
ميقاتي الى حكومة »رئاسّية« جامعة.. و »الوطني الحّر« و »القوات« سُيشاركان فيها
الدولــــــة تتحّلل واملواطن يُعانــــــي.. والصراع على الحصص الحكومّية ُمســــــتمّر
إتجاه مُلوظفي »املركزي« الى اإلضراب املفتوح.. وخطر على معاشات القطاع العام

المحلل السياسي

يف  األهلية  الحــرب  عايش  من 
املايض،  القرن  سبعينيات  منتصف 
آنذاك  املعيشــية  الظروف  أن  يعلم 
مام  أفضل  كانت  اللبناين  للمواطن 
القول  بالطبع هذا  اليوم.  يعيشــه 
ليــس بدعوة إىل العــودة إىل تلّك 
اللبنانيون  األيام التي تقاتــل فيها 
حول  الجلوس  بعدهــا  لُيعــاودوا 
الطاولة، بل هــي للقول أن الحرب 
التــي كانت تقوم بها امليليشــيات 
آنــذاك مل تصل اىل هذه املرحلة من 
االنهيار، وهي ملقارنة سوء الوضع 
إليه  وصل  الذي  واملايل  اإلقتصادي 
لبنان، والــذي صّنفه البنك الدويل 
عىل أنه من أكرث ثالث أزمات سوًءا 
يف العامل منذ أكرث من قرن ونصف 
القرن. واألصعب يف األمر أن البنك 
الدويل وصف ما يحصل بأنه ُمتعّمد 

املبنى املنهار يف طرابلس                     )التفاصيل صفحة 5( )تتمة املانشيت ص12(

طريق الرئيس املكلف نجيــب ميقايت يف تأليف 
الحكومة سهلة، اذا تعاون رئيس الجمهورية العامد 
ميشال عون وقام بتسهيل االمور، وصعبة جدا، اذا 
ســاير رئيس الجمهورية صهره جربان باسيل يف 
طلباته يف الحكومة، خصوصا ارصاره عىل وزارة 
الطاقة، ليكون التيار الوطني الحر قد ســيطر عىل 
وزارة الطاقة 11 سنة متتالية، مع اخفاق كبري يف 

ادارة هذه الوزارة الهامة.
طريق الرئيس املكلف نجيب ميقايت ال تحتاج اىل 
الكثري، فاكرثية الــوزراء الذين كانوا يف الحكومة 
اعاملهم  تابعــوا  ناشــطون وفاعلون،  هم وزراء 
بافضل الوسائل، واعطوا الكثري، لكن ال بد من تعديل 
بحــواىل 6 وزراء يف الحكومة، نتيجة االنتخابات 
النيابية التي حصلت، ودخول حواىل 50 نائبا جديدا 

اىل املجلس النيايب.
العامد  الجمهورية  هل سيســّهل فخامة رئيس 
ميشــال عون مهمــة الرئيس نجيــب ميقايت ام 
يعرقلهــا؟ يف وقت ينهــار لبنان انهيــارا كبريا، 
مستوى  عىل  خاصة  السياســة،  دخلته  والقضاء 
املدعية االوىل غادة عون. والوضع االقتصادي شبه 
يلزمه  والنقــدي واملرصيف  املايل  منهار، والوضع 
هيكلة جديــدة ودمج مصــارف، ويتم البحث يف 
كيفية دفــع الودائع للمودعني الذي هو حقهم، وال 

يجب منعهم من سحب ودائعهم.

عىل طريق الديار
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بـــطـــولـــة آســــيــــا لـــانـــاث
: »ب«  املستوى   -16 الـ  تحت 
فوز لبنان على األردن )56-60(

ــدة »كـــورونـــا« : حــالــة وفـــاة واح
جــــديــــدة إصــــــابــــــة  و611 

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 

حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 611 

الرتاكمي للحاالت  العدد  إصابة جديدة بالفريوس، رفعت 

املثبتة اىل 1108213«.

وأوضحت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10461«. ص 10

منــذ اربعني عاما، انطلقــت املقاومة 
اللبنانية ضد العدو االرسائييل الذي اجتاح 
لبنان، واحتــل العاصمة بريوت واحرقها 
بالقصــف املدفعــي والقصــف الجوي 
وبقواته الربية املدّرعــة التي دخلت اىل 

بريوت وشوارعها. 
بــدأت املقاومة اللبنانيــة بالبندقية، 
وتصاعــدت هذه املقاومــة اىل قاذفات 
تــرب التحصينات ومراكــز العدو يف 
بريوت. ومل مير وقــت قليل حتى حصل 
اكــرب انفجار يف مركــز مخابرات العدو 
االرسائييل يف صور، حيث تم تدمري هذا 
املركز بطوابقه التسعة وقتل كل من فيه، 
وكانت رضبة قاصمة قاضية للمخابرات 
لبنان من صيدا  االرسائيلية يف جنــوب 
وحتــى الحدود ما بني لبنان وفلســطني 

املحتلة.
ضد  بــريوت  يف  املقاومة  اشــتعلت 
العــدو االرسائييل، وبــدأ جنود وضباط 
جيش العدو االرسائييل يذيعون مبكربات 
الصوت وهم ينادون املقاومني: ال تطلقوا 
النار، اننا منســحبون مــن بريوت. لكن 
املقاومة اكملت قتالهــا، وألحقت هزائم 
العاصمة  بالقوات االرسائيلية يف  عديدة 
بريوت، حيث كان  ينســحب جيش العدو 
االرسائيــيل من بريوت برسعــة باتجاه 

الجنوب اللبناين.
مل يصمــد الجيــش االرسائيــيل يف 
وال  املقاومة  رضبــات  امــام  بــريوت 
منطقة  واحتــل  الجنوب،  طريــق  عىل 
يف  منطقة  واقــام  الحدودي،  الرشيط  
، وقام بتجنيد  الرشيط عززها بجيشــه 
شــبان لبنانيني كانوا جيش سعد حداد، 
ثــم اصبحوا جيش انطــوان لحد. ورغم 
القرار 425 الذي قىض بانسحاب الجيش 
االرسائييل مــن الرشيط الحدودي املحتل 
الذي اســتمر 12 ســنة، اال ان املقاومة 
له كل يوم رضبات قوية،  كانت تســدد 
حتــى وقعت الهزميــة يف جيش العدو 
االرسائييل وانسحب عام 2000 مهزوما، 
تاركا حتى مجندين  االبواب خلفه  واغلق 
ايهود  واغلق  لــه،  تابعني  كانوا  لبنانيني 
باراك يومــذاك كل االبواب التي هي عىل 

الحدود بني لبنان وفلسطني املحتلة.
سجلت مصداقية اسرتاتيجية املقاومة 
العدو االرسائييل  بانسحاب  انتصارا قويا 
اىل  لبنان  الحدودي مــع  الرشيــط  من 
فلســطني املحتلة، وكانت هذه املصداقية 
تظهر بوضــوح بنقل لبنــان من وطن 
ضعيف اىل وطن قــوي  يواجه الجيش 
لبنان  سيادة  وباتت  ويهزمه.  االرسائييل 
عىل كامل اراضيه عىل املســتوى الحدود 
مع فلســطني املحتلــة، ومل يعد الجيش 
اللبنانية  االرسائييل يتنــزه يف االرايض 
كام كان يفعل قبــل عدوانه وحربه عام 
1982، حيث مل يكن يحرتم ســيادة لبنان 
واراضيه وسيادة شعب لبنان عىل ارضه.

عام 2006 حصلت حادثة بني املقاومة 
ودوريــة ارسائيليــة، حيــث تم خطف 
االرايض  داخــل  اىل  ارسائيليني  جنــود 
مجاهدين،  مقاومني  قبــل  من  اللبنانية 
فاعلنت ارسائيــل الحصار عىل لبنان من 
الجهات، وشــنت عدوان حرب سنة  كل 
2006، حيث دفعت بقواتها الربية لتحتل 
وبريوت،  صيــدا  باتجاه  لبنــان  جنوب 
لكنها فشلت فشــال ذريعا، ومل تستطع 
التقدم اكرث من بنــت جبيل، حيث رفض 
كل ضباط العــدو من قادة الوحدات التي 
حــارصت بنت جبيل الدخــول اليها، الن 
االرسائيلية  والدبابــات  ضيقة  طرقاتها 
ستصاب اصابات قاتلة، وحصلت مجزرة 
مجاهدون  قام  التي  االرسائيلية  الدبابات 
الصواريخ  عرشات  باطالق  املقاومة  من 
ودمروا  االرسائيلية  املريكافا  دبابات  عىل 
حواىل 30 دبابة، ووقعت خســائر كبرية 

يف صفوف املدرعات االرسائيلية.
حتى ان لــواء غوالين، الــذي يعتربه 
النخبة، وقع يف  لواء  االرسائييل  الجيش 
كمــني يف قرية مارون الــراس واصيب 
بخســائر من قبل املقاومة اللبنانية، بعد 
ان خرج املجاهدون من انفاق يف مارون 
الراس والتفوا خلف لواء غوالين واطلقوا 

النريان عليه واصابوه بخسائر فادحة.
مصداقية اسرتاتيجية املقاومة نجحت 
الدولة  نجاحا باهرا، وجعلت مــن لبنان 
العربية االقوى يف وجــه ارسائيل، وتم 
رســم الخــط االزرق عىل الحــدود بني 
لبنان وفلسطني املحتلة، ومل يعد الجيش 
االرسائييل يدخــل اىل االرايض اللبنانية، 

النه يعــرف ان املقاومة ســتتصدى له 
وتربه رضبات قاسية.

املقاومة، تجلت  مصداقية اسرتاتيجية 
يف منع قيام اي فتنة طائفية او مذهبية 
عىل االرايض اللبنانية، رغم االســتفزاز 
الذي كانت فئات لبنانية تقوم به يف كل 
املجاالت، خصوصا عىل خطوط التواصل 
مصداقية  لكن  املقاومة،  ضد  االجتامعي 
اسرتاتيجية املقاومة كانت اقوى، ومنعت 
اي فتنــة مذهبيــة او طائفيــة وابقت 

الوحدة الوطنية اللبنانية.
بعد ذلك، حصلــت الحرب الكونية عىل 
التكفرييني  الســلفيني  بواسطة  سوريا 
»داعــش« و »جبهة النــرصة« وغريهم، 
فهّب حزب الله اىل سوريا للقتال، وحقق 
انتصارات ضد السلفيني والتكفرييني اىل 
الســوري. وكانت  العريب  الجيش  جانب 
السوري  النظام  باسقاط  تقيض  الخطة 
وتغيري النظام كله وجعله سلفيا تكفرييا، 
وامريكا  وتركيــة  دول عربية  ودعمــت 
مخطط الحرب الســلفية التكفريية ضد 
ســوريا، لكن حزب اللــه أدى دورا كبريا 
عرب مقاومتــه اىل جانب الجيش العريب 
الســوري يف إلحاق الخسائر الكبرية  بـ 

»داعش« و«جبهة النرصة«. 
الله منع العمليات  كذلك استطاع حزب 
االرهابيــة التي قام بها الســلفيون يف 

لبنان واوقفوها ومنعوا تكرارها.
اما قمة القتال والبطولة، فكانت حرب 
الله مع الجيش  التي قادها حزب  الجرود 
اللبناين، فاجتاحت قوات حزب الله جرود 
عرسال والجرود كلها، كام اجتاح الجيش 
اللبناين ســهول القاع والحــدود ما بني 
لبنان وسوريا وازالوا »داعش« و »جبهة 
النرصة« من ســوريا، وهزموا السلفيني 
والتكفرييــني الذين دعمتهم اكرث من 20 
دولة، وسلّحتهم وقامت بتمويلهم لرب 
سوريا وتغيري النظام واسقاطه واسقاط 
الجيش العريب الســوري، ودفعوا امواال 
العريب  الجيش  داخل  انشقاقات  لحصول 
السوري، لكن املؤامرة فشلت عىل سوريا 
الســوري وقوات  العريب  الجيش  بفضل 
حــزب الله التي قاتلت قتــاال مريرا عىل 
جبهات عديدة عىل مدى االرايض العربية 

السورية.
منــذ 200 عام والصهيونيــة العاملية 
تخطط الغتصاب فلسطني، ومنذ 75 سنة 
حصلــت النكبة واغتصبــت الصهيونية 
فلســطني عام 1948، ثم حصلت النكبة 
الثانيــة عام 1967 عندمــا اكمل جيش 
العــدو االرسائييل حربــا خاطفة عىل 
الــدول العربية واحتل الضفــة الغربية 
والجوالن وســيناء، لكــن االمور تغريت 
الحقا مع كامب ديفيد، باستثناء الرئيس 
الراحل حافظ االسد الذي رفض اي اتفاق 
مع العــدو االرسائيــيل للتطبيع ، وبقي 
الجوالن محتال ، مــع ان الجيش العريب 
الســوري قىض ستة اشــهر يف حرب 
اســتنزاف مع قوات العدو االرسائييل يف 
الجوالن بقصف مدفعي مســتمر، اىل ان 
توقف هذا االمر وبقــي الجوالن محتال، 
لكن الرئيس الراحل حافظ االســد رفض 
توقيع اي اتفاق تطبيع او سالم مع العدو 
االرسائييل، واالعرتاف بارسائيل دولة ذات 
الواليات  وكانت  فلســطني.  عىل  سيادة 
املتحــدة تقــدم االغراءات لســوريا يك 
تعرتف بارسائيل دولة ذات ســيادة عىل 
فلســطني، اال ان الرئيــس الراحل حافظ 
االسد والشعب الســوري رفضا كليا هذا 
الطلب، وبقيت سوريا حتى اليوم ترفض 
التطبيع او القبول بســيادة ارسائيل عىل 

ارض فلسطني.
هي  املقاومة  اســرتاتيجية  مصداقية 
املنترصة، وقائدها ســامحة السيد حسن 
نرصاللــه ال يلــني، بل هو مســتمر يف 
قوة  من  وزاد  املقاومــة،  اســرتاتيجية 
املقاومــة اضعافا واضعافــا، هو القائد 
الذي مل يخرس معركة، هــو القائد الذي 
إلهية، واعطى  لها روح  انتصارات  اعطى 
للمجاهدين الصرب وحب الجهاد واالندفاع 

اىل القتال حتى االستشهاد. 
بفضل ســامحة السيد حسن نرصالله 
اســرتاتيجية  مصداقيــة  انتصــــرت 
املقاومــة، وهــي بعد 40 ســنة تقاوم 
ارسائيــل من الند اىل النــد، الن ارسائيل 
التي تهــدد بحرب تخاف من اي حرب مع 
املقاومة التي يقودها ســامحة الســيد 

حسن نرصالله.

ــار ــ ــديـ ــ ــة الـ ــقـ ــيـ ــقـ حـ

ــة اســتــراتــيــجــيــة املــقــاومــة ــّي مــصــداق

شارل ايوب 

أكد الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس يف مؤمتر 
مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي 
بعد وصولــه طهران قادما مــن الرياض، عىل 
العالقات بني دول املنطقة والحوار إليجاد حلول 

إقليمية.
وأضاف رئييس: »نؤكد مع العراق عىل رضورة 

دعم السلم واالستقرار يف املنطقة وهذا يأيت من 
خالل تعاون قادة املنطقة والحضور األجنبي لن 
يؤدي لحل مشاكل املنطقة«، ولفت إىل أن زيارة 
الكاظمي إىل طهران ســتكون منعطفا لتطوير 

العالقات بني البلدين.
وتابــع قائال: »عالقاتنا مــع العراق عالقات 

ذات جــذور عميقــة ثقافية عقادية وليســت 
عالقات اعتيادية وهناك نية واضحة لدى قيادة 
البلديــن من أجل تطويــر العالقات يف مختلف 

الكاظمي وصل إيران بعد السعودية في إطار جهود بغداد للتوّسط بين الرياض وطهران
رئيســــــي : نؤكد علــــــى العاقات بيــــــن دول املنطقة والحوار لحلــــــول إقليمّية

اقتحم مستوطنون صباح امس، 
بحامية  األقىص  املســجد  باحات 
وسط  االحتالل،  قوات  من  مشّددة 
يف  االعتكاف  إىل  مقدسية  دعوات 
خالل  رحابه  يف  واملرابطة  املسجد 

العرش األوائل من ذي الحجة.
ويف التفاصيــل، اقتحم عرشات 
من  األقىص  املســجد  املستوطنني 
جوالت  ونفذوا  املغاربة،  باب  جهة 
استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية 

عنرصية يف باحاته.
املســتوطنني  اقتحامات  وتأيت 
االحتالل  محاولة  ضمــن  املتكّررة 
مخططــات  لفــرض  املتكــررة، 
يف  واملكاين  الزمــاين  التقســيم 
فرتة  وتشــهد  األقىص.  املســجد 
االقتحامــات إخالء قوات االحتالل 
املنطقة الرشقية من املســجد من 
اقتحام  لتسهيل  واملرابطني  املصلني 
املســتوطنني. وتجري االقتحامات 

ُمســــــتوطنون يقتحمون »األقصى«... ودعــــــوات ُمتواصلة الــــــى االعتكاف فيه
إصابــــــة واعتقــــــال فلســــــطينيين فــــــي الضفــــــة الغربّيــــــة والقــــــدس ونابلس

قوات االحتالل تعتقل الشبان الفلسطينيني

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

مباين  ضخمة  انفجــارات  أربعــة  هزت 
العاصمة كييف، وعىل أصواتها وأنبائها صحا 
معظم السكان، قبل أن تغطي سحب الدخان 
املدينة مجددا، يف مشــهد ذكّر باألســابيع 
األوىل لحرب روســيا عــىل أوكرانيا، عندما 

كانت كييف هدف الروس األول واألكرب.
مبنيان ســكنيان وروضة أطفال مجاورة 
يف منطقة لوكيانفسكا بحي شيفتشينسيك 
وســط املدينة، كانت أهدافا لـــ5 صواريخ 
روســية بعيدة املدى، قبــل أن يتم اعرتاض 

أحدها.
صدمة الخرب أوقفت مئات السكان بذهول 
أمام منطقة االنفجــارات التي طّوقتها فرق 
األمن، وحجم الدمار دفع فــرق اإلغاثة إىل 
العمل ســاعات طويلة يف املكان النتشــال 
الضحايا، وإعادة إمدادات املاء والكهرباء إىل 

أرجاء الحي وأحياء مجاورة أخرى.

ونتيجة لهذا االســتهداف، قتل رجل وعرث 
عىل جثة امــرأة يف الـ36 من العمر وتحمل 
الجنسية الروسية بحسب ما أعلنه مستشار 
وزير الداخلية األوكراين أنتون هرياشــينكو، 
يف حــني تم نقل ابنتهــا ذات الـ8 أعوام إىل 

املستشفى، وأصيب 6 آخرون.

{ شويغو {
الروسية  الدفاع  وزارة  قالت  السياق،  ويف 
إن وزير الدفاع ســريغي شويغو، اطلع  عىل 
سري عمل مجموعة القوات الروسية املشاركة 

يف العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
وبحسب وزارة الدفاع، استمع شويغو إىل 
بشأن  العسكريني  والقادة  املسؤولني  تقارير 
تتخذها  التــي  الحــايل واإلجراءات  الوضع 

الغارات الروسية عىل كييف

»الديار«

إجــراءات  إلغاء  : يجب  إيــران 
الحظر املفروضة على شعبنا

)التفاصيل ص 9(
)التتمة ص12( 

دخان الحرب يعود الى كييف.. ومخاوف االجتياح تتجّدد
ــة ــ ــ ــارب ــ ــ ــح ــ ــ امل قــــــــواتــــــــه  زار  ــو  ــ ــ ــغ ــ ــ ــوي ــ ــ ش
ــة ــّي ــال ــت ــق ــم األعــــمــــال ال ــدعـ ــا : نـ ــ ــي ــ ــران ــ ــي أوك ــ ف
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ابتسام شديد

كل املــؤرشات تدل عىل بقاء 
الوضــع الحكومي عىل حاله، 
ترصيف  حكومة  واســتمرار 
وميكن  مبهامهــا،  األعــال 
االســتناد اىل مســار عملية 
التأليف  ان  التكليف لالستنتاج 
لن يكون ســهال، وان معوقات 
كثــرة تقف يف طريق الرئيس 
املكلف بدءا مــن عوائق القوى 
السياسية وطلباتها، و »فيتوات« 
املعارضني، كا ان الفرتة املتبقية 
مــن عمر العهد ال تكفي إلنجاز 
حكومة، فالتأليف عادة يستلزم 
إتصاالت واستشارات والوقوف 

»عىل خاطر« قوى سياســية كثرة، علا ان ميقايت 
تــم تكليفه بأصوات هزيلة من قبل كتل سياســية 
مترشذمة، فال الوقت يســمح بالتشكيل وال الظروف 
مهيأة لذلك، وعليه وانطالقا من الرقم غر املسبوق يف 
التكليف، ميكن االستدالل عىل الصعوبات الجمة التي 

تواجه التأليف.
وحتى اللحظة، تستمر القوى السياسية باملناورة 
يف شــأن مشــاركتها يف الحكومة املقبلة، فالتيار 
الوطني الحر مل يحسم قراره بعد، بإنتظار املشاورات 

يف مجلس النواب، كا ان مشــاركته مرهونة بسلة 
رشوط ومطالب، فاالشــتباك األخــر مع الرئيس 
املكلــف وتبادل االتهامات ال يؤرشان اىل حســن نية 
وتعاون، ويتحدث كثرون عن ضغوط ميارسها التيار 
للتجاوب مع إقالة حاكم مرصف رياض سالمة وتغير 
قائد الجيش جــوزف عون، وحول التعيينات اإلدارية 
والديبلوماسية واإلدارية،  القضائية  والتشــكيالت 
فالتيار الذي مل يســم ميقايت هو امام  أحد خيارين: 
فإما الذهاب اىل املعارضة لتجديد »دمه« واستنهاض 
شعبيته، او العودة اىل الحكومة ألنه ال ميكن ان يُقيص 

نفسه عن آخر حكومات العهد، 
يف الوقت الذي يتسابق فيه مع 
حزب »القــوات اللبنانية« عىل 

الحصة املسيحية.
وبالنسبة اىل الحزب »التقدمي 
االشرتايك«، ال يشء محسوما 
بعد، لكــن املؤكد ان املختارة لن 
»فالتا«  الــدرزي  التمثيل  ترتك 
يف أي حكومــة، وان »اللقــاء 
الدميوقراطــي« الذي ســمى 
الســفر نواف سالم سيكون 
مواكبا للمتغرات والظروف التي 
تســتجد يف التشكيل، بخالف 
حدد  الــذي  »القــوات«  حزب 
خياراته سلفا بعدم املشاركة يف 
الحكومة، إال بعد إنتخاب رئيس 
جديد للجمهورية وحينها يبنى عىل الشيىء مقتضاه.
مع ذلك، فان التوقعات ال تدل عىل ان امللف الحكومي 
سيكون حاميا، فحركة ميقايت ستكون من دون بركة، 
وكل الوســاطات الحكومية ستكون لزوم ما ال يلزم،  
فالقوى السياسية تحاول ترتيب تسويات مع ميقايت، 
ويف حال فشــل اإلتفاق، فاألمور ستذهب اىل مسار 
معقــد يف موضوع التأليف، ورمبا يلجأ ميقايت اىل 
اجراء تعديالت وزارية موضعية،  يف حال حصل توافق 

مع الربملان حول هذا األمر.

ألغام في طريــــــق التأليف... الوســــــاطة الحكومّية »حركــــــة بال بركة«
ميقاتي يصطدم بعوائق السياســــــيين... والتعديــــــالت الوزاريّة خيار أكيد

عيل ضاحي

متثيل »التيار الوطني الحر« 
و»القوات« و»االشرتايك« ليس 
الحكومية  الوحيدة  املشــكلة 
امــام الرئيــس املكلف نجيب 
ميقــايت، بل هنــاك مطبات 
كثرة، ومنها التمثيل السني بعد 
تشــعبه وتشتته اىل  مكونات 
املســتقبل«،  »قدامى  عــدة: 
»املســتقلون«، »التغيريون«، 
»الجاعــة  »املشــاريع«، 

االسالمية«.
وتؤكد اوساط سنية واسعة 
اإلطــالع،  ان تكليــف ميقايت 
املكونني  وتعمــد  »الهزيــل«، 

املسيحيني الكبرين »التيار« و »القوات«، عدم تسمية 
ميقايت اثار »الغضب السني« لكونه يشكل »اساءة« 
ملوقع رئاسة الحكومة، و »السني االول« الذي يشغله، 
كا ترك »ندوباً« يف الجســد الســني املثخن بجراح 
التهميش، وإجبار الســعودية الرئيس سعد الحريري 
عىل »اإلعتزال السيايس والنيايب والحكومي املبكر«، 

وصوالً اىل تقسيم السّنة اىل فرق متعددة ومشتتة.
وتكشف االوساط ان هناك اصواتا دينية وسياسية 
من دار الفتوى ومفتي املناطق وشــخصيات سنية 
حزبية وسياسية، خصوصاً من جانب »تيار املستقبل« 
ومنارصيه ومؤيديه، برضورة التشــدد يف التمثيل 
الســني، وان يُســمي ممثلو »السنة الرشعيني« يف 
مجلس النواب املمثلني الحكوميني، ومن بينهم النواب 
الـ 11 الســّنة )املقربني من الحريري و »املستقبل« 
ضمناً ( والذين ســّموا ميقايت لرئاســة الحكومة. 
ويف حال اعتمد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، تطالب 

االصوات الســنية نفسها ان يســمي هؤالء النواب، 
بالتشاور مع الرؤساء السابقني للحكومة والحريري 

ودار الفتوى ممثليهم الحكوميني.
وتقول االوساط نفسها، ان االصوات نفسها ترى 
ان عىل ميقايت بدوره ان يتشدد بحصته الحكومية، 
وان ال يقبل بأن يكون لرئيس الجمهورية وزراء سّنة 
عىل غرار الحكومة الحالية، واذا كان كذلك، يجب عىل 
السّنة ان يســموا وزراء شيعة ومسيحيني ودروزاً، 
وعىل اآلخرين ان يســموا وزراءاً موارنة ومسيحيني 

ايضاً.
وتشر االوســاط اىل ان ميقايت، ورغم انه يؤكد 
مرونته وانه لن يفتعل مشــكلة مع احد، وان الفرتة 
الحكومية هي اربعة اشهر و »مش محرزة« تضييع 
الوقت يف الســجاالت والرشوط والرشوط املضادة، 
اال انه لن يتساهل يف التمثيل السني، ولكون التنازل 
الســني امام رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره 
النائب جربان باســيل يف خريــف العهد الرئايس، 

شعبية  انعكاسات  له  سيكون 
ميقايت  عىل  وسياسية  سنية 
ومن ســيمثل الرئيس عون من 

السّنة يف الحكومة.
يف املقابــل، يؤكد مطلعون 
عىل اجواء ميقايت، انه ينتظر 
السنية  الكتل  ممثيل  ســاع 
والشيعية والدرزية واملسيحية، 
وما هي طلباتها اليوم وغداً يف 
االستشارات النيابية؟ وما هي 
مقاربتها الحكومية؟  وما هو 
تصورها للحكومة وشــكلها؟ 

ومن تقرتح لتمثيلها؟
ويكشــف هــؤالء ان هناك 
احتاال بتقديم ميقايت مسودة 
تشكيلة اوىل للرئيس عون بعد 
انتهاء االستشــارات مبارشة، ولكن ليس لديه تصور 
جاهز او محدد، كا اشيع يف وسائل االعالم، فتحديد 
معامل وتشكيلة الحكومة، يجب ان يكون بعد انتهاء 

االستشارات وليس قبلها.
وتشــر االوســاط اىل انه من الطبيعي ان يكون 
ميقايت قد تشاور مع الرؤساء السابقني للحكومة، ال 
سيا الحريري، ومن الطبيعي ان يكون للحريري ولهم 
وجهة نظر ورأي حكومي لجهة التمثيل السني، وهناك 
مكونات سنية اخرى من »املستقلني« و«التغيريني« 
ونواب الشال السّنة وغرهم من القوى السنية التي 
متثل السنة يف مجلس النواب، وايضا ًسيكون لهم رأي 

ودور يف التمثيل السني.
وتشدد الوساط عىل ان ميقايت يسعى اىل »فريق 
حكومــي متجانس«، ويعتــرب ان الحكومة كلها له 
ومتثله وهو رئيسها، خصوصاً اذا نجحت يف تحقيق 

اهدافها واجندتها االنقاذية املالية واالقتصادية.  

تشــــــّدد ســــــني في التمثيل الحكومي... وســــــعد الحريري شريك فيه ؟
ميقاتي يسعى الى »فريق ُمتجانس«... وتشكيلة بعد اإلستشارات ُمباشرة !

كاريتاس  رابطــة  احتفلت 
الذهبــي  باليوبيــل  لبنــان 
لتأسيســها، تحــت شــعار 
»خمسني ومكملني«، يف قداس 
مار  املاروين  البطريرك  ترأسه 
بشــارة بطــرس الراعي، يف 
بازيليك سيدة لبنان - حريصا، 
يف حضور رســمي وروحي 

وإعالمي حاشد. 
وترأس الراعي القداس وألقى 
عظــة قال فيهــا: »كاريتاس 
لبنان قبلت تحدي اإلميان منذ 
مثاره  واختربت  سنة  خمسني 
غر املتوقعــة، وها هي تكرب 
وتتسع يف برامجها وخدمتها 
وســع لبنان، فلرنفــع معها 
ذبيحة الشــكر هذه، والتاس 
مزيــدا من اإلميان. متدد عمل 

كاريتاس اىل بروت ثم إىل مختلف املناطق اللبنانية 
، يف محاولــة ملواجهة نتيجة الحروب املحلية التي 
راحــت تتمدد كالنار يف الهشــيم، وتعبث بالوطن 
واملجتمع، وتخلف وراءها ارضارا كارثية يف البرش 

والحجر«.
أضــاف »كم كنا نتمنى لو أن املســؤولني املدنيني 
والسياســيني عندنــا يتمتعون بــذرة من اإلميان 
وشــجاعة التحدي الذي يقتضيه، ملا كنا نعيش يف 
حالــة االنهيار الكامل سياســيا واقتصاديا وماليا 
ومعيشــيا واجتاعيا. كنا نتمنى لو شــاركت يف 
تســمية الرئيــس املكلف، أيا يكن املســمى، فئات 
نيابية أوســع لترتجم، بفعل إيجايب ودســتوري 
وميثاقــي، الوكالة التي منحها إياها الشــعب منذ 
أســابيع قليلة، وال ســيا أن االستشارات إلزامية. 
هكذا تشــعر جميع املكونات اللبنانية أنها تتشارك 
يف كل االستحقاقات الدستورية والوطنية. يف كل 
حــال نتوجه بالتهنئة لدولة الرئيس نجيب ميقايت 
إلعــادة تكليفه. وندعو لــه بالتوفيق. إنا من جديد 
نطالب باإلرساع يف تشكيل حكومة وطنية لحاجة 
البالد إليها، وليك يرتكز االهتام فورا عىل التحضر 

النتخاب رئيس إنقاذي للجمهورية. فال تفسر ألي 
تأخر يف التشكيل سوى إلهائنا عن هذا االستحقاق 
الدســتوري. ال يوجد أي سبب وجيه ووطني يحول 
دون تشــكيل الحكومة وانتخــاب الرئيس الجديد. 
ويف هذا اإلطار، نناشــد جميع األطراف أن يتعاونوا 
مــع الرئيس املكلف بعيــدا من رشوط ال تليق بهذه 
املرحلة الدقيقة، وال يتســع الوقت لها، وال تساهم 
يف تعزيز الوحدة الوطنية وصورة لبنان أمام العامل. 
وننتظر من الرئيس املكلف، باملقابل، تشكيل حكومة 
عىل مستوى األحداث، تشجع القوى الوطنية عىل 
املشــاركة فيها، وتعزز الرشعية والنزعة السيادية 

واالستقاللية يف البالد وتجاه الخارج«.
وتابع »هذه األشــهر األربعــة الباقية من عمر 
العهــد، يجــب أن تخصص لخفض نســبة الحقد 
واالنتقام والكيدية واملطاردات القضائية البوليسية 
التي مل يألفها املجتمع اللبناين. ويجب أن تخصص 
للتخفيف من معاناة الناس، لضبط األوضاع األمنية، 
لتحييد لبنان، إلحياء التحقيق القضايئ يف جرمية 
املرفــأ. ويجب أن تخصــص لتعديل خطة التعايف، 
ملواصلة املفاوضــات الحدودية عىل النفط والغاز، 
وخصوصا النتخاب رئيــس جديد للجمهورية يف 

أقرب وقت ضانا لوحدة الكيان 
الرشعية،  والستمرار  اللبناين، 
إلحداث  محاولة  ألي  واستباقا 
شــغور رئايس. نحن نرفضه. 
ورضوري أن يتضمــن برنامج 
التزاما  الجديــدة  الحكومــة، 
واضحا لهذه القضايا. يكفي أن 
اللبناين  ننظر إىل حال الشعب 
لتســتيقظ الضائــر النامئة 
لدى الذين لديهم ضمر. يكفي 
أن ننظــر إىل عذاباته اليومية 
لرتفع املسؤولون إىل مستوى 
أزمة لبنــان، ولتكف الجاعة 
السياســية عن العبث مبصر 
الوطــن واملواطنني عىل مذبح 
مصالحها الفئوية والشخصية. 
إن السياســة فن نبيل لخدمة 
الخر العام ال هواية، وهي يف 
األســاس اختصاص ورسالة مرشفة تحتم عىل كل 
من يود مارســتها أن يتحىل باملسؤولية والجدية 
والنضوج والخربة واإلقدام وحســن التدبر والجرأة 
عىل إعطــاء األولوية للمواقــف الوطنية عىل ما 
عداهــا، وخصوصا يف هــذا الوقت العصيب. فكل 
املعالجات ألزماتنا تبقى محدودة الفائدة ما مل نطرح 
القضية الوطنية بكل أبعادها من دون خوف أو عقدة 
أو حرة. إذا عجز السياســيون، عىل ما يظهر، فإنا 
ننادي من جديد مبؤمتر دويل خاص بلبنان ملعالجة 

مرضه بعد تشخيصه بجرأة وشجاعة«.
وخالل الذبيحــة التي خدمتها جوقة شــبيبة 
كاريتــاس، رفعت الصلــوات وقدمت القرابني عىل 
نوايا اســتمرار عمل الرابطة يف خدمة اإلنسان، كل 
إنســان، من دون تفرقة بني عرق أو دين أو انتاء، 
وعىل نوايا جميع أعضاء الرابطة وداعميها، األحياء 

منهم واملنتقلني. 
ويف الختام، عرض كليب النشــيد الجديد الخاص 
بكاريتــاس الذي يحمل عنوان »رصيت العيد«، وهو 
مــن كلات الدكتور أنطوان ســعد، ألحان جوزيف 

خليفة، وإرشاف األب شارل صوايا.

ـــ »كــــاريــــتــــاس« ــ ــي لـ ــ ــب ــ ــذه ــ ــل ال ــيـ ــوبـ ــيـ ــالـ تــــــــرأس قـــــداســـــاً إحـــتـــفـــالـــيـــاً بـ
الراعــــــي : لإلســــــراع فــــــي تشــــــكيل حكومــــــة وطنّيــــــة حتــــــى يتركــــــز
للجمهوريّــــــة إنقــــــاذي  رئيــــــس  النتخــــــاب  التحضيــــــر  علــــــى  اإلهتمــــــام 

الراعي يرتأس القداس

إســتقبل رئيس حكومة ترصيف االعال 
نجيب ميقايت نائــب رئيس الوزراء الرتيك 
ووزير الصحة السابق رجب أكداغ عىل رأس 
وفــد يف دارته، يف حضــور وزير الصحة 
الدكتــور فــراس االبيض، وذلك ملناســبة 
مشــاركة الوزير الرتيك يف مؤمتر اقيم يف 

بروت عن النظام الصحي املســتدام بدعوة 
مــن جمعية  ISPHOR. وقــد جرى خالل 
اللقــاء بحث التعاون الصحــي بني البلدين 

تطويره.  وسبل 
وشــكر ميقايت لـ »تركيــا وقوفها اىل 

جانب لبنان يف كل املجاالت«.

ــيــس الـــــوزراء الــتــركــي ــائــب رئ مــيــقــاتــي اســتــقــبــل ن
ــان ــن ــب ــب ل ــ ــان ــ شـــــاكـــــراً وقـــــــوف بـــــــالده الــــــى ج

ميقايت مستقبال املوفد الرتيك              )دااليت ونهرا(

كتب وزير الشباب والرياضة يف حكومة 
ترصيف األعال جورج كالس عىل صفحته 

»فيسبوك«: يف 
األحمر...!  والجــوع  األســود  »الطحني 
يف زمن األزمات، إمــا أن نقف عىل خاطر 
الوطن، أو أن نــــسأل خاطــر الوطن، أو 

أن نأخذ بخــــاطر الوطن!! قرارنا أن ننقذ 
الوطــن، لبنــان ال يحتمل االســتثار يف 
النزاعات واســتعراضات القوة...! نحن لن 
نســلم البلد اىل أســــواق القطع السود..! 
إن لبنان األبيض لن يستســلم لسياســات 

األسود...!« الطحني 

ــم ــل ــس ــت ــس ي ــن  ــ ــ ل ــض  ــ ــ ــي ــ ــ األب ــان  ــ ــن ــ ــب ــ ل  : كـــــــالس 
لـــــــســـــــيـــــــاســـــــات الــــــطــــــحــــــيــــــن األســـــــــــــود

»الهيئة  أمني  كشف 
الوطنيــة ملتقاعــدي 
املســلحة«  القــوى 
يف  عواضــة  عــاد 
بيــان، أن »املتقاعدين 
يتحرضون  العسكريني 
لتحركات واســعة يف 
كل املناطق وإقامة خيم 
باعتصامات  والبــدء 
مفتوحة، بالتنسيق مع 
العام  العايل  االتحاد 
العالية  والنقابــات 
ومتقاعدي  واملهنيــة 
يف  العــام  القطــاع 

اإلدارات العامة واألساتذة«.
ودعــا موظفي وزارة املال إىل »الرتاجع عن 
اإلرضاب وإلغــاء تهديدهم بعدم إنجاز رصف  
رواتب املوظفني والعســكريني واملتقاعدين، 
ألن ذلك قــد يوصل األمور إىل كارثة كربى ال 
يتمنونها، فأي تأخر قــد يضطر املتقاعدين 

العســكريني إىل املبيت ودخــول مبنى وزارة 
املال ومبنى الرصفيات، اعتبارا من أول شــهر 
متــوز املقبل، وبإمكان الــوزارة وموظفيها 
إقفالها كليا بعد رصف الرواتب واملشاركة معنا 
باملطالبة برفع الرواتب التي أصبحت قروشــا 
ال قيمة لها وليس فقط املطالبة برفع زيادات 

خاصة بهم أو ملوظفني دون سواهم«.

ــرون ــّضـ ــحـ ــتـ ــة يـ ــحــ ــ ــّل ــ ــس ــ ــوى امُل ــ ــقـ ــ ــدو الـ ــاعــ ــ ــق ــ ــت ــ ُم
ــات ــ ــ ــّرك ــ ــ ــح ــ ــ العـــــتـــــصـــــامـــــات مــــفــــتــــوحــــة وت

وصــل نائــب رئيس املجلس اإلســالمي 
الشيعي األعىل العالمة الشيخ عيل الخطيب 
والوفــد املرافق اىل مطار بروت الدويل قبل 
ظهــر امس، منهيا زيارته اىل املراقد الدينية 
املرجعيات والشــخصيات  العراق ولقاء  يف 

الدينية.
وادىل الخطيب بترصيح يف صالة الرشف، 
يف حضور حشــد من علاء الدين قال فيه: 
»كانت زيــارة خاصة وقصدنا فيها األماكن 
املقدسة يف العراق وأيضا اللقاء مع املراجع 
الســيد عيل السيستاين والشــيخ إسحاق 
النجفي، وكانت  الفياض والشــيخ بشــر 
هــذه اللقاءات مفيــدة أطلعناهم فيها عىل 
األوضــاع العامة يف لبنــان وتبادلنا الرأي 
حول ما ميكن عمله ملســاعدة لبنان يف هذا 
املجــال، وكان االهتام من املراجع العظام، 
كبرا ومها، وآملــوا أن يكون الفرج قريبا 
عــن لبنــان واللبنانيني، ودعــوا اىل وحدة 
اللبنانيــني واىل الوحــدة الوطنية وأن هذا 
هو األصل، وأن يقــوم اللبنانيون مبا عليهم 
بأداء واجبهم تجاه الشعب بتأليف الحكومة 
وسائر األمور التي ينبغي للبنانيني أن يهتموا 
بها، وهــم مل ينتظروا وإمنا بادروا من قبل 
اىل مســاعدة لبنان واللبنانيــني وبركاتهم 
تصل اىل الشــعب اللبناين منذ تفجر املرفأ 
وما قبل التفجر حيث كان االهتام واســعا 
من املرجعية يف النجف االرشف ومن الشعب 
العراقي والدولة العراقية تجاه لبنان، ونحن 
شــكرنا لهم هذه املساعدات وهذا االهتام 

والتقدير وهذه املحبة تجاه لبنان ونسأل الله 
أن يطيل أعارهــم وأن يوفقهم للمزيد يف 

السبيل«. هذا 
أضاف »كانت هناك دعوة كرمية من عار 
الحكيم وهي دعوة خاصة وتبادلنا الرأي يف 
اللبناين والعراقــي وما ينبغي عىل  الوضع 
الجميــع الحفاظ عىل الوحدة الوطنية عىل 
الشقيقني،  والشــعبني  البلدين  بني  التعاون 
وشكرنا للعراق مســاعدته لبنان سواء يف 
املجال النفطي أو غره وأكدنا رضورة إبقاء 
هذه املســاعدة وزيادتهــا، وكان االهتام 
كبــرا يف هذا املجــال وكان هناك جو من 
املحبــة وهذا قديم من العــراق تجاه لبنان 
وخصوصا بالنســبة للعلاء واملرجعية يف 

النجف االرشف«.
من جهــة ثانية، اقام الســفر اللبناين 
يف العراق عيل حبحاب مســاء امس عشاء 
تكرمييــا عىل رشف الخطيب والوفد املرافق 
حرضه اىل جانب اركان الســفارة شخصيات 

العراق. اللبنانية يف  الجالية  من 
كا، واومل رئيس تيــار الحكمة الوطني 
يف العــراق العالمة عار الحكيم عىل رشف 
الخطيــب والوفد املرافق، وكانت مناســبة 
تــم خاللهــا التباحــث يف األوضــاع يف 
الســاحة  والتطورات عىل  واملنطقة،  لبنان 
العراقيــة. وكان الخطيب التقى يف النجف 
االرشف اساتذة الحوزة الدينية عىل التوايل: 
آية الله الشــيخ هــادي آل رايض وآية الله 

االيرواين. باقر  الشيخ محمد 

عاد الى بيــــــروت بعد زيارة املراقــــــد الدينّية و مرجعّيات
للبنان سواء ُمســــــاعدته  العراق  : شــــــكرنا  الخطيب 
باملجــــــال النفطي أو غيره... وأكدنــــــا ضرورة زيادتها

الخطيب يزور الحكيم



بريوت  مرتوبوليت  ترأس 
األرثوذكس  للروم  وتوابعها 
املطــران الياس عوده خدمة 
كاتدرائيــة  يف  القــداس 
القديس جاورجيوس. وألقى 
عظة قال فيها: »نســمع يف 
هذه األيام عن لقاءات تروج 
للمثليــة. وألننــا نتكلم عن 
الرســل واصطيادهم البرش 
من بحر الخطيئة واإلنحراف 
نقول إننا، مع احرتامنا لحرية 
اإلنسان، نحن نؤمن أن »الله 
محبة«. بالتــايل كل محبة 
حقيقيــة مصدرها الله، وال 

ميكن عيشــها إال وفقا ملشيئة الله ووصاياه. 
ومحبة اللــه تنعكس يف ترتيب الخلق. يعلن 
ســفر التكوين أنه منــذ خلق آدم حواء، خلق 
اإلنسان ذكرا وأنثى: »فخلق الله اإلنسان عىل 
صورته، عىل صورة اللــه خلقه، ذكرا وأنثى 
خلقهام، وباركهام الله وقال: أمثروا واكرثوا، 
وامــأوا األرض« )تــك1: 27(. يعلن الكتاب 
املقدس بوضــوح أن الذكر هو املكمل الوحيد 
لأنثى يف الحب، والــزواج، واالتحاد املبارك 
من أجل املشاركة يف فعل الخلق عرب اإلنجاب، 
واألنثــى وحدها مكملة للذكــر. »لذلك يرتك 
الرجل أبــاه وأمه ويلتصق بامرأته، ويصريان 
كالهام جســدا واحدا«. لكن البعض يسعون 
يف مجتمعاتنا إىل التسويق ملفاهيم منحرفة 
لحريــة الفرد ولحقوق اإلنســان. جامعات 
تســتورد قناعات وقيام خاطئة عام يسمونه 
»حرية عيش املثلية الجنســية« وسواها من 
االتجاهات املريضة، إىل تغيري الجنس، بحيث 
يستعبد كيان اإلنسان وحياته مبجملها ملنطق 
الشهوة املنحرفة والخطيئة. هذه النزعات غري 
اإلنســانية تجرد اإلنسان من كرامته وقيمته 

كشخص مخلوق عىل صورة الله ومثاله«.
 أضــاف »البنية الجســدية، فيزيولوجيا، 
للذكر واألنثى تتكامل. »ذكرا وأنثى خلقهام«. 
هذا خري تعبري عن القصد اإللهي يف الخليقة. 
وكل ترتيــب آخر هو ســقوط وانحراف. وال 
ميكــن تحديــد هوية الشــخص من خالل 
رغباته الجنسية أو شغفه الجسدي. املطلوب 
هــو توجيه تلك الرغبات وتنظيمها يف األطر 
األخالقيــة والروحية التي ميكن من خاللها 
تحقيق مقاصــد الله. فإذا أراد املرء أن يعيش 
حياتــه يف املســيح، عليــه أن يتوافق مع 
مشــيئة الله يف كل يشء. وكام أن اإلنسان 
املؤمن مدعــو للتغلب عىل العواطف، أو امليل 
نحو النشــاط الجنيس خــارج الزواج، كذلك 
اإلنســان املثيل الجنس مدعــو للتغلب عىل 

امليل الذي لديه، وعىل كل شــغف نحو نشاط 
جنيس خارج األطــر األخالقية لزواج الرجل 
مــن املرأة. قــد يكون الــراع صعبا، ولكن 
بنعمة اللــه كل يشء ممكن. غالبا ما يكون 
الصليــب الذي يجب أن نحمله هو الجهاد من 
أجل التغلب عىل العواطف الجامحة. من املهم 
أن يكــون لدى األشــخاص اإلميان واإللتزام 
الروحي لفعل مشــيئة الله، وبذل كل ما يف 
وســعهم ملحاربة كل شهوة ضارة مستعينني 
بالصوم، والصالة، واإلرشاد الروحي، وأرسار 
الكنيســة املقدســة. املؤمنون مدعوون أن 
يتوافقــوا بإرادتهم وســلوكهم مع وصايا 
املسيح. عىل اإلنســان أن يتغلب عىل ميوله 
ليك يشرتك يف طريق الخالص. نحن نشجب 
كل الحمالت والندوات واألنشــطة التي تدعو 
املثليني جنســيا لالستسالم لشغفهم. إن آباء 
الكنيسة واضحون بشــأن مخاطر تعريض 
املرء نفســه ألجواء تدفعه إىل الخطيئة. ألنه 
عندما تســود الشهوة ال العقل، يقع اإلنسان 
يف حلقة مفرغة خبيثة. محبتنا للقريب تعني 
مقاربته يف الحــق ال يف املجاملة، ودعوته 
إىل التوبة والقيام مبا هو مناســب لخالصه، 
والتأكيــد عىل ما هو صالح ومقدس من أجل 

خريه ومصالحته مع مشيئة الله القدوس«.
وختم: »دعوتنا أن نرسع وراء املسيح فقط، 
ألن الخالص عنــده، وال خالص لدى البرش. 
املسيح ال مصلحة لديه، بل مينح البرش حرية 
قبوله أو رفضه مبلء اختيارهم. ودعوته »هلم 
ورايئ« ليســت موجهة إىل التالميذ فقط بل 
إىل كل من يســمعها، وبشــكل خاص أبناء 
الكنيســة الذين عرفوا الرب يسوع وسمعوا 
تعاليمــه وعلموا أن محبته نبــع متدفق ال 
ينضب. القرار شخيص. هل أكون من سامعي 
الكلمة وحســب، أم أكون مــن الفعلة الذين 
يؤمنــون ويعملون بإميانهم؟ رجاؤنا أن يعم 

اإلميان الحقيقي والعمل النافع«.

كامل ذبيان

يبدي رئيس الحكومة املكلف 
نجيب ميقايت، تفاؤالً يف ان 
الحكومة  يتمكن من تشكيل 
خالل مهلة ما بني اســبوع 
االنتهاء  بعــد  واســبوعني، 
من استشــاراته غري امللزمة 
دســتورياً، مع الكتل النيابية 
والنواب »املستقلني«، وهذا ما 

حصل يف حكومته السابقة.
ويستند ميقايت يف تفاؤله، 
اىل ان الجميــع بحاجة اىل 
وجــود حكومة، بــدءاً من 
الداخل وصوال اىل الخارج الذي 
اشرتط يف السابق، ان يكون 

يف لبنان حكومة للتفاوض معها، حول االصالحات 
التي ستقوم بها للخروج من االزمة املالية واالقتصادية 
واالجتامعية التي مير بها لبنان، ومل يشــهد مثيلها 
يف تاريخه الحديــث والقديم ان تعرّض الزمة باتت 
وجودية، وهذا ما كشف عنه تقرير البنك الدويل وغريه 
من املنظامت العاملية، التي رأت بأن لبنان ومنذ منتصف 
القرن التاسع عرش، مل يعرف مثل االزمة الحالية التي 
تعصف به، ورفعت من نســبة الفقر بني ابنائه اىل 
حدود 80%، كام زادت البطالة ووصلت اىل 45%، بحيث 
سجل الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، خروج 
60 الف موظف منتسب له، بسبب رصفهم من العمل 

او اقفال مؤسساتهم.
فالوضــع املايل واالقتصادي واالجتامعي الصعب 
يفرض وجود حكومة، بعــد ان تحولت الحالية اىل 
تريف اعامل بعــد االنتخابات النيابية يف 15 ايار 
املايض، وان لبنان امام اســتحقاق والدة حكومة يف 
الفرتة املتبقية من والية رئيس الجمهورية ميشــال 
عون، وهي اربعة اشــهر، حيث ال يحتمل اللبنانيون 
اضاعــة الوقت من قبل السياســيني يف تشــكيل 
الحكومة، للحصول عىل مكاســب فيها، وان البعض 
يفكــر بان الحكومة العتيدة، ســتتوىل  صالحيات 
رئيس الجمهورية، اذا مل تجر االنتخابات الرئاســية 
يف موعدها الدســتوري، الذي يبدأ منذ اول آب املقبل، 
بحيث تكشف مصادر سياسية مطلعة، بان ميقايت، 
يؤكد ان حكومته الرابعة ستولد كام الثالثة، يف خالل 
مهلة قصرية، وســتحمل شــعار »حكومة مهمة« 
مستنداً اىل انه يرتأس حكومة تريف اعامل، ويكمل 
فيهــا حتى نهاية والية الرئيس عون او بعدها مهام 
صدرت تفسريات دستورية، الن الفراغ الرئييس متلؤه 

الحكومة، ســواء كانت مســتقيلة او ال، وحكومته 
الحالية باتت بحكم املستقيلة دستورياً.

ما هي العقبات املفرتضة التي تقف وراء تشــكيل 
الحكومــة؟ الجــواب عىل ذلك، يبدأ مــن ان رئيس 
الجمهورية يرغب يف ان تكون الحكومة سياســية، 
وهذا امر صعب ان يتحقق، يف ظل االنقسام السيايس 
وتوزع الكتل النيابية عىل انتامءات مختلفة، وتشتت 
التمثيل الســني، اذا كانت الحكومة ستتمثل باعضاء 

فيها من الكتل النيابية او من تسميهم.
كام ان التمثيل املســيحي يف الحكومة لن يتوفر 
سياســياً، طاملا ان الكتل النيابية االساســية مل تسم 
ميقايت لرئاســة الحكومة، فكيف ستشارك فيها، ال 
سيام »التيار الوطني الحر« الذي له رشوطه ويسعى 
الن يحجز له مقاعد وزارية وازنة، وان يحصل عىل الثلث 
الضامن فيها مع حلفائه، اضافة اىل رشوط اخرى يريد 
ان تنفذهــا الحكومة تبدأ باقالة حاكم مرف لبنان 
رياض سالمة، واجراء تعيينات يف مراكز الفئة االوىل 
يف املؤسسات الرسمية، وهذا ما يرفضه الرئيس املكلف، 
الذي اعلن بانه ال يقبل بأي رشط يفرض عليه، وهو لديه 
برنامج عمل بدأه يف الحكومة السابقة، وسيستكمله 
يف الحكومة املقبلة، اذا توفق يف تأليفها، ال سيام وان 
املفاوضات مع صندوق النقد الدويل تقدمت، وتم توقيع 

اتفاق البنود االوىل معه.
ويؤكد ميقايت بان امامه، مســألة اساسية وهي 
الخــروج من ازمة الكهرباء التــي طالت، وال بّد من 
قرار جريء، وهو ســيحرر وزارة الطاقة من الجهة 
السياسية التي تولتها الكرث من عرش سنوات، ورمبا 
تكون من حصته كام ينقل عنه، وهو توّجه قد ال يقبل 
به باســيل، حيث يقول مقربون من الرئيس املكلف 
بانه لن يفاوضه، بل سيستمع اليه كرئيس كتلة كام 

غريه من الكتل، وان تشــكيل 
الحكومة يتم بينه وبني رئيس 
الجمهوريــة الــذي يعطيه 
التوقيع عىل  الدســتور حق 
مراســيمها او رفضها، وهنا، 
تقع عىل ميقايت، مامرســة 
مهارته يف تدوير الزوايا، فاذا 
نجح مع الرئيس عون، يكون 
حل عقدة التمثيل املســيحي، 
الذي سيكون جزءا من حصته 
اذا امتنع »التيار الوطني الحر« 
عن املشــاركة يف الحكومة، 
التي ســتحصل عــرب رئيس 

الجمهورية.
ويبقى عىل الرئيس املكلف 
حــل التمثيــل الــدرزي يف 
الحكومة، بعد ان اعلن رئيس »اللقاء الدميوقراطي« 
النائب تيمور جنبالط، بان اللقاء سمى نواف سالم، 
ولكنه لن يشــارك يف الحكومة، التي سيخرج منها 
»الحــزب الدميوقراطــي اللبناين« برئاســة طالل 
ارســالن، الذي مل يعد ممثالً يف مجلس النواب، فهل 
يطبق جنبالط ما اعلنه عن ســالم، عىل ميقايت بعد 
تكليفه تشــكيل الحكومــة، اذ يعمل تيمور بتوجه 
ســيايس، وهو اقرب اىل »قوى التغيري«، ويؤكد بانه 
لن يشــارك يف الحكومة، وعليه ان يقنع والده وليد 
جنبالط بهذا القرار والخيار، بحيث تصبح املشــاركة 
الدرزية عقدة امام الرئيس املكلف، اال ان رئيس الحزب 
»التقدمي االشــرتايك« قد يقبل باملشاركة، اذا حصل 
عىل مقاعد وزارية وازنة، ورمبا يطالب بوزارة سيادية 
وكرس االعراف املســتجدة، وفق ما تنقل مصادر يف 
»االشــرتايك«، حيث ستظهر املشاركة يف الحكومة 
بعد اجتامع »اللقاء الدميوقراطي«، وما ســيخرج به 

من قرار يبلغه للرئيس  املكلف اثناء االستشارات.
فشكل الحكومة سياسية، او تكنو ـ سياسية، او 
تكنوقراط، هو مدار تشاور يقوم به الرئيس املكلف مع 
املراجع املعنية، بدءا من رئيس الجمهورية اىل رئيس 
مجلس النواب، والكتل التي سّمته، اذ ان التوجه لدى 
ميقايت، اذا تعذر تأليف حكومة سياسية ال يريدها، ان 
تكون مبتورة ومن لون سيايس واحد، فانه قد يلجأ اىل 
تشكيل حكومة مطعمة من الحالية، مع شخصيات 
جديــدة وتوزيع للحقائب، وال تكون حكرا عىل جهة 
سياسية او طائفية معينة، وهنا يُطرح السؤال ايضاً 
حول وزارة املال، التي يتشــبث بها الرئيس نبيه بري، 
ويوافقه حزب الله تحت عنوان املشاركة يف السلطة 

بالتوقيع الثالث، او ما يسمى »املثالثة« يف السلطة.
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 ميقاتـــي يســـعى الـــى »حكومـــة ُمهّمـــة« تكّمـــل مـــا بدأتـــه الســـابقة
التشـــكيل خالل أســـبوعين إذا ُحّلت العقد املســـيحّية والدرزيّة ووزارة املال

ــــــة؟ ــــــة فــــــــــي املنطقــــ ــــــرات القادمــــ ــــــن التغييــــ ــــــع ميقاتــــــــــي ثمــــ ــــــل يدفــــ هــــ
ميشال نر 

يف العــامل وحوله موجات جديدة من »كوفيد19« 
مبتحــورات »غريبة عجيبة«، كالتســونامي تفتك 
بالبرش آخذة بدربها الحجر، اما يف لبنان فاستحقاقات 
ومواقف من بعبدا إىل الرساي، وما بينهام وحولهام، 
ومتحورات تأكل األخــر واليابس مكملة عىل ما 
بقي مــن حجر، يجمع بني الحالتني، الخشــية من 
السيناريوهات الكارثية«. فالحركة بال بركة« تتسيد 
امللف الســيايس الداخيل بكل مندرجاته، يف انتظار 
خروج قطار االنتخابات الرئاســية عن سكته، فيام 
»الرتقيع مايش« يف »الكهربا والتلفون واالنرتنت«، 
والوعد باجراءات اقتصادية »مسوك قلبك والحقني«، 

يف بلد شعبه »بال مخ مش من هلق... من زمان«.
فيوما بعد يوم، ومع اقرتاب نهاية العهد، يزداد تفكيك 
االزمة صعوبة وتعقيدا، مع صب تعطيل املتررين 
الزيت الدائم عىل نار الخالفات العميقة بني اهل الحكم 
حول األساسيات والبديهيات لقيام املؤسسات وانتظام 
عملها، ليزيد من طينها بلة الكيمياء املفقودة بني أركان 
البيــت، حيث يعمل كل واحد منهم مبنطق »قبور بيك 
والحقني«، و«الشــاطر بشطارتو«، مقتطعا لنفسه 
مساحة يلعب فيها ومحمية يبني عىل انقاضها، مل 

يكن ينقص دليل عليها ســوى حمالت »الزجل« عىل 
خط مرينا الشالوحي الرساي، رغم أن اي من طرفيها 
مل يبق بعد بحصته، مكتفيا بتمرير الرسائل امام زواره 

واصدقائه.
مصادر سياسية متابعة شككت يف قدرة الرئيس 
املكلف عىل تشكيل حكومة، معتربة ان هناك صعوبة 
كبرية يف املوضوع، نتيجة الراع الســيايس القائم 
عىل الســلطة، وتحديدا عــىل التحكم بواقع االمور 
والفراغ املرتقب الذي سينجم عن عدم انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية، وسط رصاع بدأ منذ اليوم بني القوى 
املختلفة عىل من سيحكم لبنان خالل هذه الفرتة، وما 
كالم معراب حول عدم التسمية والدخول يف الحكومة 
ســوى املؤرش عىل ذلك، كــام ان معارك رئيس التيار 
الوطني املفتوحة ضد الجميع هي بدورها برهان آخر. 
من األخر و »ملا نخبي الســموات باالبوات«، وعمال 
برأي »صهر العهد« وتتمة لرؤيته، فان رئيس حكومة 
تريف األعامل »املغلوب عىل أمره«، كان وســيبقى 
مستقتال للعودة اىل الرساي حارضا نارضا دامئا ابدا، 
جاهزا لكل فصــول املرسحية، حامال ازميله لتدوير 
زوايا خالفات بدأت منذ اليوم االول لوصوله، ومستمرة 
يف ظل سعيه لوراثة بعبدا، املسلمة بأن الوقت ما عاد 
للعمل، بقدر ما بات لتأمني انتقال للســلطة واألزمة 

وملفاتها ســواء للصهر او غريه، ال فرق وفقا ملصادر 
متابعة.

 فساكن الرساي، حساباته من العيار الكبري، عنوانها 
العريض وراثة الساحة السنية مع تداعي الحريرية 
السياسية، فابن طرابلس الذي خاض معارك بالطول 
والعرض للوصول إىل الرئاسة الثالثة، كمحطة ملرشوع 
»امليقاتية السياســية«، هدفه حفظ مكان يف العهد 
الجديد، كرئيس حكومة وحيد اوحد. حلم بدا يتهاوى 
بدوره، يف ظل التغيريات الكبرية والدراماتيكية التي 
تشــهدها املنطقة، والنقلة االمريكية النوعية تتابع 

املصادر. 
فالنظــام ســقط، وكلُّ واحد »عــم يفتش« عن 
مصلحته يف دولة »كل مني ايدو الو«، لتنتهي ثالثية 
ميشــال عون لربط النزاع مع الضاحية، متاما كام 
انتهت ثالثية ميشــال سليامن، فالجمود الحكومي 
مرشح لالستمرار إىل أجل غري مسمى، وإذا كان أحد 
ال يشك يف أن التيار الوطني الحر فهم الرسالة جيدا، 
فإن األهم بالنسبة إليه يف مكان آخر... »وهون قصة 
تانية اكرب بكتري«، تبدأ بخطوط الرتســيم وال تنتهي 
بنصاب »غب الطلب« وفقا لالرقام واملصالح... فاىل 
حينه كالم كثري ســريمى يف سوق السياسة ليبيع 

ويشرتي املزايدون.

 حــزب اللــه: لُنســارع الــى تشــكيل حكومــة املمكن كــي تتحّمل مســؤولّية إدارة البالد
ــا ــي ثرواتن ــا ف ــن وبحقن ــع والتوطي ــة بالتطبي ــة املتعلق ــا الوطنّي ــكون بثوابتن ومتمّس

[ رأى عضــو املجلس املركزي يف حزب الله 
الّشــيخ نبيل قاووق، أّن »اللّبنانّيني يعانون من 
أزمات خانقــة، ما يفرض اعتامد آلّية تختر 
الوقت وترسع تشــكيل الحكومة«، مشريًا إىل 
أّن »املامطلــة وتضييع الوقت، يعني املزيد من 
تضييع الفرص واملزيد مــن معاناة اللّبنانّيني، 
الّذين يريدون الرّسعة يف الّتشكيل والعمل لوقف 

االنهيار وتخفيف املعاناة«.
وأكّد، خالل حفل تأبيني أُقيم يف بلدة خرطوم 
الجنوبّيــة، أّن »هناك مــن يعمل عىل العرقلة 
وإبقــاء البلد يف متاهة األزمات، وباتت هويّة 
هؤالء معروفة وهم يتقاضون أجرة مواقفهم 
السلبّية«، مشّدًدا عىل أّن »الّتهديدات االرسائيلية 
هي لالستهالك املحيّل، وال تنفع أمام مفاجآت 

ومعادالت املقاومــة، وال تغرّي من واقع قّوة املوقف 
اللّبناين املرتكز عىل قّوة معادلة الجيش والّشــعب 

واملقاومة«.
ولفــت قــاووق إىل أّن »أّي تحالف ســعودي مع 
إرسائيل، يشكّل تهديًدا مبارشًا وطعنًة يف ظهر لبنان 
وفلسطني وسوريا وكّل األّمة«، مركّزًا عىل أّن »لبنان 
الكرامة واملقاومة ال ينتمــي للعروبة املارِقة، وإّنا 

للعروبة األصيلة الوفّية لأّمة وفلسطني«.
[ أكد عضو املجلس املركزي يف حزب الله الشــيخ 
حســن البغدادي خالل لقاء فكري يف قاعة العالمة 
الشيخ عيل البغدادي يف بلدة أنصار الجنوبية »رضورة 
ابتعاد املســؤولني اللبنانيني عــن الكيد والعمل عىل 
مصلحة لبنان من خالل تشكيل حكومة تحل املشاكل 
رسيعا، خصوصا انها باتت  ال تطاق بســبب الحصار 
األمرييك الذي تنفذه عرب مســؤويل الدولة من نهب 
املال العام إىل رسقة أموال الشعب وإىل الرضوخ بعدم 
اإلصالحات غري آبهني مبا يجري من توترات يف اإلقليم 
وخصوصا يف ظل الراع القائم بني روسيا وأمريكا 
يف أوكرانيا وما يرتتب عليه من تداعيات عىل مستوى 
العــامل، فال يجوز أن نجلس وننتظر نتائجها لنكون 

مع الفريق الرابح يف ظل أوضاع معيشــية حرجة ال 
تطال فئة خاصة من املجتمع اللبناين، بل تطال كافة 

املجتمع من دون استثناء«.
وعن التهديدات اإلرسائيلية املتكررة ضد لبنان، قال: 
»من املضحك أن يطلق قادة العدو  التهديدات، وهم الذين 
خرسوا الحرب يف أوج قوتهم وقوة داعميهم، يف حني 
بــات هذا التهديد اليوم يخيف املجتمع اإلرسائييل وال 
يســمع به اللبنانيون، بسبب اعتامدهم عىل قدرات 

املقاومة وقوة محورها«.
وختم البغدادي »نحن متمسكون بثوابتنا الوطنية 
يف ما يتعلق بالتطبيع والتوطني وبحقنا يف ثرواتنا، 
وسنتمسك مبقاومتنا أكرث لحامية بلدنا والدفاع عن 

ثوابتنا ومقدساتنا«.
[ رأى رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب محمد 
رعد بأن »املشكلة يف لبنان هي يف بعض الطموحات 
الخاصة والسياسية والفئوية التي تدفع هذه الجامعة 
أو تلــك ملحاولة القبض عىل الســلطة دفعة واحدة 
وتتوهم أنها ميكن أن تفعل كل يشء إذا اســتقام لها 
األمر«، مضيفا »البعض يعد الناس بالكهرباء وال كهرباء 
والبعــض يعدها بالدواء وال دواء، يف حني أن حســن 

التدبري يتطلب بأن يكون املسؤول صادقا مع أهله 
وشعبه حتى يعينوه عىل األقل بصربهم عليه«.

خــالل حفل تأبيني أقيــم يف بلدة حاروف 
الجنوبية لقاســم بدر الديــن، قال رعد »علينا 
جميعا أن نســارع اىل تشكيل حكومة املمكن 
يف هــذا الوقت، ليك تتحمل مســؤولية إدارة 
البالد، فاملريض ال ميكنه أن ينتظر واألســواق 
التي يتحكم بها املحتكرون تحتاج اىل ســلطة 
تردعهــم، والعدو الذي ال يزال يهددنا برا و بحرا 
يحتاج إىل سلطة تقوى مبعادلة القوة والدفاع 

والنر التي تجهض التهديد والعدوان«.
[ أشار النائب حسن فضل الله، خالل احتفال 
تأبيني أقيم يف حســينية بلدة السلطانية، إىل 
أن »التهديــدات التي يطلقها قادة عســكريني 
صهاينة ومسؤولني إرسائيليني ضد بلدنا، وباألخص 
ضد جنوبنا واملنطقة الحدودية، يف إطار حربهم عىل 
نفطنا وغازنا، هي محاولة إلخافة بلدنا يف ما يتعلق 
بحقوقه النفطية والغازية، ومثل هذه التهديدات تدل 
عىل أن هذا العدو لديه أطامع يف ثرواتنا بعد أن منعته 
املقاومة من تحقيــق أهدافه ضد أرضنا. فمثل هذه 
التهديدات هي حرب كالمية ونفسية من زمن مىض 
مل تعد تجدي وتخيف ال أغلبية الشــعب اللبناين وال 
قرار هذه املقاومة بالبقاء دامئاً حارضة لحامية بلدها 
والدفاع عنه، وأياً تكن التهديدات اإلرسائيلية، فإنها لن 
تســتطيع أن تجعل هذا العدو يتامدى يف استهدافه 
لبلدنا، وهو بعد كل هذه السنوات، صار كياناً مهزوماً 
مردوعاً يف مواجهة مقارمتنا وإرادة شعبنا، ومل يعد 
يف موقع إخافة هذا الشــعب املطمنئ إىل مقاومته 

وقدرتها عىل حامية بلدها«.
أضــاف »نحن نعترب اليوم أن هناك رضورة وطنية 
حقيقية لكل مواطن أن تتشكل حكومة قادرة وفاعلة 
ولديها الصالحيات وأن تبدأ بالعمل الفوري، وعلينا أن 
نبقى نطالبهم ونالحقهم من أجل أن نخفف من هذه 

األزمة«.

رعد يلقي كلمته

 عــــــــــوده عــــــــــن املثلّيــــــــــة: املطلــــــــــوب توجيــــــــــه الرغبــــــــــات
ــة ــ ــ ــ ــ ــة وروحّي ــ ــ ــ ــ ــر أخالقّي ــ ــ ــ ــ ــي أط ــ ــ ــ ــ ــا ف ــ ــ ــ ــ وتنظيمه

عوده يلقي عظته

 قبـــــــــــــــالن: الشـــــــــــــــذوذ مرفـــــــــــــــوض بشـــــــــــــــّدة
لـــــــــــــــن نقبلـــــــــــــــه... ولـــــــــــــــن يتحقـــــــــــــــق فـــــــــــــــي لبنـــــــــــــــان

توجــه املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ 
أحمد قبــالن يف بيان، »لكل من يريد تغيري 
هويــة لبنان األخالقية«، وقال: األخالقيات 
رضورة مكونة بــل وجودية للبنان مبا يف 
ذلك األخالقيات اإلنسانية والنظام الطبيعي 
الضامن لأخالقيات اإلجتامعية، ألن بعض 
الجزاريــن املنحرفني يريدون نســف البنية 
البرشيــة وتغيري نظــام الطبيعة ملصلحة 
أســوأ انواع الشذوذ البرشي وهذا مرفوض 
بشــدة ولن نقبله أبدا ولن يتحقق يف لبنان، 
والخطــر أن بعض القرارات القضائية تعمل 
عىل تأسيس حامية قضائية ألسوأ طاعون 
أخالقي توازيا مع مشــاريع دعائية تضغط 

الطبيعية«. لبنان  أخالقيات  روح  لنسف 
وتابــع »مهام يكن فإن قضية األخالقيات 
العامة ليســت تجارة خردة أو لعبة مرىض 
بل قضية هوية وجذور طبيعية وإنســانية 
بحجــم أصل وجــود اإلنســان، وجامعة 
الشــذوذ الجنيس ليســوا نشطاء حقوق بل 
مرىض محلهم الطبيعي العيادات النفســية 
والصحية. وهنا أقول للنســوية والذكورية 
املثلية الغارقة بالشــذوذ: رغم كل ما أصاب 

لبنان من كوارث لن يصري لبنان حانة للشاذين 
والصحية  النفسية  بالعيادات  والحل  جنسيا 
وليس بتقنني الشــذوذ وحاميته، ومن يعتقد 
أن غلربت بيكر رمز ميوله فليذهب إىل ســان 
فرانسيســكو فإنه أقرب إليــه من بريوت، 
ومن ير عىل الشــذوذ فليتخــذ مانهاتن 
وطنــا لجنونه العاطفي والنفيس، والحرية 
الشخصية حني تصطدم بالقوانني الطبيعية 

الجذرية تصبح عدوا للطبيعة واإلنسان«.
وقــال: »لن نقبــل أبدا بتغيــري قوانني 
البلــد، والقضية  الطبيعة واإلنســان بهذا 
قضية هوية ودســتور وأخالقيات طبيعية 
أبدية بعيدا عن توابيت املثلث الوردي ومقابر 
قوس قزح التي تفــوح منها رائحة الدمار 

العاطفي«. والجنون  النفيس 
وختــم قبالن »بخصــوص الزواج املدين 
نــوا دولتكــم ودعــوا األحوال  أقــول: مدِّ
السياســية،  املقابر  الشــخصية بعيدا عن 
ولنقــرأ معا مقابر الــزواج املدين عامليا ألن 
القضية قضية إنسان وخلق وتكوين وليست 
قضية موضة ودعاية وقوى متخبطة تكتب 

الحانات«. قوانني األرسة بخمر 

»التيـــار الوطنـــي الحـــّر«: نشـــجب كّل أنـــواع القمـــع
أكــدت لجنة اإلعــالم والتواصل يف حزب 
»التيار الوطني الحر« يف بيان، »أن التيار ملتزم 
حاميــة حقوق الفرد والحريات الشــخصية 
كجــزء من إلتزامه األوســع برشعة حقوق 
اإلنســان وســعيه الدؤوب لتأسيس الدولة 

املدنية القامئة عــىل إحرتام وحامية حرية 
الفرد مبا يتكامل مع حرية املجتمع االوسع«.

وشــددت عىل أن »التيار يشجب كل أنواع 
القمع واإلنتهــاكات التي تتعارض مع قيمة 

اإلنسان وكرامته«.
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ـــــــــــــــروط! ـــــــــــــــل ال ش ـــــــــــــــي: ال اســـــــــــــــتفزاز ُمقاب ـــــــــــــــف... ميقات ـــــــــــــــدل للتألي ـــــــــــــــاخ ُمعت ـــــــــــــــن من ـــــــــــــــم ضم ـــــــــــــــا قائ ـــــــــــــــر الزواي  تدوي
ـــــــــــــــة؟ ـــــــــــــــة فاعل ـــــــــــــــوز... هـــــــــــــــل ســـــــــــــــتنتج حكوم ـــــــــــــــة ُمنتصـــــــــــــــف تم ـــــــــــــــة ـ األميركّي ـــــــــــــــة الخليجّي ـــــــــــــــو القّم ـــــــــــــــار نح األنظ

صونيا رزق

تتــواىل التحليالت واالخبار اليومية عن كواليس الطبخات 
الحكوميــة، حتــى قبــل ان يكلف الرئيــس نجيب ميقايت 
بالحكومــة الجديدة، اذ بدأت تحضريات التأليف قبل التكليف، 
النهــا االصعــب واالكرث خطورة من تطورات قد تشــهدها، 
وتؤدي اىل ضياع التأليف، وما ينتج عن ذلك من تداعيات تقوم 
ب«خربطــة« االوضاع، لذا تبقى نتائج االتصاالت واللقاءات 
التي تجري يف هذا االطار، غائبة بعض اليشء او عىل االقل مل 
تصــل ترسيباتها بعد، اىل مرحلة نقل الحقائق املختبئة تحت 
اجنحــة قرص بعبدا والــرساي وامكنة اخرى، يف ظل بعض 
الخالفــات عىل الحصص الوزارية الدســمة، وطلب املداورة 
وإســتبدال أسامء وزارية بأخرى، وســط الهم الكبري الذي 
يشعر به ميقايت اكرث من أي وقت مىض، الّن االنظار متجهة 
اليــه يف توقيت زمني صعــب جداً، فإما ان يعمل ويجهد مع 
وزراء يطبقون مقولة »الرجل املناســب يف املكان املناسب«، 
فينجح معهم او يرســب معهم، لكن مــا مييز ميقايت وفق 
املقربــني منه، انه ينجح دامئــاً يف تدوير الزوايا الحكومية، 
وإختيار أســامء وزارية جديدة ال تســتفز احداً من االفرقاء 
السياسيني، حتى الذين يرفضون املشاركة فيها، مؤكدين بأنه 

مرّص عىل تحقيق ذلك.
وافيــد من ناحية ثانية، بأّن ورقة التشــكيلة باتت شــبه 
جاهــزة يف جيب ميقايت، ومناخها الســيايس معتدل، النها 
تحوي أسامء مقبولة من اكرثية االطراف، وسط تبديل لبعض 
أســامء الوزراء، ضمن مقولة » ال إستفزاز مقابل ال رشوط«، 

املفاجآت واردة كام  لكن كل 
إعتدنا، بوجود بعض الثغرات 
الوسطاء  تدخل  تتطلب  التي 
لحلّهــا، والدليل االكرب عدم 
االطراف،  اكرثيــة  تفــاؤل 
سيقاطعون  مَمن  خصوصاً 
كل  فقدوا  الذيــن  الحكومة 
نجاحها،  بإمكانيــة  اآلمال 
الظروف،  هذه  يف  خصوصاً 
أي لن يتغــري يشء النّها مل 
تنتج شــيئاً منذ تولّيها تلك 
املحتاجة  الشــاقة،  املهمة 
لبنان  تنقــذ  اىل اعجوبــة 

واللبنانيني.
وعــىل خط رئيس مجلس 
املشــارك  بري،  نبيه  النواب 
يف الطبخة الحكومية وحل 
مشــاكلها، افيــد ايضاً عن 

إرصاره عىل االرساع بالتشــكيلة، من خالل مســاعدة اغلبية 
االفرقاء السياســيني، الن عملية االنقاذ مطلوبة من الجميع 

إلخراج لبنان من ازماته.
اىل ذلــك، نقلت مصادر سياســية عــن وزير يف حكومة 
ترصيــف االعامل، بأّن االجتامعات االخــرية التي عقدت بني 
رئيس الجمهورية ميشــال عــون والرئيس ميقايت، وضعت 
بعض النقاط عىل الحروف، وخرقت بعض جدران التشــكيلة 

من خالل أســامء طرحت لدخولها، واخرى جرى الحديث عن 
رضورة بقائها، وبأّن ورقة التشكيلة ستعرض نهاية االسبوع 
الجاري، لكن ال بّد من االســتعانة دامئاً يف لبنان مبقولة: »ال 
تقول فــول تيصري باملكيول«، خصوصــاً ان املجتمع الدويل 
يرتّقب الحكومة املرتقبة بقوة، وينتظر منها التوافق النهايئ، 
والعمل الجــدّي وتحقيق االصالحات يف اقرب وقت، وإال فال 
يشء يف املقابل من ناحية املســاعدات املالية، واصفة الوزراء 
املرتقبــني بالفدائيني، الّن االنظار ســتكون شــاخصة اليهم 

داخلياً وخارجياً، آملة ان يكونوا عىل قدر مهامتهم الشــاقة 
التي تنتظرهم.

كــام أملت هــذه املصادر بأن تغيب مطالــب رئيس »التيار 
الوطنــي الحر«، الذي أوكلهــا اىل الرئيس عون يك ال يقال اّن 
باســيل يُعرقل، عىل الرغم من اعالنه بأنه لن يعرقل ولن يضع 
الرشوط مع إمكانية عدم دخوله يف الحكومة، كاشــفة بأن 
حقيبة الطاقة ستشــكل محور خالف كبري بني العهد وباسيل 
من جهة، وميقايت من جهة اخرى، بحيث يرّص رئيس »التيار 
الوطنــي الحر« عــىل إبقائها ضمن حصته، وإن بشــخص 

محسوب عليه او مقرّب منه.
واشــارت املصادر عينها، اىل اّن الحذر ال يزال موجوداً بني 
املعنيني، وهنالك ايضاً اوراق مســتورة يف ما يخص الحقائب 
الخدماتيــة، الّن االحزاب التي ســتتمثل وإن بصورة خفية، 
محتاجة اليــوم اىل اعادة تأهيل نشــاطاتها وعالقاتها مع 
املؤيدين واملنارصين، وحتى مع َمن هم يف الخط الوســطي، 
يك يفوا ببعض الوعــود التي اطلقوها امام ناخبيهم، مقابل 

إيصال نوابهم اىل املجلس النيايب.
يف إطار آخر يتعلق بالتفاؤل االقليمي- الدويل، رأت اوساط 
متابعة للتطورات السياســية يف لبنان واملنطقة، بأّن القمة 
الخليجية – العربية – االمريكية التي ســتعقد منتصف متوز 
املقبل، خالل زيارة الرئيس االمرييك جو بايدن اىل السعودية، 
ستشكل عامالً ايجابياً ينتظره لبنان، النه سيكون طبقاً دسامً 
عىل مائدتها، ومن املرجح ان تؤدي اىل تشكيل حكومة فاعلة 
وقوية، من شــأنها البدء مبهمة إنتشال لبنان من االنهيارات 

التي تطوقه من كل النواحي.

فادي عيد

مــع انطالق مرحلة اإلستشــارات النيابية غري 
امللزمة يف املجلس النيايب اليوم، تكشــف مصادر 
سياسية قريبة من الرئيس املكلف نجيب ميقايت، أن 
مسار تأليف حكومة جديدة، يف ظّل احتدام الخالف 
الســيايس بني غالبية القوى السياسية، لن يكون 
أمراً ســهالً، وإن كانت تتحدث عن احتامالت عديدة 
قامئة، تسمح بتوّقع التوصل إىل تحقيق خرق يف 
جدار املراوحة والتشــاؤم والسلبية، وخصوصاً أن 
الوقــت القصري املتاح لتشــكيل الحكومة األخرية 
يف العهد الحــايل، يضغط يف اتجاه تجاوز بعض 
العراقيــل يف الوقت الراهن، والرتكيز عىل األهداف 
التي من املطلــوب أن تتوافر يف الفريق الحكومي 
الجديــد، الــذي ســتكون أوىل تحدياته لجم حال 
اإلنهيــار، والثــاين مواجهة واقــع التنتاقضات 
السياســية الحادة، والتي من شأنها أن تضع قيوداً 
عىل أي إجراءات عملية، باستثناء بعض الخطوات 

املتصلة بامللفات املعيشية والخدماتية.
 وبالتايل، ويف هذا الســياق تتحدث املصادر عن 
اســتعجال، ولكن من دون ترّسع من أجل مبارشة 
العمــل عىل تقديم التصور األويل للحكومة املقبلة 
يف األســبوع املقبل، ومــن دون أن تكون املواقف 
السياســية واضحة يف هذا املجال، بالنسبة لقبول 

التشكيلة األوىل من قبل كل األطراف املعنية. 
لكن املصادر نفســها، تلفت إىل أن أي عقبات قد 
تظهر يف هذا الطريق، لن تؤثر عىل املســار العام، 
خصوصاً وأن ما هو مطــروح عىل الطاولة اليوم 
يف امللف الحكومي، يتضمن تصّورين أوليني، ولكن 

لن يتــّم اتخاذ القرار بالنســبة يف أّي منهام قبل 
نهاية األسبوع الحايل، وتحديداً بعد انتهاء مرحلة 
اإلستشــارات النيابية غري امللزمة، التي سيجريها 
الرئيس املكلف مع النــواب يومي االثنني والثالثاء 
يف مجلــس النواب، وبالتايل وبناًء عىل نتائج هذه 
اإلستشارات، سيتّم اعتامد صيغة تشكيل حكومة 
جديدة أو صيغة إجــراء تعديل وزاري يف حكومة 

ترصيف األعامل الحالية.
وتكشــف املصادر السياســية نفسها، أن إجراء 
تعديــل يف بعض األســامء الحاليــة، لن يتخطى 
مســتوى التغيري يف األســامء وليس يف اإلنتامء 
الســيايس، أي أن القــوى السياســية املمثلة يف 
الحكومــة، ســوف تطرح شــخصيات أخرى من 
فريقها لتويل الحقائب التي تتوالها يف االســاس. 
واألمــر الثابت عىل هذا الصعيد، أن ميقايت لن يلجأ 

إىل خيار تعويم حكومة ترصيف األعامل، إالّ بعدما 
يصــل إىل القناعة، بأن إمكان تأليف الحكومة يف 
وقت قصــري فرضته اللحظة الداخلية، ســتكون 

مهمًة شاقة وغري قابلة للتحقق. 
وأضافت املصادر نفســها، أنه عىل وقع األزمات 
املتعــددة يف الشــارع ويف أكرث من مجال، ينطلق 
البحث باإلســتحقاق الحكومي، عىل قاعدة تأمني 
القدرة عىل اتخاذ القرارات امللحة والرضورية، والتي 
ال ميكــن أن تتوافــر يف حكومة ترصيف األعامل 
الحالية. ويف هذا الســياق، أشارت املصادر إىل أن 
والدة الحكومة خالل فرتة زمنية قصرية وقياسية 
بالنســبة لتشكيل الحكومات يف لبنان، أمٌر ممكن 
يف حال تقاطعت اإلرادات، وغابت كل الحســابات 
السياســية عن عملية تأليف الحكومة، اعتباراً من 

األسبوع املقبل. 

تشـــــكيل حكومـــــة أو تعويـــــم الحالّيـــــة يتحـــــّدد خـــــال أيّـــــام

هيام عيد

يحمــل تكليف الرئيس نجيب ميقايت بتشــكيل 
الحكومــة للمــرة الرابعة، بعدمــا تخطى عقبة 
»الالتسمية«، يف اإلستشارات النيابية املُلزمة التي 
أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، كاّمً ال بأس 
به من الرســائل السياسية املحلية والخارجية يف 
آٍن واحد، وحددتها أوســاط ديبلوماسية مطلعة، 
بأنها تلتقي عىل موقٍف موحد، عنوانه عدم التدخل 
يف الوضع الســيايس اللبناين، وتحديداً يف امللف 
الحكومي، عىل اعتبار أن هذه الحكومة هي لتقطيع 
الوقت خالل فرتة زمنية وانتقالية محدودة، وتشكّل 
محطًة عىل طريق اإلســتحقاق املقبل واألسايس 

واملتمثل بانتخابات رئاسة الجمهورية.
ومن هنا، أضافت األوساط، أىت تراجع مستوى 
التنســيق الســيايس، وبالتايل التوافق بني القوى 
املعارضة عشية اإلستشارات النيابية، وهو ما تُرجم 
خالل هذه اإلستشارات، افرتاقاً يف التوجهات إزاء 
تسمية مرّشح مختلف من قبل كل فريق داخل هذه 
املعارضة، ما ســاهم بإعادة تكليف رئيس حكومة 
ترصيف األعامل، بعدما كانت كل التوقعات تشــري 
إىل احتامل أن تسمي القوى املعارضة و«املستقلة« 
و«التغيريية«، شخصيًة سياسية من خارج »نادي 

رؤساء الحكومات«.
 وعىل الرغم من املشــهدية التي سادت يف يوم 
استشــارات الخميس املايض يف قرص بعبدا، فإن 
األوســاط الديبلوماســية، أكدت أنها مل تحمل أي 
جديد باستثناء خيار عدم التسمية، والذي بدا وكأنه 

قرار الربع الساعة األخري قبل التكليف، وتوقعت أن 
تتكرر هذه املشــهدية يوم الثلثاء املقبل يف املجلس 
النيــايب أيضاً، حيث ســيعلن أكرث من تكتل نيايب 
نيته عدم املشــاركة يف الحكومة العتيدة، مع إبداء 

اإلستعداد للتعاون مع الرئيس املكلف.
لكن الســؤال األســايس املطروح حالياً، ووفق 
األوساط الديبلوماسية نفسها، يرتكز حول حظوظ 
والدة حكومــة جديدة، أو عــىل أبعد تقدير، إجراء 
تعديــل وزاري عىل الحكومة الحالية، مع العلم أن 
األوساط ترى أن التعديل ال يقّل صعوبًة عن التأليف، 
كونه سيسلك الطريق الشائك نفسه والذي يبدأ من 

قرص بعبدا وصوالً إىل املجلس النيايب.
وعليه فإن املســار الحكومــي، يبقى خاضعاً 
لحســابات الربح والخسارة لدى القوى السياسية، 
التي تــدرس خيارات اإلبقاء عىل حكومة ترصيف 
األعامل الحالية والتي متتلك نفوذاً سياســياً فيها، 

وبــني الذهاب نحو تشــكيل حكومٍة جديدة، قد ال 
تحصل فيهــا عىل أي نفوذ، نتيجــة موقفها من 
ميقايت وامتناعها عن تســميته، إذ أن األوســاط 
الديبلوماســية نفسها، تعترب أن البحث عن الحلول 
لألزمة الخطرية التــي يواجهها لبنان، لن يتحقق 
خالل 3 أشــهر، يف حال نجحت مســاعي الرئيس 
املكلف يف تشــكيل حكومة يف وقٍت قيايس، كام 

سبق وقام به قبل تأليف الحكومة الحالية. 
بالتايل، لفتت األوســاط الديبلوماسية نفسها، 
إىل أن اســتمرار حكومة ترصيف األعامل الحالية، 
ستكون الصيغة األفضل يف الوقت املستقطع الذي 
يفصل عن موعد اإلنتخابات الرئاســية، عىل أن 
تتــّم تهيئــة املناخات لوصــول حكومة كاملة 
األوصــاف بعد هــذه اإلنتخابات، تعمل وســط 
توافق ســيايس عىل نقل لبنان من اإلنهيار إىل 

التعايف. 

رسائل خارجّية تتقاطع على الحياد في االستحقاق الحكومي

ــع املــســؤولــيــن ــي رمـــيـــا تـــابـــع مـ ــ  أب
ــي جـــرود جبيل ــرار األمـــطـــار ف ــ أض

اتصل النائب ســيمون ايب رميا باملدير العام لوزارة الزراعة 
لويــس لحود ورئيس الهيئــة العليا لالغاثة اللواء محمد خري 
وقامئقام جبيل نتايل مرعي، متابعة لألرضار التي أصيبت بها 
مناطق جرود جبيل واملحاصيل الزراعية جراء األمطار الغزيرة 

والسيول. 
وأشــار أيب رميا يف بيان، إىل أن لحود أبلغه أنه »ســيكلف 
القامئقامــني االثنني، رفع تقرير باألرضار يف مختلف املناطق 

وتحضري امللفات للوقوف بجانب املزارعني املترضرين. 
أمــا خري فأوضح أنه ينتظر قــرارا من رئيس الحكومة، 
مؤكــدا »التواصــل مع الرئيــس نجيب ميقــايت يف هذا 

الخصوص«.

ــّذر ــ ــح ــ ــي ويُ ــف ــن ــلــعــبــســي ي  املـــكـــتـــب اإلعــــامــــي ل
ــســة ــي ــن ــك ــال ــة ب ــقـ ــّلـ ــعـ ــتـ ــار ُمـ ــ ــبـ ــ ــن فـــبـــركـــة أخـ ــ مـ

نفى املكتــب االعالمي لغبطــة بطريرك 
انطاكيــة وســائر املــرشق للــروم امللكني 
الكاثوليك يوســف العبيس ما جاء يف بعض 
وسائل االعالم الصفراء جملة وتفصيال حول 
تأنيب قداســة البابا لبعض اساقفة الطائفة 
عــىل خلفية ما فربوكه من عبارات عىل غرار 

الفساد .
واكــد البيان ان كامــل الحقيقة هي كام 
جاءت يف بيان املكتب االعالمي يف الفاتيكان 
الذي نرش كلمة قداســة البابــا بحرفيتها، 

ومكتب العبــيس االعالمي الذي نرش كلمته 
كام جاءت بحرفيتها ، وما عدا ذلك هو فربكة 
وتضليل وافرتاء نحمل كاتبه ومفربكه كامل 

املسؤولية.
وحــذر املكتب االعالمي الذي كان قد متنى 
عــىل وســائل االعالم كافة اســتقاء الخرب 
الصحيح منه، وهو عىل اســتعداد لتوضيح 
اي ســوء فهم ، حذر من مغبة فربكة االخبار 
املتعلقة بالكنيســة وترويجها ونرشها تحت 

طائلة املسؤولية القانونية واملعنوية.

شارك في مهرجان شعبي والتقى حسن مراد
ــات: ــ ــمـ ــ ــّيـ ــ ــخـ ــ ــة لــــاجــــئــــيــــن فـــــــي املـ ــ ــّيـ ــ ــنـ ــ  هـ
ــت قــريــبــة ــاتـ ــم... الــــعــــودة بـ ــكـ ــسـ ــفـ جــــّهــــزوا انـ

)محمود زيات( هنية يتسلّم العلم الفلسطيني من الجئ 

أطلــق رئيــس املكتب الســيايس لحركة 
»حامس« اســامعيل هنية، سلسلة مواقف 
متحــورت حول املقاومة ضــد االحتالل يف 
فلســطني بكل الوسائل ويف مقدمها الكفاح 
املســلح، والتحديــات التي تواجه الشــعب 
الفلســطيني، وشــدد عىل عودة الالجئني، 
مشيدا »بالعالقات الثابتة مع »لبنان الشقيق 
املقاوم«، والوقــوف اىل جانبه يف مواجهة 
محاولة اغتصاب حق لبنان يف الغاز يف البحر 
عند الحدود مع فلســطني املحتلة«، وقال »ال 
ثروة ارسائيلية يف البحر، بل ثروة فلسطينية 
ـ لبنانيــة ، ونحن مع بعضنا نحلها ، كرشكاء 

يف املقاومة ولقمة العيش«.
هنية كان يتحدث خالل مهرجان شــعبي 
اقامته »حامس« يف مدينة صيدا، تحت شعار 
»نــراه قريبا«، »التزامــاً بنهج املقاومة حتى 
التحرير والعــودة وتأكيداً عىل دور الالجئني 
الفلسطينيني يف مقاومة االحتالل«، بحضور 
حشــد من ســكان املخيامت الفلسطينية، 
وبحضور شــخصيات نيابية وحزبية ودينية 
لبنانية وفلســطينية، وقال: »نحن يف عرص 
البشارات رغم التحديات يف القدس، وشعبنا 
لن يتخــىل عن ارضه وقدســه، وهو واجه 
الصهاينة وافشل مخططات التقسيم الزماين 

واملكاين«. 
وتوقع هنية »مستقبال قامتا مظلام ينتظر 
ا«رسائيــل«، وقال نحن يف عرص البشــارات 
والكيــان الصهيوين ليس كيــان االمس هو 
يف حالة تفكك ســيايس، متوعدا الصهاينة 

»لــن يبقى لكم كثريا عىل ارض فلســطني«، 
مشيدا ب«دور املقاومة االسالمية يف لبنان 
التي حررت جنوب لبنان وانترصت يف متوز، 
قائال البناء املخيامت »جهزوا انفسكم يا ابناء 
املخيامت فالعودة باتت قريبة، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة واننا لصادقون«.
وأكــد »عىل ان العالقــة الثابتة مع لبنان، 
ونؤكد عىل املبادىء تجاه اشــقائنا يف لبنان، 
نحن نعرب عــن تضامننا الكامــل مع لبنان 
الشــقيق يف مواجهة االعتداءات الصهيونية 
تجــاه الرثوات النفطية، الغاز والنفط ونتابع 
مــا يقوم به الهدو ومحاولــة اغتصاب حق 
لبنــان وثروتــه وهي ثروات فلســطينية - 
لبنانية وليســت ارسائيلية لبنانية ونحن مع 
بعضنا نحلها، رشكاء يف املقاومة واقتسموا 
معنا لقمة العيش، والعدو ليس له حق يف كل 
فلسطني وليس له حق يف بحر لبنان وثرواته، 
ونحــن نتضامــن مع اهلنــا يف لبنان ومع 
التوجــه والقرار الذي يتخذ يف لبنان لحامية 
ثروتــه النقاذ هذا الوضع والخروج من العقد 

االقتصادي«.
مــن جهة ثانية، التقى اســامعيل هنية، 
النائب حسن مراد عىل هامش املؤمتر القومي 
العريب املنعقــد يف بريوت، وتم خالل اللقاء 
التباحث يف اخر املستجدات عىل صعيد االمة 
ويف فلســطني املحتلة بشــكل خاص. واكد 
مــراد »اهمية املقاومة يف مواجهة االحتالل 
االرسائيــي فام أخد بالقوة ال يســرتد بغري 

القوة«.

توتَر في ذكرى تفجيرات القاع
جعجـــــع: ملكافحـــــة املخّدريـــــن فـــــي كراســـــي الســـــلطة

غرد رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري 
جعجع عرب حسابه عىل »تويرت«: »اليوم ذكرى 
تفجريات القاع اإلرهابية، وغدا يصادف ذكرى 
مجازر القــاع -رأس بعلبك وجديدة الفاكهة 
التي حصلت يف 28 حزيران 1978، وكأنه كتب 
للقاع وللقرى املحيطة ان تناضل وتستشــهد 
عــرب تاريخنا الطويل لحامية الداخل اللبناين 

وصون السيادة والهوية اللبنانية. فهنيئا ألهل 
القاع صمودهم وشجاعتهم وعنفوانهم الدائم 

كحراس لحدود لبنان يف تلك املنطقة«.
ويف تغريدة ثانية، كتب جعجع، عرب حسابه 
عــىل »تويرت«: »ملكافحة املخّدرات ومكافحة 
املخّدرين يف كرايس الســلطة. 26 حزيران، 

اليوم العاملي ملكافحة املخّدرات«.

أشــار عضو كتلة »التنميــة والتحرير«، 
واملعاون السيايس لرئيس مجلس النواب  نبيه 
بري ، النائب  عي حســن خليل ، رًدا عىل رئيس 
حزب »القوات اللبنانية«  ســمري جعجع ، إىل 
أنه »فعالً إن الحكمة ال تحل الجســد املسرتق 

للخطيئة«.
وأضــاف يف ترصيح عىل مواقع التواصل 
اإلجتامعي: »وصدق من قال: »العفو يفســد 
من اللئيم بقــدر إصالحه من الكريم«.. رحم 

الله الرئيس  رشيد كرامي ».

ــــــــــال ــــــــــن ق ــــــــــى جعجــــــــــع: صــــــــــدق م ــــــــــل رداً عل خلي
 »العفـــــو يفســـــد مـــــن اللئيـــــم بقـــــدر إصاحـــــه مـــــن الكريـــــم«
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ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

االثنني 27 حزيران 2022

طرابلـــس لـــم تعـــد ســـاحتها »زرقـــاء«... ُمســـتحيل إعـــادة جمعها تحت قيـــادة واحدة
جهاد نافع

الرئيس ســعد  هــل اصبح 
الحريــري  شــيطان أخرس«، 
وفق الوصف الذي اطلقه النائب 
الســابق مصطفى علوش يف 

حديث تلفزيوين له؟
كان الفتا ترصيحات علوش 
االخرية، عقب خسارته الفادحة 
يف االنتخابــات االخرية، والتي 
جعلته ينزع ما تبقى من ثوبه« 
االزرق« الــذي ارتداه عىل مدى 
2٥ عامــا مســؤوال يف التيار 
الذي التصق به، رغم ماركسيته 
املتشــددة، وقد شكل مفاجأة 
الثوريني،  املاركســيني  لرفاقه 
حني انســحب من وســطهم 
لينتمــي اىل تيــار ســيايس 

مضمونــه طائفي مذهبي، وعباءتــه تلتقي مع 
املتوارثة  التقليدية  السياســية  السلطة  منظومة 
منذ عرص االستعامر الفرنيس اىل تاريخنا الحديث.

شــكلت دورة 2022 االنتخابية النيابية محطة 
فاصلة، وانتهت اىل فرز جديد، ساهم فيه االنكفاء 
القرسي للحريري، االمر الذي أدى اىل اســتقاالت 
من صفوف التيار، وتبعرث الصف »املستقبيل«، عدا 
عن ضياع وبلبلة اصابت انصار الحريري، وحّولتهم 

نحو احزاب وتيارات سياسية اخرى.
ولعل علوش، كان االبرز بني قيادات »املستقبل«، 
الذي بكر باالســتقالة واالنسحاب ونفض تاريخه 
الــذي اعتــره كان وهــام، وحني ألــف الئحته 
االنتخابية، اعتمد منهجية يف اختياره لالســامء، 

لكــن تدخل امني عام »املســتقبل« احمد الحريري 
ساهم باحباطه، عندما نجح يف فرض أحمد الخري 
عىل الالئحة بديال عن نائب »املستقبل« عثامن علم 
الدين الذي حط »نكاية« عىل الئحة تحالف ريفي – 
»القوات«، وهام خصامن لدودان للحريري وتياره، 
وفــاز احمد الخري الوجه الجديد من الئحة علوش، 

فيام خرس علوش صانع الالئحة ومدبرها.
ومل يكتــف احمد الحريري بتوفري الفرص الحمد 
الخري خلف الكواليس ومن تحت الطاولة، بل ساهم 
ايضا بفوز عبد العزيز الصمد يف الضنية، وإسقاط 
سامي فتفت من الئحة علوش، نظرا لرعاية الرئيس 
السنيورة لهذه الالئحة »العلوشية« – »السنيورية«. 
كام ساهم احمد الحريري بتوفري الدعم لالئحة وليد 
البعريني ومحمد سليامن، وبذل جهدا لتأمني الفوز 

لهادي حبيــش، لكنه خرس 
امــام جيمي جبور الذي برز 
حبيش  عىل  املتفوق  املرشح 

خاصة يف القبيات.
علوش وصف تغريدة احمد 
املتعلقة  االخــرية  الحريري 
بالســنيورة، ان مســتواها 
الثقــايف والفكــري متدن، 
االمر الذي زاد من مســاحة 
الحريري  وبــني  بينه  الهوة 
مراكب  كل  حارقــا  والتيار، 

العودة.
يف  للحريريــة  يبــق  مل 
الكثري  والشــامل  طرابلس 
فبعد  واالوزان،  القيادات  من 
علوش ظهــر موقف النائب 
املنتخب كريم كبارة املستقل، 
رافضــا االلتحــاق بالتكتل 
املتلــون باالزرق، ومنســحبا من اللقــاء النيايب 
الشاميل، كام يبدو انه غري مرحب باي لقاء يجمعه 

اىل ريفي، وحتى اىل املقربني من ميقايت.
فاللقــاء مع ريفي دونها عقبات، ابرزها تحالفه 
مــع »القوات«، واللقاء مــع تكتل مقرب من احمد 
الحريري غري مســتحب، كون االخري كاد يتســبب 
بخسارة مقعد كبارة دعام ملرشحني موالني للحريري 
وخاضعني له، ويف الوقت عينه لن يكون يف مسار 

السنيورة وحلفائه.
طرابلس اليوم خاليــة من مرجعية واحدة، ومل 
تعد ساحتها زرقاء، بل تفتت املشهد اىل فسيفساء 
ســيايس يقارب االستحالة يف اعادة جمعه تحت 

قيادة واحدة، او مرجعية واحدة...

أزمـــــــــــــــة الـــــــرغـــــــيـــــــف الــــــــــــى تــــــــفــــــــاقــــــــم....
وتــحــريــضــي مــشــبــوه  ــاد  ــصـ ــتـ اإلقـ وزارة  كــــام   : ــار«  ــ ــديـ ــ »الـ لــــ  ــم  ــيـ ــراهـ  ابـ
ــر الــتــكــلــفــة ــع ــس ــا لــتــأمــيــن الـــخـــبـــز ب ــ ــي ــي راشــ ــ وُمـــــبـــــادرة مــنــاطــقــّيــة ف

زياد العسل

مير لبنان مبرحلة مفصلية عىل شتى ال
صعــد، باتــت ترخي بظاللهــا عىل أبرز 
القطاعات التي متس الحياة اليومية للمواطن 
اللبناين، ولعل موضوع الرغيف هو الذي يطفو 
عىل سطح املشهد حاليا، وسط قلق من فقدان 
لقمة الفقراء، التي باتت تحدث مشاكل كرى 
عىل أبــواب األفران واملحال التجارية . ويأيت 
هذا كله وســط تخبط كبري وتقاذف تهم بني 
املعنيني، وكالعــادة املواطن وحده من يتذوق 

سكني املامطلة واإلهامل وقلة املسؤولية.
نقيب اصحــاب األفران عيل ابراهيم اعتر 

يف حديث خاص لـ »الديار« أن املشــكلة املركزية 
تكمــن يف أن هناك خمس مطاحن من أصل إحدى 
عرشة مطحنة ال تعمل، وهو ما يجعل من املشــهد 
الحايل مأزوماً، ونحن وظيفتنا هي تصنيع الرغيف 
ال اكرث من ذلــك، وإذا كان هناك من فّران مخالف، 
فليقــاّض بالقانون ، واكد ان كالم وزارة االقتصاد 

هو كالم مشــبوه يف هذا اإلطار وتحرييض، عندما 

يقال أن األفران ال تنتج بالشــكل الطبيعي، وتساءل 

: أين املخزون االسرتاتيجي املوجود يف لبنان؟ وهل 

هذا املخزون يكفي لعرشين يوما فقط ؟

عىل صعيد متصل، شهدت بعض املناطق مبادرات 

ملســاعدة الناس والتخفيف عــن كاهلهم يف ظل 

هذه الظروف الصعبة، كمبادرة بيع الخبز بســعر 

التكلفــة يف بلــدة العقبة - قضاء راشــيا، 
ويؤكــد صاحب املبادرة مختــار بلدة العقبة 
هيثم سعد لـ »الديار« أن فكرة املخبز اتت بعد 
معاناة الناس اليوميــة، بحيث أن االكتظاظ 
والصعوبات التي تقف يف وجه طالبي الخبز 
دفعتنا اىل ان نفكر يف مخبز شبه خريي ولو 
بســعر التكلفة، وقد تواصلنا مع جمعية غرّي 
ورئيستها الســيدة دينا الداود التي ساهمت 
معنــا يف تقدمة املخبز وبدأنا بالعمل، ونحن 
اليــوم نبيع الربطة بالتكلفة فقط، بحيث أن 
تكلفتها تتخطــى ٤٥ الف لرية ال اكرث، وهي 
عبارة عن الغاز والطحني، وينقصنا مقومات 
للعمل كاملياه والخمرية وامللح وراتب املوظف 
الذي يعمل بشــكل يومي، ونحن وضعنا إعالن ملن 
يساهم معنا يف ظل هذه الظروف الصعبة، خاصة 

يف ظل غالء الطحني وسواه.
ويؤكد ســعد أن املخبز هو يف حي جب فرح يف 
بلدة العقبة، ومل منيز بني قرية وأخرى يف املنطقة، 
والفكرة املهمة هي الدعم ليك نستمر يف عملنا هذا، 

الذي نسعى من خالله التخفيف عن كاهل الناس.

ــّيـــــــة الــــــــرغــــــــيــــــــف الـــــــــــــى مـــــزيـــــد ــضـــــ  قـــــ
ــال ــ ــم ــشــ ــ ــد فـــــي طــــرابــــلــــس وال ــيـ ــقـ ــعـ ــتـ مـــــن الـ

دموع األسمر

تستمر ازمة الرغيف يف طرابلس، وتستمر 
معها االزمات املعيشــية الخانقة يف املدينة 
التي تبقى مصنفة بني االفقر عىل شــاطىء 
املتوسط. من يتالعب برغيف املواطن؟ وملاذا 

مل تحل هذه االزمة؟
اجوبــة متعــددة عىل هذه التســاؤالت 
املطروحة يف كافة انحاء املدينة، لكن املواطن 
وحــده الضحية، يقف يف طوابري الذل صباح 
كل يــوم، ومييض اكرث مــن نصف نهار يك 
يحصــل عىل ربطة خبز واحــدة، ال تحتوي 
ســوى خمســة أرغفة من الحجم الصغري ال 
تكفي لشخص واحد، اما سعر الربطة فحسب 
السوق السوداء يبدأ بعرشة آالف لرية، وصوال 

اىل ثالثني الف لرية.
ويوم امس كانت االزمة عىل حالها، وافران 
تقفــل ابوابها بحجة نفــاذ كميات الطحني 
لديها، وافران اخرى تبيع وفق السوق السوداء، 
وتحقق ارباحا وثراء فاحشا باستغالل االزمة، 
يف حني ان وزارة االقتصاد مل تســتطع حتى 

مساء امس من ضبط السوق، والتالعب بلقمة 
عيش املواطن شأن خطري ال يستهان به.

ازمــات املواطنني ال تقتــرص عىل رغيف 
الخبز، فبعد الكهربــاء واملياه، يأيت ارضاب 
القطاع العام  واقفال الدوائر الرســمية، وقد 
تسبب بقلق لدى موظفي القطاع العام الذين 
يخشــون من انقطاع رواتبهم هذا الشــهر، 
رغم ان الرواتــب مل تعد ذات قيمة رشائية، 
ولكــن انقطاع الرواتــب مصيبة تضاف اىل 
مصائبهم املتعددة، ولوحظ ان ابناء طرابلس 
والشــامل يف حالة اربــاك وقلق جراء عدم 
رصف الرواتــب، بينــام هناك مــن يرى ان 
الرواتب ســواء حّولــت اىل املصارف او مل 
تحّول، فاالمر سيان كونها ال توازي اكرث من 
صفيحتي بنزين، وان الوضع سيزداد تأزما إن 
مل يتم تســوية الرواتب للموظفني املخنوقني 
والدواء  والرغيف  وامليــاه  الكهرباء  بفواتري 

واالستشفاء...
والقضية اىل مزيد من التعقيد يف طرابلس 
الفقرية  العائــالت  لدى  والشــامل، خاصة 

ومحدودي الدخل.

ــــة زاروا ــ ــ ــ ــ ــ ــــس النقابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء مجلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبار وأعضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كسـ
ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروان وجبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن وكسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم املتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ محاكـ

ضمن سلســلة اللقاءات التــي يقوم بها 
مجلس نقابة املحامني يف بريوت اىل املناطق، 
زار النقيــب نارض كســبار وأعضاء مجلس 

النقابة محاكم املنت وكرسوان وجبيل . 
املحطــة األوىل كانــت يف محكمة املنت، 
حيث حرض وزير العدل القايض هرني خوري، 
وجال مــع النقيب واألعضاء يف أرجاء مركز 
النقابة، ثم اجتمعــوا مع املحامني يف قاعة 
املركز . وشدد وزير العدل »عىل وجوب التفاؤل 
يف هذ الجو الضاغط« ، وقال للمحامني: »لقد 
كنت محاميا قبل ان ادخل السلك القضايئ ملدة 
12 سنة، وكنت مثلكم أركض من محكمة اىل 
محكمة، ومن قلم اىل قلم ، وكنت التقي يوميا 

تقريبا مع النقيب كسبار ومعكم«.
  بعدها تكلم كسبار فقال : »نحاول ان نعطي 
كل ما عندنا، ونحن كام قلت البارحة يف عيد 
األب نعطي، واذا مل نســتطع ان نحقق جميع 
األحالم، تأكدوا أننا نعطي كل ما عندنا ونعمل 

بكل طاقاتنا مع كل هذه الظروف الصعبة« .
والقى عدد مــن األعضاء ومندوب النقابة 
هادي فرنســيس كلامت ، كام القى املحامي 

جوزف الهاشم قصيدتني .
بعدها انتقل النقيب واألعضاء اىل محكمة 
كــرسوان، حيــث اطلعوا عــىل اوضاعها، 
واجتمعــوا مع املحامني، وكانت كلامت ملمثل 
النقابة ماهر صباغ  ولكســبار الذي شــدد 
»عىل تفريز املناطق وتلبية حاجاتها بالرسعة 

القصوى« .
أما املحطة األخرية فكانت يف جبيل ، حيث 
اســتقبل كسبار مندوبا النقابة امني القدوم 
وفاديــا مســعود وعدد كبري مــن املحامني 
النقيب كســبار واألعضاء، وعلقوا الالفتات 
الرتحيبيــة، والقى عدد من املحامني كلامت، 
ومــن بينها كلمة لجــان حواط . بعدها لبى 
الجميع دعوة رئيس البلدية سامر زغرور اىل 

مأدبة غداء . 

خالل الزيارة

»التيار اإلصاحي« في »فتح« يعقد ُمؤتمره األول
 اللينـــــــــــــــو: ســـــــــــــــنبقى ُملتزميـــــــــــــــن بفكـــــــــــــــر
ــعبنا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت الوطنيّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــح« وبالثوابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »فتـ

عقــد »تيــار اإلصــالح 
حركــة  يف  الدميقراطــي« 
»فتــح« يف لبنــان، مؤمتره 
األول تحت شعار »العاصفة«، 
انتخــب خالله املشــاركون 
القيادة الجديــدة للتيار. وقد 
شارك يف الجلسة االفتتاحية 
للمؤمتــر الذي اقيم يف قاعة 
»نــراس« يف صيدا، ممثلون 
عن شخصيات وهيئات حزبية 
وسياسية واجتامعية ودينية 

لبنانية وفلسطينية. 
بعد النشيدين اللبناين والفلسطيني و »نشيد 
العاصفة«، تحدث أمني رس التيار يف لبنان العميد 
محمود عيىس  اللينو لفت فيها »اىل انه تبادر إىل 
ذهن البعض بأننا نسعى من خالل هذا املؤمتر 
إىل تأسيس إطار جديد منفصٍل عن ذاتنا وبيتنا 
الذي ترعرعنا فيه وسقط منا الشهداء دفاعاً عن 
دميومة الثورة وشعلة الكفاح املسلح، سنبقى 
أبناء هذِه الحركة املجيدة وبفكرها وتضحياتها 
ورؤيتها الوطنية، يحكُمنا التآخِي مَع مكونات 
الحركة، كّنا وال نزال »فتح« وسنبقى، ملتزمني 
فكرهــا وأدبياتِها مقّريــن مبرجعية منظمة 
التحرير ممثالً رشعياً لشعبنا، وفلسفتنا وأمانينا 
توحيد حركة »فتح« واالنطالق معاً يف مواجهة 
االحتــالل والذي يتطلــب اوالً تحصني جبهتنا 

الداخليه وزيادة مناعة املجتمع الفلسطيني«.
ولفت »اىل انه لسنا حالة انفصالية وان كنا 

قد تعرضنا للظلــم واألقصاء مبا يتعارض مع 
النظام الداخيل، ال لشيئ اال الننا رفعنا الصوت 
عالياً رافضني بعض املامرسات والسياسات التي 
تؤثر سلباً يف تاريخ وحارض ومستقبل الحركه 
ومكانتها بني الجامهري من حركة تحرر وطني 
اىل حزب حاكم يحمل عىل عاتقه كل شــواذات 
الســلطة«، مؤكدا »االلتزام بالثوابت الوطنية 
الفلسطينية، ويف مواجهة االحتالل ومحاوالته 

الدامئه لتغيري مالمح األرض وتهويد القدس«.
واشاد ب«ما تبذله لجنة الحوار الفلسطيني 
اللبنــاين من  مقاربة جديــدة مللف الالجئني 
يف لبنــان وطرح رؤية علمية محددة املالمح 
والفرتة الزمنيــة  ملعالجة إدارة ملف الالجئني 
ومتكينهم من مامرســة حقوقهم السياسية 
واملدنية وضامن توفري الخدمات األساســية 
ونحن بانتظار ترجمة هذه الرؤية ملا فيه صالح 

الالجئني«.

خالل املؤمتر

ــن الـــجـــرحـــى ــ ــوط عــــــدد مـ ــ ــقـ ــ ــس وسـ ــ ــل ــ ــراب ــي طــ ــ ــار مـــبـــنـــى فـ ــ ــي ــ ــه ــ إن
انهار مبنى من ثالث طبقات 
يف  املغر  ضهــر  منطقــة  يف 
طرابلس، مام أدى اىل ســقوط 
عــدد من الجرحى. وهرعت اىل 
املكان عنــارص الصليب االحمر 
والدفاع املدين والقوى االمنية.

آليــات وجرافات  ووصلــت 
طرابلــس  لبلديــة  تابعــة 
للمســاعدة بعملية إزالة الردم 
فرق  والحجــارة. كــام عملت 
االســعاف واالغاثــة وعنارص 
الدفــاع املــدين، بالتعاون مع 
رفع  عــىل  واالهايل  الجيــش 
الــركام والبحث عن مفقودين، 
فيــام رضبت عنــارص الجيش 
طوقا امنيــا يف املكان ومنعت 
االقرتاب، تسهيال  املواطنني من 

االنقاذ. لعمليات 
اىل ذلك، متكنت فرق االســعاف واالغاثة يف 
بلديــة طرابلس، بالتعاون مــع عنارص الجيش 
والدفاع املدين واالهايل، من إنقاذ امراة مســنة 
مــن تحت الــركام، ونقلت عــىل الفور اىل أحد 
مستشــفيات املدينــة للمعالجة، فيام تســتمر 

عمليــة االنقاذ بحثا عن مفقودين.

{ ميقايت {
ويف الســياق، أجرى رئيــس رئيس حكومة 
ترصيف األعامل نجيب ميقايت  سلسلة اتصاالت 
بالوزراء املختصــني  والهيئة العليا لالغاثة، يف 
اطــار مواكبــة اعامل االغاثة  بعــد إنهيار احد 

املبــاين  يف منطقة القبة يف طرابلس.

وقد اعطى رئيس الحكومة توجيهاته لتنسيق 
اعــامل االغاثة ومتابعة اوضاع ســكان املبنى. 
كذلك اعطى توجيهاته الســتقبال الجرحى عىل 

الصحة. وزارة  نفقة 

{ مولوي {
كام تابع وزير الداخلية والبلديات يف حكومة 
ترصيف االعامل القايض بســام مولوي، حادثة 
انهيــار املبنى، وقد أعطــى تعليامته اىل كل من 
الداخيل ومدير  العامة لقوى األمــن  املديريــة 
عــام الدفاع املــدين ومحافظ الشــامل إلجراء 
الــالزم وإزالة االنقاض، كام وأن عمليات البحث 

متواصلة. الردميات  وإزالة  واإلنقاذ 
ودعا  مولوي »جميــع املوجودين يف محيط 
املبنى اىل مغادرة املكان حفاظاً عىل ســالمتهم 
وإفســاحاً يف املجال أمام املختصني للعمل، وذلك 

حرصــاً عىل فعاليــة عمليات 
اإلنقاذ«.

{ خري {
من جهته، ناشــد االمني العام 
للهيئة العليا لالغاثة اللواء الركن 
محمــد خري جميــع املواطنني، 
االبتعــاد عن مكان املبنى املنهار 
يف منطقــة القبة - ضهر املغر، 
ورفع  االغاثة  العامل  تســهيال 

الركام ونجدة السكان.
عىل  بنــاء  خــري،  وبــارش 
ميقايت  وتكليــف  توجيهــات 
بالكشــف الفوري عــىل املبنى 
املنهــار، للوقــوف اىل جانــب 
االهــايل ومســاعدتهم لتأمني 
عالج املصابــني والجرحى عىل 
نفقــة وزارة الصحة العامــة والوقوف عند كل 
احتياجاتهــم وازالة االقســام املهــددة بالخطر 

واخالء وتأمني السكان املنكوبني.

املبنى مهجور {  }
اىل ذلك، أوضــح رئيس بلدية طرابلس رياض 
ميــق يف اتصــال مع النائب ايــيل الخوري، أن 
»املبنــى الذي انهار يف القّبــة - ضهر املغر يف 
طرابلــس مهجور«، مؤكداً »أّن فرق الّدفاع املدين 
واإلغاثــة والفرق الطبية وجهاز الطوارئ الّتابع 

للبلديّــة قد اتّجهت ملعاينة املكان املنكوب«.
ومتّنــى الخوري عر »تويــرت« من املواطنني، 
الّتعــاون مع الجيش وإخالء املكان لســالمتهم 
للمتخّصصني  لإلتاحــة  األوىل، كام  بالّدرجــة 

بعملهم. القيام  اإلغاثة  وفرق 

 إجتمـــــــــــــــاع للجنـــــــــــــــة األمـــــــــــــــن الصّحـــــــــــــــي بحـــــــــــــــث ســـــــــــــــبل 
ــور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا« فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن »كورونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراءات الوقايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــودة إلجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العـ

عقــد يف مقر إتحاد بلديــات قضاء صور 
إجتامع تنســيقي للجنة األمــن الصحي يف 
االتحــاد، حرضه مديــر الوحدة مرتىض مهنا 
ورئيس طبابة قضاء صور وسام غزال وأعضاء 
لجنة األمن الصحي، ناقش خالله املجتمعون 
تزايد أعداد املصابني بفريوس كورونا مقيمني 
ووافدين( بشكل مقلق ومتزايد يف فرتة زمنية 

قصرية. 
وأوىص املجتمعــون بـــ »رضورة التــزام 
االجراءات الوقائية )إرتداء الكاممة والتخفيف 
من االختالط(، واتباع ارشادات وزارة الصحة 
العامة برضورة التــزام الحجر الصحي للذين 
تظهــر لديهم االعــراض ورضورة تلقي لقاح 
كورونــا يف أرسع وقت ممكن، خصوصا ان 

نسبة امللقحني ما زالت منخفضة وال تتعدى الـ 
٤٥%، وكل الدراسات العلمية والتقارير الصادرة 
عــن منظمة الصحة العامليــة تخلص اىل أن 
اللقاح يحمي من مضاعفات الفريوس ويجنب 
املصاب دخول املستشفى ويقلل من الوفيات«.

وأشاروا اىل أنه »يف ظل األزمة اإلقتصادية 
الخانقــة التــي أنهكــت القطــاع الصحي 
واألستشفايئ عىل كل الصعد )فقدان األدوية 
والنقص الحــاد بكل ما يتعلــق يف الرعاية 
الصحيــة املركزة للمصــاب بكورونا وإرتفاع 
الفاتورة اإلستشــفائية( يبقى الخيار األفضل 
هو الوقاية وتطبيق كل التوصيات واالرشادات 
الصادرة عن رئاســة مجلس الــوزراء لجنة 

كورونا لتفادي أي إصابة او رضر محتمل«.
خالل االجتامع

انهيار مبنى يف طرابلس
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رجاء الخطيب

عىل وقــع الوعود بصيف مميّز جــداً يف لبنان، يتهافت 
املغرتبــون بحثاً عــن تذكرة طائرة تقلّهــم إىل الوطن ولو 
لبضع اســابيع، بعد مرور ثالث سنوات عجاف من األزمات 
اإلقتصادية والسياســية واإلجتامعيــة، إىل اإلقفال العام 
وتقييد حركة السفر، فإنفجر هؤالء شوقاً وحامساً للقدوم، 
وهو ما بات من املمكن استشــعاره وحتى مالحظته مبجرد 
التجــول يف الطرقات أو املراكز التجارية أو املواقع الجاذبة 
ســياحياً، فامذا يقول هؤالء، وملاذا أتوا إىل بالد تتخبط يف 
أزمــات خانقة، وتعيش تحت تهديــد حرب محتملة قد تقع 

يف أي لحظة؟
هــاين الكردي، شــاب بريويت كان مــن املحظيني الذين 
حصلوا عىل عرض عمل يف ديب يف بداية األزمة اإلقتصادية 
يف لبنــان يف خريف عام 2019، حــزم امتعته ودع والديه 
واشــقاءه الثالث وذهب لبناء مستقبل خاف عليه يف لبنان. 
الكردي وصل ديب يف الشــهر التاســع من عام 2019، وما 
لبثــت مــن بعد ذلك أن انطلقت »الثــورة« يف لبنان، فيقول 
لـــ »الديار« »وددت من كل قلبي، ال بل بكيت يف الرس، يك 
امتكن من العودة إىل لبنان والنزول إىل الشــارع واملشاركة 
يف العظمــة التي كانت تحصــل حينها، ولكن كنت موظفا 
جديــدا، وعقدي مينعني من اإلجازة أو العودة إىل البالد بال 
سبب مقنع«، هذه الغصة التي بقيت يف قلب الكردي ابتلعها 
حتــى هذا الصيف، فهو مــر بخيبات امل متكررة من تراجع 
وتــرية ونبض »الثورة« كام يقول، ومــن نتائج اإلنتخابات 
التي مل تحــدث تغيري ملموس برأيه. عاد هذا العام من أجل 
أهله فقط، من أجل أن يراهم ويدعمهم مادياً بشكل مبارش، 

ال عــر رشكات نقل األمــوال والبنوك التي تنهب جزءا كبريا 
مام يرســله إىل أهله كام يقول. عاد ليتذوق طعام والدته، 
ويحتــي القهوة مع والده ذات مغربية صيفية حارة عىل 
رشفة منزله يف بريوت. »اشــتقت لرطوبة بريوت، كل يش 

الفوىض خالقة!« مميز هون، حتى 
وعام إذا أثرت به الحمالت اإلعالنية املشــجعة للعودة إىل 
لبنان، إعتر الكردي أنه من املؤســف أن نســتفيق اآلن إىل 
جامل هذا البلد، فمع كل الدمار القائم واملستمر واملستفحل، 
ما زال لبنان قادر عىل ابهار ساكنيه وزائريه، وهو ما حصل 
مع صديق الكردي االمارايت الذي رافقه يف رحلة إستجامم 
قصــرية إىل لبنان، وأمىض أربعــة أيام مل يتوان بها لحظة 
واحــدة عن تعبريه عن مدى صدمتــه بجامل وفرادة لبنان، 

وهو الذي يزوره للمرة األوىل. 
ويف املقلــب اآلخر، عائلة لبنانيــة مغرتبة أخرى، ولكن 
عىل العكس من الكردي، فعيل رسور ترك لبنان يف منتصف 
التســعينيات وهاجر مع زوجته إىل أوسرتاليا، ليعود اليوم 
إىل لبنــان مع أربعة أوالد بالــكاد يتكلمون العربية، ولكن 
بلكنــة لبنانية واضحــة. رسور رشح أن أكرث ما منعه من 
العودة إىل الوطن يف السنوات الخمس والعرشون املاضية، 
هــو تكلفة التذاكر املرتفعة، وعــدم قدرته عىل التنقل بني 
لبنان وأوســرتاليا بشــكل دائم، لهذا الســبب، وهو الذي 
ذهب شــاب يانع يحــاول الوقوف عىل قدميه وتأســيس 
عائلــة قادرة عىل الحصول عىل كل ما تتمنى، حرم نفســه 
وزوجتــه مــن اإلجتامع بعائالتهم يف لبنــان، إىل أن اتته 
الفرصة هذا الصيف وإســتطاع حجز ســتة تذاكر بدل من 
إثنــني، مندفعاً بحامس عارم ســيطر عليه منذ بداية الربيع 
ورواج الصفحــات التي تعكس صور عن مدى جامل طبيعة 

لبنــان، وهو ما ال يتذكر أنه قد تســنت له الفرصة من قبل 
أماكن.  وزار هكذا 

رسور يعتــر أن زيارتــه  اىل لبنان ال ليتعرف أوالده عىل 
لبنان فحســب، بل كذلــك ليتعرف هو وزوجته عليه، فلبنان 
بنظــره إختلف كثــرياً منذ رحيله، وخلــع عنه ثوب الحرب 
البشــع »كنا بعد الحرب كيف ما نرم نحس كل يش رمادي، 
مــش عم صدق أديش يف مطارح حلوه الزم نلحق نشــوفا 
كال«. رسور يرفــض حتى التصديق أن الحرب قد تقع مجدداً 
يف لبنــان، ويؤمن أن اللبنانيني قد تعلموا من التجربة، وهو 
ما يلمسه يف تحركاته يف البالد دون أي عوائق، كام أنه عّر 

عن عدم مباالته بالتهديــدات »اإلرسائيلية« للبنان، ويعتر 
أنه لو كان هناك من خطر ما، لكان تلقى إشعارا من السفارة 

األوســرتالية بذلك لكونه يحمل الجنسية أيضاً.
إذا، تنوعت دوافعهم بإختالف ســنني غيابهم، ولكن عىل 
الرغم من ذلك عادوا، عادوا بإميان أو بشــغف أو بإشــتياق 
أو بتلبيــة حاجــات أهلهم، إال أنهم عادوا! فهل ســوف يتم 
احتضانهــم خوفاً من مصري يشــبه مصريهم بالغربة، أم 
أنه ســوف يُنظر اليهم عىل أنهــم »دوالرات فرش« ويجب 
اإلستفادة منهم؟ حبذا لو يجدون الحب الذي بفقدانه رحلوا، 
وهم لن يتوانوا عن ســداد ذلك بـ »الفرش« واللبناين معا. 

ــروت ــيـ بـ لـــرطـــوبـــة  ــا  ــنـ ــقـ ــتـ : »اشـ ــان  ــنـ ــبـ لـ ــو  ــربـ ــتـ ــغـ ُمـ
الـــــــحـــــــرب« مــــــــن  خـــــايـــــفـــــيـــــن  ومـــــــــــش   ...

يعتر مرض السكرى من األمراض األكرث شيوعاً يف العامل، 
هو مــرض مزمن يدوم مدى الحيــاة ويتطلب مراقبة دقيقة 
ومستمرة من حيث العالج والغذاء املتوازن املعتمد عىل الحمية 

ومامرسة الرياضة. 
هذا ويندرج السكري ضمن ثالث فئات:

- النوع األول: هو األكرث شيوعاً بني األطفال واملراهقني ، وهو 
مرض من امراض املناعة الذاتية يتميز بتدمريالجســم للخاليا 
املنتجة لإلنســولني يف البنكرياس وبالتايل فإن األشــخاص 
املصابون بهذا النوع ينتجون كمية قليلة جدا من اإلنسولني أو 
ال ينتجونه مطلقا. واملصابون بهذا املرض يعالجون بإستخدام 

الحقن أو مضخة اإلنسولني.
- النوع الثاين: يتميز بوجود مقاومة ضد هرمون اإلنسولني ، 
فأجسام املصابني بهذا النوع ال ميكنها إستخدام اإلنسولني الذي 
ينتجه الجســم عىل نحو فعال. ويعالج من خالل اتباع حمية 
غذائية ومامرســة الرياضة، باإلضافة إىل العالج باألدوية ) 
األقراص أوال وقد تتطور الحالة وتستخدم لها حقن اإلنسولني(.

- النوع الثالث: هو سكري الحمل يصيب بعض الحوامل، كام 
أن هناك أنواع أخرى نادرة من السكري.

{ األعراض {
أما أبرز األعراض املصاحبة ملرض السكري فهي: كرثة البول، 
العطش، الجوع، فقدان الوزن، التعب واإلجهاد، عدم القدرة عىل 

الرتكيز، عدم وضوح الرؤية، التقيؤ وآالم البطن.
هذا ويؤدي إرتفاع السكري إىل حدوث مضاعفات مزمنة يف 
الجسم وفشل مختلف االجهزة، إال إنه قد يصبح صديق للمرض 

إذا متت مراقبته بصورة دقيقة ومستمرة.
 وتشــمل املضاعفات: اعتالل شــبكة العني، اعتالل الكىل، 
اعتــالل األعصاب الطرفية، اعتــالل الجهاز العصبي املركزي،  
تصلب الرشايني وأمراض القلب اعتالل الدورة الدموية الطرفية، 
اعتــالل الدورة الدموية الدماغيــة، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع 

الدهون والكولسرتول يف الدم.
ميكن لنوع جديد من األدوية التي تحفز عضالت الجسم عىل 
امتصاص السكر الزائد يف الدم، أن يحدث ثورة يف عالج مرض 
الســكري من النوع 2. ويعد الدواء التجريبي، املســمى بالرمز 
ATR-258، أول دواء يعمل عن طريق نقل الســكر مبارشة من 
الدم إىل العضالت. وطُّور يف السويد، ونجح يف الدراسات عىل 

الحيوانات ويتم اآلن تجربته عىل املرىض.
لكن ATR-258، الذي طورته Atrogi، وهي رشكة أسســها 
توري بينغتســون، أســتاذ علم وظائف األعضاء يف جامعة 
ســتوكهومل، يعد فئة جديدة من األدويــة التي تتجاوز نظام 
األنسولني. ويعمل عىل مستقبالت العضالت، ويحفز العضالت 
عــىل إخــراج الغلوكوز من الدم - الســتخدامه يف الطاقة - 
وخفض مستويات السكر يف الدم بشكل مستقل عن البنكرياس 

واألنسولني.
 258-ATR وأظهرت الدراســات التي أجريت عىل الفرئان أن
يخفض نســبة الغلوكوز يف الدم إىل مستويات صحية ويعزز 
حساسية األنســولني - ما يقلل الكمية املطلوبة. ويشارك ما 
 CRS Clinical Research يقرب من 80 شخصا يف التجربة يف

Services، مانهايم، أملانيا.

ويقول الروفيسور بينغتسون: »تهدف العالجات الحالية 
ملــرض الســكري من النــوع 2 إىل التحفيز املفــرط لنظام 
األنســولني املختل بالفعــل، ونادرا ما تعمل بشــكل جيد«. 
ومبــرور الوقت، يعني هذا ضعــف الفعالية وخطر اإلصابة 

خطرية«.  بأمراض 
وتكمــن عبقرية ATR-258 يف أنه يخرتق اآللية ذاتها التي 
تسمح للسكر بدخول الخاليا الستخدامه كمصدر للطاقة، وهي 

عملية تعتمد بشكل كامل عىل األنسولني.

ــورة ! ــ ــدث ث ــح ــد يُ ــار ق بــشــرى ملــرضــى الـــســـّكـــري... عــق

توقعت دراســة أمريكية حديثة، تأثري تغريُّ املناخ سلبياً يف 
إنتاج البندورة، وهو ما قد يكون خراً سلبياً بشكل خاص ملحبي 
»الكاتشب« وصلصة البيتزا ومنتجات البندورة املصّنعة األخرى. 
ووفقاً للدراسة التي نرُشت الخميس يف دورية »نيترش فود«، 
فــإن »ارتفاع درجات الحرارة ســيؤدي إىل انخفاض إنتاجية 
صنف الطامطم املزروعة يف الحقول املفتوحة، واملســتخدم 
يف »الكاتشــب« ومنتجات الطامطم األخرى، حيث من املتوقع 
بحلــول عام 2050 أن ينخفض العــرض العاملي من هذا النوع 
من الطامطم بنســبة 6 يف املئة، وســيكون محصول إيطاليا 

األكرث ترضراً«.
 ويقول كبري الباحثني ديفيد كامارانو، األســتاذ يف جامعة 
آرهوس يف تقرير نرشه املوقع الرســمي لجامعة تكســاس، 
املشاركة يف الدراســة، بالتزامن مع نرشها، إننا »ال نستطيع 
التحكم يف البيئة التي تنمو فيها البندورة املزروعة يف الحقول 

املفتوحة، وهذا يجعل اإلنتاج عرضة لتغريُّ املناخ«.
 ويضيف املؤلف املشــارك، ديف نيوجي، أنه بينام يتم البحث 
عىل نطاق واســع عن تأثري املناخ يف اإلمدادات الغذائية، فإن 
معظم الرتكيز كان عىل املواد الغذائية األساســية مثل القمح 
واألرز، وهذه الدراســة هي من بني أوىل الدراسات التي تلقي 

نظرة عاملية عىل تأثري تغريُّ املناخ يف البندورة.
 واستخدم الباحثون خمسة مناذج مناخية مختلفة لإلبالغ 
عن ثالثة ســيناريوهات مختلفة لكيفية تأثري درجات الحرارة 

املرتفعــة يف محصول البندورة ، مــع الرتكيز عىل أكر ثالث 
دول يف العــامل لزراعة البندورة ، الواليات املتحدة )كاليفورنيا 
عىل وجه الخصوص( وإيطاليا والصني، حيث تنتج هذه البلدان 
معاً نحو 65 يف املئة من طامطم الحقول املفتوحة يف العامل.
 ورغم اختالف النتائج من حيث الدرجة، فإن السيناريوهات 
املتوقعة تشــري جميعها إىل تغريُّ حجم إنتاج البندورة بشكل 
كبــري خالل العقود املقبلة. وتُظهر معظم الســيناريوهات أن 
»البلــدان الثالثة ستشــهد انخفاضاً ثابتاً يف العائد عىل مدى 

الـ30 إىل الـ40 عاماً املقبلة«.
 وقام الباحثون بتفصيل العوامل املختلفة التي قد تؤدي إىل 
تفاقم الوضع أو تخفيفه اعتامداً عىل الدولة، فعىل سبيل املثال، 
تواجه كل من جنوب كاليفورنيا وإيطاليا مشكالت يف الوصول 
إىل املياه، باإلضافة إىل ارتفاع درجات الحرارة، حيث من املتوقع 

أن تصبح إيطاليا أكرث جفافاً مبرور الوقت.
ويقول كامارانــو إن »هذا املزيج من درجات الحرارة األكرث 
دفئاً ونقص املياه ال يبرش بالخري لصناعة الطامطم اإليطالية 
ككل«، مضيفاً: »ومع ذلك، بالنســبة لكاليفورنيا والصني، قد 
يكون هناك جانب إيجايب عندما يتعلق األمر باملناطق الواقعة 
يف أقىص الشامل، التي تكون أكرث برودة، وقد تؤدي الزيادات 
يف درجات الحرارة يف هذه املناطق إىل زيادة الغلّة، ومع ذلك، 
فإن الغالت املتوقعة لهذه املناطق ليست سوى جزء بسيط مام 

تنتجه كاليفورنيا وإيطاليا حالياً«.

ــدورة ؟ ــنـ ــبـ ــاج الـ ــتـ ــى إنـ ــاخ عــل ــنـ ــر املـ ــّي ــغ ــل يُـــؤثّـــر ت هـ
الخل  هــو  التفــاح  خــل 
املســتحصل عليه من عصارة 
التفاح عند التخمري. ويستخدم 
يف تتبيل الســلطات، وحفظ 
األغذيــة، والصلصات. يصنع 
خل التفاح عن طريق ســحق 
تظهر  عــره.  ثم  التفــاح، 
بداية  عند  والخمرية  البكترييا 
عمليــة التخمري، والتي تحول 

السكريات إىل كحول.
التفــاح  خــل  فيحتــوي 
عــىل العديــد مــن العنارص 
الهامــة للصحة، مثل الحديد، 
األحــامض  املغنســيوم، 
األكسدة  ومضادات  األمينية، 
والتــي ميكــن أن تعود عىل 
إليكم  الجســم بفوائد كثرية، 

أهمها:
- تقليل نسبة الكوليسرتول 
يف الــدم:  يزيد خل التفاح من 

كفاءة األنسولني يف تكسري السكر، كام ويكفي تناول جرعة 
منتظمة يومًيا من خل التفاح لتنظيم نســبة السكر يف الدم، 
كذلك يساهم خل التفاح يف مقاومة اإلصابة مبرض السكري 
لدى األشــخاص الذين لديهم فرصة خطر أكر لإلصابة به. 

ويقي من أمراض القلب والرشايني.
- إنخفاض الشــهية: يتضمن خل التفاح أيضا ألياف الدباغ 
والبكتني، بكتني التفاح الشــهري، وهو قاطع طبيعي للشهية. 
فتؤثر هذه املواد يف األغشية املخاطية الهضمية العليا )الفم، 
البلعوم، املعدة( التي ترسل إىل الدماغ رسالة شبع. بالتايل، ال 

يدوم اإلحســاس بالجوع طويال كام نأكل أقل طبًعا.
- التهاب اللوزتني وأمل الحنجرة: للتخلص من آالم الحنجرة، 
يكفــي أن مزج ملعقة صغرية من خــل التفاح يف كوب من 
املــاء. يتغرغر املريض مرتني إىل ثالث مــرات يف اليوم قبل 

ابتالع املزيج.
- تعزيــز صحة القلب: يقوم خل التفاح بتخفيض نســبة 
الكوليســرتول يف الدم ومخاطر اإلصابة بالنوبات القلبية، 
وتناول خل التفاح يومًيا،  يساعد يف تكسري الدهون الثالثية 
التي تزيد فرص اإلصابة بأمراض ومشكالت القلب الخطرية، 
ألن هذه الدهون تهدد صحة الرشايني وتسبب انسدادها. كام 
تســاهم األلياف الغذائية املوجودة يف خــل التفاح، البكتني 

)Pectin( يف التخلص من الكوليســرتول الضار يف الجسم.
- الحاميــة من مشــاكل املعدة:  يحتــوي خل التفاح عىل 
مــادة الريبايوتكس )Prebiotics( التي تنظم كمية الحمض 

املوجــودة يف املعــدة، وبالتايل تريحها وتقلل من الشــعور 
باالنتفاخ، كام أن اســتخدام خل التفاح يومًيا سيســاعد يف 
تنظيم عملية الهضم وعدم وجود أي مشكالت يف املعدة مثل، 

عرس الهضم واإلمساك.
- تقليــل رائحة الفم الكريهــة: ال ميكن اعتبار خل التفاح 
بديــاًل لغســول الفم، ولكن رشبه يومًيا بعــد إضافته للامء 
والعسل أو القيام بغسل الفم به يساعد يف الحفاظ عىل رائحة 
منعشــة، ويف حالة املضمضة به يجب أيًضا تخفيفه باملاء، 
واإلنتظار ملدة نصف ســاعة عىل األقل بعد اســتخدامه وقبل 
غسل األسنان بالفرشاة حتى ال يتسبب يف إزالة مينا األسنان.

- التقليل من خطر اإلصابة بالرسطان: أثبتت بعض األبحاث 
أن لخل التفاح لديه القدرة يف القضاء عىل الخاليا الرسطانية، 
وتفســري هذا أنه مادة قلوية تســاعد يف استعادة التوازن 
القلوي الحميض يف الجسم، وعندما يحدث هذا التوازن، فإن 
فــرص اإلصابة بالرسطان تقل ألن الخاليا الرسطانية تتطور 

وتنمو يف البيئة الحمضية.
- اعتالل مفصيل و«روماتيــزم«: لتخفيف تيّبس املفاصل 
وآالمهــا، يعتر لخل التفاح يف كوب من املاء، فاعلية كرى. 
بيد أن خل التفاح يلعب هنا أيًضا دوًرا منظاًم للتوازن الحميض 
القلوي يف الجســم: إذا تجاوزت قلوية السائل خارج الخاليا 
املســتوى العادي، يرتسب الكالسيوم يف األنسجة. يحول خل 
التفاح، بفضل حموضته وبنســبة البوتاسيوم فيه، من دون 
تكّدس الكالســيوم عىل جدران األوعية الدموية يف األنسجة 

األخرى.

ــا ــه ــرف ــع ت أن  بــــــّد  ال  ــد  ــ ــوائـ ــ فـ الـــــتـــــفـــــاح...  خــــــّل 
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االثنني 27 حزيران 2022

أشــار وزير العمل يف حكومــة ترصيف األعامل مصطفى 
بــرم، اىل »أننا يف عملنا الوزاري نذهب لنؤدي واجباتنا أو أي 
واجب آخر بإخالص وبصدق وبوفاء، ألنه يف كل حركة نقوم 
بها، نســاهم يف بناء وطن يليق بتضحيات الشهداء والجرحى 

وبهذا الجهاد واآلهات«.
وأكد برم، خالل حفل افتتاح املســارات السياحية الجهادية 
الذي أقامه »حزب الله« يف الجنوب، اىل أن »لبنان مقتدر وعزيز 
وهو دولة قانون يتســع للجميــع، وتتحول فيه التعددية من 
رصاعات وانقســامات مذهبية ومنغلقات طائفية إىل تفاعل 
إنساين وحضاري، ألنه مهام اختلفت مسّمياتنا، فنحن ال نلغي 
أحداً، وال نرصف قوتنا ســيطرة يف الداخل، فقوتنا هي حامية 

للوطــن ولكل املواطنني الذين هم معنا أو غر ذلك، ألننا نؤمن 
بأن لبنان أيقونة من الطبيعة

ورأى برم، أنه »من الحكمة اإللهية يك يُخَترب اإلنســان مع 
أخيه اإلنســان، وعليه، فإن نجاح الصيغة اللبنانية مسؤوليتنا 
جميعاً، ونحن ننتمي إىل فكر االنفتاح والعزة والكرامة، ونحن 
أبنــاء الدليــل، أينام مال منيل«. ولفــت اىل »أننا نفتخر بهذه 
املسارات السياحية الجهادية، ال سيام وأنها تحّول السياحة إىل 
دمــج من الرتفيه الصحيح والثقافة والبعد األخالقي والقيمي 
والتصالح مع البيئة، وأيضاً إىل اكتشــاف مسارات املجاهدين، 
ومعرفــة كيف أننا ننام عىل فــراش مريح، وهناك من يحفر 
بالصخر يك يكون وطننا صخرة تتكرس عليه كل املؤامرات«. 

ــا جــمــيــعــاً ــن ــت ــي ــة مــســؤول ــي ــان ــن ــب ــل ــة ال ــغ ــصــي ــاح ال ــجـ ــرم : نـ ــيـ بـ

رد ت وزارة االتصــاالت يف 
بيــان ، عىل »بعض املغالطات 
التــي تتداول حول تســعرة 
االنرتنــت وامكانيــة تحويل 
الثابتة إىل مدفوعة  الخطوط 

سلفا«، واكد ما ييل:
- »إن شــبكة الجيل الثاين 
لن تتوقف عن العمل يف املدى 
املنظور وحتام ليس يف االول 
مــن  متوز، وعنــد اصدار أمر 
لتنفيذ قرار توقيف شبكة الجيل 
الثاين، ســينفذ هذا املرشوع 
بحســب املواقع وعىل مراحل 

وليس بني ليلة وضحاها.
- ليــس صحيحــا أن وزير 
االتصاالت لن يسمح ألصحاب 
الخطوط الثابتة بتحويلها إىل 
بل  ســلفا،  مدفوعة  خطوط 

عــىل العكس متاما، إذ لــن يبقى هذا الخيار متاحا 
فحســب، بل يتم تعديل الرشوط لتكون أكرث مراعاة 

للمواطنني.

- بدءا من 1 متوز، ســيتم 
احتســاب تعرفــة خدمــات 
واشرتاكات االتصاالت الخلوية 
وفق القسمة عىل ثالثة تسدد 
بالعملة اللبنانية بحسب سعر 
فإن  وعليه  صرفــة.  منصة 
االشرتاك الشهري للخط الثابت 
ســيصبح 5 د.أ. أو مــا يوازي 
125 ألف ل.ل. عىل أن يســتمر 
باالستفادة من  الخط  صاحب 

60 دقيقة تخابر.
- بالنسبة لسعر الغيغابايت، 
االتصاالت  رشكتــا  نــرشت 
الخلوية تاتش وألفا أسعارهام 
عــىل موقعهــام االلكرتوين 
االجتامعية  قنواتهــام  وعرب 
عقــب املؤمتر الصحايف الذي 
االتصاالت  وزير  بحضور  عقد 

لإلعالن عن تعديل األسعار يف 26 أيار املايض«. 

ــدة ــديـ ــجـ ــت والـــتـــعـــرفـــة الـ ــ ــرن ــ ــت ــ ــح تـــســـعـــيـــرة اإلن ــوضــ ــ »االتـــــــصـــــــاالت« ت

أعلن العاملون يف مستشــفى سبلني الحكومي 
»تعليق اإلرضاب لغاية عيد األضحى، إفســاحا يف 
املجال لتحقيق الوعود بتوفر املبالغ الالزمة لدفع 
مستحقات العاملني، عىل أن يتم استقبال املرىض 
كافة وفتح جميع األقســام اعتبــارا من بعد غد 
االثنني، محذرين من »العودة إىل اإلرضاب يف حال 

مل تتحقق الوعود خالل هذه الفرتة«.
من جهــة أخــرى، أوفدت نقيبــة املمرضات 
واملمرضني رميا ساســني قازان، وفدا من النقابة 
اىل املستشفى للتضامن مع العاملني. وشدد سمر 
مطر باســم قازان عىل أن »قطاع التمريض بشكل 
عام يعاين ظروف عمل ســيئة، لكن رغم ذلك، ال 
يزال املمرضــون واملمرضات يقومون بعملهم من 
أجــل املرىض«، معتربا أن »عدم نيلهم رواتبهم يف 
مواعيدها وحصولهم عىل املساعدة االجتامعية أو 
بدل غالء املعيشة، أمر ال ميكن السكوت عنه ألنه 

يهدد لقمة عيشهم وكرامتهم«. 

يُـــمـــكـــنـــنـــا ال   : ــن  ــ ــيـ ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ واملـ ــات  ــ ــ ــرض ــ ــ ــم ــ ــ امل نــــقــــابــــة 
ــل الـــــرواتـــــب فــــي مـــواعـــيـــدهـــا ــيـ الـــســـكـــوت عــــن عـــــدم نـ

غادر املمثــل املقيم الجديد لصندوق النقد الدويل يف لبنان 
فريديريكو ليام إىل واشــنطن عىل أن يعود إىل لبنان أواخر 
حزيران الجاري، بعدما قام بجولة رسيعة ملدة يومني يف إطار 
زيارة لوجســتية لتجهيز مقّر إقامته ومكتبه، وذلك من دون 
مرافقة رئيس بعثة صندوق النقد أرنســتو ريغو رامريز كام 

كان مقرراً إلصابته بـ«كوفيد 19«...
»التواصل مســتمر مع صندوق النقــد لكن ليس هناك أي 
مفاوضــات يف الوقــت الراهن«، يقول الخبــر االقتصادي 
الدكتور ســمر ضاهر لـ »املركزية«، فالكرة اليوم يف امللعب 
اللبنــاين إذ عىل مجلس النواب إقرار مشــاريع القوانني التي 

طلبهــا صندوق النقد فقط ال غر، علامً أن هناك دورة ملجلس 
النواب حيث يُعقد االثنني املقبل اجتامع للجنة املال واملوازنة«.

ويشــدد عىل »رضورة أن تبــذل الحكومة الحالية الجهود 
الالزمــة يف اتجاه مجلس النواب لتمرير مشــاريع القوانني 
وهي من الرشوط األولّية للحصول عىل موافقة مجلس إدارة 
صنــدوق النقد متهيداً إلبرام االتفاق النهايئ، ثم يتم تســديد 
الدفعة األوىل للبنان من الـ3 مليارات دوالر... وذلك يف إطار 
متابعة املراحل الـ28 ومؤرشاتها تباعاً، ومنها نســبة الدين 
إىل الناتــج املحيل، معدل النمــو، إعادة هيكلة القطاع العام، 

إيرادات الدولة... إلخ«. 

صندوق النقــــــد يترقّب مجلس النــــــواب الجديــــــد... هل يخذله؟

أشــــارت الهيئة اإلداريــة لرابطة 
موظفي اإلدارة العامة اىل أنه »اما وقد 
الثاين من االرضاب  انقىض األســبوع 
املفتوح بحــزم وثبات مــن املوظفني 
املدافعني عن لقمة عيشــهم، ولألسف 
مل نسمع اال تذمرا وتأففا وانزعاجا من 
قبل املعنيني بسبب االرضاب بدل اللجوء 
اىل معالجة اســبابه، ونحن يف بداية 
اسبوعه الثالث نؤكد عىل مطالبنا املحقة 
الواردة يف بياناتنا السابقة، وليك نذكر 
من نيس اننا مظلومون ونســمع من مل 
يســمع بعد اننا مصممون عىل تحصيل 

حقوقنا«.
وتابعت الهيئــة يف بيان، »وإذ تؤكد 
عىل االســتمرار يف اإلرضاب املفتوح. 
تدعوكــم الهيئة اإلداريــة يف رابطة 
موظفــي اإلدارة العامة اىل االعتصام 
املركزي الذي ســيقام امام مرفأ بروت 

وذلك نهار الثالثاء الواقع يف 28/6/2022 متام الســاعة 11 
صباحا«.

ودعت الرابطة »الزمــالء يف كافة روابط ورشائح القطاع 
العام للمشــاركة، يك نكون يدا واحدة للدفاع عن هذا القطاع 

وضامن استمراريته«. 

اإلضــــــراب ــي  ــ ف ُمـــســـتـــمـــّرون  الـــعـــامـــة:  اإلدارة  ــو  ــفـ ــوظـ ُمـ
ــاء ــ ــاث ــ ــث ــ ـــأ ال ــ ــرفـ ــ ــ ـــوح.. واعـــــتـــــصـــــام أمـــــــــام امل ــ ـــتـ ــ ــفـ ــ ــ امل

أوضح املدير العام ملؤسســة مياه بروت وجبل لبنان جان 
جربان، أن املؤسســة صامدة باإلمكانات املتوافرة لديها رغم 

تواجهها. التي  القاسية  الظروف 
وأشار يف حديث ملوقع »سكاي نيوز عربية«، إىل أن »أزمة 
الكهربــاء تلقي بظاللها عىل كافــة القطاعات، فال ميكن 
تشــغيل أّي قطاع من دون كهرباء، وبالتايل فإن مؤسســة 
ميــاه بروت وجبل لبنــان تعاين من عدم قدرتها عىل إمداد 

الكهرباء«. انقطاع  نتيجة  باملياه  املنازل 
وأكــد جربان أن »املؤسســة تســتعني باملولدات يف حال 
انقطــاع الكهرباء، ولكن شــح مادة املازوت من األســواق 
مينعهــا من تشــغيل هذه املولدات ما ينعكــس تقنيناً حاداً 
بالتغذية يف املياه يف أكرث من 65 باملئة من محطات الضخ«.
ولفــت إىل أن »األعطال التي تطرأ عــىل محطات الضخ 

يتطلــب إصالحها توافر »العملــة الصعبة«، التي ال متتلكها 
املؤسســة، مشــراً يف الوقت ذاته إىل تعــرض املحطات 
لعمليات رسقة ممنهجة ما يتطلب تكثيف املراقبة من القوى 

األمنية«.
وبحســب جربان، فإن الوضع الحايل يتطلب »ترشــيد« 
استخدام املياه من قبل املواطنني، داعًيا الجهات املانحة التي 
كانت قد قدمت دعاًم يف الفرتة الســابقة، إىل االستمرار يف 

مواكبــة املواطنني اللبنانيني يف هذه املحنة الصعبة.
واكد أنه »يف حال عدم حصول املؤسســة عىل تحويالتها 
من مرصف لبنان وعىل مســاعدات من الجهات املانحة مثل 
اليونيــــسف والبنــك الدويل، فإنها لــن تكون قادرة عىل 
االســتمرار يف العمل بالشكل املطلوب، ما يعني أن املواطنني 

ينتظرهــم تقنني قاس جًدا يف املياه خالل فصل الصيف«. 

جبــــــران يعــــــد اللبنانيييــــــن بتقنين قــــــاس للمياه هــــــذا الصيف

اعلــن وزير الصناعة يف حكومــة ترصيف االعامل النائب 
جورج بوشــكيان خالل مقابلة عىل اذاعة »صوت كل لبنان« 
ان املرحلــة الراهنة تتطلب تضامنا وتكاتفا بني املســؤولني 
واملواطنني، مؤكدا رضورة العمل  البعاد السياسة عن املواضيع 

االقتصادية واملالية والسر باملوزانة.
وأضاف«: »القمح القايس اللبناين من اجود انواع القمح يف 

العامل وهو مطلوب بشكل كبر يف الخارج«.
وقال:«الصناعيــون اللبنانيــون يواجهــون مضاربة يف 
األسواق املحلية والتصديرية. وقال ردا عىل سؤال عن النازحني 
والالجئني، إنهم يشــكلون عبئاً كبــرا عىل االقتصاد الوطني  
وعىل البنى التحتية يف لبنان، وهذا امللف ســيادي يجب ايجاد 

الحلول املناسبة له«. 

بوشكيان : القمح القاسي اللبناني من أجود أنواع القمح في العالم

عرضت مؤسسة مياه بروت وجبل لبنان يف بيان، »املساعي 
املستمرة للحد من التقنني القايس للمياه، إلحاقا بالبيان السابق 
الخميــس املايض والذي كانت املؤسســة فندت فيه األعطال 
الكبرة والرسقات التي تعرضت لها الشبكات ومحطات ضخ«.

وأكدت »مد اليد للتعاون مع أصحاب اإلرادات الحسنة إليجاد 
الحلول«، مشددة عىل »رضورة تكثيف الرشطة البلدية والقوى 
األمنية حراســة محطات الضخ، نظرا إىل رضورتها الحيوية 
وعــدم القدرة عىل تأمني البدائل بالعملة الصعبة غر املتوفرة 
لدى املؤسسة التي تعمل باللحم الحي، من خالل صيانة وتأهيل 

معدات قدمية مستعملة وموجودة يف االحتياط«.
وقالــت: »أعامل التصليــح والصيانة واســتبدال القطع 
املرسوقة والتالفة تتم وفق اآليت: تتسلم مؤسسة مياه بروت 
وجبل لبنان مســاء غد االثنني بالتعاون مع منظمة اليونيسف 
مشكورة جوانات وصل مصنعة محليا لرتكيبها بهدف تصليح 
خــط الـ1200 الذي يغذي أحيــاء عديدة يف العاصمة بروت 

وساحيل املنت الشاميل والجنويب.
وبنــاء عليه يرتقــب أن تعود امليــاه إىل مجاريها يف هذه 
املناطق ابتداء من مساء الثلثاء املقبل كام وعدت املؤسسة يف 
بيان ســابق، علام بأن فرق الطوارىء يف مؤسسة املياه كانت 
حاولت تركيب جوانات وصل مســتعملة وموجودة لديها من 
قطع االحتياط للترسيع يف تصليح الخط 1200، إال أن العطل 

الكبر تطلب تحديثا تاما للجوانات.
ويف انتظــار ذلك وللتخفيف مــن حدة انقطاع املياه، أجرت 
املؤسســة مناورة موقتة وناجحة عىل خط الـ600، مام أدى 
إىل عودة املياه ولو مداورة وبشــكل جزيئ ابتداء من بعد ظهر 
الســبت  الفائت لكل من ســاحيل املنت الشــاميل والجنويب. 
وترتقب املؤسسة التزام املتعهد مساء اليوم االثنني تصليح املولد 

الكهربايئ يف محطة الضخ التي تغذي مناطق املكلس - رأس 
الدكوانة - أبو عضل«.

أضافت: »بالنسبة إىل رسقة الكابالت الكهربائية من محطة 
مار روكز الدكوانة - كاب سور فيل، والتي أدت إىل انقطاع املياه 
عــن املناطق التي تتغذى منهــا يف مار روكز الدكوانة وأعايل 
نيو روضة، عمدت املؤسســة طيلة الفرتة املاضية إىل تجميع 
كابالت احتياط مســتعملة موجودة لديها من محطات أخرى 
يف أكرث من منطقة لبنانية وســتبدأ برتكيبها غدا مبســاعدة 
مشكورة من عدد من املسؤولني والناشطني املحليني واألهايل.

ومــن املفرتض أن ينتهي التصليح مســاء األربعاء وإعادة 
تشــغيل املحطة. كذلك، تم تأمني كابالت احتياط مســتعملة 
ملحطــة اللقلوق ومن املرتقب انتقــال الفرقة املتخصصة إىل 
املنطقة فور إنجازها األعامل يف كاب سور فيل، ويتوقع إعادة 
األمــر إىل ما كان عليه يف اللقلــوق وجرد جبيل يوم الجمعة 

املقبل عىل أبعد تقدير«.

»مياه بيــــــروت وجبل لبنــــــان« : عــــــودة التغذية مســــــاء الثاثاء

اميمة شمس الدين

ال شــك ان مطالب موظفي 
القطــاع العام التــي دفعتهم 
اىل اعــالن االرضاب املفتوح 
يف الثامن من شــهر حزيران 
محقة  مطالب  هــي  الجاري 
ال بــل ملحــة و رضورية يف 
ظل تراجع قيمة رواتبهم اىل 
فقدت  حيث  مستوياتها  ادىن 
ارتفاع  بسبب  قيمتها  95٪من 
ســعر رصف الدوالر وانهيار 
العملة الوطنية وكان موظفو 
االدارة العامــة بدؤوا ارضاباً 
تحذيريــاً منذ اكــرث من عام 
العمل  حتى وصل االمــر اىل 
يوماً واحداً يف االسبوع وبعد 

عدم اكرتاث من الدولة اللبنانية ملطالبهم لجؤوا اىل االرضاب 
املفتوح الذي ادى اىل شلل املؤسسات الحكومية وهذا الشلل 
ينعكس بطبيعة الحال عىل املواطنني كافة سيام ان االرضاب 
شمل كافة الوزارات ومنها االساسية كوزاريت الصحة و املال 
واملرافق االساســية يف البلــد واهم هذه املرافق مرفأ بروت 
حيــث ادى ارضاب املوظفــني اىل حجز البضائع وال ســيام 
املواد األولية الغذائية، التي تكلف اصحابها رســوما اضافية 
وباهظــة، وفضالً عن ترضر التجار وتكبدهم الخســائر من 
جراء هذا االرضاب، املوظفون ايضاً ســيلحق بهم الرضر بعد 
اعالن موظفي الرصفيات يف وزارة املال االرضاب اذ اصبحت 
رواتب موظفي القطاع العام مهددة وباملخترص املفيد مطالب 
املوظفني محقة ومحقة جداً وعىل رأســها تصحيح اجورهم 
زيــادة بدالت النقــل والتقدميات الصحيــة والتعليمية لكن 
االرضاب املفتوح له انعكاســات ســلبية تظهر عىل مختلف 
القطاعــات مع التوقف عــن انجاز املعامــالت للمواطنني 
والتجــار الذين اطلقوا الرصخة محذرين من ان االســتمرار 

يف االرضاب يشكل خطراً عىل االمن الغذايئ
يف هذا االطار اكد رئيس نقابة مســتوردي املواد الغذائية 
هــاين بحصيل للديار ان الوضع صعب جداً فمن ناحية هناك 
مطالب موظفي القطاع العام املحقة ومن ناحية اخرى تأمني 
حاجات كل الشعب اللبناين الذي تعطل من جراء هذا االرضاب 
مشراً اىل انســياب البضائع يف مرفأ بروت بسبب ارضاب 
املوظفني الذين يقومون بالتأشــر عىل البيانات وال يتجاوز 
عددهــم العرشيــن موظفا واذ اثنى عــىل مطالب موظفي 
القطــاع العام رأى انه ال يجوز ان يتعطل انســياب البضائع 
وتتكدس يف املرفأ مئــات الحاويات املمتلئة باملواد الغذائية 
املســتوردة ويف حني اعترب ان هذا االرضاب قد يؤذي القطاع 
العام اكرث مام يفيده حذر من ا ن استمرار هذا االمر سيؤدي 
اىل تداعيات سلبية يف مقدمتها امكان حصول شح يف بعض 
املــواد الغذائية وكذلك تكبيد الرشكات خســائر مالية كبرة 

ســتدفعها مقابل تراكم رســوم ارضية املرفأ وقال بحصيل 
بعد اســبوعني من االرضاب مل نشهد كمستوردين تجاوباً من 
املســؤولني ونحن بصدد طلب موعد مع وزير االقتصاد لبت 
املوضوع وترسيع االمور مشــراً اىل انه يجب بالحد االدىن 
ايجاد حل يك تعمل الدائرة املختصة باخذ العينات و تأشــر 
البيانات الجمركية لتســهيل امور الناس وحذر البحصيل من 
تداعيات كبرة وخطرة الســتمرار االرضاب منها تكبد التجار 
الكثر من الخســائر بســبب اتالف البضائــع املوجودة يف 
املرفأ منذ اســبوعني تحت اشعة الشمس مشراً اىل ان تكبيد 
التكاليف الكبرة سينعكس عىل ارتفاع االسعار فضالً عن ان 
تكديس البضائع ســيمنع البضائع الجديدة من الوصول اىل 
لبنان وكشف بحصيل ان هناك خسارة عىل التجار حواىل 50 
الــف دوالر يومياً بالحــد االدىن وهذا االمر يتحمله االقتصاد 
والشــعب اللبناين وطأمن البحصيل باننا مل نصل اىل انقطاع 
يف املــواد الغذائيــة وال داعي لتهافــت املواطنني محذراً يف 
الوقت نفســه من انه يف حال استمرار االرضاب قد نصل اىل 
انقطاع يف بعض املواد واذ شدد عىل احقية مطالب املوظفني 
اكد ان هناك مرافق عامة ال يجوز ان تقفل كاملستشــفيات و 
املرفأ وغرها من املرافق االساسية وناشد بحصيل املسؤولني 
املعنيــني، إتخاذ اإلجراءات الالزمــة والكفيلة بإخراج مئات 
الحاويات املألى باملواد الغذائية املســتوردة واملكّدســة يف 
باحات مرفأ بروت، نتيجة عدم إنجاز معامالتها يف الوزرات 
املعنية بســبب اإلرضاب املفتــوح الذي ينّفذه موظفو اإلدارة 

العامة.
ودعــا الجميع إىل تحّمل مســؤولياتهم الوطنية بإخراج 
مئــات الحاويات املألى باملــواد الغذائية من املرفأ التي تعنى 
باألمن الغــذايئ لجميع اللبنانيــني واملقيمني عىل األرايض 
اللبنانية، وكذلك توفر كميات املواد الغذائية اإلضافية لســد 
إرتفاع الطلب الناتج عن قدوم نحو مليون  و300 الف شخص 

بني مغرتب لبناين وســائح اىل لبنان خالل موسم الصيف .

رغم املطالب املحقة وتراجع قيمة رواتبهم بنسبة ٩٠ في املئة
إنعكاســــــات ســــــلبية على املواطنين بســــــبب إضــــــراب ُموظفي
القطاع العام وشــــــح في املواد الغذائية وخســــــائر لدى »الشركات«

االرضاب يعيق اخراج املواد الغذائية املستوردة

قام وزر األشغال العامة والنقل يف حكومة 
ترصيــف األعامل  عيل حميــه ، أمس بجولة 
تفقدية اســتطالعية عىل عدة شواطئ من 

ضمنهم  الرملة البيضاء ، لالطالع عن كثب عىل 
كيفية تطبيق املذكــرة اإلدارية التي أصدرها 

حول دخول املواطنني مجاناً إىل الشواطئ.

ــــــد ــــــى الشــــــواطئ للتأك ــــــه عل ــــــة لحمّي ــــــة تفقديّ جول
ــغال« ــ ــن »األشــ ــ ــادرة عــ ــ ــرة الصــ ــ ــ ــق املذك ــ ــ ــن تطبي ــ ــ م

خالل الجولة
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ـــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــــات ـ دولـــيـ عربي

االثنني 27 حزيران 2022

ــطيني ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــس الفلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع الرئيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي بحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل األردنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  العاهـ
ــــــام« ــ ــ ــ ــ ــــــرص السـ ــ ــ ــ ــ ــــــى فـ ــ ــ ــ ــ ــــــت علـ ــ ــ ــ ــ ــّل الكنيسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي »إنعكاسـ ــ ــ ــ ــ فـ

ــوري ــ ــس ــ ــن الــــروســــي وال ــشــي ــي ــج ــب مــظــلــي مـــشـــتـــرك بـــيـــن ال ــ ــدري ــ ت

األردين  العاهل  اســتقبل 
امللك عبد الله الثاين يف عامن 
الفلســطيني  الرئيس  امس، 
محمود عباس وبحث معه يف 
»إنعكاسات حل الكنيست عىل 
فرص تحقيق الســام« بني 
واإلرسائيليني،  الفلسطينيني 
حســبام أفاد بيان صادر عن 

الديوان املليك.
وقال البيــان الذي اوردته 
وكالة »فرانس برس« إن لقاء 
امللك عبد الله والرئيس عباس 
الذي جرى يف قرص الحسينية 
يف عــامن »تناول التطورات 
األخرية يف إرسائيل بعد حل 
الكنيست، وانعكاساتها عىل 
فرص تحقيق السام، إضافة 
إىل املستجدات يف املنطقة«.

وأكــد امللك عبد الله لعباس أن »األردن يف اتصال 
مستمر مع الجانب األمرييك، ويعمل عىل أن تتصدر 
القضية الفلســطينية جدول أعامل زيارة الرئيس 

األمرييك جو بايدن للمنطقة يف الشهر املقبل«.
ويزور بايدن املنطقة منتصف متوز، حيث يعقد 
قمــة اقليمية يف جدة بحضور قادة األردن ومرص 

والعراق ودول الخليج. 
وأشــار امللك عبد الله إىل أن »األردن سيدعم بكل 
طاقته حقوق األشقاء الفلسطينيني ويؤكد مركزية 
القضية الفلســطينية، خال مشاركته يف القمة 
املشرتكة مبدينة جدة، التي تشمل أيضا دول مجلس 
التعاون لدول الخليــج العربية، والواليات املتحدة 

األمريكية، ومرص، والعراق«.

وجدد امللك االردين التأكيد 
أنه »ال ميكن تحقيق أي تقدم 
يف التعــاون االقتصادي يف 
التقدم يف  بــدون  املنطقة، 
للوصول  الســاعية  الجهود 
إىل حل للقضية الفلسطينية 
لتحقيــق مصالح الشــعب 

الفلسطيني«.
وقال: »إن األردن يقف إىل 
الفلسطيني  جانب الشــعب 
وقضيته دامئا وأبدا، وال يشء 
أهم من القضية الفلسطينية 
بالنســبة للمملكة«، مشددا 
عــىل أن »الســبيل الوحيد 
إلنهاء الرصاع الفلســطيني 
الدولتني،  اإلرسائييل هو حل 
الــذي يضمن قيــام الدولة 
ذات  املستقلة،  الفلسطينية 
الســيادة والقابلة للحياة، عىل خطوط الرابع من 

حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الرشقية«.
وأكــد امللك عبــد الله والرئيس الفلســطيني أن 
»الخطــوة املطلوبة يف الوقــت الراهن هي وقف 
اإلجراءات )اإلرسائيلية( األحادية لفتح املجال أمام 

استئناف املفاوضات مستقبا«.

املظليني  مئــات  شــارك 
تدريبــات  يف  الســوريني 
مشــرتكة مــع نظرائهــم 
الــروس، يف ثــاين مناورة 
مشــرتكة هذا الشــهر بني 
أوردت  حســبام  الجيشني، 

وسائل إعام رسمية.
ونــرشت وكالــة األنباء 
الســورية »ســانا« مقطع 
فيديو للتدريبات املشــرتكة 
بــني الجيشــني الســوري 
تنفيذ  يظهــر  والــرويس، 

جنود لقفزات باملظلة.
الدفــاع  وزارة  وقالــت 
حســابها  عرب  الســورية 
يف »فيســبوك«: »يف إطار 
التنســيق والتدريب املشرتك 
بــني الجيشــني الصديقني 

الســوري والــرويس نفذ أحد تشــكيات قواتنا 
املســلحة، وعىل مدار عدة أيام، بيانا تدريبيا عىل 
اإلنزال املظيل شارك فيه املئات من مقاتلينا األبطال 
الذين أظهروا خال التدريب الروح املعنوية العالية 

والشجاعة والدقة يف اإلعداد والتنفيذ«.

أضافت الوزارة يف منشــورها: »يأيت هذا البيان 

بعد مجموعة من التدريبات املشرتكة بني الجيشني 

الصديقني الســوري والــرويس لتأهيل وتدريب 

مقاتلينــا عىل عملية اإلنــزال املظيل يف مختلف 

الظروف ويف كافة األوقات 
وباحرتافية عالية«.

من  ســابق  وقــت  ويف 
القوات  الشــهر، أجرت  هذا 
والروسية  السورية  الجوية 
مختلفة  أجزاء  يف  مناورات 
مــن الباد، مبــا فيها عىل 
مرتفعــات  مــن  مقربــة 

الجوالن.
4 أشــهر، أجرى  وقبــل 
أسبوع  قبل  تدريبات  البلدان 
من بــدء روســيا عمليتها 
العســكرية يف أوكرانيا يف 
والعرشين من شباط  الرابع 

املايض.
ويف منتصف شباط، نرش 
قاذفات  الــرويس  الجيش 
طويلة املدى ذات قدرة نووية 
وطائرات مقاتلــة تحمل صواريخ متطورة تفوق 
رسعتها رسعة الصوت يف سوريا إلجراء مناورات 
بحرية ضخمة يف البحر املتوســط، وفقام ذكرت 

وكالة »أسوشيتد برس«.

تطالب ــراق  ــعـ الـ كــردســتــان  ــيــم  ــل إق  حــكــومــة 
الهجمات مــن  ــد  املــزي ملنع  ــة  ــوريّ ف بـــإجـــراءات 

دان املتحدث باسم حكومة إقليم كردستان 
العراق سفني دزيي، الهجوم الصاروخي الذي 
وقع عــىل حقل »كورمور« الغازي مبحافظة 

السليامنية.
وأفــاد موقع »رووداو« بــأن دزيي وصف 
هذا الهجــوم بـ »اإلرهايب«، داعياً »الحكومة 
الفيدرالية إىل اتخاذ إجراءات فورية ملنع املزيد 

من الهجامت«.
وشدد املسؤول الكردستاين عىل أن »حكومة 
اإلقليم ستتخذ كافة اإلجراءات لضامن رفاهية 

العاملني امليدانيني والسكان املحليني«.
وكان نائب رئيس حكومة إقليم كردســتان 
قوبــاد طالبــاين، أشــار إىل أّن التحقيقات 
متواصلة بشــأن هذا الهجوم، لكنها مل تسفر 
عن أي نتائج حتى اآلن، مضيفاً أن »هذا الهجوم 
قد يلحــق أرضاراً معنوية بإقليم كردســتان 
ويبعث عىل القلق، لكن عزمية شعب كردستان 
والرشكات العاملة يف اإلقليم أكرب من أن تنهار 

بصاروخني«.
ويف السياق نفســه، دان الرئيس العراقي 
برهم صالح، االعتداء الصاروخي الذي استهدف 

حقل كورمور الغازي، شاميل العراق.
وذكــر صالح يف تغريدة عرب »تويرت«، جاء 
فيهــا: »االعتداءات التــي طالت حقول النفط 

والغــاز يف كورمــور وغريها من املناطق هو 
اســتهداف الســتقرار البلد ورضب لاقتصاد 

الوطني«.
بدورهــا، اتهمت »كتائب حــزب الله« يف 
العراق، »مجاميع مرتبطة باملخابرات الرتكية 
بالوقوف وراء اســتهداف حقول النفط والغاز 

يف إقليم كردستان«.
وقال املتحدث باسم الكتائب جعفر الحسيني، 
يف صفحته يف »تويرت«، إنه »بحسب معلومات 
الجهد االســتخباري واألمنــي، فإن مجاميع 
مارقة تسكن يف طو خورماتو، وعىل ارتباط 
باملخابرات الرتكية، هي من يقوم بقصف حقول 

كردستان«.
وتعرض حقل غاز »كورمور«، يف محافظة 
السليامنية، يف إقليم كردستان العراق، لهجوم 
صاروخي، األربعاء املايض، حسبام نقلت قناة 

»كردستان 24«.
وقــال مدير ناحية قادر كــرم الواقعة يف 
جمجــامل صديــق محمــد، يف ترصيحات 
صحافيــة، إّن »حقــل كورمــور الغازي يف 
جمجامل تعرض لهجوم صاروخي يف الساعة 
4:45 من بعد ظهر امس«، مضيفاً أّن »الصاروخ 
أصاب السياج الخارجي للحقل، الذي تعمل فيه 

رشكة دانة غاز«.

 إســـتـــهـــداف جـــديـــد يـــطـــال ُمــعــســكــر
الــعــراق شمالي  التركي  »زلــيــكــان« 

األقــل على  جثة   17 على   العثور 
ــيــلــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا ــي نـــــاٍد ل فـ

طال أمس هجوم صاروخي جديد، معسكر »زليكان« الرتيك 
شاميل الباد.

واســتهدفت معســكر »زليكان« الذي تتمركز فيه القوات 
الرتكية صاروخي كاتيوشا، مبحافظة نينوى شاميل الباد.

ومل يتســبب الصاروخني بأي خســائر وسقطا يف محيط 
املعسكر.

أفادت وكالة »فرنس برس« بالعثور عىل جثث 17 شــخصا 

عىل األقل معظمهم من الشباب يف حانة ليلية يف بلدة إيست 

لندن بجنوب أفريقيا، بحسب ما أعلنت الرشطة املحلية.

وقال قائد رشطة املنطقة الجرنال ثيمبينكويس كينانا لقناة 

»إي-إن يس إيه« التلفزيونية إنه »عرث عىل 17 شــابا أمواتا 

يف حانة ليلية هنا يف إيست لندن«، مشريا إىل أن »مابسات 

موتهم غري معروفة حاليا«.

 ســـــــامـــــــي: أكــــــثــــــر الــــــــحــــــــروب شــــيــــوعــــاًإيران تكشف عن صواريخ لزيادة »قوة الردع«

ــدو ــ ــع ــ ــارات ضـــــــّد ال ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ هـــــي حـــــــرب االسـ

أعلن ســاح الدفاع الجوي اإليراين، أمس، 
عن خطط للكشــف عن صواريخ مبدى 300 

كيلومرت لزيادة »قوة الردع« يف الباد.
ولفت نائب قائد قــوات الدفاع الجوي يف 
الجيــش العميد الركن عيل رضا إلهامي، »إىل 
أن الصواريــخ التي يبلغ مداها 300 كيلومرت 
ســيتم إزاحة الستار عنها يف منظمة الدفاع 
الجوي للجيش يف املســتقبل القريب، وفقا 

لوكالة »مهر« اإليرانية.
وقال، أمام حشد من ضباط القوات املسلحة 
والحرس الثوري والرشطة: »إن املخرج الوحيد 
من كل العقوبات والتهديدات هو أن نصبح أقوى 
يف كل يشء، ال ســيام يف املجال العسكري«، 
مضيفا »أن تطوير القوة الصاروخية مؤرش 
عىل الثقة بالنفــس واالعتامد عىل القدرات 
املحلية«، دون الكشــف عن أي تفاصيل بشأن 

الصواريخ الجديدة«.
كام دعا إلهامي »إىل التآزر والتنســيق بني 
مختلف أفرع جيش الجمهورية اإلســامية، 
واصفا إياها بأنها »قوة تقدم للباد. ويتعاون 
الدفاع الجوي للجيش مع نخب الدولة ووزارة 
الدفاع والقوات املســلحة يف مجاالت علوم 
الدفــاع والذكاء االصطناعي والعلوم املعرفية 
وفيزيــاء الكم والدفاع الســيرباين والحرب 

اإللكرتونية«.

ويف السياق، أكد القائد العام لحرس الثورة 
يف إيران اللواء حســني سامي، اليوم األحد، 
أن »النظام االســتخبارايت الناجح يستخرج 
إســرتاتيجية العدو من عمق فكره ويخطّط 
ويصطف بقوة ملواجهتها«، معترباً أّن »الجهاد 
با نهاية، من متطلبات النظام االستخبارايت 

املحرتف واملقتدر«.
وقال ســامي، يف حديثه خال مراســم 
تقديم الرئيس الجديد وتكريم الرئيس السابق 
لجهاز اســتخبارات الحرس الثوري، إّن »دور 
جهاز استخبارات حرس الثورة سطّر إنجازات 
كبرية يف حامية أمن الوطن وسامته، وذلك 
بالتفاعــل والتآزر مع أجهزة االســتخبارات 

األخرى يف الباد«.
وأشــار إىل »اصطفــاف جميــع القوى 
الباطلــة يف مواجهة الثــورة والجمهورية 
اإليرانيــة«، معترباً أّن »املواجهة الشــاملة 
ملؤامراتها عىل الشعب اإليراين أمر رضوري، 
موضحاً أّن »العدو يركز صوب قلب الجغرافيا 
الثورة اإلسامية،  أي  الجديدة،  السياســية 
وأّن الحــرب اليوم التي تعــد أكرث الحروب 
شــيوعاً وواقعية هي حرب االســتخبارات، 
إذ إن مجتمعنا االســتخبارايت متموضع يف 
قلب هذه الســاحة التي جلب العدو إليها كل 

أدواته«.

ــة اإلمــــــارات ــّيـ ــارجـ ــل وزيـــــر خـ ــب ــق ــســي اســت ــســي  ال
الثنائّية ــعــاقــات  ال تــعــزيــز  ُســبــل  ــاول  ــن ت والــبــحــث 

أكد الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس 
خال اســتقباله الشــيخ عبد الله بن زايد آل 
نهيان، وزير الخارجية اإلمارايت خصوصية 
العاقــات املرصية اإلماراتيــة املمتدة عرب 

عقود. 
وقال املتحدث الرســمي باســم رئاســة 
الجمهورية يف بيان: »رحب الرئيس السييس 
بزيارة الشيخ عبد الله بن زايد إىل مرص، طالبا 
نقل تحياته ألخيه سمو الشيخ محمد بن زايد 
رئيس دولة اإلمارات، حيث أكد الرئيس السييس 
خصوصيــة العاقات املرصيــة اإلماراتية 
املمتدة عرب عقود منذ عهد املغفور له الشــيخ 
زايد آل نهيان، والذي ســاهم يف ترسيخ تلك 
العاقات املصريية، التي انعكست يف التنسيق 
الوثيق بني البلدين الشــقيقني، مثمنا مواقف 
اإلمارات الداعمة ملرص يف العديد من املحطات 

التاريخية املفصلية«.
من جانبه، أعرب الشــيخ عبد الله بن زايد 
عن »ترشفه بلقاء الرئيس الســييس، ناقا 
لــه تحيات الشــيخ محمد بــن زايد رئيس 
دولة اإلمارات«، مؤكدا »الحرص عىل تعزيز 
وتوطيد العاقات االســرتاتيجية بني البلدين 

مبا يحقق املصالح املشرتكة للبلدين والشعبني 
الشقيقني، ويعزز األمن واالستقرار للمنطقة، 
خاصــة يف ضوء الجهــود املرصية املقدرة 
للحفاظ عىل الســلم واألمن عىل املســتوى 
اإلقليمي خال املرحلة الدقيقة الحالية التي 

تتعاظم فيها التحديات«.
وأوضح املتحدث الرســمي أن اللقاء تناول 
ســبل تعزيز العاقات الثنائية عىل مختلف 
االقتصادي  الصعيد  األصعدة، خاصة عــىل 
وزيــادة االســتثامرات اإلماراتية يف عدة 
مجاالت يف مرص، الســيام قطاعات الطاقة 

والنقل واملوانئ والسياحة.
كام تم اســتعراض آخر تطورات األوضاع 
اإلقليمية والقضايا ذات االهتامم املشــرتك، 
حيث أكد السييس »عىل أهمية وحيوية الدور 
الذي تقوم به اإلمارات وقيادتها يف مواجهة 
التحديــات التي تواجه األمة العربية«، بينام 
مثن وزير الخارجيــة اإلمارايت »دور مرص 
أساسية  ركيزة  باعتبارها  باملنطقة  املحوري 
ألمن واستقرار الوطن العريب، مشيدا بحرص 
مرص عىل تعزيز التضامن بني الدول العربية 

والدفع قدماً بالعمل العريب املشرتك«.

ســـلطات ميانمـــار تحـــرق ُمخـــّدرات بقيمـــة 642 مليـــون دوالر
مبناســبة اليوم الدويل 
الســنوي ملكافحة تعاطي 
املخــدرات واالتجــار غري 
أحرقت  بهــا،  املــرشوع 
ســلطات ميامنــار أمس، 
مخدرات غري قانونية تزيد 
قيمتها عــىل 642 مليون 

دوالر يف أنحاء الباد.
ذكرت  مــا  وبحســب 
وكالة »أسوشــيتد برس«، 
فقــد جرى تدمري املخدرات 
الهريوين  مثــل  املصادرة 
وامليثامفيتامني  والقنــب 
والكيتامــني، إىل جانــب 
املواد الكيميائية املضبوطة 
إنتــاج  يف  املســتخدمة 

املخــدرات الصناعية يف بلــدة هانغ ثاريار 
مبنطقة يانغون الكربى، كام أقيمت مراســم 

تدمري مامثلة األحد يف مانداالي وتونغيي.
مــن جهته، وجه وزير الداخلية يف املجلس 
العسكري الحاكم يف ميامنار، اللفتنانت جرنال 
ســو هتوت، رسالة يف هذه املراسم، أكد فيها 
بصفته رئيس اللجنة املركزية ملكافحة تعاطي 

املخدرات، أن »باده تواجه تحديا جديدا يتمثل 
يف إنتاج املخدرات الصناعية باستخدام املواد 
الكيميائية األولية، بعد ماحظة انخفاض يف 

زراعة وإنتاج خشخاش األفيون«.
يذكر أن ميامنار هي واحدة من أكرب البلدان 
التــي تنترش بها صناعة املخدرات، ويتم إنتاج 
الكثري منها يف مناطق حدودية خارج سيطرة 

الحكومة العسكرية.

ترامـــــــــــــــب: الواليـــــــــــــــات املتحـــــــــــــــدة أصبحـــــــــــــــت أضحوكـــــــــــــــة
قــال الرئيس األمرييك الســابق دونالد ترامب، 

إن الواليــات املتحدة »اهتزت بشــدة خال العامني 

املاضيني لدرجة أنها أصبحت أضحوكة«. 

وهاجــم ترامب يف اجتامع حاشــد يف إلينوي، 

الرئيــس الحايل جو بايــدن وإدارته، متهام إياهم 

بخســارة امليزة االقتصادية والسياسية لواشنطن 

عىل املرسح العاملي.

وتابع قائا: »هذا مل يعد بلدا عظيام، لقد تدهور. 

هذا بلــد به أعىل معدل تضخم منذ 40 عاما، وأعىل 

أسعار وقود يف التاريخ. مل تكن لدينا أبدا حالة طاقة 

من هذا القبيل. مل نعد مســتقلني يف مجال الطاقة، 

أو حتى دولة مهيمنة، كام كانت قبل عامني فقط«.

وأشــار ترامب »إىل أنه خال سنوات رئاسة 

بايــدن، فقدت الواليات املتحــدة حرية التعبري 

والصحافة املســتقلة، وواجهــت زيادة حادة 

يف الجرميــة والوفيات، وطفــرة يف الهجرة 

غري الرشعيــة، وانهيارا اقتصاديــا«، مضيفا 

»رمبــا كان اليشء األكــرث أهمية هو أنه خال 

العامني املاضيني، مل يعد يتم االستامع إىل الباد 

واحرتامها. من نواح كثرية، أصبحت أضحوكة«.

اشارة اىل انه بسبب السياسة الغربية للعقوبات 

املناهضة لروســيا، أدى تعطيل ساســل التوريد 

إىل مشــاكل اقتصادية يف أمريكا وأوروبا، والتي 

تواجه زيادة غري مسبوقة يف أسعار الوقود واملواد 

الغذائية.

ففي الواليات املتحدة، تسارع التضخم إىل %8.6 

يف أيار، وهو أعىل مستوى منذ كانون االول1981، 

وارتفعت أســعار البنزين فوق 5 دوالرات للغالون 

ألول مرة يف التاريخ يف 10حزيران.
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االثنني 27 حزيران 2022

عامل

اعالنــات مبوبــة 

مختلف

نهر املــوت املنت الرسيع، محل 

ديكــور مكاتب،  اوىل صناعة 

350م.م.،  كميــون،  مدخــل 

250.000$ ت:76/911075

ــــــــــــــــــــــــــ

بريوت

مختلف

للبيع مستودع، ط2، 1500م.م. 

500$/م.م. كورنيــش املزرعة 

ت:03/588885

ــــــــــــــــــــــــــ

لاليجار

 Rabia لاليجار  رائعة  شــاليه 

م  م   70  Marine - safra

مجهزة نــوم + صالون مطبخ 

وتــراس مرشفة عــى البحر 

موســم 6600$ سنوي $9350 

ت:03/703943

ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

عصمت الجوهري

واالسقف  الديكور  انواع  جميع 

كهرباء  وســتورات  املستعارة 

ت:76/077988

مطلــوب ســائق متدين فوق 

االربعــني الرسة ما بني الجنوب 

وبــريوت مــع منامــة راتب 

3.500.000ل.ل:03/940014

 ــــــــــــــــــــــــــ

   

معروض

 Special lessons Math and all

  Sciences for First to fourth

 Intermediate offered by

  :IC  and AUB Graduate Tel

81/406078

ــــــــــــــــــــــــــ

عقارات 

 املنت 

 اراض 

ارض للبيــع 3500م.م. حرجية 

القصيبــةـ  املنت تلة كاشــفة 

149000$ او ما يعادله شــيك 

ت:03/026969  - 76/911075

ــــات ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ
كارلوس  املرحــوم  اشــقاؤه 

زوجته منى غطاس وعائلتها
كايب )رئيس ومدير عام هيئة 

اوجريو سابقا(
طوال  ســناء  زوجته  فرنسوا 

وعائلتهام
اعاممــه املرحــوم الربديوط 

جرجس الخوري
عائلة املرحوم بطرس الخوري 

)يف املهجر(
عائلة املرحوم جربان الخوري

طانيوس  املطــران  عمه  اوالد 
الخوري )مطران صيدا سابقا(

االب الياس الخوري
االخت ماري بولني الخوري

يوسف وجان وميشال وبولني 
وعائالتهم

اخواله عائلــة املرحوم العامد 
اسكندر غانم

عائلــة املرحوم الدكتور جورج 
غانم

خاالته انجــال ارملة املرحوم 
توفيق العجمي وعائلتها

اســعد  املرحوم  ارملــة  وداد 
روفايل وعائلتها

ميشــال  املرحوم  ارملة  زهية 
مالك وعائلتها

منتهــى ارملة املرحوم انطوان 
الخوري

وعموم عائالت الخوري، غانم، 
عجمي، روفايل، مالك، ســكاف، 
صادر، غطــاس، طوال، رسحال، 
صوايــا، انجل وانســباؤهم يف 
الوطن واملهجر ينعون اليكم مبزيد 
من الحزن واالىس فقيدهم الغايل 

املرحوم

املحامي

جورج بولس الخوري

 رئيــس بلدية صغبني ســابقاً
املنتقل اىل رحمته تعاىل يوم االحد 
الواقــع فيه 26 حزيــران 2022 

متمامً واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفســه 
الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم 
االثنني 27 الجاري يف كنيسة مار 
جرجس ـ صغبني )البقاع الغريب( 
الــرى يف مدفن  حيث يــوارى 

العائلة.
تقبــل التعــازي قبــل الدفن 
وبعده يف صالون الكنيســة يف 
صغبني لغاية الســاعة السادسة 
مســاء. ويوم الثالثاء 28 الجاري 
يف صالــون كنيســة مارمارون 
الحادية  الســاعة  الجميزة من  ـ 
عرشة قبل الظهر ولغاية السادسة 

مساء.

نددت كوريا الشــاملية مبا وصفته »بالتحركات 
العدوانيــة« مــن جانب الواليــات املتحدة وكوريا 
الجنوبية وتعهدت بالرد، وذلك عى هامش احتفالها 
بذكرى مرور 72 عاماً عى اندالع الحرب الكورية، يف 
وقت يتصاعد فيه التوتر بني بيونغ يانغ وسيؤول. 

وذكرت وكالة األنباء املركزية الرســمية بكوريا 
الشــاملية، أّن عدداً مــن املنظامت العاملية عقدت 
اجتامعــات »للتعهــد باالنتقام مــن اإلمربياليني 
األمريكيــني« وألقت باللوم عى الواليات املتحدة يف 
بدء الحرب الكوريــة التي دارت بني عامي 1950 و 

.1953
وقالت وكالة األنباء املركزية إّن بيونغ يانغ دانت 
ما وصفتها »بالتحــركات العدوانية« التي تتخذها 
الواليات املتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان، وقالت 
إّن الخطوات األمريكية لنرش »أصول اســراتيجية« 

يف الجنوب تهدف إىل إثارة حرب أخرى.
وتشــمل األصول االســراتيجية عادة حامالت 
طائرات أو قاذفــات بعيدة املدى أو غواصات تطلق 

الصواريخ.
أضافــت الوكالــة الكوريــة أّن »هذا الســلوك 
املتغطــرس من جانب الواليات املتحدة يثري الغضب 

ونزعة االنتقام لدى الشعب الكوري«.

{ التاريخ يعيد نفسه {
ويف شهر أيار، اتفق رئيس كوريا الجنوبية يون 
ســوك يول والرئيس األمرييك جو بايدن عى نرش 
املزيد من األســلحة األمريكية لردع كوريا الشاملية 
إذا لزم األمر وســط مخاوف من اســتعداد كوريا 
الشــاملية إلجراء أول تجربة نووية لها منذ خمس 

سنوات.
ويف هذا الشهر، اتفق وزراء دفاع كوريا الجنوبية 
والواليــات املتحدة واليابان عــى تكثيف التعاون 
ملواجهة »تهديدات« كوريا الشــاملية الصاروخية 

عرب التدريبات األمنية املنتظمة املشركة.
وقبل ذلك، عقد دبلوماسيون رفيعو املستوى من 
كوريا الجنوبية والواليات املتحدة واليابان اجتامعاً 
ملناقشة التعاون يف القضايا اإلقليمية والعاملية يف 
ظل تخّوف من التجــارب الصاروخية التي تجريها 

كوريا الشاملية.

{ كيف بدأت الحرب الكورية؟ {
اندلعــت الحرب الكوريــة يف الـ25 من حزيران 

عــام 1950، عندما اندفع نحو 75 ألفاً جندي كوري 
الشاميل عرب الحدود مع كوريا الجنوبية، التي كانت 
تعرف بخط العرض 38، والذي كان ميثل الحدود بني 
جمهورية كوريا الدميقراطية الشــعبية املدعومة 
من قبل االتحاد السوفيتي إىل الشامل، وجمهورية 

كوريا املوالية للغرب يف الجنوب.
 وأعلــن الزعيم الكوري حينها كيم إيل ســونغن 
قيام جمهورية كوريا الدميقراطية الشــعبية يف 
عام 1948، أي بعد 3 ســنوات من زوال االستعامر 
الياباين لشــبه الجزيرة الكورية عند انتهاء الحرب 

العاملية الثانية واستسالم اليابان للحلفاء.
يعد ذلك تدخــل األمريكيون يف الحرب يف متوز 
1950 إىل جانب كوريا الجنوبية. وكان املسؤولون 
األمريكيــون ينظرون إىل تلك الحرب عى أنها حرب 

مع القوى الشيوعية العاملية.
ويف غضــون ذلك، كان املســؤولون األمريكيون 
يحاولــون جاهدين التوصل إىل هدنة مع الكوريني 
الشامليني، إذ كانوا يخشون أن البديل سيكون حرباً 
أوســع نطاقاً تشمل االتحاد السوفييتي والصني أو 

حتى اندالع حرب عاملية ثالثة.

{ عدد الضحايا {
رغــم أّن الحرب الكورية كانت »قصرية«، ولكنها 
اتســمت بدموية استثنائية، فقد قتل فيها أكر من 
5 ماليني إنسان أكر من نصفهم من املدنيني شكلوا 

10% من مجموع سكان الكوريتني.
وفق تقارير إعالمية، كانت نســبة الخسائر تلك 
أعى من الخسائر املدنية يف الحرب العاملية الثانية 
وحــرب فيتنام. كام قتل يف الحرب نحو 40 ألفاً من 
العســكريني األمريكيني وجرح فيها أكر من 100 

ألف منهم.

{ املفاوضات بني الطرفني
.. ال غالب وال مغلوب {

يف 23 حزيــران 1951 أي بعــد عام من املعارك 
الحاميــة أصبح الرصاع الكوري بني طرفني ال غالب 
وال مغلوب. بعد ذلك عرض ممثل االتحاد السوفيايت 
يف األمــم املتحدة وقف إلطــالق النار، لكن مل يتم 
التوصــل إىل اتفاق بني األمم املتحدة والصني إال يف 
27 متــوز 1953 بقرية »بامنونغوم« الواقعة عى 

خط العرض 38 الفاصل بني الكوريتني.

الـــكـــوريـــة ــرب  ــ ــحـ ــ الـ انـــــــــدالع  ــاً عـــلـــى  ــ ــامـ ــ ــي ذكــــــــرى مــــــــرور 72 عـ ــ فـ
ــرّد ــ ــال ــ ــد ب ــّهـ ــعـ ــتـ ــن الــــــعــــــدوان األمــــيــــركــــي وتـ ــ ــدي ــ ــة ت ــّيـ ــالـ ــمـ ــشـ ــا الـ ــ ــوريـ ــ كـ

الـــصـــيـــن جـــــــــّددت اإلنــــــــــذار األصـــفـــر
ــة الـــــعـــــواصـــــف املـــطـــيـــرة ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ملـ

جــدد املركز الوطني لألرصاد الجوية يف الصني املس، إنذاراً 
باللون األصفــر ملواجهة العواصف املطرية يف أجزاء مختلفة 

من البالد.
ونقلــت وكالة األنباء الصينية »شــينخوا« عن املركز قوله: 
»إنــه من املتوقع أن تجتاح األمطار الغزيرة أجزاء من لياونينغ 
وشــانيش وبكني وتيانجني وشــاندونغ وخنــان وآنهوي 
وجيانغســو وهويب وتشونغتشــينغ وقويتشو وسيتشوان 
ومنغوليا الداخلية بدءاً من اليوم حيث ستشــهد بعض املناطق 
هطــوالت مطرية تصل مناســيبها إىل أكــر من 80 مم يف 

الساعة.«
ودعا املركز السلطات املحلية »إىل الحذر من خطر الفيضانات 
واالنهيــارات األرضية واتخاذ تدابري الســالمة يف املطارات 
والسكك الحديدية والطرق الرسيعة ووحدات النقل املايئ مثل 
تقييد الرحالت واإلغالق املؤقت مطالباً ســلطات تنظيم النقل 
بتوجيه حركة املرور يف الشــوارع التي تغمرها املياه لضامن 

السالمة املرورية«.
يذكر أن لدى الصني نظام انذار من الطقس مؤلفا من أربعة 
مســتويات مرمزة بألوان مختلفة حيــث ميثل اللون األحمر 

اإلنذار األكر شدة يليه الربتقايل ثم األصفر فاألزرق.

ألغى رئيــس اإلكوادور غيليريمو الســو، حالة 
الطوارئ يف 6 واليات والتي تم فرضها عى خلفية 

االحتجاجات الجامعية وأعامل الشغب.
وكتــب املكتب الصحفي لرئاســة اإلكوادور يف 
صفحته عى »توير«: »مبوجب املرسوم رقم 461 
قرر رئيس الجمهورية، غيلريمو الســو، إلغاء حالة 
الطوارئ املفروضة بســبب االضطرابات الداخلية 
الخطــرية يف واليات تشــيمبورازو وتونغوراهوا 

وكوتوباكيس وبيشينشا وباستازا وإميبابورا«.
وكان إلغــاء حالة الطــوارئ واحدا من الرشوط 
الرئيســية لحركة السكان األصليني »كوين« بقيادة 

ليونيداس عيىس لبدء حوار مع الحكومة.
وتم نرش مرســوم الرئيــس يف وقت ناقش فيه 

نواب الربملان الوطني احتامل عزله.
وأعلــن مســــتشار رئيس اإلكــوادور دييغو 
أوردونييس، عن »تــرسيح جامعي« للمتظاهرين 
يف العاصمــة كيتــو، مضـــــيفا أن »األغلبية 
الســاحقة« منهم غادروا املدينة. من جانبها أفادت 
وســائل إعالم محلية بأن املتظاهرين غادروا، أمس 
الســبت، املركزين الرئيســيني الحتجاجاتهم وهام 
منطقــة إيل-أربوليتــو ودار ثقافة اإلكوادور يف 
العاصمة كيتو. يف الوقت نفسه ال تزال هناك حشود 
من املتظاهرين وطرق رسيعة مســدودة يف أحياء 

أخرى.
وأعلن زعيم حركة الســكان األصليني »كوين«، 
ليونيــداس عيىس، عن نيته إلعــادة تنظيم حركة 

االحتجاجات ومواصلــة عقدها يف العاصمة يف 
األصل.

وبــدأت احتجاجــات اتحاد شــعوب اإلكوادور 
الهندية عى السياســة االقتصادية واالجتامعية 
لقيــادة البالد يف 13 حزيران من مظاهرات صغرية 
وشملت البالد كلها بعد أسبوع. والجمعة املاضية، 

قال الرئيس السو يف خطاب موجه إىل شعبه: »إن 
النية الحقيقية للمشــاركني يف أعامل الشغب التي 
تجــري يف مدن البالد هي تنظيــم انقالب دولة«، 
محــذرا »من التهديد التي تواجهه الدميقراطية يف 
البالد وسمح للرشطة والجيش باستخدام األسلحة 

النارية، إذا لزم األمر، بدال من الغاز«.

رئــــــــيــــــــس اإلكــــــــــــــــــــــــــــوادور ألــــــــغــــــــى حــــــــالــــــــة الــــــــــطــــــــــوارئ
املــــــــفــــــــروضــــــــة بـــــســـــبـــــب اإلحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات الـــــجـــــمـــــاعـــــّيـــــة

ــن يـــــــــــزور طـــاجـــيـــكـــســـتـــان ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ بـ
وتـــركـــمـــانـــســـتـــان األســـــبـــــوع املــقــبــل

سيقوم الرئيس الرويس فالدميري بوتني، يف األسبوع القادم 
بزيارة عمل إىل دوشنبه وعشق آباد.

وجاء يف بيان نرش يف صفحة برنامج »موسكو.الكرملني. 
بوتني« يف شــبكة اإلنرنت: »يف األســبوع املقبل سيتوجه 
فالدميري بوتني إىل دوشــنبه إلجــراء مفاوضات كبرية مع 

الرئيس الطاجيكستاين إمام عيل رحمن.
ومــن املتوقــع أن يجــري بوتــني وإمام عــيل رحمن 
محادثات وعشــاء عمل. وبعد ذلك فورا، ســيتوجه بوتني 
إىل تركامنســتان للمشــاركة يف أعامل قمة بلدان منطقة 

قزوين«. بحر 
أضاف البيان: »بعد العودة من الجولة إىل آســيا الوســطى 

سيلتقي بوتني الرئيس اإلندونييس جوكو ويدودو«.
وتضم »خامســية بلــدان منطقة بحر قزوين« روســيا 

وأذربيجان وكازاخستان وإيران وتركامنستان.

ــة أربـــعـــة آخــريــن ــابـ مــقــتــل شــخــص وإصـ
ــورك ــ ــوي ــ ــي ــ ــن ــ فــــــي حـــــــــادث دهــــــــس ب

قتل شــخص وأصيب أربعة آخرون بجروح يف حادث دهس 
بسيارة يف بلدة بروكلني مبدينة نيويورك األمريكية.

ونقلت شبكة »ان يب يس نيويورك« عن السلطات األمريكية 
قولها: »إن الحادث وقع يف شــارع ماكون يف بروكلني أثناء 
محاولة السائق الهروب من الرشطة ما أدى إىل مقتل شخص 
وإصابــة أربعة آخرين بجروح تم نقلهم للمستشــفى لتلقي 

العالج الالزم.«
ومل تكشــف الرشطة عن تفاصيل أكر بخصوص أســباب 

الحادث.
وكان أربعة اشخاص قتلوا وأصيب ثالثة آخرون جراء حادث 
نجم عن دهس سيارة ملرشدين يف مدينة سامل بوالية أوريغون 

األمريكية آذار املايض.

جــدد الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس »دعوة 
بالده إىل إلغاء إجراءات الحظر الجائرة املفروضة 

عى الشعب اإليراين«.
وقــال رئييس يف حوار مــع القناة األوىل 
يف التلفزيون اإليراين »إننا نســعى إلجهاض 
الحظــر الظامل ونضعه يف أولوياتنا ألنه جائر 
بحق الشعب اإليراين«، مذكراً ب«أن األمريكيني 
واألوروبيني مل يلتزموا بتعهداتهم التي كان من 
املفروض أن يلتزموا بها ونكثوا العهد وعليهم أن 

يعودوا إليها«.
ولفت رئييس »إىل أنه يف الوقت الذي كان فيه 
التعاون جاريا بني إيران والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية التي أصدرت 15 تقريراً يؤكد عدم انحراف 
الربنامج النووي السلمي اإليراين عن مساره ويف 
ظل اســتمرار املفاوضات يف فيينا قامت أمريكا 
وأوروبا بتبني مرشوع قرار ضد إيران يف مجلس 
حكام الوكالة الدولية ما يشكل أمرا مستهجنا«، 
مجددا »التأكيد عى أن متابعة املفاوضات لرفع 

الحظر يف فيينا ستتم من منطلق القوة«.
من جهته، قال مسؤول إيراين، إنه من املحتمل 
اســتئناف مفاوضات إحياء االتفاق النووي يف 
إحدى الدول الخليجية بدال من فيينا. وأشار »إىل 
أن لدى قطر الحظ األكرب وكل اإلمكانات لتحتضن 
استئناف املفاوضات بشــأن االتفاق. كام عرب 
عن سعي طهران إىل تحقيق اتفاق قوي يتطلب 

اعراف واشنطن مبصالح إيران القومية«، مؤكدا 
»أن بالده ال تخضع ألي تهديدات أو عقوبات«.

وقال »إن اســتهداف إرسائيــل برنامج إيران 
النووي السلمي بات غري قابل للتحمل«، الفتا »إىل 
أن بالده لن تقف متفرجة تجاه ما تقوم به إرسائيل 

من إرهاب ضدها، حسب تعبريه«.
تأيت هذه الترصيحات بعد أن أعلن مســؤول 
السياسة الخارجية واألمنية باالتحاد األورويب 
جوزيب بوريل استئناف املحادثات بشأن  الربنامج 
النووي اإليراين »خالل األيام املقبلة«، ودعوة وزير 
الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان الواليات 
املتحدة للنظر بواقعية إىل مفاوضات فيينا واتخاذ 

إجراءات جادة من أجل التوصل التفاق.
من جهته، قال عبد اللهيان إن هناك محادثات 
عميقة ودقيقة مع االتحاد األورويب حول مطالب 
بــالده«، مضيفا »حوارنا مع بوريل كان إيجابيا 

بشأن التعاون مع االتحاد األورويب«.
تداعيات سيئة

يف املقابل، نقلت »القناة 12 اإلرسائيلية« عن 
مسؤول أمني إرسائييل »أن العودة لالتفاق النووي 
مع إيران ستسفر عن تداعيات سيئة للغاية عى 

»إرسائيل««.
وقال املسؤول »اإلرسائييل« إن االتفاق يف حال 
تم التوصل إليه ، سيسمح إليران بازدهار اقتصادي 

سيعزز قدراتها العسكرية يف الرشق األوسط.

إيران : يجب إلغاء إجراءات الحظر املفروضة على شعبنا
وقطر لديها كّل اإلمكانات الحتضان إستئناف املفاوضات
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االثنني 27 حزيران 2022

ــدو الــلــبــنــانــيــة: ــوان ــك ــاي ــت  انـــجـــاز جــديــد لــلــعــبــة ال
آسيا بطولة  فــي  سلمان  ــورد  ل برونزية  ميدالية 

اللبنانية سلامن )اىل اليمني( خالل حفل التتويج

أحــرزت اللبنانية ورد ســلامن )وزن 
تحــت 73 كلــغ( ميداليــة برونزية يف 
بطولة آسيا بالتايكواندو التي تستضيفها 
كوريا الجنوبية يف انجاز جديد لرياضة 

التايكواندو يف لبنان.  
ونجحت سلامن يف الصعود اىل منصة 
التتويــج يف املركز الثالــث بعد االيرانية 
زهــراء قاراين  صاحبة امليدالية  الذهبية 
وكانسيل دينيز )كازاخستان( التي احرزت 

امليدالية الفضية.
  ففــي األدوار ما قبــل النهائية، فازت 
ســلامن عىل الفييتنامية نغــان نوين  
بجولتــني مقابل جولة واحدة )2-1( قبل 
ان تخرس يف الــدور نصف النهايئ امام 

دينيز من كازاخستان.
  وبعــد احرازها امليدالية، اتصل رئيس 
االتحاد اللبناين للتايكواندو الدكتور حبيب 

ظريفة برئيس البعثة مدير املنتخبات الوطنية 
الغراند ماســر رالف حرب وبالالعبة سلامن 
مهنئاً ومتمنياً التوفيق لالعبي والعبات وطن 
األرز يف اليوم األخري مــن البطولة القارية 
التي تختتم اليــوم االثنني ويف »دورة كوريا 
الجنوبية املفتوحة« التي ستقام من 28 حتى 

30 حزيران الجاري.

  يشــار اىل أن الالعبة سلامن مصّنفة 34 
يف العامل قبل خوض بطولة آسيا وستحصد 
املزيد من النقــاط عىل الئحة التصنيف الذي 
يصدره االتحاد الدويل للتايكواندو بعد احرازها 
الربونزية مام ســيمنحها الفرصة يف حصد 
املزيــد مــن النقاط بهدف التأهــل اىل دورة 
األلعاب األوملبية الصيفية التي ســتقام يف 

باريس عام 2024.

ورد سلامن واىل جانبها العلم اللبناين

ــلـــونـــة ــل اتــــــصــــــاالت بـــرشـ ــاهـ ــجـ ــتـ  بـــــايـــــرن يـ
ــيــف ــد بــــــــرّد عــن ــوعــ ــ ــت ــ ولـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي ي

يواصــل البولندي روبرت ليفاندوفســي، 
مهاجم بايرن ميونيخ، إثارة الجدل خالل املريكاتو 

الصيفي الجاري.  
وينتهي عقد املهاجم البولندي مع بايرن يف 
صيف 2023، ويكثف النــادي األملاين جهوده 
إلقناع ليفاندوفســي باالستمرار حتى نهاية 

عقده عىل األقل داخل ملعب أليانز أرينا.
  وأعلن ليفاندوفسي رغبته يف الرحيل عن 
بايرن ميونيخ أكرث من مرة، وزعمت العديد من 
التقارير أن املهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل 

مع برشلونة.
  ووفقا لصحيفة »ســبورت« اإلســبانية، 
فإن بايرن ميونيــخ يرفض الرد عىل اتصاالت 
برشــلونة، وأوقف أي محاوالت لرك املهاجم 

البولندي يرحل هذا الصيف.
  وأشــارت إىل أن ليفاندوفســي صاحب 
الـ 33 عاما مســتعد لتكثيف جهوده من أجل 
املغادرة، وأنه يتوعد البافاري بخطوات عنيفة 

يك يسمحوا له بالرحيل.

  وأوضحت أن خطط املهاجم البولندي تتضمن 
ترصيحات علنية ملحاولة إجبار بايرن ميونيخ 
عىل االستسالم، رغم أنه استخدم هذا األسلوب 

من قبل.
  وذكرت أن بايرن خاض معارك من قبل لعدم 
التخيل عن أحد العبيه البارزين، لكن الجديد يف 
األمر أن نجمهم األول من يقود الدعوة للرحيل، 

ما قد يكون له تأثري.
  ووفقا لشبكة »سكاي سبورتس« الربيطانية، 
فإن بايرن ميونيــخ يريد 60 مليون يورو عىل 
األقل، يك يســمح بانتقال ليفاندوفسي إىل 
برشــلونة.  وأشارت الشبكة الربيطانية إىل أن 
برشــلونة قدم عرضا بلغ 40 مليون يورو هذا 
األسبوع، لكن رد البافاري بأن املهاجم البولندي 

ليس معروضا للبيع.
  وقالــت تقارير مؤخرا إن ليفاندوفســي 
يخطط لرد فعل عنيف ضد بايرن ميونيخ، إذا مل 
يسمح له النادي األملاين بالرحيل خالل املريكاتو 

الصيفي الجاري.

روما من  يسخر  ماريا  دي  الصيفي...  امليركاتو 
اعرف األرجنتيني أنخيل دي ماريا العب خط 
وسط باريس سان جريمان الفرنيس السابق، 
بوجود اهتامم كبري من نادي يوفنتوس اإليطايل، 
بالتعاقد معه خالل صيف 2022.  ويتواجد دي 
ماريا حاليا كالعــب حر، بعد نهاية عقده مع 
بطل فرنســا يف حزيران 2022، وتشري العديد 
من التقارير إىل أنه يحظى باهتامم يوفنتوس 

وروما، عمالقي الدوري اإليطايل.
  دي ماريا )34 عاما( حريص متاما عىل البقاء 
يف الدوريات األوروبية ملدة عام آخر عىل األقل، 

قبل العودة إىل الدوري األرجنتيني مرة أخرى.
  وحل دي ماريا ضيفا يف مقابلة مع شبكة 

ESPN العامليــة، وأخرج املضيف قميص روما 
أمام الالعب األرجنتيني، الذي رد رسيعا ومازحا: 

»ال . لست مهتام بهذا القميص.
  بعدهــا أخرج املضيــف قميص يوفنتوس 
أمــام دي ماريا، لريد األخري بقوة »إنه أكرب ناد 
يف إيطاليا، وأحد الفرق الساعية للتعاقد معي 
بالفعل. حاليــا أركز عىل العطلة الصيفية مع 

أرسيت، وأفكر أيضا يف مستقبيل«.
  وخــاض دي ماريا 31 مبــاراة يف جميع 
املســابقات املوســم املايض مع باريس سان 
جريمان )1914 دقيقة(، سجل خاللها 5 أهداف 

وصنع 9.

ــهــدف الـــذي أربـــك حــســابــات ريـــال مــدريــد ــدو... قــصــة ال ــ ــال ــ بــطــولــة رون
يربــع كريســتيانو رونالدو عىل عرش 
لنــادي ريال مدريد  التاريخيني  الهدافــني 
اإلسباين، غري أن املصادر اختلفت حول عدد 

أهدافه بقميص »امللي«.  
رونالدو نجم مانشســر يونايتد الحايل، 
لعب بقميص ريال مدريد 9 مواسم بني عامي 
2009 و2018، وبحســب املوقع الرســمي 
لبطــل أوروبا، فإن النجم الربتغايل ســجل 
451 هدفــا خالل 438 مباراة رســمية مع 

الفريق.
  يف املقابل، تشــري العديــد من املواقع 
اإلحصائية إىل أن كريســتيانو )37 عاما( 
أحــرز 450 هدفا فقط بقميص ريال مدريد، 

فمن أين يأيت هذا االلتباس؟

{  هدف سجله العبان  {
  جاء الهدف املثري للجدل يف مباراة ريال مدريد 
مع مضيفه ريال سوســيداد بالجولة الثالثة من 
موســم 2010-2011 من الدوري اإلسباين، يوم 

18 أيلول 2010. 
  يف الدقيقة 74 ســدد كريســتيانو ركلة حرة 

مبارشة، واصطدمت الكــرة برأس مواطنه بيبي، 
قبل أن تســكن الشــباك، لينتهي اللقاء بفوز ريال 

مدريد )1-2(.
  بالرغم من أن تقرير الحكم احتسب الهدف باسم 
بيبــي، فإن صحيفة »ماركا« اإلســبانية، املانحة 
لجائزة »بيتشــيتيش« لهداف الدوري اإلســباين، 

لكريستيانو. سجلته 

  بيبي نفســه قــال إن الهدف يجب أن يتم 
احتســابه لرونالدو، وقــال يف ترصيحات 
صحافيــة: »بغــض النظر عن الســجالت 
الرســمية، رونالــدو هو من ســجل الهدف 

ويستحق أن يحتسب الهدف باسمه«.
  وأضاف: »ليس لدّي أي مشكلة يف احتسابه 
لرونالدو، صحيح أن الكرة اصطدمت يب لكن 
يجب أن يحتسب الهدف ملن نفذ الركلة الحرة«.

  جدير بالذكر أن هذا الهدف مل ميثل مشكلة 
لكريستيانو يف سباق هداف الدوري اإلسباين 
يف املوســم املذكور، حيث حصل عىل الجائزة 
برصيــد 40 هدفا )41 بحســاب الهدف املثري 
للجدل(، فيام احتل األرجنتيني ليونيل مييس 
نجم برشــلونة الســابق، املركز الثاين بـ31 

هدفا.
  وكان هــذا الهدف يثــري حالة من الجدل كلام 
اقرب كريســتيانو من تحقيــق رقم تاريخي مثل 
مــع ريال مدريد، مثــل معادلة عدد أهداف راؤول 
غونزاليس الهداف التاريخي الســابق، الذي أحرز 
323 هدفا، قبل أن ينهي النجم الربتغايل هذا الجدل 
متاما بتجاوز هذا الرقم بفارق يزيد عن 100 هدف.

رونالدو وبيبي

ــل ــطــوي ــدى ال ــ ــ ــا عـــلـــى امل ــه ــع ــل م ــي ــت ــي ــاء ف ــقـ ــن حـــريـــصـــة عـــلـــى بـ ــ ــارت ــ ــون م ــ ــت  أســ
ــارب اإلعــــــــدادات ــ ــج ــ ــع ت ــ ــر حــــــــذًرا« م ــ ــث ــ ــح »أك ــصــب ــدس ســت ــيـ ــرسـ هـــامـــيـــلـــتـــون: مـ

يأُمل مايك كراك مدير فريق 
الفورموال  يف  مارتن  أستون 
واحد أن يبقى سيباســتيان 
الفريق  فيتيل ضمن صفوف 
عىل املدى الطويل، وذلك ُقبيل 
بدء املحادثــات بني الطرفني 

حول تجديد العقد الحايل.  
انضــم بطل العــامل أربع 
أســتون  إىل  فيتيل  مــرات 
مارتن ُقبيل موســم 2021، 
لكن عقده الحايل ينتهي مع 

نهاية العام الجاري.
  ومل يستعجل فيتيل التخاذ 
قرار بشــأن مستقبله، حيث 

ســبق وأشار إىل أنه ســينظر يف حسم بقائه من 
عدمه خالل العطلة الصيفية.

  ومــن املتوّقع أن ميّثل مســتقبل فيتيل عامال 
أساسيا يف سوق السائقني ضمن موسم االنتقاالت 
يف 2023، وال سيام يف ظل أن معظم فرق املقدمة 

قد حسمت بالفعل تشكيالتها من السائقني.
  وضمن حديثه يف كندا نهاية األسبوع املايض، 
أكد كراك أنه ال تغيري يف موقفه وأن أستون مارتن 
تــوّد اإلبقاء عىل فيتيــل كجزء من مرشوعها عىل 

املدى الطويل.
  وقال: »دوًما ما كنا واضحني بشــأن أنه وإذا ما 
أرد املواصلة، فإننا نوّده أن يبقى عىل املدى الطويل، 

نعم«.
  وأضاف: »نخوض محادثات بالتأكيد. وتجمعنا 
عالقــة جيدة جًدا جًدا، وليس األمر وكأننا يجب أن 

نضع مواعيد نهائية لبعضنا البعض«.
  وتابــع: »يف مرحلــة ما بطبيعــة الحال وإذا 
ما أّجلنا األمر أكرث من الالزم، ســنواجه مشــاكل 

بالتأكيد، وهو يدرك ذلك«.
  وأكمــل: »لكننا نخوض نقاشــات هامة وكل 

األمور تبدو جّيدة يف هذا الجانب«.
  واختتم: »نحلل ما قمنا به هنا، ونعمل بجد من 

جــل  أ
لة  جو

سيلفرســتون، ومن ثّم ســرى موقعنا وبعد ذلك 
نتحدث.

  يعتقــد لويس هاميلتون أن فريقه مرســيدس 
ســيكون »أكرث حذرا بعض الــيشء« يف تجاربه 
مع إعدادات ســيارته يف الفورموال واحد من اآلن 
وصاعًدا، وذلك بعد أن كان الربيطاين هو املســؤول 

عن اختبارها يف كثري من األحيان هذا املوسم.
  يف محاولتهــا الســتخالص املزيــد من األداء 
وسط مشــاكل االرتدادات التي ألقت بظاللها عىل 
سيارتها »دبليو13« حتى اآلن يف هذا املوسم، آثرت 
مرســيدس تجربة عدد من أمناط اإلعدادات خالل 
حصص التجارب الحرة يف السباقات التسعة األوىل 

من املوسم.
  وعادة ما كانت سيارة هاميلتون هي التي تشهد 
تجارب اإلعدادات التي يختربها الفريق هذا املوسم 
بســبب خربته األكرب باملقارنة مــع زميله الجديد 
جورج راســل الذي يخوض فقط موســمه الرابع 

الكامل يف الفورموال واحد.
  وكشــف هاميلتون يــوم الجمعة يف كندا بأنه 
كان يتجه الختبار »أمر متطرف نسبيا« يف التجارب 
الحرة كجزء من دوره التجريبي، لكنه أوضح الحًقا 

بأن الوضع كان »كارثيا.

  يف النهاية، أكمل بطل العامل سبع مرات السباق 
يف مونريــال باملركز الثالث، معاداًل أفضل نتائجه 

يف هذا املوسم حتى اآلن.
  وعن دوره التجريبي مع الفريق حتى اآلن، مزح 
هاميلتون بأنه »رمبا سيحني الدور عىل جورج يف 

النصف الثاين من املوسم ليقوم بهذه التجارب«.
  لكنــه يف املقابل يأُمل بأن تصبح تلك التجارب 
أكــرث حذرا من اآلن وصاعًدا من أجل تفادي عرقلة 
برنامجه يف نهاية األســبوع أكرث من الالزم، عىل 
الُرغــم من التقــدم الذي ما يزال الفريق يســعى 

لتحقيقه.
  وقــال: »أعتقد أننا ســنكون أكرث حذرا بعض 

اليشء بامليُض ُقدًما فيام يتعلق بالقيام بالكثري من 
التجــارب، حيث أن ذلك يعرقلك بالفعل خالل نهاية 
األسبوع، وال سيام إذا كان لديك فقط التجارب الحرة 
األوىل والثانيــة ضمن أجواء جافة وال تحصل عىل 

التجارب الثالثة، عىل سبيل املثال«.
  وأضــاف: »هنالك الكثري من األمــور لتعلّمها 
مــن نهاية هذا األســبوع )يف كنــدا(، إىل جانب 

التحسينات التي ميكننا بلوغها بامليُض ُقدما«.
  وتابع: »لكن وكــام رأيتكم، كانت هنالك وترية 
قوية للغاية خالل السباق، ومن الجيد اختبار ذلك، 
إذ مل يكــن الوضع هكــذا دوًما خالل قياديت لهذه 

السيارة«.
  هذا ويأُمل هاميلتون أن تشهد جائزة موطنه يف 
سيلفرستون نهاية األسبوع املُقبل خطوة مشابهة 
لألمام يف ظل سعي مرسيدس للدخول يف املعركة 

مع ريد بُل وفرياري يف الصدارة.
  فقال: »أرغب فقط بأن أتواجد ضمن املعركة مع 
هذين )فريشــتابن وساينز( يف األمام. يف النهاية 
وعندما دخلت سيارة األمان واستأنفنا السباق من 
جديد، كان الحلم أنه وإذا ما متكنت من البقاء ضمن 
تلك املعركة فرمبا أجد سبياًل، لكنهام كانا رسيعني 

جًدا. لكننا سنبلغ هذا يف نهاية املطاف«.

فيتيل هاميلتون

هولندا في  لكوارتارارو  وكارثة  األول  املركز  يُحرز  بانيايا  بي:  جي  موتو 
أحرز االيطايل فرانشيســكو بانيايا املركز 
األول عىل منت دّراجته دوكايت بعد ســيطرته 
املطلقة عىل مجريات ســباق جائزة هولندا 
الكربى للموتو جي يب، يف الوقت الذي واجه 
فيه متصّدر البطولة فابيو كوارتارارو الكارثة 

بسقوطه مرّتني.  
قّدم بانيايا االنطالقة األفضل وحافظ عىل 
الصدارة، يف حني انغمس كوارتارارو بشــكٍل 
واسعٍ يف املنعطف األّول وخرس مركزه الثاين 

لصالح أليكس إسبارغارو.
  وبعــد أن أمىض لّفتني بصدد بناء وتريته، 
بدأ كوارتارارو باستعادة زخمه والضغط بقّوة 
عىل إسبارغارو أمامه، يف الوقت الذي بدأ فيه 

بانيايا باالبتعاد بشكٍل طفيف يف األمام.
  لكــّن الكارثة حلّت إثر ذلك، إذ أثناء تجاوزه لدّراج 
أبريليا يف املنعطف الخامس، فقد كوارتارارو السيطرة 
عىل مقّدمة دّراجته وانزلق دافًعا إسبارغارو خارج 
املســار معه عىل املنطقة الحصويّة، لكّن األخري مل 

يسقط ومتكّن من العودة يف املركز الـ 15.
  يف املقابــل رفع كوارتــارارو دّراجته وعاد يف 
املركــز الـ 24 األخري، وكانت الواقعة تحت التحقيق 
بعد الســباق.   وترك ذلــك بانيايا يف الصدارة أمام 
ماركــو بيزيي بفارق ثانية، بينام أصبح خورخي 

مارتن ثالًثا.

  وازداد يوم ياماها سوًءا بسقوط كٍل من فرانكو 

موربيديلــيل ودارين بيندر بعــد ذلك، بينام توّجه 

كوارتــارارو إىل خّط الحظائــر وبقي يتحدث إىل 

ميكانيكييه ُمشــريًا إىل وجود مشكلة يف دّراجته 

قبل العودة إىل الحلبة.

  ومل متض سوى بضع لّفات قليلة بعد ذلك إىل أن 

سقط كوارتارارو مجّدًدا عند ذات املنعطف الخامس، 

حيث اهتزّت دّراجته بعنٍف كبري وقذفته بقّوة عنها، 

لكّنه غادر موقع الحادث من دون إصابات.
  وبعد أن بقي الوضع مســتقًرا يف األمام، 
جاء العلم األبيض واألحمر مع بقاء 10 لّفات 
عىل النهاية لُيعلن عن بدء بعض زّخات املطار 

بالتساقط.
  يف األثناء كان جاك ميلر بصدد تحقيق تقّدم 
عىل إثر تطبيقه لعقوبة اللّفة الطويلة مبكًّرا 

بعد واقعة األمس مع مافرييك فينياليس.
  وعــرب بانيايا خــّط النهايــة ُمحّقًقا 
الفوز واســتفاد من انســحاب كوارتارارو 
لُيقلّــص الفجوة الضخمة بينهام يف ترتيب 

البطولة.
  وذهــب املركــز الثاين إىل الناشــئ الباهر 
بيزيي، بينام عاد فينياليس للصعود إىل منّصة 
التتويج بعد غياٍب طويل لصالح أبريليا مستفيًدا من 
تجاوز خاطئ من ميلر يف نهاية اللّفة ما قبل األخرية.

  وبقيادة مثرية للغاية، تعاىف أليكس إسبارغارو 
بشــكٍل مدهش ليعرب خّط النهاية يف املركز الرابع 
بعد تجاوز مزدوجٍ عىل براد بيندر وميلر يف املنعطف 

ما قبل األخري يف اللّفة الختامّية.
  وحّل خورخي مارتن ســابًعا يف النهاية، بينام 
ذهــب املركز الثامن إىل جوان مري وميغيل أوليفريا، 

بينام أكمل أليكس رينز ترتيب العرشة األوائل. 

بانيايا خالل السباق

ــم املــقــبــل؟ ــوسـ ــول املـ ــرب ــف ــي ــف ســيــلــعــب ل ــي ــة... ك ــل ــم ــحــت 4 خــطــط م
يســتعد ليفربول للظهور بشــكل مختلف يف 
املوســم املقبل )2022-2023( بعد قدوم العبني 
جدد، ورحيل آخرين أبرزهم الســنغايل ســاديو 

ماين.  
ماين كان أحد األعمدة األساســية يف تشكيل 
ليفربول لعدة مواســم، قبــل أن ينتقل إىل بايرن 

ميونيــخ األملاين يف املريكاتو الصيفي الحايل.
  عــىل جانــب آخر، أبرم ليفربــول 3 صفقات 
يف فرة االنتقاالت الصيفيــة الحالية، بالتعاقد 
مــع املهاجم داروين نونيــز وصانع اللعب فابيو 

رامزي. كالفن  والظهري  كارفاليو، 
ومن املستبعد أن يقوم ليفربول بتحركات جديدة 
خالل صيف 2022 حسب ما أكدته صحيفة »دييل 
ميــل« الربيطانية يف وقت ســابق، مبا يعني أن 
األملــاين يورغن كلوب مــدرب »الريدز« بات عىل 

معرفة تامة بشــكل فريقه يف املوسم املقبل.

{   عمق فريق ليفربول {
ميلك ليفربول اثنــني من الالعبني املميزين عىل 

األقل يف كل مركز، وهو ما يعني أن كلوب يســتند 
عــىل دكة بدالء قوية تتيح لــه املداورة ومواجهة 
الظروف الطارئة بسهولة، وهو ما يعرف بـ »عمق 

الفريق«.
  ويسمح عمق ليفربول ملدربه األملاين بالتعامل 

مبرونــة عند اختيار خطط اللعب يف املباريات.

{  كيف سيلعب ليفربول؟ {
  موقع »ذا أثليتيك« الربيطاين قال إن كلوب ينوي 
اللعب بخطة)4-2-3-1(  يف املوســم املقبل، بدال 
من )4-3-3( التــي يعتمد عليها منذ توليه تدريب 

الفريق يف 2015.
  وأشــار املصدر إىل أن كلوب بــدأ ينظر بعني 
االعتبار لخطــة 4-2-3-1 بعدما فاز بها الفريق 
)3-1( عىل ولفرهامبتون يف الجولة األخرية من 

الدوري اإلنكليزي املوسم املايض.
كذلك ساعدت هذه الخطة فريق كلوب عىل صنع 
عــدة فرص خطرية يف املبــاراة التالية أمام ريال 

مدريد اإلسباين يف نهايئ دوري أبطال أوروبا.

  وحسب تقرير ملوقع »Give Me Sport«، فإن 
كلــوب أمامه 4 خيارات فيام يتعلق بخطة اللعب، 

اثنــان منها يعتمدان عىل طريقة )3-3-4(.
  وأشــار املوقــع إىل أن كلوب قــد يعتمد عىل 
طريقــة )4-2-3-1( بوجود نونيز كرأس حربة، 
ومــن خلفه الثاليث محمــد صالح )جناح أمين( 
وروبرتــو فريمينو )صانع لعــب( ولويس دياز 

)جناح أيرس(.
  ومن املمكن أن يلعب ليفربول بخطة )3-3-4( 
بوجــود الثاليث صالح ونونيز ودياز يف املقدمة، 
أو بنفس الطريقــة مع وجود صالح ودياز عىل 
الرواقــني، وفريمينــو كمهاجم وهمي يف موقع 

متأخر.
الطريقة الرابعة، وهي غري مألوفة يف سجالت 
كلــوب مع ليفربول، قد تكــون )2-1-2-1-4(، 
بوجــود صالح ونونيز يف املقدمة، ومن خلفهام 
تياغو ألكانتــارا، والثنايئ هاريف إليوت ولويس 
دياز عــىل الجانبني األمين واأليرس عىل الرتيب، 

مع فابينيو يف مركز العب الوســط املدافع.

بطولة آسيا لالناث تحت الـ 16- املستوى »ب«
ــــى األردن )56-60( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان عل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوز لبن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ف
وتأهّلــه الــى الــدور الثانــي .. واالثنيــن يــوم راحــة

حّقق منتخب لبنــان لالناث )تحت الـ 16 
ســنة( بكرة الســلّة فوزه الثاين يف بطولة 
آســيا  )املســتوى »ب«( التي تقام يف قاعة 
األمــري حمزة يف العاصمــة األردنية عاّمن 
عىل حســاب نظريه األردين صاحب الضيافة 
وبنتيجة نهائية )60-56( يف لقاء ساخن.  

وكانت افضل مســجلة يف الفريق اللبناين 
اليــزا خــوري ) 16 نقطــة( تليهــا إليس 
اغناطيــوس )9 نقاط( فنــور لّبان ولني أيب 

مصلح )8 نقاط(.
  وبذلــك، تأهل لبنان اىل الدور الثاين عىل 
أن يخــوض مباراته املقبلة املؤهلة اىل الدور 

نصف  النهــايئ غداً الثالثاء مع اســراحة 
جميع املنتخبات اليوم االثنني.

  وسبق للبنان أن فاز يف مباراته االوىل عىل 
كازاخستان)59-47( وخرس أمام ايران بصورة 
دراماتيكية )50-51( بعدما كان منتخب األرز 
متقدماً )50-45( يف الدقائق األخرية من اللقاء.
  تشــارك يف بطولة املســتوى »ب« مثاين 
دول. وســيتأهل املنتخب الــذي يحتل املركز 
األول يف البطولة اىل املســتوى »أ« مع العلم 
ان بطولــة املســتوى »ب« تتزامن مع اقامة 
بطولة آسيا للمســتوى »أ« التي تضم 8 دول 

ويف األردن ايضاً.

منتخب لبنان لالناث وفرحة الفوز



1ـ كاليفورنيا، فحص

2ـ املرّي، سعد، عتيد

3ـ مكوك، أمي، ديانا

4ـ لسانها، مبارك

5ـ والستون، إنحازوا

6ـ فيينا، عده

7ـ منري مراد، واي

8ـ لّبها، طلّوا حبابنا، لّس

9ـ يد، تداهم، بل، الال

10ـ باستور، آن، االنتصار

11ـ حدر، بدين، أتّقي، منت

12ـ تواصله، يارا، آين، يم

ميامــي،  ينطــح،  13ـ 

يتقنونه

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من أربعة حروف:    االبراج 

 بلدة لبنانية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
شارل بودلري

اخترب معلوماتك

1ـ من أسامء الِذئب. 

2ـ كاتب فرنيس راحل.

انــاء كبري، ســئَم  3ـ 

وضجَر.

4ـ أحد األنبياء. 

5ـ متحرّي ومنذهل.

1ـ طويل األنف.

2ـ شاعر فرنيس راحل. 

3ـ َحّب، خاصَم خصومة 

شديدة

4ـ االســم الثاين ملمثلة 

فرنسية. 

5ـ مضطرب االحشاء. 

كاتــب إيطايل عاش يف القرن الرابع عرش إشــتهر 

بقصصه القصرية. له كتاب ديكامريون الذي  يعني االيام 

العرشة، وأحيانا يلقب بالكوميديا البرشية، يتوجه فيه 

اىل النساء تحديدا.

إسمه مؤلف من 14 حرفا، إذا جمعت:

12+3+8+11+6- موسيقي بولوين.

10+2+6+13+11- دولة افريقية.

1+14+7+5- بلدة يف الجنوب.

6+11+7- آلة طرب. 

9+4+13- مْخلِص.

8+14+6- مدينة أملانية.

4+1- غري ناضج. 

1ـ ما اسم الجزيرة اليونانية املشهورة بتمثال فينوس 

الذي اكتشَف العام 1820؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــن هو الفرعون املرصي الذي أســس الســالة 

الرابعة، وشّيد هرم دهشور؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اســم القديس االســباين الذي أّسس رهبانية 

الدومينيكان؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما هو االســم الفني للممثل الكوميدي املرصي الذي 

ولد عام 1924 وتويف يف 4 أيار 2003 ، واســمه األصيل 

محمد أحمد املرصي؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ كــم هو تقريبا عدد الفيلة املتواجدة يف دولة ِسي 

لنكا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية دولة تويف عام 1957 املوســيقي االيطايل 

ارتورو  توسكانيني، والذي لّقَب بساحر النساء؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ مــاذا يَُســّمى البحر الذي يقع بني شــواطئ كوبا 

واملكسيك والواليات املتحدة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية ســنة تأسست كلية الصيدلة يف الجامعة 

االمريكية يف بريوت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ من هو السيايس واملفكر اللبناين الذي كان الرئيس 

ألـ 13 للجمعية العامة لألمم املتحدة 1958 ـ 1959؟

1ـ كامل، فيليب حتي
2ـ الكسعي، بدادون

3ـ ملّوا، يده، ساط
4ـ يركنون، أتت، صح

5ـ يف، هام، دوبل
6ـ أأأ، نطاردهم
7ـ رسم، سليله

8ـ نعيمه، رومانيا
9ـ يد، بورما، أم

10ـ دان، رحب، أرّي
11ـ عري، الباتا

12ـ فّتاكا، دا، لق
13ـ حني، بنايات

14ـ صدام حسني، نق
15ـ اد، التنني

16ـ زهو، أصم
17ـ الاتني

18ـ إليسار، مهَّ

؟ من هو
من هي؟

1ـ دولــة أمريكية، من قوى 

األمن. 

2ـ فيلســوف صيني، األمر 

السهل.

3ـ يتعلّقان باليشء، الَبرش. 

4ـ ناقة كثــرية اللنب، نبات 

طيب الرائحة، إكتملت. 

5ـ مدينة ســعودية، يقوى 

ويشتّد.

الَحّق، خيط  6ـ مالوا عــن 

اإلبرة، برَد اليوم. 

7ـ محافظ بريوت سابقا.

8ـ سكَبوها، مكتوب. 

9ـ عائلــة، بلدة يف البقاع، 

والدي.

جامعــة،  احســبيه،  10ـ 

مرتفع.

11ـ عيــون امليــاه، تخّوف 

وتفزع.

12ـ ما لــه قيمة باقية من 

عاداتكم، ذايت ونفيس. 

13ـ إضطــرَم، يبَس عصبه، 

طــاَب ونفــَع الطعــام، آكُل 

الطعام. 

14ـ أديب رويس راحل. 

15ـ خــوف، رجــع الفيء، 

ضمري متصل. 

16ـ إشتاقت إىل، طائر حاّد 

البرص.

17ـ من األزهار، من وسائل 

االعام. 

لبنانية صاحبة  18ـ مغنية 

الصورة.

1ـ رئيس حكومة لبناين 

ســابق، بلــدة يف قضاء 

عاليه. 

خاضهــا  معركــة  2ـ 

نابوليون، مدينة منساوية، 

فضاء.

لوليــم  مرسحيــة  3ـ 

شكسبري.

لشاعر  الثاين  االسم  4ـ 

جزيرة  راحــل،  ايرلنــدي 

اندونيسية، ذَهب خالص. 

5ـ نقطنــُه ونقيم فيه، 

ولــد النعام، نبــات طيب 

الرائحة. 

6ـ َحّر، أسَع الرُجل، من 

 ، الحرشات الصغرية، شــقَّ

غري ناضج. 

7ـ نائــب لبناين راحل، 

ممثل لبناين راحل. 

8ـ حــامم بَري، التلطّخ 

بالطيب.

أول  ورك،  الَفــوز،  9ـ 

رئيس لرتكيا.

كرة فرنيس،  فريق  10ـ 

َسيفها، جواب، مقياس. 

11ـ حكَمت عىل، االسم 

الثاين لرئيس لبناين راحل، 

باغ، أسف وتحرّس. 

للتمني،  12ـ مصّورون، 

االسم الثاين لرسام لبناين 

راحل.

يف  بلدة  خّصصت،  13ـ 

قضــاء جبيل، أديب وعامل 

إنكليزي راحل.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

الحياة ليست كلها مغانم ومكاسب. ستعود 

قريبا اىل ســابق عهدك الهنــيء بعد توقف 

قــرسي خارج عن ارادتك. ال تتجاهل ما وعدت 

به الحبيب. 

أجــواؤك معقدة بعض الــيشء، وظروف 

تفرض عليك مواجهة بعض املسائل الطارئة. 

اســتمتع يف الوقت الحارض بكل ما يوفر لك 

الراحة والسعادة. 

سور وسعادة اثناء اجتامعات عمل ناجحة 

للغاية. عاقتك العاطفية جيدة بشكل عام وان 

كان هناك بعض املشــاكل الصغرية التي متر 

بتفاهم وسام. 

تثــور عىل وضــع حرج ومقلق وتشــعر 

برغبة كبرية يف قلب الطاولة. فعليك بالصرب 

والهدوء. اعط اآلن قلبك اجازة تســتفيد منها 

لتعيد حساباتك بروية. 

تأثريات األفاك الســلبية تبتعد عنك ومتدك 

بالســكينة والراحة النفسية. نشاطك العميل 

يتيح لك بعض األرباح االضافية التي لن تجنيها 

يف مجاالت أخرى. 

كفاحك املتواصــل ونضالك يرافقانك طيلة 

الفرتة املقبلة. اســتفد مــن العمل الذي تقوم 

به وحــاول أن تنال مركزا كبــريا. افتح قلبك 

للمقربني وال تشعر بالقلق.

رمبا تحصل معك اليوم أشياء جميلة تقلب 

روتني حياتك املعتاد. ســوف تشعر بانسجام 

كبــري مع الرشيك اللطيــف فتعمد اىل غمره 

بالهدايا. 

مشاريع مثمرة ســتكلل بالنجاح تنّفذ بعد 

فرتة غري بعيــدة. حياتــك العاطفية هادئة 

ومتزنة. تأخذ بنصائح الحبيب وتلمس التغيري 

يف شخصيتك. 

عاقاتــك وجاذبيتك تؤثــران عىل اآلخرين 

بظروف مختلفة. املجهود الذي تقوم به اليوم 

لن يضيع هدرا، بل سيفتح أمامك فرصة كبرية 

للتقدم والنجاح. 

النشــيطة وقّوة بصريتك  تستغل مخيلتك 

الثاقبــة لتتمكن من القيام مبهامت كثرية يف 

أقرص وقت ممكن. اعمل املســتحيل الشاعة 

الفرح يف محيطك. 

جدد ارتباطاتك الحبية التي تجلب لك الرسور 

والســعادة. مهنيا، ســتتاح أمامك امكانيات 

كبرية، حاول استغالها جيدا بفطنة وال تدعها 

تفلت من يدك. 

ال تبــد أية موافقة مترسعــة قبل التفكري 

الجــدي والعميق يف كافة األمور والتفاصيل. 

انفراجات واســعة عىل صعيد العمل تعيد اليك 

الثقة الكبرية بالنفس. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

إستنبول
أوكرانيا

أرارات
االسكا

الكويت
أفام

الباروك
برلني

بولونيا
بوليفيا
تنورين
تايوان

ثبات
جدة

حصة
دولة
دبابة

سوباط
سجادة

سلم
سامبا

سانتياغو
شكسبري

صقر
عجيب

عز
عسجد
غندور

فلورنسا
فييتنام
فرسان

فول
فرن

قرين

كاتو
كيلومرت

كليمنصو
موليري

مرص

منازل

ماليزيا

مخ

يريفان.

الحل السابق

الحل السابق

اليابان
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اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــر من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ مملكة اسواتيني.

2ـ العواصم ـ الثغور.

3ـ الشاعر جون ملتون.

4ـ شارل القرم. 

5ـ عام 1974

6ـ املجسطي. 

7ـ سنة 1440

8ـ فلهلم ليبكنخت. 

9ـ املمثل مارلون براندو.

1ـ درهام. 

2ـ اشبني. 

3ـ ند، اف. 

4ـ واربت. 

5ـ بنزين. 

1ـ دانوب.

2ـ رشدان. 

3ـ هّب، رز.

4ـ ايايب. 

5ـ منفنت. 
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

المانشيت( )تتمة   

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

االثنني 27 حزيران 2022

ــان فــيــهــا ــ ــارك ــشــ ــ ــُي ــة« جــــامــــعــــة... و»الــــوطــــنــــي الـــــحـــــّر« و»الـــــــقـــــــوات« ســ ــ ــّيـ ــ ــاسـ ــ ــة »رئـ ــومـ ــكـ ــى حـ ــ ــ مـــيـــقـــاتـــي ال

نظًرا إىل اإلجراءات التي تستطيع الســلطات اللبنانية القيام 
بها وال تقوم بها ألسباب بالطبع ال تُقنع أحًدا، بدًءا من حقوق 
املســيحيني وصواًل إىل املناداة بالســيادة ومروًرا بالنظريات 
»الخنفشارية« وغريها من النظريات التي إن دلّت عىل يشء، 

تدّل عىل الرصاع لإلمساك بزمام السلطة.
مؤسسات الدّولة تتحلّل، ومعها الخدمات العامة األساسية 
التي تسمح للمواطن بالعيش الكريم والتي تحتكرها دولة غري 
قادرة عىل دفع كلفتها التشــغيلية، نتيجة الفساد املُسترشي 
والنهب يف املال العام. أرقام خيالية ُصفت عىل الكهرباء وال 
نعلم أين ذهبــت! ويف املقابل ال متتلك الدولة القدرة عىل دفع 
أجر النقل ملوظفيها، وال دفع الكلفة التشــغيلية ملؤسساتها! 

هذه هي نتيجة إدارة دولة من دون موازنات!
املواطن الــذي ُضب يف صميم كرامته اإلنســانية مل يعد 
قادًرا عىل تأمني أبسط حقوقه التي نصت عليها رشعة حقوق 
اإلنســان، والتي شــارك يف وضعها لبنان )أين أنت يا شارل 
مالك؟!(. ال أمواله يستطيع الوصول إليها، وال قوته قادر عىل 
تأمينه، وال تنقالته قادر عىل دفعها! فيهاجر من هذا الجحيم 
للعيش بكرامة، وإذا أراد الذهاب خلســة إىل خارج لبنان، يجد 

بإنتظاره عّبارات املوت لتخطف روحه!
بلد وصل فيه التديّن يف التعاطي الســيايس إىل مستويات 
جعلت من لبنان يف املرتبات األخــرية يف تصنيف الدول عىل 
كل الصعــد، بعد أن كان لبنــان عىل أيام الكبــار جّنة تحتل 
املرتبة الرابعة عاملًيا من ناحية الرخاء. بالطبع ال ُيكن لوم إال 
أنفســنا عىل إعادة الرشعية لطبقة سياسية أوصلت البلد إىل 

الحضيض.
هذا املواطن يتحّمل يومًيا كــامًّ هائاًل من الضغوطات بحًثا 
عن حاجاته، وآخرها الخبز الذي مل تنته فصوله حتى الساعة 
بني جشع التّجار وضعف حامية املُستهلك يف وزارة اإلقتصاد 
والتجارة. فالوزير يّتهم األفران واملطاحن ببيع الطحني والخبز 
يف السوق السوداء باإلضافة إىل تهريبه، والتجار من جهتهم 
يّتهمون الدولة بعدم دفع املُســتحقات. ويف الوســط يعلق 
املواطن الذي ينتظر يف صفوف ال تنتهي بحًثا عن ربطة خبز 

وصل سعرها يف بعض املناطق إىل أكرث من 35 ألف لرية!
وماذا نقول عن أصحاب املولّدات الذين يتباكون كل يوم عىل 
وسائل اإلعالم يُريدون قبض الفاتورة نقًدا وبالدوالر، يف ظل 

عجز كامل لوزارة الطاقة التي حرقت أكرث من 45 مليار دوالر 
أمرييك عــىل رشاء الفيول من دون أن يكــون هناك كهرباء! 
واألنىك أن الدولة عاجزة، أو يجدر بنا القول ال تُريد )؟( القيام 
بأية خطوات لتصحيح هذا الوضع! يف الواقع ارتأت الحكومة 
أنه يجب تطبيق قانون السري حفاظًا عىل حياة املواطنني )!!!( 
فإذ بها تدفع بقوى األمــن الداخيل إىل تحرير محاض ضبط 
بحق املخالفني، عّل ذلــك يؤّمن القليل من املداخيل التي مل تعد 

تستطيع الحكومة تحصيلها!
أّما دوالر السوق الســوداء، فهو يعيش عىل وترية الهجوم 
املُســتمر عىل مرصف لبنان وحاكمه، والذي أبرز باألرقام يف 
آخر لقاء له، كيف أن الدّولة إستفادت من مرصف لبنان بشكٍل 
مبارش مبا يزيد عن 62 مليار دوالر أمرييك! لكن هذه السلطة 
إستطاعت تسجيل هدف يف مرمى »املركزي« من خالل تسجيل 
هذه األموال كخســائر يف ميزانية مرصف لبنان. ويف الوقت 
الذي كان يُــرّصح حاكم املركزي بهذه األرقــام، قامت بعض 
القوى السياســية بإرسال بعض األجهزة األمنية للقبض عىل 

حاكم مرصف لبنان يف ظل مرسحية ال تليق إال باألفالم!
عىل هذا الصعيد، تلتئــم نقابة موظفي مرصف لبنان اليوم 
يف جمعية عمومية طارئة ألخذ قــرار اإلضاب التحذيري أو 
املفتوح بعد »معاملــة القاضية غادة عــون املُذلّة للمديرين 
والصالحية«.  القانون  الحاكم وتجاوزهــا  ونواب  واملوظفني 
ووفق بيان صــادر عن النقابة: »اإلجــراءات التي تتخذ بحق 
مرصف لبنان وموظفيه من قبل القاضية غادة عون تتعارض 
مع األصــول القانونية«. ومن املتوّقع عىل هذا الصعيد، أن يتّم 
إتخاذ قرار بإضاب تحذيري مع توجيه نداء إىل مجلس القضاء 
األعىل ووزير العدل لوضع حّد لترصفات القاضية عون التي »ال 
تحرتم القانون خالل التحقيقــات التي تكون مذلّة مع املدراء 
واملوظفني، ونواب الحاكم«، بحسب ما أوردت مصادر مركزية.
الجدير ذكره، أن هنــاك طلبات رّد ترفــض القاضية عون 
قبولهــا، باإلضافــة إىل مخاصمة مقدمــة ضّدها ترفض 
استالمها أيضا. كام أن القاضية عون أرسلت جهاز أمن الدولة 
إلعتقال حاكم املرصف املركزي يف الوقت الذي كانت تُبث فيه 
مقابلة ُمســّجلة مع الحاكم، يف محاولة فرّسها البعض عىل 
أن الهدف منها إسكات الحاكم، خصوًصا بعد نرشه ألرقام تُدين 

السلطة السياسية وبالتحديد فريق القاضية عون السيايس.
التداعيات إلضاب موظفي »املركزي« قد تكون كارثية عىل 

النشاط اإلقتصادي واملايل:

- أواًل : عىل صعيد أجــور القطاع العام، حيث أن أي إضاب 
ســيؤّخر حكاًم دفع الرواتب يف حال إنجازها من قبل وزارة 

املال.
- ثانًيــا : عىل صعيد الدوالر األمــرييك الذي من املتوّقع أن 

يرتفع مع توّقف خدمات منصة صريفة.
- ثالًثا : عىل صعيد سحب األموال من املصارف الذي سيتوّقف 

حكاًم بإضاب موظفي مرصف لبنان.
- رابًعا : عىل صعيد اإلســترياد الذي مــن املتوّقع أن يتأثر 
بشــكل كبري، وهو ما ســينعكس نقًصا يف السلع والبضائع 

وعىل رأسها املحروقات واألغذية واألدوية.
- خامًسا : عىل صعيد املستشفيات التي ستفتقد إىل القدرة 

عىل تأمني املواد األولية.
وإذا إســتمر اإلضاب لفرتة تتخطّى اليومني، فإن تداعيات 

سلبية أخرى ستظهر وسيكون املواطن ضحيتها.
وبحسب موظف يف مرصف لبنان رفض الكشف عن إسمه، 
»يتّم التعامل مع موظفني املــرصف املركزي من قبل القاضية 
عون عىل أنهم مجرمون، ويتّم إذاللهم خالل التحقيقات وهو 
أمٌر لن يقبل به املوظفون نظًرا إىل أنهم ليســوا مبكرس عىص 

ألحد، ومل يرتكبوا أي عمل مخالف للقانون«.
إىل هذا قال مرجع وزاري سابق لـ »الديار« »إن ما تقوم به 
القاضية غادة عون هو ُمخالــف للقانون الذي تّدعي املدافعة 
عنه من خالل إمتناعها عن إستالم دعوى املخاصمة التي قبل 
إستالمها املُحّقق العديل طارق البيطار«. وأضاف »إن إستمرار 
القاضيــة عون عىل هذا املنوال مــع كل الدعم الذي تلقاه من 
رئاسة الجمهورية، سيزيد الوضع سوًءا، وما إضاب موظفي 

املرصف املركزي إال فيض من غيظ«.
يف هــذا الوقــت، يتجه رئيــس الحكومــة املُكلّف نجيب 
ميقايت إىل طرح تشــكيلة حكومية هذا األسبوع عىل رئيس 
الجمهورية. املصادر املواكبة لعملية التأليف تُفيد، أن ميقايت 
يريد تشــكيلة حكومية جامعــة وطنية تضــّم كل القوى 
السياســية، مبا فيها »القوى التغيريية« نظًرا إىل حساسية 
املرحلة ووجوب إرشاك الجميــع يف ظل فراغ رئايس ُمتوّقع، 
وهو ما يعني أن هذه الحكومة هي حكومة رئاســية ستأخذ 

صالحيات رئيس الجمهورية.
وتُشري املصادر إىل أن املزايدات التي يقوم بها »التيار الوطني 
الحّر«، ال تعكس واقع ورغبة التيار الكبرية مبشاركة سياسية 
)بشخص باســيل بنفســه( بهذه الحكومة نظًرا إىل أهمية 

الجلوس عــىل طاولة املجلس يف ظل الفــراغ الرئايس الذي 
أصبح شــبه أكيد بحسب املصادر التي تُضيف أن التيار سريفع 
من سقف املطالب حتى يستحصل عىل الحّد األدىن مام يُريده.

وتؤكّد املصادر أن النائب جربان باسيل الذي سلّم بإستحالة 
إقالة حاكم املــرصف املركزي قبل نهاية العهد، ســيعمد إىل 
الدخول إىل الحكومة بشخصه بهدف طرح املوضوع من خارج 
جــدول األعامل، بحكم أن الوزير يحمل جــزًءا من صالحيات 
الرئيس. وتقول املصادر ان هذا يُشبه إىل حٍد بعيد ما حصل بني 
متام سالم وجربان باسيل يف العام 2014 عىل إثر إنتهاء والية 

الرئيس ميشال سليامن.
وتُضيف املصادر أن رئيــس التيار الوطني الحّر مل يعد يلك 
شيًئا ليخرسه، وبالتايل سيذهب إىل األخري يف عملية توزيره 
شخصًيا، نظًرا ألهمية وجوده يف الحكومة يف املرحلة املُقبلة 
مع شــغور منصب الرئاســة األوىل، وتراجع أســهم باسيل 

الرئاسية إىل أدىن مستوياتها.
أمــا عىل صعيد »القوات اللبنانية«، فُتشــري مصادر إىل أن 
هناك إتفاقــا ضّمنيا تّم بني »القــوات« وميقايت يّنص بعدم 
تســميته، وهو ما يخدم هدفني يف آن واحد: من جهة يخدم 
»القوات« بقولها أن لديها معايري، وبالتايل تحفظ ماء الوجه 
أمام جمهورها، ومن جهة أخرى تضمن حصول ميقايت عىل 
األصوات التي تجعل منه رئيًســا مكلًّفا، ال يكون تحت رحمة 
النائب جربان باســيل. وبحسب هذه املصادر، ترغب »القوات« 
بشــّدة الجلوس عىل طاولة مجلس الوزراء، وهي التي ُمنيت 
بخســائر كثرية منذ اإلنتخابات، وبالتــايل تُريد أن يكون لها 
كلمة وازنــة يف املرحلة املقبلة يف ظل الفراغ الرئايس، وعىل 

إعتبار أنها القوة املسيحية األوىل مع 18 نائًبا.
إىل هذا، يُتوّقع أن يرفض الرئيس ميشــال عون أي تشكيلة 
وزارية ال تُلّبي املعايري التي وضعها، والتي تضمن إســتمرارية 
ُمستقبل رئيس التيار الوطني الحّر. وقد نُقل سابًقا عن رئيس 
الجمهورية طلبه من ميقايت خالل اإلجتامع املُخصص لبحث 
ملف ترســيم الحدود، رغبته )أي رئيــس الجمهورية( بعودة 

باسيل إىل مجلس الوزراء.
يف الوقــت الذي يُعاين فيه املواطــن األمّرين نتيجة ترّدي 
األوضاع املعيشية، تقوم القوى السياسية بكل ما يلزم للحصول 
عىل الحصص الحكومية األكرب. وعــىل الرغم من التصاريح 
الرنانة التي مل تعد تلقى أذانًا صاغية إال لدى املناصين، هناك 

عجز شبه كيّل لدى أي من األفرقاء عىل الخروج من األزمة.

ــران ــ ــه ـــاض وطــ ــ ــري ــ ــن الـ ــيـ ــط بـ ــوّسـ ــتـ ــلـ ــود بــــغــــداد لـ ــ ــه ــ ــد الـــســـعـــوديـــة فــــي إطـــــــار ج ــعـ ــل إيــــــــران بـ ــ ــ ــي وص ــمـ ــاظـ ــكـ الـ
إقـــلـــيـــمـــّيـــة ــول  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ لـ والـــــــــحـــــــــوار  املــــنــــطــــقــــة  دول  ــن  ــ ــيـ ــ بـ الــــــعــــــاقــــــات  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــد  ــ ــ ــؤك ــ ــ ن  : ــي  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ

املجاالت... وقفنا إىل جانب العراق يف األيام الصعبة وســوف 
نبقى وهــذه العالقات لن يطرأ عليهــا أي فتور بل نعمل عىل 
تطوير وتعزيز هذه العالقات«، وأوضح أنه يف إطار سياســة 
تعزيز العالقات مع دول الجوار نرى الشعب العراقي هو األقرب.

وأشــار رئيــي إىل أنه تم بحــث العالقات السياســية 
واالقتصاديــة وتعزيــز العالقات التجاريــة و االقتصادية«، 
وأضاف: »ناقشــنا ســبل اتصال البلدين من خالل الســكة 
الحديدية جنوب إيــران واتفقنا عىل تســهيل عملية التبادل 
التجاري بني البلدين من خالل هــذا الطريق، كام اتفقنا عىل 

تسهيل العالقات املرصفية واملالية بني البلدين«.
وأكد رئيي أن الشــعب اإليراين متشــوق لزيارة العتبات 
املقدســة يف العراق وجهود الحكومة العراقية لتسهيل هذه 
الزيارة عرب الطرق الجوية والربية، كام لفت رئيي إىل أنه تم 
االتفاق عىل املزيد من التسهيالت للزوار ورفع املشكالت التي 
كانوا يواجهونها خالل السنوات املاضية، »بعض هذه املشاكل 
كانت بسبب الجائحة و نرى تحسن الظروف يف بلدان املنطقة 

بهذا الخصوص«.
وعــن األزمة اليمينة، أكد رئيي عىل حــل األزمة اليمنية 

واســتمرار وقف إطــالق النار 
بني  والحوار  الحصــار  وإنهاء 
معاناة  إلنهاء  اليمنية  األطراف 

الشعب اليمني«.
»إرسائيل«  محــاوالت  وعن 
إن  قال  الــدول،  للتطبيــع مع 
الصهيوين  الكيــان  »محاوالت 
لتطبيع عالقاته مع بعض الدول 
األمن  له  تجلب  لن  املنطقة  يف 

ابدا«.
من جهتــه، أكد الكاظمي أن 
جدا،  إيران مهمة  مع  العالقات 
وتربط البلدين مصالح مشرتكة 
الشــعبني،  مصلحة  يف  تصب 
»وجئنا لطهران لبحث العالقات 
األبعاد  مختلــف  عىل  الثنائية 

التاريخية والثقافية والدينيــة«، وأضاف: »اتفقنا عىل تعزيز 
االربعينية...  الزيــارة  برنامج  وجدولة  االقتصادية  العالقات 
سابقا رفعنا التأشريات يف املطارات وخالل األسابيع املاضية 

فتحنا الحدود الربية للزوار بنسب معينة«.

وفيــام يخص أمن املنطقة قال الكاظمــي: »اتفقنا لتهدئة 

األوضاع يف املنطقة«، أضاف كام »اتفقنا عىل دعم الهدنة يف 

اليمن ودعم الحوار النهاء الحرب هناك«.

وفيام يخــص تهديد األمن الغذايئ أكد الكاظمي أن الطرفني 

»اتفقا عىل مســاعي مشرتكة ملواجهة تحديات األمن الغذايئ 

بسبب الحرب األوكرانية«.
الرياض للقاء  الكاظمي وصــل طهران قادما مــن  وكان 
الرئيس اإليراين إبراهيم رئيي واملسؤولني اإليرانيني .  وأفاد 
التلفزيون الرســمي اإليراين بأن، »رئيس الــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي وصــل عرص أمس إىل العاصمة اإليرانية 
طهران حيث كان يف اســتقباله وزيــر الطاقة اإليراين عيل 
اكرب محرابيان، بعد زيارة أجراها للمملكة العربية السعودية 

أمس االول«.
وكان الكاظمــي قد التقى مع ويل العهد الســعودي األمري 
محمد بن سلامن يف اململكة السعودية، امس  االحد، يف إطار 

جهود بغداد للتوسط بني الرياض وطهران.
وبحســب وكالة »فرانس 24«، بحــث الجانبان »العالقات 
الثنائيــة وفرص التعاون املشــرتك«، مضيفــة أنهام »تبادال 
وجهات النظر حول عدد من القضايا التي من شأنها أن تساهم 

يف دعم وتعزيز األمن واالستقرار اإلقليميني«.
يذكــر أن العالقــات الدبلوماســية بني اململكــة العربية 
السعودية وإيران مقطوعة منذ ســت سنوات، بعد أن هاجم 
متظاهرون إيرانيون مقر البعثات الديبلوماسية السعودية يف 
إيران، عىل خلفية إعدام اململكة لرجل الدين الشيعي منر النمر، 

لرتد الرياض بقطع العالقات مع طهران.

)تتمة ص1( 

ــون »األقــــــــــــصــــــــــــى«... ودعـــــــــــــــوات ُمـــــتـــــواصـــــلـــــة الـــــــــى االعــــــتــــــكــــــاف فـــيـــه ــ ــم ــ ــح ــ ــت ــ ــق ــ ــون ي ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ُمـ
ــن فــــــــي الــــــضــــــفــــــة الــــــغــــــربــــــّيــــــة والــــــــــقــــــــــدس ونـــــابـــــلـــــس ــ ــي ــ ــي ــ ــن ــ ــي ــ ــط ــ ــس ــ ــل ــ إصــــــــابــــــــة واعــــــــتــــــــقــــــــال ف

عادًة عىل دفعتــني: األوىل يف الفرتة الصباحية والثانية بعد 
صالة الظهر، بتسهيالت ومرافقة من قوات االحتالل.

ونــرشت الدعوات عرب مواقع التواصــل االجتامعي، إىل 
بدء اعتكاف يف املســجد األقىص يف العرش األوائل من ذي 
ومستوطنيه  االحتالل  وتدنيس  النتهاكات  للتصدي  الحجة، 

األقىص.
وســبق أن أكّدت حركة حامس أهمية الرباط والحشد يف 
املســجد األقىص لحاميته مخطّطات االحتــالل وإحباطها،  
ودعت الشعب الفلســطيني يف كل أنحاء األرض املحتلة إىل 
امليض يف مسرية الدفاع عن القدس واألقىص، ودعم املرابطني 
فيه وإسناد املبعدين عنه، مشــيدة »بالجامهري الفلسطينية 
التــي ضحت ورابطت، وال تــزال درعاً حامية للمســجد من 
االقتحامات االســتفزازية، وأحبطت مخططات االحتالل يف 

تدنيسه وتقسيمه«.
وأكدت »أنَّ كلَّ محاوالت االحتالل إبعاد الشعب الفلسطيني 
عن القدس والّرباط يف املســجد األقىص املبارك وشّد الرّحال 
إليه، لن تفلح يف تغييب دوره ومشــاركته يف مسرية النضال 

واملقاومة الشاملة، حّتى انتزاع الحرية«.
يذكر أن مجلس األوقاف والشــؤون واملقدسات اإلسالمية 
تحّدث يف وقت سابق عن حفريات »مريبة وغامضة« يجريها 
االحتالل اإلرسائييل تهدد املســجد األقىص ومحيطه، وحّذر 
»من االستمرار يف العبث والتخريب وتغيري املعامل التاريخية 

والدينية لهذه املواقع التاريخية الوقفية«.
من جهــة ثانية، أصيــب ثالثة فلســطينيني واعتقل اثنا 
عرش آخرون خالل اقتحام قوات االحتالل اإلرسائييل مناطق 

متفرقة يف الضفة الغربية.
وذكرت وكالة »وفا« أن قــوات االحتالل املتمركزة عىل أحد 
حواجزها غرب طولكرم، أطلقت النار باتجاه الفلسطينيني ، ما 
أدى اىل إصابة اثنني واقتحمت مخيم نور شمس رشق املدينة 

وسط إطالق الرصاص ما أدى اىل إصابة شاب واعتقال ثالثة 
آخرين.

كــام اقتحمت قــوات االحتالل بلدات ســلوان يف القدس 
وقريوت يف نابلس واسكاكا يف سلفيت وبيت أمر يف الخليل 

واعتقلت أربعة عرش فلسطينياً.

{ الروييض: الفلسطينيون سيفشلون 

مخططات االحتالل لتهويد القدس {

عىل صعيد آخر، أكد مستشــار ديوان الرئاسة الفلسطينية 
لشؤون القدس أحمد الروييض »أن الفلسطينيني سيواصلون 
النضال وسيفشــلون مخططات االحتالل اإلرسائييل لتهويد 

مدينة القدس املحتلة«.
وأوضح الروييض يف بيان له »أن سلطات االحتالل ترسع 
وترية تنفيــذ مخططاتها لتهويد البلــدة القدية يف القدس 
املحتلة بهدف محو طابعها العــريب وأخطر هذه املخططات 

ما يجري من حفريات بآليات ثقيلة يف ســاحة حائط الرباق 
ومنطقة القصور األموية جنوب املسجد األقىص علامً أن هذه 

املناطق هي وقف إسالمي وجزء أصيل من املسجد.
االحتالل وخاصة  الروييض إىل خطورة حفريــات  ولفت 
يف ظل منعه وزارة األوقاف الفلســطينية من أعامل الرتميم 
يف املســجد ومنع أي لجنة دولية من متابعة هذه الحفريات 
وبشــكل خاص لجنة منظمة األمم املتحــدة للرتبية والعلم 
والثقافة اليونيســكو التي كانت أصدرت قراراً بإرسال لجنة 
تحقيق من طرفها للبحث يف املساس باإلرث الحضاري العاملي 
يف القدس باعتبارها مسجلة عىل قامئة اليونيسكو منذ عام 

.1981
وبــني الروييض أن مخططات االحتــالل التهويدية تهدف 
إىل تفريغ القدس من الوجود الفلســطيني والقضاء عىل أي 
فرصة إلقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس موضحاً 
أن فلسطني ستواصل العمل مع األمم املتحدة لوقف مخططات 

االحتالل وجرامئه.

)تتمة ص1( 

دخــــــــــــــــان الــــــــــحــــــــــرب يــــــــعــــــــود الـــــــــــــى كـــــــــيـــــــــيـــــــــف... ومــــــــــــخــــــــــــاوف االجـــــــــتـــــــــيـــــــــاح تــــــتــــــجــــــّدد

القوات املسلّحة الروســية يف مناطق العمليات الرئيسة يف 
أوكرانيا، وأبدى الوزير اهتامماً خاصاً بتنظيم الدعم الشــامل 
لألعامل القتالية، إضافة إىل تهيئة جميع الظروف املعيشــية 

الالزمة للعسكريني الروس يف نقاط االنتشار املوقتة.
وقلد وزير الدفــاع ميداليات لبعض الجنــود الذين أظهروا 
بطولة وتفانياً يف أداء املهام القتالية خالل العملية العسكرية 
الخاصة، وهي: ميدالية النجمة الذهبية، بطل االتحاد الرويس، 

ووسام الشجاعة.
ونرشت وزارة الدفاع الروسية رشيطاً مصوراً يظهر عملية 
استهداف راجامت الصواريخ »أوراغان«، ملراكز قيادة عسكرية 
أوكرانية، وأماكن متركز املسلحني، وبطاريات املدفعية والهاون.

وبحســب وزارة الدفاع، فإن صواريخ الراجامت الروســية 
تستهدف مناطق متركز القوات وتحصيناتهم، ومراكز القيادة، 

وبطاريات املدفعية والهاون التابعة لهم.

{ رسائل وترهيب {
وبحسب االستخبارات األوكرانية، فإن الصواريخ املستخدمة 
كانت مــن طراز »إكــس X101( »101(، التي يصل مداها إىل 
5.5 آالف كيلومرت، وقد أطلقت نحو كييف بواســطة طائريت 

توبوليف 95 وتو 160، من فوق بحر قزوين.
أمــر اعتربه مستشــار وزيــر الداخلية األوكــراين أنتون 
هرياشــينكو،   كتأكيد عىل »إرهاب وترهيب« يارسه الرئيس 
الرويس فالديري بوتني ضد األوكرانيني، ورسائل يوجهها إىل 

أوكرانيا والعامل.
وأضاف ساخرا يف حديث لوسائل اإلعالم من أمام أحد املباين 
املستهدفة »سيقولون )الروس( إنهم قصفوا مواقع عسكرية 
بواســطة »صواريخ عالية الدقة«... هذه هي أهدافهم مجددا، 
ســكنية يف حي سكني؛ وهذه رســالة بوتني إىل األوكرانيني 

وقمة مجموعة السبع«.
بــدوره، اعترب مستشــار الرئيــس األوكــراين أوليكي 
أريســتوفيتش، أن »بوتني يريد نرش الذعر واألىس بني املدنيني 

األوكرانيني«، مؤكدا أن »البالد ســرتد عــىل عمليات القصف 
بقصف مامثل، لكنه ال يستهدف مباين سكنية، بل مقرات تدار 

منها العمليات العسكرية«، عىل حد قوله.

{ مخاوف االجتياح {
وبني وعيد وتطمني، ألقــت االنفجارات بظاللها عىل حركة 
النــاس املعهودة يف ثــاين أيام عطلتهم األســبوعية، وعىل 
أحاديثهم التي تخوض يف احتامالت تكرر ســيناريو التهديد 

بالقصف، أو حتى االجتياح.
مخــاوف عززتها معلومات كشــفت عنها االســتخبارات 
األوكرانية، حول نية روســيا مجددا، إرسال ونرش قوات عىل 
األرايض املتاخمة للحدود مع الجارة البيالروسية، ومن ذلك 10 
قاذفات إسرتاتيجية؛ مع احتامل أن تتسلل »مجموعات إرهابية 

تخريبية« من تلك األرايض.
هذا باإلضافة إىل إعالن سابق للرئيس بوتني، تعهد مبوجبه 
بنرش صواريخ »إســكندر إم« يف بيالروسيا، وتحديث سالح 

الطريان البيالرويس.

{ توقعات ومخاوف {

وقــد توّقع رئيس منظمــة »الفيلق األبيــض« للتحليالت 
العســكرية ســريهي بولبا، » أن تزيد عمليات القصف عىل 
كييف وجميع مناطق أوكرانيا األخرى خالل الشهرين املقبلني، 
متاما كام ستزيد عمليات القوات األوكرانية ضد الروس عىل 
الجبهات، بعد حصول كييف عىل أسلحة ثقيلة غربية نوعية«، 
مضيفا »نحن أمام شهور كرس عظام، من السذاجة االعتقاد 
أن كييف ابتعدت عن مشهد الحرب، األمر مجرد أولويات يعاد 
ترتيبها، وأعتقد أن كييف نفســها تدرك هذا، وتستعد له جيدا، 
وهو ما قد يشــكل صدمة للسكان الذين شــعروا أن الحرب 

ابتعدت عنهم«.
وبالفعل، فقد أعلن مكتب الرئاسة األوكراين »أن البالد ستعزز 
دفاعاتها عىل كامل الحدود مع روســيا وبيالروسيا، حيث ال 
يسمح اآلن للمدنيني باالقرتاب من الحدود؛ لكن وزير الداخلية 
جدد اعرتاف بالده بأن »التفوق املدفعي والصاروخي لروســيا 

ينع وقف الحرب، وتحقيق نرص عليها«، عىل حد قوله«.

)تتمة ص1( 

الكاظمي مستقبالً رئييس
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