في اليوم األول

«كورونـــــــــــا» :حالتـــــــــــا وفـــــــــــاة
و  836إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

المتحانات «البريفيه»:

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مستجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  836إصابة
جديدة بالفــروس ،رفعت العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة
اىل ».1107602
وأوضحت الوزارة أنه «تم تســجيل حالتي وفاة ،لريتفع
العدد االجاميل للوفيات اىل  10460وفاة».

أجواء هادئة ..لكن ال إنارة
ص6

 5000ل.ل.

5000 L.L.

ُ ّ
ُ ّ
ُ ّ
ميقاتـ ـ ـ ــي يجـ ـ ـ ــدد حكومتـ ـ ـ ــه بتشـ ـ ـ ــكيلة معدلـ ـ ـ ــة تشـ ـ ـ ــمل  6وزارات ...فهـ ـ ـ ــل يوقـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ــون؟
ُ ّ
هوكشـــــتاين التقـــــى املفاوضيـــــن «االســـــرائيليين» ...ويبلـــــغ لبنـــــان الجـــــواب مطلـــــع االســـــبوع
ملـ ـ ـ ــاذا فرمـ ـ ـ ــل البخـ ـ ـ ــاري حركتـ ـ ـ ــه الحكوميـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي اللحظـ ـ ـ ــة االخيـ ـ ـ ــرة قبـ ـ ـ ــل التكليـ ـ ـ ــف؟
االحد  26حزيران 2022
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محمد بلوط

حقيقة الديار

فليجرب وزير دفاع العدو
رصح وزير دفاع العدو االرسائييل ،بأن اي خطأ يقع عىل الحدود
بني لبنان وفلســطني املحتلة ســيؤدي اىل قيام الجيش االرسائييل
باجتياح جنوب لبنان ،والقسم االكرب من البقاع ،وسيجتاح العاصمة
بريوت وال خطوط حمر تقف يف وجه جيش العدو االرسائييل.
الذيــن يطالبون يف لبنان بنزع ســاح املقاومة لعلهم ســمعوا
ترصيــح وزير دفاع العدو االرسائييل ،فكيف ميكن التعامل مع هذه
اللهجــة العدوانية ولغة التهديــد باجتياح بريوت ،ويف ذات الوقت
مطالبة افرقاء لبنانيني بنزع ســاح املقاومة ،يف وقت يقول وزير
دفاع العدو اوقح الكالم بحق لبنان وسيادته وشعبه وعاصمته وعزة
نفس الشعب اللبناين كله.
وزير دفاع العدو االرسائييل يعيش يف املريخ وقد نيس ان املقاومة
طوال  18ســنة حررت الجنوب بالقوة ،وهزمت الجيش االرسائييل
واجربته عىل االنسحاب مهزوما ليغلق االبواب خلفه خائفا مذعورا،
ووزير دفــاع العدو االرسائييل نيس ان حــرب ارسائيل عىل لبنان
سنة  2006ادت اىل هزمية الجيش االرسائييل ،وردعه وايقافه عند
خطوط بنــت جبيل والخيام ،وادت اىل مجزرة الدبابات االرسائيلية
التي حطمتها صواريخ املقاومة والحقت بها الخســائر الكربى ومل
يســتطع جيش العدو االرسائييل التقدم من بعدها مرتا واحدا عىل
ارايض لبنان .نيس وزير دفاع العدو االرسائييل ان ســنة  1982كان
الجيش االرسائييل يذيع اوقفوا الهجوم علينا الننا سننســحب من
بريوت فال تطلقــوا النار علينا .ونيس ان مركز املخابرات يف صور
نســف كامال بطوابقه التسعة وقتل من فيه ومنهم قائد املخابرات
االرسائيليــة يف جنوب لبنان كله مع عنارصه .اليوم املقاومة اقوى
واذا كان جامعة اتفاق ابراهامز قد خلعوا الكوفية العربية ولبســوا
كوفية العار واصبحت الصهيونية تســيطر عــى الخليج العريب
مبارشة باستثناء اململكة العربية السعودية حتى اشعار اخر نتمناه
طويال ،فان هنالك جبهة مقاومة مؤلفة من الشــعب الفلسطيني
الرافض لالحتالل االرسائييل سواء يف فلسطني  48ام يف فلسطني
 1967اضافــة اىل مقاومــة حزب الله وفصائل املقاومة معه ،لكن
القــوة الضاربة الكربى هي قوة مقاومة حزب الله املزود بصواريخ
بعرشات االالف ،والقادر عىل اصابة اهداف ارسائيلية بالنقطة.
اي بصواريــخ نقطيــة وقادرة هذه الصواريــخ عىل اصابة كل
االرايض الفلســطينية املغتصبة حيث املراكــز االرسائيلية الهامة
واالســراتيجية ،وهنالك مقاومة حامس التي رغم محارصتها من
كل الجهات تبقى شوكة يف خارصة العدو االرسائييل وال ترضخ وال
تتنازل عن املقاومة وعن قصفها بالصواريخ املستعمرات االرسائيلية
ويبقى الشــعب االردين الرافض للتطبيع مــع ارسائيل بقرار ذايت
وان كان ال يحمل الســاح ويقاتل لكنه يرفض االحتالل االرسائييل
لفلسطني ويرفض ضمنيا وعلنيا اتفاق التطبيع مع العدو االرسائييل،
وهنالك ســوريا املامنعة الرافضــة الي اتفاق مع العدو االرسائييل
والخضوع له رغم جربوته والحرب الكونية التي شنوها عليها لكن
ســوريا تبقى سوريا املامنعة وسوريا الرافضة الي اتفاق تطبيع او
مهادنة مع العدو االرسائييل.
ويبقى شــعب العراق الذي مجلس نوابه قام بتجريم التطبيع مع
العــدو االرسائييل واعترب اي تطبيع جرم خيانة وهذا ارشف موقف
اخذه وهو جاهز لالنضامم اىل املقاومة اذا سمحت الظروف له بذلك.
ليجــرب وزير الدفــاع االرسائييل وجيش العــدو اجتياح بريوت
ونتمنــى من الله ان يجرب ذلك رغــم ان ارسائيل قادرة عىل تدمري
البنيــة التحتية اللبنانية بطائراتها البالغة  800طائرة حربية خالل
يومني لكنها غري قادرة عىل اجتياح لبنان برا بأي شكل من االشكال
وكام سيتم تدمري البنية التحتية يف لبنان بواسطة القصف الجوي
ســيتم تدمري مراكز كثرية من البنية التحتية االرسائيلية بواســطة
صواريــخ حزب اللــه النقطية من مرفأ حيفا اىل مطار بن غوريون
اىل املعامل و املراكز العسكرية االرسائيلية وغريها ولو عملت القبة
الحديدية االرسائيلية عىل اسقاط الصواريخ التابعة للمقاومة فانه
لــو وصل  10باملئة من هذه الصواريخ فانها قادرة عىل تدمري اكرث
من  20الف هدف ارسائييل يف ارض فلسطني املغتصبة.
هــل يجوز بعد ترصيح وزيــر دفاع العدو االرسائييل الذي قال ان
جيشه املعادي سيجتاح بريوت وال خطوط حمر امامه ان تقوم فئات
لبنانية تطالب بنزع سالح املقاومة ،و نوايا العدوان يعلنها مبارشة
وزير الدفاع االرسائييل بكل وقاحة ،وبكل وقاحة الغطرسة والشعور
انه متفوق عىل املقاومة بأشواط وان الوصول اىل بريوت سهل وامر
ليــس صعبا ،يف حني اننا والله نتمنى من الله ان يقوم جيش العدو
االرسائييل مبحاولة االجتياح من حدود لبنان مع فلســطني املحتلة
باتجــاه بريوت الن الفرضية التــي تقول «ويأتيك يا ارسائيل جيش
من الشــال يدمر ما بنيتيه ويفلح ما زرعتيه ســتحصل» سيجري
تطبيقها وســيكون لبنان مقربة الجيش االرسائييل العدو بدباباته
ومالالته ومدرعاته وكل مدافعه .بل كل ما يســتطيع ان يفعله هو
القصف الجوي الذي ســيكون وحشــيا لكن قوة املقاومة عىل كل
الجبهات ستكون قوية جدا خاصة قوة املقاومة التابعة لحزب الله
التي ستجعل من كل قرية يف الجنوب مقربة لقوة ارسائيلية معادية
تحاول احتالل هذه القرية.
نحن االن بني اتفاق ابراهامز الذي نجحت الصهيونية بغزو الخليج
العريب ودول اخرى عربية ،واتفاق اســراتيجي لجرالغاز بني مرص
وارسائيــل ،وبني جبهة املقاومة التي هي االقوى يف منطقة الرشق
االوســط كله واقوى من جيش العدو االرسائييل ،ونقول هذا الكالم
الن تجربة تحرير الجنوب وتجربة حرب  2006وعدوان ارسائيل عىل
لبنان والهزمية التي الحقتها املقاومة بجيش العدو تجعلنا نقول ان
جيش العدو االرسائييل زاد قوة لكن املقاومة زادت اشواطا واشواطا
يف القــوة وهي باذن الله وبقوة مجاهديهــا قادرة عىل االنتصار
يف القتــال الربي عىل العدو االرسائييل مهام اســتعمل من طريان
الن الجنــوب كله حتى بــروت انفاق بانفاق يقاتل عربها مجاهدو
املقاومة وال يهابون املوت بل يفتشــون عن الشــهادة فيام الجندي
االرسائييل يفتش عن القتال وهو خائف وشعاره الحفاظ عىل حياته
اوال عىل عكس املقاومني الذين يفتشــون عن االستشهاد يف سبيل
عزة انفسهم ويف سبيل عزة العروبة وسبيل عزة املقاومة ويف سبيل
الحاق الهزمية بجيش العدو االرسائييل مرة ولكل املرات.

شارل ايوب

بدأ الرئيــس نجيب ميقايت االمتحان
الصعب لتأليــف الحكومة الجديدة يف
اجواء ضبابية اقرب اىل التشــاؤم من
التفاؤل بســبب العقبــات الكبرية التي
تواجــه مهمته من الذيــن امتنعوا عن
تســمية رئيس حكومة او اولئك الذين
سموا السفري نواف سالم منافسا له.
ورغــم ذلك ،فقد ابلــغ مصدر مطلع
«الديــار» امس ان الرئيس ميقايت عازم
عــى االرساع يف تشــكيل الحكومة
الجديدة وتقديم هذه التشكيلة اىل رئيس
الجمهورية يف غضون اسبوع او عرشة
ايام ،الفتا اىل انه ينطلق من الحاجة اىل
وجود حكومة اصيلة وفاعلة تستطيع
ان تقــوم بانجازات عديــدة يف الفرتة
التــي تفصلنا عن نهايــة والية رئيس
الجمهورية يف آخر ترشين االول املقبل.
ووفقــا لالجواء املحيطــة بالرئيس
ميقايت فانه حريص عىل عدم استفزاز
احد لكنــه يف الوقت نفســه مصمم
ايضــا عىل رفض الخضــوع الي ابتزاز
او مســاومة يف القيام مبســؤولياته،
مع التأكيد عىل تعاون الجميع ملواجهة
الوضع الصعب يف البالد.
وحســب املعلومات التــي توافرت لـ
«الديار» فان الرئيس ميقايت بعد اجراء
االستشــارات النيابية غــدا وبعد غد،
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سيعكف عىل درس وتقويم مواقف الكتل
النيابيــة ليبني عليهــا من اجل تظهري
تشكيلته الحكومية بالتعاون مع رئيس
الجمهورية.
وتضيــف املعلومــات ان الصيغــة
املرجحة بنسبة عالية هي وضع تشكيلة
تضم عددا ملحوظا من الوزراء الحاليني
واســتبدال بعض الــوزراء بوزراء جدد
مــع الحرص عىل عــدم اجراء تغيريات
«انقالبية» يف توزيع الحقائب تخربط
التوزيع الطائفي القائم ملعظم الحقائب.
ورغم عــدم ترسب ايــة معلومات
حول الوزراء الذين سيشــملهم التغيري،
فقد تــردد ان يطــاول وزارات الصحة
واالقتصاد والرتبية والطاقة والداخلية،
ورمبا العدل ايضا .وال يستبعد ان يجري
توزير اشــخاص يحظون بدعم وتأييد
الكتلة النيابية السنية التي ايدت تسمية
ميقايت.
ويف هــذا الصدد قالت مصادر قريبة
مــن الرئيس ميقايت لـــ «الديار» امس
ان كل ما يكتــب ويرسب من معلومات
يندرج يف اطــار التكهنات ،وان رئيس
الحكومــة املكلــف رغــم حرصه عىل
االرساع يف تشــكيل الحكومــة يدرس
بعناية التشــكيلة الحكومية آخذا بعني

(تتمة املانشيت ص)12

ارضار سببتها االمطار امس 			

(التفاصيل ص )5

بوريـــــل يُعلـــــن مـــــن طهـــــران اســـــتئناف املفاوضـــــات النوويـــــة خـــــال أيـــــام
وزيـــــر الخارجيـــــة اإليرانـــــي يدعـــــو واشـــــنطن إلـــــى اتخـــــاذ إجـــــراءات جـــــادة

أعلن مســؤول السياسة الخارجية واألمنية باالتحاد
األورويب جوزيــف بوريــل اســتئناف املحادثات حول
الربنامــج النووي اإليراين خالل األيام املقبلة ،يف حني
دعــا وزير الخارجية اإليراين حســن أمري عبد اللهيان
الواليــات املتحدة إىل النظر بواقعيــة ملفاوضات فيينا
واتخــاذ إجراءات جادة من أجل التوصل إىل اتفاق.
وقال بوريل خالل مؤمتر صحفي مشــرك عقده مع
عبــد اللهيان أمس يف مقر الخارجية بطهران ،إن هناك
قــرارات يجب اتخاذها يف طهران وواشــنطن بشــأن
املفاوضــات حول امللــف النووي ،مؤكــدا الحاجة إىل
ترسيع وترية عملهم مع إيران بشــأن املحادثات النووية
املتوقفة منذ آذار املايض.
وأكــد أيضــا أن التوصل إىل اتفاق بشــأن الربنامج
النــووي اإليراين أمر يف غاية األهمية للعامل كله ،عىل

(التتمة ص)12

عبد اللهيان مجتمعا مع بوريل والوفد املرافق

ُ
روســـــيـــــا تـــعـــلـــن س ــي ــط ــرت ــه ــا عـــلـــى مـــديـــنـــة س ــي ــف ــي ــرودون ــي ــت ــس ــك
ومـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع تــجــتــمــع ل ــب ــح ــث «أزمــــــــة الــــجــــوع ال ــع ــامل ــي ــة»

أعلنت الحكومة األوكرانية أن الصواريخ
الروسية هاجمت أهدافا يف أنحاء البالد
أمــس الســبت ،حيث أصابت منشــآت
عســكرية يف الغرب والشامل ،مع دخول
أكرب رصاع عسكري بري يف أوروبا -منذ
الحرب العاملية الثانية -شــهره الخامس.
يف حــن أعلنــت موســكو ســيطرتها
الكاملــة عىل مدينة سيفريودونيتســك
اإلسرتاتيجية يف إقليم دونباس.
وأفاد الجيــش األوكراين بأن مقاطعة
تشرينيهيف (شــايل البالد) استهدفت
بـــ  20صاروخــا انطلقــت من أرايض
بيالروسيا.
وأكد عمدة جيتومري (وســط أوكرانيا)
وقوع قصف عىل منشــآت عسكرية يف
املقاطعــة بـ  24صاروخــا انطلقت من

األرايض البيالروسية.
وقالــت وزارة الدفــاع األوكرانية إن
الكرملني يسعى لجر بيالروسيا للمشاركة
مبــارشة يف الحرب عــر تنفيذ هجوم
مكثف من أراضيها ،معتربة أن «الرضبات
الجوية التي اســتهدفت أراضينا انطالقا
من بيالروســيا اســتفزاز رويس واسع
النطاق».
وتأيت هــذه الرضبات قبل ســاعات
من املوعد املقــرر للقاء الرئيس الرويس
فالدميري بوتني مــع نظريه البيالرويس
ألكسندر لوكاشينكو يف سان بطرسربغ.
كام تجري القوات البيالروســية مرة
أخــرى تدريبات عســكرية بالقرب من

(التتمة ص)12

الجيش الرويس يف احياء سيفريودونيتسك

اســــتــــشــــهــــاد فــــتــــى ف ــل ــس ــط ــي ــن ــي بــــرصــــاص
االحـــــــــتـــــــــال فـــــــي الـــــضـــــفـــــة الــــغــــربــــيــــة
استشــهد أمس الســبت
فتــى فلســطيني متأثــرا
بإصابتــه برصاص الجيش
اإلرسائييل مســاء الجمعة
وسط الضفة الغربية ،وفق
ما أعلن تلفزيون فلســطني
الحكومي.
وتعليقا عــى الحادث،
ح ّمــل رئيــس الــوزراء
الفلســطيني محمد اشتية
املجتمع الدويل املســؤولية
كاملــة عــا وصفهــا

(التتمة ص )12تشييع الشهيد محمد عبدالله حامد

عىل طريق الديار
االتفاق الذي وقعه لبنان مع ســوريا ومرص الستجرار الغاز املرصي اىل
معمل دير عامر مام سيزيد الطاقة الكهربائية اربع ساعات اضافية عىل
كامــل االرايض اللبنانية هو اتفاق خــر ،ومن االمور الجيدة ان الواليات
املتحــدة وافقت عىل هذا االتفاق عرب ما اعلنته مســاعدة وزير الخارجية
االمري يك من ان واشنطن ترحب به.
ان موقف مرص جيد وســوريا بطبيعة الحال وهي شقيقة لبنان سهلت
مترير انابيب الغاز من مرص اىل لبنان وان وزارة الطاقة يف لبنان انجزت
انجازا هاما عرب توقيع االتفاق ،ويبدأ مفعوله خالل ثالثة اشهر حيث يف
شهر ايلول تزداد الطاقة الكهربائية يف لبنان ملدة اربع ساعات يوميا ،وهذا
االتفاق ســيعطي لبنان  720مليــون مرت مكعب من الغاز الطبيعي ضمن
اتفاق اسرتاتيجي مع مرص عىل مدى  10سنوات.
لكن تكلفة الكهرباء سيتم رفع سعرها وهذا امر بديهي ويجب ان يقبله
الشــعب اللبناين الن ليس من امــر يأيت مجانا بل لكل يشء مثن ونتمنى
عىل رشكة الكهرباء ان تنشــئ الهيئة الناظمة وان تقوم بتحصيل مردود
فواتري الكهرباء يك تنجح الخطة.

«الديار»
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أميــــــــــركا  ..روســــــــــيا:
سـ ـ ـ ـ ــيكولوجيا اآللهـ ـ ـ ـ ــة
نبيه الربجي
«هناك كل العامل .أليس من
املنطقي بل من الرضوري أن
يحكم العامل  ...العامل؟» .
الســؤال طرحه منذ أكرث
من نصف قرن ،عىل صفحات
«االكســرس» ،الفيلسوف
الفرنيس رميون آرون .اذ قال
«كام لــو أن آدم وجد هناك»،
الحظ أن ما مــن اثنية ،وما
من ديانة ،وما من ساللة ،اال
وتعــر عليها داخل املوزاييك
األمرييك الذي رأى فيه «الوالدة الثانية للبرشية» !
تغي
الرصاع البنيوي كان بني الســود والبيض  .املشهد ّ
كثرياً  .باراك حسني أوباما ،اآليت من هاواي ،ومن أب كيني،
رئيســاً للواليات املتحدة  .كامال هاريس ،نائبة جو بايدن،
داكنــة البرشة من أصل هندي .األبــواب مل تعد موصدة،
كلياً ،أمام السود .وزراء للخارجية وللدفاع  .رؤساء أركان،
قضاة ،فنانون ،اعالميون ،بارزون.
اذا كان كل العــامل هنــاك ،ملاذا كل تلك الغطرســة يف
التعاطي مع العامل؟ الســؤال للكاتب األملاين غانرت غراس،
لريد عليه حورج كينــان ،صاحب نظرية «االحتواء»« ،ال
ندّ عي أننا من ســالة السيدة العذراء ،لكن املشكلة ليست
بأمــركا التي لوالها ماذا كان فعل أدولف هتلر ،أو جوزف
ستالني ،بالبرشية ؟» .
وقال «لســنا نحن الذين أشعلنا الحرب العاملية األوىل،
والحــرب العاملية الثانية  .بطبيعــة الحال ،مثلام مل يكن
نابليــون ،أو شــارملان ،أمريكيني ،مل يكــن جنكيز خان،
وهوالكو ،وأتيــا ،كذلك .من أجل هــذا ،طردنا التاريخ،
بالعصا ،من هذه األرض».
كينان دعا اىل عدم النظر فقط من الناحية العســكرية
يف التعاطي مع القضايا الدولية « .اينشتاين وصف الكرة
األرضيــة بـ»الكوكب املجنــون»  .نحن من عمل ،ويعمل،
وســط تلك النريان ،أو وسط تلك الوحول ،للحد من جنون
الكوكب الذي لوال دورنا ملا بقي له من أثر» .
كثريون يف العامل ســخروا من هذا الكالم املالئيك ،وان
كان يعكس طريقة تفكري «األدمغة الســوداء» يف الدولة
العميقة ،وحيث حلت لغة املصالح محل لغة القيم.
التعليقات ،واألبحاث ،متأل الصحف األمريكية .كيف أن
الخوف من أن يتقمص فالدميري بوتني شخصية القيرص،
ويحاول اعادة تكوين األمرباطورية السوفياتية ،حمل دوالً
يف رشق ،ووسط ،القارة العجوز ،كانت تابعة ايديولوجياً ً
واسرتاتيجياً ،وحتى بوليسياً ،لألمرباطورية عىل االلتجاء،
وهي مذعورة ،اىل حلف األطليس.
عــى غرار األمرباطورية الرومانية املقدســة ،يحاول
مفكرو اليمني تســويق شــعار «األمرباطورية األمريكية
املقدســة» التي مهمتها حامية الحضارات ،واملجتمعات،
البرشيــة من «قبائــل ياجوج وماجوج بتلــك الثقافات
املاورائيــة التــي يفرتض أن يكون مكانها داخل أســوار
املقابــر» ،كام رأى روبرت كيغــان الذي صدم االوروبيني
بنظريته «نحن أبناء املريخ وأنتم أبناء الزهرة».
رمبا مل يتنبه اىل أن «مارس» اله الحرب ،والدم ،والخراب،
يف امليتولوجيا الرومانية ،أما «فينوس» فهي الهة الحب،
والجامل ،والرغبة ،والرخاء...
ناعوم تشومســي تحدث عن «السوبرالشيزوفرانيا»
األمريكية  .البلد الذي ألقى القنبلة الذرية عىل هريوشيام
هــو الذي نرش الروك اند رول يف أرجاء الدنيا ،والبلد الذي
أودى مبئات اآلالف يف كوريا ،ويف فيتنام ،ويف أفغانستان،
ويف العراق ،اياه الذي جعل نادلة املقهى يف هانوي ترتدي
الجينز ،وتلتهم ،بشــغف ،سندويتش الهمربغر ،هذا دون
اغفال دور الشــبكة العنكبوتية يف االنتقال بالبرشية من
زمن اىل زمن...
تحت عنوان «سيكولوجيا اآللهة» ،رأى أن ما يحدث يف
أوكرانيا أشــبه ما يكون برصاع البقاء بني أمريكا وروسيا
 .أمريكا ال تســتطيع ،وخوفاً من أن تتزعزع كام تزعزعت
األمرباطوريــة الرومانيــة ،اال أن تكون يف غرفة القيادة
 .روســيا تخىش أن يفيض الــراع األمرييك ـ الصيني
املحتمل اىل القائها خارج «حديقة األباطرة».
اللعبة اآلن ،يف نظر املفكر األمرييك ،يف منتهى العبثية،
ورمبا يف منتهى الغباء ،ألن تفاعالت اســراتيجية هائلة
ويغي
تحــدث يف هذا القرن« .مثة زلــزال يف انتظارنا،
ّ
مسار الكرة األرضية « .األمريكيون ،والروس ،والصينيون،
ينتحرون ...

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
ُ
معضل ــــــــة الحكوم ــــــــة  ....تقاس ــــــــم وزارات أم مش ــــــــكلة تعيين ــــــــات؟
ميشال نرص
مــن استشــارات التكليف يف
بعبدا اىل استشــارات التأليف يف
ســاحة النجمــة ،تنتقل وجهة
الرصــد الســيايس  ،عىل امل ان
ال تطــول والدة حكومــة «العمر
القصري» قبــل دخول البالد مدار
االنتخابات الرئاســية ،متاما كام
انتهى التكليــف ولو هزيال،عىل
ان ميــا الوقــت الفاصــل
مشاريع التشــكيالت الحكومية
والسيناريوهات املعدة سلفا.
فرغم جرعــات الدعم الدولية،
الكالمية ،التي ســيتلقاها العائد
عىل حصان باريس-حارة حريك
اىل الرساي ،والحسية ،مع زيارة
ممثل الرئيس ماكــرون للتهنئة
والحــث عىل تنفيــذ االصالحات
مســتفرسا يف طريقه عن مصري
«الكوتــا» الفرنســية من قالب
الجبنــة الجديــد ،اال ان مصادر
سياســية عليمة تؤكد ان الرئيس
ميقايت وبعكــس كل املتداول قد
خــر كثريا ،اوال عىل الصعيــد الخارجي فهو للمرة الثانية
يصــل يف لحظة «غفلة دولية» ،مع تركيز واشــنطن عىل
اعــادة بناء تحالفها يف املنطقة العربية ،وثانيا  ،داخليا،اذ
ان الســبب االول لتســميته كان يف عدم اكــراث القوى
الداخليــة لكل املســار الحكومي  ،الذي لــن يبلغ نهاياته
الســعيدة قبــل االتفاق عىل سلســلة تعيينات يف الدولة،
وليس عىل الحصــص الوزارية ،كام يجري الحديث،ذلك ان
وزيرا واحــدا للتيار الوطني الحر قادر عىل تعطيل اي قرار
مهــا كان صغريا او كبريا يف حال الفراغ،وهو ما املح اليه

تس ـــويق معلوم ـــة ق ـــد تدفــــع ميقاتــــي للتنــــازل ألجــــل تش ـــكيل حكوم ـــة جدي ـــدة
محمد علوش
أيــام وتبــدأ اإلستشــارات
النيابيــة غــر امللزمــة لرئيس
الحكومــة املكلف نجيب ميقايت،
استشارات ســتكون كام امللزمة،
وكام زيارة ميقايت اىل رؤســاء
الحكومات الســابقني شكلية ،ال
تغري بالواقع الســيايس شــيئاً،
فالحكومــة املقبلة لــن تُولد إال
برشوط واضحة محددة.
رغم كل ما قيل عن فرصة لدى
النــواب ،املعارضني منهم تحديداً،
إليصال نواف ســام اىل ســدة
رئاســة الحكومة هــو أمر غري
صحيح ،فاإلستشــارات أجريت
لتنتــج ميقــايت رئيســاً مكلفاً
بعلم وتوافق القوى السياســية
الرئيســية ومنها التيار الوطني
الحــر والقــوات اللبنانية ،تقول
مصادر سياسية متابعة ،مشرية
اىل أن كل فريــق لــه اعتبارات
خاصــة الختيار ميقايت ،او عدم
اختيــار بديــل عنــه ،لكن ليس
صحيحاً أنه كان هناك فرصة لوصول ســام ،ألن املطلوب
يف املرحلــة املقبلة هو رئيــس حكومة الفرتات اإلنتقالية،
أي ميقايت نفسه.
تحرك شعور البعض لدى الحديث عن ترشيح نواف سالم،
لكن يف السياسة ال مكان للمشاعر ،إذ ملاذا يتــــم الدخول
يف معركة سياســية الجل سالم ،ونحن عىل مشارف نهاية
عهد رئيس الجمهورية ميـــشال عون ،وأمام حكومة بحال

ّ
الراعي :لحكومة قادرة على السير في خطة التعافي
اســتقبل البطريرك
املاروين الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي
قبــل ظهــر امس يف
الرصح البطريريك يف
بكريك ،رئيس مجلس
القضاء االعىل القايض
ســهيل عبود واعضاء
املجلس ورئيس مجلس
ادارة صندوق تعاضد
القضــاة املدعي العام
املايل القــايض عيل الراعي مستقبال الصايغ
ابراهيم وعدد من اعضاء املجلس ،وكان الصايــغ الذي اشــار اىل ان «املطلوب
عــرض لعدد من املواضيــع القضائية اليوم انجاز التغيري املنشود والبطريرك
والتحديات التي تواجه السلك القضايئ الراعــي حريص عىل اســتكامل دورة
اضافــة اىل جولة افــق عىل الوضع الحياة الدميقراطيــة ووالدة حكومة
تتمكــن من الســر يف خطة التعايف
اللبناين بشكل عام.
بعدها ،اســتقبل الراعي النائب سليم الوطنية».

رش ــدي :هن ــاك إهتم ــام وتموي ــل أمم ــي إضاف ــي للبن ــان
أكّــدت املنســقة
املقيمة لألمم املتحدة
ومنســقة الشــؤون
اإلنســانية يف لبنان
نجــاة رشــدي« ،أنّ
هناك اهتامماً ودعامً
ومتويالً للبنان».
وأضافت يف حديث
إذاعي «طلبنــا مبلغاً
إضافيــاً ملســاعدة
لبنان».

رئيس التيار.
عىل هــذه الخلفيات ،ال ميكن تجاهل ان الرئيس امليقايت
هــو املؤهل الوحيد لضامن «اســتمرارية العمل» يف الكثري
من امللفات الكربى وال سيام تلك التي تتصل مبلفات الطاقة
واالصالحــات املرصفية واملالية من خالل الســعي لتطبيق
ما قال به االتفاق عىل مســتوى املوظفني مع صندوق النقد
الدويل وتلك التي ميكن ان تفتح الطريق للدول واملؤسسات
املانحة الســتئناف مســاعداتها اىل لبنان ملواجهة األزمات
املعيشــية والطبية والرتبوية التي توســعت اىل ان شملت
مختلف اوجهها االخرى.

ذلك ،يبدو االتفاق املنتظر حول شــكل
الحكومة الجديــدة ،اقرتب من ان يكون
حــارضا عىل طــاوالت مختلف األطراف
الذين نجحــوا بابقاء الرئيس ميقايت يف
الرساي ،ســواء بالتنسيق املبارش واملعلن
عنــه او غري املبارش مع جهات ال تتالقى
بني بعضها سوى عىل محارصة العهد يف
الفرتة الفاصلة عن نهايته.
بناء عــى ما تقدم ،يعتقــد املراقبون
لسري االتصاالت واملفاوضات الجارية يف
الفرتة الفاصلة عن استشــارات االسبوع
املقبــل ،ان الطريق مفتوحة نصف فتحة
أمام تشــكيلة يعدها رئيــس الحكومة
بصيغــة غامضة ال يرغب االشــارة اىل
تركيبتها من اليوم وســط اعتقاد عميق
بأنها ستؤدي اىل تعويم حكومة ترصيف
األعــال الحالية .فمعظم وزرائها باقون
يف مواقعهم وان مجموعة منهم ستغادر
حقائبهــا بقرارات مختلفة .وان من بينها
من اتخذه ميقايت نفسه ومنها من جهات
حزبية اخرى ستجري تبديال باسامء من
ميثلونها.
وتتابــع املصادر ،بان قــوى االكرثية
الجديــة يف املجلس النيــايب لن تتظهر
اليوم ،ذلك ان القوى تخوض االســتحقاقات الحالية بالتي
هي احســن وباقــل الكلفات املمكنة ،عامــدة اىل تجميع
االوراق ونســج التحالفات ،يف انتظار املنازلة الكربى وهي
محطة ترشين الرئاســية ،بيــت قصيد الجميع وام املعارك،
ملمحة اىل ان مثة من يسوق خارجا لطرح يقوم عىل اجراء
االنتخابات الرئاسية نهاية ترشين االول قطعا للطريق امام
الفراغ،حيث تدعم بكريك هذا الخيار وتشــكل راس حربته،
وقد غمز من تلك القناة «جرنال بعبدا» خالل استقباله كتلة
«الجمهورية القوية» يف بعبدا.

ُولدت لن تع ّمر أكرث من ثالثة أشهر عىل األكرث ،وهل ميكن
تصور نواف ســام قادراً عىل تشكيل حـــكومة يف عهد
عون؟
أدركت الســعودية هذا األمر جيداً لذلك مل تدخل يف لعبة
تســمية الرئيس املكلف خالل اإلستشارات ،تقول املصادر،
مشــرة اىل أنه ألجل ذلك ضاع املحللون السياســيون بعد
قرار الحزب التقدمي اإلشــرايك ،وحزب القوات اللبنانية،
وبعــض شــخصيات املعارضة ،وبالتــايل تخلص املصادر

للقــول بأن ميقايت كان املرشــح الوحيد
وبعلم الجميع.
عىل صعيد مســتقبل الحكومة ،تكشف
املصــادر أن ميقايت ،الذي كان يرغب وال
يزال بتعديل بعض أسامء وزراء حكومته
ومــن ثم التوافق مع ميشــال عون عىل
إصدار مرســوم تشــكيل الحكومة ،التي
حكــاً ســتنال الثقة باملجلــس ،يدرس
خياراتــه جيداً للمرحلــة املقبلة ،خاصة
أنــه من املتوقــع حتى اليــوم أن تكون
مرحلة فراغ رئايس ُيفــرض بحكومته
أن تتــوىل فيها صالحيــات إدارة البالد
كاملــة ،وهو رغم حديثه عن عدم التنازل
ملصلحــة الرشوط السياســية ،قد يتجه
اىل التنازل بعض اليشء بحال شــعر بأن
رئيس الجمهورية ميشــال عون لن يسلّم
صالحيات الرئاســة اىل حكومة ترصيف
أعامل.
هناك حديث جدّ ي يف أروقة قرص بعبدا
عن عدم جواز تســليم صالحيات الرئاسة
إال اىل حكومة كاملة املواصفات ،وفريق
رئيــس الجمهورية يُدرك بأنه يســتطيع
الضغط لتشكيل حكومة ترضيه من خالل
تســويق هذا األمر ،ففــي حال مل يرغب
الرئيــس املكلف بتشــكيل حكومة جديدة فإننا نتحدث هنا،
بحســب املصادر ،عن اســتمرار عون يف موقعه بعد نهاية
واليته يف ترشيــن االول املقبل ،وبالتايل الدخول يف أزمة
حكُم جديدة لن تنتهي قبل الوصول اىل تســوية سياســية
من غري املعلوم ما إذا كانت ســ ُتنتج داخل لبنان او خارجه،
ومن غري املعلوم ما إذا كان ميكن إنتاج تســوية كهذه دون
الدخول يف تغيري أســس النظام اللبناين القائم حالياً.

ّ
«هنـــــــــــــــاك حلـــــــــــــــول لهـــــــــــــــا عالقـــــــــــــــة بـــــــــــــــكل الوضـــــــــــــــع املالـــــــــــــــي»
ح ــزب الل ــه :لإلس ــراع بتش ــكيل الحكوم ــة وس ــفير الفتن ــة ال يري ــد للبل ــد أن يرت ــاح
] رأى عضو املجلس املركزي يف حزب الله الشــيخ
نبيــل قــاووق أن «الواقع الصعــب للبنانيني يفرض
الترسيع يف تشــكيل الحكومة ،والترسيع يف العمل
عىل إنجازات ملموســة محسوســة ،ال سيام العمل
عــى تأمني األدوية املزمنة واملســتعصية ،والطحني
يك ال يكون هناك طوابري أمام األفران ،وحل مشــكلة
الكهرباء واالحتياجات الرضورية ،ومكافحة األسعار
الجنونية».
كالم قاووق جاء خالل رعايته حفل إطالق الربامج
واألنشــطة الصيفية للعام  2022يف منطقة الجنوب
األوىل ،يف ملعب بلدية الشهابية الجنوبية ،وأشار إىل
أنه «يف لبنان سفري للفتنة ال يريد للبلد أن يرتاح أو أن
يخرج من األزمة ،وإمنا يعمل ألجل التحريض والفتنة
بني اللبنانيني ،فيتدخل يف الشــؤون اللبنانية ،ومن ثم
يدعي أن الســعودية عىل مسافة واحدة من اللبنانيني،
ويطالــب لبنان بأال يتدخل بالشــؤون الداخلية للدول
العربية ،وكأن الســفري اللبناين أو حزب الله يتدخلون
بتشــكيل الحكومة الســعودية ،أو أنهم يتدخلون يف
االنتخابــات الســعودية إذا كان هناك من انتخابات»،
معتربا أن «السكوت عىل تدخالت سفري الفتنة معيب،
ويشــكل إدانة وفضحا لكل أدعياء الســيادة والحياد،
وإذا كان املسؤولون املعنيون عاجزين عن تأمني الخبز
والــدواء ،فعليهم أن يحفظــوا ويدافعوا عن كرامات
اللبنانيني من إساءات وتدخالت سفري الفتنة ،ألن هذا
أقل الواجب وأضعف اإلميان».
] شدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن
فضــل الله عىل أن «وجهــة نظرنا تكمن يف أنه يجب
أن تتشكل الحكومة ،ويجب أن يكون هناك تعاون بني
الرئيس املكلف ورئيس الجمهورية ،ألنه يجب أن يتفقا

من خالل الصالحيات الدســتورية عىل تشكيل
الحكومــة ،وعليه ،فإننا مع تشــكيل حكومة
قادرة وفاعلــة وبصالحيات كاملة ،وعدم ترك
هذه األشــهر املتبقية من والية فخامة الرئيس
وكأنها أشــهر متر ويقطع بهــا الوقت ،فهذه
األشــهر ميكننا أن نشــكل بها الحكومة ،التي
ميكنهــا أن تكمل الخطوات التي يجب أن تقوم
بها عىل الصعد املعيشــية واالمنائية والصحية
والتــي يعاين منها كل الناس ،ألن الناس تحتاج
إىل الحلول».
وخالل لقاء له مع الجسم الطبي والتمرييض
يف مستشــفى الشهيد صالح غندور يف مدينة
بنت جبيل وجولة داخل أقســام املستشــفى ،قاووق يلقي كلمته
قــال فضل الله« :هناك حلــول لها عالقة بكل
ويستطيع أن يساعد بذلك صندوق النقد الدويل ،وكذلك
موضوع
الوضــع املايل ،واليوم الجميــع يعانون من
تســتطيع الدول الخارجية أن تساعد ،فإذا كانت أموال
ســعر الرصف ،وموضوع أمــوال املودعني ،والغالء ،مرشوعــة ،فال شــأن لنا بهــا ،وإذا كانت أموال غري
واملوضوعات املعيشــية األخــرى ،ونحن ال نقول بأنه مرشوعة متأتية من فســاد منهوبة ،فيجب أن نعيدها
بكبســة زر تحــل هذه األمور ،ولكــن عىل الحكومة إىل الدولــة ،هكذا نعالج ،ال أن نحمل املودع أو املواطن
القادمــة أن تضع خطة التعــايف ،وقد وضعت هذه أو أمالك الدولة العامة املســؤولية من خالل بيعها».
الحكومــة الحاليــة خطة تعــاف وأبدينا مالحظات
ولفت إىل أنه «لدينا اليوم أولويتان ،األوىل هي دعم
جوهرية عليها ،وســوف نناقــش هذه الخطة بلجنة القطاع الصحي وتطوير هذا املستشــفى ،ومساعدة
املال واملوازنة ،ونحن قدمنا اقرتاح قانون ،ونرص عىل النــاس للتخفيف عنهــا نتيجة الرتاكــم األزمة ،أما
أن تبقى هذه األموال محمية ،والخســائر التي وقعت االولوية الثانية فهي الحد من شــح املياه ،حيث لدينا
عىل الدولة والشــعب واملودعني يجب أن يتحملها الذي أزمة مياه يف هــذا الصيف ،وبالتايل فإننا نعمل عىل
تســبب بها ،فهناك قطاع مرصيف يتحمل املسؤولية ،مستوى مؤسسات حزب الله بكل ما ميكن أن نستطيع
وال يســتطيع أن يتربأ من مسؤوليته ،وهناك مرصف أن نقــوم به للتخفيف من أزمة املياه ،ولدينا مجموعة
مركزي يتحمل أيضا املسؤولية ،وهناك من تعاقب عىل مشــاريع تنفذ يف القرى ،وهي مع الوقت إن شاء الله
الســلطة عىل مدى حقبة زمنية طويلة استفادوا من ســتخفف من حدة األزمة سواء عىل مستوى اآلبار أو
مــال الدولة ،وبالتايل يجب أن نحقق كدولة بأموالهم ،تركيب الطاقة الشمسية».
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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
سالم خاض معركة التكليف بهدوء وضمن مقولة «مش أكلة طيبة في هذه الظروف»
ُ
مغريات ونعيم الخارج أفضل بكثير من وضع العصي بدواليب السراي فور الوصول!
صونيا رزق
منذ سنوات يتواىل إســم السفري نواف سالم
بني املرشــحني للتكليف الحكومي ،فكان إسمه
يرد يف جلسات االستشارات النيابية امللزمة منذ
سنوات ،لكنه بقي بعيداً عن الرساي ومل يدخلها
كالفاتحني ،اذ كانت اســهمه ترتفع عشية تلك
االستشارات لتعود وتطلق يف اتجاه اخر ،فتخ ّيب
آمال مؤيديــه التواقني اىل التغيري وظهور وجوه
سياســية جديدة ،علّها تستطيع فعل او تحقيق
اي يشء للبنان ،ليعود إسم سالم اىل األدراج ،النّ
إســاً آخر نال االصوات التي تخوله الوصول اىل
الرساي ،وعندها يبقى إســم نواف سالم محطة
حكومية ،مع كل إستحقاق يتعلق باملنصب الثالث
يف الدولة.
اىل ذلك أظهر املشــهد الحكومي االخري ،بأنّ
السفري سالم مل يكن راغباً بالتكليف الحكومي،
والدليل انه مل يحرض اىل لبنان عىل غرار ما فعل
غريه ،ومل يقم بالجهود واالتصاالت بالكتل النيابية ،وهو ســبق
ان خاض تلك املعركــة التي اوقعوه فيها ضمن مقولة «بدي وما
بدي» ،الن التوقيت ال يطمنئ ،وال الظروف تشجع ،و َمن سيتوىل
هذا التكليف ال بد ان يكون فدائياً ،خصوصاً يف حال ق ّرر إحداث
تغيري ايجايب عىل الســاحة الحكومية ،اقله تخفيف العراقيل
وتأمــن ادىن متطلبات العيش الكريم التــي يتوق اليها املواطن
اللبناين ،لذا مل يكن ذلك التكليف «أكلة طيبة» ،النها كانت ستسري
به ضمن االلغام التي ســيضعها البعض يف طريقه ،بدءاً بفرض
الرشوط عليه ،مع االشارة اىل انّ الثنايئ الشيعي سبق ان اعلن
انه يف حال وصول ســام اىل الرساي ،فلن يكون هنالك تأليف

وبالتايل لن يشــارك يف الحكومة ،مام يعني إستقباله عىل باب
الرساي بوضع العيص يف الدواليب  ،وهذا ما يعلمه سالم جيداً.
من ناحية اخرى ،ووفق مصادر مق ّربة منه ،فالســفري سالم
يعيش يف النعيم ومغريات الخارج ،فام الذي سيشــجعه عىل
ّ
وتول تلك املهمــة يف هذه الظروف؟ ،فهناك
املجيء اىل لبنان
 3ســنوات تلزمه ليتقاعد ،وراتبه يصل اىل  35الف يورو شهرياً
بحسب املعلومات ،وزوجته تعمل ايضا يف السلك الديبلومايس،
ويف حال ترأس الحكومة او انتخب نائباً ســيخرس راتبه الكبري،
لذا ق ّرر ان يبقى بعيداً ومرتاحاً من هموم لبنان وسياسييه.
يف غضون ذلك وعىل الخط السيايس ،كان سالم مدعوماً من
اململكة العربية السعودية ،لكن هذا الدعم وعىل ما يبدو تراجع

ُ
حـــــــــجـــــــــار وبـــــــــــخـــــــــــاش بــــــحــــــثــــــا ســــــبــــــل
ّ
لــــــلــــــصــــــم بــــــرخــــــصــــــة قــــــيــــــادة
الـــــــســـــــمـــــــاح

يف االيام القليلة املاضية ،بحيث جرت عملية خلط
اوراق لتعود أســهم الرئيس نجيب ميقايت اىل
االرتفاع ،النّ الرياض ملست عدم حامسة سالم،
وقدرته عىل خوض هذه املعركة يف هذا التوقيت،
خصوصاً انّ اململكة تطمــح اىل رئيس حكومة
قادر عىل املواجهة ،لذا أخرجته من جدولها هذه
املرة ،النها لن تســتطيع تعبيد طريق الرساي له،
اذا كان رافضاً الســر عىل دربها ،خصوصاً انّ
مغريات الداخــل غائبة كلياً ،وتنتظره يف املقابل
الخالفات عــى الحصص الوزارية الســيادية،
التي ستمتد حتى اجل غري مسمى ،فيام التوقيت
الزمني ضئيل جداً ،مع التأكيد بانّ عملية التأليف
ســتبقى تراوح مكانها ،ولن تصل اىل اي نتيجة
ايجابية ،يف ظل معلومات بأنّ السفري السعودي
وليد البخاري ،تبلغ خالل زيارته عني التينة قبل
ايام ،بأنّ لبنان ال يحتمــل اي خيار قد يؤدي اىل
إشــعال الخالفات اكرث ،االمر الذي ســاهم يف
التخفيف من الحامسة السعودية ،ومن هواجس
جمع فريق املامنعة ضد سالم وإفشال مهمته.
كام لعبــت باريس دوراً يف هذا االطــار ،لقطع الطريق امام
اي توتر من شــأنه إحداث خالفات داخلية وإستفزازات لحزب
الله ،بعد وصول العالقة الفرنســية مع الحزب اىل وضع سليم،
وبالتايل ففرنســا تعمل منــذ فرتة عىل رســم خارطة طريق
سياسية واقتصادية ،من شأنها املساهمة يف إنقاذ لبنان ،وهي
كانت وما زالت من املؤيدين لوصول الرئيس ميقايت اىل الرساي،
لذا ع ّبدت الطريق امام حكومته اقتصادياً ،عرب تســهيل التعاون
مع صندوق النقد الدويل ،ووعدت مبؤمترات مالية وإستثامرات
يف قطاعات لبنانية مختلفة.

خالل اللقاء

ســفــيــر ال ــي ــاب ــان :لــبــنــان غني
ّ
ّ
إمكانية
املائية وهناك
باملوارد
ّ
الكهرومائية
إلنــتــاج الــطــاقــة
لفــت الســفري الياباين يف لبنــان تاكييش
أكوبو ،إىل أنه «من املدهش أن لبنان غني باملوارد
املائية مثل اليابان» ،مشــرًا إىل أنّ «منســوب
كمية هطول املطر سنويًا تجاوزت  800ملم يف
لبنان».
وأ كّد ،يف ترصيــح عرب وســائل التواصل
االجتامعــي« ،أنني أعتقد ان هنــاك امكانية
للبدء بإنتاج الطاقه الكهرومائية عرب إنشــاء
ســدود يف املناطق الجبليه كطاقه متجدده»،
مشــد دًا عىل «أننا لدينــا تكنولوجيــا لبناء
السدود الصغرية واملتوسطه الحجم».

ُ
باسيل« :إسرائيل» مطالبة بسحب
ً
الباخرة بعيدا عن حقل كاريش
غ ّرد رئيس التيــار الوطني الحر النائب جربان
باسيل عرب «تويرت»« :حل الربملان بـ»ارسائيل»
ال يربر لها عــدم الجواب بشــأن الحل املمكن
للخطــوط والحقــول يف البحــر .الحكومــة
االرسائيليــة قادرة عىل إنجــاز الحل اذا ارادت؛
وإال ،فعليها بأقل تقدير ،ســحب الباخرة بعيدً ا
عن حقل كاريش ،فــا يكفي ان تكون متوقفة
جنوب الخط ٢٩؛ هــذا إن ارادت ارسائيل تج ّنب
التصعيد الخطري».

«دولـــــــــــــــــــــــرة» األســــــــــعــــــــــار فـــــــــي الـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــســـــيـــــاحـــــي:
ُ
الـــرقـــابـــة مــســتــحــيــلــة والــــقــــرار بـــدايـــة «لـــــدولـــــرة» اإلقـــتـــصـــاد بــالــكــامــل

رجاء الخطيب

التقــى نقيــب األطباء يوســف بخاش
يف مكتبــه يف النقابــة ،وزير الشــؤون
االجتامعية يف حكومــة ترصيف األعامل
هكتور حجار واملســؤول عن جمعية الصم
يف لبنــان األب جان-ماري شــامي ،وكان
بحث يف إمــكان تعديــل القوانني وإيجاد
إطار قانوين يســمح للصم بالحصول عىل
رخصة قيــادة وخصوصــا أن غالبية دول
العامل ،باتت تسمح لهم بذلك .وتحدد املادة
 52من قانون الحصول عىل رخصة الســر
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عنــد االشــخاص املعوقــن ،2000/220
اإلطار القانوين وتســمح للصم بالحصول
عىل الرخصــة ،فيام كان القــرار الصادر
يف  1969/2/26يحرمهــم مــن ذلك ،وما
زالت الجهات املختصة ترتكز عليه رغم أنه
أصبح بحكم امللغى.
وخلص اللقــاء اىل االتصال برئيس اللجنة
النيابية ميشــال موىس لعقد لقاء مشرتك
ووضع خطة عمل تسمح بإزالة العقبات من
أمام املصابني بهذ العائقة.

تـــــيـــــمـــــور جــــــنــــــبــــــاط :لـــــحـــــكـــــومـــــة قــــــــــادرة
ُ
عــــلــــى مــــعــــالــــجــــة املـــــخـــــاطـــــر املــــتــــفــــاقــــمــــة

أصدر وزير السياحة يف
حكومة ترصيــف األعامل
وليد نصــار تعميامً «يعطي
املؤسسات السياحية حقها
التســعري بالدوالر أما الدفع
فيكــون باللــرة اللبنانية.
ولفت إىل أن العملة الصعبة
آي الدوالر ستصبح من اليوم
بحوزة املؤسسات السياحية
وهــي أحق مــن الصيارفة
بها» ،وبالفعــل قد يحفظ
هذا التعميم بعد من حقوق
أصحاب املطاعم والفنادق،
ولكــن يبقــى الســؤال،
هــل أصبحــت الســياحة
ومتفرعاتها محصورة مبن
يحمل الدوالر أو ما يوازيه مــن العملة اللبنانية؟
ومن يراقــب أو يلجــم التفلت الــذي قد يحصل
بالتســعري بالدوالر كام كان يحصل إبان التسعري
باللرية؟
«الديار» اتصلت برئيس جمعية املستهلك الدكتور
زهري برو الذي أكد أنه ليس هناك من إمكانية لضبط
التالعب باألســعار يف املطاعم كون االقتصاد يف
لبنان إقتصاد حر حيث أنه بامكانهم التسعري كام
يشاؤون دون أن مينعهم القانون وبالتايل الدولرة
لها فائدة واحدة تقترص عىل أال متر الدوالرات عرب
املصارف والرصافني حرصاً امنا للمطاعم والفنادق
واملتاجر وهم املســتفيدين الوحيدين من هذا األمر
وبالتايل هــذا األمر قد يخفف مــن الضغط عىل
الدوالر لننتقل إىل إقتصاد مدولر بالكامل.
برو أكد أن القــرار الذي تم إتخاذه ال يخضع إىل

أي رقابة ومن املســتحيل أن تتم عليه رقابة تقنيا
وبالتايل الرقابة معدومة ،كام أنه إســتبعد أن يتم
الوقف بالعمل يف هذا القانون بشــكل الحق ألن
كل شــيئ يف لبنان مؤقت يصبح الحقاً بشكل ما
دائم خصوصاً أن الدائرة سوف تتوسع أكرث فأكرث
يف موضوع الدولرة ،مشــددا أن الدولرة أصبحت
أمر واقع يلجــأ إليها البعض للحفــاظ عىل نوع
من اإلســتقرار ألنهم ال يثقون باللرية وال ميكنهم
اإلحتفاظ بكميات كبــرة منها خصوصاً يف ظل
انهيارها املتواصل ،وبالتــايل اإلقتصاد ذاهب إىل
الدولرة بشكل كامل علامً أن لبنان يصدر ما قيمته ٣
مليارات دوالر ويستورد ما قيمته  ٢٠مليار دوالر،
واإلعتامد األكرب هو عىل املغرتبني والجمعيات التي
تســمح بإدخال الدوالر إىل لبنان وهو ما يعكس
إقتصاد مريض.
كام اعترب برو أن الحل البديل عن الدولرة والدخول

يف تفاصيل نقاشها ،يكمن
يف أن يقوم املجلس النيايب
والحكومــة بلعــب دورهم
الطبيعي ،خصوصاً أن البلد
محكــوم من قبــل تحالف
سياسني ومرصفيني وتجار
كبار وهم املستفدين األوائل
من هذا املرشوع وغريه من
املشــاريع ال املواطن العادي
حتى ولو توزع الدوالر عىل
املطاعــم والفنادق واملتاجر
امنا هو أمر مؤقت وموسمي
يف الصيف ومن ثم سوف لن
يلبث أن يرتاجع بشكل كبري.
ويف هذا السياق أكد أحمد
زهرة وهــو مواطن لبناين
يتقــاىض معاشــه باللرية
اللبنانيــة أن القرار مجحف
جداً وســوف يحرم الكثريين من الذهاب ولو ملرة
واحدة بالشــهر إىل املطاعم ،علامً أن األســعار
باألساس غري مدروســة وتختلف من مكان إىل
أخر وحتى ضمن املكان نفســه ،وهذا ما يدل عىل
فوىض وعدم تنظيم ،وال مؤرشات مشــجعة أن
هكذا قرار قد يحمي من التالعب باألســعار كام
كان يقال ،فام من حســيب وال رقيب وفق الشاب
نفسه.
يف الختام إعترب زهرة أنــه كام يحق ألصحاب
األعامل أن يحموا أنفسهم بالتسعري بالدوالر ،فإنه
يحق للمواطن اللبناين أن يتقاىض لقاء بدل عمله
وتعبه بالدوالر أيضــاً ،فهو الكادح األول وحقوقه
هــي األوىل بالحامية مــن غريه كونهــا ركيزة
اإلقتصاد األوىل وحق مكتسب ،وإال فاملعركة غري
متكافئة والهوة اإلجتامعية ســوف تزداد توسعاً
وتنعكس انفجارات مختلفة ومتعددة.

إخــــــتــــــتــــــام أعـــــــمـــــــال ســـــــيـــــــنـــــــودوس املــــلــــكــــيــــيــــن الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــك:
ً
لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة تــــمــــهــــيــــدا النـــــتـــــخـــــاب رئـــــيـــــس جـــــديـــــد ل ــل ــب ــاد
تيمور جنبالط وزواره يف املختارة

شــدد رئيس كتلة «اللقاء الدميوقراطي»
النائب تيمور جنبــاط عىل «رضورة وجود
حكومــة قــادرة وفاعلة قياســا باملخاطر
التي تفاقم معاناة اللبنانيني ،يف ظل الشــلل
الســيايس املســتمر والتحديات املعيشــية
واالجتامعية والصحية والنقدية القاســية،
التي تفرض عىل الجميع مقاربة اســتثنائية
لتنفيذ االصالحات الالزمة تخفيفا من األعباء
عىل املواطنني ،ومتابعة مســار املفاوضات
مع صندوق النقــد الدويل لتحقيق االتفاقات
ومنها ارســاء اســس االغاثة االجتامعية
واالقتصادية».
وتطــرق جنبــاط امــام وفــود اهلية
واجتامعيــة وبلدية وامنائيــة زارته ضمن
لقاءات الســبت يف قرص املختارة اىل عرض
ونقل معاناة املواطنني الراهنة ،جراء املخاطر
الحياتية يف ظل اســتمرار ازمة املحروقات
وانعكاسها عىل توفري مياه الشفة وغريها،
داعيــا يف هذا املجــال اىل «معالجة فورية
ملشــكلة نقص الفيول الذي يشغل محطات
ضخ املياه ،اذ يكفــي تقهقر املواطنني بأزمة
الكهرباء الحادة لتضاف اليها ازمة املياه عىل
مستوى مناطق الجبل وكل لبنان ،اىل جانب
الحاجات االمنائية املطلوبة».

ويف هذا الســياق ،التقى جنبالط بحضور
نواب اللقاء الدميوقراطــي :مروان حامدة،
اكرم شهيب ،فيصل الصايغ ،هادي ابو الحسن
ووائل ابو فاعور ،وامني الرس العام يف الحزب
التقدمي االشــرايك ظافر نارص ،وفدا من
«مجلس امناء قضاء الشــوف» طرح رئيسه
محمد الشــامي عىل النائب جنبالط قضايا
امنائية ملحة للمنطقــة وروزنامة عملها،
وعرض مع وفد مــن مدراء املــدارس ودار
املعلمني يف الشــوف توفري مبنى جديد للدار
بعد انتهاء العقد للمبنى الســابق يف بعقلني،
ومن زوار املختارة الشــيخ ابو عزام ســليم
يحيى برفقة وفد من بلدة البنيه ،واملرشــح
الســابق لالنتخابات النيابية املهندس سعد
الدين الخطيب .وتلقى سلسلة من املراجعات.
والتقى جنبــاط ممثل حــزب «االتحاد
الوطنــي» الكردســتاين يف لبنان شــوان
فوزي رشــيد ،ناقال اليه تقدير رئيس الحزب
بافل جــال الطالباين ،واالعــراب عن امله
يف متتــن العالقات التاريخيــة التي تربط
الحزبني الكردســتاين والتقدمي االشرتايك
التــي كان بدأها رئيــس الجمهورية الراحل
جالل الطالباين مع رئيــس الحزب التقدمي
االشرتايك وليد جنبالط.

وزيــر األشــغــال :إعــادة إعمار املرفأ قــرار وليس خيارا
غرد وزير األشــغال العامــة والنقل يف
حكومــة ترصيف األعامل عــي حميه عرب
«تويرت»« :مرفأ بريوت الجامع لكل اللبنانيني،
هو أيضا -وتأسيسا عىل املخطط التوجيهي
الجديــد له -ســيكون حاضنا لــكل مباين

ً

الوزارات والــركات املعنية ،وخصوصا يف
مجايل االســترياد والتصديــر ضمن رؤية
إصالحيــة تخدم زيادة االيــرادات وتحصني
القــرار الســيادي للبنان .التفعيــل وإعادة
االعامر قرار وليس خيارا».

ذكر سينودوس كنيسة الروم امللكيني الكاثوليك،
يف بيــان ختامي بعــد أن اختتم أعامله لســنة
 ،2022برئاسة البطريرك يوسف العبيس يف املقر
البطريريك سانتا ماريا ان كوزمادين يف روما ،أنّ
«أساقفة كنيســة الروم امللك ّيني الكاثوليك ،عقدوا
من  20إىل  25حزيــران  ،2022مجمعهم املقدّس
يك يف بازيليكسانتا ماريّا
السنوي يف املق ّر البطرير ّ
ّ
إن كوزمدين يف روما ،البطريرك يوسف العبيس».
ولفت إىل أنه «اس ُتهلّت أعامل املجمع بزيارة إىل
عب فيها
البابا فرنســيس يف حارضة الفاتيكانّ ،
غبط ُته عن فرحه وفرح األساقفة بلقاء قداسته،
وطلبوا بركته الرســول ّية عىل آباء املجمع وعىل
بالدنا املتألّمة يف الــرق ومؤمنيها .ومت ّنوا له
امللم به.
ح ّي ّ
الشفاء التا ّم والعاجل من العارض الص ّ
رئيس املجمع
ويف أثناء السينودس ،استقبل اآلباء
َ
املقــدّ س للكنائس الرشق ّيــة الكاردينال ليوناردو
رس املجمع املطــران جورجيو
ســاندري ،وأمني ّ
غاالّرو ،وشــاركوه هواجســهم يف مــا يتعلّق
املسيحي يف الرشق».
بالحضور
ّ
الكنيس،
الشأن
«يف
أنّ
الســينودوس،
وكشف
ّ
درس اآلباء رشع كنيســة الروم امللك ّيني الكاثوليك
الخاص ،وجمل ًة من الشــؤون الكنس ّية املتن ّوعة،
ّ
الخاصــة املكلّفة
واطّلعــوا عىل أعــاال للجنة
ّ
بالتحضري للذكرى املئو ّيــة الثالثة إلعالن الرشكة
الكنســ ّية بــن البطريرك ّية الروم ّيــة األنطاك ّية
وكنيســة روما ،ووضعوها تحت عنوان «كنيسة
الروم امللك ّيني الكاثوليك :مسرية مسكون ّية -1724
.»2024
الخاصة بكنيســتنا
كــا «اتّفقوا عىل الوثيقة
ّ
املزمــع رفعهــا إىل الفاتيكان ،مبناســبة انعقاد
سينودس األساقفة سنة  ،2023بعنوان «من أجل
كنيسة مجمع ّية  :رشكة ،مشاركة ورسالة» ،التي
بإعدادها.ثم
ه ّيأتهــا اللجنة البطريرك ّية املكلّفــة
ّ
انتخبوا أساقفة لألبرش ّيات امللك ّية الشاغرة :بعلبك
وصور والواليات امل ّتحــدة األمريك ّية واألرجنتني،
عىل أن تُعلَن أســاء املن َتخبني بعد نيلهم موافقة
يل .كام انتخبوا قدس األب جان-
الكريس الرســو ّ
ّ

العبيس واألساقفة
ماري شــامي أســقفًا نائ ًبا بطريرك ًّيا يف مرص
والسودان».
وأوضح أنّ «يف الشــأن العــا ّم ،خ ّيم عىل اآلباء
هاجــس التضامن مــع أهلنا وأبنائنــا يف بالدنا
ٍ
الرشق ّية ،التي ال تزال تعــاين من
أزمات ضاغطة
عىل مختلــف األصعدة ،السياســ ّية واالقتصاديّة
واملال ّية واالجتامع ّية .ورفع اآلباء الصالة عىل ن ّية
تتحسن األوضاع االقتصاد ّية يف سوريا و ُيرفَع
أن
ّ
واالقتصادي
الســيايس
الحصار
عنها
فيعم فيها
ّ
ّ
ّ
الســام والطأمنينة» ،كام «أمل اآلباء أن تواصل
الطبيعي يف لبنان
جريها
العمل ّية الدميوقراط ّيــة َ
ّ
بعد االنتخابات النياب ّية األخرية ،ف ُتشَ كَّل الحكومة
بأرسع وقت ممكن متهيــدً ا النتخاب رئيس جديد
للبالد ،عىل أمل أن
تتحســن األوضاع املعيشــ ّية
ّ
املنهِكة ويعود األمل إىل الناس» .وأكد أنّ «تحقيقًا
لهذا الغرض ،يطلــب اآلباء من قادة البلد أن يتعالَوا
فوق مصالحهم الشــخص ّية وينظروا إىل مصلحة
الوطــن العليا ،ويعملوا عىل تخفيف آالم الشــعب
سبل الحياة من غذاء
الفقري واملحروم من أبســط ُ
ودواء وكهرباء».

«عب اآلباء عن تضامنهم مع آالم الشــعب
كام
ّ
الفلسطيني ومسيح ّيي األرايض املقدّ سة ،متم ّنني
ّ
ً
ًّ
عادل للقض ّية الفلسطين ّية ،واستنكروا مقتل
حل
الصحاف ّيــة شــرين أبو عاقلة ،وهــي من بنات
كنيستنا الروم ّية امللك ّية ،واستمطروا الرحمة عىل
روحها وعىل أرواح الشــهداء كافّة الذين سقطوا
كل يوم عىل أرض فلسطني الغالية».
ويســقطون ّ
كام رفعوا صالتهم عىل ن ّيــة باقي البالد العرب ّية
متســك أبناء جالياتنا يف االغرتاب برتاثهم
ومث ّنوا
ّ
يك
الرشقي ،وقدّ روا غال ًيا جهودهم الحثيثة يف
املل ّ
ّ
إعانة أهلنا يف الرشق ،معنويًّــا وما ّديًّا .وتحقيقًا
يك لدراســة
لذلك ،أوصــوا بتعيني مندوب بطرير ّ
إمكان ّية إنشــاء رعايا يف بلــدان االغرتاب التي ال
رعايا ملك ّية فيها».
ّ
يحل
«صل اآلباء من أجــل أن ّ
وأشــار إىل أنه
العاملي أينام كان ،ال ســ ّيام بني روسيا
الســام
ّ
الرب يســوع «أمري السالم» أن
وأوكرانيا ،سائلني ّ
رسع يف املصالحة بني الشعوب
يبلســم الجراح وي ّ
املتحاربــة ،طالبني الرحمة عــى أرواح الضحايا
الربيئة».
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املــشــهــد الــنــيــابــي الــجــديــد لــم يــتــرجــم فــي االســتــحــقــاقــات الــدســتــوريّــة
ُ
املــعــارضــة أخــفــقــت بــانــتــزاع الــتــكــلــيــف...و  ٨آذار «تــشــفــط « املــراكــز
ابتسام شديد
مفاجآت كثــرة حملتها
صناديــق اإلقــراع يف أول
انتخابات بعد ثورة  ١٧ترشين
وقعــت عىل شــخصيات
تنتمــي اىل بيوتات تقليدية
او لعبــت أدوارا سياســية
يف مراحل معينــة متثلت
بســقوط الثنائية الدرزية (
طالل ارسالن وئام وهاب)
والنائب اييل الفرزيل وعدم
متثيــل الحــزب القومــي
الســوري إضافة اىل رموز
وقيادات يف تيار املســتقبل
فارتسم مشهد نيايب جديد
عقب اعالن النتائج ملجلس
يضم وجوهــا تغيريية وبلــوكات تحمل عناوين
ســيادية كان يفرتض ان تحقق وثبــة او نقلة
نوعيــة يف األداء الترشيعي ويكون لها حضورها
تحت ســقف الربملان لكن املشــهد النيايب الجديد
بقي من دون تأثريات عمالنية شــيئا فال شيىء
تغري بعد تحت سقف الربملان.
فعىل الرغم من ان اإلنتخابات شــكلت محطة
نوعيــة وأتت بوجــوه تغيريية فحلــت القوات
اللبنانية يف املرتبة األوىل يف األرقام املســيحية
فيام تراجع التيــار الوطني الحــر ومل «يزمط»
رئيس تيار املردة سليامن فرنجية إال بنائب واحد،
فان نتائج اإلنتخابات مل ترتجم يف اإلستحقاقات
التي جرت مؤخرا ،ومدعاة هذا الكالم إعادة تكليف
الرئيس نجيب ميقايت لرئاســة الحكومة وكل ما

حيك وقيل حول ظروف وطريقة إعداد التكليف يف
املطابخ السياسية.
من ميلــك األكرثيــة وكيــف تــدار األمور؟
تســاؤالت طرحت مجددا مع تكليف ميقايت فكل
االستحقاقات من انتخاب رئيس مجلس ونائب له
وهيئة مجلس مل تحمل تغيريا وصبت جميعها يف
خانة الفريق السيايس نفسه .
أظهرت اإلستحقاقات الدســتورية املتتالية ان
الكتل النيابية املتفرقة مل تستطع ان تفرض واقعا
تغيرييا واحدا بعــد ويف عملية التكليف ترشذمت
املعارضة بشــكل فاقع جدا فناورت القوات بعدم
تســمية نواف ســام وصوت التغيرييون (١٠
لســام مقابل ثالثة مل يســموا أحــدا ،وحصل
الرئيس املكلف عىل  ٥٤صوتا من الثنايئ الشيعي

وحلفائه مع امتناع  ١٧نائبا
من التيار اضافة اىل امتناع
النواب جهاد الصمد وجميل
السيد ،مام يعني ان قوى ٨
اذا مســتمرة بشفط املواقع
والفوز باالستحقاقات وان
األكرثيتني متقاربتني بالعدد
لكن هناك فوارق سياســية
كبــرة يف األداء والتكتيك
الســيايس ،فأكرثية  ٨آذار
متامسكة يف اإلستحقاقات
فالتيــار الوطنــي الحر مل
يصــوت مليقايت ألســباب
معروفة لكن أصواته كانت
جاهزة لــوال ذهبت القوات
اىل تســمية نواف ســام
 ،باملقابــل فــان األكرثية
املواجهــة التــي تضــم التغيرييــن واملعارضة
ترشذمت ومل تتوحــد كام مل تســتطع ان تبني
تحالفات سياســية ألنها فشلت يف التوافق عىل
اسم واحد يف اإلستشارات ومل تستطع ان تنتزع
ورقة التأليف.
ما جــرى يف التكليف يثبــت النظرية التي بدأ
الرتويج لها يف املطابخ السياســية بان إنتخابات
رئاســة الجمهورية خاضعة للتوازنات نفســها
فالفريق القــادر ان يؤمن  ٦٥نائبا يســتطيع ان
يفرض رئيــس الجمهوريــة املقبــل ،إال ان هذه
النظرية كام تقول مصادر سياسية ليست ملزمة
ألن إنتخابات الرئاسة تستلزم تأمني نصاب جلسة
اإلنتخاب أي حضور ثلثي املجلس النيايب األمر الذي
ال ميكن التنبؤ مبساره من اليوم.

ُ
ّ
ّ
السياسية قبل مشاورات اإلثنين
جانبية بين ميقاتي والقوى
مشاورات
ّ
«اإلشتراكي» لن يشارك ..و «كباش حكومي» بين باسيل والرئيس املكلف!

عيل ضاحي

تتجــه االنظــار نحــو
استشارات االثنني والثالثاء
النيابيــة غــر امللزمة بني
الرئيس املكلف نجيب ميقايت
والكتل النيابية ،وسط اجواء
قامتة وغري مريحة ورشوط
ورشوط مضادة.
وتؤكد اوســاط واسعة
اإلطــاع عىل املشــاورات
الحكوميــة ،انه ُرصدت يف
الســاعات املاضية اتصاالت
بني الرئيــس املكلف نجيب
ميقــايت ،وبعــض القوى
السياســية لـ»جس النبــض» الحكومي ولتهيئة
االجواء قبل استشارات االثنني.
وتشري االوســاط اىل ان «مجســات النبض»
االوليــة ،تؤكد وجود  3قوى اساســية وليســت
«متحمســة» للمشــاركة يف حكومة الـ 4اشهر
مليقايت ،والتي ســيكون همها االســايس تأمني
االرضية السياسية واالقتصادية واالمنية الهادئة
النتخاب رئيس جديد ،او اقله إدارة االزمة من دون
انفجار كبري يف الشارع وتفلت االمن عىل مستوى
واســع .وهذه القوى الثالثة هي «االشــرايك»
والتيار الوطني الحر» و»القوات».
وتلفت اىل ان «االشرتايك» »،مرتاح» درزياً بعد
امساك رئيســه النائب السابق وليد جنبالط بكامل
التمثيل الدرزي»(باستثناء النائب فراس حمدان)،
وبالتايل ال حكومة من دون «بصمة» جنبالط عىل

ميثاقيتها الدرزية.
ورغم ان «التيــار الوطني الحــر» و»القوات»
إمتنعا عن تســمية ميقايت او غريه للتكليف ومن
باب املزايدة السياسية واملصلحة الذاتية لكل فريق
وبالتايل التلويح بعدم املشاركة يف الحكومة ،اال ان
قرار عدم املشاركة دونه عقبات شعبية ،وخصوصاً
ان هذه الحكومة ورغــم عمرها القصري وان كُتب
لها التشــكيل ســتكون هي «املجلــس الرئايس»
املوسع يف حال شغر كريس بعبدا.
ويف حني ضجت وسائل االعالم بطلبات ورشوط
باســيل الحكومية من ميقايت ،والتي تتلخص يف
سلة تعيينات وحصة وازنة يف التأليف واحتفاظ
«التيار» بالوزارات التي يشــغلها اليــوم (الدفاع
والعدل والطاقة والخارجيــة واالقتصاد والبيئة)،
يؤكد نائب بارز يف تكتل «لبنان القوي» لـ»الديار»
انه مل يجر اي اتصال بني باسيل وميقايت او ممثلني

لــــبــــنــــان شــــــــارك فـــــي «مــــؤتــــمــــر الــــيــــورومــــيــــد
ل ــل ــه ــج ــرة الـ ــخـ ــامـ ــس لـــلـــنـــظـــراء» فــــي األردن

شــارك وفد لبنان
املؤلف من مستشار
وزيــر الخارجيــة
يوسف جرب ،املقدم
طالل يوسف ممثال
األمن العام واملرشف
العــام لخطة لبنان
لالستجابة لالزمة
( )LCRPالدكتــورة
عــا بطــرس عن
وزارة الشــؤون
االجتامعيــة ،يف جرب وبطرس خالل املؤمتر
«مؤمتــر اليوروميد
لعــام  1951وبروتوكول  1961وهي تعطي
للهجــرة الخامس
للنظراء» يف االردن  -البحر امليت بني  21و 23الالجىء حقوقا لكن دول أخرى ومنها لبنان
غري موقعة عىل االتفاقية املذكورة لذلك فهي
الحايل.
وألقت بطرس كلمة شــددت فيها عىل أن ال تســتطيع ادماج الالجئني لذلك يجب اخذ
«قطاع العمل هو السبب الرئييس للتوترات بني واقعها وخصوصيتهــا بعني االعتبار ولبنان
املجتمع النازح واملضيف بسبب املنافسة عىل يحظر التوطني واالندماج يف دســتوره .ما
الفرص» ،مضيفة «  % 16من النازحني لديهم قامت به الحكومــة اللبنانية بالرشاكة مع
إقامات قانونيــة ويعمل أغلبهم يف االقتصاد االمــم املتحدة واملجتمع الــدويل املانح هي
غري الرســمي .فاالقتصاد اللبناين قائم عىل تلبية االحتياجــات والخدمات للنازحني يف
الخدمــات وليس اإلنتاج ما جعله هشــا يف  10قطاعات ومنهــا الصحة والتعليم واملياه
مواجهة االزمات وإزدادت نسبة الفقراء % 91 .والسكن وغريها حيث تحمل لبنان أعباء يف
من النازحني السوريني تحت خط الفقر و % 82البنى التحتية والــرف الصحي والخدمات
من اللبنانيني يعانون من فقر متعدد االبعاد» .وإستفاد النازحون من سياسة الدعم للخبز
وعن مستوى السياسات ،قالت بطرس« :لقد والفيول .لكن االزمات املتعــددة واملتداخلة
حرصت القوانني اللبنانية العمل للنازحني يف  3جعلت املؤسسات الوطنية واملحلية ،ال سيام
قطاعات :الزراعة ،البيئة والبناء ،ونحن نعتمد البلديات ،غــر قادرة عىل االســتمرار يف
هذا االجراء يف قطاع ســبل العيش يف خطة تلبية الخدمات الناجمــة عن ضعف القدرة
االستجابة ،لكن االزمات االقتصادية واملالية التشغيلية والصيانة».
وختاما ،شددت بطرس عىل «أهمية تفعيل
وجائحة كوفيد  19أثّرت عىل قطاع البناء بفعل
ضعف االســتثامر كام عىل القطاع الزراعي الحلول املســتدامة ،ومنها العودة اىل الوطن
بفعــل صعوبة الحصول عىل املــواد الالزمة كحق وفق االعالن العاملي لحقوق االنسان عرب
العودة التشجيعية ،وقد حصلت تجارب دولية
واالسمدة كونها تدفع بالعملة الصعبة».
أضافــت «هنــاك دول تقــوم عىل دمج يف هــذا االطار ،كام يف إعــادة التوطني اىل
الالجئني وهي ملتزمــة باتفاقية الالجئني دولة ثالثة».

عن الرجلني بعد االنتخابات
النيابيــة ،كام مل يحصل اي
تواصل بني الرجلني يف امللف
الحكومي.
ويكشــف النائب ان امر
التفــاوض الحكومي وهو
طبيعي بــن الرئيس املكلف
والكتــل النيابيــة ،وهــو
محصــور برئيــس التكتل
باسيل ،وهو من يكشف عنه
وهو من يتــواله وما لدينا
من طلبات كتكتل سننقلها
اليه خالل االستشارات ويف
الوقت املخصص للتيار.
ويؤكد النائب ان «التيار»
والتكتل ،مل يحسام قرار املشاركة او املقاطعة واالمر
مرهون باملشــاورات مع ميقايت واالمور ليســت
«معلبة» او « ُمســكرة» لدينا ،وســنكون ايجابيني
للغاية ولكن من ضمن املنطق والحفاظ عىل حجم
التمثيل الحقيقي والواقعي لكتلة لبنان القوي.
ويكشــف النائب ان املظلة الخارجية الفرنسية
واالمريكية مؤمنة للحكومة ،وهناك رغبة بتشكيل
رسيع ،ولكن التعطيل داخيل كام جرت العادة!
ويف مقلب الحزب «التقدمي االشرتايك» وكتلة
«اللقــاء الدميقراطي» ،تؤكد اوســاط قيادية يف
«االشــرايك» ،ان رئيــس التكتل النائــب تيمور
جنبالط ،اعلن انه لن يشــارك يف الحكومة ولكنه
سيسهل التشكيل وهو عىل موقفه .وعلل االسباب
بشــكل الحكومة وبوظيفتها وهي الحفاظ عىل
الســيادة وتحقيق االصالح االقتصــادي واملايل
واالنقاذي.

جــــعــــجــــع بـــــحـــــث مـــــــع كـــــــــوالرد
ال ــع ــاق ــات الــثــنــائـ ّـيــة بــيــن الــبــلــديــن

جعجع مستقبال السفري الربيطاين

التقــى رئيس حزب «القوات اللبنانية» ســمري جعجع يف
معراب سفري بريطانيا إيان كوالرد يرافقه املستشار السيايس
يف الســفارة غدي ضو ،يف حضور رئيــس جهاز العالقات
الخارجية يف الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك
ســعد .وتم البحث يف الزيارة الوداعية للسفري ،يف العالقات
الثنائية بني البلدين فضال عن املســتجدات السياسية املحلية
واالقليمية.

فــضــل ال ــل ــه :نــقــف م ــع ك ــل األصــــوات
الـــتـــي دانــــــت الــــتــــرويــــج لــلــمــثــلـ ّـيــة
قال العالمة الســيد عيل فضل الله يف بيان« ،نقف مع كل
األصــوات التي دانت العمل لرتويج ظاهرة املثلية الجنســية
والســعي النتشــارها ومحاولة تقنينها وال يأيت هذا املوقف
مــن منطلق ديني وقيمي نؤمن به وتؤمن به كل الرســاالت
الساموية فحسب ،بل نرى ذلك ميس بأساس الوجود البرشي
الذي منذ وجد كان قامئــا عىل زواج الذكر واألنثى والذي هو
ضامن استمرار الحياة اإلنسانية».
وتابع «إننا يف الوقت نفســه ندعو إىل عدم االكتفاء يف
مواجهة هذه الظاهرة الشــاذة باالعتامد عــى القوانني بل
بعالج أسبابها من خالل نرش الوعي بحدود الحرية الشخصية
وحقوق اإلنســان واعتامد األســاليب الرتبوية واملعالجات
النفسية والصحية».

األب نـــصـــر :لــــن نــغــلــق أبـــوابـــنـــا بـــوجـــه أح ــد

أكّد األمــن العام للمــدارس الكاثوليكية
األب يوســف نــر« ،أننا نريــد أن نحافظ
عىل مؤسســاتنا الكاثوليكية ،ومل نرتك أي
اقتصــادي ومدقــق وقانوين ،مــن أجل أن
نتمكن من وضع اسرتاتيجية للمحافظة عىل
ريا إىل أن «بعض املؤسسات
مؤسساتنا» ،مش ً
أعلنت اقفالها ،وبعــض املدارس يف بريوت
يتم الحديث يف وضعهم ،ونحن نخاف من أن
نفقد املدارس».
وشــدد ،يف حديث تلفزيوين ،عىل أنّ يف
«بعض األماكــن ،هناك توجــه لفتح حرب
ورصاع» ،بــن املدارس واألهــايل ،و»ادعوا
الجميع إىل أن هذا األمــر ليس من مصلحة
أحــد» ،مؤكدً ا أن «مؤسســاتنا ال تســعى

للربح» ،معل ًنا «أننا ســوف نســعى من أجل
تأمني مســاعدات ليك نقوم بالتغطية عىل
العسكريني وســائر موظفي القطاع العام»،
معتربًا أنّ «العســكري واملحتــاج يف نفس
الحالة ،وال ميكننا أن نغلق أبوابنا بوجه أحد،
والحق يف العلم حق مقدس».
وذكر نرص« ،أننا نريد دولــة قوية تقوم
بخدمة شعبها» ،مشريًا إىل «اننا نقوم بجزء
من املســؤولية عن الدولة ،ونحن ككنيسة
ال ميكننا أن نرى شــعبنا يتأمل ،دون أن نفعل
يشء» ،مؤكــدً ا أنّ «واجباتنا أن نضع خطة
النطالق العــام الدرايس ،لكن الرؤية تختلف
بالنســبة للمدارس التي تعيش األزمة» ،كام
رأى أنّ «املؤسسات مهددة».

«أمـــــــــــل» :ل ــت ــس ــه ــي ــل أمــــــر تـــألـــيـــف ال ــح ــك ــوم ــة
ك ــي تــتــمــكــن م ــن اجــتــيــاز هـــذه املــرحــلــة الــخــطــيــرة

*اعتــر النائب قاســم
هاشــم ،يف ترصيــح بعد
جولة عىل الحــدود ولقائه
بعــدد مــن املزارعــن يف
منطقة الوزاين ،ان «وجود
حكومــة فاعلــة وقادرة
رضورة وطنية الســتكامل
كل الخطوات التي تســاهم
يف البدء مبســرة االنقاذ،
بعد ان وصلت امور اللبنانيني
اىل حالة مزرية مل نشهدها
يف زمن الحــرب وعىل كل
املستويات».
واكــد ان «معانــاة اللبنانيــن اقتصاديا
واجتامعيا ســببه االســايس االبتعاد عن
االقتصاد املنتج وسلوك درب االقتصاد الريعي
الذي سهل االنهيار الذي وصلنا اليه ،وخشبه
الخــاص يف دعــم القطاعــات االنتاجية
وخاصة الزراعة والصناعة العادة االمور اىل
نصابها ،ولذلك فال بد مــن متابعة ما اعتمد
لبداية االنطــاق من خطــوات من وزيري
الزراعــة والصناعة العادة التوازن لالقتصاد
الوطني ،وهــذا يحمل الحكومــة املنتظرة
مســؤولية مضاعفة اليالء هذه القطاعات
اهتاممــا خاصا ودعام واضحــا دون تردد،
ولكل ذلــك فاملطلوب حكومة تحفظ التوازن
واالستقرار بكل ابعاده ومستوياته».
*رأى النائب عيل عســران ،يف ترصيح،
أنه «يف هذه اللحظة التاريخية والحساسة
والصعبة والدقيقة من تاريخ لبنان واملنطقة
العربيــة يجب ان يكــون يف لبنان حكومة
فاعلــة متجانســة قرارها موحــد وليس
فيدراليــا ،وعىل الجميع تقديم التســهيالت

لقيام هــذه الحكومة التي نتمنــى ان تولد
بأرسع وقــت ،فالتحديات كبــرة اقتصاديا
واجتامعيا ومعيشــيا ،واللحظة مفصلية،
وهــذه الحكومة امامها مهــام صعبة عىل
الصعيديــن الداخيل والخارجي من ترســيم
الحــدود البحرية ومتابعــة اإلصالحات مع
صندوق النقد الدويل وخطة التعايف وإعادة
الكهرباء للبنان».
أضاف «لبنان اليوم أمام تحديات ال ميكن
احصاؤها عىل مختلــف الصعد وخاصة يف
حياة االنسان ،يف السابق البعيد كان النظام
اللبناين يلجأ اىل حكومات صغرية متجانسة
قياديــة لتكون ممثلــة لكل لبنــان وليس
للطوائــف واملذاهب» ،مؤكــدا ان «ما وصلنا
اليه يف هــذه األيام الرديئة هــو من صنع
أيدينا ولكن ما هو واجب فعله العمل الدؤوب
وااللتئام ملصلحة لبنان ودرء االخطار االتية
من الداخل والخارج عن هذا الوطن».
وختم «لتســهيل أمر تأليف هذه الحكومة
يك تتمكن مــن اجتياز هذه املرحلة الخطرية
من تاريخ لبنان».

ّ
«الــــــصــــــحــــــة» أوصــــــــــــت بــــــــضــــــــرورة تـــلـــقـــي
لــــقــــاح «كــــــورونــــــا» ب ــس ــب ــب ارتـــــفـــــاع اإلصــــابــــات

صدر عن اللجنــة التنفيذية للقاح كورونا
يف وزارة الصحة العامة البيان االيت« :نحن
أمام موجــة جديدة لفــروس كورونا ،من
املتوقع ان تكون اكرث عدوى وارسع انتشارا،
بحسب ما تشــر ارقام االصابات يف لبنان،
كام يف باقي دول العامل ،حيث ســجل عداد
كورونا ارتفاعا مقلقا يف عدد االصابات ويف
فرتة زمنية وجيزة .وبناء عليه عقدت اللجنة
التنفيذية للقاح كورونا اجتامعا طارئا بحثت
يف آخر املســتجدات الوبائية ،وصدرت عنها
التوصيات االتية:
 شــددت اللجنة التنفيذية عىل رضورةتلقي لقاح كورونــا يف أرسع وقت ممكن،
خصوصا ان نسبة امللقحني ما زالت منخفضة
وال تتعدى ال%45
 ميكن أخذ اللقــاح مجانا ،وبغض النظرعن الجرعــة (االوىل ،او الثانية ،او الثالثة،
او الرابعــة) يف أي من مراكز اللقاح املوزعة

عىل االرايض اللبنانية كافة ،من دون موعد
مسبق طيلة ايام االسبوع.
 ذكرت اللجنة التنفيذية بأن كل الدراساتالعلميــة والتقاريــر الصادرة عــن منظمة
الصحــة العاملية تخلص اىل أن اللقاح يحمي
مــن مضاعفات الفــروس ويجنب املصاب
دخول املستشفى ويقلل من الوفيات.
ختاما ،ذكرت اللجنــة التنفيذية باملعايري
التــي تعتمدها وزارة الصحــة الخذ جرعات
اللقاح وهي:
 -1الجرعــة االوىل متاحــة لجميع من
تخطت أعامرهم الخمس سنوات .
-2الجرعة الثانيــة متاحة لجميع من مر
عىل تلقيهم الجرعة االوىل ثالثة أسابيع .
-3الجرعة الثالثــة متاحة لجميع من مر
عىل تلقيهم الجرعة الثانية خمسة أشهر.
-4الجرعة الرابعــة متاحة لجميع من مر
عىل تلقيهم الجرعة الثالثة ستة أشهر».

م ــف ــت ــي صــــــور اس ــت ــق ــب ــل قــــائــــد <الـــيـــونـــيـــفـــل> :
ســـــــكـــــــان الــــــجــــــنــــــوب يـــــــــريـــــــــدون الـــــســـــام

زار القائــد العام لليونيفيــل يف الجنوب
الجرنال ارولدو الزاسو سانزي عىل رأس وفد
من القيادة ،مفتي صور وجبل عامل القايض
العالمة الشــيخ حسن عبد الله الذي قال بعد
اللقــاء« :إن الدور الذي تقوم بــه اليونيفل
نحرتمه وان املنطقة التي يخدم فيها الجرنال
األســباين تعيش بأمان واستقرار منذ العام
 ،78حيث كان القــرار االممي رقم  425الذي
يلــزم العدو الصهيوين عىل االنســحاب من
لبنان ،وان اإلمام القائد السيد موىس الصدر
عمل جاهــدا يف حينه عىل اســتصدار هذا
القرار ،وهــذا يدل عىل إن ســكان الجنوب
يريدون دامئا الســام ولكن هــذا القرار مل
يطبق بل اجرب املحتل االرسائييل عىل املغادرة
وكان نرصا للبنان ولالمم املتحدة».
ومتنى عبدالله لقائــد اليونيفيل «اإلقامة
الطيبة يف لبنان رغم الظروف الصعبة التي
ترافق مهمتــه وخاصة يف ما يخص عملية
ترســيم الحدود بني فلســطني ولبنان وأننا

نراهن عىل حكمة القائد العام لليونيفل».
وختم مؤكدا اننا يف منطقة صور «نعيش
كعائلة روحية من مســلمني ومســيحيني،
ونقــدم كل الدعم مع رضورة التنســيق مع
الجيــش اللبنــاين لتنفيذ مهــام اليونيفل
اإلنسانية واللوجســتية ،وان اي اعتداء عىل
اليونيفل نعتربه اعتداء شــخصيا علينا وإننا
نحاول التدخل لتصحيــح األخطاء واألحداث
التي تحصل ميدانيا».
بدوره قال قائد اليونيفل« :إن ترسيم الحدود
البحرية ليســت من مهامت اليونيفيل ،فهي
مهمة بني الوســيط األمــريك واملتنازعني
عليها ،وما نتمناه أن تحصل وتنتهي بســام
وان دورنا تأمني الدعم اللوجستي فقط للوفد
املفاوض يف مركز اليونيفل بالناقورة وليس لنا
اي دور أو مهام يف هذا املجال» ،آمال ب»املزيد
من الدعــم من العالمة عبــد الله وبالعالقة
املميزة والتفاهم مع الجيش اللبناين».
ثم تبادل الطرفان الدروع التقديرية.
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كلامت يف زمن الغربة
فهد الباشا
-1
االحزاب ،يف لبنان ،حتى االن ،أحدٌ
أن ال يُواجهَ
َ
بحقيقة عريها وبشاعة سقوطها «العظيم» فأم ٌر ال ينفي
انها ســاقطة بامتياز ،تخفي غري اعتالل فيها وتكابر ...
فيام الواقع يحيك حكاية غياب لها شبيه موت  .واالّ ،فامذا
يعني احجامها املريب عن التصدّ ي ،ومن زمان بعيد ،لفساد
يجتاح البالد؟
أهل الصلحِ مع الزمن مطالبني بفصل
أطل ُ
كلّام ّ
-2
الديــن عن الدولة ومبا يســتتبع ذلك من موجبات العدالة
ورفع املظامل  ،انربى أهل الشقاق والنفاق ،وأدعيا ُء الحرص
عىل مكارم االخالق  ،يهددون بالويل والثبور ،ال يرون ،يف
دجلٍ فادح ،خطراً عىل الدين والبالد والعباد  ،االّ يف الزواج
املــدين ،ولو اختيارياً ،يرتضيه عاقالن يعرفان ان ال اكراه
يف الدين ...
مع تردّي األحوال من انهيار اىل انهيار أكرب ،تربز
-3
حدّ ة السؤال أكرث  :هل لعاقلٍ ،م ّمن يعنيهم األمر  ،ان يرشح
للمقهورين من هذا الشــعب ما يستغلق عليهم ان يفهموه
جة :
،يف ما بات يشــبه أحجي ًة تتد ّرأ خلف غري ذريعة وح ّ
أنقوى عىل مواجهة عد ّو الحدود بثبات وقوة ونجاح ،ويف
الوقت عينه نبدو عاجزين االّ عن مهادنة أو محالفة حلي ِفه
الفساد داخل البالد؟
أعــدى أعداء الدين ،يف جوهره  ،أدعيا ُء الحرص
-4
عليــه ،الجاعلــن منه عائقاً دون النهــوض بالحياة اىل
مراقيها .

ّ
الخ ــــــازن :نتمن ــــــى عل ــــــى اإلدارة
ّ
األميركي ــــــة الت ــــــزام الحياديّ ــــــة
والنزاهـــــــــــة فـــــــــــي وســـــــــــاطتها

إســتغرب الوزير السابق وديع الخازن يف بيان« ،املراوغة
اإلرسائيلية واملراوحة املريبة يف ملف ترســيم الحــــدود
الجنوبيــة ،مســترشفا نية مبيــــتة لدى العــدو لتحويل
القضــــية إىل أزمــة مزمنة وبــؤرة توتــر وإحتكاك»،
مطالبا إســــرائيل بـ «عدم الدفع نحو التصعيد والتفجري،
وبسحب البــــاخرة إيرنجني باور وعدم اإلستمرار بالحفر
والتنقيب قــــبل إنجاز الرتسيم النهايئ للخريطة البحرية،
وإلحداثيــات امليــــاه اإلقليمية واملنطقة اإلقتصــــادية
الخالصــة جنوبا».
ومتنــى الخازن عىل اإلدارة األمريكية أن «تلتزم الحيادية
والنزاهة يف وساطتها ،وأن متارس الضغوط من أجل إنهاء
مســار ترســيم الحدود ،وأن تعمل ،بحكم صداقة الشــعب
األمرييك بالشــعب اللبناين ،عــى التخفيف من أعباء لبنان
وضامن إســتفادته من ثرواته وعدم السامح بالتعدي عىل
حقوقه».
وإذ أبــدى إرتياحه للموقف الرســمي اللبناين املوحد يف
هــذا امللف ،متنى عىل املســؤولني أن «يضاعفوا إتصاالتهم،
وأن يعملــوا من هذه القضية أولوية ،كون اســتخراج لبنان
لرثواتــه الدفينة هي الفرصــة الذهبية والســبيل األمثل
للخروج من مستنقع املوت البطيء.
كام طالبهم بتفعيل املســار الدبلومايس مع أوروبا ،لدعم
لبنان يف حقوقه حيث أن تثبيت عالقات الصداقة التاريخية
واإلســراتيجية مع القارة العجوز من شأنه أن يفك إختناق
لبنان اإلقتصادي من جهة ،وأن يسهم يف حل معضلة حاجة
أوروبا امللحة للغاز بعد قطيعتها مع روســيا».

إفتتـــــاح أعمـــــال املؤتمـــــر القومـــــي العربـــــي اإلســـــامي:
ّ
ـكل أش ـــكالهاّ ..
ـ
ـ
النص
ألن
لدع ـــم املقاوم ـــة ب ــ
ت ال مح ـــال
آ
ـر
ٍ

افتتحــت أعامل املؤمتر
القومي العريب اإلسالمي
يف دورته الـ ،11بحضور
شــخصيات متثل العديد
من ألــوان الطيف الفكري
والسيايس العريب .ويأيت
املؤمتر كاســتجابة واعية
لتحديــات املرحلــة وبعد
أن ادرك التيــاران القومي
واالسالمي أنهام يشكالن
القوة الحقيقيــة القادرة
عىل مواجهــة األخطار،
وأدركا بوضــوح انهــا
املســتهدفان ســواء من
االنظمة املســتبدة أو من
القــوى الخارجية النهام
يجسدان روح املقاومة.
هنيــة :ذراع املقاومة هنية يلقي كلمته
طويلة وستســتمر حتى
التحرير
وكانــت الكلمة األوىل يف الجلســة االفتتاحية ألعامل
املؤمتر لرئيس حركة «حامس» اســاعيل هنية الذي قال
«إن ما يجري يف املنطقة خطري وتجاوز التطبيع» ،مشريًا
«اىل أن زيــارة الرئيس األمرييك جو بايدن للمنطقة تهدف
لتصفيــة القضية الفلســطينية ورضب الركائز الداعمة
لألمة.
وأكــد «أنه يجــرم التطبيع ويدينه ألنــه يخدم الكيان
الصهيوين ويرض بفلســطني وبالدول املطبعة نفســها»،
مشريًا «إىل أن شعبنا يتعرض ملصادرة حقه يف العودة عرب
طرح التوطني والتهجري».
وشــدد هنية «عىل التضامــن الكامل مع لبنان لحامية
حقوقه ،وخاصــة يف ظل محاولة االحتالل االعتداء عىل
مــوارده املائية» ،مضيفا «أنه يجــب دعم املقاومة كخيار
اســراتيجي يف املنطقة ووقف محاوالت تصفية قضايا
ً
قائل إننا باقون
األمة وأولها فلســطني ،وتوجه لــأرسى
عىل العهد يف إخراجكم من سجون االحتالل».

} قاسم :النرص ٍ
آت ال محال }

ثم تحدث نائب األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
مؤكدً ا «أن الحل الحرصي والوحيد ملواجهة «إرسائيل» هي
املقاومة بكل أشكالها وأي حل آخر هو مضيعة للوقت وعىل
رأس هذه املقاومة املقاومة العسكرية ويجب دعمها ألنها
وحدها ما يعيد فلسطني.
وقــال :إن «ارسائيل» تعتقد أنها بالتهديدات ســ ُتحدث
قلقًــا يف محور املقاومة «ولكن أقول إنها تهديدات فارغة
املحتوى» ،وتابع أن «اســتمرارية وجــود «ارسائيل» يف
منطقتنا قامئة عىل انشــاء الحروب وال ميكن أن تســتمر
بدون الحروب» ،وأشــار اىل انه «مل يكن أي خيار سيايس
ســليم بــل كان جز ًءا من دعم االحتالل
رعاه الغرب خيا ًرا
ً
العدواين التوسعي الذي ال يقترص عىل فلسطني» ،واضاف
أن «دول التطبيــع ترض نفســها يف املقام االول كام ترض
شعوبها وترض فلسطني واألمة» ،وأوضح أن «أمريكا تعمل

عىل تســخري كل يشء لخدمة الكيــان الصهيوين ،ونحن
كقوى املقاومة نعمل عىل حفظ ســيادتنا وكرامة أوطاننا
طاملا الشعب واملقاومة يسريان يف خط واحد للمواجهة».
وشدد قاسم «عىل أننا عىل أتم الجهوزية وكنا يف املناورة
الكربى عىل اســتنفار كامل ويف كل يوم نحن يف استعداد
واليــوم نحن يف أقوى مراحلنا مع حلفائنا يف فلســطني
ومحــور املقاومة» ،مؤكدا أن «قوة محور املقاومة وجهده
ودعم الجمهورية اإلســامية للقضية الفلسطينية بدون
حســاب واجتامع الدول تحت هذه الراية تعني أن النرص آت
ال محال».

} النخالة :إنجازات املقاومة
مل تعد تخفى عىل أحد }

من جهته ،شــدد األمني العام لحركة الجهاد اإلسالمي
يف فلســطني زياد النخالة يف كلمتــه ،عىل أن إنجازات
املقاومــة مل تعــد تخفى عىل أحد ،فمــن لبنان املقاومة
التــي ألحقت هزمية كربى بالعدو عام  2000إىل انتصار
عام  ،2006إىل غــزة املحارصة التي خاضت أربع حروب
ومــا بينها ،وأثبتت قدرتها عــى الصمود واملواجهة ،إىل
الضفــة الغربية والقدس التي ال تهدأ مقاوم ًة وشــهداء
وأرسى ،مضيفًا «أنها ملحمة تاريخية يخوضها الشــعب
الفلسطيني عىل امتداد فلسطني ،رغم كل ما يحيط به من
ظروف صعبة ومعقــدة .ان «إرسائيل» تهرب إىل األمام،
وتستقوي علينا بأنظمتنا ،وقادة دولنا الذين ال يرون فينا
إال إرهابيــن ،ويطاردوننا يف كل مكان ،ويحارصوننا من
أجل إرضاء أمريكا و»إرسائيل».
وقــال النخالة« :إن مســؤوليات كربى تقع عىل عاتقنا
اليوم ،بإشــاعة ثقافة املقاومة ،بالكلمة واملوقف ،ودعم
املقاومــة يف فلســطني بكل ما هو ممكــن .ولنجعل من
فلســطني عنوانًا دامئًــا لجدول أعاملنــا اليومي .وعلينا
نحن كفلســطينيني أن نقدم النموذج األمثل لعالقة القوى
السياســية فيها ،عىل قاعدة املقاومة وحاميتها والحفاظ
ً
ودليــا لكل األحرار من
عليهــا ،وأن تكون طريقة حياة،
أمتنا».

ً

 ...ويتبعنــــــــــــــــــــي الغــــــــــــــــــــاوون

نبيه الربجي

حسن عبدالله..
نحن الغاوون ،مثلام وصفنا القرآن ،ونقتفي أثرك خطوة خطوة،
وأنــت الذي متوت رويداً رويداً تقتفي ،عبثاً ،أثر الهواء لتبقى .كم
كنا بحاجة اليك لتبقى؟ العاشــق لألرض ،وقد عشــقته األرض.
الكربياء الذي كربياء األنبياء (األنبياء الذين مل يظهروا ومل يبعثوا)،
ال كربياء الذين يتسلقون الضوء كمن يتسلق حائط املقربة ...
أيها األنت الذي برهافة القمر ،وآالم القمر .اآليت جنوباً ،الذاهب
جنوبــاً ،لكأنه الجــرح الذي يحمله الله ،منذ األزل ،بني يديه .أيها
الله ،هل كنت شــاهداًعىل عبقرية الدم ،وعىل عبقرية البنفسج،
حــن كان بكاء الرببرية (ولعله بكاء حائط املبىك) ميأل طرقات
الجنوب ،وأودية الجنوب ،وآذان الجنوب؟ لكأنك الشــفافية التي
ال تــرى اال بدقات القلب .اللغــة ـ الغجرية ـ تراقص الريح ،حني
تكون الريح امرأة ،وحني تكون الريح قصيدة ،وحني تكون الريح
وردة عىل قرب ســيظل يقال فيه :هنا تراب يزغرد للحياة ،ويلتف
به شاعر تزغرد له الحياة...
ً
يف آخر أيامك ،وهي آخر األيام ،كنت خائفا عىل موت الفراشات،
وعىل موت املاء ،وعىل موت الزيزفون ،يف «الدردارة» ،عشــيقة
مــا قبل الوالدة وما بعد الــوالدة .يف آخر أيامنا ،وهي آخر األيام،
خائفــون عىل ذلك اليشء الذي قــال النص (يا لهول النص!) انه
عىل شاكلة الله .أال نزال ،حقاً ،عىل شاكلة الله ؟!
لقــد طويت أوجاعك وذهبت .هــذه هديتك (أوجاعك) اىل من
ينتظرونك هناك  .قل لهم ،الغاوون يتبعونني...

ُ
امل ّ
ــدبــر لعصابة سرقة
توقيف الـــرأس
فـــــي مــــجــــدل عـــنـــجـــر  -الـــبـــقـــاع

صدر عن املديريــة العامة لقوى
االمــن الداخيل ـ شــعبة العالقات
العامــة البــاغ األيت« :يف إطــار
املتابعة املســتمرة التــي تقوم بها
شــعبة املعلومــات يف قوى األمن
الداخــي ملكافحــة الرسقــات يف
مختلــف املناطــق ،وبعدما كرثت
عمليات الرسقة يف منطقة البقاع،
كثفت الشعبة جهودها االستعالمية
وامليدانيــة لكشــف هويــات أفراد
العصابات وتوقيفهم.
بنتيجة االستقصاءات والتحريات،
متكنت الشــعبة مــن تحديد هوية
الرأس املدبر لعصابة رسقة سيارات ودراجات آلية ،ويدعى :م .م( .من
مواليد العام  ،2003سوري)
بتاريــخ  ،2022-6-20وبعد رصــد ومراقبة ،نفذت إحدى دوريات
الشــعبة كمينــا محكام يف بلدة مجدل عنجــر  -البقاع الغريب ،نتج
عنه توقيف املذكور .بالتحقيق معه ،اعرتف أنه يرتأس عصابة لرسقة
الدراجات والسيارات ،وأنه نفذ العديد منها يف محافظة البقاع ضمن
مناطق :شتورا ،بر الياس ،املصنع ،دير زنون ،وأنه قام ببيع املرسوقات
يف بلــدة بريتال ،لقاء مبالغ ماليــة .أجري املقتىض القانوين بحقه،
وأودع املرجع املعني ،بناء عىل إشارة القضاء املختص..

ً

ســـــيول وريـــــاح اجتاحـــــت عـــــددا مـــــن املناطـــــق ..تســـــببت أضـــــرارا باملزروعـــــات والطرقـــــات

املرش ـ ـ ـ ـ ــديّة العام ـ ـ ـ ـ ــة للس ـ ـ ـ ـ ــجون
تفق ــــــدت س ــــــجن درك البت ــــــرون

خالل الزيارة
زار وفــد من «املرشــدية العامة للســجون» املنبثقة من
مجلس البطاركة واألســاقفة الكاثوليك ،سجن درك البرتون
يف الرسايا ،حيث كان يف اســتقبالهم آمر الســجن املالزم
أول فراس زغيب.
وضم الوفد كال من رئيس إقليم الســجون يف محافظتي
الشــال وعكار األب طوين فيــاض اللعازاري ،رئيس لجنة
اإلعــام والعالقــات جوزيف محفــوض ،أمينة رس لجنة
التواصــل برنا ديــب فضل الله ،رئيســة جمعيــة «لتكن
مشــيئتك» روزين دانيال صعب وعضــو اللجنة اإلعالمية
املركزية ميشال حالق.
وجال الوفد داخل الســجن ،مســتمعا ألوضاع السجناء
ومطالبهم.
وبحــث فياض معهم أمورا إنســانية واجتامعية ،مؤكدا
لهم مســاعدتهم ضمن اإلمكانــات املتوافرة واالتصال مع
الجمعيات الدولية ملســاعدة كل السجناء بعد موافقة الهيئة
التنفيذية واملرشــد العام يف لبنان األب جان مورا واملطران
مارون العامر ،رئيس «اللجنة األســقفية عدالة وســام»
والتنســيق مع رابطة كاريتاس لبنان بالتعاون مع الجهات
املانحة.
وأكد الرئيس اإلقليمي أن «هدف الزيارة املســاعدة لتحقيق
بعــض املطالــب والوقوف بجانب الســجناء والتواصل مع
عائالتهــم ،وخصوصا يف هذا النهار الــذي يصادف اليوم
العاملي ملســاندة ضحايا التعذيب وحقوق اإلنسان».
بعــد ذلك ،زار فيــاض ووفد املرشــدية ،رئيس أمن عام
البــرون الرائد جورج خطــار يف مكتبه ،منوها بدوره يف
متابعــة ملفات املواطنني ،موجها التحية والتقدير إىل املدير
العــام لألمن العام اللواء الركن عباس ابراهيم.
وشكر خطار فياض ووفد املرشدية مقدرا تضحياتهم يف
هذه املرحلة من أجل خدمة الســجني واإلنسان.
ختاما ،زار وفد املرشــدية مكتب جهــاز أمن الدولة يف
البرتون ،والتقى رئيس املكتب الرائد ميشــال فارس ،منوها
بــدوره األمني من خالل متابعتــه الحثيثة التي متس بعمل
األمــن القومي .وحيا فيــاض املدير العام لجهاز أمن الدولة
اللواء طوين صليبا.
وشــكر فارس لفيــاض والوفد الزيارة ،مقــدرا عملهم
اإلنســاين واالجتامعي والوطني ،متمنيا لهم دوام الصحة
والعافية والتوفيق والنجاح الدائم واملســتمر ملصلحة الوطن
واإلنسان.

أرضار باملزروعات يف قهمز

تســاقطت األمطار بغزارة صباح أمس يف معظم املناطق،
وهــي ظاهرة مناخيــة مردها اىل التغيــر املناخي وغري
مســبوقة يف لبنان .وقد ألحقت األمطار والســيول أرضارا
باملزروعات ،وتحولت بعض الطرقات اىل مســتنقعات.
ويف الســياق ،أدت العواصــف الرعدية واالمطار الغزيرة
التي شــهدتها القرى والبلدات يف منطقة الشوف اىل ارضار
واسعة باملزروعات ال سيام شتول املواسم الصيفية ،يف حني
حولت السيول الطرق اىل مستنقعات.
وكان اعتــر رئيس حزب التوحيد العريب الوزير الســابق
وئام وهاب ،يف ترصيح عىل وســائل التواصل اإلجتامعي،
أن «العاصفة أدت ألرضار يف مناطق عديدة يف لبنان ومنها
قضاء الشوف والناس كانت تنتظر بدء املواسم لذا أمتنى عىل

ويف الشوف

رئيس الحكومة املكلف نجيــب ميقايت اإليعاز للهيئة العليا
لإلغاثة للكشف واملساعدة».

} يف جبيل }

كام أفاق األهــايل واملزارعون يف منطقة قهمز وجوارها
يف جــرود قضــاء جبيل عىل كــوارث طبيعيــة من جراء
األمطار والســيول الغزيرة والرياح ،ورسعان ما تبني الحجم
الهائــل للخســائر يف األرايض الزراعية وال ســيام البيوت
البالســتيكية التي تشــلعت جراء رسعة الرياح واشتدادها،
فيام غمرت السيول الزراعات داخلها وجرفتها وأتلفتها .وقد
ســقط أكرث من  30ملليمرتا من األمطار يف غضون ساعة،
ونحو  25دقيقة من الربد املتواصل عىل الشتول واملزروعات

التي اتلفتها الســيول ،علام أن كل االهايل هناك يعتاشــون
من الزراعة.
واعترب االهــايل أن املنطقة تعترب منكوبة نظرا اىل حجم
األرضار التي حلت بها .وناشدوا املسؤولني تعويض املزارعني
خســائرهم ،وال سيام يف الظروف االقتصادية الصعبة.

} يف الشامل }

ويف الضنية ،انفجر محول كهرباء يف بلدة بخعون ـ الضنية
نتيجة تعرضه لصاعقة ،مام أدى إىل تعطله بالكامل وانقطاع
التيار عن أحياء عدة يف البلدة.
وأدى تشــكل السيول نتيجة األمطار الغزيرة التي هطلت،
إىل تحول الطرق والشــوارع لربك مياه وإىل تعطل السيارات
وخصوصا بولفار مرشــد الصمد يف بلدة بخعون.
وانقطعــت طريق بقرصونا ـ جرد مربني يف أعايل جرود
الضنية ،بســبب انهيار صخري كبري يف محلة نبع السكر.
ووجهت نداءات عرب وسائل التواصل االجتامعي بعدم عبور
هذه الطريق إىل حني إعادة فتحها.
وتســببت الســيول بانهيار جدار يف بلدة بقاعصفرين،
وتــرر الطريق املؤدية إىل مستشــفى ســر ـ الضنية
الحكومي يف بلدة عاصون.
وأدى تشكل السيول إىل تجمع املياه عىل طول أوتوسرتاد
البداوي الدويل الذي يربط طرابلس بعكار ،وعىل أوتوسرتاد
املنيــة ونفق دير عامر الذي تجمعــت املياه داخله وتوقفت
حركة السري فيه.
ويف قضــاء الكورة ،شــهدت القــرى والبلدات عواصف
رعدية وأمطارا غزيرة مصحوبة برياح شــديدة ،ما تســبب
بانهيارات لالتربة وبســيول غزيرة عىل الطرقات.

} يف البقاع }

وسيول يف الفاكهة

شــهدت منقطة البقاع هطوال ألمطــار غزيرة ترافقت مع
برق ورعد ،وتشــكلت برك املياه عىل الطرقات وبعض املجاري
الســيلية املنحدرة من املرتفعات .وخيش املزارعون من التأثري
الســلبي لألمطار يف هذه الفرتة عىل مواسم األشجار املثمرة
والحبوب .وأدى تشــكل الســيول نتيجة األمطار الغزيرة إىل
سقوط حائط.
كام أدت غزارة األمطار عىل السلســلة الرشقية إىل تدفق
الســيول يف مجرى الســيول يف بلدة جديــدة الفاكهة يف
البقاع الشاميل ،ومل تسجل أية أرضار.
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

فـــي الـــيـــوم األول الم ــت ــح ــان ــات «ال ــب ــري ــف ــي ــه» :أجــــــواء هــــادئــــة ..لــكــن ال إنــــارة
ُ ّ
ُ
املــديــر الــعــام للتربية ج ــال عــلــى بــعــض امل ــراك ــز :امل ــرش ــح بــحــاجــة لــظــروف مريحة
إنطلقت صبــاح امس االمتحانات الرســمية للشــهادة
املتوســطة ،حيــث توجــه الطــاب اىل مراكزهــم للبدء
باالمتحانات ،وســط أزمة تعيشــها البــاد يف املحروقات
والكهرباء ،انعكســت تأخريًا يف دخــول الطالب إىل بعض
املراكز بسبب العتمة ،ورافقت العملية إجراءات للقوى األمنية
عند أبواب املدارس.
ومع أزمة املحروقات والسري ،كان التكتوك نجم املوصالت
اىل املراكز يف بعض املناطق.

} املدير العام للرتبية يناشد }

تفقد املدير العام للرتبية رئيس اللجان الفاحصة عامد
األشقر ،سري االمتحانات الرســمية للشهادة املتوسطة
يف يومها األول ،والتي يشــارك فيها  60933مرشــحا،
وجال عىل املراكز يف مدرســة األوروغــواي املخصص
للمرشــحني ذوي الصعوبــات التعلميــة والحاجــات
الخاصة ،ومركز ســانت جــود لرسطــان األطفال يف
الجامعة األمريكية يف بريوت ،ومدرسة شكيب أرسالن
الرسمية يف فردان.
وذكر األشقر أن «جولتنا هي األوىل مع بداية االمتحانات
الرســمية التي انقطعنا عنها سنتني .انطلقنا من مدرسة
األوروغواي الرسمية املخصصة للتالمذة ذوي الصعوبات
التعلمية ،فاألجواء جيدة جدا واملرشــحون مرتاحون جدا
وهذا ظاهر عند رؤســاء املراكز واملراقبني ،وأطمنئ األهل
إىل ان مســتوى االمتحانات يعرب عن مســتوى املرشحني
الذين اســتعدوا لها ،وبالتايل ال خوف وال تعجيز ،وأخذت
الوزارة يف االعتبــار كل الظروف التي مــر بها التالمذة،
فجميع أوالدنا يشــاركون يف هــذه االمتحانات ،ونحس
معهــم ونجول عىل املراكز لطأمنتهم ،وال ســيام أن وزير
الرتبيــة يف حكومة ترصيف االعامل عباس الحلبي ،يتابع
كل أمور املرشحني واألســاتذة والعاملني لهذا االستحقاق
الرتبوي الوطنــي ،ليك ينجح وننجح معــا يف املحافظة
عىل مســتوى الشــهادة الرســمية» ،مضيفا «من خالل
وسائل اإلعالم أوجه نداء إىل السلطات املحلية وأطلب من
اصحاب املولدات يف هذا االســتحقاق الوطني الذي يشارك
فيه أوالد كل واحد منــا ،أن يبادروا إىل إبقاء املولدات قيد
العمل خالل ســاعات االمتحانات ،ألن املرشح يف حاجة
إىل تأمني ظروف مريحة يف الســاعات األربع املخصصة
لالمتحانــات ،ليك ننجح يف الوصول بها إىل بر األمان».

} يف الشامل }

تســببت العتمة التي خيمت عىل بعــض مراكز إمتحانات
الشهادة املتوسطة الربيفيه يف الضنية نتيجة إنقطاع التيار
الكهربايئ والعاصفــة الجوية التي رضبت املنطقة يف تأخر
إنطالق اإلمتحانات أكرث من ساعتني ،ما أدى إىل بقاء الطالب
خارج مراكز اإلمتحانات ويف باحاتها ،كام حصل يف ثانوية
سري الرسمية.
وكان تقدم الطالب لالمتحــان يف أربعة مراكز يف قضاء
الكورة ،هي :تكميلية دده ،كفرحزير الرســمية ،ثانوية خليل
سامل الرسمية وتكميلية بطرام الرسمية ،حيث تقدم الطالب
لالمتحان مباديت الرياضيات واللغة العربية.

} يف البقاع }

جرت اإلمتحانــات يف محافظة بعلبــك الهرمل بصورة
طبيعية وســط أجواء تربوية مريحــة ،وبلغ عدد التالميذ
الذين توزعوا عىل  26مركزا  4564مرشحا ،وسجلت نسبة

االشقر خالل جولته التفقدية
الحضور .% 97.5
وتفقد رئيس املنطقة الرتبوية يف محافظة بعلبك الهرمل
حسني عبد الساتر سري االمتحانات الرسمية يف املراكز ،وقال
إثر الجولة« :اســتحدثنا  4مراكز جديــدة يف منطقة بعلبك
لتســهيل وصول الطالب إىل مراكز االمتحانــات ،وتخفيف
أعباء النقــل ،بناء لتوجيهات وزير الرتبية ،واملدير العام عامد
األشقر ،فقد افتتحنا مركزين يف عرسال ،واعتمدنا ثانوية دير
األحمر مركزا جديدا ،وكذلك استحدثنا مركزا يف بلدة رسعني،
مام سهل االنتقال عىل التالميذ».
كام بدأت االمتحانات يف ثالثــة مراكز مخصصة لقضاء
الهرمل «ثانوية الهرمل الرسمية ،ثانوية الهرمل النموذجية،
وتكميلية الهرمل الرســمية الثالثة» ،وسجل غياب عدد من
األســاتذة املراقبني وعــدد آخر من الطــاب دون حدوث اي
مشاكل أخرى.

} يف الجنوب }

جال رئيس املنطقة الرتبويــة يف محافظة الجنوب احمد
صالح صباح يف عدد من مراكز امتحانات الشهادة الرسمية
الربيفيه ،يف مدينة صيدا التي انطلقت ،لالطالع عىل حســن
سريها وتفقد اوضاع الطالب الذين يؤدون اختبارهم يف هذه
املرحلة بعد توقف حال دخول جائحة كورونا قبل سنتني دون
اجرائها.
وقال صالح إثــر الجولة« :االمتحانات يف الجنوب انطلقت
بشكل ســلس وجيد ومل يشبها اي خلل وكل ذلك مرده لحسن
التخطيط والتنظيم الذي قام بــه الفريق االداري يف املنطقة
الرتبوية عىل مدى أيام إلنجاح عملية االمتحانات الرسمية»،
وأشــار إىل أن «عدد الطالب الذيــن يخضعون لالمتحان يف
شهادة الربيفيه بلغ  8291طالبا موزعني عىل  36مركزا عىل
صعيد أقضيــة محافظة لبنان الجنويب منها مركزان للحاالت
الخاصــة يف صيدا ،واحد يف ثانوية نزيــه البزري يضم 24
تلميذا مــن ذوي االحتياجــات الخاصة  ،وآخــر يف ثانوية
العباســية يجمع  14تلميذا للحاالت عينها» ،معتربا أن «هذه
االمتحانات هي استحقاق وطني والكل مجند ومتطوع لتتكلل
بالنجاح».

ويف قضــاء النبطيــة ،إنطلقت االمتحانات الرســمية
يف  11مركزا وهي :مدرســة ســميح شــاهني النبطية،
متوســطة عبد اللطيف فياض النبطيــة ،ثانوية الصباح
الرســمية النبطية ،متوسطة شوكني الرســمية ،ثانوية
كفررمان الرســمية للبنات ،متوســطة زبدين الرسمية،
ثانوية رمال رمال الدوير ،مدرســة سمري كريكر النبطية،
ثانوية حسن حالل الرسمية حبوش ،ميفدون املتوسطة،
حبوش الرســمية ،وقد اتخذت وحدات من الجيش اللبناين
اجــراءات امنية حول هذه املراكز فيــا تولت عنارص من
قوى االمن الداخيل الحفاظ عىل ســامة املمتحنني وسري
االمتحانات داخل املراكز .وقد بلغ عدد الطالب املرشــحني
 2637طالبا وطالبة ،وتغيب منهم  41مرشــحا ،وامتحنوا
يف مــاديت الرياضيات واللغــة العربيــة ،وتفقد رئيس
املنطقة الرتبويــة يف محافظة النبطية اكرم ابو شــقرا
مراكــز امتحانات النبطية ،والتقى برؤســائهم وجال يف
قاعات االمتحانات واستمع للطالب.
واعلن ابو شــقرا اثر الجولة ،ان «االمتحانات تسري بشكل
طبيعي وهادىء وقد جرى تأمني التيار الكهربايئ لكل املراكز
بالتعاون مع محافظ النبطية وتوجيهاته والبلديات التي يوجد
فيها مراكز امتحانات «.
كام جال رئيــس املنطقة الرتبوية يف الجنوب احمد صالح
يف مراكز االمتحانات الرســمية يف صور والقرى املجاورة،
وألقى كلمة قال فيها« :ان االنطباع االول هو جيد جدا بالنسبة
للتحضريات التي قام بها الفريق االداري الرتبوي يف الجنوب
بالتعاون مع وزارة الرتبيــة والطالب أبدوا ارتياحهم لالجواء
واألسئلة ،ونأمل االســتمرار بهذه االجراءات ،ونشكر لوزارة
الرتبيــة ايالءها االهتامم الكبري يف الحفاظ عىل الشــهادة
الرسمية».
وتســتمر االمتحانات يوم آخر وهو االثنــن املقبل ،بعدما
اخترصت وزارة الرتبية أيــام االمتحان بيومني بدالً من أربعة
أيام ،جراء تعديــل مجموع املواد مــن  10إىل  5وتركت لهم
حرية اختيار مادة من التاريخ والجغرافيا والرتبية وأخرى من
العلوم.

كــتــاب لــكــامــل مــهــنــا «م ــواج ــه ــة االســتــثــمــار امل ــف ــرط ملــنــظــمــات املــجــتــمــع امل ــدن ــي»:
ّ
يــــعــــري الـــعـــوملـــة واملـــنـــظـــمـــات الـــتـــي ت ــب ـ ِّـي ــض صــفــحــة ال ــن ــه ــب واالســـتـــغـــال
احتفلــت دار الندوة بكتاب الدكتور كامل
مهنا الجديد ،وســط حشــد مــن الك ّتاب
واإلعالميــن والشــخصيات السياســية
واالجتامعيــة وعائلــة مؤسســة عامل
الدولية ،فرغــم حرارة الطقس والتحفظات
الصحية ،امتألت القاعة بأصدقاء ومحبني
تهافتوا عىل الكتاب واســتمعوا إىل الندوة
التــي ناقشــت مضمونه واألفــكار التي
طرحت فيه .وقد متيزت الندوة باملشــاركني
فيها الذيــن أضاءوا مضمون الكتاب وحيوا
صاحبه عىل جهــده ومواقفــه وقيادته
لتجربة مؤسســة عامــل الدولية بحكمة
وجرأة ونجاح.
يف كتابه الجديد «مواجهة االســتثامر
املفرط ملنظــات املجتمع املــدين :عامل
تجربة دميقراطيــة لبناء مواطن ووطن»،
يفكك الدكتــور مهنا أحد أكــر املواضيع
إشــكالية يف لبنان والعــامل ،وهو حالة
االســتهالك الرائج ملفهوم املجتمع املدين ،خالل حفل التوقيع
نتيجة النتشــار التعامــل الصنمي مع هذا
والوعي الوطني واالجتامعي واإلنســاين معــاً ،وأنه «إذا
وقدرته
وفاعليته
املفهوم ،إىل درجــة نزعت منه قدرتــه
كانت مؤلفات الدكتــور مهنا لها جميعها طابع مرجعي يف
عىل تحقيق التغيري املنشــود ،خصوصاً
املدين،
املجتمع
أن
تفسريه لنشــأة وتطور املجتمع املدين ،فإن ملؤلفه الجديد
تنجذب
التي
الحقيقية
بحســب مهنا ،هو ســاحة الرصاع
طابعاً مغايراً يف املحتوى وطريقة عرضه».
خطا
تفــرز
بحيث
التغيري،
إليها وتتفاعــل فيها قــوى
ا
ب
ً
ورأى قرم أن املؤلّف الجديد للدكتور مهنا أىت ليبدد الكثري
من
املزيد
تحقيــق
إىل
يهدفــان
واســراتيجية وطنيني،
من األوهام ،الســائدة ويدعو يف الوقت نفســه إىل خلق
الدميقراطية ،واملزيد من الضامنات لحقوق اإلنســان ،كام
«انحياز اجتامعي» كام فعلت عامل ،مشــراً إىل أن األعامل
يشــكل املجتمع املدين فضاء للحرية ،ووسيلة للعبور نحو
الفكرية التي يقوم بها الدكتور مهنا تؤسس لحفظ «ذاكرة
املواطنة والدميوقراطية.
العمل املدين» ،وأن هذه املوسوعة املتشكلة من الكتب التي
قدم الندوة واملشاركني فيها الوزير السابق بشارة مرهج،
وتحدث كل من الوزير السابق الدكتور جورج قرم والدكتور يؤلفها ،ســتصبح مرجعاً أساســياً لكل من يهتم بالتعرف
مصطفى حجازي واألســتاذ أحمد بزون ،وكان الختام مع والتعمــق يف الجــذور التاريخية لقطــاع املجتمع املدين
كلمــة صاحب الكتاب الدكتور كامل مهنا رئيس مؤسســة يف لبنان ،ويف موجبــات مواكبته للواقــع وتطلعه نحو
املستقبل.
عامل الدولية.
ولفت عــامل النفس واملفكر الدكتــور مصطفى حجازي
يف البداية ،أشــاد مرهــج بدور مؤسســة عامل عىل
الصعيديــن الوطنــي والعاملي بقيادة الدكتــور كامل مهنا يف مداخلته ،إىل أن «اإلنســان املتمكن بطاقاته واملصانة
«العامل ليل نهار من أجل كل إنســان مبعزل عن انتامءاته كرامته ،يف كنف مؤسســة عامل والدكتــور كامل مهنا،
وخياراته» ،وأشــار إىل أن هذا الكتــاب يأيت مبثابة إجابة أصبح هــو املرجعية لبناء دولة املواطنة التي نحلم فيها يف
عن القضية التي أثريت بشــكل واســع بعــد  17ترشين ،لبنان» .ورأى أن تجربة مؤسســة عامل الدولية امليدانية،
وتتعلــق بالنقاش حــول دور وهوية منظــات املجتمع شــكلت حجر الزاوية يف البناء النظري لكل أعامل الدكتور
املــدين ،وأن «كامل مهنا الطبيب والرائــد يف مجال العمل كامل مهنا حول النضال اإلنســاين وتفكيك قضايا املجتمع
اإلنساين واملدين قدم نظرة موضوعية لقياس هذه املسألة ،املدين ،ومن أبرزها الكتــاب الجديد .واعترب يف مداخلته أن
ووضع معياراً للوطنية أساســه رفض اإلمالءات الخارجية كامل مهنا «ع ّرى العوملة وعالقتها بأنظمة الحكم يف دول
والرتكيز عىل القيام بالتغيري بعيداً عن كل أشــكال الوصاية العــامل الثالث ،ومعها بعض املنظــات التي تقوم بتبييض
صفحة النهــب واالســتغالل ،مقابل فتات املســاعدات،
والتبعية».
تــاه املفكر الدكتــور جورج قرم الذي اعتــر أن املؤلَّف وتســتخدم يف فرض االســتعامر الناعم الذي يتغلغل إىل
الجديد للدكتور كامل مهنــا يف غاية األهمية لزيادة الفهم الدول بهدف تدمريها وتربير نهبها».

واختــر تقييمه للكتــاب بقوله« :إنه
يشــكل ،مع الكتــاب الذي ســبقه «أبعاد
التنمية والعوملة املستبدة» ،حلقتني بارزتني
يف سلســلة اصدارات الدكتــور مهنا التي
تشــكّل موســوعة يجب أن تدرس ،وتعقد
حولها ندوات ومحــارضات يف كل الوطن
العريب».
كام وصــف الناقد أحمد بــزون مؤلف
الدكتور مهنا الجديد بأنه مكتوب مبشاعره
ومداد تعبه ودم تجربته ،مشرياً إىل أن نص
كامل مهنا «ال يختــص باملايض والحارض
فقط ،بل يطرح أفــكار التنمية التي تتحرك
يف عامل متغري ،ففي كل يوم تسقط أرقام
وترتفع أخرى يف الفقــر والغنى وانتهاك
الحقوق ،وتستجد حاالت إنسانية يف لبنان
والعامل .وما دامــت حركة النزوح واللجوء
متفاقمة ،وقنابل االستعامر الجديد تنفجر
بال هوادة كل يوم يف كل مكان من ســواد
العامل ،ســوف تنحني أفكار وتنهض أفكار
بديلة».
ولفت بزون إىل أن جوهر نضال كامل مهنا هو الســعي
إىل التغيــر الذي يحتاج لبنان إليــه ،وإىل دعوة منظامت
املجتمع املــدين إىل أن تلعــب دورها األســايس يف بناء
املواطن – اإلنســان الــذي تقوم عىل عاتقه كل مشــاريع
اإلصالح ،ضمن خطــة متكاملة يشــارك فيها ،إىل جانب
املجتمع املــدين ،القطاع الخاص والحكومــة ،عىل قاعدة
مشــاركة الجميع يف إدارة العملية التنموية ،للتخلص من
مسلسل طويل من الفكر السلبي اإلحباطي املد ِّمر.
وختــم الندوة الدكتــور كامل مهنا بكلمة شــكر لدار
الندوة لجهدها يف إقامة النشــاط ،وعىل رأســها الوزير
بشــارة مرهج املناضــل العرويب ،ورفيق درب األســتاذ
معن بشــور وكل العاملني والعامالت يف املنتدى القومي
العريب ودار الندوة ،كام شــكر الحضور واملشــاركني يف
النــدوة ،وتحدث عن مبــادئ «عامل» والشــعارات التي
ترفعها والدور الذي تقوم به ،مصوباً اللغط الســائد يف
مفهوم املجتمع املدين.
ولفــت الدكتــور مهنا إىل أنــه من خالل هــذا الكتاب
والكتب التي ســبقته وتلك التي تليه ،يحــاول أن ينجز ما
يشــبه املوسوعة الشاملة ،حول تأســيس وتطوير تجربة
«عامل» وتجربته الشخصية الواسعة واملكثفة يف املجتمع
املدين ،تلــك التجربة التي كانت محفوفــة دامئاً باملخاطر
زمن الحرب ،ومزدحمة بالصعوبات االجتامعية والنفســية
واالقتصادية بعدهــا ،وتعترب اليوم يف مصــاف التجارب
العاملية ،رغــم حفلة التدمري الجنوين التي يعيشــها لبنان
اليوم ،وتنعكس حمالً ثقيالً عىل كل من يعمل يف ســاحات
العمل الصحي والتنموي.

سياسات الصمت و اإلنتظار
سعادة مصطفى أرشيد
جنني – فلسطني املحتلة

تســود رام الله حالة مــن الصمت العميق
تجــاه أحداث مهمة متســها بالعمق او تدور
من حولهــا دوران االلكرتونــات حول نواة
الذرة ،وذلك لحســاب نقاشــات وإشــاعات
و( خربيــات ) يتم تداولها عىل نحو واســع
ومتالحق و كأن جهــة منظمة تقف وراءها،
منها مــا يتعلــق بصحة الرئيــس ابو مازن
وصوال إىل وفاته ،و منها ما يســلط الضوء
عــى الرصاعات حول خالفتــه وحظوظ هذا
القائد او ذاك ،فيــا يظهر الرئيس ليكذب كل
تلك األخبــار ،فريأس االجتامعــات القيادية
لفتــح و يقوم بزيــارات خارجية كان آخرها
لقــرص ،وإطــاالت أخــرى يف أكــر من
مناســبة يبدو خاللها ممســكا بزمام األمور
الداخلية ،اقوى من ان يستســلم ويسلم وإمنا
منســجام مع فريقه غري آبه مبــن يناوئه و
بصحة جيدة بالنســبة لرجل اقرتب من عقده
العارش.
بالعودة إىل حــاالت الصمت ،حالة الصمت
األوىل هــي تجــاه مــا يجــري يف القدس
والضفة الغربية مــن تغول (إرسائييل) ،فال
تخرج الســلطة ووزارة الخارجية عن بيانات
متباعــدة مدينــة او مســتنكرة او محملة
(إرسائيــل) مســؤولية ال تبــدو (إرسائيل)
منزعجــة من حمل أثقالها ،فخططها تســر
باتجــاه القــدس و املســجد األقــى الذي
يدخله املســتوطنون يوميا وبأعــداد كبرية
إلقامــة صلواتهــم وشــعائرهم التلمودية
ومامرســة اســتفزازاتهم تجــاه بضعة من
املاجــدات الفلســطينيات والشــبان الذيــن
يعتقلون ويبعدون عن املكان املقدس ،لدرجة
نســتطيع الزعم بها أن املســجد األقىص قد
تم تقســيمه زمانيــا و مكانيا وال ينقص ذلك
إال اإلعالن الرســمي ،بقيــة الضفة وخاصة
شــالها مســتباح من الجيش (اإلرسائييل)
باالجتياحــات اليومية و االعتقــاالت الليلية
والقتــل املتعمــد شــبه اليومي .أمــا حالة
الصمت الثانيــة فتتعلق بالســاحة املجاورة
وشــديدة التداخل مع الســاحة الفلسطينية،
(فإرسائيــل) مقبلة عىل إجــراء انتخاباتها
الربملانيــة الخامســة خالل اقل مــن اربع
ســنوات ،حيــث أن االنقســام حــاد داخل
مجتمعهم الســيايس اليمينــي ،ولكنه يبدي
حيويــة بقدرته عىل الذهاب الدائم النتخابات
باملقارنة مع ســاحتنا ،فآخر انتخابات جرت
يف ســاحتنا كانت قبل ســتة عرش عاما ،وال
يبدو اننا ذاهبــون يف املنظور نحو انتخابات
تتجــدد بهــا الرشعيــة ويرمم بهــا نظامنا
الســيايس املتهالــك .حالة الصمــت الثالثة
هي حول زيارة الرئيس األمرييك لفلســطني،
ومروره عىل بعض مؤسسات القدس الرشقية
الفلســطينية وذلك برتتيبات أجرتها السفارة
األمريكيــة مع القامئني عىل تلك املؤسســات
ومنهــا مستشــفى املقاصــد ،وبعيدا عن أي
تنسيق مع رام الله ،بالطبع بحراسة الرشطة
واألمــن (اإلرسائيــي) ،فالقــدس أمريكيا
موحــدة وعاصمــة (إلرسائيل) ،ســيجرى
الرئيــس األمرييك لقــاء يف بيــت لحم مع
الرئيس الفلسطيني ســيكون يف غالب األمر
بروتوكوليا واحســانيا خال من أي مضمون
ســيايس ،رمبا ســيطلب بايدن من السلطة
دعم خصوم بنيامــن نتنياهو يف االنتخابات
املقبلة ،وسيذكر يف ســياق كالمه العبارات
املعهودة حول الســام وأهميتــه ومكافحة
التطرف واإلرهــاب وإميانــه الكالمي بحل
الدولتــن ،فيام العمــل (اإلرسائييل) املدعوم
من إدارتــه مل يبق مكانا لدولــة ثانية غرب
النهر ،فهل ســتكون الدولتــان إحداهام غرب
النهر واألخرى رشقه؟ ،ال بد ان تشمل الزيارة
شــيئا من املساعدات املالية التي تبقي السلطة
عىل قيد الحياة ،أمــا إمكانية أن يبحث بايدن
مع أيب مازن ترتيبات الســلطة والخالفة وما
اىل ذلك فهي غري واردة ،إذ أن املســألة اصغر
من أن يتحدث بها الرئيس األمرييك وسيرتكها
ملوظفــي الخارجيــة واألمن .حالــة الصمت
الرابعة هي تجاه قمة جدة يف منتصف الشهر
القــادم ،والتي ســيحرضها الرئيس األمرييك
ويشــارك بها ملوك وأمراء ورؤســاء مجلس
التعاون الخليجــي إضافة إىل العراق واألردن
ومرص ،والحارض األكرب ظاهرا كان أم شــبه
ظاهر ( اإلرسائييل) ،كام أن قد أصبح معروفا
إن أهداف القمة هي ســعوديا  :إثبات زعامة
ويل العهد محمد بن ســلامن عــى الحضور
العــريب ومصالحته مــع اإلدارة الدميقراطية
وطي صفحة الخالفات الســابقة و التي كان
مــن أدواتها مقتل الصحفي الخاشــقجي ،أما
أمريكيــا و(إرسائيليا) فهــي تهدف إىل إدماج
( إرسائيــل ) يف املجموعــة العربيــة ان مل
نقل تســيدها عىل تلك املجموعة يف مجاالت
السياسة والعســكر واالقتصاد ،وبناء تحالف
ضد محــور املقاومــة ،وال يغيب عــن البال
أبدا مســالة تخفيض ســعر النفــط والغاز
الذي اســتفادت من ارتفاع أســعاره مؤخرا
كل من إيران وروســيا ،ومســائل لوجستية
إقليميــة ترتبــط باالقتصــاد واألمــن كحق
الطــران (اإلرسائييل ) باملــرور من األجواء
العربية للدول املشــاركة بالقمة و بناء شبكة
قطــارات عابرة لالقليم ،كام مل تدع الســلطة
الفلســطينية حتــى الســاعة لهــذه القمة،
وبالتايل لن تنــال من مكاســبها ونرثياتها،
والقمة لن تناقش الشــأن الفلســطيني ال من
قريــب أو بعيد ،ولــن تتحدث عــن االحتالل
وجرامئــه أو القدس وما يجري بها ،ولكن ذلك
ال مينــع أن يرد يف البيــان الختامي للقمة –
أو قد يرد -ذكر القدس والوصاية الهاشــمية
وحل الدولتني يف محاولة بائســة لتضليل من
ســمعوا هذه العبارة آالف املرات عرب عرشات
السنني ومل يعودوا يصدقوها .
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

نوعية الحياة في لبنان رغم الظروف تذهل العالم

ً

االشـــقـــر لـــــ<الــــديــــار>  :اغ ــل ــى 10فــــنــــادق و  10مــطــاعــم فـــي لــبــنــان دائــــمــــا <مــفــولــة>
مــشــكــلــة الــــعــــودة الــخــلــيــجــيــة ســيــاســيــةوســيــاح الـــيـــوم مـــن الــــعــــراق واالردن ومــصــر
جوزف فرح
يعتــر رئيس اتحــاد النقابات الســياحية ورئيس نقابة
اصحاب الفنادق بيار االشقر ان نوعية الحياة يف لبنان ورغم
كل الظــروف تذهل العامل النه ما زال يشــبه موناكو وكوت
دازور والن اغــى ١٠فنادق اغىل ١٠مطاعم واغىل نســبة
تشغيل «مفولة « دامئا يف لبنان .
وابدى االشقر تفاؤله باملوسم السياحي املبني عىل االرقام
واالحصاءات وبالتايل:
ال يستطيع اإلنسان التشاؤم بدون سبب خصوصا اننا يف
الســنوات الثالث املاضيه مررنا بظروف واحداث دراميه عده
يف لبنان اولها الثوره ثم وباء كورونا والحجر ومنع الســفر
وقد كانت األرقام أمامنا تدفعنا للتشــاؤم وكانت ترصيحاتنا
متأتية من واقع صادق مبني عــى أرقام حقيقية .يف العام
املايض تحســن وضعنا قليال بعد تراجع الوبــاء لكن بقيت
بعض الدول تفرض الحجــر عىل الوافدين من لبنان وباملقابل
كنــا نحن نفرض الحجر ملدة  5ايــام عىل القادمني من بعض
الدول  .كذلك وجهنا نداء للمغرتبني للســياحه يف بلدهم األم
وقلنا لهم ان خالصنــا هو بيدكم وللحقيقه لبوا النداء جميعا
 .اليوم الحاصل هــو وجود اكرث من  110طائرات تحط يوميا
يف مطار بريوت وهــذا يؤرش إىل معدل حجــوزات مرتفع
اي ان القادمــن اىل لبنان ســيفوق عددهم 1200000بينهم
الطريان اآليت مــن العراق واألردن ومرص وهي الجنســيات
الثالث التــي تأيت بكثافه اىل لبنان .امــا املغرتبون فاغلبهم
لديه سكنه الخاص يف لبنان وهو بالتايل سينشط السياحه
الداخليه .كام ان البعض سيحجز لإلقامة يف الفنادق بسبب
ضعف الخدمات العامه من كهرباء وســواها  .ان الحجوزات
كثيفه يف فنادق بريوت من قبل السياح االردنيني والعراقيني
واملرصيني وسيتنقل املغرتبون يف املناطق اللبنانيه وينشطون
الســياحه الداخليه .لكن حتى اآلن ال شــئ مؤكد لكننا نحن
متفائلــون ألن القادم اىل لبنان يحمل النقد النادر واذا ما ارتد
هذا عىل الفنادق او املطاعم واملقاهي واملالهي فسريتد حكام
عىل اإلقتصاد .ان نوعية الحياة املوجوده يف لبنان ورغم كل
الظروف تذهل الناس عىل مســتوى العامل وللحقيقه بعض
أصدقايئ من جنسيات امريكيه واوروبيه وهم من طبقة ذات
ثروة ومستوى راق ذهلوا عندما زاروا لبنان اذ وجدوه يشابه
موناكو والكوت دازور .بالفعل لبنان بلد عجيب.
ويرفض االشقر مقولة ان لبنان بلد رخيص سياحيا بسبب

تراجع القوة الرشائية لديه.
عندما خرج لبنــان من الحرب وعادت الســياحه لتنطلق
مجددا يف العام 1992وعودة الســياحه الخليجيه كان لدينا
اغىل فندق واغىل مطعم واغىل ملهى يف لبنان
وأغىل نســبة تشــغيل  .لدينا اليوم أغىل  10مطاعم يف
بريوت واغىل  10مطاعم يف برمانا وفيهم أعىل نسبة تشغيل
واقبال .لدى اللبناين طريقة حياة ال يســتطيع تغيريها مهام
كانت الظروف  .انه يستدين ليك يرصف ويلبس احىل اللباس
والكل سواء أكان رئيس رشكه او موظف يحب العيش والرصف
مبســتوى جيد  .ألن هذه املطاعم التوب التــي ذكرتها يوجد
اىل جانبها  1500مطعم مبســتوى أقل .ان املقوله التي تقول
بأنه كلام رخصت الوجهة الســياحيه كلام زاد عدد الســياح
غري صحيحــة اذ ال بد أن تكون الحلقه مكتمله وانا أؤكد بأنه
منذ العام  1992حتى اآلن مل تنزل طائرات تشــارتر يف لبنان
بينام يوجد عدة رحالت اســبوعيا اىل تركيا او اليونان وهذا
ألن السياحة املتوسطه وما دون غري مكتمله لدينا .ألنه يوجد
طلب عىل املنتجعات الســياحيه الضخمة وهي موجوده عىل
البحر األبيض املتوســط .يف لبنان ال يوجــد منتجعات ففي
مدينــه مثل جبيل يوجــد  2000او  2500غرفه فقط .عندما
نتحدث عن املنتجعات فعلينا الحديث عن  4000او 5000غرفه..
عندما قررت الحكومه الرتكيه اطالق انطاليا سياحيايف العام
 1996باعــت مرت االرض بعرش دوالرات وأسســوا لعرشة او
 15منتجعــا اي ما بني  3000و 4000غرفه واليوم يوجد فيها
 100000غرفه وتســأل االشقر عام عســاي اطلب من وزير
الســياحة وانا اعرف جيدا مدى قدرته وامكانياته يف الوزاره.

لذا ال أستطيع أن اطلب شــيئا .كنا يف املايض ايام االنتعاش
والبحبوحه ال نعد املغرتبني بني الســواح القادمني اىل لبنان
اذ كان يدخل البالد من الســواح األجانب اكرث من 1200000
ســائح .انا اطلب مــن الوزير ان يجري املزيد من التنســيق
ومستوى استقبال افضل يف املطار وأال يحدث حوادث ابتزاز
يف تاكيس املطار  .للحقيقه يوجد بعض األمور الصغريه التي
يســتطيع الوزير املساعده فيها ونحن ال نستطيع الطلب منه
أكرث من إمكانياته .واعلن االشقر ان الفنادق الخمسة الكربى
ال زالت مقفلة والبعض يقوم بأعامل التصليح والبعض اآلخر
مل يقبــض بعد من رشكات التأمني كــا ان البعض ويف ظل
الغالء .واملصاريف العاليه يرتيث يف األمر اذ أن الكلفه زادت
 25مرة .ان فنادق غراي وهيلتون والفينيســيا وفور سيزن ال
زالت مقفلة.

} العودة الخليجية }

وعن العودة الخليجية يقول االشــقر ان املشكله اليوم هي
سياســيه فكيف ســيأيت الخليجي وهناك قسم من اللبنانيني
يتهمهم بانهم ميولون داعــش .ان رشوط الورقه الكويتيه مل
تنفذ بعد .وعند الدخول يف قضايا عقائدية وسياسيه ودينيه
مع وجود ارتباطات خارجيــه ال أحد يرد علينا فكل واحد لديه
مصلحه ما وهو يفضل مصلحته الشخصيه عىل مصلحة البلد.
برأيكم من هو عدو السياحة األول رجال السياسه أم فقدان
الكهرباء وسواها من خدمات أساسية؟
ان بعض من استلم الوزارات نجح فيها والبعض اآلخر فشل
 .لقد نجحت وزارة الصحه خالل فرتة الوباء بينام فشلت وزارة
الطاقه بتأمني الكهرباء ونحن ال نتمتع بها ســوى ساعه او
اثنتني يوميا رغم كل الوعود التي اغدقوها علينا .ان املشــكله
هي يف النظام وطريقة إدارة البلد فالساسه مختلفون دامئا
عىل املراكز وتوزيع الحصــص فيامبينهم كذلك امليثاقيه التي
ابتدعوها تعرقل حياتنا وكذلك املحسوبيات.ِ.
كيف تستقبل برمانا موسم االصطياف؟
مثل اي بلــده اخرى اننا نعمل للحفاظ عىل النظافه واألمن
والســر النظامي  .ان برمانا هي من اقوى املناطق ســياحيا
يف جبل لبنان ألنها األقرب اىل بريوت واألرسع لوجود الخط
الرسيع الذي ميكن الفرد من الوصول اليها من االرشفيه ب20
دقيقه فقط .هل من مميزات معينه تتمتع بها برمانا؟
لقــد اطلقنا يف األعــوام املاضيه سلســلة مطاعم دوليه
فيهاحيث يوجد كل مطابخ العامل فيهاوقد نجح ذلك .

تــعــيــيــن م ــم ــث ــل م ــق ــي ــم لـ ــصـ ــنـ ــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي يــــســــرع الـ ــنـ ــهـ ــوض االقـ ــتـ ــصـ ــادي
لــــكــــن املـــشـــكـــلـــة فـــــي عـــــــدم وجـــــــــود حــــكــــومــــة تـــــواكـــــب تـــطـــبـــيـــق االصـــــاحـــــات
رشا يوسف
عي صنــدوق النقد الــدويل ممثال مقيــا دامئا له يف
ّ
بريوت هو االسباين فريديريكو ليام يف خطوة تؤكد اهتامم
الصنــدوق بلبنــان ومحاولته انقاذه ووضعه عىل الســكة
الصحيحــة املؤدية اىل النهوض االقتصــادي وتؤكد التزامه
تجاه لبنان وشعبه ،اضافة اىل متابعة.
مســار التفاوض وتطبيق بنود االتفــاق االويل الذي تم
التوصل اليه بني الحكومــة اللبنانية والصندوق ،يف خطوة
اوىل نحو التوصل اىل توقيع إتفاق نهايئ.
وتقول مصادر مالية ان تعينب ممثــل للصندوق وان كان
طبيعيا وخطوة تقوم بها املؤسســات املاليــة الدولية بعد
التوصــل اىل اي اتفاق مــع اي دولة حول العــامل ،وهو ما
حصل فعــا يف العديد من الدول التــي وقعت إتفاقات حول
برامج متويلية مع صندوق النقد ومنها مرص واالردن وتونس
وغريها ،اال ان تعينه يأيت لالرساع يف انجاز هذا االتفاق الذي
طال امده كثريا بينام املفروض ان يتم بالرسعة القصوى منعا
لعدم القــدرة عىل امكانية النهوض الســيام ان الحديث عن
اتفاق مع الصندوق مستمر منذ حكومة الرئيس حسان دياب
وحكومة الرئيس نجيب ميقــايت وانه ان االوان للبدء بتنفيذ
هدا االتفاق واال فقد معنــاه وفعاليته وقوته مع اطالة عمر
هذه املفاوضات.
وذكرت هذه املصــادر ان وجود ممثل صندوق النقد الدويل

هو للمتابعة الحثيثة القرار بنود هذه االتفاقية وهو من اجل
ذلك عمد فور وصوله اىل زيارة الرؤوساء الثالثة ووزير املالية
وطلــب منهم االرساع يف انجاز هذا االتفاق الن ترف الوقت ال
بعمل لصالح لبنان ومطالبا اقرار املشاريع التي وعد بإقرارها
ومنها :اقرار موازنة ٢٠٢٢ومن اجــل هذه الغاية اجتمع مع
رئيس لجنة املــال النيابية ابراهيم كنعان ورئيس لجنة االدارة
والعدل النائب جورج عدوان حيث تم االتفاق عىل دعوة لجنة
املال النيابية اىل االجتامع االثنني لالطالع عىل اســباب عدم
البت بهذه املوازنة ومنها توحيد سعر الرصف الذي ينعكس عىل
االرقام الواردة فيها واقرار مرشوع قانون الكابيتال كونرتول
واعادة هيكلة القطاع املرصيف ورفع الرسية املرصفية .

كام عقد لياماجتامعا مع ســفرية فرنســا آن غريو التي
اعتــرت أ ن هذه الخطوة تؤكد إلتــزام صندوق النقد الدويل
تجاه لبنان والشعب اللبناين» ،وأكّدت أن «فرنسا ،شأنها شأن
املجتمع الدويل بأرسه ،ما زالت عازمة عىل مواكبة اللبنانيني
يف تنفيذ التدابري الطارئــة واإلصالحات البنيويّة الرضورية
تم التفاوض بشــأنها يف شهر نيسان
للنهوض بالبالد ،كام ّ
املايض».
كل طاقاتها من أجل
وذكّرت بأنّ فرنسا «ستواصل حشــد ّ
نص عليها االتفاق ،أي
الحرص عىل احرتام االستحقاقات التي ّ
قرارات الحكومة واملرصف املركزي حول إعادة هيكلة القطاع
املرصيف وتوحيد أســعار الــرف ،والتصويت يف مجلس
النــواب عىل القوانني األربعة التي جــرى تحديدها بوصفها
خطوات مســبقة (موازنة  2022والكابيتال كونرتول ورفع
الرسيّة املرصفية وإعادة هيكلة القطاع املرصيف) ثم موافقة
مجلس إدارة صندوق النقد الدويل عىل الربنامج ،مام سيتيح
إجراء الدفعات األوىل من القروض».
ويف هذا االطار يعول ليام عىل االرساع يف تشكيل الحكومة
الجديدة الن اي تعرث سيؤدي اىل تأخري تنفيذ االتفاق وتأخري
النهــوض االقتصــادي وتأخري عملية االنقــاذ خصوصا ان
الحكومة الحالية هي حكومــة ترصيف اعامل ومل تنل ثقة
املجلس النيايب الجديد والحكومة التي اتفق عىل تشــكيلها
ميقايت يبدو انــه بعيدةن املنال بســبب الرشوط والرشوط
املضادة والضحية دامئا الوطن واملواطن.

ُ
صـــــنـــــاعـــــة الــــنــــبــــيــــذ فـــــــي لـــــبـــــنـــــان تـــــصـــــمـــــد رغـــــــــم األزمـــــــــــــة اإلقـــــتـــــصـــــاديـــــة
و 10مــــايــــيــــن ق ــن ــي ــن ــةت ــن ــت ــج ــه ــا و يــــتــــم تــــصــــديــــر  5مــــايــــيــــن الـــــــى الـــــخـــــارج

مارينا عندس
خضم هذه الظّروف املأســاويّة التي يعيشــها لبنان،
يف
ّ
يواجه ال ّنبيذ اللّبناين االنهيــار الذي يعصفنا ،ويحاول بكافّة

بيرم يطلق مع بلدية الغبيري دورات
تدريبية لتركيب الواح الطاقة الشمسية
زار وزيــر العمــل يف حكومة ترصيف االعــال الدكتور
مصطفى بريم بلديــة الغبريي والتقى رئيســها معن خليل
ونائبه أحمد الخنســاء وأعضاء املجلس البلدي وشخصيات
وفاعليات حزبية وإجتامعية.
وإطلع بريم عىل ســر العمل يف البلدية من خالل جولة عىل
أقساماملبنىالبلدي،كامشاركيفإفتتاحمكتبةالطالبيفالغبريي.
وألقى خليل كلمة رحب فيها بالحضور ،وأشــار فيها إىل
«أهمية التعــاون بني البلديــات ووزارة العمل بهدف متكني
العامل اللبنــاين وتطوير مهاراته وفتح آفــاق ملهن جديدة
متطورة لتثبت بها اليد العاملة كفايتها».
كام ألقى بريم كلمة عرب فيها عن اإلفتخار مبستوى الجهود
والعطاء الذي تقدمه بلدية الغبريي و»ما تهدف اليه من تغيري
وتأهيل داخيل ثقايف لتثمــر مجتمع متطور وبلد جامع من
خالل ما تقوم به من مشاريع هادفة».
ثم إنطلقت الوفــود إىل املركز الذي ينفــذ مع ال UNDP
والخاص مبيكانيك الســيارات وبعد ذلك اســتكملت الجولة
يف مركــز الغبريي الصحي ،حيث إطلعــوا عىل املركز الطبي
وخدماته وقسم االشعة وعىل التحديات التي تواجهها البلدية
يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة.
كذلــك كانت هناك جولة يف قســم التدريب املهني املعجل
لإلطالع عىل مــا يقدمه من خدمات تنمويــة من الدورات
والورش واملحارضات التدريبية.
وأعلن بريم بداية التعاون بني وزارة العمل وبلدية الغبريي
يف مساعدة مراكز التدريب املهني املعجل من خالل دعم خمس
دورات تدريبية لصيانة وتركيب ألواح الطاقة الشمسية.

الطّرق أن يكون خشبة الخالص للبلد.
ُعرف عن لبنان أنّــه أحد أقدم الدّ ول املنتجــة لل ّنبيذ يف
العامل ،ويرقى تاريخه املمتدّ عرب خمســة آالف ســنة إىل
يل ،املاطر شتا ًء والجاف
عهد الفينيقيني ،نســب ًة ملناخه املثا ّ
خاصيــة مه ّمة جداً لصناعة ال ّنبيذ ،الســ ّيام
صيفًا .وتلك
ّ
إن كانت مصحوبة بأنواع تربــة وارتفاعات مختلفة ،عىل
غــرار منحدرات جبال البرتون التي يداعبها النســيم دوماً،
وأرايض وادي البقــاع ال ّزراعية الخصبة .باالضافة إىل أنّه
من أوىل الدول التي انض ّمــت اىل عضويّة املنظمة الدول ّية
للكرمة وال ّنبيذ مام يساهم يف زيادة الثّقة باملنتج اللبناين
ووضعه يف املصاف العاملية.
كشــفت األثريّات يف تل الرباق عن بقايا محفوظة ملعرصة
السابع قبل امليالد ،وهي تعترب من
نبيذ ُمستخدمة منذ القرن ّ
أقدم املعارص التي وجدت يف املناطق الفينيق ّية.
إ ًذا ،لبنان كان محطّة مه ّمــة لصناعة ال ّنبيذ وتصديره إىل
روما ،اليونان ومــر .ومن هُنا نُدرك فهــم معنى تكريس
الســيد
ال ّرومان معبد باخوس يف بعلبك إل ًها للخمر وتحويل ّ
املسيح املاء إىل الخمر يف بلدة قانا الجنوب ّية.

} تصدير ال ّنبيذ اىل الخارج }

اســر ّد القطاع عافيته عىل ال ّرغم مــن أنّ الدّ والر يالمس
الـ 30ألف لرية لبنان ّية تقري ًبا .وهناك ما يُقارب الـ  56مصنع
الصادرة عن وزارة
نبي ًذا جديداً  ،بحســب األرقام ال ّرســم ّية ّ
السوق العاملي من خالل تشكيلتها
ّ
الصناعة ،لتنافس بدورها ّ
املن ّوعة من ال ّنبيذ العايل الجودة.
جع صناعتنا ونط ّورها بقدر
فال يســعنا اليومّ ،إل أن نشــ ّ
امل ُســتطاع ،كإنتاج أنواع نبيذ جديدة ذات جودة عالية .فكيف
تطــ ّورت صناعة النبيــذ إىل ال ّتصدير وكم ق ّنينــة نبيذ يتم
تصديرها؟ وما هي الدول التي نصدّ رها إليها؟
لفت رئيس نقابة صناعة ال ّنبيذ ظافر شاوي للدّ يار ،إىل أنّ
صناعة ال ّنبيذ ترتاجع مع كل انتكاسة تصيب البالد .حيث أنّ
الحرب سابقًا ،قد أثرت بشــكل سلبي عىل صناعته وتطوره،
كام الحال اليوم مــع أزمة الّدوالر .فصحيح أنّ ال ّنبيذ اللبناين
عاىن ،لك ّنه صمد وكافح وأصبح هناك  56مصنع نبيذ موزعني
عىل مختلف األرايض اللّبنانية مــا بني القاع  ،البرتون ،جبل

لبنان ،والجنوب.
وقــال »:النبيذ هو جزء من تاريــخ لبنان وعراقته ،كان
يُستخدم ســابقًا يف األديرة وللمناولة .ومن بعدها ،بدأوا
بصناعة ال ّنبيذ عام  1857يف منطقة القاع ،حيث الفصول
األربــع يف مناخ معتدل وبعيدً ا عن ســطح البحر ،وصوال
لليوم الذي أصبح فيه ال ّنبيذ اللّبناين من أعىل مســتويات
والســعر
ال ّنبيذ يف العامل ،أكان من ناحية الجودة العالية
ّ
املم ّيز ،أي ما يقارب الـ 6دوالر للق ّنينة الواحدة».
وأضاف شــاوي للدّ يار »:لبنان ينتــج  10ماليني زجاجة
الســنة الواحدة ،ويحاول قدر امل ُستطاع تكثيف جهده
نبيذ يف ّ
لل ّتصدير وبال ّتايل صناعة أنواع نبيذ جديدة».
ويف كالمه ،أكّد شــاوي أنّ حوايل  % 55من الكم ّية تصدّ ر
إىل الخارج ،أي  5,5مليــون ونصف زجاجة تصدّ ر إىل خارج
لبنان مثل فرنســا ،الواليات املتحدة ،ايطاليا ،أملانيا ،بلجيكا،
هولندا ،كنــدا ،واالمارات العربية املتحــدة مؤخ ًرا ،طبعا ذلك
بدعم من الجالية العربية ،و 4ماليني ونصف زجاجة نبيذ تباع
يف كافة األرايض اللبنانية.
وبدوره ،شــ ّبه إنتاج ال ّنبيذ وتصديره بنربيج االوكسيجني
للمريض.
يرشح شــاوي للدّ يار التّحدّ يات األخرى التي تعيشها هذه
الصناعة »:كل مســتلزمات صناعة ال ّنبيذ أي الق ّنينة واملعدن
ّ
يتم اســتريادها من الخــارج .وهذه
وااليتيكيــت والفلّينة ّ
امل ُستلزمات باتت كلفتها عالية بسبب إرتفاع سعر الّدوالر يف
الســوداء .وبال ّتايل ،إمكان ّية املنافسة ستصعب علينا
السوق ّ
ّ
مقارن ًة لها من املايض.
باإلضافة إىل العنب الذي ارتفعت أســعاره بشكل ملحوظ
السابقة».
السنوات ّ
مقارن ًة ّ
صحيــح أنّ لبنان واجه وال يزال تحدّ يات كبرية ،فيام يتعلّق
بصناعة منتجاته ،لك ّنه اليوم يســتنزف طاقاته األخرية ،علّه
الصناعات يف
يُنقذ إنتــاج ال ّنبيذ الّذي اعترب من أهــم وأقدم ّ
لبنان.
يبقى الدّ اعم األ ّول واألخري ،امل ُغرتب اللّبناين ،بجه ٍد متكاملٍ
مع ســياحة ال ّنبيذ داخــل البالد ودعم املزارعــن حيث انّهم
يعانون أيضً ا من ال ّتكاليف العالية إلنتاج محاصيلهم ،وبال ّتايل
زيادة أسعار املحروقات والتكلفة العالية

االفـــران تطالب ســام التدخل املباشر
لــدى املطاحن للعمل بشكل استثنائي

أوضح أمني رس نقابة االفران نــارص رسور ،يف بيان ،أن
«سبب التوقف الجزيئ والكيل عن توزيع الخبز عىل املحالت
التجاريــة يف املناطق اللبنانية كافة والطوابري املنترشة عىل
ابواب االفــران ،يعود اىل عدم التــزام املطاحن املتواجد فيها
القمح املدعوم ،بالعمل مدة  48ســاعة يومي السبت واالحد
بشكل استثنايئ يك تســتلم االفران كميات الطحني املطلوبة
وتعمل بكامل طاقتها إلنهــاء أزمة الرغيف .اضافة اىل ذلك،
مل تســتلم املطاحن املتوقفة عن العمل قمحا مدعوما لتعاود
العمــل كام تم االتفاق مــن املطاحن املتواجــد لديها القمح
املدعوم ولها طاقة انتاجية محدودة».

مــــحــــافــــظ الــــبــــقــــاع يــــتــــابــــع بــيــع
الـــخـــبـــز فـــــي الـــــســـــوق الـــــســـــوداء
يتابع محافظ البقاع القــايض كامل ابو جوده ما ورد من
أخبار عن قيام العديد من االشــخاص ببيع ربطات الخبز يف
السوق السوداء.
وأجرى ابو جوده اتصــاال باملدير االقليمي ألمن الدولة يف
البقاع العقيد نبيــل الزوقي ملتابعة هذا املوضوع ،وأرســل
هذا األخري دوريات اىل االفران يف املنطقة ،علام انه ســتتم
مالحقة اي شــخص يثبت تورطه ببيع ربطــات الخبز يف
السوق الســوداء ضمن األطر القانونية تحت ارشاف القضاء
املختص.
وتشــهد األفران يف األونة االخــرة طوابري من املواطنني
الذين يقفون ساعات امام ابوابها للحصول عىل ربطة خبز.

بـــوشـــكـــيـــان مـــــن غـــلـــبـــون :فــــــورة
سياحية استثنائية تــحــرك االقتصاد
أعرب وزير الصناعــة يف حكومة ترصيف األعامل النائب
جورج بوشــكيان عن افتخــاره بتعلــق اللبنانيني بأرضهم،
واعجابه باملبــادرة الفردية ،وروح االقدام واالســتثامر يف
مشاريع صناعية  -زراعية -سياحية وبيئية تكاملية ،تعزز
االمناء يف املناطق .تؤمن فرص العمل ألبنائها ،تفتح اآلفاق،
وتشجع املغرتبني عىل زيارة بلداتهم بصورة دورية».
موقف بوشــكيان أعلنه يف بلدة غلبون الجبيلية التي لبى
دعــوة رئيس بلديتهــا املهندس اييل جربايــل لزيارة خامرة
 Domaine de Saint Gabrielالتي أصبحت تنتج خمسني ألف
زجاجة نبيذ .ويتميز اإلنتاج وزراعة الكرمة عىل السواء بأنه
عضوي من دون استخدام املواد الكيميائية .واستحوذ كل من
األرض والخامرة عىل شهادة بهذا الخصوص».
كام أطلع جربايل بوشكيان عىل بيوت الضيافة املقامة يف
غلبون الستقبال السياح.
وبعدترحيبجربايلبالوزيربوشكيان،أعلنأنأبناءبلدةغلبون،
املقيمني واملغرتبني« ،مصممون عــى جعل بلدتهم يف مصاف
البلدات األكرث مضافة وضيافة وجامال بني البلدات اللبنانية».
وكشــف أن «مرشوع صناعــة النبيذ هو مــروع قابل
للنمو والتوســع واالرتقاء فيه إىل تعزيز القدرات اإلنتاجية
والتنافسية يف أكرث األسواق تطلبا».
ورأى أن «اقامــة املعارض يف لبنان والخارج بالتنســيق
مــع الســفارات والقنصليات املعتمدة ،كــا أن مهرجانات
التسوق والتذوق يف مناطق لبنانية وأسواق سياحية قدمية،
ومبشاركة العالمات التجارية الوطنية ،يضفي عىل السياحة
رونقــا وتألقا وجاذبية وأجواء فرح ،مــن املتوقع أن يحقق
لبنان هذه السنة فورة سياحية استثنائية تحرك االقتصاد».

ن ــص ــار الــتــقــى اصـــحـــاب املــؤســســات
السياحية في جبيل وأعلن عن وصول
ً
 1200وافـــــــد يـــومـــيـــا الـــــى لــبــنــان

التقى وزير السياحة يف حكومة ترصيف االعامل املهندس
وليد نصار اصحاب املؤسســات السياحية والفنادق واملطاعم
يف املنطقة االثرية عىل ميناء جيبل مببادرة من رجل االعامل
يوسف اييل باسيل خالل مأدبة عشاء شارك فيها رئيس بلدية
جبيل وسام زعرور ،دعام ملبادرة الوزير نصار التي حملت شعار
«اهال بها الطلة» ،وتم خالل اللقاء عرض التحضريات الستقبال
املغرتبني اللبنانيني والسياح القادمني هذا الصيف اىل لبنان.
وجال نصــار بني املطاعم وصافح الجمهور واســتمع اىل
آرائهم ،واثنوا عىل ما يقوم به يف وزارته من اجل الســياحة
ورفع اسم لبنان عاليا وانعكاســات ذلك ايجابا عىل االقتصاد
اللبنــاين ،وكان الفتا ارتداء جميــع العاملني يف هذه املطاعم
قمصانا تحمل شــعار «اهال بها الطلــة» من جهة ،من جهة
اخرى «ضحكتلك وردات الدار وقالتلك اهال وسهال».
واعرب نصار عن تقديره للتجــاوب الالفت مع حملة وزارة
السياحة ،معلنا ان ابواب الوزارة مفتوحة للجميع ،وانه منفتح
عىل اي اقرتاح يخدم التنشيط السياحي.
وشدد عىل «اعتامد أسعار مدروسة وخدمة رفيعة املستوى،
لتأكيد طابع لبنان املضياف ،معلنا عن لقاء موســع سيجمعه
يف االيام املقبلة مع املؤسسات السياحية واملطاعم يف جبيل.
واعتــر ان «تجربة امتياز كهرباء جبيل وكهرباء زحلة هي
الركيزة واملنطلق االسايس نحو الالمركزية االدارية املوسعة»،
معلنا انه «يف حال مل تســر الحكومــة الجديدة يف خطة
الكهرباء ،علينــا االنطالق رسيعا نحــو الالمركزية االدارية
الكهربائية وهذا املوضوع عرضته مع وزير الطاقة».
وجدد التأكيد ان «املوسم الســياحي لهذا العام واعد وعدد
الوافدين اىل لبنان يوميا بلغ  1200سائح» ،الفتا اىل ان «لبنان
سيكون خالل االشهر الثالثة املقبلة عىل طريق االزدهار بإذن
الله بفضل االستقرار السيايس واالمني فيه».

األحد  26حزيران 2022

8

عربيــــــــــات ــــ دولـــيـــــــــــات

الـــــكـــــاظـــــمـــــي فـــــــي طـــــــهـــــــران والـــــــــريـــــــــاض قــــريــــبــــا

أكدت مصادر اعالمية أنّ رئيس الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي سيزور السعودية وإيران بصورة متعاقبة قريباً.
ولفتت املصادر إىل أنّ زيارة الكاظمي املتعاقبة إىل البلدين
تندرج يف إطار املحادثــات التي أجرتها الرياض وطهران يف
بغداد أخرياً ،مؤكــد ًة أنّ «ملفات مهمة عديدة بينها العالقات
الدبلوماســية بني السعودية وإيران ســتطرح خالل زيارة
الكاظمي املرتقبة».
وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حســن ،خالل اتصال
هاتفي بنظريه اإليراين حســن أمري عبد اللهيان ،يف الـ16
من حزيــران الجاري ،أنّ «حكومة بالده عازمة عىل مواصلة
التسهيالت إلجراء محادثات مبارشة بني السعودية وإيران يف
بغداد».
وقال الوزير العراقي ،يف بيان صادر عن الخارجية العراقية،
إنّ «الحكومــة العراقيــة عازمة عىل مواصلة التســهيالت
إلجراء محادثات مبارشة بني ممثيل حكومة اململكة العربية
السعودية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،يف بغداد ،وعىل

ً

املستوى الدبلومايس».
ويف  7حزيــران الجاري ،كشــف رئيس الــوزراء العراقي
مصطفى الكاظمــي أنّ املباحثات اإليرانية الســعودية التي
جرت يف بغداد «وصلت إىل مراحل متقدمة».

أجـــــــــــرى مــــــحــــــادثــــــات مـــــــع الــــــرئــــــيــــــس الـــســـيـــســـي

أمـــيـــر قــطــر يـــغـــادر مــصــر بــعــد زيــــــارة اس ــت ــم ــرت يــومــيــن
غادر أمري قطر الشــيخ متيم بن حمــد آل ثاين العاصمة
املرصية القاهرة بعد زيارة رسمية استمرت يومني.
وأجرى أمري قطر محادثات مع الرئيس املرصي عبد الفتاح
الســييس بقرص االتحادية تناولت سبل تطور العالقات بني
البلدين ،ال ســيام يف مجاالت االســتثامر والطاقة والدفاع
والثقافــة والرياضة.كام بحث أمري قطــر والرئيس املرصي
التطورات اإلقليمية والدولية.
ووصف الرئيس املرصي زيارة أمري دولة قطر بأنها خطوة
مهمة يف تطوير العالقات الثنائية بني البلدين.
وكان الســييس اســتقبل اليوم الشــيخ متيم يف قرص
االتحادية بالقاهرة.
ووصل أمري قطــر إىل العاصمة املرصيــة ،وقال الديوان
األمريي القطــري إن الزيارة تأيت تلبيــة لدعوة من الرئيس
املرصي.
وأعلن املتحدث باســم الرئاسة املرصية أن زيارة أمري قطر

الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ستتضمن بحث العالقات الثنائية
وسبل تعزيزها يف مختلف املجاالت ،فضال عن التباحث بشأن
تطورات القضايا السياسية اإلقليمية والدولية.

طالبت حركة النهضة ،بالكشــف عن الجهات املتورطة يف
التخطيط الستهداف رئيس الجمهورية قيس سع ّيد.
ودعا الناطق باســم الحركة عــاد الخمريي ،يف مؤمتر
صحايف ،إىل «الكشف عن الجهات الداخلية والخارجية التي
أثبتت معطيات وزارة الداخلية تو ّرطها يف استهداف سع ّيد».
وأكد الخمريي أنّ الحركة «تندّ د بأي اعتداء عىل مؤسسات
الدولة مهام كانت الخالفات» ،واصفاً املؤمتر الصحايف الذي
عقدته وزارة الداخلية بـــ»املرسحية الفاشلة».
وقــال :إنّ «ســلطة االنقالب تتحــ ّرش بالنهضة منذ 25
من متوز ،وعجزت عن إيجاد مــا يدين النهضة أو تو ّرط أحد
قياداتها يف ملف فســاد أو إرهاب» ،مؤكداً أنّ «كل ما يحدث
هــو محاولة إلقصاء فاعلٍ كبري يف الســاحة السياســية،
ٍ
عارض لالنقالب».
ُم
وشــدد عىل «تضامن النهضة مع رئيس الحكومة األسبق
حــادي الجبايل» ،معترباً أن «إيقافه محاولة لالســتهداف
واإلهانة».
ٍ
ســابق أمــس ،أعلنــت وزارة الداخلية أن مثة
وقت
ويف
ٍ
معلومات تفيد بوجود مخطط إرهايب الستهداف حياة سع ّيد.
وذكرت مصادر سياسية وإعالمية ،أنّ السلطات التونسية
أوقفت الجبايل يف مدينة سوسة (رشق).

ونقلت وســائل إعالم محلية أنّ «النيابــة العمومية يف
القطب القضــايئ ملكافحة اإلرهاب أذنت بإبقاء الجبايل عىل
ذمة األبحاث املتعلقة بشــبهات تبييض أموال منســوبة إىل
أعضاء يف جمعية خريية».
وتعليقاً عىل ذلك ،أعلن محامو الجبايل يف بيان دخوله يف
إرضاب «وحيش» عن الطعام إىل حني إطالق رساحه.
ورأس الجبايل ،املحســوب عىل حركة النهضة ،الحكومة
التونسية من كانون األول  2011حتى شباط .2013

مــقــتــل مــهــاجــريــن أث ــن ــاء مــحــاولــتــهــم الــعــبــور الـــى مليلية

الضفة الغربية وقطاع غزة ويف الشتات ،يف مجاالت التعليم

والصحة واإلغاثة والتمكني ،عىل مدار أكرث من  7عقود.

الــيــمــن  :اغ ــت ــي ــال قـــائـــد عــســكــري حــكــومــي فـــي مـــأرب

أعلنت مصادر مينية ،اغتيال عبدالرزاق البقامء ،قائد اللواء
األول يف «ألوية اليمن السعيد» مبحافظة مأرب.
وقالت مصادر محلية وإعالمية ،إن مســلحني مجهولني
اغتالوا البقامء واملعروف بـ»أبو حذيفة» يف مديرية الوادي
مبحافظة مأرب.
وبحسب املصادر ،فقد تم العثور عىل القيادي أبو حذيفة،
وهو مقتوال داخل ســيارته وبصدره  5طلقات من ســاح
مســدس ،يف خط فرعي شــايل منطقة الراكه مبديرية
الوداي.
و ُيعد البقامء من أبرز القيادات العســكرية امليدانية ،واحد
قادة السلفيني وقائد «ألوية اليمن السعيد» الحكومية مبأرب.

رفـــــــض أمــــيــــركــــي أوروبـــــــــــي ألي ت ــق ــس ــي ــم لــلــيــبــيــا
رفضت الواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وبريطانيا
يف بيان مشــرك أمس الجمعة أي إجراء قد يؤدي لالنقسام
يف ليبيا مثل إنشــاء مؤسســات موازية أو االستيالء عىل
السلطة بالقوة ،وقد رحب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد
الدبيبة ورئيس الحكومة املكلف فتحي باشاغا بفحوى البيان.
وذكر بيان صدر عن وزارات الخارجية يف الدول األوروبية
الخمــس والواليات املتحــدة أن ليبيا بحاجــة إىل «حكومة
موحدة قادرة عىل الحكم وإجــراء االنتخابات يف كل أنحاء
البالد» ،ودعــا البيان مجليس النواب واألعىل للدولة لالنتهاء
من األساس القانوين إلجراء االنتخابات يف أقرب وقت ممكن.
كام قالت الــدول املوقعة عىل البيان إنهــا ترحب بالتقدم
املحرز يف املحادثــات بني اللجنة املشــركة ملجلس النواب
واملجلس األعىل للدولة يف القاهــرة التي يرستها بعثة األمم
املتحدة يف ليبيا ،ودعا البيان املجلســن إىل «االنتهاء بشكل
عاجل من األســاس القانوين» ،ألن ذلك «سيمكن من إجراء
انتخابات رئاسية وبرملانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة
يف أقرب وقت ممكن».
اإلطار الدســتوريويأيت البيان األورويب األمرييك املشرتك
بعد يوم من إعالن ستيفاين وليامز املستشارة الخاصة لألمني
العام األممي يف ليبيا عقد اجتامع يف جنيف األسبوع املقبل
بني رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس املجلس
األعىل خالــد املرشي ،يف محاولة إليجــاد اتفاق حول إطار
دستوري إلجراء االنتخابات.
وكانت لجنة مشــركة من مجليس النواب واألعىل للدولة
أنهت األحد املايض مباحثات يف القاهرة من أجل التوافق عىل
اإلطار الدســتوري املنظم لالنتخابات ،وذلك عقب الفشل يف
إجراء االنتخابات الرئاســية يف  24كانون األول  2021جراء
الخالف بني مؤسسات الدولة حول دستورية القوانني املنظمة
للعملية االنتخابية.
وقد رحب رئيس حكومــة الوحدة الوطنيــة عبد الحميد
الدبيبة بالبيان األمرييك األورويب املشرتك بشأن ليبيا ،وقال
الدبيبة يف تغريدات عىل حسابه يف تويرت إن البيان «ينسجم
مع موقف حكومته الرافض للعنف ،أو االستيالء عىل السلطة
بالقوة أو خلق أي أجسام موازية».
وأبــدى الدبيبة ارتياحه لتوافق البيان املشــرك مع موقف
األمم املتحدة الذي حسم مسألة استمرار عمل األطراف الليبية

وفقا ملقررات االتفاق الســيايس ،وما نــص عليه من أهمية
تنفيذ إجراء انتخابات وفقا لقاعدة دستورية.
وجدد الدبيبة التزامه مبواصلة سياسة اإلفصاح والشفافية
بشأن اإلنفاق الحكومي ،وأن يكون هناك آلية وطنية واضحة
لذلك.
باشــاغا يرحبكام رحب رئيس الحكومة املكلف من مجلس
النــواب الليبي فتحي باشــاغا بالبيان األمــريك األورويب
املشــرك ،خاصة ما يتعلق بالدعوة إىل حكومة ليبية موحدة
قادرة عىل الحكم ،وإجراء االنتخابات يف جميع أنحاء البالد.
وأوضح باشاغا يف تغريدة أن ترحيبه بالبيان جاء بصفته
رئيس تلك الحكومة املدعومة من قبل مجليس النواب واألعىل
للدولة.
كام أعرب باشــاغا عن «تطلعــه إىل العمل جنبا إىل جنب
مع تلــك الدول واألصدقاء العرب واألفارقــة إلعادة بناء ليبيا
وقيادتها إىل االنتخابات الوطنية يف أقرب اآلجال».
وتعيش ليبيا أزمة وجود حكومتني متنافستني ،األوىل يف
طرابلس ،والتي جاءت وفق اتفاق ســيايس قبل عام ونصف
عام برئاسة الدبيبة ،وحكومة برئاسة باشاغا ،عينها الربملان
يف شباط املايض ،ومنحها الثقة يف آذار املايض ،وتتخذ من
رست يف وســط ليبيا مقرا مؤقتا لها ،بعد منعها من الدخول
إىل طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وقــد انتهت مدة العمــل بخريطة الطريــق التي جاءت
بحكومة الدبيبــة قبل عام ونصف العــام ،غري أن األخري
يرفض تسليم السلطة إىل باشاغا ويرص عىل تسليمها إىل
حكومة منتخبة.

تـــــبـــــون يــــحــــض عــــلــــى بـــــنـــــاء نـــــظـــــام دولـــــــــي جـــديـــد

االتجار بالبرش» هي التي نظمته.
وأكد سانشيز تحسن العالقات بني مدريد والرباط ،وقال
«أو ّد أن أشكر التعاون االســتثنايئ الذي نجريه مع اململكة
املغربية والذي يظهر رضورة أن تكون بيننا أفضل عالقات».
وقالت الجمعية املغربية لحقوق اإلنســان يف الناظور
إن التوغــل جاء بعد يوم من اشــتباك مهاجرين مع أفراد
األمن املغريب يف محاولة إلزالة املعســكرات التي أقاموها
يف غابة بالقرب من مليلية.
وقال رئيس الجمعية عمر ناجي إن االشــتباك جاء يف
إطــار «حملة مكثفــة» ضد املهاجرين منذ أن اســتأنفت
القوات اإلســبانية واملغربية الدوريات املشرتكة ،وعززت
اإلجراءات األمنية يف املنطقة املحيطة مبليلية.
و يُعــدّ هذا أول توغل منذ اتخاذ إســبانيا موقفها األكرث
تأييدا للرباط بشــأن الصحراء الغربية .ويف األسابيع التي
ســبقت هذا التحول يف  2022تضاعــف دخول املهاجرين
إىل ســبتة ومليلية إىل أكرث من  3أضعاف مقارنة بالفرتة
نفسها من عام .2021

نــــــــــاشــــــــــط إثــــــــــيــــــــــوبــــــــــي يـــــــثـــــــيـــــــر الــــــــجــــــــدل

أثار الناشــط اإلثيويب ،عبد الرحمن يوســف ،جدال كبريا
مبواقع التواصل االجتامعي ،بسبب منشور حول «عدم قدرة
بوابات السد العايل يف مرص عىل ترصيف مياه الفيضان التي
اقرتب موعد وصولها».
وقال الناشــط يف منشــوره املرفق بصور جوية« :صور
األقــار االصطناعية تظهر قيام الســلطات املرصية بفتح
مفيض توشىك ،وذلك للقيام بترصيف مياه النيل إىل الصحراء
وذلك نظرا لعدم قدرة بوابات الســد العايل عىل ترصيف مياه
الفيضان والتي اقرتب موعــد وصولها..الصور أدناه توضح
وضع املفيض االن وقبل فتحه الشهر املايض».
ويف هــذا الصدد ،علــق الدكتور نادر نورالدين ،األســتاذ
بجامعة القاهر ،خبري املياه ،قائال« :هذا كالم ال أســاس له
من الصحة ويناىف املنطق ،ألننا سحبنا خالل العام املنقيض
منذ نهاية الفيضــان املايض  55.5مليــار مرت مكعب وهي
حصتنا يف مياه النيل ،واحتياجات القطاعات الداخلية ،زراعة
وصناعة ومنزليــة ،طوال العام ،وبالتايل فإن مخزون بحرية

أعلن الســفري الصيني لدى فلسطني ،قواه وي ،أن حكومة
بــاده قدمت ،منحة جديــدة لوكالة األمــم املتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني»أونروا» بقيمة مليون دوالر
أمرييك ،كمساعدة لعام .2022
وأوضح الســفري الصيني أن «حكومة بــاده دأبت خالل
الســنوات األخرية عىل تقديــم معونات مالية وإنســانية
للوكالة ،ومساعدات طبية تتعلق باللقاحات املضادة لفريوس
كورونا» ،بحسب ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وجدد السفري قواه وي ،التأكيد عىل ثبات موقف الحكومة
الصينية من دعم أعامل «أونروا» منذ تأسيسها يف أربعينات
القرن املايض ،انطالقا من وقوفها الدائم إىل جانب فلسطني
وصوال لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأعرب عن تقدير الصني للخدمات التي ترشف عليها وكالة
«أونــروا» ،والتي تقدم لنحو  6ماليني الجئ فلســطيني يف

الـــــــــدبـــــــــيـــــــــبـــــــــة وبــــــــــــاشــــــــــــاغــــــــــــا يـــــــرحـــــــبـــــــان

ّ
سعيد
<النهضة> تطالب بالكشف عن املتورطين في التخطيط الستهداف

لقي  18مهاجــرا حتفهم وأصيب  140عنرصا من قوات
األمن املغربية ،خالل محاولــة مئات من املهاجرين عبور
الســياج الحدودي الفاصل بني مدينتــي مليلية الخاضعة
للسيطرة اإلسبانية وإقليم الناظور املغريب شامال.
وقالت مندوبية الحكومة املركزية اإلسبانية يف مليلية
إن نحــو  1500مهاجر اقرتبوا من منطقة الســياج عىل
الرغم من االنتشار املكثف لقوات األمن املغربية والتنسيق
الجاري بينها وبني نظريتها اإلسبانية.
ومتكن  133مهاجرا من دخول مليلية عرب الحدود ،وهي
عبارة عن ســياجني متوازيني بارتفــاع  6أمتار .وذكرت
وكالــة أنباء «يوروبا برس» اإلســبانية نقال عن الرشطة
أن املهاجريــن فتحوا بالقوة إحدى البوابات عىل الحدود.
وقال املغرب إن مناوشــات عنيفة استمرت ساعتني بني
املهاجرين وقوات حرس الحــدود أدت إىل إصابة عرشات
من تلك القوات.
وأوضحــت وزارة الداخلية املغربيــة أنه يف بادئ األمر
لقي  5مهاجرين حتفهم يف الهجوم عىل الحدود ،بعضهم
بعد ســقوطه من الســياج املحيــط مبليلية أو ســحقا،
وأصيب  76مهاجرا .وقالــت يف وقت الحق إن  13آخرين
لقوا حتفهم.
وأضافــت أن نحو  140من أفراد قــوات األمن املغربية
أصيبوا ،منهم  5إصاباتهم خطرة ،لكن ذلك مل يســفر عن
مقتل أحد من أفراد األمن.
وعىل مدى الســنوات العرش املاضية أصبحــت مليلية
وســبتة ،الجيب الثاين الخاضع للســيطرة اإلسبانية عىل
الساحل الشــايل ألفريقيا ،نقطة جذب للمهاجرين الذين
يحاولون الوصول إىل أوروبا ومعظمهم من الدول الواقعة
جنوب الصحراء.
ومــن جهته ،أشــاد رئيس الــوزراء اإلســباين بيدرو
سانشــيز بأفراد قوات األمن عىل جانبي الحدود لتصدّ يهم
«لهجوم عنيف منظم بشــكل جيد» ،مشريا إىل أن «مافيا

ّ
الـــــــصـــــــيـــــــن تـــــــــــقـــــــــــدم مــــــنــــــحــــــة لـــــــــــأونـــــــــــروا

نارص منخفضة اآلن بحجم  55.5مليار التي سحبناها طوال
العام املنقيض ،ثم كيف نفتح مفيض توشىك واملياه مل تصل
اليه بعد ومنخفضه عن ســعة السد بحجم ماسحبناه طوال
العام املايض؟ وكيف نفتح املفيض والفيضان مل يبدأ ومل يصل
الينا بعد؟».

قال الرئيس الجزائــري عبد املجيد تبون :إنّ «ما عايشــه
العامل من تجارب ســابقة ،يثبــت أنّ انعــدام التوازن عىل
الساحة الدولية ،واستمرار تهميش الدول النامية يف مختلف
مؤسسات الحوكمة العاملية ،يشــكّالن مصدراً مؤكداً لعدم
االستقرار ولغياب التكافؤ والتنمية».
ولفــت تبون ،يف كلمة خالل قمــة «بريكس بالس» ،إىل
أنّ «تخلف النمو االقتصــادي يف عدد من الدول النامية ليس
مســألة داخلية فحسب ،وإمنا يســتمد جذوره من اختالل
فاضــح يف بنية العالقــات االقتصادية الدوليــة والهيمنة
القامئة عىل فائدة مجموعة من الدول».
وأضاف تبون قائالً :إنّ «كرس هذه الحلقة املفرغة لن يكون
إال باالعتــاد عىل روح ومبادئ وأهداف القرارات املهمة التي
تبنتها املجموعة الدوليــة يف الجمعية العامة لألمم املتحدة،
وعىل رأســها القرار رقم  3201واملتض ّمــن اإلعالن املتعلق
بإقامــة نظام اقتصــادي دويل جديد يقــوم عىل اإلنصاف
واملساواة يف الســيادة ،وعىل املصالح املشــركة املتكاملة
والتعاون بني جميع الدول».

وأكد تبــون أنّ «الجزائر التي تحتفل هذا العام بالذكرى الــ
 60السرتجاع استقاللها الوطني وسيادتها ،تؤكد استمرارية
نضالها إلعالء هذه املبادئ املهمة ولتحقيق أهدافها السامية
نحو بناء نظام دويل جديد».
كذلك ،هنأ الرئيس تبون يف كلمته رئيس جمهورية الصني
بتويل رئاسة مجموعة «بريكس».

الـــســـعـــوديـــة تــــفــــرج عــــن «أصــــغــــر س ــج ــي ــن س ــي ــاس ــي»

كشــفت املنظمة األوروبية الســعودية لحقوق اإلنسان
لشــبكة « »CNNأنه تم اإلفراج عن مرتجى قريريص ،الذي
يعتربه محامون ونشــطاء «أصغر ســجني ســيايس» يف
اململكة العربية السعودية.
وبحســب « ،»CNNفإنه «قــد تم تســليط الضوء عىل
قضية مرتجى قريريص ألول مــرة بتقرير حرصي لها نرش
يف عــام  ،2019أوضح بالتفصيل كيف اعتقلت الســلطات
الســعودية قريرص عندما كان يف الثالثة عرشة من عمره،
بعد ثالث ســنوات من اتهامه باملشــاركة يف احتجاج عىل
الدراجات خالل الربيع العريب  2011وهو يف سن العارشة».
وأشارت « »CNNإىل أنه «بعد ما يقرب من  4سنوات يف
الحبس االحتياطي ،وقبل عيد ميالده الثامن عرش (مرتجى)،
عرضــت عليه الئحة اتهام تــويص بعقوبة اإلعدام ،وزعم
ممثلو االدعــاء أن قريريص ينتمــي إىل «جامعة إرهابية
متطرفة» وارتكــب أعامل عنف خالل االحتجاجات ،مبا يف
ذلك املســاعدة املزعومة يف صنع قنابــل املولوتوف» ،يف
حني «نفى قريريص االتهامات املوجهة إليه».
كام لفتــت « »CNNإىل أن «قريريص كان مســافرا مع
أرستــه إىل البحريــن عندمــا احتجزته ســلطات الحدود
الســعودية عىل جرس امللك فهد الذي يربــط بني البلدين»،

موضحــة أن «مرتجــى كان يبلغ من العمر  10ســنوات
عندمــا ارتكب عىل األقل أحد األفعــال الواردة يف صحيفة
االتهام ،ووجهت إليه تهمة مرافقة شــقيقه الناشط عيل
قريريص عىل دراجة ناريــة إىل مركز للرشطة يف مدينة
العوامية رشقي الســعودية ،حيث زُعم أن عيل ألقى قنابل
املولوتوف عىل املنشأة».
وأعلنت اململكة العربية السعودية يف عام  ،2020كجزء
من مرســوم مليك ،أنها ستلغي عقوبة اإلعدام لألشخاص
الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا قارصين.
ويهذا املرســوم ،فإن «أي شــخص حكم عليه باإلعدام
بعــد إدانته بجرائــم ارتكبها عندما كان قارصا ،ســيحكم
عليه بالســجن ملدة ال تزيد عن  10سنوات يف مركز احتجاز
األحــداث» ،وفقا لبيــان صادر عن لجنة حقوق اإلنســان
املدعومة من الدولة يف مقر املحكمة.
وأضافت شــبكة « »CNNأنــه «يف عام  ،2019وهو يف
سن الـ ،18أدين قريريص وحكم عليه بالسجن ،عىل الرغم
من أن الحكومة الســعودية مل تعلن عــن التهمة أو التهم
التي أدين بها».
وقــال مصدر مطلع عىل األمر لشــبكة « »CNNيف ذلك
الوقت إنه «تم إعفاؤه رسميا من عقوبة اإلعدام».
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
بـــــــايـــــــدن الـــــــــى أملـــــانـــــيـــــا لـــــحـــــضـــــور قـــــمـــــة الـــســـبـــع

أعلن البيت األبيــض أنّ الرئيس جو بايدن سيســافر،إىل
«شلوس إملاو» يف أملانيا لحضور قمة مجموعة السبع.
وقــال البيت األبيــض يف بيان إنّ بايدن ســيبحث وقادة
مجموعة الســبع جملة من أكرث القضايــا العاملية إلحاحاً،
مبا فيها «الدعم الراســخ ألوكرانيا دميقراطية وذات سيادة
ومزدهرة ،ومعالجة أزمة الغذاء والطاقة الناجمة عن الحرب
الروســية ،وتعزيز القيم املشــركة ،وأولويــات أخرى مثل
معالجة أزمة املنــاخ ،وتنمية البنية التحتية ،واألمن الصحي
العاملي ،وتشــكيل قواعد الطريق لالقتصــاد والتكنولوجيا
للعقود املقبلة».
ويف الـ 8من حزيران الجاري ،أعلن البيت األبيض أنّ الرئيس
األمرييك جو بايدن يعتزم التوجه إىل أملانيا وإســبانيا ،يف
الفرتة من  25و 28حزيــران الجاري ،لحضور قمة مجموعة
السبع وقمة حلف شامل األطليس (الناتو).
وقال وزير الخارجية األمرييك أنتــوين بلينكن بعد لقائه
وزيرة الخارجيــة األملانيــة أنالينا بوربــوك يف برلني ،إنّ

قمة مجموعة الســبع «ســتناقش نتائج العدوان الرويس
عــى أوكرانيا يف األيــام املقبلة ،وخصوصاً مســألة الحل
الدبلومايس».

قــال الجيش الصينــي ،إنّ تحليق طائــرة تابعة للبحرية
األمريكيــة فوق مضيق تايــوان يف اآلونة األخرية تســ ّبب
باضطراب الوضع اإلقليمي وتعريض الســام واالســتقرار
للخطر.
وأكد الكولونيل يش يي ،املتحدث باســم قيــادة املنطقة
الرشقية يف الجيش الصيني ،أنّ «الصني تعرتض بشــدة عىل
ترصفات الواليات املتحدة ،وأنّ قواتها ال تزال يف حالة تأهب
قصوى».
وســبق أن قالت الصني إن لها سيادة وسلطة عىل مضيق
تايوان ،فيام تؤكد الواليات املتحــدة وتايوان أنّ املضيق الذي
يفصل الجزيرة عن الصني ممر مايئ دويل.
ورفضت إدارة الرئيس األمرييك ،جو بايدن تأكيد الصني أنّ
مضيق تايوان ليس «جزءاً من املياه الدولية» ،مشري ًة إىل أنّها
تشعر بقلق متزايد من أن موقف بكني قد «يؤدي إىل مزيد من
التحديات املتك ّررة حول الجزيرة التي تحظى بحكم ذايت».
يأيت هذا يف الوقت الذي وضعت الصني يف الخدمة حاملة

طائرات ثالثة ،يف خطوة ميكن وصفها بأنها تط ّور كبري نحو
تحديث الجيش الصيني وتحويل الصني إىل قوة بحرية عاملية
وعمالقة.

الصين :الطائرات األميركية في مضيق تايوان ّ
تعرض السالم للخطر

قــال األمني العام لحلف الناتو ،ينس ســتولتنربغ ،إنّ قمة
الحلف التي ستعقد يف مدريد يومي  28و 30حزيران ستكون
«تاريخية».
وأضاف ســتولتنربغ ،يف مقابلة مع صحيفة «بايس» ،أنّ
«قمة مدريد حاسمة بالنسبة إىل حلف الناتو ،وستكون قمة
تاريخية ألسباب عديدة ،إذ س ُتعقد يف خضم أكرب أزمة أمنية
يف أوروبا منذ نهاية الحرب العاملية الثانية ،وســتتخذ العديد
من القرارات املهمة».
مضيفاً« :سنتفق عىل أكرب تحول يف دفاعنا الجامعي منذ
نهاية الحرب الباردة «.
وإضافة إىل مناقشــة الوضع يف أوكرانيا ،تخطط القمة
للتطرق إىل موضوع اإلرهاب وعدم االســتقرار يف شــال
أفريقيا ومنطقة الساحل ،بحسب ستولتنربغ.
وقال األمني العام لحلف الناتو إنّ الحلف «ســيعزز جهود
التعاون مــع دول الجنوب ،واالتفاق عىل حزمة مســاعدات
جديدة ملوريتانيا للمســاعدة يف محاربة اإلرهاب والسيطرة
عىل حدودها وتعزيز دفاعها وأمنها».
رصح ،يف  19حزيران ،بأنّ املشــاركني
وكان ســتولتنربغ ّ
يف االجتامع سيعلنون أنّ روسيا مل تعد رشيكاً يف التحالف،

ً
«ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقصف لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن أوال»

ويف وقت ســابق نقلت «إن آر كيه» عن رئيســة عمليات
الرشطة قولها إن هناك « 10أشــخاص يتلقون إســعافات»
مضيفة «أصيب  3أشــخاص بجروح خطــرة» وذكرت أن كل
األدلة تشري إىل مهاجم واحد.
ونقلت الشــبكة ذاتها عن الصحفي أوالف روينبريغ قوله
إنــه رأى «رجال معه حقيبة ،أخرج بندقية ،ورشع يف إطالق
النار».
ومل تقدم الرشطة أي معلومات عن عمر أو هوية املشتبه به
الذي اعتقل ومل ُيدل بأي ترصيحات ،وفتشت الرشطة شقته
وصادرت سالحني اســتخدمهام يف الهجوم ،حسب ما نقلت
الشبكة عن بارستاد.
ووفق «إن آر كيه» فإن هناك  3مســارح للجرمية ،من دون
أن يتضح إذا كان األمر متعلقا بـ  3أماكن مختلفة.
وأظهرت صور نرشتها صحيفــة «يف جي» و»إن آر كيه»
ووسائل إعالم أخرى حشــدا كبريا من أفراد أجهزة الطوارئ
خارج «حانة لنــدن» مبن يف ذلك عنــارص الرشطة ورجال
اإلســعاف .وقد حلقت مروحيات فوق وسط أوسلو يف حني
سمعت أصوات أبواق سيارات اإلســعاف وسيارات الرشطة
بأنحاء املدينة.

قال الجرنال املتقاعد والسيايس الرويس أندريه غوروليوف،
املقرب من الرئيــس الرويس فالدميري بوتــن ،إنّ العاصمة
الربيطانية لندن «ستكون أ ّول مدينة تتعرض للقصف» يف حال
اندلعت حرب عاملية ثالثة.
رصح غوروليوف ،النائب الســابق لقائد املنطقة العسكرية
و ّ
الجنوبية يف الجيش الــرويس وعضو لجنة الدفاع يف مجلس
الدوما الرويس حالياً ،بأنّ موسكو «لن تستهدف وارسو أو باريس
أو برلني بداي ًة ،بل ستطلق الصواريخ عىل لندن بدالً من ذلك».
وقال الجرنال الــرويس ،يف مقابلة بثت عىل القناة األوىل
الحل الوحيد ملنع محارصة مقاطعة
ّ
الروسية أمس الجمعة ،إنّ
كالينينغراد الروســية وعزلها عن روسيا من قبل دول االتحاد
األورويب هو «الغزو الرويس لدول البلطيق التابعة لحلف شامل
األطلــي» ،مضيفاً« :ال توجد طريقة أخــرى ملنع الغرب من
محارصة املقاطعة الروسية كالينينغراد».
واســتطرد غوروليوف يف تبيان تبعات مهاجمة بالده لدول
البلطيق ،قائالً إنّ هذه الخطوة «من شأنها أن تؤدي إىل تطبيق
البند الخامس من ميثاق حلف شامل األطليس ،وستؤدي بالتايل
إىل ما يشبه الحرب العاملية الثالثة».
وتابع« :أوالً ،ســنقوم بتدمري مجموعة األقامر الصناعية
الفضائية للعدو خالل العملية الجوية األوىل .لن يهتم أحد إذا
كانت أمريكية أو بريطانية ،نحن نرى أنّ جميعها تابعة لحلف
شاميل األطليس .وثانياً ،ســنرضب منظومات الدفاع املضاد
كل مكان وبنســبة
للصواريخ (الخاص بالناتو) بأكمله ،يف ّ
.»%100
وأردف« :ثالثــاً ،بالتأكيد لن نبدأ من وارســو أو باريس أو
يتم رضبها ،فمن الواضح متاماً
برلني ،ســتكون لندن أ ّول من ّ
أنّ التهديد للعامل يأيت من األنجلوسكسون ومن القوة البحرية
الربيطانية».
وأضاف« :كجزء من عملية تدمري املواقع الحيوية والحساسة،
سيتم قطع إمدادات الطاقة عن أوروبا الغربية وإيقاف حركتها،
ّ
وسيتم تدمري جميع مواقع إمدادات الطاقة .والحقاً ،سرنى ما
ّ
ستقوله الواليات املتحدة ألوروبا الغربية بشأن مواصلة قتالهم

نُقل عن مسؤول كبري يف وكالة الغذاء التابعة لألمم املتحدة
يتعي عىل مجموعة الدول الســبع «زيادة
يف أملانيا قوله ،إنّه
ّ
املســاعدات اإلنســانية ملعالجة أزمة الجــوع العاملية» ،التي
تفاقمت بسبب الحرب يف أوكرانيا.
وستبدأ مجموعة السبع اجتامعاً يستم ّر  3أيام ،يف بافاريا
بأملانيا ،يــوم األحد املقبل ،عىل خلفية تحذير من األمم املتحدة
مــن أنّ العامل يواجه «أزمة جوع عاملية غري مســبوقة» ،مع
ارتفاع أسعار السلع األساسية.
وقال مارتــن فريك ،مدير برنامج األغذيــة العاملي األملاين،
ملؤسســة «أر إن دي» اإلخبارية األملانية ،إنّ «الجوع ميكن أن
يزعزع استقرار الدول ومن ثم فهو قضية سالم وأمن رئيسية»،
مشرياً إىل أنّ «تضخّم أسعار املواد الغذائية الحايل الذي يتجاوز
 %25يف  36دولة ميثل قنبلة موقوتة».
جــح ّأل يحصل برنامج األغذية
وأكّد فريك أيضاً أنّ «من املر ّ
العاملي عىل أكرث من نصف املبلغ الذي يحتاجه هذا العام ،وهو

«املـــحـــكـــمـــة ال ــع ــل ــي ــا األمـ ــيـ ــركـ ــيـ ــة» ت ــل ــغ ــي حــــق املــــــــرأة فــــي اإلجـ ــهـ ــاض
تج ّمع املئات مــن مؤيدي
الحكــم أمــام املحكمــة
لالحتفــال مبــا اعتربوه
انتصارا تاريخيا.
يطالــب
بايــدن
بالتدخلوعقــب صــدور
الحكــم ،قــال الرئيــس
األمــريك جو بايــدن إن
املحكمــة العليــا تعمدت
حرمان األمريكيات من حق
اإلجهاض ،وأن هذا الحكم
ستكون له عواقب وخيمة
عىل صحة املاليني منهن.
ووفقــا لبايــدن ،فإن
األمريكيــن يجمعون عىل
أنه من غــر املقبول الرتاجع عــن حق اإلجهاض
بوصفه مبدأ دســتوريا ،متهام الرئيس الســابق
دونالد ترامب بالتخطيط للرتاجع عن هذا الحق يف
تبدي ٍد لجهود تاريخية إلقرار املساواة يف أمريكا.
وأضــاف الرئيس األمــريك أن التخيل عن حق
اإلجهاض أمر مشــن وتجرميه ســيعيد الواليات
املتحدة  8قرون إىل الوراء ،مشريا إىل أنه ال ميكنه
التدخل بأمر تنفيذي ،وأن الطريقة الوحيدة لتأمني
حق املرأة يف االختيار هو بتدخل الكونغرس.

} حكم متوقع }

وكانت مســودة للحكم كتبها القايض صامويل
أليتو وأشارت إىل أن املحكمة ستبطل عىل األرجح
حكم قضية «رو ضد وايد» ،قد ترسبت يف أيار ،مام
أثار عاصفة سياسية .وجاء نص الحكم اليوم -الذي
كتبه أليتو -مطابقا إىل حد كبري للترسيب.
وكتــب أليتو يف الحكم «ال يشــر الدســتور
لإلجهاض ،وليس هناك حاميــة ضمنية ملثل هذا

يف الربد ،من دون طعام وكهرباء».
وتساءل الجرنال الرويس« :هل ستنجح الواليات املتحدة يف
البقاء جانباً؟» ،مؤكداً أنّه يرى أنّ «الغرب ،وخصوصاً يف أوروبا
القارية ،ليس لديه استعداد لخوض حرب حقيقية».
واستخلص« :هذه هي الخطة التقريبية ،وأتجاهل عن عمد
لحظات معينة ألنه ال يجب مناقشتها عىل التلفزيون».
ســيناريو العملية الربيةوحلّل غوروليــوف الخطط التي
دعا إليها خرباء روس آخــرون لتأمني مم ّر عرب ليتوانيا لتزويد
منطقة كالينينجراد الواقعة عىل بحر البلطيق بني دولتي الناتو
بولندا وليتوانيا ،وهو ما يسمى بـ «ممر سوفالكوفسيك» الذي
يصل بني بيالروسيا وليتوانيا.
ورأى أنّ مثل هذه االســراتيجية مبنزلــة «فخّ غريب» ،ألنّ
جيش روسيا «ستحارصه قوات الناتو من الجانبني» ،موضحاً
أنّ «رغبة الغربيني هي أن نســيطر عىل ممر سوفالكوفسيك
من بيالروسيا إىل ليتوانيا وصوالً إىل كالينينغراد» ،متابعاً« :إذا
نظرت إىل الخريطة ،فسيكون من الخطأ الكبري من جانبنا جعل
املمر ينتهي بقوات الناتو إىل اليمني واليسار».
وقال« :نحن بهدوء سنكون يف عملية إلعادة اسم العاصمة
الليتوانية مــن فيلنيوس إىل فيلنو (االســم الســوفيايت)،
ونسرتجع ريفال االســم القيرصي لتالني (عاصمة إستونيا)،
ونح ّرر الجانب األمين من بحر البلطيق .لذلك ،ال نشــعر بالقلق
من إمكانية تعرضنا للرضب من الخلف».

األمــم املتحدة  :على مجموعة السبع زيــادة املساعدات اإلنسانية

بــــــــــــــايــــــــــــــدن يـــــــــطـــــــــالـــــــــب الــــــــــكــــــــــونــــــــــغــــــــــرس بـــــــالـــــــتـــــــدخـــــــل

ألغت املحكمــة العليا األمريكية الحكم التاريخي
الذي يحمي حق النســاء يف اإلجهاض يف قضية
«رو ضــد وايد» التــي رفُعت عام  ،1973وســط
ترحيب مــن الجمهوريني ومعارضة واســعة من
الدميقراطيني ومنظامت حقوقية.
ويقــي الحكم عىل نصف قــرن من الحامية
الدستورية لإلجهاض ،يف واحدة من أكرث القضايا
إثارة لالنقسام يف املشهد السيايس األمرييك.
وجاء الحكــم بأغلبية  6قضاة محافظني مقابل
معارضة القضــاة الليرباليــن الثالثة .ومبوجب
الحكم ،فإن كل والية أمريكية باتت حرة يف ســ ّن
ترشيع خاص بها للســاح باإلجهاض أو حظره،
ويُع َتقد أن نحو  26والية ستحظر اإلجهاض قطعا
أو ترجيحا.
وأيّدت املحكمة قانونا صدر يف والية مسيسيبي
تم مبوجبه حظر اإلجهاض بعد  15أســبوعا من
الحمل ،مام يشكل نرصا للجمهوريني واملحافظني
الذين يريدون الحد من األمر أو حظره كليا.
وجاء يف حيثيات الحكم الصادر اليوم الجمعة،
أن الحكم الذي صدر عام  1973يف قضية «رو ضد
وايد» ويسمح باإلجهاض إذا كان الجنني قادرا عىل
الحياة خارج الرحم -أي بني  24و 28أســبوعا من
الحمل -كان خاطئا ،ألن الدستور األمرييك ال يأيت
بالتحديد عىل ذكر حقوق اإلجهاض.
وأكد وزير العدل يف والية ميسوري األمريكية أن
واليته هي أول واليــة تنهي العمل بحق اإلجهاض
وتبدأ تطبيق قرار املحكمة العليا.
ووفق معهد غومتــارش ،أعدت  13والية قوانني
تحظر اإلجهاض فور صدور قــرار املحكمة العليا
تقريبا.
وقالت معلومات صحافية إن اآلالف من املعارضني
للحكم تظاهروا أمام املحكمة مبشاركة العديد من
النــواب الدميقراطيني يف الكونغــرس ،يف املقابل

ولكنها تعدُّ «تهديداً للسالم واالستقرار».
ويف الوقت نفســه ،ســيعلن قادة الناتو قراراً بشأن نرش
قوات جديدة يف أوروبا.
ويوم أمــس الجمعة ،قالت وزارة الخارجية الروســية إنّ
«دول الناتو ،التي أعلنت نفسها تحالفاً نووياً ،تتأرجح ،بصورة
خطرية ،عىل شــفا رصاع مسلح مع روسيا» ،مؤكد ًة أنّه عىل
الرغم من ذلك ،فإن «عقيدة روســيا النووية تستند فقط إىل
منطق الردع».

جن ــرال روس ــي س ــابق يع ــرض س ــيناريو الح ــرب العاملي ــة الثالث ــة

قـــــتـــــيـــــان و  10اصــــــــابــــــــات فـــــــي حــــــالــــــة خــــطــــرة
بـــــــاســـــــتـــــــهـــــــداف مـــــلـــــهـــــى لـــــيـــــلـــــي بـــــأوســـــلـــــو
قتل شــخصان وأصيــب  21بينهم
 10يف حالة خطــرة بإطالق نار يف
ملهى لييل للمثليني وســط العاصمة
الرنويجية أوســلو ،وفق مــا أعلنته
الرشطة التي قالــت إن منفذ الهجوم
نرويجي من أصل إيراين .كام وصفت
الهجوم بأنه «عمل إســامي إرهايب
متطرف» .وأفــادت املعلومــات بأن
املخابــرات الرنويجيــة رفعت حالة
التهديد األمني من الدرجة العادية إىل
االستثنائية عقب الهجوم.
وقالت رئيســة عمليــات الرشطة
توري بارستاد لصحيفة «إفتنبوسنت»
إن إطالق النار وقع يف «حانة لندن»
وهو ناد شــهري للمثليني يقع يف قلب
أوســلو ،وامتد إىل ناد مجاور وشارع
قريب حيــث اعتقل املشــتبه به بعد
دقائق قليلة من بدء إطالق النار.
وأعلنــت الرشطة أن منفذ إطالق النــار نرويجي من أصل
إيراين .وقال كريســتيان هاتلو املسؤول برشطة أوسلو يف
مؤمتــر صحايف إن املشــتبه به -الذي مل تكشــف هويته-
معروف لدى جهاز االســتخبارات الداخلية املسؤول أيضا عن
مكافحة اإلرهاب .وهــو معروف لدى الرشطة أيضا الرتكابه
جنحــا صغرية مثل حيازة ســكني كام حكم عليــه لحيازته
مخدرات.
جهت إليه
وقالت مصادر اعالمية إن املتهم بإطالق النار ُو ّ
تهمة القتل والرشوع بالقتل والعمل اإلرهايب.
ونقلت شــبكة «إن آر كيه» الرنويجية عن الرشطة قولها
إنها تحقق فيام إذا كان إطالق النار مرتبطا باإلرهاب .وقالت
إن ما ال يقل عن شخصني قتال و 21آخرين أصيبوا يف الحادث.
ويقع امللهي اللييل للمثليني يف شارع شعبي وسط أولسو،
وذكرت صحيفة «إفتنبوســن» نقال عن الرشطة أن مدنيني
ساعدوا يف القبض عىل املشتبه به.
وكان من املفــرض إقامة مهرجان ســنوي للمثليني يف
أوسلو ولكن تم إلغاؤه.

ستولتنبرغ  :سنتفق على أكبر تحول دفاعي منذ نهاية الحرب الباردة

الحق يف أي من بنود الدستور».
وأصدر القضــاة الليرباليون الثالثة يف املحكمة
اعرتاضا مشــركا ،وقالوا «أيــا كان املدى الفعيل
للقوانني املقبلة ،فهناك نتيجة واحدة مؤكدة لقرار
اليــوم ،وهي الحد من حقوق النســاء وبوضعهن
كمواطنات لديهن الحرية واملساواة».
اعرتاض الدميقراطيينووصفت رئيســة مجلس
النواب نانيس بيلويس الحكم بأنه إهانة لكل النساء،
معتربة أن الجمهوريني يخططون لفرض حظر عىل
اإلجهاض يف جميع أنحاء البالد ،وأنه ال يجب السامح
لهم بالحصول عىل األغلبية يف الكونغرس.
وأضافت بيلويس «بسبب دونالد ترامب وميتش
ماكونيل والحزب الجمهــوري واألغلبية العظمى
يف املحكمة العليا ،تتمتع النساء األمريكيات اليوم
بحرية أقل من أمهاتهن».
يف حني قــال الرئيس األمرييك الســابق باراك
أوباما إن املحكمــة األمريكية العليا اســتهدفت
الحريات األساسية لألمريكيني.

 21.5مليار دوالر ،ولذلك فهناك حاجة إىل مزيد من املساعدات».
وكان أمــن عام األمم املتحدة أنطونيــو غوترييش قال يف
اجتــاع حول األمن الغذايئ يف اجتــاع برلني« :نواجه أزمة
جوع عاملية غري مسبوقة ...أدّت الحرب يف أوكرانيا إىل تفاقم
املشكالت التي تراكمت عىل مدى سنوات مثل اضطرابات املناخ
وجائحة كوفيد 19-والخلل الكبري يف وترية التعايف».
وأردف« :هنــاك خطر حقيقي يتعلــق باإلعالن عن حدوث
عدّة مجاعات يف  ،2022ورمبا تكون  2023أكرث ســوءاً» ،ال
سيام بالنسبة إىل البلدان األفريقية ،معقباً بأنّ «تعرض جموع
من البرش للجوع يف القرن الحادي والعرشين غري مقبول».
وأعلنت الحكومة األملانية ،أنها ستنظم مؤمتراً دولياً يحمل
اســم «الوحدة من أجل األمن الغذايئ العاملي» ،سيتناول أزمة
النقص الغــذايئ العاملي ويحرضه وزيــر الخارجية األمرييك
أنتوين بلينكن ،مشــر ًة إىل أنّه «يهــدف خصوصاً إىل تأمني
استقرار اإلمدادات الغذائية يف العامل».

وفـــــــــيـــــــــات
زوج الفقيــدة املريب طالل
اليــاس صقــر (مديــر ثانوية
كفرحاتا الرسمية سابقا)
اوالدهــا الياس صقر زوجته
روزيت غصن وعائلتهام
حســان صقر زوجته غادة
فواز وعائلتهام
رنده صقر زوجة سامي سامل
وعائلتهام (يف املهجر)
شقيقاها عائلة املرحوم جان
مسعود كريوز ارملته امل غصن
غايب مسعود كريوز
شقيقتاها هنا كريوز ارملة
املرحوم سليم مطر وعائلتهام
منى كريوز زوجة لويس مراد
وعائلتهام
اوالد حميهــا عاطــف صقر
زوجته جميلة الفار وعائلتهام
طارق صقــر زوجته فيوليت
فارس وعائلتهام (يف املهجر)
ســهام صقر ارملة املرحوم
خليل اسرب وعائلتهام
وعمــوم عائــات صقــر،
كــروز ،غصن ،فواز ،ســامل،
مطر ،مراد ،الفار ،فارس ،اسرب،
الشويري ،كاســريان وجميع
عائــات كفرحاتا وبرشي ومن
ينتسب اليهم يف الوطن واملهجر
ينعون اليكم عىل رجاء القيامة
والحياة االبدية فقيدتهم الغالية
املرحومة

سمرية مسعود كريوز

والدتها املرحومة روز الحلبي
املنتقلــة اىل رحمته تعاىل
صباح يــوم الجمعة  24حزيران
 2022متممة واجباتها الدينية.
تقبل التعــازي يوم االحد 26
حزيــران من الســاعة العارشة
صباحــا لغاية الواحــدة ظهرا
ومن الساعة الرابعة بعد الظهر
لغاية الســابعة مساء يف قاعة
كاتدرائيــة القديــس يوحنــا
الحبيب ،كفرحاتا الكورة.

اعالنــات مبوبة
76/911075
مختلف

عامل
مطلــوب ســائق متدين فوق
االربعني الرسة ما بني الجنوب

نهر املــوت املنت الرسيع ،محل
اوىل صناعة ديكــور مكاتب،
مدخــل كميــون350 ،م.م،.
 $250.000ت76/911075:
ــــــــــــــــــــــــــ

وبــروت مــع منامــة راتب

بريوت

ــــــــــــــــــــــــــ

مختلف

3.500.000ل.ل03/940014:

معروض
Special lessons Math and all
Sciences for First to fourth
Intermediate offered by
:IC and AUB Graduate Tel
81/406078
ــــــــــــــــــــــــــ

عقارات
املنت

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

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

اراض

متفرقات

ارض للبيع 3500م.م .حرجية
القصيبة ـ املنت تلة كاشــفة
 $149000او مــا يعادلــه
شــيك ت- 03/026969:

عصمت الجوهري
جميع انواع الديكور واالسقف
املستعارة وســتورات كهرباء
ت76/077988:
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ّ
ال ــس ــب ــاق األول لــتــســلــق الــهــضــبــة فـــي وادي ش ــح ــرور:
مــشــاركــة  33س ــي ــارة  ...و 7ســائــقــيــن م ــن آل فــغــالــي
أعلن النادي اللبناين للســيارات والسياحة عن مشاركة 33
ســيارة يف السباق األول لتســلّق الهضبة للعام الجاري الذي
سينظمه يف وادي شحرور األحد.
ويندرج الســباق يف اطار الجولة األوىل من بطولة لبنان
لتسلّق الهضبة لعام .2022
ويتض ّمن الســباق ثالث طلعات عىل ان تبدأ الطلعة األوىل
عند الساعة التاسعة صباحاً.
ويف ما ييل اسامء السائقني وسياراتهم:
-1روجيه فغايل عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 6
-2جواد سليم عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو8
-3بول قصيفي عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 9
 -4جان البريي عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 7
-5تامر غندور عىل سكودا فابيا
-6باسل بو حمدان عىل سكودا فابيا
-7رودريك الراعي عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 10
-8ألكس فغايل عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 10
 -9انطوين داغر عىل كروس كار
-10عبدو فغايل عىل كروس كار
-11جو كفوري عىل كروس كار
-12طوين فغايل عىل كروس كار
....-13
-14رودي خ ّبيه عىل كروس كار
-15الياس شالال عىل كروس كار
-16ميشال فغايل عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 9
-17جاد األعور عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 9
-18شادي فقيه عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 9
-19جوزيف هندي عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 10
-20فؤاد فغايل عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 10

بوسرت السباق

-21كارل رزق عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 8
-22احمد خالد عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 10
-23الياس الدهني عىل سيرتوين دي اس 3
-24دافيد مزهر عىل سيرتوين دي اس 3
-25ميشال زغيب عىل يب ام دبليو 328
 -26جرجس رضغام عىل يب ام دبليو ام 3
-27يوسف فغايل عىل يب ام دبليو 325
-28داين قشّ وع عىل يب ام دبليو 318
-29كارلوس مرعي عىل يب ام دبليو 135
-30جوزيف سامل عىل بيجو 208
-31ريشار ابراهيم عىل بيجو 306
-32ألبري حايك عىل رينو كليو
-33الياس حداد عىل رينو كليو
-34رشبل شبيل عىل سوزويك سويفت

ملــــــاذا تــعــثــر انـــتـــقـــال رونـــــالـــــدو إلـــــى بــــايــــرن مــيــونــيــخ؟

كان الربتغايل كريســتيانو رونالدو نجم مانشسرت يونايتد
اإلنكليــزي ،محورا الهتاممات جامهري كرة القدم خالل األيام
القليلة املاضية.
وأفــادت تقارير بأن رونالدو كان يــود االنتقال إىل بايرن
ميونيخ األملاين هذا الصيف ،للمشاركة يف دوري أبطال أوروبا
 ،2023-2022لكن النادي البافاري رفض الفكرة متاما.
وحســب ما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس أملانيا» ،فإن 4
أســباب وراء رفض البطل التاريخي للكرة األملانية ،فكرة ضم
رونالدو يف املريكاتو الصيفي.
وفس املصدر بقوله «رونالدو تقدم يف الســن ( 37عاما)،
ّ
وبايــرن أيضا لديه ســقف رواتب ال يريد كــره ،والالعب
الربتغايل يتقاىض أجرا كبريا (نحو  30مليون يورو سنويا)».
وأضاف املصدر سببا ثالثا« :بايرن يريد هدو ًء تاما يف غرفة
مالبــس الفريق ،كام أن خطة الجهاز الفني تقوم عىل الجري
مبعــدالت كبرية ،وهو ما قد ال يتوفر لدى رونالدو حاليا بحكم
عامل السن».

بــطــولــة آس ــي ــا لـــانـــاث تــحــت الـــــ  16ـ املــســتــوى «ب» :
فــــــــوز صــــعــــب اليــــــــــــران عــــلــــى لــــبــــنــــان ()50-51

تلقى منتخب لبنان لالناث
(تحــت الـ  16ســنة) بكرة
الســلة خسارته األوىل يف
بطولة آسيا (املستوى «ب»)
التي تقــام يف قاعة األمري
حمزة يف العاصمة األردنية
عمن امــام نظريه األيراين
ّ
وبصعوبة وبفــارق نقطة
واحدة وبنتيجة (.)51-50
وجــاءت نتيجــة األرباع
ملصلحة ايــران)12-17( :
( )34-43( )25-29و(-51
.)50
وكان منتخب األرز متقدماً
( )45-50قبــل ثالث دقائق من مباراة لبنان وايران
و 20ثانية عىل انتهاء املباراة
لكن املنتخب االيراين نجح يف اضافة  6نقاط يف الوقت القاتل
من اللقاء من دون ان تنجح اللبنانيات يف تسجيل اي نقطة.
وجاءت خسارة منتخب األرز امام املنتخب االيراين بعد فوزه
يف اليوم االول عىل كازاخستان (.)47-59
وكانت افضل مســجلة يف املنتخب اللبناين نور الل ّبان (13
نقطة).
وسيخوض لبنان مباراته مباراته الثالثة يف الدور األول ضد

األردن عند الساعة السادسة من مساء اليوم االحد.
ُسمت اىل
وتشــارك يف بطولة املســتوى «ب» مثاين دول ق ّ
مجموعتني كاآليت:
املجموعة األوىل :اندونيسيا ،سوريا ،ساموا والفيليبني.املجموعة الثانية :كازاخستان ،لبنان ،األردن وايران.وســيتأهل املنتخب الذي يحتل املركز األول يف البطولة اىل
املستوى «أ» مع العلم ان بطولة املستوى «ب» تتزامن مع اقامة
بطولة آسيا للمستوى «أ» التي تضم  8دول ويف األردن ايضاً.

يرتقب عشــاق كرة القدم الظهور األول للرنوجي إيرلينغ
هاالند ،نجم مانشســر سيتي يف الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وانتقــل هاالنــد ( 21عامــا) إىل مان ســيتي يف فرتة
االنتقاالت الصيفية الحالية ،قادما من بوروســيا دورمتوند
األملاين ،ليمنح بطل إنكلرتا إضافة هائلة يف الخط األمامي.
وقالــت صحيفة «صــن» الربيطانية إن هاالند اتخذ أول
قــرار بعــد انضاممه ملدينة مانشســر ،برشاء قرص فاخر
لإلقامــة فيه طوال فرتة وجوده يف إنكلرتا.
وأوضح املصدر أن «هاالند أثناء البحث عن محل إقامة له،

شــاهد قرص بول بوغبا (العب مانشسرت يونايتد السابق)،
وأعجب به بشدة».
وأضاف «القرص يقدر بـ 3ماليني جنيه إســرليني ،لكن
بوغبــا يرغب يف إيجاره وليس بيعــه ،وتبلغ قيمة اإليجار
 30ألف جنيه شهريا».
ويقــال إن قــر بوغبا يضم مســبحا وصالة لأللعاب
الرياضيــة وملعبا صغريا لكرة القدم ،ومل يعد بوغبا بحاجة
إليــه مع اقرتابه من االنتقال ليوفنتوس اإليطايل يف صيف
.2022

الــنــروجــي هــاالنــد يــتــخــذ أول قــــرار فــي مــانــشــســتــر سيتي

الدوري اإلنكليزي ..تخصص استيراد نجوم من البوندسليغا

رونالدو

وأتــم «رونالدو يبلغ حاليا من العمر  37عاما ،بينام املدرب
(يوليان ناغلســان) أصغر بـ 3سنوات كاملة ،وهو أمر تراه
اإلدارة غري منطقي».

بــيــن صــــاح ول ــي ــف ــان ــدوف ــس ــك ــي ..هـــل ي ــدف ــع كــلــوب
ثــــمــــن صــــنــــاعــــة أفـــــضـــــل العـــــــب فـــــي الــــعــــالــــم؟

دي بروين

نجح الدوري األملاين «بوندسليغا» رغم كونه رقم  4بدوريات
أوروبا الكربى ،يف تعزيز الدوري اإلنكليزي بالعديد من املواهب.
ومن املتعارف عليه يف أوروبا أن النجوم تتحول من الدوريات
األدىن يف املســتوى إىل الدوريــات األعىل ،وهو ما كان عليه
الوضع يف العالقة بني البوندسليغا والربميريليغ ،الدوري األول
يف العامل.
ويف ما ييل أبرز النجوم الذين انتقلوا من الدوري األملاين إىل
الدوري اإلنكليزي ،بحسب موقع «العني االخبارية».

} كيفن دي بروين }

صالح وليفاندوفسيك

ميتلــك األملاين يورغن كلوب مدرب ليفربول اإلنكليزي قدرة
خاصــة عىل صناعة الفرق وتحويــل نجوم الصف الثاين إىل
أفضل العبي العامل.
ولكــن يبقى أهم اســمني خرجوا من تحــت يد كلوب هام
البولندي روبرت ليفاندوفسيك يف بوروسيا دورمتوند األملاين،
واملرصي محمد صالح نجم ليفربول اإلنكليزي.
وبتحول ليفاندوفســي من بوروسيا دورمتوند إىل بايرن
ميونيخ يف صيف  ،2014بدأت كتيبة املدرب األملاين يف االنهيار،
مام أدى لرحيله يف صيف  2015بعد موسمه األسوأ كمدرب.
ومع إمكانية رحيل صالح عن ملعب أنفيلد العام املقبل يف
صفقة انتقال حر ،بعد فشل مفاوضات تجديد التعاقد ،سيواجه
ليفربول «كلوب» مستقبالً غري واضح املعامل ،بعدما تخىل عن
نجمه ســاديو ماين هذا الصيف لصالح بايرن ميونخ األملاين،
ومن املحتمل أيضا رحيل روبريتو فريمينو بحلول صيف العام
القادم.

} كلوب وعداوة رشاء النجوم }

انتقــد يورغن كلوب يف صيف  2013طريقة بايرن ميونيخ
يف رشاء النجــوم بعد وصول مســتوياتهم للــذروة ،بدالً من
صناعتهم ،عىل خلفية انتقال ماريو غوتزه ،الذي صنعه كلوب
قبل انتقاله للبافاري.
ويف العام التايل ،كان ليفاندوفســي أحد أفضل مهاجمي
العامل ،يتحول بنفس الطريقة إىل العمالق البافاري أيضاً.
انتقال ليفاندوفســي للبايرن أثر بشكل سلبي عىل نتائج
دورمتوند يف املوسم التايل ،فالفريق فشل يف الفوز بالدوري
منذ ذلك الحني.
ويف العــام  2015تحديداً ،عاىن من خروج مهني يف دوري
أبطال أوروبا التي كان قد حقق فيها اســاً كبرياً يف العامني
السابقني ،وذلك ضد يوفنتوس اإليطايل بنتيجة  ،3-0والخسارة
بشكل مروع  3-1أمام فولفسبورغ يف نهايئ الكأس ،وقبلهم
خســارة الدوري األملاين لصالح بايرن الذي هزمه وقتها ذهاباً
وإياباً.
ويدلــل ذلك عىل مدى تأثري ليفاندوفســي اإليجايب عىل
دورمتوند «كلوب» ،مام تسبب يف الرتاجع السلبي للفريق بعد
رحيله.

} الهداف األفضل يف فريق كلوب }

ليفاندوفســي برصيــد  28و 36و 30هدفــاً ،هو هداف
دورمتوند األول يف آخر  3مواسم له ،من أصل  4مثل بها الفريق،
بينام مل يكن أساسياً يف املوسم األول .2011-2010
أهداف املهاجم البولندي قادت دورمتوند للتتويج بالبوندسليغا
مرتني والوصول إىل نهايئ دوري أبطال أوروبا بعد سحق ريال
مدريد  3-4يف نصف نهايئ .2013
عــى الجانب اآلخر ،صالح هــو أفضل هدايف ليفربول يف
الســنوات الخمس التي لعب فيها مع الفريق ،آخرها هذا العام
بـ 31هدفاً والعام املايض نفس الرصيد وقبلها  23و 27هدفاً،
بينام الذروة كانت يف  2018بـ 44هدفاً.

كلوب

بالطبع هناك فارق بني صالح وليفاندوفســي ،األول جاء
إىل أنفيلد كنجم من روما أحد فرق الصفوة األوروبية ،أو عىل
األقل أحد فرق املســتوى الثاين ،بينام جاء البولندي يف العام
 2010من فريق مغمور يدعى ليخ بوزنان.
ليفاندوفســي فاز يف آخر عامني 2020 ،و ،2021بجائزة
الفيفا ألفضل العبي العامل ،وصالح ُرشــح للجائزة يف 2018
و 2021وحل ثالثاً يف املرتني.

} الرحيل والنهاية الحزينة }

الدويل البولندي ترك دورمتوند ببســاطة ،ألنه تلقى عرضاً
مالياً أفضل من بايرن ميونيخ ،الذي كفل له كذلك األلقاب التي
ال يقدر أســود الفيستيفال عىل التتويج بها بسهولة ،بينام مل
يقدر الريدز صالح مالياً كام يستحق.
يف النهاية ،كانت املســألة متعلقة بقدرات العب تحول إىل
األفضل يف العامل وشــعر أنه بحاجة للتقدير املايل واملعنوي
والريــايض بإحراز األلقاب فقــرر الرحيل ،بعد أن بات بفضل
كلوب من الصفوة.
وما مييز مسرية ليفاندوفسيك وصالح أيضاً أنهام مل يعتمدا
عىل كلوب فحســب بل نجحا يف تطوير أنفسهام بدنياً وفنياً،
ليضمنا النجاح بعيداً عن أعني األملاين الفنية ،حتى لو رحال عنه.
ويبقى الســؤال «هل يصبح رحيل صالح املحتمل هو عنوان
النهاية يف مشــوار كلوب مــع ليفربول مثلام كان الحال يف
دورمتوند مع غروب شمس ليفاندوفسيك؟».

} ليفربول يحدد رشطاً وحيداً لرحيل صالح}

عىل صعيد آخر يبدو أن نادي ليفربول اإلنكليزي لديه مرونة
كبرية لالستغناء عن املرصي محمد صالح نجم الفريق ،خالل
فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية .2022
وينتهي عقد صالح مع ليفربول يف حزيران  ،2023وبالتايل
ي حق له التوقيع ألي ناد باملجان بدءا من كانون الثاين املقبل.
ومل يتوصل الطرفان التفاق بشــأن التجديد ،يف ظل متسك
صــاح بزيــادة راتبه وهو أمر مرفوض مــن جانب ليفربول
الساعي للتمسك بسقف الرواتب بني عنارص الفريق.
صحيفة «صــن» الربيطانية قالت إن إدارة ليفربول حددت
رشطا وحيدا للســاح برحيل صالح إىل ريــال مدريد ،وهو
الحصول عىل مبلغ بقيمة  60مليون جنيه إسرتليني.
ويتمســك ليفربول باستمرار صالح مع الفريق ،لكن متسك
الالعــب براتب كبري مع اقرتاب عقــده من النهاية واحتاملية
رحيله مجانا ،وكلها أمور تشــر القرتاب مسريته من النهاية
مع «الريدز».
ومؤخرا سمح ليفربول برحيل النجم السنغايل ساديو ماين
إىل بايرن ميونيخ األملاين ،يف صفقة بلغت قيمتها  35مليون
جنيه إسرتليني.
من جانبه يبحث ريال مدريد عن العب مميز لتدعيم الخط
الهجومــي للفريق ،بعد تعرث ضم الفرنيس الشــاب كيليان
مبايب نجم باريس ســان جريمان ،الذي متسك باالستمرار
مع ناديه.

يعترب البلجييك كيفن دي بروين ،مهاجم مانشســر سيتي
اإلنكليزي ،القادم من فولفســبورغ األملاين يف صيف ،2015
هو أبرز وأنجح موهبة أرسلها البوندسليغا إىل الربميريليغ.
وانتقل دي بروين يف صيف  2015إىل مان سيتي بعدما قاد
فولفســبورغ اىل ثنائية كأس أملانيا والسوبر املحيل ،بعقد لـ6
سنوات مقابل  55مليون جنيه إسرتليني.
وخالل هذه الفرتة توج دي بروين مع مانشسرت سيتي بـ4
ألقاب للــدوري اإلنكليزي ،و 6ألقاب محلية أخرى ،وتأهل اىل
نهايئ دوري أبطال أوروبا .2021
واختــر دي بروين  4مرات كأفضل العب يف موســم مان
سيتي ،ومرتني كأفضل العب يف الدوري اإلنكليزي املمتاز.

} روبريتو فريمينو }

تعاقــد ليفربول مع الربازيــي روبريتو فريمينو يف صيف
 ،2015قادما من هوفنهايم مقابل  29مليون يورو.
وبــات فريمينــو من أهم مهاجمي الــدوري اإلنكليزي يف
الســنوات التالية ،وكون ثالثيا خارقا مــع الثنايئ األفريقي،
املرصي محمد صالح ،والسنغايل ساديو ماين.
قــاد الثاليث الهجومي ليفربول لدوري أبطال أوروبا 2019
ثم الدوري اإلنكليزي  ،2020و 4ألقاب أخرى.
واختري فريمينو ضمن قامئة فريق دوري أبطال أوروبا املثايل
يف  ،2018يف موسم شهد تأهل الريدز للنهايئ والخسارة 1-3
أمام ريال مدريد.

} هيونغ مني سون }

الكوري الجنويب هيونغ سون مني هداف الدوري اإلنكليزي
عن املوسم املنقيض  ،2022-2021برصيد  23هدفا بالتساوي
مع محمد صالح ،من أبرز املواهب التي تحولت من البوندسليغا
إىل الربميريليغ .وانضم ســون إىل الســبريز قادما من باير
ليفركوزن األملاين مقابل  22مليون جنيه إســرليني يف صيف
 ،2015ليقــود الفريق اىل نهــايئ دوري أبطال أوروبا ،2019
وقبلها اىل املركز الثاين يف الدوري اإلنكليزي يف .2017
وفاز سون بجائزة بوشكاش عام  ،2020عن هدفه يف مرمى
برينيل ،الذي راوغ فيه نصف الفريق.
وســجل ســون العديد من األهداف املميزة يف مشواره مع
توتنهام ،منها  3أهداف يف مرمى مانشســر سيتي ،يف ربع
نهــايئ دوري أبطال أوروبا  ،2019مــا قاد فريقه إلقصاء
الساموي .لريوى ساين
جناح بايرن ميونيخ األملاين الحايل لريوى ســاين كان أول
صفقة ملان سيتي يف عهد اإلسباين بيب غوارديوال عام ،2016
حني تعاقد معه الساموي من شالكه األملاين ،مقابل  37مليون
جنيه إسرتليني ،بعقد لخمس سنوات.
تحول ســاين يف مانشســر ســيتي إىل أحد أهم املواهب
الكروية األجنبية ،بعدما توج مع الفريق بسبع بطوالت أبرزها
الدوري اإلنكليزي «مرتني».
واختري ســاين يف  2018كأفضل العب صاعد يف البطولة
اإلنكليزية ،وحاز عىل جائزة العب الشهر مرتني.

} أوباميانغ }

انتقل الغابوين بيري إمرييك أوباميانغ من صفوف بوروسيا
دورمتوند األملاين إىل أرسنال اإلنكليزي يف شتاء  .2018مقابل
 56مليون جنيه إســرليني ،كأغــى العب يف تاريخ الغانرز
وقتها.
وقــادت أهداف أوباميانغ أرســنال اىل لقبي كأس االتحاد

فريمينو

اإلنكليزي والدرع الخرييــة  ،2020ونهايئ الدوري األورويب
.2019
وفاز يف موســمه الثاين  2019-2018بلقب هداف الدوري
اإلنكليزي برصيد  19هدفا ،بالتســاوي مــع نجمي ليفربول
ساديو ماين ومحمد صالح.
واختري يف  2020كأفضل العب يف أرســنال عن موســم
.2020-2019

} نايب كيتا }

انتقل الغيني نايب كيتا من صفوف اليبزيغ إىل ليفربول يف
صيف  ،2018مقابل  48مليون جنيه إسرتليني ،لكنه عاىن من
عديد اإلصابات التي ال متنع أنه من أهم مواهب الكرة األفريقية
يف السنوات األخرية.
حقق كيتا مع ليفربول  5ألقاب أولها كان دوري أبطال أوروبا
 ،2019وأبرزها كان الدوري اإلنكليزي املمتاز يف .2020

} ثاليث تشيليس }

ضم نادي تشــيليس اإلنكليزي يف السنوات الثالثة األخرية
 3أسامء مهمة من الدوري األملاين وهم األملاين تيمو فرينر من
ريــد بول اليبزيغ ،ومواطنه كاي هافريتز من باير ليفركوزن،
وقبلهام األمرييك كريســتيان بوليســيتش من بوروســيا
دورمتوند.
وكانت البداية مع بوليسيتش يف صيف  2019بضمه مقابل
 58مليون جنيه إسرتليني ،علام بأن التعاقد تم يف كانون الثاين
وأعري الالعب للفريق األملاين لنهاية املوسم.
ســجل بوليسيتش  25هدفاً يف  115مباراة مع البلوز ،ومل
يحقق املرجو من العب توقع له كثريون أن يكون البديل املثايل
للبلجييك إدين هازارد.
ورغم ذلك فاز بوليســيتش بدوري أبطال أوروبا  2021مع
البلوز وكأس العامل لألندية والسوبر األورويب يف نفس السنة.
انتقل تيمو فرينر وكاي هافريتز إىل البلوز يف صيف ،2020
األول كانت تكلفته  47.5مليون جنيه إسرتليني ،والثاين بلغت
قيمته  71مليون جنيه إســرليني .ورغم أن الثنايئ عىل غرار
بوليســيتش مل يحققا النجاح الكبري ،لكــن أهدافهام كانت
حاسمة يف تتويجات البلوز األوروبية.
وسجل فرينر هدف تشيليس األول يف الفوز  0-2عىل ريال
مدريد بنصف نهايئ دوري أبطال أوروبا  ،2021وهافريتز سجل
هدف فوز البلوز باللقب األورويب عىل مان سيتي.
وقبلهام سجل بوليسيتش هدف تعادل البلوز  1-1مع ريال
مدريد يف العاصمة اإلسبانية بذهاب نصف النهايئ.

} جادون سانشو }

انضم جادون سانشــو يف صيف  ،2021من دورمتوند إىل
مانشســر يونايتد اإلنكليزي مقابل  73مليون جنيه إسرتليني
بعد مفاوضات ألكرث من عام ونصف بني الطرفني.
ورغم عدم إثبات سانشــو إلمكانياته مع يونايتد حتى اآلن،
بعدما سجل  5أهداف فقط يف املوسم املايض ،منها هدف وحيد
يف الدوري ،إال أن الدويل اإلنكليزي مرشــح ألن يحقق نجاحا
مع يونايتد لو أحسن استغالل إمكانياته من الهولندي إريك تني
هاغ مدرب فريقه الجديد .ويبقى التأكيد عىل أن سانشــو كان
أحد عنارص كتيبة غاريث ساوثغيت التي قادت إنكلرتا اىل نهايئ
كأس أمــم أوروبا  ،2020باإلضافــة الختياره مرتني يف فريق
املوسم بالبوندسليغا ،لكنه تأثر مبشاكل يونايتد التي ال تتوقف.

} إيرلينغ هاالند }

االســم العارش واألخري هو موهبة الكرة الرنوجية إيرلينغ
هاالند الذي انتقل ملانشســر ســيتي من بوروسيا دورمتوند،
مقابــل دفع قيمة الرشط الجزايئ يف عقــده ،واملقدر بـ75
مليون يورو.
الالعب الرنوجي الذي شارك مع دورمتوند عىل مدار موسمني
ونصف يف  89مباراة ،أسهم خاللها يف تسجيل  86هدفا وصناعة
 ،23يتوقــع أن يحقق عديــد اإلنجازات ،بل ويفوق دي بروين
وهافريتز يف قامئة أنجح القادمني من البوندسليغا إىل الربميي
رليغ.

11

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
7

اعداد  :فيليب شامس

من هو
من هي؟

االحد  26حزيران 2022

؟

كاتب وشــاعر وأديب وناقد فرنيس راحل .يُعترب من
أبرز شــعراء القرن التاسع عرش ،ومن رموز الحداثة يف
العامل.
إسمه مؤلف من عرشة حروف .إذا جمعت:
 -6+4+7+8+2أحد بروج الحظ.
 -9+3+1+5قضاء لبناين.
 -4+2+9+3عملة عربية.
 -6+3+9+5دولة يف أمريكا الجنوبية.
 -10+2+7منزل.
 -8+9+4فريق كرة فرنيس.
 -4+10+6حيوان من الزواحف.
 -1+8طردَ.

افقيا:

الحل السابق

عموديا:

1ـ والية أمريكية ،صوت
القدَ م عند امليش.
2ـ الناقة الغزيرة اللنب،
االســم الثــاين لنائب عن
ِ
حاض ُمه ّيأ.
الجنوب،
3ـ االســم الثاين ملمثل
لبنــاين راحل ،غري متعلم،
أمرية لريطانية راحلة.
4ـ مق َولها ،االسم الثاين
لرئيس مرصي راحل.
5ـ عالِــم فيزيــايئ
وكيميــايئ إنكليزي ،مالوا
إىل.
6ـ عاصمــة أوروبية،
لديه.
7ـ ملحن وفنان مرصي
راحل ،ملاذا باألجنبية.
8ـ قلْبهــا ،أغنية لوديع

أكل الطعام.
الصايفَ ،
9ـ من أعضاء الجســم،
وتقت ِ
حــم،
تفاجــئ
لالستدراك ،بلدة يف البقاع.
10ـ عــامل كيميــايئ
فرنيس ،أمرية بريطانية،
الفَوز.
َ
11ـ َ
نزل وهبط ،سمني،
أحــذر وأتج ّنــب ،زادَت
وكرثت.
12ـ تتابعــهُ  ،مغنيــة
لبنانيــة ،مدينــة أرمنية
تاريخية ،بحر.
13ـ يرضب الثور بقرنه،
مدينــة أمريكية ،يجيدون
فعله.

الحل السابق
1ـ إدغار ألن بو ،رحب
2ـ رجاس ،مهرقان ،مر
3ـ نون ،حسام ،داكا
4ـ سندوك ،سام ،دينا
5ـ تصيح ،أم ،ألي ،األبدي
6ـ هو ،يعم ،نجران ،مغ ّنجاً
7ـ مصعد ،حفاوة ،إسنا ،آر
8ـ نارجيلة ،أالسكا ،شكّا
9ـ قلح ،ويل ،لب ،فاتر

1ـ غري ناقص ،مؤرخ لبناين
راحل.
رضب بندامته املثَل ،بلدة
2ـ يُ َ
يف قضاء عاليه.
3ـ إلتقطوا وجمعوا ،سا ِعده،
طريق واضح.
4ـ مييلــون اىل ويثقــون،
جا َءت ،نقيض خطأ.
5ـ حــرف جر ،مادة غروية،
حامر صغري ال يكرب.
6ـ أحــرف متشــابهة،
نالحقهم من أجل إمساكهم.
7ـ ص ّو َر ،ولده.
8ـ االسم الثاين ألديب لبناين
راحل ،دولة أوروبية.
9ـ جام َعة ،اسم سابق لدولة
ميامنار ،قصدَ املكان.

افقيا:

عموديا:

10ـ واصــا باشــا ،آن،
يستمتع
11ـ اب ،لوي ،ند ،درب ،اس
12ـ يدكّ  ،نانيس سيناترا
13ـ املهيمنون ،إستنفاد

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ ارنست همنغواي
2ـ دجون صوصا ،أبدا
3ـ غاندي ،عرقص ،كل
4ـ اس ،وحيد جالل
5ـ حك ،يحبونه
6ـ أمس ،أمحل ،اياي
7ـ لهاسم ،فتوش ،نم
8ـ نرمم ،نا ،يانسن
بق ،الجوال ،ديو
9ـ َّ

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

يجــب اال تسرتســل كثــرا يف تخيالتك
كن مرنا يف عالقاتك مــع األقرباء لتوفري
االنســجام يف املنزل .نظم أعاملك ومشاريعك وأحالمك الوردية .من صالحك أن تنظر مبزيد
من الواقعية اىل العروض املغرية املقدمة اليك
بروية ،وان ِه األعامل املهمة برسعة وانتباه.
هذه اآلونة.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

لن توفر وسيلة للتخلص من مسألة طارئة
العالقة مع األصدقاء تحتل املرتبة األوىل يف
مل تكن يف الحسبان .عاطفيا ،أحالمك الرائعة هذه الفرتة ألنك تعطيها الوقت الذي
تستحق.
ّ
بدأت تتحقق وقريبا جدا سنقول لك ألف مربوك .عليك االســتامع اىل النصائح واالرشــادات
باهتامم.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

محيطك راض عنك متاما فأنت تعمل الظهار
تواجه بعــض الصعوبات يف مجال العمل
نفسك بأفضل صورة أمامه.
لكنك بذكائــك وفطنتك تتجاوزها بنجاح تام.
االرتباطات العاطفية والودية من املمكن أن قصة حب قدمية عشــتها ،وذكرياتها الحلوة
تكون ثابتة هذه املرة.
دامئا يف بالك.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

أنت مرهــق وبحاجة لبعــض الراحة يك
حــاول ازالة نقاط الضعف يف مشــاريعك
تزيد نشاطك .حاول الرتكيز واعمل عىل اعداد واكمــل األعامل املهمــة املعلقة .انت بحاجة
برنامج واضح دون غموض ،وهذا سيساعدك الرادة قوية حتى تستعيد زمام مسرية شؤونك
عىل النجاح.
بنجاح.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ واد ،أرتل ،سن
الندي
11ـ ناديا،
ّ
12ـ يك ،ناسب ،رنا
حمنا ،سك ،يباس
13ـ ّ
14ـ بر ،املنافس ،ت ت
15ـ آغا ،أمت ّرن
16ـ بن ،شتم ،اف
17ـ دجاكرتا
18ـ يارا ،عسجد

اخترب معلوماتك
1ـ ما اسم الدولة االفريقية التي إستقلت سنة ،1968
وتلقّب بسويرسا القارة االفريقية؟
ـــــــــــــــــــــــ
2ـ ما إســم الحصون التي ش ّيدها الخلفاء عىل الحدود
البيزنطية شاميل سورية يف القرن التاسع؟
ـــــــــــــــــــــــ
3ـ مــن هو الشــاعر االنكليزي الــذي وضع امللحمة
املشهورة الفردوس املفقود؟
ـــــــــــــــــــــــ
4ـ من هو االديب والشــاعر اللبناين باللغة الفرنســة
الذي أصدر املجلة الفينيقية سنة 1920؟
ـــــــــــــــــــــــ
5ـ يف أية سنة تم تأسيس املجلس األورويب؟
ـــــــــــــــــــــــ
6ـ ما إسم الكتاب الذي ألّفه بطليموس سنة  ،148ع ّربه
عتب أقدَ م كتاب يف الفلك؟
حنني بن إسحق ،و ُي َ
ـــــــــــــــــــــــ
7ـ يف أية ســنة إخرتع غوتنــرغ الطباعة باألحرف
املنفصلة؟
ـــــــــــــــــــــــ
8ـ من هو السيايس األملاين الذي أعلن جمهورية بادن
سنة 1848؟
ـــــــــــــــــــــــ
9ـ من هو املمثل األمرييك املشــهور الراحل الذي كرس
أنفــه إثناء تصوير أحــد أفالمه ،إذ تلقى لكمة قوية من
وظل بقية حياته ميثل وهو مكسور
زميل له يف التمثيلّ ،
األنف؟
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افقيا:

عموديا:

1ـ يلقّب بنهر العواصم.
2ـ االســم الثاين ملمثل
لبناين.
3ـ
طلــع النجــم ،من
َ
الحبوب.
4ـ عوديت ورجوعي .
5ـ ُمعجب باألشياء.

1ـ تلقّــب مبدينــة
األساطري.
2ـ شاه ِد ال ُعرس.
3ـ شبيه ،للتذمر.
4ـ خاتلَت وخادَعت.
5ـ وقود السيارات.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ فيينا.

1ـ فيزوف.

2ـ يتمكن.

2ـ يتكرر.

3ـ زكّ  ،وج.

3ـ يم ،دَه.

4ـ و َردنا.

4ـ نكونو.

5ـ فرهود.

5ـ انجاد.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ سيميونوف.
2ـ رسكوف.
3ـ دربند.
4ـ جينيت لوكلرك.
5ـ كاليفورنيا.
6ـ هامبورغ.
7ـ طائر الهويد.
8ـ مايكل جوردان.

من سبعة حروف:

ال تفكــر كثريا ألنــه حان الوقــت لتقرر
تفاهُــم وتحالف يف أجــواء العائلة ،ومع
الرشيــك الكثري من الحنان .نشــاطك العميل مستقبلك املهني .اقبل التحدي الذي سيط َرح،
يــزداد وتتوافر لك الفــرص الذهبية للحصول فإن مل تواجهه فهناك أحدهم سيستغل فرصتك
للنجاح.
عىل ما تريد.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

10ـ
حكــم عىل ،فســيح،
َ
عسل.
َ
11ـ حــار ،مرفــأ يف
األرجنتني.
12ـ وبيال ،نعم بالرومانية،
شق يف األرض.
ّ
13ـ وقــت ،رجــل ضعيف،
عامرات.
14ـ رئيــس عــريب راحل،
ص ّو َت الضفدع.
15ـ أمــر فظيــع ،الحيــة
العظيمة.
وتكب ،ال يسمع.
16ـ فخر
ّ
17ـ من الطوائف.
18ـ راقصة رشقية صاحبة
رفق باإلبل.
الصورةَ ،

عائشة بنت طلحة

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

ال تدع أحدا يؤثر عىل مزاجك وطريقة ســر
أنت ســاحر وجذاب وتعرف كيف تســيطر
أعاملــك .مفاجآت ســارة وعالقات عاطفية عىل املواقف .تفاهم جيد مع األهل واألصدقاء
موفقة .قرار حكيم له نتائج جيدة عىل حياتك وعالقــات إجتامعية مريحــة .العاطفة يف
العامة.
أحسن حال.

دولة آسيوية
آسيا
النابغة
أنطونيو
بادن باول
بوليفيا
بوسطن
برنامج
ثغر
ثبات
جاكلني
جملة
حوالة
حريام
حمورايب
خلود
دنانري
دينا
دائرة
درهم
رجاء
روالن
روزنامة
زئبق
زلفا
زامبيا
زوريخ
شيكاغو
شباط
شيللر
عصفور
غلوريا
فنلندا

SUDOKU

فرنسا
لندن
مواطن
معاطف
مومباسا

نعامة
هافانا
يارد
يراع
يارين.

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.

الحل السابق
لوساكا
الحل السابق
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ّ
ميقاتــــــــي يجــــــــدد حكومتــــــــه بتشــــــــكيلة معدلــــــــة تشــــــــمل  6وزارات ...فهــــــــل يوقــــــــع عــــــــون؟
ّ
هوكشــــــــتاين التقــــــــى املفاوضيــــــــن االســــــــرائيليين ...ويبلــــــــغ لبنــــــــان الجــــــــواب مطلــــــــع االســــــــبوع
ملــــــــاذا فرمــــــــل البخــــــــاري حركتــــــــه الحكوميــــــــة فــــــــي اللحظــــــــة االخيــــــــرة قبــــــــل التكليــــــــف؟
(تتمة ص)1
االعتبار كل الحسابات التي تصب يف مصلحة ان تكون الحكومة
الجديدة حكومة منتجة وفاعلة.
واكــدت املصادر ان الحكومة قادرة عىل القيام مبهام عديدة
يف االشهر القليلة قبل نهاية العهد ال سيام عىل صعيد استكامل
املفاوضات مع صندوق النقد الدويل ،واقرار املشاريع املتعلقة
بخطة التعايف املايل واالقتصادي وباالصالحات بالتعاون مع
مجلس النواب ،عدا عن القيام مبسؤوليتها يف شأن ملف ترسيم
الحدود البحرية او تحســن وضع الكهرباء ومواجهة االزمات
التموينية ال سيام ازمة الطحني والرغيف.
واعربــت املصادر نفســها عن اعتقادهــا ان يتعاونوا يف
التصدي لهذه االســتحقاقات املهمة ،وان الطرف الذي سيعرقل
هذه املسرية سيتحمل مسؤولية موقفه وفعله.
ويف شــأن املشاورات حول تشكيل الحكومة علمت «الديار»
من مصادر مطلعة امس ان الرئيس ميقايت ال يرغب يف اجراء
مشــاورات جانبية مع بعض القيادات او رؤساء الكتل خارج
االستشارات التي سيجريها غدا وبعد غد يف املجلس ،لكنه يف
الوقت نفســه يحرص عىل االخذ بعني االعتبار مواقف االطراف
والتوازنات داخل الحكومة لضامن تأمني ثقة املجلس بها.
واضافــت املصــادر ان هناك رغبــة يف ان تكون الحكومة
الجديدة غري مســتفزة الي طرف حتــى اولئك الذين يرفضون
املشاركة فيها.
ويف تقدير املصادر ان هناك صعوبة يف الحسم ما اذا كانت
الحكومة الجديدة ســتبرص النور يف االسبوعني املقبلني ام ان
التشــكيلة الحكومية ستكون ضحية عدم توقيع الرئيس عون
عليها.
لكنها اشــارت اىل ان هناك رغبة متبادلة بني الرئيسني عون
وميقايت عىل تأليف حكومة اصيلة ،غري ان املشكلة تكمن يف
موقف رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل الذي يريد ان
يحافظ عىل حصة قوية داخل الحكومة الجديدة تحســبا لكل
التطورات والتوقعات.
وبانتظار ما ستحمله االيام القليلة املقبلة لفت مصدر نيايب

مطلــع اىل ان الرئيس ميقايت يســتند اىل غطاء دويل رصيح
يعكســه الدعم الفرنيس املبارش والذي يحظى برىض ومؤازة
امريكية.
ولفــت يف هــذا املجال اىل دعوة باريس عىل لســان وزارة
الخارجية اىل االرساع يف تشكيل الحكومة الجديدة قادرة عىل
تنفيــذ االصالحات امللحة .كام لفت ايضا اىل املوقف االمرييك
عشية تكليف ميقايت املتعلق بالرتحيب بتوقيع اتفاق الغاز بني
لبنان وسوريا ومرص ،وهذه اشارة امريكية عىل تأييد استمرار
املسار الذي بدأه ميقايت.
وتوقف املصدر عند التحرك االخري للســفري الســعودي يف
لبنان وليد البخاري الذي نشط قبل التكليف يف عقد لقاءات مع
مرجعيات وكتل نيابية خصوصا مع عدد من النواب الس ّنة ،لكن
هذه الحركة تراجعت بشكل مفاجئ عند حدود معينة بدليل ان
تسمية السفري نواف سالم اقترصت عىل نواب التغيري واللقاء
الدميوقراطي والكتائب ومل تطاول كتلة «القوات اللبنانية».
وفس املصدر هذا االمر بانه يعكس تراجع «طحشة» السفري
ّ
الســعودي وزخم تحركه يف لحظة معينة ،قد يكون الســبب
توجيهات مبارشة من القيادة الســعودية بفرملة هذا التحرك
عنــد حدود معينة العتبارات تتصــل بتقويم الرياض للموقف
اللبناين والدويل املتصل بلبنان.
ووفقا للمصدر النيايب فــان ميقايت باالضافة اىل الغطاء
الــدويل يحظى بتأييد ســني واضح اىل جانــب تأييد الثنايئ
الشيعي .اما االستنكاف املسيحي والدرزي عن تسميته فيمكن
ان يتعامل معه مبرونة يف عملية تأليف الحكومة.
ويلفت املصدر اىل فشــل باســيل يف التشويش عىل عملية
التكليــف من خالل رفع وترية التحرك ضد حاكم مرصف لبنان
وخلق نوع من الكمني للرئيس ميقايت الذي استطاع ان يتجاوز
هذا الفخ.
ورغــم ذلك يعتقد املصدر النيايب ان مهمة ميقايت ليســت
ســهلة بل هي صعبة ومعقدة ،وان الكفة الراجحة حتى االن
هي لجهة عدم والدة حكومة جديدة ،واالســتمرار يف حكومة
ترصيف االعامل اىل نهاية عهد الرئيس عون.
امــا الحديث عن كيفية التعاطي مع مرحلة الفراغ الرئايس

والدســتوري ان حصل هذا الفراغ ،فان الحسابات الراهنة تدور
يف اجراء االستحقاق الرئايس يف املهلة الدستورية ،مع العلم
ان هذا االستحقاق ليس استحقاقا محليا بقدر ما يخضع ايضا
للتدخالت االقليمية والدولية.

} هوكشتاين :يبلغ لبنان
الجواب االرسائييل االسبوع املقبل }

عىل صعيد آخر كشــف مصدر مطلــع لـ «الديار» امس عن
ان الوســيط االمرييك مللف ترســيم الحــدود البحرية آموس
هوكشــتاين يتوقع ان يبلغ السلطات اللبنانية مطلع االسبوع
املقبــل الجواب االرسائييل عىل املوقف اللبناين الذي كان تبلغه
يف زيارته االخرية.
واشار املصدر اىل ان املسؤولني اللبنانيني يف اجواء تلقي هذا
الــرد يف غضون االيام القليلة املقبلة ورمبا االثنني او الثالثاء
من االسبوع املقبل.
ويف هذا السياق افادت وسائل اعالم ارسائيلية ان هوكشتاين
التقــى امس طاقم املفاوضــات االرسائييل عرب الفيديو لبحث
االقرتاح اللبناين بشأن ترسيم الحدود.
ومل تكشــف النقاب عن نتائج هذا اللقاء ،مكتفية بالحديث
عن مهمة الوسيط االمرييك يف شأن هذا امللف.
وقال مصدر سيايس لبناين متابع للملف املذكور لـ «الديار»
امس ان لبنان ز ّود الوســيط االمرييك موقفه يف شأن ترسيم
الحدود البحرية الجنوبية ،وانه ينتظر جوابه.
وردا عىل سؤال اوضح املصدر انه اذا جاء الجواب االرسائييل
ســلبيا ام ايجابيــا فان عىل الدولة اللبنانيــة ان تكون مهيأة
للمرحلة املقبلة ،الفتا اىل ان وحدة املوقف الرسمي اللبناين يف
زيارة هوكشتاين االخرية شكلت عنرصا مهام لتحصني وتعزيز
وضع لبنان يف هذه املفاوضات غري املبارشة.
ويف ترصيح له عرب مواقع التواصل قال النائب جربان باسيل
حل الربملان بارسائيل ال يربر لها عدم الجواب بشــأن
امس «ان ّ
الحــل املمكن للخطوط والحقول يف البحر» ،مشــرا اىل «ان
الحكومة االرسائيلية قادرة ان تنجز الحل اذا ارادت ،واال فعليها
باقل تقدير سحب الباخرة بعيدا عن حقل كاريش فال يكفي ان

بـــوريـــل يــعــلــن مـــن طـــهـــران اســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة خــــال أيـــام
وزيــــر الــخــارجــيــة اإليــــرانــــي يــدعــو واشــنــطــن إلــــى ات ــخ ــاذ إجـــــــراءات ج ــادة
(تتمة ص)1
حد تعبــره .من جهته قال عبــد اللهيان إن هناك
محادثــات عميقة ودقيقة مــع االتحاد األورويب
حــول مطالب بالده ،وأضــاف «حوارنا مع بوريل
كان إيجابيا بشــأن التعاون مع االتحاد األورويب».
ودعا وزير الخارجية اإليراين واشــنطن إىل أن
«تنظــر بواقعيــة ملفاوضات فيينــا ليك نصل إىل
اتفاق» مؤكدا أنهم مســتعدون الستئناف املحادثات
خالل األيام املقبلة.
وتــأيت هذه املحادثات بطهران يف محاولة لكرس

الجمود وإعادة تفعيل االتفاق النووي.
وقبيل زيارة بوريل إليران ،نرش إنرييك مورا ،نائب
مســؤول السياســة الخارجية باالتحاد األورويب،
صورة تجمعه مع بوريل ،واملبعوث األمرييك إليران
روبــرت مايل ،مشــرا إىل أن اللقاء الثاليث تناول
االتفاق النووي ومنطقة الرشق األوسط.
وكان بوريــل كتب يف تغريدة عىل تويرت مســاء
الجمعة أن «الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للعودة
إىل التنفيــذ الكامل لالتفاق (النووي) والتغلب عىل
الخالفات الحالية» .ويف وقت ســابق من الشــهر
الحايل ،قالت الواليــات املتحدة إنها تنتظر ردا بناء
من إيران بشــأن إحياء اتفاق عام  ،2015الذي تقيد

طهران مبوجبه برنامجهــا النووي مقابل تخفيف
العقوبــات االقتصاديــة ،دون الخوض يف قضايا
غري جوهرية .ودعا عبد اللهيان ،األســبوع املايض،
الواليات املتحدة إىل «التحــي بالواقعية» .وكانت
األخرية انسحبت من االتفاق عام  2018خالل حكم
الرئيــس دونالد ترامب ،ثم فرضت بعد ذلك عقوبات
شديدة عىل طهران.
وتهــدف املفاوضــات املعلّقة حاليــا اىل إعادة
واشــنطن إىل االتفــاق ورفع عقوبــات فرضتها
عــى طهران بعد انســحابها ،مقابل عودة األخرية
لالمتثال اللتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد
الخطوة األمريكية.

تكــون متوقفة جنوب الخط  ،29هذا اذا ارادت ارسائيل تجنب
التصعيد الخطري».

} قاووق يحمل عىل «سفري الفتنة» }

وامس شــن عضو املجلس املركزي يف حزب الله الشيخ نبيل
قاووق هجوما عنيفا عىل الســفري الســعودي يف لبنان وليد
البخاري ووصفه بســفري الفتنة ،قائال «ان يف لبنان ســفريا
للفتنــة ال يريد للبلد ان يرتاح او يخرج من االزمة ،وامنا يعمل
الجل التحريض والفتنة بني اللبنانيني ،فيتدخل يف الشــؤون
اللبنانية ،ومن ثم يدعي ان الســعودية عىل مسافة واحدة من
اللبنانيني ،ويطالب لبنان بان ال يتدخل بالشؤون الداخلية للدول
العربية ،وكأن الســفري اللبناين او حزب الله يتدخالن بتشكيل
الحكومة السعودية او يف االنتخابات السعودية اذا كان هناك
انتخابات».
ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله «ان
املدخل الرضوري والطبيعي لوضع املعالجات ،هو ان يكون لدينا
حكومة قادرة وفاعلة وتحظى باوسع تفاهم سيايس ونيايب،
ولكن لالسف يف لبنان نرى ان هناك من يعتمد دامئا السلبية،
ويذهب اىل خيارات عدمية ،اي انه ال يريد شيئا ،فال يريد احيانا
رئيس حكومة ،وال يريد ان يكلف رئيســا لها ،وال يريد تشكيل
الحكومة ،وال يريد تفاهام وتعاونا مع اآلخرين».
واعترب «ان الذين يتعاطون بســلبية مــع الوضع الداخيل
ويحاولون دامئا التعطيل ،يريدون الفراغ يف مؤسسات الدولة
وعىل كل صعيد يك يبقى البلد يف حالة االنهيار واىل مزيد من
االنهيار النهم يعتاشون عىل الفراغ والفوىض وآالم الناس».

} جنبالط :لحكومة قادرة وفاعلة }

وشــدد رئيس اللقــاء الدميوقراطي تيمــور جنبالط عىل
«رضورة وجــود حكومة قادرة وفاعلة قياســا باملخاطر التي
تفاقم معاناة اللبنانيني يف ظل الشــلل الســيايس املســتمر
والتحديــات املعيشــية واالجتامعيــة والصحيــة والنقدية
القاســية ،التي تفرض عىل الجميع مقاربة استثنائية لتنفيذ
االصالحــات الالزمة تخفيفــا من االعباء عــى املواطنني،
ومتابعــة مســار املفاوضــات مع صندوق النقــد الدويل» .

اســتــشــهــاد فــتــى فــلــســطــيــنــي بــرصــاص
االحــــــتــــــال فـــــي الـ ــضـ ــفـ ــة ال ــغ ــرب ــي ــة
(تتمة ص)1
بـ»جرائم» إرسائيل بحق الفلسطينيني.
كــا دان «جرميــة قتــل االحتــال
اإلرسائييل للفتى محمد عبد الله الساحر،
وعدم تفعيل قرارات العقاب واملقاطعة ضد
االحتالل لردعه عن مواصلة ارتكابها».
وقال تلفزيون فلســطني الحكومي إن
«الشــاب محمد عبد الله الســاحر (16
عاما) ،من بلدة ســلواد برام الله ،أُصيب
برصاص االحتالل قبل اعتقاله ،واستشهد

صباح أمس (السبت)».
وأضاف أن االرتباط الفلسطيني (جهة
التواصل الرســمية مع العدو اإلرسائييل)
أُبلغ «باستشهاده فجر السبت».
ومل يُصــدر جيش اإلحالل تعقيبا فوريا
يبي سبب إطالق
يؤكد وفاة الســاحر ،أو ّ
النار عليه.
يشــار إىل أن أكرث من  130فلسطينيا
أصيبــوا خــال قمــع قــوات االحتالل
الجمعة فعاليات ومسريات أسبوعية ضد
االســتيطان خرجت يف قرى فلسطينية
عدة يف محافظتي نابلس وقلقيلية.

روســـيا تعلـــن ســـيطرتها علـــى مدينـــة سيفيرودونيتســـك ومجموعـــة الســـبع تجتمـــع لبحـــث «أزمـــة الجـــوع العامليـــة»
} جونســون يخىش أن تضطر أوكرانيا
إىل «سالم سيئ» }

(تتمة ص)1
الحدود مع منطقة كييف ،مام زاد التوتر ووضع الســلطات
األوكرانية يف حالة تأهب قصوى.

} سيفريودونيتسك }

من جانبها قالت وزارة الدفاع الربيطانية إن من املحتمل أن
تعيد أوكرانيا تكوين دفاعاتها يف قطاع سيفريودونيتســك-
ليسيتشانســك ،يف حني تواصل القوات الروســية تحقيق
مكاسب يف املنطقة.
ومن جهته ،قال الرئيس الشيشــاين إن القوات الروسية
تســيطر عىل مطار سيفريودونيتسك ،واملنطقة الصناعية
يف املدينة بشكل كامل.
وأضــاف أن املعارك وتبادل القصف بني القوات األوكرانية
والروســية مســتمر مبحيط مدينة ليسيتشانســك ،وعىل
الطريق الواصل بني باخموت وليسيتشانسك.
مــن جانبه ،قــال حاكم مقاطعة لوغانســك إن القوات
األوكرانيــة تصــدت للهجــوم الــرويس املتواصــل عىل
ليسيتشانسك من املحور الجنويب.
وتســلط التطورات امليدانية األخرية الضوء عىل األهمية
اإلســراتيجية لسيفريودونيتسك ،إذ تعدّ من أهم مدن إقليم
لوغانسك االنفصايل رشق أوكرانيا.
وميكن االستيالء عىل سيفريودونيتسك ،وليسيتشانسك
القريبة ،منح موســكو الســيطرة عىل منطقة لوغانســك
بأكملها.
ومن الناحية االقتصادية ،تعدّ سيفريودونيتســك موطنا
للعديد من املصانع الكيميائية ،وتشــتهر بأن املحاولة األوىل
لتقســيم أوكرانيــا حدثت فيها منذ ما يقــرب من  20عاما.
وإثر احتجاجــات  2004عىل انتخابات وصفت باملزورة يف
كييف ،ح ّرض السياســيون املحليون يف سيفريودونيتســك
عىل االســتقالل وهددوا بدعوة روسيا للتدخل عسكريا.
وعام  2014غزت روسيا دونباس ،واحتل املوالون ملوسكو
مدين َة سيفريودونيتســك شــهرين ،ثم اســتعادت القوات
األوكرانية الســيطرة عليها حتى الحرب الحالية.
ويف وقــت متأخــر من مســاء الجمعة ،قدمت روســيا
وأوكرانيا بيانات متناقضة بشــأن ليسيتشانســك ،الواقعة
عىل الجانب اآلخر من نهر سيفرســي دونيتس الذي يفصل
بينها وسيفريودونيتسك.
وزعمــت وزارة الدفاع الروســية أن هــذه املدينة تخضع
لحصــار قواتها مــن الجنوب ،قائلة إنهــا اخرتقت مواقع
أوكرانية.
لكــن هيئــة األركان العامة األوكرانيــة قالت يف تقرير
إن قواتها املســلحة متكنت من صــد هجوم عىل الضواحي

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

الجنوبية ملدينة ليسيتشانســك ،وال ميكن التحقق من صحة
البيانات بشكل مستقل.
من جهة أخرى ،قالت وزارة الدفاع الروســية يف بيان إنه
قُتــل «مــا يصل إىل  80من املرتزقــة البولنديني ودُمرت 20
مركبــة قتالية مصفّحــة و 8قاذفات صواريخ متعددة غراد
يف رضبــات عالية الدقة عىل مصنــع زينك ميغاتيكس يف
كونســتانتينوفكا» مبنطقة دونيتســك .ومل يكن باإلمكان
التحقق من هذه املعلومات من مصدر مســتقل.

} صواريخ وطائرات روسية }

ويف تطور آخر ،قال رئيس اإلدارة العسكرية يف لفيف إن
 6صواريخ روســية استهدفت منشأة عسكرية يف املنطقة.
ويف الجبهــة الجنوبية ،قالت هيئــة األركان األوكرانية
إن القوات الروســية تجهز  4حامــات لصواريخ «كاليرب»
البحرية بالبحر األســود وبحر آزوف استعدادا لشن رضبات
صاروخية عىل أهداف يف أوكرانيا.
وأعلنــت الدفاع الروســية أن قواتها قتلت أكرث من 1100
عســكري أوكراين بينهم مرتزقة أجانب .وقال الناطق باسم
الوزارة إنــه يف مقاطعة ميكواليف وحدها تم القضاء عىل
نحو  300من القوات األوكرانية واملرتزقة ،وتدمري  33وحدة
عسكرية ثقيلة.

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

ويف املقابل ،يف وقت أعلــن فيه الجيش األوكراين الليلة
املاضية إســقاط دفاعاتــه الجويــة يف ميكواليف طائرة
روسية من نوع «سوخوي .»25
مــن ناحية أخــرى ،نفت الخارجية الروســية إصدار أي
تهديــدات نووية ،وقالت املتحدثة باســمها ماريا زاخاروفا
إنه مل تكن هناك أي تهديدات نووية من موســكو ومل يحدث
ذلك قط.وأكدت زاخاروفا أن اســتخدام بالدها لألســلحة
النووية يســتند فقــط إىل منطق الردع ،وحذرت من أن دول
حلف شــال األطليس (الناتو) تتأرجح بشــكل خطري عىل
شفا رصاع مسلح مبارش مع موسكو.
ويف املقابل ،قال األمني العام للناتو ينس ســتولتنربغ إن
روســيا باتت تشكل تهديدا مبارشا ألمن دول الحلف وقيمها.
ودعا ســتولتنربغ إىل إبقاء قنوات االتصال مع موســكو
مفتوحة حتى ال يؤدي ســوء الفهم إىل ردود أفعال ال ميكن
الســيطرة عليها ،مؤكدا أنه ليس لــدى الحلف أي نية لنرش
أسلحة نووية بأوروبا الرشقية.
ووصف الحرب يف أوكرانيا بالوحشــية ،لكنها ســتكون
بني الناتو وروســيا أكرث سوءا .ودعا إىل إعادة طرح قضية
الحد من التســلح ،بعد تغيري موسكو بشكل جذري سلوكها
الوحيش ،حسب تعبريه.

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

هذا وقــال رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونســون
أمــس ،إنه يخــى أن تواجه أوكرانيا ضغوطــا للموافقة
عىل اتفاق ســام مع روسيا ال يصب يف مصلحتها ،بسبب
التداعيات االقتصادية للحرب يف أوروبا.
وأضاف جونســون ملحطات إذاعية بالعاصمة الرواندية
(كيغايل) أثناء مشاركته يف قمة مجموعة دول الكومنولث
«تقول دول كثرية إن هذه حرب أوروبية غري رضورية ..ومن
ثم فإن الضغط ســيزداد لتشجيع ،ورمبا إجبار األوكرانيني،
عىل (قبول) سالم سيئ».
وأشــار إىل أن عواقــب نجاح الرئيس الرويس يف شــق
طريقــه يف أوكرانيا ســتكون خطرة عــى األمن العاملي
و»كارثة اقتصادية طويلة األمد».
ويف الواليــات املتحدة ،أفادت مجلــة «فورين بولييس»
رشعني من الحزبني الدميقراطي
( )Foreign Policyبتقديم م ّ
والجمهوري مرشوع قرار يصف ترصفات روسيا يف أوكرانيا
بأعامل اإلبادة الجامعية.
وتزعم مســودة القــرار أن الهجامت العشــوائية عىل
املدنيني ،واالســتهداف املبارش ملستشفيات الوالدة واملرافق
الطبيــة ،والنقل القرسي ملئــات اآلالف من األوكرانيني إىل
روسيا واألرايض الخاضعة للروس ،كلها مامرسات تطابق
مــا جاء يف املادة الثانية من اتفاقية األمم املتحدة الخاصة
بجرمية اإلبادة الجامعية.

} أزمة الجوع العاملية }

مــن جهة أخرى ،نُقل عن مســؤول كبــر بوكالة الغذاء
التابعــة لألمم املتحدة يف أملانيــا قوله أمس إنه يتعني عىل
مجموعة الدول السبع زيادة املساعدات اإلنسانية للمساعدة
يف معالجة أزمة الجوع العاملية التي تفاقمت بســبب الحرب
يف أوكرانيا .وتبدأ مجموعة الســبع اجتامعا يستمر  3أيام
يف بافاريــا بأملانيــا اليوم عىل خلفيــة تحذير أممي من أن
العامل يواجه «أزمة جوع عاملية غري مســبوقة» مع ارتفاع
أسعار السلع األساسية.
وقــال مارتن فريك مدير برنامــج األغذية العاملي األملاين
ملؤسســة «آر إن دي» ( )RNDاإلخباريــة األملانية «الجوع
ميكن أن يزعزع اســتقرار الدول ،ومن ثم فهو قضية ســام
وأمن رئيســة» مشريا إىل أن تضخم أســعار املواد الغذائية
الحايل الذي يتجاوز  %25يف  36دولة ميثل «قنبلة موقوتة».
وأكــد أيضــا أن من املرجــح أال يحصل برنامــج األغذية
العاملــي عىل أكرث من نصف املبلغ الذي يحتاج إليه هذا العام
وهــو  21.5مليار دوالر ،ولذلــك فهناك حاجة إىل مزيد من
املساعدات.

 املـدير املايل عــامد معـلوفـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار  -هشام زين الدين
 -مسؤول العالقات العامة مازن الرماح
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