
ــر معيشي« ــه ــامــج »ق ــرن ــومــة« مـــع ب ــحــك ــف ال ــي ــأل ــرة تــمــريــر الـــوقـــت بــــدأت بــمــســرحــّيــة »ت ــت ف
ــه الــيــومــّيــة ــّد حــاجــات ــس ــن ل ــّريـ ــي األمـ ــعــان ــف... والــلــبــنــانــي يُ ــي ــأل ــت ــة« ُمــحــفــز فــي ال ــاف ــن ــك »ال
ــاب ســــعــــودي وازن ــ ــي ــ ــة الــــعــــرب فــــي بــــيــــروت مــــع غ ــ ــّي ــ ــارج ــ ــخ ــ إجـــتـــمـــاع لـــــــــوزراء ال

املحلل السيايس

إحتلّت حقيبــة وزارة املال حيزاً مهامً يف اللقاء الذي جمع 
بني البطريرك املاروين مار بشارة بطرس الراعي وبني الرئيس 
املكلّف نجيب ميقايت، والــذي ُعقد أمس يف الدميان. الخلوة 
التي جمعت الرجلني تطرّقت اىل الصعوبات التي تواجه تأليف 
الحكومة، وعىل رأسها مطلب التيار الوطني الحّر الذي يطالب 
مبداورة يف الحقائب السيادية، حيث تشري املعلومات إىل أن 
التيار يرّص بالتحديد عىل وزارة الداخلية، التي تشــكّل عنرصا 

أساسيا يف اسرتاتيجية التيار يف املرحلة املقبلة.
وبحســب بعض املصادر، فإن حصول التيــار عىل وزارة 
الداخلية، يسمح له بإعطاء اإلذن للقضاء مبالحقة مدير عام 
قوى األمن الداخــي، كام والقبض عىل حاكم مرصف لبنان، 
وهو أمر أســهل الحصول عليه من الحصول عىل وزارة املال 
التي يتمّســك بها الرئيس نبيه بّري ويريد إسنادها إىل رجله 

املخلص النائب السابق ياسني جابر.
وتشري املصادر نفسها، إىل أن الوصول إىل رياض سالمة، 
يتم عرب وزارة املــال أو وزارة الداخليــة والبلديات، وبالتايل 
الطريق عرب وزارة املال مقفل من قبل بّري، الذي يشّد عىل يد 
الرئيس املكلّف بهدف منع النائب جربان باســيل وفريقه من 

الحصول عىل وزارة الداخلية بأي مثن.
الرئيس املكلّف الذي أعلــن بعد لقائه البطريرك املاروين أن 
»ال حقيبة محصورة بطائفة، ولكن بهذا الظرف الذي منّر به 
لن أفتح إشــكااًل يف ما يخّص وزارة املال«، لن يقبل أي تعديل 
يف الوزارات السيادية، نظًرا إىل معرفته املسبقة مبا سيقوم 

به النائب باســيل يف حال حصوله عىل وزارة املال أو وزارة 
الداخلية. هــذا التحليل مدعوم بترصيح ميقايت الذي قال »ال 
ميكن للرئيس أكل الكنافة وتــرك قالبها، عليه ان يختار ماذا 
يريد، وعليه يتم التغيري يف التشــكيلة، إذ ال ميكن لطرف ان 
يقدم طلباته ويفرض رشوطه«. وبالتايل لن يقّدم ميقايت أي 

تشكيلة تتضّمن تعدياًل يف هذه الوزارات.
مرسحية التأليف التي بدأت، مؤلفة من عّدة أجزاء قوامها: 
لقاءات ثم تشــاور ثم تعديالت، فرفــض، فـ »فيتو«... ويف 
هذا الوقت يعيش املواطن اللبناين أســوأ أيامه يف ظل عجز 
كبري عن تأمني أبســط حاجاته من أكل ورشب ومحروقات 
وكهرباء وأدوية. املولدات الخاصة بدأت التســعري بالدوالر، 
كام كل القطاعات التي ســبقتها )السوبرماركات وغريها(، 
وها هي تأكل برشاهة مدخرات املواطن. هذا الجشع مل يكتف 
به القطاع الخاص وحده، بل مارســته الدولة بنفسها، التي 
فرضت رفع تعرفــة االتصاالت يف جرمية ضد املواطن، الذي 
ال تزال رّدة فعله خجولة، وتقترص عىل انتقادات عىل مواقع 

التواصل االجتامعي. 
الواقع املعييش يتعقّد يوما بعــد يوم، يف ظل عملية قتل 
للوقت من قبل القوى السياســية، وكأنها تنتظر إشــارة من 
الخــارج، أغلّب الظــن أنها تدور حول ملف ترســيم الحدود 
الذي يحوم حوله تكّتم شديد من قبل القوى السياسية، عىل 
الرغم من تأكيــد ميقايت أن لديه معطيات جديدة حول امللف، 
وينتظر الرّد الرسمي عىل املبادرة اللبنانية، غري املعلنة رسمًيا 
للــرأي العام، والتي من املحتمل أنها تنص عىل التخّي الكامل 
عن الخط 29 والقبول بالخــط 23 الذي يقطع حقل قانا إىل 

شــطرين. هذا التكّتم من قبل القوى السياسية متّت ترجمته 
بإيعــازات بعدم إثارة موضوع ترســيم الحــدود مع العدو 
اإلرسائيي عىل مواقع التواصــل االجتامعي أو عىل اإلعالم، 

وباالكتفاء بربط امللف بقرار الرؤساء الثالثة.
الواقــع املعييش أصبح يشــكّل عبئا كبــريا عىل القوى 
السياســية، التي أعادت الرتكيز عىل مشكلة النزوح السوري 
وكلفته عىل لبنان. وإذا كانت هذه الكلفة واقعية وحقيقية، 

إال أن مصدرا سياســيا  قال لـ »الديار« ان توقيت هذا الرتكيز، 
هو دليل عىل فشــل القوى السياسة املعنية باستجرار حلول 
لألزمة املعيشــية القاهرة التي يعيشها املواطن، والتي توّقع 
املصدر أن ترتجم عىل األرض باشــتعال ثــورة عفوية، بدأت 

 )تتمة املانشيت ص12(

خالل اجتامع وزراء الخارجية العرب أمس يف بريوت

دامئاً تتألق بريوت، ودامئاً هي عروسة العرب.
اليســت بريوت ولبنان ورجاالت النهضة من منعوا ترتيــك اللغة، وارصوا عىل اللغة 

العربية، واغنوها باالدب والفلسفة والعلوم؟
اكرب نهضة عربية حصلت يف بريوت، وبالتحديد يف القرن التاســع عرش. ومتّيزت 
صحافتها بالحرية والشــجاعة، فكان ان قام الحاكم الرتيك جامل باشــا باعدام 56 

صحافياً يف ساحة شهداء بريوت.
ها هي بريوت تتألق، وهي تستقبل 21 مندوباً عربياً.

ستعود بريوت اجمل واقوى ماّم كانت.
بريوت هي العروبة، واذا سألت ما هي العروبة تجيبَك بريوت.

عىل طريق الديار

»الديار«

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 
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ــة  ــام ــع ال اإلدارة  ــي  ــفـ ــوظـ ُمـ إضـــــــراب 
ــة الـــعـــوز وســـنـــدان الــشــلــل ــن مــطــرق ــي ب

ــدة ــا« : حــالــة وفـــاة واحـ ــورونـ »كـ
جــــديــــدة إصــــــابــــــة  و1295 

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 

تسجيل1295  املستجد،  كورونا  فريوس  مستجدات  حول 

العــدد اإلجاميل  ليصبح  بالفــريوس،  إصابة جديــدة 

لإلصابات 1114814«.

وأوضحت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة، وبذلك 

يُصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10468«. ص 6

أعلنت ســلطات االحتالل اإلرسائيي االســتيالء عىل 
مساحات واسعة من أرايض بلدة سلوان ومحيط املسجد 
األقىص، يف مخطط تهويدي جديد يواجهه الفلسطينيون 
يف مدينة القدس املحتلة، وتسليمها للمستوطنني بهدف 
إحداث تغيــري دميوغرايف وتفريغ املدينــة من الوجود 

الفلسطيني.
وأوضح املكتب الوطني للدفــاع عن األرض ومقاومة 
االستيطان التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية يف تقرير 
نرشه عىل موقعه االلكــرتوين، »أن االحتالل بدأ بتنفيذ 
مخطط تهويــدي كان أعلن عنه عــام   2018   لرسقة 
أرايض الفلسطينيني يف حي الثوري يف سلوان ومنطقة 
القصور األموية جنوب املســجد األقىص، حيث استوىل 
عليها وبدأ بتســليمها للمســتوطنني مــا يهدد بتهجري 
طابع  وتغيري  منازلها  من  الفلســطينية  مئات العائالت 
املنطقة وهويتهــا الحضارية والتاريخية«، الفتاً »إىل أن 
لهذه الجرمية تداعيات كبرية ألنها تزيد بشــدة من خطر 
استيالء االحتالل عىل ممتلكات الفلسطينيني يف القدس 

االحتالل يُمعن في تهويد القدس... املستوطنون يستولون على مساحات من محيط األقصى
قوات العدو اقتحمت بلدات في الضفة... واعتدت على املدنيين في غزة

اعتداءات العدو عىل فلسطينيني يف غزة

أكّد الرئيس الســوري بشار األســد امس، أّن »هناك وضعاً 
يتشكل يف املنطقة من شــأنه أن يغري التوازن فيها ملصلحة 
سوريا«، وذلك خالل استقباله وزير الخارجية اإليراين حسني 

أمري عبد اللهيان. 
وذكرت وزارة الخارجية اإليرانية، يف بيان، أّن األســد قال 
إّن »هناك وضع يتشكل من شأنه أن يغري التوازن يف املنطقة 

ملصلحتنا«.
ووفقاً لبيــان الخارجية اإليرانية، فإّن الرئيس الســوري 
وصف العالقات بني إيران وبالده بأنّها »تحالف اسرتاتيجي«، 
مضيفاً: »شهدنا عالقات متنامية بني البلدين خالل األربعني 

عاًما املاضية«.
وكان عبــد اللهيان وصــل عىل رأس وفــٍد إىل العاصمة 
الســورية دمشــق، امس، حيث كان يف اســتقباله نظريه 

ــا ــي ــرك ــا وت ــ ــوري ــة بـــيـــن ســ ــ ــّي ــ ــران ــ ــة إي ــاطــ وســ
: تحالفنا استراتيجي... والتوازنات تتغّير ملصلحتنا اللهيان  األسد ألمير عبد 

أّن  أكّدت وكالة »سانا« الســورية لألنباء 
»العدو اإلرسائيي نّفذ عدواناً جوياً بصواريخ 
عديدة استهدفت عدداً من املداجن يف محيط 

بلدة الحميدية جنوب طرطوس«.
وقالت ســانا إّن »العــدو اإلرسائيي نّفذ 
حواىل الساعة 6.30 من صباح امس، عدواناَ 
أدى إىل إصابة اثنني من املدنيني بينهام امرأة 

ووقوع بعض الخســائر املدنية«، وأوضحت 
الوكالة أّن »العدو اإلرسائيي نّفذ عدوانه من 

فوق البحر املتوسط غرب طرابلس«.
الدفاعات الجوية يف الجيش  أّن  يُشار إىل 
الســوري تصّدت، يف 10 حزيــران املايض، 
لعدواٍن إرسائيي اســتهدف جنوب العاصمة 

السورية دمشق.

ــي« ــ ــل ــ ــي ــ ــرائ ــ »إس جــــــــّوي  عــــــــــدوان   : ســـــوريـــــا 
اســـــــــتـــــــــهـــــــــدف جــــــــــنــــــــــوب طــــــــرطــــــــوس

الدمار جراء العدوان

قال مستشــار الفريق اإليــراين املفاوض 
محمد مرندي، »إن الغربيني تنازلوا عن بعض 
املاضية،  الشــهور  خالل  مرغمني  مواقفهم 
وهم مرغمون أيضاً عــىل التنازل عن قضايا 

أخرى من أجل حّل املسائل املتبقية«.
أضاف مرنــدي، يف مقابلة صحافية« أن 
إيــران طالبت طوال املفاوضــات التي جرت 
امللموســة«،  الضامنات  بإعطائها  فيينا  يف 
رافضاً »األقاويل الغربيــة التي تعّد أخذ هذه 

الضامنات أمراً يتعدى االتفاق النووي«.
األمريكيني واألوروبيني  »أن  ورشح مرندي 
أجربوا عــىل قبول املطالــب اإليرانية واحداً 
تلو اآلخر وبشــكل تدريجــي«، موضحاً »أن 
إيران  التي تطالب بها  الضامنات امللموســة 

اآلن هي من أجل اســتمرار االتفاق النووي، 
وليست قضية خارج االتفاق«.

ورأى »أن األحاديــث الغربيــة حول تعّدي 
اىل  تهدف  النــووي،  االتفاق  إيران قضايــا 
مامرسة الضغط عىل إيران ليك تنتزع الدول 

الغربية منها االمتيازات«.
وحــول إمكان تفعيل الغربيني ملا يســمى 
»آلية الزناد« أو حتى حدوث اشتباك عسكري، 
قال مرندي »إن األمريكيني واألوروبيني ليسوا 
يف وضع يســمح لهم بخلق أزمات جديدة«، 
مؤكداً »أن مطالب إيــران متطابقة مع إطار 

مفاوضات عــودة  إحتمال   : ــون  ــّي أوروب ديبلوماسّيون 
ــي الــــدوحــــة بـــعـــد زيـــــــارة بـــايـــدن ــ »الـــــنـــــووي« ف

االسد مجتمعاً مع عبد اللهيان والوفد املرافق

ــة... شــــــرط وجــــــــود لــلــوطــن  ســــــالح املــــــقــــــاومــــ
)ص 4(          صادق النابليس

أصدرت املقاومة اإلسالمية يف لبنان بياناً جاء فيه:
بعد ظهِر امس، قامت مجموعة الشــهيدين جميل سكاف 
 ومهدي ياغي باطالق ثالِث مسرياٍت غري مسلحٍة، ومن أحجاٍم 
مختلفة باتجــاه  املنطقة املتنازع عليهــا عند حقل كاريش 
للقيام مبهاٍم استطالعية، وقد انجزت  املهمة املطلوبة، وكذلك 

وصلت الرسالة، وما النرص اال من عند الله العزيز  الجبار«. 
وأعلن املتحدث باســم جيش االحتالل أفيخاي أدرعي، أنه 
»كشف النقاب ان طائرات حربية وسفينة صواريخ إرسائيلية 
قامت امس باعرتاض ثالث طائرات مســرية معادية اقرتبت 
من جهة لبنــان نحو املجال الجوي فوق امليــاه االقتصادية 
إلرسائيل، وتم رصد املسريات من قبل أنظمة الرصد حيث متت 
مراقبتها من قبل وحدة املراقبة الجوية لتتم عملية االعرتاض 

يف النقطة امليدانية املالمئة«.
ولفت يف ترصيــح اىل أنه »من التحقيــق األويل يتضح 
ان املســريات املعادية مل تشــكل تهديدا حقيقيا يف كل مدة 
تحليقها وحتى اعرتاضها فوق البحر األبيض املتوســط، لقد 
ترصفت أنظمة الرصد واالنذار وفــق املطلوب تطبيقا لرؤية 
الدفاع الجوي املتعدد األبعاد بأفضــل الطرق وبتفعيل مهني 

وناجح للمقاتلني يف البحر والجو«.

املقاومة استطلعت بثالث ُمســــــّيرات حقل »كاريش«... و»الرسالة وصلت«
ــالل تــحــلــيــقــهــا ــ ــ ــداً حـــقـــيـــقـــيـــاً خ ــ ــدي ــ ــه ــ أدرعــــــــي : لــــم تـــشـــكـــل ت

ــك ــ ــس ــ ــان ــ ــوغ ــ الــــــــقــــــــوات الـــــــروســـــــّيـــــــة وقـــــــــــــوات ل
ــة لــيــســيــتــشــانــســك ــنـ ــديـ ــى مـ ــلـ ــت ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ ــنـ ــلـ أعـ

)التفاصيل ص 12(
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قداس أخير لروح العالم العربي
نبيه الربجي

عىل ماذا يتشاورون حني 
يرقصون حــول تلك الجثة 
التي تدعى... العامل العريب؟

اذاً، عىل من يضحك أحمد 
أبــو الغيط حــني يتقيأ تلك 
األلفــاظ الفضفاضة حول 
وحدة املوقف ووحدة الرؤية، 
لكأننا لسنا األواين الفارغة 
عــىل خارطة من التنك. هو 
الرجل الذي قــال فيه وزير 

مرصي ســابق »ذاك الذي يهتــز جذالً مبهنته كحوذي لعربة 
املوىت، وهو يظن أنه يقود حصان الزير املهلهل«...

حني تكون العربة بخمســة نجوم، ويكون نزالؤها أنصاف 
اآللهة، وهم الحفاة )حفاة الرأس( الضائعون يف غبار داحس 

والغرباء.
لسنا بحاجة اىل برنارد لويس ليقول اننا ال نزال عىل اجرتارنا 
لثقافة شهريار، وليايل شهريار. انظروا اىل الطبقة العليا من 
الكرة األرضية. أولئك الذين ال يرون فينا ســوى براميل النفط 
عىل أرصفة روتردام، أو أكياس الذهب يف أروقة وول سرتيت.

بطبيعة الحال لن نســأل اصحاب املعايل أين أنتم من موت 
لبنان. نعلم أنهم يعلمون من هم قتلة لبنان. احدهم حني سئل 
ملاذا ال متدون يد العون للبنان، أجاب »لكأنك تسألني ملاذا ال تقدم 
الطعام للصوص أو للذئاب«. وصف مثايل لحكامنا، أو لجلّهم 
الذين، وكام قال فخامته، ساقونا كام أكوام الحطب اىل جهنم.

عــن كثب يتابع الضيوف العرب، تلك امللهاة البشــعة حول 
رصاع الحقائــب، ورصاع املقاعــد، بلغة قطاع الطرق، وبلغة 
عرايب املافيات، ال بلغة رجال الدولة، وال حتى بلغة قبضايات 

األزقة.
يتشاورون كأدمغة فذة.  وتتوىل ادارة القرن، من أجل رؤية 
بانورامية لقضايا العرب، وتعرض عىل أهل القمة التي تنعقد 
يف الجزائر )ترشين األول(. متى مل تكن القمة قمة الطرابيش، 

وقمة األراكيل، يف مأوى العجزة؟
مراســل أورويب قال لنا إنه كان يغطي أعامل احدى القمم 
العربية. ســجل 14  ســاعة من الخطب، دون أن يتمكن من 
صياغة مانشيت، مانشيت واحدة لتقريره، اىل أن عرث عىل ذلك 
يف كالم نادل مقهى »عىل ألسنتهم فلسطني ويف رؤوسهم... 

فيفي عبده«. يف بريوت، هيفاء وهبي جاهزة، غب الطلب...
بريوت التي تبقى، بالرغم من آالمها  لؤلؤة العرب، وديوانية 
العــرب، وقصيدة العــرب، وان كان أحد الصحافيني يف دولة 
عربيــة مؤثرة قد رأى  بتلك الفظاظة، أن بريوت مل تعد تصلح 
اال لعشــاق الفالفل. هذا الذي رأيناه عىل الشاشة يكاد يلعق 
حــذاء ايفانكا، وهي تختال بــني العباءات. كام لو أنها زنوبيا 

تختال عىل أبواب روما.
مــن مكان ما يف هذا الجحيم، رحبنا بالوزراء العرب الذين 
اكتشفوا، أو بعضهم عىل األقل،  أن عظامنا ال تزال عىل سطح 
األرض. ولكن أمل يكن ميقايت يدري ما هي تعليقات من يتحدث 
اليهم، ويتوســل اليهم عىل كلمته؟ بطبيعة الحال، التعليقات 
املســتهجنة. واحداً واحــداً، يعلمون من هم الذين حولوه من 

أريكة للقمر، أو من أريكة لله، اىل أريكة ملصايص الدماء.
ال جــدوى من الكالم، أي كالم. اعتدنا ثقافة الهباء وثقافة 
الغبــاء، ناهيك بثقافة الالمعنى. حتامً، هناك يف الجزائر من 
كان يفضل أن تســتضيف بالده فرقة كركال عىل استضافة 

فرقة أيب الغيط.
حتــى لو ذرف رئيــس حكومتنا املكلــف )لكأنها املهمة 
املســتحيلة أو املهمة العبثية( الدموع أمام الحضور، وحتى 
لو اســتغاث بعظام يعرب بن قحطان، يا دولة الرئيس،  اآلذان 
مقفلــة، العيون مقفلة، األبواب مقفلة، وال تفتح اال لآللهة، 
وبأقدام اآللهة، الذين، يف هذا الزمن العريب )الجميل( يقودوننا، 
بعصا »الحاخامات«، وبلحى »الحاخامات« اىل قرب راحيل. اآلن 
رصخة راحيل هي رصخة العرب. أين منديل الخنســاء تلقيه 

يف وجوهنا؟
دولتــه الذي عىل بّينة من أن أحــد الحضور ارتأى احالل 
»ارسائيل« محل ســوريا يف جامعة الدول العربية، أي احالل 
رضيــح تيودور هرتزل، وحتى رضيح يوشــع بن نون، محل 
رضيح صالح الدين األيويب، وحتى محل رضيح محيي الدين 

بن عريب. 
هذا هو منطق األشياء. كائنات افرتاضية يف قمة افرتاضية. 
وليكــن القداس األخري لروح تلك الجثــة التي تدعى... العامل 

العريب!!

ميشال نرص

عىل قاعدة »كرسها وجربهــا«، يتعامل الرئيس املكلف مع 
الرئاســة االوىل، يرفع وترية تغريدات فريقه االستشاري من 
جهــة، ويكــرس الجليد مع بعبدا تارة اخرى، مبديا اســتياءه 
وعتبــه من ترسيبات املستشــارين »مــن امللتني«، مؤكدا يف 
الحالتني ارصاره عىل امليض يف مهمته الدستورية، مستمعا اىل 
اقرتاحات »جرنال بعبدا«، »راض« عن اســتبدال بعض االسامء 
ملراعــاة التوازن. كل ذلك عىل وقع تحرّك ملف الرتســيم، عىل 
ذمة السفرية االمريكية دورويث شيا، وشكر »االشقاء العرب« 
املجتمعون يف بريوت، وخصوصا الكويتيني عىل تجاوب لبنان 

مع مبادرتهم ،التي ذهبت مع الريح.
فمع عودة الهدوء اىل جبهة بعبدا – الرساي، قفز ميقايت اىل 
االمام ،«مغريا » اللبنانيني بانفتاحه عىل تعديل خطة التعايف 
االقتصادي،«مدغدغا« الرئاســة االوىل  ببعض االسامء، مرصا 
عــىل اتباع »تكتيكه الحكومي« يف عملية التفاوض املاراتوين 
التي قرر خوضها مع بعبدا، يف وقت تجزم فيه مصادر مطلعة 
اىل انــه اتخذ قراره النهايئ لجهة شــكل الحكومة وحجمها، 
معتربة ان االمر بالنسبة للرساي عملية »عض اصابع«، يكسب 

فيها من يقول الـ »آخ« اوال.
غري ان االســرتاتيجية امليقاتية، حســب املصادر لن تؤدي 
اىل نتيجــة، يف حــال اراد الرئيس املكلف ان يتحول اىل رئيس 
حكومــة فعلية، ذلك ان عامالن اساســيان يلعبان دورا فعاال 

يف هذا الخصوص:
- مع ان الحقبة السياســية يف البالد حكومية بامتياز، يف 
ضوء ســعي ميقايت اىل تشكيل حكومة رسيعا، بيد ان طيف 
االستحقاق الرئايس يظلل تحركات ومواقف القوى السياسية 
كلهــا، يف الرس كام يف العلن، حتــى ان بعضها مل يخِف ابان 

االستشــارات النيابية امللزمة يف 
قرص بعبدا، انه مل يسِم احدا »ألنها 
مش حرزانــة«. وعليه فان عدم 
االخذ مبصالح االفرقاء عند بحث 

هذه النقطة يعترب خطأ مميتا.
- يف وقــت ميقــايت تركيبة 
حكوميــة اوىل يراها مناســبة 
للمرحلــة الراهنــة وتحدياتها، 
ال يبــدو ان ابصــار حكومتــه 
املنتظرة النور ســيكون ســهال، 
اذا مل يعــط العهد مــا يريده من 
حقائــب ووزارات، وما مل يحقق 
له مطالبــه ورشوطه، ولعّل من 
أبرزها تعيينات جديدة يف السلك 
القضايئ، حيث قيل انها من اهم 
ما يطالب به الربتقاليون، حتى ان 

مثة من املح اىل ان تســوية ترقية ضباط االسالك العسكرية 
واالمنية من رتبة عقيد اىل عميد والعالقة منذ سنتني ونصف، 

سقطت بسبب هذا البند، عىل ذمة الرواة.
- تأكيــد رئيس الجمهورية الدائم منذ مــا قبل االنتخابات 
النيابية، يوم اخذ البعض يســّوق لعودة ميقايت، ان االمور لن 
تسري وفقا ملا كانت عليه،  اذ مثة سلّة »تعهدات ووعود« عىل 
ميقايت االلتزام بها، ومن بينها ملفات قفزت يف الفرتة االخرية 

اىل قامئة اولويات.
عليــه فان، املواقف التي بلغت حد التناقض بني الرئاســتني 
االوىل والثالثة، لن يكون من الســهل ردم الهوة التي تفصلها، 
وبالتايل املطلوب اليوم مراعاة الرئيس ميشــال عون صاحب 
التوقيــع والقلم، والذي يخوض معركة خروجه من بعبدا، التي 

عىل ضوء شكلها يتحدد مصري ومسار تياره، اذ ال يكفي اليوم، 
وفقا الوساط ديبلوماسية، ان يتكل بعض الداخل اىل الصفقة 
بني باريس وحارة حريــك، وقبة الباط الدولية الداعمة لقيام 
حكومــة جديدة، بعد توافر معلومــات مؤكدة عن مطالعات 
دســتورية انجزت تقول بان حكومة ترصيف االعامل ال ميكن 
ان تقوم مقام رئاســة الجمهورية وتتســلم مهامها يف حال 
الفــراغ، ما يعني والحال تلك، دخــول البالد والعباد يف حالة 

فوىض عارمة ال ميكن التكهن بنتائجها.
فهل يعطي ميقايت الرئيس عون ما يريد، ام يرتيض ان يبقى 
رئيــس حكومة ترصيف اعامل ال اكرث؟ حتى الســاعة الخيار 
الثــاين يبدو متقّدما، خصوصــا وان ميقايت ومعه ايضا »ابو 
مصطفى«، وفق بعبدا، ال يحّبذان تسليَم املواقع االساسية يف 

البالد، اىل مقّربني من العهد، عشية انتهاء الوالية الرئاسية.

رضوان الذيب

ما جرى يف عملية تشــكيل الحكومة، 
كشف هزالة الحياة السياسية وافتقاد البلد 
اىل رجال دولة و »قامات« عىل مســتوى  
املرحلة، واظهــرت عملية التأليف أنها تتم 
وفــق طريقة »لعب العيــال« و »الكامئن 
املتبادلة«، وعدم السعي الجدي من ميقايت 
وباسيل اىل تشكيلها، اال ضمن رشوطهام 
وحصصهام، رغم ظروف البلد االستثنائية 
الــذي مير يف اخطر مرحلة منذ قيام دولة 

لبنان  الكبري.
 وحســب املتابعني، فان السفراء العرب 
واالجانب يتخلون عن ديبلوماســيتهم عند 
الحديث عن السياسيني اللبنانيني وفسادهم، 
»الذين ال يعرفون اال مآدب العشــاء والتربع 
لنا بالتقارير عن حزب الله ونشاطاته ألخذ 
بركتنا وحاميتنا، وتحميل كل مســؤولية 
الخراب  لسالح حزب الله واستحالة قيامة 
الدولة وازدهارها يف ظل هذا الســالح«، 

وســها عن بال هؤالء السياســيني، حسب املتابعني، ان مليون 
ونصف مليون مغرتب ومصطاف يقضون الصيف يف لبنان يف  
ظل ســالح حزب الله؟  بعلبك وصور يحتالن املرتبة االوىل يف 

استقبال الوافدين العرب واملغرتبني يف ظل سالح حزب الله.
 السياحة الداخلية بني املناطق اللبنانية تشهد منوا مل يشهده 
لبنان طوال تاريخه ىف ظل ســالح حزب الله، حسب املتابعني 
لحركة البلد الســياحية، فيام اداء وزيــري الحزب، خصوصا 
وزير االشــغال عيل حمية مثار اعجاب البعثات الديبلوماسية 
حتى الذين يناصبونه العداء، وهذا يشــكل اكرب رد عىل »تجار« 
الصالونات السياســية واالعالمية والديبلوماســية، الذين »ال 
ينفكون« عن التحريض والرتويج عىل نعي البلد، وقتل اي أمل 
فيه يف ظل سالح حزب الله وحضوره وقوته، فيام الوقائع عىل 
االرض تدحــض كل هــذا التحريض، يف حق حزب حرر االرض 

وحمى البلد مع الجيش اللبناين مصحوبا باحتضان شعبي.
ومل تتعرض حركة تحرر وطني يف التاريخ، بحســب هؤالء 
املتابعــني، لهذا الحجم من الحمالت كام تعرض حزب الله الذي 
رد عليهــا  مبزيد مــن التواضع واالنفتاح ومد اليد اىل الجميع، 
الخصوم قبــل االصدقاء، وصوال اىل »خلع البزة العســكرية 

نهائيا يف الداخل«، وتقديم كل التسهيالت يك تقف الدولة عىل 
»رجليهــا« وتثبت حضورها يف ملفــات النفط والغاز وتوقيع 

االتفاقات واطالق خطة التعايف رغم املالحظات عليها.
وتقول مصادر سياسية ان بلدية الغبريي نزعت فورا اليافطات 
وكل الصور عن طريق املطار مجرد ابداء وزارة الســياحة بعض  
املالحظات، كام قدم حزب الله النموذج االرقى يف دعم  حضور 
الدولة  حتى يف قلب الضاحية الجنوبية، وغطى عمل االجهزة 
العســكرية يف مالحقة عصابات املخدرات والرسقات، ووصل 
عــدد املوقوفني اىل 344، كام غطــى عمل الجيش اللبناين يف 
البقاع متجاوزا كل االعتبارات والعالقات العشائرية. ورغم كل 

االداء االيجايب، تتواصل الحمالت املنظمة »املدفوعة االجر«.
 لكن  االســئلة كثرية، حســب املتابعني الوضاع البلد ومنها 
للسياســيني عىل ســبيل املثال، هل حزب الله هو املسؤول عن 
اهرتاء الدولة وعجزها وافالســها، ام السياســات املالية منذ 
التســعينات والتلزميات بالرتايض وهــدر اكرث من 400 مليار 
دوالر عىل بنية تحتية غري موجودة؟ هل الحزب مســؤول عن 
ســندات الخزينة واعطاء فوائــد وصلت احيانا اىل 4٨ ٪؟  هل 
حزب الله مسؤول عن تحديد سعر طن النفايات بـ 1٥0 دوالرا، 
وهو االغىل يف العامل؟ هل هو مســؤول عــن صناديق الهدر 

والفساد وتلزميات مجلس االمناء واالعامر 
وحتى مجليس الجنوب واملهجرين؟ هل هو 
مسؤول عن ادخال آالف املوظفني اىل ادارات 
والتوقيع  بالــرتايض،  والتلزميات  الدولة 
عىل قروض مل تســتخدم بعد ويدفع لبنان 
فوائدها؟ هل هو مســؤول عن سياســات 
القــروض الخارجية واملحميات؟ من ميلك 
رشكات النفط؟ ومن جنى مليارات الدوالرات 
مــن هذا القطاع؟ من ميلك رشكتي الخلوي 
واالتصاالت ومعامل  الرتابة  والكســارات 
ورشكات االســفلت، والدوائــر العقارية، 
والوكاالت الحرصية لالدوية، واملنشطات، 
والغــذاء وغريها وغريهــا؟ كلها جزء من 

االسئلة املرشوعة؟
ويبقى الســؤال االسايس، من املسؤول 
عن دعم الفســاد وتقديم املساعدات املالية 
اىل اســوأ طبقة سياسية شهدها العامل؟ 
اليســت  امريكا وفرنســا والســعودية 
املساعدات  ارسلوا  الذين  والدول االوروبية 
ويعرفون طريقة رصفها، كون الهدف منها  
تنفيذ مشــاريع سياسية  مشبوهة لتمرير التوطني لـ400 الف 
الجئ فلســطيني. والســؤال ايضا، هل حزب الله هو من مينع 
عودة النازحني الســوريني اىل بالدهم الذين يكلفون الخزينة 
ماليني الدوالرات يوميا؟ ام واشنطن وباريس والرياض مع ذرف 
دموع التامســيح عىل هــؤالء، بحجة فقدان االمن يف مناطق 
النظــام، وعندما طرح الرئيس عون هذا امللف اتهم بالعنرصية، 
فيــام تتقاىض تركيا مليارات الدوالرات من االمم املتحدة وحتى 
االردن، بينــام لبنان محروم منها وتقدم للجمعيات فورا بحجة 
فســاد السياسيني وعدم ضامن وصولها اىل مستحقيها، وهذا 

اعىل مستويات الحقارة للبنان وسياسيه.
وحسب املتابعني، ال حكومة يف االفق، والخالف بني الرئيسني 
عــون وميقايت يتخطى من يتــوىل وزارة الطاقة والتعديالت 
الوزاريــة اىل املرحلــة القادمــة يف كل تفاصيلها، فرئيس 
الحكومــة املكلف يعرف ان عهد الرئيس عون انتهى، وهو يقدم 
اوراق اعتامده اىل العهد الجديد، بينام باسيل يريد حفظ موقعه 
وحقوقــه، ويحــاول اخذ الضامنات التي لن تــأيت حاليا قبل 
التسوية الكربى، التي تبقى باب الخالص الوحيد التي سبقت كل 

االنتخابات الرئاسية يف لبنان منذ االستقالل وحتى الساعة.

مليــــــون ونصــــــف مليــــــون ُمغتــــــرب وســــــائح فــــــي ظــــــّل ســــــاح حــــــزب اللــــــه !!!
ال حكومــــــة... والتســــــويات الخارجّيــــــة أّمنــــــت اإلنتخابات الرئاســــــّية منذ اإلســــــتقال

»على ميقاتي تشكيل حكومة بأسرع وقت«
إلجــــراء  : الــفــرنــســّيــة  »الـــخـــارجـــّيـــة« 
انتخابات الرئاســــــة اللبنانّيــــــة بمواعيدها

أشــارت وزارة الخارجية الفرنســية، إىل أنه »يجب إجراء 
اإلنتخابات الرئاســية وفق املواعيد الدستورية، وعىل رئيس 
الحكومــة املكلف نجيب ميقايت تشــكيل حكومة يف أرسع 
وقت عىل أن تكون قادرة عىل القيام باإلصالحات األساسية«.

وأوضحــت أن »عىل ممثيل الشــعب املنتخبني يف الربملان 
الجديد التحرّك للدفاع عن املصالح العاّمة«. وعن ملف ترســيم 
الحدود البحرية، شددت عىل »أننا نشجع الجهات عىل مواصلة 
الجهود املبذولة من أجل التحرك نحو تسوية تفاوضية مفيدة 
لإلســتقرار واإلزدهار الجامعي«. ولفتــت الخارجية، إىل أن 
»األمــر مرتوك لرئيس الحكومة املكلف يف 23 حزيران نجيب 
ميقايت لتشــكيل حكومة عىل الفور قادرة عىل تنفيذ تدابري 
الطوارئ واإلصالحات الهيكليــة الالزمة لتعايف البالد، كام 

.»)IMF( التفاوض مع صندوق النقد الدويل

املختارة فــــــي  روداكوف  التقــــــى  جنباط 

التقى رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط يف 
قرص املختارة ظهر امس، ســفري روســيا االتحادية يف لبنان 
الكســندر روداكوف، بحضور الســيدة نورا جنبالط، وجرى 
البحث يف عدد من القضايا السياسية املطروحة عىل الساحتني 
اللبنانية والدولية. وقد اســتبقى جنبالط الســفري روداكوف 
والوفد املرافق اىل مائدة الغداء، وشارك فيها القيادي يف الحزب 
التقدمي االشــرتايك حليم بو فخر الدين ومفوض الشــؤون 

الخارجية يف الحزب زاهر رعد.
وكان الســفري الرويس زار فرع املركز الثقايف الرويس يف 
بعقلني التابع للبلدية واتحاد بلديات الشــوف الســويجاين، 
مطلعا عىل أنشــطته، كام زار مكتبة بعقلني الوطنية وقرص 

ال حامدة يف البلدة.

جنبالط مستقبالً السفري الرويس

أكد رئيس الجمهورية العامد ميشــال 
عــون، خــالل اســتقباله قبــل ظهر 
امــس يف قرص بعبدا، وزير الشــؤون 
الخارجية والجالية الوطنية يف الخارج 
الدميوقراطية  الجزائريــة  للجمهورية 
الشــعبية رمطان لعاممــرة، ان القمة 
العربية التي ستســتضيفها الجزائر يف 
األول من ترشين الثاين املقبل »تكتسب 
أهمية كــربى، وال ســيام ان الحاجة 
ملحة لجمع شــمل العرب حيال القضايا 
املصريية التي تواجــه دولنا العربية«، 
معتــربا ان »ما يجعل لقــاء القمة هذا 
مهام، هو حجم االزمــات الخطرة التي 
تواجه عاملنــا اليوم والتحديات الكربى، 
إضافــة اىل ما تعانيه الدول العربية من 
الجهود  توحيد  تســتوجب  استهدافات 
ملواجهتهــا، بدءا مــن القضية املركزية 
وهي القضية الفلســطينية والدفاع عن 

حقوق الشعب الفلســطيني، مرورا برضورة إيقاف الحروب 
التــي تعصف بالعديد من دولنا، وعدم التهاون يف الحرب عىل 
االرهاب وقضايا اللجوء او النزوح حيث تشــهد منطقتنا أسوأ 
موجــات اللجوء التي شــهدها التاريخ الحديث، ولبنان يدفع 

الثمن الغايل جراء النزوح الســوري واللجوء الفلسطيني«.
وشــدد رئيــس الجمهورية عىل ان »العالقــات بني لبنان 
والجزائــر هي عالقات اخوة عميقــة وصلبة«، متمنيا عىل 
الجزائر »املســاعدة عىل تســهيل تصدير املنتجات الزراعية 
اللبنانيــة مثل التفاح، نظرا للظــروف الصعبة التي مير بها 
لبنــان، واقفال املعابر الربية والخســائر الكبرية التي لحقت 

اللبناين«. باالقتصاد 
وكان لعاممرة نقل اىل رئيس الجمهورية رســالة شفهية 
من الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، جدد فيها دعوته لزيارة 

الجزائــر، الفتا »اىل ان بالده تحتفل يف شــهر متوز الحايل 
بالذكرى الستني الســتقاللها، وسيقام للمناسبة اول عرض 

عسكري منذ 30عاما«. 
وبعــد اللقاء، تحــدث لعاممــرة اىل الصحافيني، فقال: 
»يشــكل مضمون التحضريات الجاريــة للقمة العربية التي 
ســتنعقد يف الجزائر يومي األول والثاين من شــهر ترشين 
الثاين املقبل. والجزائر تستعد لهذه القمة وتكثف مشاوراتها 
الثنائية والجامعية مع الدول العربية الشقيقة األخرى. ولقد 
عــرب فخامة الرئيس عن متنياتــه الخالصة للجزائر ولكافة 
االمة العربيــة بالتوفيق والنجاح لهذه القمة املصريية التي 
هــي قمة جمع الشــمل ورفع التحديــات بصفة جامعية 

ومتضامنة«.
وكان استقبل رئيس الجمهورية قبل الظهر يف قرص بعبدا، 
وزير خارجية الكويت الشيخ نارص املحمد الصباح الذي حرض 

اىل لبنــان، اىل جانب عــدد من وزراء 
الخارجية العرب للمشاركة يف االجتامع 
التشاوري ملجلس جامعة الدول العربية 

الذي يعقد يف بريوت. 
وشدد الرئيس عون عىل »أهمية تعلق 
لبنــان بعالقاته األخوية مع األشــقاء 
العرب، وال ســيام دول مجلس التعاون 
الخليجي، وعىل أن اللبنانيني يستبرشون 
خريا دامئا من عــودة العرب اىل لبنان. 
وركز عىل أن الحكومــة ملتزمة اتخاذ 
لتعزيز  املطلوبــة  الالزمة  اإلجــراءات 
التعــاون مــع دول مجلــس التعاون 
الخليجي، عىل إثر املبادرة الكويتية لرأب 
الصدع«، وشــكر لدولة الكويت، بصورة 
خاصة، دعمها الدائم للبنان وال ســيام 
خــالل األزمات الصعبــة التي مير بها، 
مبديــا رسوره لتلبيــة وزراء الخارجية 

العرب الدعوة للقدوم اىل لبنان«. 
ويف مستهل اللقاء، شكر الوزير الكويتي لرئيس الجمهورية 
االستقبال، ناقال إليه تحيات أمري الكويت الشيخ نواف األحمد 
الجابــر الصباح وويل العهد، »واعتزازهــام بالعالقات التي 
تربــط الكويت بلبنان، وبعالقــات االخوة مع فخامتكم، كام 

وبالتواصل املستمر بني البلدين والقيادتني والشعبني«.
وقــال الصبــاح: »نحن موجودون بعد ســتة أشــهر يف 
هــذه األرض الطيبة مع هذا الشــعب املضياف، يف االجتامع 
التشــاوري العريب، الذي يعكس أهمية وجود لبنان كمؤسس 
لجامعة الدول العربية، ودوره املحوري«، منوها »بالتنســيق 
بني الكويت ولبنان، ســواء بالنســبة اىل القضايا الثنائية او 
اإلقليمية والدولية«. وقال: »وضعنا إطارا مؤسســيا ممنهجا 
لعالقاتنــا الثنائيــة«. وحمل الرئيس عــون، دعوة من أمري 

الكويــت لزيارتها، متطلعا »اىل تحقيق هذه الزيارة قريبا«.

اســـتـــقـــبـــل وزيـــــــــر خـــــارجـــــّيـــــة الــــكــــويــــت الـــــــــذي دعـــــــــاه لــــــزيــــــارة الـــكـــويـــت
عــــــون للعمامــــــرة : لعــــــدم التهــــــاون فــــــي الحــــــرب علــــــى اإلرهــــــاب وقضايــــــا النزوح
الصبــــــاح عن ولــــــي العهــــــد : وضعنــــــا إطــــــاراً ُمؤّسســــــياً ُممنهجــــــاً لعاقاتنــــــا الثنائّية

عون  مستقبالً لعاممرة                   )دااليت ونهرا(

ُمطالعة دســــــتوريّة تفرض تشــــــكيل حكومــــــة جديدة
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دوليل بشعالين

أعادت الســفرية األمريكية يف بريوت دورويث شــيا تحريك 
ملف الرتسيم البحري بني لبنان والعدو اإلرسائييل يوم الجمعة 
الفائــت، من خالل زيارتها اىل قــر بعبدا، وإطالعها رئيس 
الجمهورية العامد ميشــال عون عىل نتائــج االتصاالت التي 
أجراها الوســيط األمرييك يف املفاوضات غري املبارشة آموس 
هوكشــتاين مع العدو اإلرسائييل يف مســألة ترسيم الحدود. 
وقــد اكتفت دوائر القــر الجمهوري بالحديــث عن »تقّدم 
تحّقــق يف هذا املجال«، من دون أن تذكر فحواه، لكيال تُفســد 
مسألة استكامل املفاوضات غري املبارشة مع العدو اإلرسائييل 
بوســاطة أمريكية، بحسب املعلومات، ال سيام مع التأكيد عىل 
أّن اإلتصــاالت اللبنانية- األمريكية، واألمريكية - »اإلرسائيلية« 
ســتتواصل ملتابعة البحث يف هذا امللف، مــا يُقفل الباب أمام 

العودة اىل طاولة املفاوضات يف الناقورة قريباً. 
فبعد الرّد اللبناين الرســمي عىل اقرتاح هوكشتاين شفهياً 
خــالل زيارته األخرية اىل لبنان يف 14 حزيران املنرم، ووعد 
خاللهــا بنقله اىل العدو اإلرسائييل، وبتبليغ لبنان مبوقف هذا 
األخري منه، انهمك الوسيط األمرييك بالتحضري لزيارة الرئيس 
األمرييك جو بادين اىل السعودية و«إرسائيل« بدءاً من 15 متّوز 
الجاري، والتي ســيكون يف ِعداد الوفد األمرييك املرافق.. ولهذا 
قام بإجراء اتصاالته مع املسؤولني »اإلرسائيليني« من الواليات 
املتحــدة األمريكية، ومن ثــّم أبلغ موقفهم من العرض اللبناين 
املقرتح اىل الســفرية شيا والتي نقلته بدورها اىل الرئيس عون 

مشّيعة أجواء إيجابية، كام عادتها...
أوساط ديبلوماســية متابعة مللف ترسيم الحدود الجنوبية 
البحرية مع العدو اإلرسائييل، متّنت أن يكون الرّد »اإلرسائييل« 
عــىل عرض لبنان إيجابيــاً، غري أنّها أكّدت أنّنا أمام عدو رشس 
ومدعوم، له باع طويل يف املفاوضات، ويف نصب األفخاخ، لهذا 
عىل لبنان أن يكون متنّبهاً وحريصاً ويدرس احتامالت كّل فكرة 
قد يطرحها هذا األخري. وتابعت بأنّه لو مل يكن كذلك لكان متكّن 
لبنان من بدء عمليات التنقيب واإلستكشــاف عن الغاز والنفط 

يف البلوكات األخرى البعيدة عن تلك الحدودية 8 و9 و10. 
وذكرت االوساط بأّن قنصل أورويب رشح سبب عدم التنقيب 
يف البلــوكات اللبنانية األخرى، مــا دام النزاع قامئا اليوم يف 
املنطقــة البحرية الجنوبية مع العــدو اإلرسائييل، بأّن الدول 
األوروبية لن تســتثمر يف بلٍد ال إستقرار سيايس أو أمني فيه، 
وليس من اتفاق لرتسيم الحدود البحرية فيه. غري أنّه مل يرش اىل 
أّن األمــر مامثل يف حال تحّدثنا عن العدو اإلرسائييل، فام الذي 
يُطمنئ الرشكات الدولية، وسفينة »إنرجني« اليونانية بالتنقيب 
يف حقل »كاريش« أو ســواه، والــذي يعترب لبنان أنّه يقع يف 
منطقــة متنازع عليهــا، أو عىل األقّل قريباً منها يف حال بقي 
لبنان الرسمي متمّسكاً بالخط 23 املُعلن لدى األمم املتحدة، ومل 
يلجأ اىل تعديل املرســوم 6433 الذي يُعطي لبنان نصف »حقل 
كاريش« يف قســمه الشاميل؟! علامً بأّن رئيس »التّيار الوطني 
الحّر« النائب جربان باســيل لّوح األسبوع املايض بإمكان عودة 

لبنان اىل التفاوض حول الخط 29.
ولفتــت االوســاط اىل أّن العدو اإلرسائيــيل مل يُوافق عىل 
إعطــاء لبنــان الخط 23 وحقل »قانا« كامــالً، عىل ما اقرتح 
املســؤولون اللبنانيون، وإاّل ملا جرى الحديث عن أنّه يطرح بيع 
حّصته يف حقل »قانا« للبنان، والذي يقع ضمن البلوك 72. ف 
»اإلرسائييل« يعترب أّن القســم الجنويب من »قانا« يدخل ضمن 
حّصته »الســيادية«، من وجهة نظره، وخارج املنطقة املتنازع 
عليها، والتي حّددها هوكشتاين بالخطّني 1 و23، وليس بالخط 
اإلرسائييل الوهمي 310 الذي جاء رّداً عىل الخط 29 الذي عرضه 
الوفد العسكري التقني عىل طاولة الناقورة. وتساءلت االوساط 
ما هي مربّرات رسم هذا الخط، وما هي الدواعي األمنية لتقديم 

خط بحري يصل اىل مشارف شواطىء بريوت؟!
من هنا، عىل ما عّقبت األوساط نفسها ، يتبنّي لنا بأّن الدواعي 
»اإلرسائيليــة« هي إقتصادية أكرث منها أمنية، األمر الذي يُعّقد 
مســار املفاوضات التي لن تكون ســهلة عــىل اإلطالق، رغم 
الحديث عــن حصول »تقّدم« ما يف هذا اإلطار. أّما ما يقرتحه 
»اإلرسائييل« عن بيع لبنان ما يعتربه »حّصته« يف قانا، فالهدف 
منــه هو إطالة أمــد املفاوضات ووضع العراقيل واســتنزاف 

اللبنــاين وإنهاكه، ال  املفاوض 
سيام بعد أن اطأمّن اىل أّن املوقف 
الرسمي اللبناين يقف عند حدود 
الخط 23، ما يجعل عمله املقّرر 
أيلول  يف حقل »كاريــش« يف 
املقبل، خــارج املنطقة املتنازع 
عليهــا، رغم املعادلــة اللبنانية 
التي أطلقها أطراف داخلية عّدة 
أّن »ال غــاز من كاريش من دون 

غاز من قانا«.
غري أّن األمرييك و«اإلرسائييل« 
جعال من ملف ترســيم الحدود 

البحريــة الجنوبية ملّفاً إقليمياً، عىل غرار نزع ســالح حزب 
الله، عىل ما شــّددت االوساط، ويعمل هوكشتاين بالتايل عىل 
ربطه مبلف استجرار الغاز والطاقة من مر واألردن اىل لبنان 
عرب سوريا، رغم عدم جواز هذا الربط. كام يجري التعويل عىل 
زيارة بايدن اىل السعودية للقاء العاهل السعودي يف 15 الجاري 
وللمشــاركة يف قّمة قادة دول مجلــس التعاون الخليجي يف 
جــّدة، مع احتامل اتخاذ دول عربية أخرى خطوات نحو تطبيع 
العالقات مع العدو اإلرسائييل أثناء زيارة بايدن اىل الســعودية 
و«إرسائيل«، األمر الذي يرفضه لبنان من بّوابة املفاوضات غري 

املبارشة لرتسيم الحدود البحرية مع الجانب اإلرسائييل.
وبرأي االوســاط، إّن العدو اإلرسائييل ســيبقى يُراوغ، ولن 
يعود اىل طاولة املفاوضات يف الناقورة، وال سيام أّن املحادثات 
الفردية مع الوســيط األمرييك تُنقذه مــن التوّرط يف األمور 
القانونية القويّة التي ميلكها لبنان، والتي ال ميكنه أن يطرحها 
سوى عىل الطاولة. يف حني يحاول »اإلرسائييل« اقرتاح بعض 
األفــكار البعيدة كّل البعد عن الخطــوط والحقوق، وال مُيانع 
بالتايل طرح »تقاســم الحقول املشــرتكة«، والتي يعترب حقل 
»قانا« أحدها يف املرحلة الراهنة، بهدف كســب املزيد من املال، 
رغم معارضــة لبنان لهذا الطرح جملة وتفصيالً كونه يعتربه 

نوعاً من التطبيع مع العدو.

وتجد األوســاط عينها أنّه عىل لبنــان لضامن حقوقه يف 
املنطقة اإلقتصادية الخالصة القيام بجملة أمور هي:

1- االســتعانة بدولة صديقة كربى لتقــف اىل جانبه يف 
موضوع ترسيم الحدود البحرية، مثل فرنسا التي ترأس رشكة 
»توتــال« تحالف الرشكات التــي لزّمها لبنان التنقيب عن الغاز 
والنفط يف البلوكني 4 و9... غري أنّها ال تزال تؤّجل بدء عملها يف 
البلوك 9، وآخر متديد جرى االتفاق عليه مع الحكومة اللبنانية 
ينتهي يف 21 أيّار 2025... وميكن أن تكون بريطانيا هذه الدولة 
الصديقة، سيام أّن دراسة املكتب الهيدروغرايف الربيطاين هي 
التي أوصت بأّن حدود لبنان البحرية تصل اىل ما بعد الخط 29. 
2 - أن نكون مســتعّدين ملفاوضات طويلة األمد، ســيام أّن 
مسألة الرتسيم البحري لن تُحّل بسهولة مع العدو اإلرسائييل.

3- أن يكــون هناك مفاوض لبناين واحد... وقد بدأ هذا األمر 
يتحّقــق من خالل التوافق عىل أن يقــوم الرئيس عون بتبليغ 
هوكشــتاين موقف لبنان الرسمي الذي جرى التوافق عليه مع 
رئييس مجلس النّواب والحكومة، عىل أن يســتمّر يف مرحلة 

التفاوض الالحقة.
4- أن يبــذل لبنــان جهداً أكرب يف تدعيــم موقف املفاوض 
اللبناين، ال سيام إذا ما كانت ستتّم العودة اىل طاولة الناقورة، 
كام ينّص عليه »اتفاق اإلطار«، من خالل تدعيم الوفد العسكري 

التقني مبهندسني وخرباء يف القانون الدويل وما اىل ذلك.

أنهى  وزراء الخارجية العرب، اجتامعهم التشــاوري يف فندق 
»الحبتور« يف ســن الفيل، حيث ترأس الجلسة االفتتاحية وزير 
الخارجية واملغرتبني يف حكومة تريف االعامل عبدالله بوحبيب 
باعتبار لبنان يرأس الدورة الحالية ملجلس وزراء الخارجية العرب. 
بعد انتهاء االجتامع ويف دردشــة مع الصحافيني، قال االمني 
العام املساعد السفري حسام ذيك: »ان البحث تناول االعداد للقمة 
العربية التي ســتنعقد يف الجزائــر والوضع الكاريث للمجاعة 
يف الصومــال يف ظل األوضاع املناخية الصعبة واالمن الغذايئ 
العريب، وهناك خطة تعدها االمانة العامة وستقدمها يف شهر 
ايلــول املقبل، كام تم البحث يف القضية الفلســطينية«، مؤكدا 
»دعم وتضامن املجتمعني مع لبنان لكن مل تطرح قضايا فرعية 

او جزئية«.
الجلسة التشاورية كانت بدأت عند الحادية عرشة من قبل ظهر 
امس، وبحث املجتمعون يف امللفات التي ســتتم مناقشتها يف 
اجتامعات القمة العربية التي ستعقد بالجزائر يف شهر ترشين 

االول املقبل وامللفات العربية املشرتكة. 

{ الحضور {
شارك يف الجلسة : األمني العام لجامعة الدول العربية أحمد 
ابوالغيط، وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد نارص املحمد، نائب 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشــؤون املغرتبني يف اململكة 
االردنية الهاشمية امين الصفدي، املندوب الدائم لدولة االمارات 
العربية املتحدة لدى جامعة الدول العربية السفرية مريم خليفة 
الكعبي، ســفري مملكة البحرين يف سوريا وحيد مبارك سيار، 
وزير الشــؤون الخارجية والهجرة والتونسيني بالخارج عثامن 
الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية يف الخارج 
الجزائري رمطان ملعامرة، وزير الدولة يف جمهورية جزر القمر 
املتحدة املكلف بالتعاون مع العامل العريب قاسم لطفي، املندوب 
الدائــم لجمهورية جيبويت يف جامعة الدول العربية الســفري 
أحمد عيل بري، املندوب الدائم للملكة العربية الســعودية يف 
جامعة الدول العربية الســفري عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، 
وزير الخارجية يف جمهورية الســودان املكلف عيل الصادق، 
وزيــر خارجية الصومال الفيدرالية بلل محمد عثامن، املندوب 
الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية السفري أحمد 
الدليمي، املندوب الدائم لسلطنة عامن يف جامعة الدول العربية 
الســفري عبدالله بن نارص الرحبي، وزير الخارجية واملغرتبني 
يف دولة فلســطني رياض املاليك، نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير خارجية دولة قطر الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاين، 
املنــدوب الدائم لدولة ليبيا لدى 
السفري  العربية  الدول  جامعة 
نائب  ثابت،  ادريس  عبداملطلب 
وزير خارجية جمهورية مر 
االفريقية  للشــؤون  العربية 
الســفري حمدي ســند لوزة، 
املكلــف مبهمــة يف ديــوان 
والتعاون  الخارجيــة  وزيــر 
الخــارج  يف  واملوريتانيــني 
وزير  فقيه،  حســني  السفري 
الخارجية وشــؤون املغرتبني 
يف الجمهورية اليمنية الدكتور 
أحمد عوض بــن مبارك، بينام 
تغيب سوريا املعلقة عضويتها 

يف جامعة الدول العربية. 

{ املاليك للدول العربية: لالهتامم

بفلسطني والذهاب بعيداً عن التطبيع {
وتحدث وزير الخارجية واملغرتبني الفلسطيني رياض املاليك 
لدى وصوله اىل الفندق للمشــاركة يف الجلسة اىل الصحافيني، 
قائــال: »وجودنا يف بريوت يف غايــة االهمية ألننا نؤكد عىل 
اهمية الدولة اللبنانية ضمن البيت العريب«، مضيفا »نحن نعترب 
ان هذا االجتامع رغم انه تشاوري وليس اجتامعا رسميا باملعنى 
الحقيقي، لكنه لقاء يجمع وزراء الخارجية ويســمح لكل وزير 
ان يتحــدث بحريــة يف اي موضوع يريده وبالتأكيد انا بصفتي 
كوزير خارجية لدولة فلسطني احرض اىل بريوت اوال للتأكيد عىل 
العالقات التي تجمع لبنان بفلسطني وليك انقل الهم الفلسطيني 
اىل هذا املكان، كذلك  لنتحدث بشكل حر حول االوضاع والهموم 
الفلسطينية التي اصبحت مقلقة بشكل كبري، ويجب عىل الدول 
العربية ايضا ان تهتم وتأخذ بعني االعتبار ما يحدث يف فلسطني 
من انتهاكات لحقوق الفلســطينيني وجرائم ترتقي اىل مستوى 
جرائــم حرب وجرائم ضد االنســانية وبالتايل يجب عىل الدول 
العربيــة خصوصا بعض الدول التي تذهب بعيدا يف سياســات 

التطبيع«.

{ الصفدي : نأمل ان يستطيع

لبنان تجاوز تحدياته { 
بدوره، أكد الوزير الصفدي ان »بالده ال ميكن ان تسمح للبنان 
ان ينزلق باتجاه املزيد من الصعوبات«، وقال: »نأمل ان يستطيع 
لبنان تجاوز تحدياته السياســية خطوة باتجاه البدء يف تجاوز 
تحدياته االقتصادية وبالتايل ســنعمل ما يف وســعنا لتقديم 
املســاعدة للبنان ليك يستطيع مواجهة التحديات وبالنسبة لنا 
ومللك االردن لبنان هو أولوية والشعب اللبناين هو شعب شقيق. 
كام اعلن ان »املجتمعني سيبحثون يف القضية الفلسطينية التي 
يجب ان يتحرك العامل من اجلها وفرض السالم العادل والشامل«.

لعاممرة: نسعى للم الشمل العريب
ووصــف لعاممرة االجتامع بـ »املهم من اجل التحضري للقمة 
العربية التي ستســتضيفها الجزائــر يف ترشين االول املقبل«، 
مؤكدا »السعي الدائم للم الشمل العريب لتشكيل اوسع إطار عريب 

رسمي ملواجهة التحديات«.

{ بوحبيب {
من جانبه، ركز بو حبيب، خالل اللقاء التشــاوري عىل »هم 
النازحني السوريني«، الفتا اىل »األعباء اللبنانية وخصوصا عبء 

النزوح«.

وأشار إىل أن »املجتمع الدويل ما زال من دون خريطة طريق 
لعودة النازحني. وشــدد عىل أنه يف غياب خطة عمل، سيكون 
لبنان مضطرا للترف وفق ما متليه املصلحة الوطنية العليا«، 
الفتــا إىل أن »لبنان ينهار ماليا واقتصاديا، ونحن عاجزون عن 
تأمني الحاجات األساســية للبنانيني، والحكومة ترى رضورة 
عودة النازحني ومتويلها من املجتمع الدويل، بدل متويل بقائهم 

يف لبنان«.

{ مؤمتر لبو حبيب وابو الغيط
عىل هامش االجتامع {

وعىل هامش االجتامع التشــاوري، عقد بوحبيب وابو الغيط 
مؤمترا صحافيا مشــرتكا، تحدثا فيه عن املناقشات التي متت 

خالل اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية.
يف بدايــة املؤمتر، ألقى بو حبيب كلمة تضمنت النقاط التي 
ناقشــها املجتمعون وجاء فيها: »كانت مناسبة لنا يك نعرض 
االوضاع الصعبة التي يعيشــها لبنان واللبنانيون واملســاعي 
الرســمية للتخفيف من معاناة اللبنانيني رغم وطأة االزمة. كام 
عرضنا رضورة اعتامد مقاربة جديدة ملوضوع النازحني السوريني 
ال تؤدي اىل متويل بقائهم يف الدول املضيفة. وجرى التطرق اىل 
مختلف االزمات التي يشهدها العديد من الدول العربية باإلضافة 
اىل القضية الفلســطينية وتعنت االحتالل وتبديده ألسس الحل 
العادل والشــامل القائم عىل اساس الدولتني. كام تم التطرق اىل 
انعقــاد القمة العربية يف الجزائر. واخريا تقاطعت آراء األغلبية 
عىل أهمية القرار العريب املشــرتك برفض تســييس املنظامت 
الدوليــة عىل خلفية الحرب يف أوكرانيا«، مضيفا »الجميع تواق 
لعودة لبنان اىل عافيته... وال نريد إقامة مخيامت عىل حدودنا«.

{ أبو الغيط {
ثم قال أبو الغيط: »بصفة عامة كان اجتامعا جيدا والحضور 
يف هــذا التوقيت تحديــدا اىل لبنان يف ظل ظروفه االقتصادية 
البالغة الصعوبة وجميعنا يستشــعرها، انا اتيت اىل لبنان مرات 
كثــرية ومل أر مثل هذا الوضع االقتصادي البالغ الصعوبة، كذلك 
الوضع الســيايس اللبناين، لكن هي رســالة من الدول العربية 
وليس من الجامعة العربية اننا ندعم البحث عن تسويات وندعم 
تحقيق االستقرار ونســاندكم يف اوضاعكم ومفاوضاتكم مع 
البنك الدويل وكل مســاعيكم. بصفة عامة االجتامع كان مفيدا 

للغاية عىل كل املستويات«.

وزراء الخارجّيــــــة العــــــرب أنهــــــوا اجتماعهم التشــــــاوري : تأكيــــــد الدعم مع لبنــــــان والقضّية الفلســــــطينّية
أبــــــــو الــــغــــيــــط لـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن : نـــــدعـــــم تـــحـــقـــيـــق اإلســــــــتــــــــقــــــــرار... ونـــــســـــانـــــدكـــــم فــــــي أوضــــاعــــكــــم
ــات عـــلـــى حـــدودنـــا ــمـ ــّيـ ــخـ ــة ُمـ ــ ــام ــ ــودة لـــبـــنـــان الـــــى عـــافـــيـــتـــه... وال نـــريـــد إق ــ ــع ــ ــب : الــجــمــيــع تـــــــّواق ل ــي ــب ــو ح ــ ب

التقــى وزراء الخارجية العرب بحضور أبو الغيط، 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد »أن لبنان لن 
ينىس أشــقاءه العرب، لن ينىس الطائف وال الدوحة 
وال الكويــت يف يوم من األيام، لكن اآلن لبنان يطلب 
ويتوق اىل أشــقائه العرب ويتمنى مجيئهم والدخول 
اىل صلب ما يشكو منه لبنان. لبنان عىل اإلطالق ليس 
بلدا مفلســا، إمنا هو يف حالة توقف عن الدفع وهو 
ميتلك كل مقومات النهوض والقيامة من األزمات إذا 
ما توافرت النوايا الصادقة من أبنائه كام من أشقائه 
العرب وأصدقائه يف العامل. نعم ان لبنان ميلك اضافة 
اىل أبنائــه املغرتبني يف العامل العريب وكل دول العامل 
الذين يشــكلون رافدا إنســانيا وثقافيا وماليا مهام 

ميكن له أن يكون عامال مهام ومحوريا يف النهوض، 
ميلــك الرثوة املائية والنفطيــة والغاز املوجودة يف 
بحرنا، وخصوصا عند حدودنا مع فلســطني املحتلة، 
حيث تجري مفاوضات غري مبارشة عرب األمم املتحدة 
والوسيط األمرييك، وهذه املحادثات تشهد حالة من 

التطور«.
بدوره، توجه أبو الغيط باســم الوفد بالشكر للبنان 
وللرئيس بري عىل اســتضافة هــذا اللقاء، مؤكدا أن 
»انعقاده يف لبنان هو رســالة دعم ومساندة للبنان 
شعبا ومؤسسات بخاصة يف هذا الظرف الصعب الذي 
يتطلب جرأة التخاد القرار«، ومتوجها باســم الوفد 

بالتهنئة لربي بإعادة انتخابه رئيسا ملجلس النواب.

بــــــري : لبنــــــان لن ينســــــى أشــــــقاءه... لكنــــــه اآلن يطلب
مجيئهــــــم والدخــــــول الــــــى صلــــــب مــــــا يشــــــكو منــــــه

بري مع وفد وزراء الخارجية العرب                    )حسن ابراهيم(

التقــى وفد من املشــاركني يف 
لــوزراء  التشــاوري  االجتــامع 
الخارجية العرب الذي يســتضيفه 
لبنان، رئيــس الجمهورية العامد 
ميشــال عون قبل ظهر امس يف 
قر بعبدا، وأكد الرئيس عون عىل 
العربية-العربية  العالقات  أهمية 
ال سيام يف هذا الظرف الدقيق الذي 
يجتازه العامل العريب وما يواجهه 
اقىص  تســتوجب  تحديات  مــن 
درجات التشاور والتعاون املشرتك، 
معتربا »ان التعاون والتضامن بني 
الدول العربية الشــقيقة امر مهم 
يف ظل ما تشــهد دولنا من أزمات 

وضغوط وتحوالت«.
»ان  عىل  عون  الرئيس  وشــدد 
لبنــان الذي يعاين من سلســلة 

أزمــات مرتاكمــة، يعاين ايضا مــن أعباء 
يتحملهــا من جراء االعــداد الكربى لالجئني 
والنازحــني عىل ارضه، وهو مل يعد قادرا عىل 
تحمــل هذا الواقع، وموقف املجتمع الدويل ال 
يشــجع عىل إيجاد حلول رسيعة«، آمال من 
العرب »املســاعدة ملواجهة  الخارجية  وزراء 
هذه التحديات«، مؤكدا »ان لبنان وعىل الرغم 
مــن ظروفه الصعبــة، مصمم عىل مواجهة 
التحديات وإيجاد الحلول للخروج من ازماته«.

يف مســتهل اللقاء، اشار أبو الغيط اىل »ان 
اللقاءات بــني وزراء الخارجية العرب مهمة 

للتواصل، واهميته ان ليس لديه جدول اعامل 
وال وثائق للبحــث والنقاش، بل هو لقاء يتم 
فيه تبادل اآلراء واملواقف واألفكار، والتي من 
شــأنها ان تتبلور يف مشــاريع وبرامج تفيد 
الجامعــة العربية«، معتــربا »ان انعقاد مثل 
هذا اللقاء يف بريوت، وتحديدا يف هذا الوقت 
بالذات له معنى هام، ومغزاه ان الدول العربية 
تقــف اىل جانب لبنان، وقيادته السياســية 
وشــعبه، مع االمــل ان يتجاوز هــذا البلد 
الجميل وتاريخه املديد، املشــاكل االقتصادية 
والسياســية التي يعاين منها. من هنا، فإن 
لقاءنــا يف بريوت يعكس الثقة باســتقرار 

ومستقبله«. لبنان 
ورد الرئيس عون قائال: »اين اشــكر الدول 
العربيــة الشــقيقة عىل دعمهــا للبنان يف 
الظروف الصعبة التــي يواجهها، واعرب عن 
تقديري لدور األمني العام عىل جهوده اليجاد 
الحلول لالزمات والتحديات التي تواجه الدول 
الشــقيقة. ان التعاون والتضامن بني الدول 
العربية الشــقيقة امر مهم يف ظل ما تشهد 
دولنا من أزمات وضغوط وتحوالت. والقضية 
الفلسطينية هي طبعا يف مقدمة االهتاممات، 
وأيضا معاناة بعض الدول العربية وشعوبها 

من الحروب، بأوجه مختلفة«.

ــاء ــ ــب ــ ــل أع ــ ــّم ــ ـــح ـــى تـ ــلـ ــ ـــد قـــــــــــــادراً ع ــعـ ــ ـــان لــــــم ي ــنـ ــ ــب ــ ل عــــــــون : 
ــدة ــاعـ ــسـ ــن... ونــــأمــــل مـــنـــكـــم املـ ــ ــيـ ــ ــازحـ ــ ــنـ ــ ــيـــن والـ ــئـ أعــــــــداد لـــاجـ

عون مع وزراء الخارجية العرب                         )دااليت ونهرا(

خالل االجتامع

أوساط ديبلوماسّية : الدول األوروبّية ال تستثمر في بلد ال استقرار أمني وسياسي فيه مثل لبنان... فماذا عن »إسرائيل«؟!
هوكشــــــتاين يعود الى املنطقة فــــــي 15 الجاري لـــــــ »التطبيع العربي« مع العــــــدو... وال عودة الــــــى طاولة الناقورة
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ــة...  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاح املقاوم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س
شــــــــــــــــــــــرط   وجــــــــــــــــــــــود   للوطــــــــــــــــــــــن

صادق النابليس

منــذ عقود ثاثة وأكرث وقضية ســاح املقاومــة قضية جدلية ال أفق 
لتخليصها من منطق الســجال الداخيل. وحتى لو اكتشف املعرتضون عىل 
وجود الســاح أّن هناك نسقاً من األســباب الوطنية والواقعية يف أصل 
تكوينه وهم قد اكتشــفوا ذلك، فإّن الدوافع التي حملتهم عىل منابذته ال 
ترتبــط بقواعد العلم وال بالظروف املوضوعية التي تولّدت منها املقاومة، 

بل إىل جذور تاريخية وثقافية ونفسية متنوعة.
تنامي العبثية عند فريق من اللبنانيني حيلة مألوفة ملن تراوده مشــاعر 
مزدوجــة تأيت بها موازين القوى والوصايات والتحالفات الداخلية أحياناً. 
عندما تكون ســوريا قوية يكون مع ساح املقاومة. عندما تضعف تقوى 
املطالبــة بحلّه. عندما تبدأ الحمات الدوليــة وتكرب التدخات الخارجية 
يرتفع الصوت عالياً يف الداخل ضده. قبيل االنتخابات يرغب البعض بإضافة 
عنوان نزع الســاح إىل كوكتيل الشعارات الطائفية، وهكذا هناك ما شاء 
الله من الدوافع التي تحّث هؤالء عىل التعبري عن مواقفهم ســلباً وإيجاباً 

لتكون مقبولة يف عباءة السياسة البائسة. 
عىل أّن أقرص الطرق لإلجابة عن سؤال: كيف ميكن أن نتعامل مع ساح 
املقاومة؟ هو يف الرد رسيعاً بتســليمه للدولة. هذا الفريق توصل إىل هذا 
الحل الفريد الذي ال ينتمي إال إىل خانة تبسيط القضايا وال يُقّدم للبنانيني 
أي معيار يســاعد يف الحكم عىل صحته لردع العدو. لكن هذا ال يعني يف 
الواقع، إال أّن الذي يُراد منه أن يُشكّل حاً واألسامع مرهفة لسامع ترنيامته، 
ليس إال إضافة »ســاخرة« عىل الرتاجيديا اللبنانية. ليس ألّن الدولة هجني 
غريب األطوار والدوافع والكيان األكرث مأساوية يف االجتامع اللبناين، بل 
ألّن َمــن يدعو هذه الدعوى باعتبارها حاً عظيامً، وجد مصلحته فعاً يف 
الخضوع والقيام باألشياء الامعقولة والخرقاء والليونة النزقية التي تبدد 

الكثري من الحقوق.
النفور من الساح لصالح حمّية طائفية أو حزبية طائشة يدفعنا للبحث 
يف العاقة بني الصحة النفسية والسياسة. إذ كيف ستكون مصالح الشعب 
إذا كانت خاضعة لسياســيني عليلني؟ كيف ستكون السياسة وقد انقادت 
لضغــط املــرض؟  إّن التنكر للحاجات الوطنيــة والبرشية عرب األصوات 
اإلعامية أو الخارجية الرتجيحية ال تطهرنا كلبنانيني من مشــاعر الرعب 
وال تخلصنا من أقدار العدوان. القول إّن الســاح ال بد أن يكون حرصاً بيد 
الدولة هو تاعب بالتصورات. متاماً كاإلنســان الذي يرغي ويزبد فيام ال 

ميتلكه وما يتمناه. 
فأين هي الدولة التي تتوجه إليها املســؤولية يف مواجهة العدو والدفاع 
عن الشعب وما التحضريات واالستعدادات واملوارد التي وفرتها لهذا الغرض؟ 
إّن هذه الفكرة التي تســود كل املعرتضني عىل ســاح املقاومة تصوره لنا 
باعتبارهــا فكــرة أخاقية. ونحن علينا أن نختار أن نكون مع األخاق يف 
تبني هذه الفكرة أو ضد األخاق لو رفضناها. ال أّن هناك مشــكلة قامئة 
وهي تتعلق بالسؤال عن طبيعة الدولة ووظيفتها وما تركته الدولة فينا من 
تأثري سلبي عىل املستقبل واملصري. عندما يتكلم البعض عندنا عن الدولة ال 
يريد من كامه إال أن تنزع الدولة ســاح املقاومة برشيطة أن ال نلّح عىل 
مطالبتها بالدفاع فهذا ما ال تقدر عليه. هل هذا نوع من التذايك أو املرح أو 
الهذيان الصبياين؟ إذا كان املطلوب أن تنزع ساح املقاومة فام هو اليشء 

اآلخر غريه الذي يجعل منها حقاً دولة؟ 
هل مّر اللبنانيون بكل هذه التجارب القاســية يف ظل االحتال ليؤمنوا 
بهــذا! يركّز املعرتضون عىل جانب الحرصية وال يركّزون عىل جانب القوة 
الــذي يطلب منها أن تكون عىل متاس أوثق مع فريضة الدفاع عن مصالح 
شعبها. حرصية الســاح تحت وطأة االفتتان األجوف بفكرة يتم التوّقف 
عند ظاهرها، ومتجيدها بهذه الطريقة املوهمة العدمية يف وقت تنغمس 
فيــه الدولة بحوض الضعف والعجز وعدم املباالة، تحمل يف طياتها حركة 
مضادة للمبدأ األخاقي وللوظيفة السياسية التي تحتم عليها الحفاظ عىل 

قيم الشعب وُمُثله العليا.
 لو قبلنا بهذه الفكرة التي يشــجع عليها الغرب وكثري من العرب لتجريد 
لبنان من قوته ســيخرج من يقول متهكامً، كم كان اللبنانيون ســطحيني 
بعمق! عّشــاق حرصية الساح ينزعون إىل السهو عن مكر العدو ونكران 
رشوط الــرصاع التي تتطلب تنويع األســاليب وإظهار قضية الدفاع عن 

الوطن بأجىل وأنقى وأوضح صورة، ال باستبدالها بأصالة زائفة.
مع التهديدات املتنامية للعدو اإلرسائييل ليس أمام املعرتضني ســوى 
أمريــن، إما دعم الفئة التي تقاتل عدو الوطن، أو االســتناد إىل الدولة 
التــي يعرف القــايص والداين أنّها غري معنّية بالدفاع أو أنها قارصة يف 
الدفاع عن شــعبها. وإْن أرّصت هذه الفئة عىل التمسك بالحالة األخرية 
مع بقاء العدو عىل عداوته فســيكون ذلك منــاٍف للعقل. فإرسائيل لن 
ترتدع يف ظل وســيلة معطلة يتم امتداحها صبح مساء فقط ألّن املذاق 
القانوين والدســتوري يأىب غريها. كم تبدو املتعة الدستورية والعرفية 
أحياناً ساذجة أو بريئة وأكرث رهافة من املطلوب أو منّفرة أمام املخاطر 
الجســيمة التي يختربها أي شعب احُتلت أرضه وتنتهك سيادته وترسق 

ثرواته كل يوم!
َمن يجد نفســه مجبوالً عىل تلبية رشط حرصية الســاح بيد الدولة 
ولــو كانت الدولة عىل نحو الحالة اللبنانية ويف ظل قوى تعتقد أن أعامل 
التوحــش والهيمنة جزء من حقهــا ومصالحها ودينها، عليه أن يعرف أّن 

وجوده غري قابل لاستمرار. 
املقاومة ليست وسيلة رضورية يخرتعها العقل البرشي الفطن فحسب. 
املقاومة بداهة استمرار وبقاء. ال أحد يستحي من أمر غريب أو غري مألوف 

إْن كان هذا األمر هو طريقته لحفظ النوع والِعرض واألرض. 
احتقار البعض للمقاومة ألنها ال تائم صورة دســتورية يف ذهنه أو 
منطاً يف حياته ال يخفي كونها هي الرضورة األشد عمقاً والترصّف األكرث 
حكمــة والفضيلة األصدق نباً واملصلحة األظهــر نفعاً. عندما تتعرض 
البــاد الحتال اليشء الغريب هو أن تقف معدوماً من أدوات الرد مبتوراً 
من معايري العقل مجرداً من اليقني يف وقت توســوس النفس بأســئلة 

جديرة باالحتقار.
إّن فكــرة النفع والفائدة إذا كانــت ال تغرب عن مؤيدي فكرة »حرصية 
الســاح« فيجب أن ال يتحول اإلميان بها إىل متلّص من املســؤولية ونفاق 
وتجنب املواجهة مع عدو ال يفهم إال لغة القوة. الجواب عن الســؤال حول 
البديــل عن املقاومة ليس الدولة الحاليــة حتامً. قوة املفهوم مهام كانت 

طبيعته التاريخية والراهنة ال يجوز أن يسقطنا يف الوهم. 
يف وضعنا اليومي ال ميكن تسليم الساح للدولة ألنها ستفسده وال ميكن 
إيكال املهمة لها ألننا سنعيش يف ظلها حالة من الوهم بقدرتها عىل حامية 
الحقوق واملوارد وردع العدو. إّن املرء يفرح عندما تقوم الدولة بواجباته تجاه 
شعبها. عندما تقدم تربيراً أخاقياً وعمانياً عن دورها. عندما تترصف كأّم 
تخاطر لحامية صغارها. ولكّنها ســتكون عبثية ال محدودة عندما توضع 
املصائــر فيمن ال يوثــق بأمانته ووعده وحكمته، وحني تتحول الدولة إىل 
فاعل أرعن وســاذج تعرّض عافيتها ومجدها وحقوق شعبها للخطر كام 
تفعــل اليوم دول عربية تنخرط يف تحالفات مع »إرسائيل« غريبة األطوار 

معدومة الهدف إال من خسارة كبرية يف الكرامة.
 املؤيدون للمقاومة وساحها عندما يعتربون أن ال محيد لهم عن اللجوء 
إليهــا ملواجهة العدو اإلرسائييل هم ال يجحدون الدولة وال ينكرون دورها. 
لكنهم وجدوا املقاومة تتكيف مع قوانني ومعادالت أخرى عكس الدولة التي 
تختفي وتتسرت خلف الخوف والرتابة وحسابات الطوائف وضغوط الخارج. 
عايشوا املقاومة التي مل تغرق يف ظروف الضعف والبؤس والتباؤس. تبّينوا 
طرق تفكريها وأساليب تقديرها للقيم. مفهومها للحقوق والعقوبات. كل 
ما اعتربه الناس »رشوط وجودهم«. والذي رجح يف النهاية هو ما اختربوه 
بأنفسهم بأنها القادرة وحدها عىل ضامن أمنهم يف وجه هذا العدو. أداؤها 
عىل مّر الســنني مل يجعلها وسيلة محتملة عندهم بل ثابتة ويقينية وهذا 
راجع إىل شفافيتها ووضوحها وصدقيتها مهام بلغت زوايا النظر املحلية 

والخارجية إليها متطرفة وغريبة.
املقاومة هي العقل واملنطق والسياق الفطري والتاريخي والوطني األصيل 
وهي التي تتوافق مع املعرفة التي مل يكن فيها وحولها لدى كل املجتمعات 
أدىن ريبــة مبا تنتجه من حامية وعزة وإن توارت حقائقها من أمام عيني 

ماحظ نبيه بسبب وثاق الشعور أو السياسة أو الذوق وأشياء أخرى!

وحقائبها وعددها  الحكومة  شكل  في  معه  املتباعد  عون  من  ُممتعض   ميقاتي 
وأنينه وفــقــره  املــواطــن  جــوع  مــع  ــوافــق حليفه على شــروطــه  يُ ال  الــلــه  حــزب 

ــط الـــحـــكـــومـــة ــ ــرار بـــالـــنـــقـــاش عـــلـــى خـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــهـــدئـــة إعــــامــــّيــــة واسـ

كامل ذبيان

ما زال التباعد بني رئيس الجمهورية 
ميشال عون، والرئيس املكلف تشكيل 
الحكومة نجيب ميقايت قامئاً، حول 
ميقايت  عرضهام  اللتــني  الصيغتني 
عىل عون كرشيكني يف التوقيع عىل 
مراسيم الحكومة، وفق الفقرة الرابعة 
من املادة 53 من الدستور، والتي تنص 
عىل اآليت: »يصدر رئيس الجمهورية 
باالتفاق مع رئيــس مجلس الوزراء 
ومراسيم  الحكومة  تشكيل  مرسوم 

قبول استقالة الوزراء او اقالتهم«.
فاالتفاق رشط دســتوري اسايس 
لتشــكيل الحكومة بــني الرشيكني 

يف التوقيــع رئيس الجمهورية والرئيس املكلف وكل من 
يرفضهــام، والحكومة يتأخــر انجازها، وهذا ما حصل 
يف تاريخ تشــكيل الحكومات وفق الدستور بعد اتفاق 
الطائــف، الذي قّيد رئيس الجمهورية بتســمية رئيس 
الحكومة، واعطاها للنواب يف استشارات يجريها رئيس 
الجمهورية، كام اعطى للرئيس املكلف صاحية تشكيل 
الحكومة، لكنــه ربطها باالتفاق مع رئيس الجمهورية 
الذي اعطاه الدستور السابق، بحيث كان حرص التسمية 
بــه، فريضخ له الرئيس املكلف ويشــكل الحكومة وفق 

رغبة رئيس الجمهورية او يستقيل.
ويف تشــكيل حكومات ما قبــل الطائف وبعده، كان 
التشاور رضورياً بني رئيس الجمهورية والرئيس املكلف، 
اضافة اىل االتفاق بينهام وفق الدستور، فلو قدم الرئيس 
املكلــف عرشات الصيغ، ومل يوافــق رئيس الجمهورية، 
فا تبــرص الحكومة النور، وهــذه صاحية مهمة ما 
زالت قامئة لرئيس الجمهورية الذي نزع الدســتور منه 

صاحية اختيار رئيس الحكومة.
وألن االتفــاق رشط، ليوقــع رئيســا الجمهوريــة 
والحكومة عىل مرســوم الحكومة، فانه مل يحصل بعد 
بني الرئيســني عون وميقايت، فرئيس الجمهورية رفض 
مســوديت التشكيلتني اللتني حملهام  ميقايت اىل القرص 
الجمهوري برسعة قياسية ما بعد االستشارات، الن ترف 
الوقت ال يسمح بان تطول فرتة تشكيل الحكومة، هذا ما 

تؤكــده مصادر الرئيس املكلف الذي اجرى تعديات عىل 
اسامء وحقائب يف الحكومة املستقيلة، فلم يوافق عليها 
الرئيس عون، الذي يطرح شــكا وعدداً وتوزيع حقائب 
للحكومة بعيدة كلياً عام يطرحه ميقايت الذي استمع اىل 
ماحظــات رئيس الجمهورية حول الصيغة التي قدمها 
له، ومتنى عليه ان تكون الحكومة جديدة مع االستعانة 

بوزراء من الحالية.
ورئيس الجمهورية قبل االستشارات وتسمية ميقايت 
وتكليفه تشــكيل الحكومة، اعلن عن انه يرى الحكومة 
املقبلة سياســية، تشــارك فيها كل الكتل النيابية الن 
الفرتة املتبقية من عهد الرئيس عون، تســتلزم حكومة 
تقــوم مبهام انقاذية، تتضافــر فيها كل الجهود، وكل 
مــن يتخىل عن واجبه الوطني يكون كمن ميارس جرماً 

ضد لبنان.
والحكومة السياســية التي يقرتحها الرئيس عون ال 
يوافــق عليها ميقايت، ليس النــه يرفضها، بل الن قوى 
سياسية وحزبية، ومنها من هو ممثل يف مجلس النواب، 
اعلنت رفضها املشــاركة يف الحكومة، وهو ما يصّعب 
تشكيلها، وفق مصادر الرساي، التي تشري اىل ان الرئيس 
املكلف  تحمل ترؤس حكومة لنحو اربعة اشهر، ملهامت 
اساســية تتعلق بخطة التعــايف االقتصادي والكهرباء 
وتأمــني الحد االدىن من معيشــة املواطنني وخدماتهم، 
لذلــك ارتأى ان يبقي عىل حكومتــه الحالية وتطعيمها 

باســامء جديدة لبعــض الحقائب، 
وهــذا الطرح رفضــه الرئيس عون، 
الذي اقرتح حكومة سياســية، يصل 
عددهــا اىل ثاثني، ال 24 كام يرغب 
ميقايت، الذي ابدى امتعاضه من عدم 
ملهمته،  الجمهورية  رئيس  تســهيل 
وهي حكومة نهاية العهد الذي عليه 
ان يتعاون معه، ملحاولة اخراج لبنان 
من ازمته ووضعه عىل سكة الحلول 

والنهوض والتعايف.
ويخــى  الرئيس عــون وتياره 
الســيايس )التيار الوطني الحر( ان 
تؤخر ظــروف ما، انتخــاب رئيس 
اال يســلم  للجمهوريــة، فهو يريد 
صاحيــات رئيــس الجمهورية يف 
فــرتة الفــراغ، اىل حكومة ترصيف اعــامل قامئة، او 
جديــدة ليس فيها مكونات اساســية، وهذا ما كشــف 
عنــه مصدر نيايب يف »كتلة لبنان القوي«، الذي اشــار 
اىل ان ميقــايت يريد ابقاء الحكومــة الحالية معّدلة، 
النها تناســبه اذا حصل فراغ رئايس، يف حني ان رئيس 
الجمهورية يريدها سياسية، مبا يضمن مشاركة اوسع 
متثيل فيها، ال سيام املسيحي، مع اعان كل من »القوات 
اللبنانية« و«الكتائب« وشــخصيات مسيحية مستقلة 
رفضهم املشاركة، اضافة اىل توجه لدى »التيار الوطني 
الحر« اال يخيل الساحة مليقايت، الذي يؤكد انه لن يرضخ 
لرشوط جربان باسيل، وهو يعرف بانه يحاوره عرب رئيس 
الجمهورية، الذي وضع رشوطاً للتشــكيل قد تؤخر او 
متنع والدة الحكومة، التي يســتعجلها املجتمع الدويل، 
وظهرت مواقف من دول معنية بلبنان كفرنسا، تدعو اىل 
تشكيل الحكومة، واجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.

ويحرق الرئيس عون ومعه تياره الوقت يف فرتة محدودة 
امام تشكيل الحكومة، ويطالب بان تكون سياسية بثاثني 
وزيرا ومداورة حقيقية يف الحقائب، يف حني ان الرئيس 
املكلف يســعى اىل حكومة رسيعة، بصيغة الحالية التي 
هي سياســية، وهو ما يوافقه عليه حــزب الله الذي ال 
يشاطر حليفه الرئيس عون بوضع العراقيل، والعهد عىل 

نهايته، واملواطن ينئ من الجوع والفقر.
وتدوير الزوايا املشهور به ميقايت، قد ال ينفع هذه املرة.

هيام عيد

أُقفل الستار عىل السجال الحكومي الذي ُسّجل غداة تقديم 
الرئيس املكلف نجيب ميقايت، تشكيلته الحكومية األوىل إىل 
رئيس الجمهورية ميشال عون يوم األربعاء املايض، ويف 
الوقت نفســه سقطت هذه التشكيلة أو عىل األقّل، مل تعد 
صالحة للنقاش السيايس، يف ضوء الطروحات الحكومية 
املستجدة بني الرئيسني عون وميقايت، كام كشفت مصادر 
نيابية مطلعة ومواكبة لهذا امللف، وذلك مبعزٍل عن املوقف 

املعلن من هذه التشكيلة.
وتشــري هذه املصادر إىل أن مغادرة ميقايت، قرص بعبدا 
مــن دون اإلدالء بأي ترصيح، فيــام أعلن بيان صادر عن 
رئيــس الجمهورية، أنه تّم خال اللقاء طرح بعض األفكار 
واإلقرتاحات، وسُيســتكمل البحث والتشــاور يف امللف 
الحكومي يف األسبوع املقبل، قد حملت يف حّد ذاتها دالالت 
سلبية عىل أن التشكيلة األوىل قد ُسحبت من التداول، عىل 

األقّل يف قرص بعبــدا، وبالتايل تحّول النقاش إىل صيغة 
حكوميــة جديدة، ولكن مــن دون أي مؤرشات عىل أنها 

ستسلك طريقها نحو الرتجمة الفعلية.
ويف الوقت الذي أبدى فيه رئيس الجمهورية ماحظاته 
عــىل اإلتجاهــات الجديدة التي برزت من خال تقســيم 
الحقائب الوزارية، تؤكد املصادر النيابية، أن عون وميقايت، 
قد اتفقا عىل أن تشكيل حكومة فاعلة هو أمر ملّح، ومل تعد 
األحوال الداخلية والضغوطات اإلجتامعية تسمح بأي تأخري 
يف املعالجات. كذلك تشدد املصادر النيابية املطلعة، عىل أن 
أي تفاهم قد يحصل يف أي توقيت بني رئييس الجمهورية 
والحكومة املكلّف، سيؤدي حكامً إىل إنجاز عملية التشكيل 
أو عــىل األقّل، التعديل الــذي يجري الحديث عنه منذ مدة. 
وتســتبعد هذه املصادر أن تتوقف أي تشكيلة أو تعديل عند 
املجلس النيايب، مؤكدًة أن الثقة تكاد تكون مضمونة، خافاً 
لكل املقاربات السياسية التي تتحدث عن استحالة حصول 
أي تشــكيلة تحظى مبوافقة رئيس الجمهورية، عىل ثقة 

النواب.

ويف هذا السياق، تكشــف املصادر عن أن املعادلة التي 
اعُتمدت أثنــاء انتخاب نائب رئيس املجلس النيايب وهيئة 
املكتب وأمانة الرّس، هي ذاتها سيتّم اعتامدها أيضاً بالنسبة 
للثقة املرتقبة للحكومــة الجديدة أو للتعديات الطفيفة 
التي قد تطرأ عىل صيغة حكومة ترصيف األعامل الحالية. 
وعليه، فإن تجاوز إشكال الترسيب »الحكومي«، واإلتفاق 
عــىل تهدئة إعامية يف األيام القليلة املاضية، يســمح 
بالحديث مجدداً عن أجواء مستقرة عىل خط التأليف، وفق 
ما تشري املصادر النيابية نفسها، ولكن من دون اإلستغراق 
يف التفاؤل، يف ضوء التباعد يف اإلقرتاحات املطروحة من 
قبل الرئيسني عون وميقايت، ما بني حكومة اختصاصيني 
أو حكومة سياســية قادرة عىل مواجهة اإلستحقاقات 
والتحديات الراهنة يف أكرث من مجال، وبالتايل، فمن املمكن 
يف هذه الحالة، الذهــاب إىل خيار حكومة اختصاصيني 
وتضّم سياســيني يف الوقت نفسه، وهو خيار ما زال قيد 
النقــاش ويف مراحله األوىل، بانتظار اإلجتامع الثاين يف 

قرص بعبدا خال الساعات املقبلة.

ـــن  ـــا م ـــع الراعـــي: م ـــوة م ـــد خل ـــي بع ميقات
حقيبـــة يُمكـــن أن تكـــون حكـــراً علـــى طائفـــة

ــبل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ُسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي أملانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي بحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  العبسـ
ــــــــــرق ــ ــــــــــــي الشـــ ــــــــــيحي فـــ ــ ــــــــــود املســـ ــ ــــــــــم الوجـــ ــ دعـــ

اســتهل بطريرك انطاكية وســائر املرشق 
للــروم امللكيني الكاثوليك يوســف العبيس 
جولته يف أملانيــا، يرافقه النائب البطريريك 
العام يف اورشــليم املطران يــارس العياش 
وخــادم رعايا الروم الكاثوليك يف املانيا االب 
مياس عبود واملعتمد البطريريك يف الفاتيكان 
االرشــمندريت شحادة عبود ورئيس الديوان 
البطريريك االب رامــي واكيم، بزيارة برملان 
مقاطعة بافاريــا، واطلع عىل طريقة عمله 
وبحث مع أركانه ســبل التعاون للمحافظة 

عىل الوجود املسيحي يف الرشق. 
وانتقل للقاء عمدة ميونخ ديرت رايرت، وبحث 
معه يف مواضيع عدة أبرزها »مساعدة ابناء 
الطائفة املرشقيني املوجودين هناك وســبل 

التعاون من أجل تثبيت الوجود املســيحي يف الرشق، 
يف ظل هجرة تتسبب بها االوضاع االقتصادية وانعدام 

سبل العيش الكريم«.
والتقى العبــيس كاردينال مدينــة ميونخ رئيس 
مجلس اساقفة الكنيسة االملانية الكاردينال راينهارد 
ماركــس، وكان لقاء مطوال تطــرق اىل »وجود أبناء 
الطائفة يف أملانيا والســبل اآليلــة اىل رعايتهم عىل 

أحســن وجه وتأمني الخدمة الكنسية لهم، ورضورة 
الشــهادة الواحدة يف الكنيسة الواحدة وان يكون كل 
مؤمن شاهدا لاميان الواحد وكيفية التطبيق العميل«.

وتركز البحث عىل معاناة املسيحيني يف الرشق بعد 
ان اســتمع الكاردينــال ماكس من العبيس عن رشح 
مفصل عن االوضاع التي »تدفعهم لعيش هذه املعاناة، 
والسبل اآليلة اىل تثبيت هذا الوجود، وهو يبدأ من دعم 

املدارس والطبابة ومتطلبات العيش الكريم«.

ميقايت يزور  الراعي يف الدميان                   )دااليت ونهرا(

زار الرئيس املكلف تشــكيل الحكومة نجيب ميقايت، البطريرك 
املاروين مار بشارة بطرس الراعي، يف املقر الصيفي للبطريركية 
املارونيــة يف الدميان، وعقد معه خلوة عن التطورات. وشــارك 
يف جانب من اللقاء النائب البطريريك عىل الجبة وزغرتا املطران 

جوزيف النفاع واملطران بيرت كرم. 
بعد الزيارة، قال ميقايت: »تحدثنا عن املواضيع السياسية وملف 
تشكيل الحكومة، ورشحت للراعي التطورات ورضورة اإلرساع يف 
التشكيل، ولهذا السبب قدمت التشكيلة الحكومية يف اليوم التايل 
لاستشارات النيابية غري امللزمة. غبطته كان متفهام لكل األمور، 
وشكرت له كل الدعم الذي يقدمه للحكومة وإرصاره عىل تشكيل 
الحكومة برسعة. وشــكرته عىل الثقة التي مينحني اياها دامئا 
وعىل عاطفته ومحبته، وتشديده عىل أنني اشكل جرس عبور بني 

كل الطوائف«.
وعن تقدميه تشكيلة تعتمد فيها املداورة يف حقائب تخص رئيس 
الجمهورية ليك يتم رفضها، قال: »من حيث املبدأ انا ارفض الحديث 
عن اشخاص وحقائب محسوبني عىل فريق محدد، وعلينا ان نكون 
جميعا للوطن وحكومة وطنية بكل معنى الكلمة، واال فلن ينهض 

البلد«.
وعن ابقاء وزارة املال يف يد فريق الرئيس نبيه بري، قال ميقايت: 
»لقد اخرتت وزيرا جديدا، وبقيت الحقيبة ضمن التوزيع الطائفي 
القائــم. ويف أحد لقاءايت االعامية قلت ما من حقيبة ميكن ان 
تكون حكرا عىل طائفة محددة، ولكن يف هذا الظرف بالذات حيث 
ان الحكومة سيكون عمرها محدودا، لن نفسح املجال لخاف يتعلق 
بوزارة املال. املهم ان تقوم الحكومة بواجبها، سواء اكانت حكومة 
ترصيف االعامل او حكومة جديدة من أجل الوصول بسام وأمان 

اىل رئاسة الجمهورية«. 
وحول تفاؤله بانتخاب رئيس للجمهورية قال: »قبل االنتخابات 
النيابيــة كنت ارى صعوبة يف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
لكن، املشهدية الجديدة يف مجلس النواب، ال توحي بوجود فريق 
يريد التعطيل، لذلك امتنى ان يصار اىل انتخاب رئيس ونكون خال 
شــهرين او ثاثة اشهر امام رئيس جديد وحكومة جديدة، ليك 
يبدأ التعايف املطلوب يف البلد«، مضيفا »حكومة ترصيف االعامل 
قامئة ونحن نسعى لتشكيل الحكومة ولكن العد العكيس ضيق، 

النه يف االول من ايلول تبدأ مهلة انتخاب رئيس جديد«.
وعن ملف ترسيم الحدود، قال: »وصلتنا معلومات مشجعة ميكن 
تحسينها اكرث، ولكن لن اعلق عليها قبل االطاع عىل الرد الرسمي 

والخطي عىل العرض اللبناين«.

العبيس خالل لقاءاته

ــار: ــ ــكـ ــ ــة عـ ــ ــن ــ ــه ــ ــى ك ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــف الـ ــ ــ ــوي ــ ــ  املــــــــطــــــــران س
ــة ــصــعــب ــذه األيّـــــــــام ال ــ ــ ــال ه ــ ــ لـــتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود خ

التقى رئيس اســاقفة أبرشــية طرابلس 
املارونية املطران يوسف سويف كهنة القرى 
والبلدات املارونية يف محافظة عكار، وذلك 
ضمن اطار اجتامعاته الدورية واملســتمرة 
مع الكهنة يف مختلف قطاعات األبرشــية 
الستة، وذلك يف مركز »مار منصور« - املقر 
األســقفي ملطرانية طرابلــس املارونية يف 
عــكار. وخال اللقاء بحــث املجتمعون يف 
»مجمل القضايا الروحية والكنسية املرتبطة 
بالرعايا وبالواقع الرعوي يف عكار بشــكل 
عام، ال سيام خال هذه األيام التي تتعدد فيها 
النشــاطات الروحية والرتفيهية والتثقيفية 
باالضافــة اىل املخيامت يف الرعايا واألديرة 

واملدارس«.
كام ناقــش املجتمعــون االوضــاع االجتامعية 
والحياتية واالقتصادية الصعبة، وكان تبادل للخربات 
بني الكهنة عرب عرض رسيع لانشطة التي ينفذونها 
يف هذا االطار، والتي تهدف للوقوف اىل جانب األهايل 

تعزيزا لظروفهم ومحاولة لتشجيعهم عىل الصمود.

وكان لسويف مداخلة أشار فيها اىل »أهمية العمل 
عــىل توحيد الجهود املبذولة عىل الصعيد االجتامعي 
والحيايت من قبل مختلف الكهنة والرعايا، بالتعاون 
مع البلديات وبالتنســيق مــع املجتمع االهيل، حتى 
تتمكن الكنيســة من االستمرار يف تقديم الخدمات 
الازمة قدر املستطاع لكل من هو بحاجة اليها بشكل 

الئق وأكيد«.

خالل اللقاء



ُفجع الوســط الفني يف لبنان بوفاة 
املمثل اللبناين بيار شمعون بعد معاناة 
الســكري، وكان قد شــعر  مع مرض 
بوعكــة صحية يــوم الجمعة، فأدخل 
اىل مستشفى ضهر الباشق حيث فارق 

الحياة.
يعترب بيار شــمعون ممثال كوميديا 
لبنانيا من مواليد 1939 يف زحلة، درس 

اللبنانية. بالجامعة  واملرسح  الفنون 
وقدم الراحل طوال مســرته الفنية 
عددا كبرا من األعامل الفنية واشــتهر 
باســم »بيــارو«، واســتطاع رســم 
االبتســامة عىل وجوه متابعيه، وأدى 
العديد من األدوار الكوميدية، ومن أبرز 
أعامله يف املــرسح »أنيس وموريس، 
عمتــي نجيبــة، هريبــة يــا أوادم، 
جزيــرة العصافــر«، ويف التلفزيون 
»الشحرورة، األســتاذ مندور، كراميل، 

حبيــب مرا، حنني الدم، رصيف الغرباء«، 
أما عىل صعيد السينام فشارك يف العديد 
من األفــالم، منها »املحرتف والشــباح، 

علقة«. مال  بيضا،  كذبة 
ونعى عدد من نجوم الفن واإلعالم يف 

مؤثرة. بكلامت  الراحل  لبنان 
اللبنانيني  املمثلــني  نقابة  نعتــه  وقد 
الذي تويف صباح  املمثل بيار شــمعون، 
الدفن  مراسم  مواعيد  وســتعلن  السبت، 
والتعــازي الحقــا. وقالــت النقابة يف 
بيان النعي إنه »أفنى حياته عىل شاشــة 

والسينام«.  واملرسح  التلفزة 
القايض  الثقافة  بدوره، قــال وزيــر 

محمد وســام املرتــى يف بيان النعي: 
»نجــم جديد يســقط من فضــاء الفن 
اللبنــاين، بعد عقود طويلــة من التألق 
عىل املسارح والشاشــات. بيار شمعون 
الذي ســكن عيــون أجيــال يف مختلف 
األدوار التي لعبهــا، أغلق اليوم الصفحة 
األخــرة من كتاب عمــره الزمني، ليفتح 
الصفحة األوىل من كتاب عمره النوراين، 
وهاجر من األرض الرتاب ليقيم يف ذاكرة 
الحار لعائلتيه  الثقافة وأشواقها. عزاؤنا 
سيفتقد  الذي  وللوطن  والكربى  الصغرى 

. حضوره« 
كــام نعى عدد من نجوم الفن واإلعالم 

مؤثرة. بكلامت  الراحل  لبنان  يف 

صدر عن قيادة الجيش 
– مديرية التوجيه البيان 
منطقــة  اآليت:«يف 
حاول  طرابلس،  الريفا- 
فجر أمس املواطن )ن.م.( 
للجيش  مركــز  اقتحام 
وحقيبًة.  سكيًنا  حامالً 
وعندما تقدم منه عنرص 
أقدم  إليقافه،  الحــرس 
املواطن عىل طعنه مرات  
عــدة يف أنحاء مختلفة 
الفور،  عىل  جسمه.  من 
النار  أطلق عنــرص آخر 
عىل املعتدي، ما أدى إىل 

مقتله.
نُقل العســكري الجريح إىل أحد مستشــفيات املنطقة 
للمعالجة وحالته الصحية مســتقرة، فيام يجري الكشف 

عىل الحقيبة من قبل خبر متفجرات.
بــورش التحقيق بــإرشاف القضاء املختص لكشــف 

مالبسات الحادثة«.

جال رئيــس حكومة ترصيف األعامل 
نجيب ميقــايت، يرافقه وزيــر الرتبية 
عباس الحلبي عىل مركز رسطان األطفال 
»ســان جود« يف الجامعة األمركية يف 
بروت، حيث تجري اإلمتحانات الرسمّية 

لشهادة الثانوية العاّمة.
واطّلع   ميقايت عىل ســر االمتحانات 
هنــاك، كام تحدث مع عــدٍد من الطالب 
الذين يجــرون االمتحانات ضمن أجواء 

وترتيبات تتناسب مع أوضاعهم.
وقال ميقايت: »وجودنا رســالة دعم 
لهؤالء الطالب الذين يشكلون منوذجا حيا 
للمثابرة واالرصار والنضال والعزم. هؤالء 
الطالب الذين يكافحون للشفاء باذن الله 
يقدمون رسالة بأن ارادة الحياة أقوى من 
كل الصعوبات وبأن الحياة مسرة كفاح 
مســتمرة مهام بلغت الصعوبات. هؤالء 
الطالب يوجهون رســالة بالغة االهمية 

من خالل ارصارهم عىل التعلم والنجاح والسر 
عىل دروب الحياة مهام كانت الصعوبات، وهم 
سينترصون وسيعودون اىل حياتهم الطبيعية 
الكامل مســرة النجاح عىل دروب املســتقبل 

الواعد«.
وتابع: »ال بد من شــكر جميع القيمني عىل 
هــذا املركز الذي يعطي اشــارة ان لبنان بخر 
طاملا باســتطاعته ان يكون اىل جانب مرضاه 
لشــفائهم. والجامعة االمركية يف بروت هي 
منــارة للعامل من اكرث مــن 150 عاما وال تزال 
مســتمرة«، مضيفا »التحدي الكبر امامنا كان 
انجــاز عام درايس طبيعي بهمة معايل الوزير 
وتعاون االســاتذة، وأؤكد اليوم ان كل التعهدات 
التي قدمهــا الوزير وهي محقة لهم مضمونة 

وستنفذ«.

وختم »لقد متيز لبنان دوما بالكلمة والتعليم 
واالستشــفاء وهي خصائص ال ميكن ان تتغر 
او تتبدل مهام قســت الظروف وصعبت الحياة. 
وباذن الله وتعاون الجميع ســنخرج من هذه 
املحنة الصعبة التي مير بها وطننا، وسيستعيد 

عافيته، كام هؤالء الطالب باذن الله«.
بــدوه، قال الحلبي: »جئنا لنشــد عىل ايدي 
طالبنا الذين يعطوننا االمل. ونؤكد لالساتذة بان 
حقوقهم كام تفضل الرئيس ميقايت محفوظة 
ونحن عىل عتبة مرحلة التصحيح لنيل كل طالب 

جزاء نشاطه ونجاحه ومثابرته«.
 كــام تفقد وزير الرتبية واملدير العام للرتبية 
عامد االشــقر، متوســطة شــكيب ارسالن 
الرسمية يف فردان وثانوية صبحي املحمصاين 
يف مجمع برئ حســن، حيث جرت االمتحانات 

الرسمية للثانوية العامة.

جهاد نافع 

رغم فاجعة زورق املوت التي مل تنته فصوال، 
حيث ال تزال عائالت شــهداء البحر ينتظرون 
الغواصــة املوعــودة عىل مضض النتشــال 
الجثامــني،  فرغم هــذه الفاجعة، فان مراكب 
الهجرة غر الرشعية مســتمرة من شواطىء 
الشــامل، وآخرها الزورق الذي انطلق الخميس 
املايض حامال 60 مهاجرا، بني نســاء وشباب، 
وتم انقاذهم من قبل الرشطة اليونانية، وجرى 

وضعهم يف مخيم.
املركب املذكور ليس االول من نوعه، ولن يكون 
االخــر، فمراكب عديدة غادرت من شــاطىء 
العبدة حاملة شبابا عكاريا مع عائالتهم، ومع 
عائالت سورية وفلسطينية، والالفت ان املركب 

االخر غادر عليه حواىل 15 عسكريا فارين من الخدمة بحثا عن 
فرص حياة إفضل، والن رواتبهم مل تعد كافية أجور تنقل، بل باتت 

تعادل مثن صفيحتي بنزين.
وسبق ذلك، ان وحدات الجيش اللبناين أفشلت عملية هجرة غر 
رشعية من الشاطيء العكاري بني الشيخ زناد والقليعات، وضمن 

املغادرين امرأة حامل مصابة بنزيف، ويوم امس تم توقيف مهربني 
كانوا يف مرحلة االعداد لنقل مهاجرين من عكار والشامل.

وميكن االشــارة، اىل انه يف اآلونة االخرة، لوحظت مغادرة 
عائــالت عكارية  عديدة، يف رغبة شــديدة منهم ملغادرة البالد 
نتيجة حجم املعاناة املتفاقمة عىل مستوى البالد كلها، وخاصة 
يف عكار التي تفتقد  فرص عمل وتعاين من ظروف معيشــية 

خانقة، جراء اهاملها من الدولة ووزاراتها، ومن 
الطبقة السياسية، كام تعاين من إحباط جراء 
وعود نواب يف املواسم االنتخابية تذهب هباء 
عقب وصول املرشــحني اىل كريس النيابية، 
حيث الصفقات والنفقات الرسية، وما تلحقها 
من منافع تتوافر للنائب، فيام يبقى الناس يف 
وجعهــم ومعاناتهم يصارعون من اجل لقمة 

عيشهم.
الذيــن غادروا من عــكار مل يخفوا نقمتهم 
البالغة والشــديدة، عىل ما اســموه الطغمة 
السياســية وعىل النواب، الذين يجتازون اردأ 
الطرقــات يف لبنان بســياراتهم الفارهة ذات 
الزجاج االدكن وال يستطيعون منه رؤية حجم 
الحفر واالخاديد عىل الطرقات التي يعربونها، 
وكأنهم غر معنيني بها، او غر مهتمني لغياب 
الطاقة الكهربائية عن اكرب محافظة يف لبنان، 
التي تزود يف احسن االحوال بساعتي كهرباء فقط بني نهار وليل، 
عد رداءة البنى التحتية، وفقدان موارد الرزق وانتشــار البطالة، 
وانهيار اللرة التي تركت انعكاسات سلبية، ومعظم االهايل يلقون 
باعباء املطالب العكارية عىل النواب الجدد علهم يحققون ما عجز 

عنه السابقون.

دموع األسمر 

بعد ارتفاع ســعر صفيحة البنزين، اصبح 
التنقل يف شوارع طرابلس بالسيارة محسوبا، 
والشــوارع باتت حركة  السر فيها منخفضة 
نســبيا اىل حد ما، خاصة بعد ارتفاع اســعار 
النقليات، والتي باتت تتجاوز بني شــارع وآخر 
عرشين الــف لرة، ولالنتقال من منطقة اىل 
اخرى يصل الرقم اىل خمسني الف لرة لبنانية.

امــا يف حــال االنتقــال اىل اقضية خارج 
طرابلس، فيتجاوز ارقاما خيالية تصل نسبتها 
ما بني مائة الف لرة و 300 الف وصوال اىل 500 

ألف لرة. 
وبعد ارتفاع اســعار االتصــاالت الهوائية 
وخدمات »االنرتنت«، بات املواطنون يعيشون 

يف غربة وطن، ال اتصاالت لالطمئنان عىل االقارب واالصدقاء، 
حتى بات لبنان الذي عرف بقرب املســافات بني منطقة اخرى، 
تحول اىل ما يشبه الصحراء القاحلة، يجد سكانها صعوبة يف 

التواصل واللقاء. 
اضافة اىل ازمات معيشــية ترتاكم يوميا، من ارتفاع دائم يف 
اسعار املواد الغذائية واالستهالكية، وفاتورة االشرتاك، وانقطاع 
دائم ملياه الرشب عن املنازل، وانتشــار االمراض واالوبئة يف ظل 

ارتفاع فاتورة االستشفاء والدواء.

واملفارقــة ان حكومة ترصيف االعــامل، تعيش يف حالة 
تخبــط، او انفصام عن الواقع الحيايت املعاش، وتحاول اظهار 
النيات االيجابية تجاه شعبها، تارة بالتهليل لقدوم آالف السياح 
واملغرتبني، وتارة اخرى بعقــد املؤمترات العربية واالقليمية، 

واللبنانيون بال كهرباء وماء وخبز وبنزين.
ويف ظــل هذه االزمات االجتامعيــة واالقتصادية والصحية، 
يشكو اهايل الشامل من فقدان االمن واالمان، حيث تتحول شوارع 
طرابلس املظلمة، اىل مرتع ملجموعات خارجة عن القانون، تقوم 
بعمليات تشليح ورسقة ملا توفر لهم، مرتافقة مع اصوات الرصاص 

واالشــكاالت االمنية املتنقلة من حي اىل آخر، 
وســط غياب اي معالجة امنية، االمر الذي بات 

ينذر بعواقب وخيمة.
اضافــة اىل ذلك العشــوائيات التي باتت 
ظاهــرة تهدد الســالمة العامة، حيث يقوم 
البعض ببناء طبقة او طبقتني عىل سطح بناء 
قديم، دون ان يتلقى اي انذار رســمي من اي 
جهة رسمية، وما حصل يف البناء الذي انهار 
منذ ايام يف منطقة ضهر املغر شاهد عىل هذه 
الظاهرة، حيث تم تشييد طبقتني اضافتني منذ 
فــرتة، االمر الذي ادى اىل تصدع البناء فانهار 
عىل ساكنيه، ويف محاولة من بلدية طرابلس 
واعضائها إلخفاء تقصرهم عن محاســبة 
املخالفــني وصيانة االبنيــة القدمية، قدمت 
حججا واهية مفادها ان البناء مخالف وشيد 
خالل الحرب االهلية، علام ان هذا البناء تجاوز 
بنــاؤه املائة عام، وعائالت كان لها اقارب ســكنت يف املبنى 
اكدت انه بناء قديم ويحملون يف ذاكرتهم ذكريات حلوة عنه.

عىل امل ان يخرج لبنان من ازماته املعيشــية، تكشف مصادر 
متابعة ان ترك ادارة البالد واهامل كل القطاعات يحتاج اىل عملية 
هدم كاملة العادة البناء من جديد، الن الفوىض تنترش برسعة وال 
ميكن وضع حد لها اال بوجود دولة تقوم مؤسســاتها بواجباتها 
الكاملة، وإال فإن التقصر وعدم االلتفاتة ملا يجري، نهايته ستكون 

وخيمة واىل مزيد من الخسائر.
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كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1-  نتوّقع  يف اآليت القريب، أن نشهد املزيد من اختالط 
الحابل بالنابل، وما يبيك مبا يثر الســخرية، والثقة التي 
هزلــت باالرتياب الذي ينتعش، بكل ما يجعل الناس عندنا 
يستحرضون او يستذكرون ما علق يف اذهانهم من حكايا 

»برج بابل«. 
وقبل ان تصــل بنا االيام اىل هناك، تعالوا بعيداً من كل 
الفيهقــات وحكايا الرضورات التــي تبيح، ولو عىل كرٍه 
املحظورات، تعالــوا نّتعظ من دروس التاريخ فال نختلف 

من بعُد عىل ما سّجلته صفحاته من ناصع الحقائق.
2- من مشــاهد الزمن الرذيل، العاصفِة بنا بشــاعاتُه 
وشنائعه، من كل الجهات واالتّجاهات، مشهُد بعضهم، وهم 
يسعون تاعسني بائسني، يف محاولة للتعويض الخادع عن 
وقفات عّز بيعت نتائجها يف اسواق املساومات، يسعون، 
أقول، اىل الظهور يف صوٍر تجمعهم مع من يتوّهمون فيه 
ِكــرَباً. وعىل ما يّتصف به ذوو النزعات الفردية الجامحة 
الجانحــة من تنّبه ودهاء،  يغفلون عن حقيقة اّن التقرّب 
ُزلفــى، ممن هم كباٌر عن حٍق وحقيق، يف حال وجودهم، 
ال يجعــل من الصغار يف اغراضهم كبارا، وال من الضعفاء 

يف نفوسهم أقوياء، اللّهم االّ يف اوهامهم الكبرة.
 3- اّن مــن االيجــاز ما هو اعجاز، واّن منه ما هو عجٌز 
عن التعبر، واّن ما هو رفٌق بالســامعني وبالقارئني. وهو 

خرُ ما خّص الله به أخياَره من مواهب.
4-  وصلنــا يف ويلنا العظيم، اىل حيث بات النفاق هو 
عّدة العاملني النقاذك من جهنم الدنيا وجهنم اآلخرة. ويف 

الحالتني، خالصك بيدك...

ــــــر ــ ــ ــ ــــــــم املخاطـــ ــ ــ ــــــــمال رغـــ ــ ــ ــــــــي الشـــ ــ ــ ــــــر فـــ ــ ــ ــ ــــــــرعيّة تزدهـــ ــ ــ ــــــر الشـــ ــ ــ ــ ــــــرة غيـــ ــ ــ ــ  الهجـــ
وصـــــــــــــــول 60 ُمهاجـــــــــــــــراً مـــــــــــــــن عـــــــــــــــكار الـــــــــــــــى اليونـــــــــــــــان... واملهّربـــــــــــــــون ناشـــــــــــــــطون

أزمـــــــــــــــات معيشـــــــــــــــّية تتراكـــــــــــــــم يوميـــــــــــــــاً فـــــــــــــــي طرابلـــــــــــــــس... متـــــــــــــــى اإلنفجـــــــــــــــار؟

أمين الســّيد: أّي حرب ُمقبلة ســتكون فرصة لكســر األعداء
أكد رئيس املجلس السيايس يف حزب الله السيد 
إبراهيم أمني السيد، أن »الحرب لن تكرس املقاومة 
وأّي حرب مقبلة ســتكون فرصة للمقاومة ألن 
تكــرس أعداءها بالكامل«، مضيًفا أن »هذا الزمن 
ليــس زمن أمريكا والدول املتســكربة والخونة 
واملتحالفــني مــع العدو بل هو زمــن املقاومة 

واملجاهدين«.
ويف احتفال أقامه حزب الله مبناســبة مرور 
أربعني عاًما عىل تأسيســه يف معســكر جنتا 
يف البقاع، قال الســيد أمني السيد إن »ما يكتبه 
ويقوله الطواغيت عن املقاومة هو ليس صدفة 
وإمنا خطة محكمة«، مضيًفا أن »هذا املكان شهد 
عىل إميان املجاهدين ومجالس عزائهم ونداءاتهم 
واخوتهم، ومل تتجرأ الكراهية أو الحقد أن يصالن 

إليه وكان ملئ بالحب واملودة واألخوة«.
وتابــع: »من هنا كانت بدايــة نهاية الكيان 
الصهيــوين«، مشــرًا إىل أن »املقاومــة بدأت 
وانطلقت من عمق اإلســالم والثورة اإلسالمية 

ومن عيون اإلمام الخميني ومن عمق التحديات... 
من الـــ82 حتى اآلن ومــرورا بالتحديات التي 
واكبناها، سواء الغزو الصهيوين ومن فنت كربى 
كام يف ســوريا، مل نسرتح وكنا دامئا يف حالة 
مقاومــة طوال الـ40 عاما كنا يف املواجهة يف 

وجه املؤمرات واملخططات«.
وشدد أمني الســيد عىل »أننا مطمئنون عىل 
مستقبلنا وسنسلم رايتنا إىل من يأيت من األطهار 
واألبــرار«، مضيفا »أننا أمة لنــا تاريخنا وهذا 
التاريخ نرى منه مستقبلنا ونستحرض مشاهد 

البدايات حتى تقرأه األجيال القادمة«.
ولفــت إىل أن »غر املنضّمــني إىل املقاومة 
يتنظرون الفرصة ليكونوا جزءا عمليا وواقعيا 
لتحمل املسؤولية ومشــطارة إخوانهم الجهاد 
والشــهادة«، مؤكًدا أنه »رغم الدعم والحامية 
الدولية واملادية والسياســية واإلعالمية للعدو 
هــا هو اليوم يعــرتف بخطر وجــودي يهدد 

»إرسائيل««.

جاال على مركز اإلمتحانات الرسمّية في »سان جود«
ميقاتـــــي: بتعـــــاون الجميـــــع ســـــنخرج مـــــن املحنـــــة
التصحيح وبدأنا  محفوظة...  األساتذة  حقوق  الحلبي: 

خالل الجولة

ــة« ــ »الطاقـ بــــــ  ــكين  ــ ُمتمّسـ ــر  ــ غيـ ــام:  ــ  درغـ
لنـــــا أفضـــــل  بهـــــا  القبـــــول  وعـــــدم 

شدد عضو تكتل »لبنان القوي« النائب أسعد درغام، عىل أن 
»رئيس الجمهورية رشيك أســايس وفعيل يف عملية تشكيل 
الحكومــة، وهنــاك أفكار طرحت وليســت رشوطا«. وقال: 
»هناك مشاورات حول املداورة بالوزارات باإلضافة إىل توسيع 
الحكومة وتطعيمها بأفرقاء سياســيني، ألننا أمام العديد من 
االســتحقاقات لناحية التفاوض مع صنــدوق النقد وخطة 

التعايف وإنجاز االستحقاقات االنتخابية املقبلة«.
ونفى يف حديث تلفزيوين، »متسك التيار ببعض الحقائب«. 
وقــال: »من ناحية املبدأ املــداورة يجب أن تكون عىل مختلف 
الوزرات، واملالحظات مرشوعة ولكن ال وجود لرشوط ورشوط 
مضادة. مل نطرح قصة املقايضة بل هناك مطالبة باملداورة يف 
كل الوزارات«، الفتا إىل أن »البلد يف حال حرجة جدا والوضع 

يستدعي حكومة جديدة إلنجاز خطة التعايف املطلوبة«.
وختم: »التيار الوطني الحر غر متمسك بوزارة الطاقة، ومن 

األفضل لنا عدم القبول بهذه الحقيبة«.

ســـــــــــــــمير وســـــــــــــــتريدا جعجـــــــــــــــع 
ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي وعقيلتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان للقناعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يُوملـ

أقام رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمر جعجع وعقيلته 
النائبة ســرتيدا، يف دارتهام يف معراب، عشاء وداعيا مصغرا 
للســفر الكويتي عبدالعال القناعي وعقيلته السيدة رشا، بعد 

15 عاما سفرا يف لبنان. 
وألقى جعجع كلمة للمناســبة، قال فيها: »تعرفنا إليك منذ 
خمســة عرش عاما، أي لدى وصولك إىل لبنان يف مهمة أثبت 
خاللها مــدى وفائك لجوهرها، فلم تقــرص يوما بالتزاماتك 
وال مبحبتــك للبنان واللبنانيني، وال بصداقاتك وإميانك بالحق 
والقضية التي نناضل من أجلها، واملتمثلة بسيادة وطننا لبنان 
وبحريته واســتقالله، فكنت خر ســفر للكويت يف لبنان، 

ونكاد نقول خر سفر للبنان يف الكويت ».
وتابــع: »رغبنا بأن يكون اللقاء مبشــاركة األصدقاء، ليك 
ندعو لك بالتوفيق يف مهامتك الجديدة التي ســتتوالها، ومن 
خاللك نريد أن نشــكر دولة الكويت الشقيقة أمرا وحكومة 
وشــعبا، لكل ما قدمته وتقدمه للبنان عرب الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربيــة، وآخر املبادرات يف هذا االطار، 
إعــالن دولة الكويت بعد انفجار مرفأ بروت، وقوفها بجانب 
الشعب اللبناين يف الكارثة التي حلت به وتكفلها بإعادة إعامر 

اإلهراءات عىل نفقتها«.
ويف ختام العشاء، قدم جعجع للقناعي هدية رمزية عبارة 
عــن كتايب »املجموعة الكاملــة ملؤلفات جربان« ابن برشي، 
باللغتني العربية واإلنكليزية، موضوعني يف صندوق خشــبي 

عليه العلامن اللبناين والكويتي.

جعجع والقناعي وعقيلتهام

إعتــداء علــى مركــز للجيش فــي طرابلس
ض أحـــــد العســـــكريين للطعـــــن وتعـــــرُّ

لقـــــــــــــــاءات واجتماعـــــــــــــــات نقيـــــــــــــــب املحاميـــــــــــــــن
زار نقيــب املحامــني يف بروت نارض 
كســبار، نقيب املحامني االســبق الشيخ 
ميشــال خطار يف دارتــه يف بعبدات، 
يف حضور عضــوي مجلس النقابة اييل 
الياس  بازريل وفادي املرصي واملحاميني 

عطية. وعفاف  كسبار 
وهنأ كسبار خطار بعيد مولده وقد بلغ 
الصحة والعافية،  لــه  املئة عام، ومتنى 
مســتذكراً مواقفه الصلبــة واملثمرة يف 

والنقابة. املحامني  رفعة  سبيل 
 كــام زار النقيــب واالعضــاء فادي 
املرصي والكسندر نجار وعامد مرتينوس 
املحامي ســمر زغربينــي يف منزله يف 

بولونيا.
ثم حرض كســبار اللقاء الذي دعا اليه 
عضــو املجلس املحامي فادي املرصي مع 
لجنــة تطبيق املــادة 47 اصول جزائية، 
املحامني عىل  تدريــب  برنامج  وضمــن 

. تطبيقها
 والقى كل من رئيــس اللجنة املحامي 
مــازن حطيط  واملحامــي فادي املرصي 
كلمــة، بعدهــا قدم املحامــي الرشيف 

ســليامن عرضاً للسياق التاريخي للامدة 
47. كام قدم املحامي رالف طنوس عرضاً 
الحكام القانــون 2020/191. وعرضت 
املحاميــة مــالك حميــة واملحامية ملى 
األمني آللية عمل وملدونة ســلوك اللجنة. 
وشــارك النائبــان ملحــم خلف وفراس 

اللقاء.  يف  حمدان 
ويف الختام القى كســبار كلمة شــدد 
فيها عىل وجوب احرتام تطبيق املادة 47 
اصول جزائية وامتام العمل بتطبيقها عن 
االكتفاء  التحقيق وعدم  طريق تســجيل 

بالتدوين.
بعدهــا تم عرض لتجــارب خاصة يف 
تطبيق املــادة 47 من قبل املحامني الذين 

امللف. هذا  يتابعون 
وكان كســبار قــد لبى دعــوة نقيبة 
املهن البرصية يف لبنان نرسين االشــقر 
اىل لقــاء كرمت فيه كبــار املهنة، حيث 
قدمت لــه دروعاً. وحــرض اللقاء ايضاً 
ســفر تونس يف لبنــان وممثلون عن 
وزارة الصحة وعدد كبر من النقباء ومن 

النقابة. اىل  املنتسبني 

ــــــــــارو« ــــــــــهير بـــــــــــ »بي ــــــــــمعون الش ــــــــــار ش ــــــــــل بي ــــــــــاة املمث وف

جريح الجيش اللبناين
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مينى املقداد

مل يجد موظفو اإلدارة العامة سبيال آخر للتحرّك غري اإلرضاب 
العام، بعدما تقطّعت بهم سبل اإلنتظار العقيم، وقبله  سبل العيش 

البسيط.
ورغم تعطّل مصالح الناس نتيجة شمولية اإلرضاب واستمراره، 
فإّن املواطن نفسه ال يلقي باللوم عىل املوظف العام إذ تجمعهام 

معاناة واحدة.
الديار« تعاين مع نقابيني الوضع، وتسترشف املطالب والحلول.

{ راتب املوظف العام بني 65 و 70 دوالراً {
يشــكّل  حجم »املرضبني« نحــو 10% من مجموع موظفي 
القطاع العام، ونحو 40%  من مجموع نســبة املوظفني املدنيني 
باستثناء املتعاقدين، وفق املسؤول يف »التيار النقايب املستقل« 
جورج ســعادة الذي أكّد لـ«الديار« أّن معاناة ومطالب القطاع 
العام من مدنيني وعســكريني واحدة، فراتب املوظف العام الذي 
كان يبلغ 1500 إىل 2000 دوالر قبل األزمة، وكان يكفيه لشهر 
كامل لتأمني الغــذاء والكهرباء واملياه واإلتصاالت واملحروقات 
ونقــل وتعليــم، ال يتعّدى اليــوم 65 إىل 70 دوالرا)2.4 دوالر 
يوميــا(، ويصل مع املســاعدة اإلجتامعية إىل 120 دوالرا ) 4 
دوالرات يوميا(، متســائال: كيف ميكن للموظف أن يعيش بهذا 

املبلغ؟

{ مصاريف املوظف أكرث من راتبه بـ 3 مرات {
معاناة »املرضبني« هي نفســها معاناة املعلمني وأســاتذة 
الجامعة والقضاة وفق ســعادة، الــذي تحدث عن معاناة  أحد 
املوظفــني املتقاعدين الذي أجرى عملية »ديســك« بكلفة 400 
مليــون لرية اضطرته لبيع أرضه، فيــام رّدت له التعاونية 12 
مليون لرية فقط، وعن حجم املصاريف الشهرية، يحتاج املوظف 
إشــراك كهرباء بني 2.5  و3 ماليني لرية شــهريا لـ 5 أمبري، 
متســائال:«هل يدفع كل راتبه ملولد الكهرباء؟ أال يريد أن يأكل 
ويستشفي ويشري دواء؟ أال يحتاج لرشاء محروقات يك يذهب 
اىل عملــه؟«، متابعا أنّه يحتــاج 10 »تنكات« بنزين أي نحو 6 
ماليني و800 ألف لرية شهريا )680 ألف لرية- سعر الصفيحة(، 
ومازوت شــتاء  إذا كان يسكن منطقة فوق 600 مر، وسواها 
من أكالف خدمات وصيانة الســيارة، إضافة إىل نحو 8 ماليني 
لرية لرشاء أغذية ولحوم لعائلة من 4 أفراد، ما يعني أّن املوظف 
سيحتاج شهريا ما بني 16 و 17 مليون لرية ، عدا عن مصاريف 

التعليم. 
ولفــت حول بدل النقــل إىل أنه كان بـ 8000 لرية عندما كان 
سعر تنكة البنزين 20 ألف لرية أي 40% من مثنها، فيام يبلغ البدل 
اليوم 64 ألف لرية أي 9 % من مثنها البالغ نحو 680 ألف لرية، كام 
ارتفعــت تعرفة »الرسفيس« إىل 50 ألف لرية، يف حني مل يقبض 
املوظفون بدل النقل منذ نحو 5 أشهر، وبالنتيجة يحتاج املوظف 

أكرث مام يتقاىض بنحو 3 مرات.

{ الحد األدىن لألجور: 900 ألف لرية {
للقطاع العام حقوقه املقدســة، وفق رئيس اإلتحاد العاميل 
العام الدكتور بشــارة األســمر، الذي أكّد لـ«الديار« أّن املوظف 
العام مل يعد يستطيع القيام بواجباته لصعوبة تنقله، إذ ال يزال 
يقبض 24 ألف لرية بدل نقل فقط، فاملرسوم الذي أعد حول دفع  
64 ألف لرية لهم مل يأخذ طريقه اىل التنفيذ وننتظر إقرار قانون 
املوازنــة، وأيضا رفع بدل النقــل اىل 95 ألف لرية أو أكرث، كام  
حصل يف القطــاع الخاص، كام أدخلنا كاتحاد حوايل مليوين 
لرية بصلب الراتب يف القطاع الخاص، الفتا إىل أّن القطاع العام 
يجب أن يحصل عىل زيادة أجور كام الخاص، فالحد األدىن فيه ال 
يزال بحدود 900 ألف لرية والغالء فاحش، لذلك يجب أن تصحح 
األجور وبدالت النقل، املدارس، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة، 

تقصري الدوام.

{ تقدميات الحكومة هزيلة وخجولة {
حول تقدميات الحكومة لهذا القطاع خالل األزمة، وما إذا إن 
كان مبقدورها أن تقدم أكرث يف هذه الظروف، وصف ســعادة 
التقدميات الرســمية بأنّها فتات هزيل وإذالل للموظف، فهي 
ترواح بني 100 و150% بينام تجاوز التضخم الحاصل %1000، 
فهــي تحّل جزءا صغريا جدا من األزمة، إذ بدل أن يكفي الراتب 
املوظــف لـ 3 أيام فإنّه يكفيــه لـ 6 أيام، كام أنها ال تدخل يف 
صلب الراتب، عدا عن أّن بعض التقدميات لن يقبضها األســاتذة 

يف العطلة )متوز وآب(  مثل 90 دوالرا.
يوافق األسمر أّن الحلول التي قدمتها الحكومة خجولة وقرارات 
اإلجتامع الذي عقد مؤخرا يف القرص الحكومي، أقل من إعتيادية 
وأدت فقط اىل ترسيع دفع املستحقات وهي بدل منحة إجتامعية 
ملدة شــهرين حدها األقىص 3 ماليني لرية شــهريا أي 6 ماليني 
ملدة شــهرين، واألدىن مليون ونصف عن كل شــهر أي 3 ماليني 
عىل شهرين، وســاهم االتحاد بصدور مرسوم يقيض بإعطاء 
العســكريني بدل نقل مليون و200 ألف لرية لكن مل يأخذ طريقه 

اىل التنفيذ بعد.
ولكن هل تســتطيع الحكومة أن تقّدم أكرث؟ يجيب األســمر 
بإمكانيــة ذلك مع الحكومة الجديــدة، إّنا األمر بحاجة لحوار 
مــع وزارة املال واملجلس النيايب إلقــرار القوانني املتعلقة بهذا 
الخصوص، كاشــفا أنّه تواصل مع الرئيس نبيه بري بخصوص 
الترسيع بالقوانني ومنها املوازنة العطاء املزيد من املســاعدات 
كبــدل أســاس راتب حده األدىن مليوين لــرية وحده األقىص 6 
ماليــني لرية، إضافة إىل زيادة األجور والنقل واملنح املدرســية 
وبدل الطبابة واإلستشفاء بتعاونية املوظفني، مشريا اىل أن هناك 
مرشوع معجل مكّرر مطروح عىل الهيئة العامة بدفع 500 مليار 
لرية للتعاونية يك تتمكن من أداء واجباتها عىل الصعيد الربوي 
والطبي، ومثله لدفع 500 مليار لرية لقوى األمن الداخيل لتحسني 

واقعها خاصة الطبي.
مــن أين ميكــن متويل هذه الزيادات؟ وفق ســعادة املواطن 

ليس مســؤوال عن اإلنهيار بل 
السلطة التي متادت بنهب البلد 
وودائــع الناس، الفتا إىل حلول 
عديدة لتمويل زيادات املوظفني 
واســتثامراألمالك  كاستعادة 
العامة  والنهريــة  البحريــة 
املعتدى عليها والتي تؤمن نحو 
مليــاري دوالر، فرض رضيبة 
تصاعدية تؤمن  مردودا للدولة 
وتحقــق العدالة الرضيبية بني 
الناس، إصالح قطاع الكهرباء، 

إيقــاف الفســاد والهدر باملرافق األخرى مثــل »البور«  واملطار 
وامليكانيــك والدوائر العقارية وغريهــا، والذي يكلّف 5.5 مليار 
دوالرا سنويا، اسرجاع 31 مليار دوالر من سنة 1997 لتاريخه 

أعطيت للمصارف، جازما أّن الدولة ليست منهارة بل منهوبة.
ولّخص املطالب بإعادة القيمة الرشائية للراتب، تصحيح أجور 
يأخــذ بعني اإلعتبار قيمة التضخم الحاصلة وليس بإعطاء %50 
من أصل الراتب و 90 دوالرا مرشوطة، ال تشكل جميعها أكرث من 
150% من مجمل الراتب، يف حني تشــري  التقديرات اإلقتصادية 
إىل أّن نسبة التضخم تخطت  1000%،  ما يعني أن راتب املوظف 
لن يكفيه ألكــرث من 3-4 أيام ، كام وتفعيل موازنات الصناديق 
الضامنة وصناديق تعاضد أساتذة الجامعة والقضاة، وزيادة بدل 
النقل ليشكل 40% من قيمة »تنكة« البنزين، أو إعطاء املوظف بني 
8 و 10 تنكات بنزين شهريا، ودفع بدل إشراك كهرباء، وتحرير 

املوظف من قيود املصارف بإلغاء سقوف السحب.

{ اإلرضاب واإلرضار مبصالح املواطنني {

يرى األسمر أّن تأثري إرضاب القطاع العام عىل الدولة  كاريث 
ويؤدي اىل تحلل ما تبقى من مؤسســاتها املالية، االقتصادية، 
اإلجتامعيــة، الصحيــة، الربوية والبيئية، فــكّل القطاعات 
يســودها الشلل بفعل هذا اإلرضاب، موضحا أّن اإلتحاد العاميل 
العام والذي يضم املؤسسات العامة واملصالح املستقلة والبلديات 
واملستشــفيات الحكومية خارج اإلرضاب، ومعربا عن تحفظه 
عىل فكرة اإلرضاب الشــامل املفتوح ومؤيدا لإلرضابات الكبرية 
وامللفتة، ألن األول يؤدي اىل تحلّل مؤسسات الدولة وإىل رضر 
فادح عىل املواطن، متمنيا لو كان اإلرضاب محددا بعدد معني من 
األيام أسبوعيا، يك يتمكن املواطن من اإلستفادة من الخدمات 
العامــة، وقــال:« من خالل بعض الحــوارات مع »املرضبني« 
بالقطاع العام كان رأيي أن نتوجه اىل منازل املســؤولني عوض 

أن يدفع املواطن الفاتورة غالية«.
بدوره ال ينكر ســعادة، مفاعيل اإلرضاب الســلبية عىل سري 
شــؤون املواطن، لكّنه يشــري إىل أّن مقدمة الدستور اللبناين 
ســمحت باإلرضاب بالطرق الدميقراطية املرشوعة عندما يكون 
حق املواطن منتهكا، وإرضاب موظفي القطاع العام هو سلمي، 

وهم يطالبون بحقوقهم منذ سنوات فيام الدولة صاّمء مل تستجب 
لهــم وال بد للمواطــن من الوقوف بجانبهم، الفتا إىل أّن املواطن 
مصاب بدوره بالبنزين والكهرباء والغذاء، وسيصاب بالخدمات 
بعد إقرار موازنة 2022 حيث ســتزيد تعرفة الطوابع واملعامالت 
عرش مرات، واالتصاالت واشــراك املياه والكهرباء، فيام ال يزال 
عىل راتبه، داعيا إىل اتحــاد النقابات والروابط النتزاع الحقوق 

من السلطة.

{ هل سيستمر اإلرضاب ويحقق أهدافه؟ {

يرى ســعادة أّن املوظفني لن يعودوا عن إرضابهم املفتوح إن 
مل تصحح الدولة وضعهم، معتربا أّن اإلرضاب يجب أن يتوسع، 
ومتوقعــا إنخراط كل املنتهكــة حقوقهم، ومؤكدا أّن اإلرضاب 
ســيثمر ألّن هنــاك وحدة يف تحرك موظفــي اإلدارة العامة، 
معتربا أّن نقطة الضعف األساسية هي يف عدم إنخراط املعلمني 
وأســاتذة الجامعة ورفاقهم بالقطاعات املدنية والعســكرية، 

وهذا ما ميكن أن يوصل التحرك ألماكن حرجة.
فيام ال يفّضل األســمر أن يكون اإلرضاب متواصال ومفتوحا، 
ونحن أوصلنا الفكــرة كقطاع عام حول عملية الظلم واإلنهيار 
الالحقة بالقطاع، إذ مل يعد لدى املوظفني القدرة عىل مامرســة 
أعاملهــم والوصول اىل وظائفهم، مجددا التمّني أن يكون هناك 
يوم يف األســبوع ألجل معالجة القضايا امللحة للمواطنني الذين 
يدفعون الثمن فعليا، ال سّيام يف ظّل عدم وجود نية واضحة من 
املســؤولني مبعالجة اإلرضاب، داعيا ويفرض حكومة ترصيف 
األعامل إىل إلتفاتة لهذا املوضوع، وواعدا اإلستمرار بالتواصل مع 
املعنيني إليجاد حل لواقع هذا اإلرضاب الذي يدمر اإلدارة واملواطن 

والواقع اإلقتصادي.
يشار إىل أّن وزير العمل مصطفى بريم دعا »رابطة املوظفني« 
لتعليق اإلرضاب وأّن الرواتب واملســاعدات ســتدفع االثنني كحد 

أقىص.
خالصــة القول... رغم أحقّية مطالــب املوظفني العاّمني، ال 
يزال املواطن اللبناين عالقا يف خانة دفع مثن كّل هذه الفوىض 
التي ترضب لبنان عىل كّل الصعد، وتبقى الزيادات عىل حاجتها، 
حلوال ترقيعية طاملا مل يتوقف الفســاد، وتنفذ خطة إصالحية 

عىل مساحة الوطن.

ندى عبد الرزاق

النفايات ليست فقط مواد مل تعد ذات فائدة من 
بعد اســتخدامها، ســواء ملرة واحدة او حتى لعدة 
مرات. وإذا كانت تشكّل بحد ذاتها خطرا عىل عامل 
النظافة عند القيــام بجمعها ورفعها، فامذا عن 
أهايل منطقة النبعة – برج حمود الذين يعيشون 
بني النفايات، وباتوا يعايشــون الروائح املنبعثة 
منهــا نتيجة رميها بالقرب مــن منازلهم؟ وماذا 
عن »نكيشة جهاد. زعير«، والذين مبعظمهم من 

القرّص ومن الالجئني السوريني؟
 كنــا قد تحدثنا عن هــذا املوضوع يف تحقيق 
ســابق، حيث يقومون بنبش النفايات وتركها يف 
املكان خالل الفرز وبطرق عشوائية. يف الحقيقة 
هؤالء ال يؤذون أنفســهم فحســب، بل املجتمع 
بأكمله من خالل مالمسة النفايات لجلد الشخص 
او حتى التنفس عن طريق استنشاق الرذاذ امللوث 

بالجراثيم.

{ يف »النبعة« يوجد 3 بؤر... {
يوجد يف هذه املنطقة 3 بؤر، والواقع هي ليست 
ملكاً للمدعو جهاد زعير، بل تم االســتيالء عليها 
ألعامل الفرز من النكّاشني، وهي تعود ألشخاص 

من آل بيضون ال يقطنون يف املنطقة.
 - البــؤرة االوىل مخصصة لفــرز الخردوات 
وبطاريات الســيارات وقطع األثاث التالف او غري 

املستعمل.
 - البؤرة الثانية تســتخدم للبالستيك والزجاج 

والنفايات الكرتونية.
- البــؤرة الثالثة قامئة يف كنــف مركز يعود 
لبلديــة برج حمود وفيها يتــم تجميع االقفاص 

البالستيكية.
هذا االمر يؤثر سلبا عىل الجانب البيئي والصحي 
لجهة التلــوث الحاصل نتيجــة النكش والنبش 
والفلــش، دون إعادة رفع البقايا عن األرض. هذه 
املشــكلة حملناها اىل بلديــة برج حمود، وأيضا 
للنائب آغوب ترازيان الذي مل يكن عىل علم بوجود 
هكذا مكب بني البيوت املســكونة. كام ان البلدية 
وللمرة الرابعة مل تجبنا عىل أســئلتنا فيام يخص 
التشّوه البيئي يف املنطقة، وعن الروائح الكريهة 
املنبعثة من التنكيش والنبش والتأثري عىل النظام 
الحيــوي يف املنطقة ، والتي بطبيعة الحال تجلب 

القوارض والحرشات.

{ بلدية برج حمود »الساكت
عن الحق شيطان اخرس« {

يُطّبق عىل بلدية برج حمود قول »مثل األطرش 
بالزفة«... بحيث تقوم بتصوير البسطات املخالفة 
عــىل جوانب الطرق وتصوير عامل النظافة، وهم 
يرفعــون النفايات من تحتها وبكل فخر يتم وضع 
الصور عىل وسائل التواصل االجتامعي التي تعود 
لبلديــة برج حمود دون ان تتنّبه ان هذا بحد ذاته 
مخالفة، فإن كانت تدري فتلك مصيبة، وان كانت 
ال تدري سهواً فاملصيبة أعظم!  وعندما قلنا للنائب 
اغوب ترزيــان ان األهايل يف املنطقة موجوعني 
مام يحدث امام منازلهم، أجاب: »ال اعلم«. وعندما 
اردفنا سؤاال ان كنت ال تعلم فهذه مصيبة، تحّفظ 
عىل كلمة »مصيبــة« ممتعضا من الكلمة، عىل 
اعتبار انه ال يعلم بوجود كارثة بني أهايل النبعة.

{ أهايل »النبعة« ماذا يقولون؟ {
»كأننا نعيش مع النفايات بشــكل متجانس«، 
يقول أحد أهايل منطقــة النبعة، »لدي طفل يف 
الخامســة من العمر ويعاين من الربو ويسعل بال 
توقف وأحيانا ال ميكنــه التنفس، وذاك هو بيتي 
عىل بعد خطوات من هذه البؤر والنفايات تطّوقنا 

من كل حدب وصوب«.
امــا احدى األمهات فقالــت: »نكاد نوت من 
الروائح املنبعثة من النفايات التي يتم تكديســها 
بني منازلنا اما لفرزها او تركها من بعد نبشها، وال 
بلديــة او حتى رامكو يقومون مبا يتوجب عليهم، 
ولــدي أطفال ال ميكنهم الخــروج اىل الرشفة او 
النزول للعب امام البيت، فالنفايات ميكنك ان تريها 

بالعني وعىل مد عينك والنظر...

{ رمي النفايات يف الهواء
الطلق أخطر مامرسة... {

بالتأكيد ان رمي النفايات يف الهواء الطلق وبني 
البيوت هو أخطر مامرســة عىل االطالق، اال انه 
ميكن تفاديها. فالخطر الحقيقي مبا ينتج عنه من 
مشاكل صحية وبيئية كام انها مظهر من املظاهر 
غــري الحضارية عىل املَديني القصري والبعيد، مام 
يستدعي الحكومة اللبنانية وعىل وجه الخصوص 
بلديــة برج حمود تطبيق الجوانب القانونية فيام 
يختــص بحامية صحة مواطنيهــا. ويأيت رمي 
النفايات يف الطرقــات الضيقة بني املنازل وعىل 
الشوارع كافة يف منطقة »النبعة« – شارع سينام 
بالزا نتيجة عدم معالجة الحكومة ملشكلة انتشار 
“النكيشــة« بشكل كبري جدا وبينام كنا يف املكان 
لنقل الصورة مبوضوعية كانوا النكيشة منترشين 
امــام مكبات النفايات وامــام اعني »رامكو« ومل 
تحرّك ساكنا وعند سؤالنا ألحدهم بينام كان ينبش 
مكب النفايات ملصلحة من تعملون؟ ليجيب »جهاد 

زعير«!

{ مكب مفتوح...
امراض حّدث وال حرج {

يف ظل وجود مكب مفتوح يف منطقة مكتظة 
ســكنيا، فإن استنشاق الهواء والتعرض لجزيئات 
العضوية  »الديوكســني« واملركبــات  دقيقة كـ 
املتطايرة والتي ترتبط بشكل مبارش بأمراض القلب 
والرسطان وامراض الجلد والربو، وهذا ما قاله لنا 
أحد الســكان عن ابنه الذي يعاين من مرض الربو. 

ومعظم الذين يقطنون يف هذه املنطقة يعانون من 
امراض مزمنة ومختلفة يف ظل َسْيطرت اشخاص 
ال يُلقون باالً ال ملريض او لكبري ســن او لطفل وال 
يصغون لـ »رامكو« او لبلدية برج حمود او للدولة 

بحد ذاتها. 
هؤالء األهايل تقّدموا بعدة كتب للجهات املعنية 
يشــكون فيها عدم قدراتهم عىل تحمل النفايات 
التي تُرمى بني منازلهم، وانهم يعانون من مشاكل 
صحية نتيجة التنشق املطّول والناتج من انبعاثات 
الروائح الكريهة من جّراء النفايات ومنها الّسعال، 
الربو، التهابات الحلق والعيون وااللتهابات الجلدية 
الناتجــة عن الحكة، ومبــا ان لبنان دولة عضو 
يف »العهــد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتامعيــة والثقافية«، فمــن الواجب توفري 
حق االنســان التمتع بأعىل مستوى من الصحة 

الجسدية والعقلية.

{ وزير البيئة {
يقــول وزير البيئة نارص ياســني، »نحن نعمل 
كوزارة بيئة عىل وضــع إدارة متكاملة للنفايات 
الصلبة، ونســاعد البلديات والســلطات املحلية 
يف إدارة القطاع عــن طريق تقديم الدعم التقني 
والفنــي والقيام باملراقبة والتدقيق وإعادة تنظيم 
منظومات النفايات الصلبة يف املناطق بالتعاون 

مع الجهات املانحة«.
اضاف: »اما بخصوص موضوع ما يطلق عليهم 
»النكّاشني« فهو يف نطاق عمل البلديات والرشطة. 
ونحن أثرنا املوضوع مراراً مع املحافظني والبلديات 
الكربى، واي شكوى او تقصري مبارشة نتابعها مع 
البلديــة املعنية ومتعهدي النفايات، وإذا لزم االمر 

مع املدعي العام البيئي«.
ومن بعد حديثنا مع وزير البيئة نارص ياسني عن 
مكب »النبعة« قام باتصاالته ليتأكد من صحة ما 
حملناه له، ومن بعد ارسالنا له الصور التي تُظهر 
فظاعــة ما يحدث، قال: »اآلن تابعت املوضوع مع 
متعهد رفع النفايات، وافادين ان أحد الشوارع يف 
النبعة تحول اىل مكب للنكاشني وسأتابع املوضوع 

مع بلدية برج حمود ألنه من صالحياتها«.

{ يعقوبيان {
وتقول النائبة بــوال يعقوبيان ان »املوضوع ال 
يقف عند أحد! فبلدية برج حمود فاسدة، ويف هذه 
الحالة ميكن ألي شــخص ان يقوم بأي عمل يف 
غياب الســلطة الرادعة، فالبلديات تُعترب سلطة 

مصغرة وتســتطيع القيام بــأي إجراءات او البت 
بأي قرار، كام انه يوجد أكرث من »فضيحة« برسم 
بلدية برج حمود، اال انه ال يوجد محاسبة، وتكمن 
املشكلة األكرب يف األطراف التي تسيطر عىل حزب 
الطاشــناق، فهم يبيعون ويشرون كام يريدون، 
وينجــزون الصفقات من تحت وفوق الطاولة وال 
أحد يســألهم او يحاسبهم، واالمر ال يقترص عىل 
النفايــات، وانا أمور أخرى وكثرية وشــائكة ال 
ميكن حلّها مبنطق او بالطرق القانونية السليمة«.

اضافــت »قلنا ان النفايات بحد ذاتها ثروة فيام 
لو بدأنا الفرز. وميكننا اســتعادة مبالغ كبرية جدا 
منها باعتبارها مادة أولية. كام ان رميها بالشــكل 
واألســلوب العشــوائيني يجعلها بال افادة. ومع 
األســف ال أحد يريد ان يســمع مبوضوع »الفرز« 
ان كان عــىل صعيــد بلديتي برج حمود وبريوت، 
فاملقاربــة هي ذاتها فيام يختــص بالفرز. عىل 
الرغم من الوضع الــذي وصل اليه البلد، واالزمة 
االقتصادية واالفالس، ما زال عصابة النكيشــة 
منترشيــن وال نعرف كيف يتم »برطلتهم« وتركهم 
يعبثون بالنفايات يف الشوارع ألخذ ما ميكن بيعه 
وترك ما تبقى عىل األرض، أكرث من هكذا فســاد 

وفوىض ما بقى يصري«؟! 
وتابعت: »لألســف هذه الظاهرة يف كل لبنان، 
وانــا يف برج حمود أكرث انتشــارا، وكلام كانت 
البلدية أضعف، والقدرة يف الســيطرة عىل األمور 
اقل، ومتابعة حيثيات أي موضوع منعدمة سنجد 
النكيشــة يعملون بأريحية، وقــد حصل مؤخرا 
حادث يف مكب الجديدة حيث كان أحد األشخاص 
سيفقد حياته بســبب هؤالء النكيشة، اال انه تم 
السيطرة عىل االمر ومتكنوا من ايقافهم. والواضح 
ان هــؤالء مغطّيني من قبل جهات نافذة وهي من 

تقوم بإفالتهم عىل كل املكبات«.
كيف ميكن إيقاف ظاهرة الـ »SCAVENGERS«؟

 »SCAVENGERS« وعن كيفية إيقاف ظاهرة الـ
قالت يعقوبيان انه »ال ميكن إيقاف هذه الظاهرة 
او النكّيشــة، اال مــن خالل الفــرز البيتي ككل 
دول العــامل. والنفايات التي ميكــن إعادة بيعها 
والطعــام الذي يكون مفــروزا من املصدر، ميكن 
تحويله اىلCOMPOSE GRADE A، ونحن نقوم 
باســترياد هذا النوع، ويوجد لدينا أراض زراعية 
كبرية، فبدال من اســترياد هــذه املادة من الخارج 
ميكننا نحن صناعتها من خالل تســبيع نفاياتنا 
واســتخدامها يف الزراعة وإعادة البيئة الخرضاء 

للبلد. ظاهرة SCAVENGERS ســتبقى طاملا املال 
سيبقى ســائبا، والنفايات عبارة عن مال سائب، 
لــذا تم تأليــف عصابات تقــوم بالنبش واخذ ما 
ميكن بيعه، وهذا عبــارة عن »بيزنس« بحد ذاته 
ويتوقف عندما الدولة تقــوم بتوظيف املصلحة 
العامــة ومصلحة الناس قبل مصالح العصابات، 
ويصبح لدينــا قطاعا مربحاً، وبيئة نظيفة، كام 
ان وجود املكبات واملطامر العشــوائية تصبح غري 
قامئة. يف بلد صغري كلبنان الفرز من األولويات، 
وال ميكن حل أي من هذه املشاكل سوى باملعالجة 

من املصدر«. 
اضافــت: »انا تقدمت بقانون للفرز اال ان بعض 
النواب الجهالء استهزأوا به!! وأخربوين ان الفرز 
هــو عبارة عن ثقافــة؟ اال اننا بحاجة اىل قانون 
وليس ثقافة »تكديس االكياس« من خالل االجبار 
والتوعية، وعندها تسري األمور باالتجاه الصحيح، 
وكنا قد عملنا مع عدة شوارع عىل موضوع الفرز 

واألمور صارت بشكل جيد ومنظم ومتقن«.
وهل الـ SCAVENGERS يقومون بعمل جيد؟ 
تجيــب يعقوبيان »بالتأكيــد ال، هذا الكالم ليس 
مبقبول عىل االطالق، فهــؤالء يقومون بالنبش 
ويلوثــون البيئة ويســاهمون يف نرش األوبئة 
والقــوارض واىل ما هنالــك. ألنهم يقومون بهذا 
العمل بطرق عشــوائية ويؤخذون ما يريدون وما 
تبقى يبقى عــىل األرض، واليوم نحاول االعتامد 
عىل السائحني القادمني اىل لبنان إلنعاش الوضع 
االقتصادي، وما نفع حمــالت »اهال بهالطالة« 
ونحــن اقله ليس لدينا بيئة نظيفة كيفام التفتت 
تجد املكبات يغزوها النكيشة وكيفام توجهت تجد 
بقايا النفايات مرماة عىل األرض والروائح الكريهة 
منبعثة منها!! واين وزيري البيئة والسياحة وهل 
مــن تدابري خاصة يف هذا املوضوع؟ ام نعتمد يف 
الســياحة عىل لوحات إعالنية فقط!! ماذا يقول 
وزير البيئة نارص ياســني عن املكبات العشوائية 
التي أضحت ظاهرة شائعة بني البيوت السكنية«؟

وعليه، العمل املتكامل واملتقن يبدأ من الدولة وما 
تحتويه ونفاياتنا مبعظمها عضوية، والنكيشــة 
ال يؤخــذون »العضوي« بل يركزون عىل النفايات 
البالســتيكية وما ميكن إعادة تدويره. ومن املهم 
ان نؤخذ هذه النفايات العضوية ونقوم بتسبيغها 
لالســتعامل يف األمور الزراعية والحديث عن ان 
هؤالء النكيشــة يقومون بعمل جيد هو ما يؤكد 
اننا محكومون من مافيات وليس من رجال دولة.

جّيد؟ بعمل  يــقــومــون   SCAVENGERS ـــ  ال هــل  ــارســة...  ــم ُم أخــطــر  يُعتبر  الطلق  ــهــواء  ال فــي  النفايات  ــي  رم
ــّيـــة؟ ــوائـ ــعـــشـ ــات الـ ــ ــّب ــ ــك ــ ــلـــى امل ــاف هـــــذه الـــــظـــــاهـــــرة؟... وهـــــل لـــلـــدولـــة ســلــطــة عـ ــ ــق ــ ــكـــن إي ــمـ ــيـــف يُـ كـ

إضــــــراب ُموظفــــــي اإلدارة العامــــــة بيــــــن مطرقــــــة العــــــوز وســــــندان الشــــــلل
األســــــمر لـ »الديار« : تأثير اإلضراب كارثي... وعلينا التوّجه الى منازل املســــــؤولين
ســــــعادة لـ »الديار« : نقطة الضعف األساســــــّية عدم انخراط املعّلمين وأساتذة الجامعة
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ــعودية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الثانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي املرتبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لبنـ
ــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن الذهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدول العربيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي احتياطـ ــ ــ ــ ــ ــ فـ

 هـــــــــــــــل ســـــــــــــــيتّم الفصـــــــــــــــل نهائيـــــــــــــــاً بيـــــــــــــــن ملـــــــــــــــف »الترســـــــــــــــيم«
وتســـــــــــــــهيل وصـــــــــــــــول الغـــــــــــــــاز املصـــــــــــــــري والكهربـــــــــــــــاء األردنيـــــــــــــــة؟

نــر مجلــس الذهــب 
العاملي تقريره لشهر حزيران 
البنوك  الحتياطيــات   2022
املركزيــة يف العــامل مــن 
الذهب، وقد أظهرت البيانات 
بلغــت  االحتياطيــات  أن 

35568.40 طن من املعدن.
أمنا،  الذهب مــاذا  ويعد 
وخاصة يف أوقات األزمات، 
حيث يتجــه الكثريون نحو 
رشائــه للتحوط من مخاطر 
التضخم، ويف األعوام املايض 
شهدت أسعار املعدن النفيس 
ارتفاعا يف ظل أزمة فريوس 

كورونا وتبعاتها.
ويف العامل العريب تتصدر 
الســعودية الــدول العربية 
باحتياطيــات الذهب، حيث 

متتلك اململكة 323.1 طن من املعدن النفيس، وذلك وفقا لتقرير 
ملجلس الذهب العاملي.

ويف املرتبة الثانية يأيت لبنان باحتياطيات تبلغ 286.8 طن، 
ومن ثم تأيت الجزائر باحتياطيات تصل إىل 173.8 طن.

ويف مــا يتعلق بحصة الذهب يف احتياطيات الدول العربية 
الدوليــة، تظهر البيانات أن لبنــان يتصدر الدول العربية بهذا 
املؤرش، إذ يشكل املعدن النفيس نحو 50.7% من إجاميل قيمة 
احتياطياته، يف املرتبة الثانية تأيت مرص ويشكل الذهب قرابة 

21.8% من احتياطياتها الدولية. 

مــن الطبيعــي ان تتجه 
األنظار يف الساعات القليلة 
املقبلة اىل نتائج الجولة التي 
قامت بها السفرية االمريكية 
دورويت شــاي اىل قــرص 
بعبدا قبل ان تزور عني التينة 
ووزير الطاقة ملعرفة عناوين 
الرسالة التي قصدت ايصالها 
اىل املسؤولني اللبنانيني عىل 
وقع الحراك الذي يقوده رئيس 
الوفد االمرييك املســهل  اىل 
املبارشة يف  املفاوضات غري 
الناقورة عاموس هوكشتاين 
ونتائج اللقاءات التي عقدها 
يف نهاية االســبوع املايض 

مع املسؤولني االرسائيليني.
واســعة  مصادر  وقالت 
االطاع »ان شــيا نقلت اكرث 

من سؤال اىل املسؤولني اللبنانيني متحورت حول بعض النقاط 
التفصيليــة والتوضيحات التي يحتــاج اليها املوفد االمرييك 
الستكامل املفاوضات مع الجانب االرسائييل توصل اىل مرحلة 
تقريب وجهات النظر بهدف العودة اىل طاولة املفاوضات يف 

الناقورة.«
وان تكتمت املراجع الرســمية حول النقاط التي نقلتها شيا 
اىل لبنــان فان ما ترسب ليس كافيا إللقاء الضوء عىل النتائج 
األولية التي توصل إليها هوكشتاين مع املسؤولني اإلرسائيليني 
كاملة. فاملعلومات تشــري اىل انها ســألت عن بعض النقاط 
واالحداثيــات املحددة املتصلة بتوســيع الفجوة كام اقرتحها 
هوكشتاين يف 8 شباط املايض يف منطقة وسطية من البلوك 
اللبنــاين رقم 9 من اجــل الحصول عىل الجزء الجنويب كاما 
منه والذي أظهرت بعض الدراســات األولية املتداولة بأنه يقع 
يف الجزء الشــاميل من البلوك 72 االرسائييل من اجل ضامن 

حصول لبنان عىل كامل حقل قانا.
كام شملت االسئلة االمريكية رضورة االضاءة عىل االحداثيات 
الناجمة عن مطلب لبنان باعادة تصويب الخط املبارش املرسوم 
مــن قبله انطاقا من النقطة النافرة يف »حقل قانا«  باتجاه 
الغرب وصوال اىل النقطة 23 التي ترســم محطة االلتقاء بني 
املناطــق االقتصادية لكل من لبنان وقربص وارسائيل وتحديد 
الفروقات  الناجمة عن االقرتاح اللبناين.مل »حقل قاناو مبعزل 
عام يتصل مبصري مهمة هوكشــتاين فقد استنتج املسؤولون 
اللبنانيون من الســفرية شيا ان هوكشتاين حقق شيئا ما يف 
لقاءاته مع املسؤولني االرسائيليني لكنه غري قادر عىل توصيف 
ما حصل عليه ليعتــربه وكأنه املوقف اإلرسائييل النهايئ من 

االقرتاح اللبناين 
و مبعزل عام يتصل مبصري مهمة هوكشــتاين فقد استنتج 
املســؤولون اللبنانيون من السفرية شيا ان هوكشتاين حقق 
شيئا ما يف لقاءاته مع املسؤولني االرسائيليني لكنه غري قادر 
عــىل توصيف ما حصل عليه ليعتربه وكأنه املوقف اإلرسائييل 
النهــايئ مــن االقرتاح اللبناين مبا ميكنــه اىل اقرتاح املوعد 
املقبل الستئناف املفاوضات يف الناقورة ان وجد الحاجة اليها 
رضورية واال الذهاب فورا اىل ترســيم كل جانب من الجانبني 
خطــه الجديد وعرضه عىل الجانب االمرييك فان توافقا عىل 
إحداثياته كاملة ينتقل بهام الطرفان مبارشة إىل االمم املتحدة 

ليكون بديا من االقرتاحات السابقة لكا الطرفني.
وعليــه فان التوصل اىل هذه املرحلــة يعني ان لبنان انهى 
الجدل القائم حول مصري املرســوم 6433 والنقطة 23 ملجرد  
إجــراء التعديل الذي تم التوصل إليــه  رشط ان يكون ضامنا  

لحقوق لبنان بالحجم املتفق عليه يف مقابل خطوة إرسائيلية 
مامثلة وان احتاج الطرفان اىل دور ما للوسيط االمرييك فهو 
جاهز ليؤدي »الدور املســهل« اىل ان يصل الطرفان اىل موقف 

موحد يكون بديا من اي مفاوضات مقبلة.
عــىل هذه الخلفيــات انتقلــت القراءات الديبلوماســية 
والسياســية اىل الرســالة التي نقلتها شيا اىل وزير الطاقة 
وليد فياض بعدما تبني انها مل تتناول معه مهمة هوكشــتاين 
وما انتهت إليه حتى اليوم. فهي – وبحسب معلومات موثوق 
بها وصلت اىل »املركزيــة« فإنها وبعدما هنأته عىل التوصل 
إىل االتفاق املبديئ عىل مســتوى املدراء العامني ملؤسســات 
الكهرباء اللبنانية واالردنية والســورية الذي تم التوصل اليه  
يف 21 حزيران املايض يف بريوت رست بان تبلغت من فياض 
بأنه سيتوجه اليوم اىل القاهرة ملزيد من التنسيق مع الجانب 
املــرصي وتامني التوافق عىل جوانــب تقنية ومالية ما زالت 
عالقــة بني الدولتني بانتظار بت البنــك الدويل بقرار متويله 
للمروع اآليــل اىل نقل الغاز املرصي والكهرباء االردنية اىل 

لبنان عرب الشبكة السورية .
وهنا ابلغت شيا فياض بان البحث الجاري يف البنك الدويل 
للبــت بالقرض الخاص بلبنــان لتمويل هذه الخطة كاملة قد 
اقرتب من نهايته السعيدة وأن بادها قامت مبا ميكن ان تقوم 
به من جهود لتشجيع البنك الدويل عىل هذه الخطوة إىل درجة 
توقعت أنه ســيكون جاهزا للتمويل يف النصف الثاين من آب 
املقبــل كموعد نهايئ ليعطي االشــارة االيجابية بالتزامن مع 
اعطاء الكونغرس االمــرييك الضوء االخرض العفاء املروع 
بكامله من مقتضيات عقوبات قانون قيرص جراء املشــاركة 
الســورية يف املروع كطرف أسايس من اربعة اطراف هي 

باالضافة اليها مرص واألردن ولبنان.
ويف خاصة لجولة شيا اقرتب املسؤولون من تكوين قناعة 
ثابتة بان الفصل قد تحقق نهائيا بني عملية الرتســيم للحدود 
البحرية وتعزيز ساعات التغذية الكهربائية يف لبنان. ومل يعد 
هناك اي رابط بني الخطوتني فان تأخرت مفاوضات الرتســيم 
ألشهر عدة لن يكون لها اي تأثري عىل انطاق مروع التغذية 
عرب خط الغاز العريب وخصوصا ان هوكشــتاين ليس لديه اي 
وقــت للبحث بهذين االمريــن قبل ان ينتهي الرئيس االمرييك 
جــو بايدن من جولته عىل ارسائيل والضفة الغربية واململكة 
العربية السعودية التي ســتتناول ازمة الطاقة العاملية جراء 
الحرب الروسية  - االوكرانية والسعي االمرييك اىل زيادة إنتاج 
دول أوبك بطريقة تغطي الحد االقىص من الفروقات الناجمة 
عن فرض العقوبات عىل الغاز والنفط الرويس منذ 24 شباط 

حتى اليوم بعد بدء الغزو الرويس ألوكرانيا.

ــــــرو« ـــ ـــ ـــ ـــنتراالت »اوجي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــازوت لس ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن امل ـــ ـــ ـــ ـــّم تأمي ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة: ت ـــ ـــ ـــ كريدي

ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان أعلنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروت وجبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاه بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ميـ
عـــــــــــــــن ُمنـــــــــــــــاورة للتوزيـــــــــــــــع تدريجـــــــــــــــاً فـــــــــــــــي العاصمـــــــــــــــة

 أســـــــــــــــامة ســـــــــــــــعد: نحـــــــــــــــذر مـــــــــــــــن أّي تجـــــــــــــــاوز للتســـــــــــــــعيرة
الرســـــــــــــــمية مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل أصحـــــــــــــــاب املولّـــــــــــــــدات الخاصـــــــــــــــة

اعلن املدير العام لهيئة اوجريو عامد كريدية بانه »تم تأمني 
املازوت للسنرتاالت التي عادت اىل العمل بشكل طبيعي، وحررنا 

جزءاً من السلف التي كانت مقررة لنا يف مجلس الوزراء«.
ولفــت كريدية اىل ان »هناك مروع يُدرس للحصول عىل 
هبة للبدء باســتخدام الطاقة الشمســية وبطاريات عالية 

الجــودة، وهذا املروع يُعمل عليــه واصبحنا متقدمني به«، 
موضحا بانه يف ظل عدم االستقرار االقتصادي يف البلد هدفنا 

استمرارية هذا القطاع.
واشــار كريدية اىل انه عندما وضعنا جدول األســعار كان 

الهاجس األسايس لدينا القدرة الرائية لدى املواطن.

صدر عن مؤسســة مياه بريوت وجبل لبنان البيان االيت:
»ملــا كانت املؤسســة قد وعدت املشــرتكني يف منطقة 
بــريوت الجنوبيــة الذين يتم مدهــم باملياه من خط 1200 
بإنجــاز تصليح العطــل الكبري الذي طرأ عــىل هذا الخط 
منتصف االســبوع، ترى من واجبها والتزاما بالشفافية ان 
تضع املشــرتكني خصوصا واللبنانيني عموما مبا حصل من 
تطــورات فنيــة وتقنية حالت دون إعــادة التغذية يف هذا 

الشأن يف الوقت املحدد.
ان املؤسســة بالتعاون مع منظمة اليونيســف مشكورة 
وبتمويل منها كادت ان تنجز تصليح العطل، إذ بارشت إجراء 
تجارب عىل الخط 1200، ولكن هذه التجارب أظهرت تصليح 
العطل األسايس يف مقابل ترسب مياه يف موقع آخر، نتيجة 
االهرتاء الذي يصيب الخط الذي يعود تأسيســه إىل أكرث من 

عاما. خمسني 
ويتطلب ذلك اســتبدال قسم كبري من خط ال1200.

بنــاء عليه تم التأكيد عىل متويل وتأمني كافة التجهيزات 
الازمة، األمر الذي سيســتغرق حواىل اسبوعني.

ولكن املؤسســة لن تبقى يف االنتظــار يف حال جمود، 
بل ســتقوم مبناورة عىل ســتة من خطوط الجر الرئيسية 
لتتمكن مــن توصيل املياه إىل الخزان الرئييس يف برج ايب 
حيدر، وبالتايل معاودة التوزيع بشــكل تدريجي إىل مناطق 
الحدث، املصيطبة، زقاق الباط، عبد الله خالد، الحمرا، عني 

البسطة. الباشورة،  املريسة، 
ان املؤسســة تؤكد انها تشارك املشــرتكني ضيقهم، مام 
آل اليــه الوضع نتيجة ظــروف خارجة عن ارادتها، ولكنها 
تؤكــد انها لن ترتاجع امام هذا الظرف الصعب، وستســعى 
لتأمــني ما أمكن من حلول فنيــة وتقنية رسيعة، متوجهة 
بالشــكر ملنظمة اليونيســف وملن يتواصل مع املؤسسة من 
فعاليــات نيابية وســلطات محلية، مكــررة نداءها لضم 
الجهود والتعاون بني كل املعنيني إليجاد الحلول املستدامة« .

جدد النائب أســامة سعد التحذير من الفوىض يف تسعرية 
املولــدات، ومن إقــدام بعض أصحاب املولــدات عىل تجاوز 
التسعرية الرسمية. ودعا الهيئات املعنية؛ من البلدية، إىل وزارة 
االقتصاد، واىل القضاء واألجهزة األمنية، إىل القيام بواجباتها 

يف حامية املشرتكني من الظلم واالبتزاز.
كــام ودعــا املواطنني إىل رفض الفواتــري املجحفة، وإىل 
مواجهة االبتزاز والتهديد الذي ميارسه بعض أصحاب املولدات.

 وقــال: »مع نهاية كل شــهر يتكرر صدور التســعرية 
الرســمية للمولدات، وهي تسعرية ترتفع شهريا، حتى باتت 
أغــىل من إمكانات غالبية املواطنني. ومع نهاية كل شــهر 
أيضاً تتكرر املأســاة. فالقســم األكرب من أصحاب املولدات 
يلجــؤون إىل فــرض تســعرية أعىل بكثري من التســعرية 
الرسمية، كام ويلجؤون إىل مضاعفة رسم العداد، وإضافة 
10% من دون أي مربر. واملأســاة املشار إليها لها أيضا وجه 
املهزلة. فالهيئات الرســمية املسؤولة عن حامية املشرتكني 
تقف مكتوفة األيدي، وال تبادر إىل اتخاذ أي إجراء رادع ضد 

أصحاب املولدات املخالفني. وكام تذكرون جيدا، لقد ســعينا 
مع فاعليات املدينة، خال الشــهر املــايض، وحاولنا إلزام 
أصحاب املولدات التقيد بالتســعرية الرسمية، إال أن مسعانا 

مل ينجح.
وأما أسباب عدم النجاح فتعود إىل تراخي الهيئات واألجهزة 
الرسمية املعنية، وعدم اتخاذها املواقف الحاسمة املطلوبة«.

وتابع: »نحمل هذه الهيئات واألجهزة؛ من البلدية، إىل وزارة 
االقتصاد، وإىل القضاء واألجهزة األمنية املسؤولية عن حصول 
أي تجاوز للتسعرية الرسمية هذا الشهر أيضا. كام ونحذر من 
احتامل حصول تفلتات وإشكاالت قد تنتج عن محاوالت فرض 

فواتري ظاملة عىل املشرتكني«.
وختم سعد ترصيحه: »نؤكد دعم أي تحرك يف املدينة، أو يف 
أي حي من األحياء، يبادر إليه املواطنون رفضا للفواتري الظاملة، 
أو يف مواجهة االبتزاز والتهديد من قبل أي صاحب مولد. كام 
ونؤكد االستعداد الكامل للوقوف اىل جانب مثل هذه التحركات 

تعبريا عن االلتزام بالدفاع عن حقوق الناس«. 

 األمـــــــــــــــم املتحـــــــــــــــدة عّبـــــــــــــــرت عـــــــــــــــن مخـــــــــــــــاوف خطيـــــــــــــــرة
ـــــــــي ـــ ـــ ــــــن الغذائ ـــ ـــ ـــ ــــــدام األم ـــ ـــ ـــ ــــــة انع ـــ ـــ ـــ ــــــبب أزم ـــ ـــ ـــ ــــــان بس ـــ ـــ ـــ ـــــــــي لبن ـــ ـــ ف

أشــارت دائرة وكالة »الغوث« يف الجبهة الدميقراطية، يف 
بيان، اىل أن »االمم املتحدة عربت عن مخاوف خطرية بشــأن 
االحتياجات اإلنسانية املتزايدة يف جميع أنحاء لبنان املرتبطة 
بأزمة انعدام األمن الغذايئ، بعد ان ارتفع عدد األشخاص الذين 
هم بحاجة ماسة للدعم يف الباد بنسبة 46 يف املائة، مقارنة 
مع الاجئني الفلســطينيني الذيــن تخطت معدالت الفقر بني 
اوســاطهم نسبة 73 باملائة يف نيسان املايض، حسب وكالة 
الغــوث و 87 باملائة يف صفوف املهجرين الفلســطينيني من 

سوريا«.
ودعت منسقة الشؤون اإلنسانية ونائبة املنسقة الخاصة 
لألمم املتحدة يف لبنان، نجاة رشــدي، من جنيف اىل »توفري 
مبلغ 546 مليون دوالر أمرييك ملساعدة نحو 2.2 مليون لبناين 
و86 ألــف مهاجر و 200 ألف الجئ فلســطيني يحتاجون إىل 

مساعدات طارئة.
وأوضحــت الوكالة، اىل أنهــا »كانت قد اطلقت نداء خاصا 
لدعم الاجئني الفلســطينيني يف لبنان واملهجرين من سوريا 
بداية هذا العام، بهدف توفري االحتياجات األساســية األخرى 
ودعم خدمــات العاج يف املستشــفيات والتعليم وخدمات 

املخيامت )الوقود(.
ولفتت اىل أنه »رغم املستوى الذي وصلته االزمة يف لبنان، 
خاصة بعد رفع الدعم الحكومي عن السلع االساسية والنفط 

واالدويــة واالتصــاالت الهاتفية واالنرتنــت، مل نلمس حتى 
اللحظــة ان هناك تجاوبا ايجابيا من قبل الدول املانحة، بل ان 
االونــروا اعلنت، وحتى منتصف حزيران املايض، بأنها مل تتلق 
سوى 20 باملائة فقط من ميزانية الطوارئ املخصصة لسوريا 
ولبنان واألردن، من اصل مبلغ 365 مليون دوالر أمرييك كانت 
قد طلبته. مع االشــارة اىل ان احتياجــات ومعاناة الاجئني 
واملهجرين قد تضاعفت، وتعرّف اعضاء اللجنة االستسشارية 
لاونروا الذين زاروا بعض املخيامت قبل نحو اســبوعني عىل 

جزء بسيط منها«.
وأشــارت اىل أنه »يبدو أن هناك عنادا وارصارا واضحا من 
بعض الدول املانحة ملزيد من افقار الاجئني الفلســطينيني يف 
لبنان واملهجرين من سوريا، وان بعض الدول املانحة، وموظفني 
داخل االونروا، يتهربون من االستجابة للتحديات االقتصادية 
واالغاثية املتزايدة لاجئني يف جميع اماكن تواجدهم. وهو امر 
ال ميكن تفســريه اال يف اطار عملية الضغط التي متارس عىل 
الاجئني الفلسطينيني واالونروا لتحقيق اهداف سياسية عىل 
عاقة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، لكن واهم من اعتقد ان 
ما عجزت ارسائيل والواليات املتحدة عن تحقيقة طيلة اكرث من 
74 عامــا من االحتال والقتل واالعتقال ونهب االرايض قادر 
اليوم عىل تحقيقه عرب حرب تجويع حقيقية تشن عىل جميع 

ابناء الشعب الفلسطيني«. 

ــة ــيـ ــروسـ ــاد األوروبــــــــــــي: الــــحــــرب الـ ــ ــحـ ــ  إحـــــصـــــاءات االتـ
األوكـــرانـــيـــة أربــكــت أســــواق الــســلــع الــزراعــيــة فــي الــعــالــم

ــي أنــــشــــأ صـــــنـــــدوق تـــمـــويـــل لــتــعــزيــز ــ ــ ـــدول ــ  الـــبـــنـــك الـ
ــب والــــتــــصــــدي لــهــا ــ ــأّهـ ــ ــتـ ــ ــن األوبـــــئـــــة والـ ــ الــــوقــــايــــة مـ

أكد مكتب اإلحصاءات التابع لاتحاد األورويب »يوروستات«، 
أن العملية العســكرية الروســية ضد أوكرانيا أربكت أسواق 
السلع الزراعية يف العامل، وتسببت يف ارتفاع حاد يف أسعار 

املنتجات الرئيسية، ويف عنارص اإلنتاج.
وأوضحت »يوروســتات«، يف بيانات حديثة، أن »متوسط 
ســعر السلع والخدمات التي تستهلك حاليا يف الزراعة ارتفع 
بنســبة 9.5 يف املئة يف الربع األول من العام الجاري مقارنة 
بالربع األخري من عام2021، كام ارتفع بنســبة 21.2 يف املئة 
يف ســعر األسمدة ومحسنات الرتبة، وبنسبة 17.4 يف املئة 
يف ســعر الطاقة وزيوت التشحيم، وبنسبة 9.2 يف املئة يف 

سعر علف الحيوان«.
ولفتت إىل أن »متوســط سعر املنتجات الزراعية زاد بنسبة 
ســتة يف املئة يف نفس الربع«، مشــريًة إىل »تسجيل زيادة 

قياسية يف أسعار القمح والزيوت والذرة«.

وكانت »يوروستات« قد أعلنت، يف وقت سابق، أن »منطقة 
اليورو ســجلت يف يونيو املايض نسبة تضخم قياسية بلغت 
8.6 باملئة عىل أســاس سنوي، فيام قفزت نسبة التضخم إىل 
7.4 باملئة يف نيسان حتى ناهزت 8.1 باملئة يف أيار، وهي أعىل 
أرقام تســجل منذ بدء نر مؤرشات مكتب اإلحصاء األورويب 

يف كانون ثاين 1997«.
وتســبب الرصاع الرويس األوكراين، املســتمر منذ أكرث من 
أربعة أشــهر، يف تعطيل تصدير املنتوجات الزراعية من هذين 
البلديــن الذين يعتربان من أهم مصــدري العامل من الحبوب 

وزيوت الذرة ودوار الشمس واألسمدة.
ورغم اســتئناف تصديــر الحبوب األوكرانيــة عرب البحر 
األســود قبل يومني، إال أن األســواق الدولية التزال تشهد ندرة 
يف معروضات الحبوب والزيوت النباتية، فيام تشهد األسعار 

ارتفاعا متواصا بسبب تعطل ساسل االنتاج والتسويق.

وافق مجلس إدارة البنك الدويل عىل إنشاء صندوق لتمويل 

االســتثامرات من أجل تعزيــز القدرات الوقائية من األوبئة 

لها. والتصدي  والتأهب 

وأوضــح البنك الدويل يف بيان، أن الرتكيز يجب أن ينصب 

عىل البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، الفتا اىل أن الهدف 

هــو إطاق هذا الصنــدوق يف الخريف. وأضاف أن »الكلفة 

البرية واالقتصادية واالجتامعية املدمرة لكورونا كشفت 

الحاجــة امللحة إىل العمل املنســق لتعزيــز النظم الصحية 

وحشد موارد إضافية«.

وأشــار البنــك الدويل، إىل أن هذا الصنــدوق تم تطويره 

مببــادرة من الواليــات املتحدة وإيطاليا وإندونيســيا يف 

إطار رئاســاتها ملجموعة العرين، وبدعم واســع من هذه 

املجموعة.

وذكــر أنه »تم اإلعان حتى اآلن عن أكرث من مليار دوالر 

من االلتزامات املالية لهذا الصندوق، مبا يف ذلك مســاهامت 

مــن الواليات املتحدة واالتحاد األورويب وكذلك إندونيســيا 

وأملانيا وبريطانيا وســنغافورة ومؤسستي غيتس وويلكوم 

ترست«.

ولفــت رئيس البنك الدويل ديفيد مالباس، يف البيان، إىل 

أن »هذه املؤسســة املالية هي أكرب ممول للوقاية والتأهب 

والتصــدي للوباء عرب عمليات جارية حاليا يف أكرث من مئة 

الصحية«. أنظمتها  لتعزيز  نامية  دولة 

وأكد أن الصندوق الذي ســمي »الصندوق املايل الوسيط« 

ســيقدم متويا إضافيا عىل األمد الطويل الســتكامل عمل 

املؤسســات القامئة عرب مساعدة الدول واملناطق ذات الدخل 

الضعيف واملتوســط عىل االستعداد للوباء املقبل.

وكشــف رئيس منظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم 

غيربيسوس، يف بيان، أن منظمة الصحة العاملية تشارك يف 

املروع وستقدم خربتها التقنية له. وسيستخدم الصندوق 

يف العديــد من املجاالت مبا يف ذلك مراقبة األمراض. 

 مــــــــــا مــــــــــدى تأثيــــــــــر إضــــــــــراب القطــــــــــاع العــــــــــام فــــــــــي ســــــــــوق الــــــــــدواء؟
ــــة ــ ــ ــ ــــل البطيئ ــ ــ ــ ــرة العم ــ ــ ــ ــ ــــم وتي ــ ــ ــرة رغــ ــ ــ ــ ــ ــور ُميّس ــ ــ ــ ــ ــارة : األم ــ ــ ــ ــ جب

فيام يعاين لبنان من أزمة شّح ملا تبقى من أدوية مدعومة 
)أمراض مســتعصية وجزء من أدوية األمراض املزمنة(، جاء 
إرضاب موظفي القطاع العام ليزيد الطني بلة فيوقف املعامات 
الرســمية ويعرقل عمليات االســترياد فام مدى تاثريه عىل 

القطاع الدوايئ؟
نقيب مستوردي األدوية وأصحاب املستودعات كريم جبارة 
يوضح«اليــوم وترية العمل بطيئة ألن املوظفني ال يداومون إال 
ّمرة أو إثنتني أسبوعياً. لكن، يف بعض الدوائر ال سيام املتعلّقة 
بالدواء، لدى موظف القطاع العام حس مسؤولية كبري إذ يبذل 
جهداً أكرب ويسعى لتسيري أمور املواطنني قدر اإلمكان إن كان 

من مركز عمله أو حتى من منزله«.
ويشري إىل أن »حّتى اللحظة أمور الدواء ميرّسة رغم اإلرضاب، 
وال ميكن القول إنه العائق األسايس أمام قطاع الدواء بل يوجد 
يف أماكن أخرى، ففي األدوية املدعومة يتمّثل العائق األسايس 
بالتمويــل عرب تأمني املبالغ الازمة وتســديدها للموردين يف 
الخارج وشحن أدوية مقابلها. أما العائق الثاين األسايس فهو 
كميات األدوية القليلة املوجودة يف الســوق املحيل ألن املبالغ 
املتوافــرة للدعــم غري كافية لتغطية حاجــة كّل املرىض وكّل 
األدويــة املدعومة، إذ ورغم جهــود وزير الصحة يف حكومة 
ترصيف األعامل فراس األبيض ملحاولة اســتخدام املبلغ بأفضل 
طريقــة ممكنة ال يزال النقــص يف األدوية قامئاً ويرتاوح ما 

بني 30 إىل 50% حســب الدواء والعاج... كذلك، الدين املتوجب 

للركات العامليــة كبري وقيمته 400 مليون دوالر وما من حل 

نهايئ بعد لكيفية دفعه وجدولته، مع العلم أن هذه أدوية كانت 

شــحنتها الركات العاملية للبنان من دون أن يسدد مثنها وتم 

بيعها بالســعر املدعوم«. بالتايل، يلفت جبارة إىل أن »املعضلة 

األساسية الناتجة من نقص األدوية بسبب نقص التمويل هي 

بروز التهريب، ال سيام من تركيا. وجزء كبري من األدوية املهربة 

واملستخدمة لعاج األمراض املستعصية مّزور، ما يؤذي املريض 

بشكل مزدوج ألنه يدفع مثن الدواء املزّور بالدوالر«.
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االحد 3 متوز 2022

أعلنت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطني يف 
الــرق األدىن »أونروا« تلقيها 20% فقط من امليزانية املخصصة 
لالســتجابة اإلنسانية يف سوريا ولبنان واألردن حتى منتصف 

متوز 2022.
ووفــق تقرير للمنظمة األممية، فإنها تحتاج إىل 365 مليون 

دوالر أمرييك من أجل استجابتها اإلنسانية يف الدول الثالث.
وتشمل خدمات »األونروا« التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة 
والخدمــات االجتامعية والبنية التحتية وتحســني املخيامت 
والحامية واإلقراض الصغري لالجئي فلسطني يف األردن ولبنان 

وسوريا والضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة.
ومتول »أونروا« بشكل كامل تقريبا من خالل التربعات الطوعية 
التي مل تواكب »مستوى النمو يف االحتياجات« ونتيجة لذلك تعاين 
املوازنة الربامجية التي تعمل عىل دعم تقديم الخدمات الرئيسية 

من عجز كبري.
ومل يسفر مؤمتر التعهدات للوكالة، األسبوع املايض، عن سد 
العجز املايل للوكالة التي تلقت خالل املؤمتر تعهدات قيمتها 160 

مليون دوالر أمرييك.
وقالت املتحدثة باســم األونروا متــارا الرفاعي إن »مجموع 
التعهدات التي قدمت يف مؤمتر استضافته الجمعية العامة لألمم 
املتحدة يف نيويورك، بلغ 160 مليون دوالر، باإلضافة إىل ما تلقته 
الوكالة خالل 2022، ودفعات ما زالت تتوقعها خالل الصيف تضع 

الوكالة أمام عجز يفوق 100 مليون دوالر«.
ويف ســوريا، يحتاج 420 ألف الجئ فلسطيني إىل مساعدات 
نقدية وغذائية عينية، أما يف لبنان فيحتاج 162 ألفا من الالجئني 
الفلســطينيني من سوريا والالجئني الفلسطينيني يف لبنان إىل 

مساعدات نقدية طارئة.
وتحتاج الوكالة األممية إىل 30 مليون دوالر يف سوريا، للحفاظ 
عىل الحد األدىن من املساعدات النقدية والغذائية حتى نهاية العام، 

وتحتــاج الوكالة أيضــا إىل 10 ماليني دوالر إلجراء أعامل إعادة 
تأهيل أساسية ملنشآتها يف مخيمي الريموك وعني التل.

وتســعى »األونروا« جاهدة الستئناف خدماتها لدعم الجئي 
فلسطني باملســاعدات اإلنسانية األساســية، مع عودة بعض 

العائالت إىل املخيمني.
يف لبنــان تربز الحاجة إىل 13 مليــون دوالر لضامن توفري 
املســاعدة النقدية الطارئة لالجئني الفلســطينيني من سوريا 
وغريهم من الالجئني الفلســطينيني املعرضني للخطر يف لبنان، 
إضافة إىل الحاجة إىل 5 ماليني دوالر يف األردن، لتقديم املساعدة 

النقدية الطارئة ربع السنوية لالجئني الفلسطينيني من سوريا.
ويوجد يف األردن 19 ألف الجئ فلســطيني قادم من سوريا، 
وفــق تقديرات وكالة أونروا التي تتحدث عن حاجة 100% منهم 

إىل مساعدات نقدية طارئة.
وتحدثت الوكالة أيضا عن حاجة 159 ألفا من الجئي غزة، و156 
الجئا فلسطينيا من العراق يف األردن، إىل مساعدات نقدية طارئة 

للحد من الضائقة الناتجة عن جائحة كورونا.

دوالر ــيــون  مــل  100 ــفــوق  ي عـــجـــزاً  تـــواجـــه  »األونــــــــروا« 

قالت منظمــة »هيومن رايتس 
إن  الدولية  الحقوقيــة  ووتــش« 
الضفة  يف  الفلسطينية  السلطات 
الغربية وقطاع غزة »تعذب املنتقدين 
بشــكل منهجي أثناء االحتجاز يف 
مامرســة قد ترقى إىل جرائم ضد 

اإلنسانية«.
املنظمة يف تقرير صدر،  ودعت 
الدول املانحــة إىل »قطع التمويل 
عن قوات األمن الفلســطينية التي 
ترتكب مثل هــذه الجرائم«، وحثت 
املحكمــة الجنائيــة الدولية عىل 

التحقيق يف األمر.
وأشــارت املنظمة إىل أن قوات 
»تســتخدم  الفلســطينية  األمن 
الحبــس االنفــرادي والرضب، مبا 

يف ذلــك جلد أقدامهم، وتجــرب املعتقلني عىل وضعيات إجهاد 
مؤملــة لفرتات طويلة، مبا يف ذلك رفع أذرعهم خلف ظهورهم 
باألســالك أو الحبال، ملعاقبة وترهيــب املنتقدين واملعارضني 
وانتزاع االعرتافات«. ويأيت تقرير »هيومن رايتس ووتش« بعد 
عام من وفاة الناشــط نزار بنات، الناقد للسلطة الفلسطينية، 
الــذي تويف بعد أن اقتحمت قــوات األمن منزله يف منتصف 
الليل ورضبته بالهراوات املعدنية. وأثارت وفاته أســابيع من 
االحتجاجات ضد السلطة الفلســطينية، وقامت قوات األمن 

الفلسطينية بتفريق بعض تلك االحتجاجات بعنف.
وقالت منظمة العفو الدولية »أمنســتي«، األسبوع املايض، 
إن السلطة الفلسطينية فشــلت يف محاسبة قواتها األمنية 

عىل مقتل بنات.
وأطلقت هيئة قضاء قوى األمن الفلســطينية، األســبوع 
املايض، رساح جميع ضباط األمن الوقايئ الذين اعتقلوا الصيف 
املايض بشبهة قتل نزار بنات، مشرية إىل أن قرار اإلفراج جاء إثر 
انتشــار فريوس كورونا يف مراكز اإلصالح والتأهيل، للحفاظ 

عىل السالمة، بكفالة توجب حضورهم جلسات املحاكم.

»رايتس ووتش« تتهم السلطات الفلســــــطينية بتعذيب ُمنتقدين

أعلن نادي األســري الفلسطيني، عن وفاة األسرية سعدية 
فــرج الله )68 عاما( مــن بلدة إذنا/الخليل، يف ســجن 

»الدامون«.
ويف بيان له، قال النادي: »يؤكد نادي األسري الفلسطيني 
نبأ استشــهاد األسرية سعدية فرج الله )68 عاماً( من بلدة 
إذنا/الخليل، يف الســجن »الدامون«، دون معرفة ظروف 

اللحظة«. حتى  استشهادها 
وحمل نادي األســري »إدارة سجون االحتالل اإلرسائييل 
املســؤولية الكاملة عن استشــهاد األســرية فــرج الله، 
وعــن مصري وحيــاة كافة األرسى يف ســجون االحتالل 

اإلرسائييل«.
وأشار نادي األســري إىل أن »األسرية سعدية فرج الله، 
اعتقلــت يف الـ18  كانــون االول2021، وهي أم لثامنية 
أبنــاء، وهي موقوفة حتى االن«، الفتــا إىل أنه »بارتقاء 
الشهيدة األسرية ســعدية يرتفع عدد الشهداء األرسى يف 
سجون االحتالل إىل 230 شهيداً«. وأكد أن »حالة من التوتر 
الشديد سادت أقسام األرسى يف السجون، وتكبريات وطرق 

عىل األبوب، عقب استشــهاد األسرية سعدية فرج الله«.

تجدر اإلشــارة إىل أن األسرية سعدية فرج الله من بلدة 

إذنا الخليل، أكرب األســريات سنا، يف السجون اإلرسائيلية، 

وهي معتقلة من شــهر ديسمرب العام املايض، وهي أم لـ8 

األبناء، وجدة ألحفاد. من 

وفــــــــــاة أكـــــبـــــر األســــــــيــــــــرات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات

كشــف عباس رشاقي، أســتاذ 
الجيولوجيــا وخبــري امليــاه يف 
جامعة القاهــرة، أن إثيوبيا بدأت 
التخزين الثالث يف سد النهضة منذ 
20 فرباير املايض، معتربا ذلك خرقا 
رابعا عىل حساب مرص والسودان.

 وقــال: »األمر بــدأ عندما تم 
تشغيل التوربني األول، لكن األخري 
مل يعمل بشكل جيد، ما دفعها إىل 
فتح البوابة الثانية، ما أدى لجفاف 
املمر األوســط، مشريا إىل أنه من 
املعــروف عن إثيوبيــا أنها تخزن 

كميات أقل ما تعلن عنها فعال«.
وأضاف رشاقــي أن كمية املياه 
املوجــودة حاليا بالســد تبلغ 6 
مليــارات مرت مكعــب، وقد يصل 

تخزين إثيوبيا إىل 5 مليارات منها املليارين اللذان خرجا مؤخرا، 
مؤكــدا أن مــا يحدث مرحلة جديدة من مراحــل امللء أُحادية 

الجانب.
وأوضح أن »كل نقطة مياه تحجز يف سد النهضة هي مياه 
من حصة مرص والســودان، حيث يعد هذا الخرق الرابع الذي 

تقــوم به أديس أبابا من جانب أحادي دون توقيع اتفاق، الفتا 
إىل أن املياه لن تصل إىل مرص إال مطلع شهر آب القادم«.

ولفــت الخبري إىل أن األقــامر الصناعية رصدت ارتفاعا يف 
بحرية سد النهضة إىل 8 مليارات مرت مكعب، مضيفا: »إثيوبيا 
تســعى إلكامل تخزين عرة ونصف مليار مرت مكعب لتكمل 

18.5 مليار مرت مكعب«.

ــة ــضـ ــهـ ــنـ ــا تـــــــواصـــــــل مـــــــــلء ســـــــــّد الـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ إثـ

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعاممرة، أن بالده »ال 
متانع يف عودة سوريا لشغل مقعدها يف الجامعة العربية وال 

مشكلة لديها يف ذلك«.
وخالل مشــاركته يف اجتــامع وزراء الخارجية العرب يف 
لبنان، قال رمطان لعاممرة: »الجزائر ســتبذل قصارى جهدها 
لجمع الشــمل وتقوية اإلرادة العربية املشــرتكة من أجل رفع 
التحديات الجامعية«. وأضاف لعاممرة: »سوريا عضو مؤسس 

يف جامعة الدول العربية وال مشــكلة لدى الجزائر يف عودتها 
لشغل مقعدها..نسعى إىل جس نبض الدول العربية يف اجتامع 
بريوت واالستامع إىل وجهة نظرها ونأمل تحقيق توافق بشأن 

سوريا«.
ووصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية 
بالخارج، رمطان لعاممرة، إىل بريوت، للمشاركة يف االجتامع 

التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

الجزائر : ال نمانع في عودة ســــــوريا الــــــى الجامعة العربية

تجّمع اآلالف يف برشلونة ومالقة، وفيغو، وسان سيباستيان 
وال كورونيــا، وكذلك يف مدينــة مليلية، تلبية لدعوة عدد من 
املجموعات من أجل التنديد بـ«سياســات الهجرة املتجســدة 

بوحشية الرطة وعسكرة الحدود«. 
وجدد نشــطاء يف جمعيــات ملهاجرين أفارقــة باملغرب، 
الجمعة، املطالبة بتحقيق يحدد املســؤوليات يف فاجعة مقتل 
23 مهاجــراً أثناء محاولة اقتحام الســياج الفاصل بني جيب 
مليلية اإلســباين واملغرب، مشددين خالل تظاهرة يف الرباط 

عىل »حرية التنقل«.
وشــدد ائتالف الجاليات الجنوب صحراوية يف املغرب عىل 
»رضورة إجراء تحقيق مستقل حتى يتسنى تحديد املسؤوليات«، 
وفق ما أوضح املسؤول يف هذا االئتالف محمدو ديالو، الذي دعا 

إىل التظاهرة مدعوماً من منظامت حقوقية مغربية.
ورفعت خالل التظاهرة التي حرضها ناشــطون حقوقيون 

قبالة مقر الربملان املغريب الفتات تطالب أيضاً »بتحديد هويات 
الضحايــا« وإبالغ عائالتهم، داعية دبلوماســيي بلدانهم يف 

املغرب إىل املساهمة يف ذلك.
ويف مدريد، رفع املئات شــعارات تعود لحركة »حياة السود 
مهمة« وهتفوا »ال يوجد إنســان غــري قانوين!« و«مناهضو 
العنرصية موجــودون هنا!« و«االتحاد األورويب مســؤول 

جنايئ!« ورفعوا الفتات كتب عليها »الحدود تَقُتل«.
وعقد مجلس األمن الدويل، أمس األربعاء، جلســًة مغلقًة 
بشــأن املأســاة التي شــهدتها يوم الجمعة املايض منطقة 
مليلية، املديــــنة املغربية الواقــعة تحت السيادة اإلسبانية، 
حيث  ُقتل 23 مهاجراً أفريقياً عىل األقّل أثناء محاولتهم الدخول 
انطالقاً من األرايض املغربية، لكّن أعضاءه الـ15 فشــلوا يف 
االتفاق عىل موقف موّحد تجاه هذه املســألة، بحسب ما أفاد 

دبلوماسيون.

ــاً ــاجـ ــجـ ــتـ تــــظــــاهــــرات فـــــي إســـبـــانـــيـــا والــــــربــــــاط احـ
ــيــة ــل ــي ــة مــل ــ ــن ــ ــدي ــ ــن فـــــي م ــ ــري ــ ــاج ــ ــه ــ ــل ُم ــتـ ــقـ ــــى مـ ــل عــ

اقتحم متظاهرون غاضبون 
مقــر الربملان يف طربق رشق 
ليبيا وأرضمــوا النار يف جزء 
مــن املبنى، يف حني شــهدت 
العاصمة طرابلس ومدن ليبية 
للمطالبة  احتجاجــات  أخرى 
املعيشية  األوضاع  بتحســني 
رئاسية  بانتخابات  والتعجيل 
الكهرباء  أزمة  وحل  وبرملانية 
التي تشهدها البالد، يأيت ذلك 
وسط تفاقم الخالف السيايس 
بني األطراف وتعرث املفاوضات.

رئيــس حكومة  أيــد  وقد 
الوحــدة الوطنية عبد الحميد 
الدبيبة املتظاهرين، بينام أعلن 

املجلس الرئايس أنــه يف حال انعقاد دائم، حتى تتحقق إرادة 
الليبيني يف التغيري وتشــكيل سلطة منتخبة والعيش يف دولة 

تنعم باألمن واالستقرار وفق تعبريه.
ويف تغريدة عىل تويرت قال الدبيبة »أضم صويت للمواطنني 
يف عموم البالد. عىل جميع األجسام الرحيل مبا فيها الحكومة، 
وال سبيل لذلك إال عرب االنتخابات. واألطراف املعرقلة لالنتخابات 

يعلمها الشعب الليبي«.
من جانبه، قال مجلس النواب يف بيان إنه »يف الوقت الذي 
نؤكد فيه عىل حق املواطنني يف التظاهر السلمي والتعبري عن 
مطالبهم سلميا، ندين بشدة قيام البعض بأعامل تخريب وحرق 

مقار الدولة«.
ويف وقت سابق أكد مصدر محيل يف مدينة طربق أن مئات 
املحتجــني اقتحموا مبنى مجلس النواب الليبي وهدموا البوابة 
الرئيسية ملقره، وأرضموا النار يف مكاتب ألمن املجلس موجودة 
داخل الســور. وأشار املصدر إىل أن املحتجني أرضموا النار يف 
جزء من املبنى، بعد محارصته بشــكل كامل وســط حالة من 
الغضــب، الفتــا إىل أن قوة أمنية حاولــت أن تهدئ املحتجني 
ومتنعهم من اقتحام املبنى لكنها مل تســتطع ذلك فانســحبت 

إىل محيط املجلس دون املساس بهم.
ونقلت وكالة األناضول عن شهود عيان أن املحتجني اقتحموا 
مقر مجلس النواب مســتخدمني جرافة آلية، وبعدها أخرجوا 
محتوياته من أجهزة حواسيب وأثاث وقاموا بحرقها. ويطالب 
املحتجون -حسب الشهود العيان- بحل الربملان مرددين هتافات 

منها »ارحلوا يا رساقة )لصوص(«.
كام أرضمت النريان يف ســيارات أعضاء يف مجلس النواب 
بحســب وكالة الصحافة الفرنسية، والحقا وصلت آالت بناء 

إضافية وبدأت بتحطيم أجزاء من جدران املبنى.
وأوردت محطــات تلفزيونيــة ليبية عــدة أن متظاهرين 
دخلــوا املبنى وأحدثوا فيه أرضارا. وأظهرت صور أعمدة كثيفة 
من الدخان األســود تتصاعد من محيــط املبنى بعد أن أحرق 
متظاهــرون غاضبون إطارات، يف حني ذكرت وســائل إعالم 
أخــرى أن جزءا من املبنــى احرتق، علام بأنه كان خاليا عندما 

دخله املحتجون، ذلك أن الجمعة يوم عطلة رسمية يف ليبيا.
وألقى متظاهــرون آخرون، بعضهم لّوح باألعالم الخرضاء 
لنظــام معمر القذايف، بوثائــق يف الهواء بعد أن أخذوها من 

املكاتب يف الربملان.

{ دعوات لالستقالة واالنسحاب {
وإزاء هــذه التطورات نقلــت قناة »ليبيا األحرار« عن النائب 
بلخري الشعاب قوله »يجب أن نعرتف بفشلنا وأن ننسحب فورا 

من املشهد السيايس«.
من جهته، دعــا النائب زياد دغيم يف ترصيح للقناة ذاتها، 
أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة إىل تقديم اســتقالتهم 
جامعيا، احرتاما لخيار الشعب الليبي وحفظا الستقرار البالد.

جــاء ذلك يف وقت تعاين فيــه البالد منذ أيام عدة انقطاعا 

للتيار الكهربايئ تفاقم بسبب إغالق كثري من املرافق النفطية، 
وسط خالفات سياسية بني املعسكرين املتنافسني يف البالد.

وتشهد املدن الرئيسية غرب ليبيا ورشقها وجنوبها مظاهرات 
تطالب برحيل جميع املؤسســات السياسية القامئة يف البالد، 

وإجراء انتخابات دون أي تأخري.
فقد خــرج متظاهرون يف العاصمــة طرابلس للمطالبة 
بتحســني األوضاع املعيشية وحل أزمة الكهرباء التي تشهدها 

البالد.
ورفع املتظاهرون شــعارات تطالب برحيل كافة األجســام 
السياســية ومطالبة املجلس الرئــايس الليبي بالتدخل إلنهاء 
حالة االنقســام الســيايس يف البالد. كام رفع املتظاهرون 
شعارات تطالب بإخراج كل القوات األجنبية واملرتزقة يف ليبيا 

ووقف التدخل األجنبي.
ل محتجون املجلس البلدي مسؤولية أزمة  ويف مرصاتة، حمَّ

انقطاع التيار الكهربايئ باملدينة.
وقال مصدر محــيل إن محتجني خلعوا باب املجلس البلدي 
دون اقتحامه أو تعرض أي من العاملني داخله لألذى. وأوضح 
املصدر أن املحتجني وجهــوا مطالبهم للمجلس البلدي نتيجة 

لوعود سابقة قدمها املجلس لحل أزمة الكهرباء.
وخرجت احتجاجات أخرى يف بنغازي، كام طالب محتجون 
يف بلــدة القبة رشق ليبيا بســقوط كل الحكومات والكيانات 

السياسية بسبب تدين مستويات املعيشة.
ويف مدينة البيضاء طالب محتجون بإقالة جميع املؤسسات 
التريعية والتنفيذية والسيادية وتسليم السلطة إىل املجلس 

األعىل للقضاء.
كام طالبوا بتعجيل إجراء االنتخابات الرئاســية والربملانية 
ومحاســبة كل من ساهم يف إفساد الدولة عىل حد وصفهم. 
ورفع املتظاهرون شــعارات تطالب بتحسني الوضع املعييش 
والخدمات العامة وعدم تدخل الدول األجنبية يف الشأن الليبي.

وانطلقت املظاهرات يف وقت سابق من يوم الجمعة بشكل 
متزامن يف كل من العاصمة طرابلس )غرب( وبنغازي )رشق( 
وسبها )جنوب(، وجاءت االحتجاجات تحت اسم جمعة رصخة 

الشباب، يف حني ارتدى غالبية املشاركني سرتات صفراء.
وتــأيت هذه املظاهرات تلبية لدعوة أطلقها حراك شــبايب 

يسمى »بالرتيس« )أي الرجال(.
وقال رئيس الحراك، عمر عيل الطربان، لوكالة األناضول، إن 
مطالــب املتظاهرين يف مختلف ميادين البالد واحدة، وتتمثل 

يف التعجيل بإطالق انتخابات برملانية ورئاسية.
وأضــاف أن من مطالبهم تفويض املجلس الرئايس الليبي أو 
املجلس األعىل للقضاء، بحل جميع األجسام السياسية، وإعالن 

حالة الطوارئ يف كامل البالد.
ويعاين قطاع الكهرباء الليبي من مشــاكل هيكلية، وسبق 
أن تعهــدت حكومــة الوحدة الوطنية العــام املايض بحلها، 
وأصــدرت عقودا للعمل يف العديد من محطات توليد الكهرباء 

لكن االنقسام السيايس حال دون تنفيذها.

ليبيــــــا : ُمتظاهــــــرون يقتحمون مقــــــّر البرملــــــان في طبرق

أثار مروع الدســتور الجديد يف تونس سجاال 
وانتقادات واســعة قبل 4 أســابيع من االستفتاء 
عليه، إذ رأت قوى سياســية أنه يعيد البالد إىل ما 

قبل الثورة ويركز السلطات يف يد الرئيس.
وقــال األمني العام لحزب العامل حمة الهاممي 
إن مروع الدســتور أعطى الرئيس قيس ســعيد 
»الصالحيات اإلمرباطورية« بعد أن استحوذ عىل 

السلطات التريعية والقضائية والتنفيذية.
ونقلت وســائل إعالم محلية عن الهاممي قوله 
إن الحريات املنصوص عليها يف مروع الدستور 
مقيدة، خصوصا يف ظل عدم الفصل بني السلطات 

وغياب استقاللية القضاء.
وأضــاف الهاممــي أن الهدف مــن مروع 
الدســتور هو إرساء نظام اســتبدادي، داعيا إىل 
إسقاط االســتفتاء عىل الدستور وإسقاط سعيد 

ومنظومته، حسب تعبريه.
مــن جهته، وصف القيادي يف حــزب حركة النهضة عامد 
الخمريي مسودة الدستور بأنها »مهزلة ورضبة قوية أخرى« 
ملســار الثورة، ورأى أنها ســتعيد البالد إىل ما كانت عليه قبل 

إسقاط الرئيس زين العابدين بن عيل عام 2011.
أما االتحاد العام للشغل -أكرب منظمة نقابية يف تونس- فقد 

أعلن أنه بصدد تقييم موقفه من مروع الدستور.
وقال املتحدث باســم االتحاد سامي الطاهري أمس الجمعة 
إن املكتب التنفيذي ســيلتقي، بخرباء يف القانون الدســتوري 

ومحامني وقضاة لتقييم رده.
بدوره، قال مدير منطقة الرق األوسط وشامل أفريقيا يف 
»اللجنة الدولية للحقوقيني« سعيد بن عربية، لوكالة الصحافة 
الفرنســية، إن مروع الدستور هذا »يطيح مببدأ الفصل بني 

السلطات«.
ورأى بــن عربية أن املروع يؤســس »نظاما رئاســيا بال 
ضوابط أو توازنات مع رئيس مطلق الصالحيات وبرملان عاجز 

وقضاء مقلّمة أظافره«.

{ املؤيدون {
أما األطراف الداعمة للرئيس، فقد رأت أن مروع الدســتور 

الجديد يعد تجسيدا ملسار 25 متوز.
وقــال األمني العام لحركة »تونس إىل األمام« عبيد الربييك 
إن الدستور الجديد سيسمح للناس »بالتنفس وتأسيس تونس 

الجديدة«.
كام رأى املتحدث باسم حزب »التيار الشعبي« محسن النابتي 
أن مروع الدســتور الجديد فتح آفاقا للشعب التونيس حتى 

ميسك بزمام أموره.
وأشــار النابتي، يف ترصيح إذاعي، إىل أن املروع الجديد 
اســتجاب ملطالب التونســيني وللمرحلة الراهنة التي متر بها 
البالد؛ معتربا أنه حافظ عىل مكتســبات الحقوق والحريات، 

حسب تعبريه.
دوليا، أكد ستيفان دوجاريك املتحدث باسم األمني العام لألمم 
املتحــدة عىل أهمية إجراء عملية إصالح دســتوري موثوقة 

وشاملة تستند إىل القانون يف تونس.
وشدد دوجاريك عىل أهمية الحوار بني جميع القوى الفاعلة 

يف تونس للميض قدما يف عملية االنتقال الدميقراطي.
ومنــذ 25 متوز 2021 تعاين تونس أزمة سياســية حادة 
حني بدأ الرئيس ســعيد فرض إجراءات اســتثنائية، تصاعدت 
تباعا لتصــل إىل حل الربملان واملجلس األعىل للقضاء وإصدار 

تريعات عرب املراسيم الرئاسية.

ــور ســعــيــد ــتـ ــدسـ ــون يُـــــنـــــّددون بـ ــارضــ ــ ــع ــ ــس : امل ــونـ تـ
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املحادثــات بني  تواصلــت 
الواليــات املتحــدة وحركــة 
طالبان، يف وقت ســابق، هذا 
ملناقشة  الدوحة  يف  األسبوع 
مســألة املساعدات إثر الزلزال 
الذي رضب أفغانستان، حسبام 

أعلنت الخارجية األمريكية.
ويف أعقــاب الزلزال املدمر 
طالبان  تبحث  املايض،  الشهر 
عــن طريقــة لإلفــراج عن 
األجنبية  االحتياطــات  بعض 
للبــاد، واملجمــدة حالياً من 
التي  املتحدة  الواليــات  جانب 
األموال  بأن  بضامنات  تطالب 

ستخصص ملساعدة السكان.
وقالت الخارجية األمريكية يف بيان، إنه »خال االجتامعات 
يومي األربعاء والخميس، كررت الواليات املتحدة تعهداً سابقاً 
بتقديم 55 مليون دوالر عىل شــكل مساعدات جديدة لإلغاثة 

من الزلزال«.
وكانت املتحدثة باســم البيت األبيض كارين جان بيري قالت، 
يف وقت ســابق، إن »الجهود مستمرة يف سبيل تحريك أموال 
مــن االحتياطات املجمــدة«، و يتعلق األمر مببلغ 3.5 مليارات 

دوالر من االحتياطات املجمدة.
وذكر بيان الخارجية األمريكية الجمعة أن »الجانبني ناقشا 
بالتفصيل اإلجراءات األمريكية« بشــأن الـ 3.5 مليارات دوالر، 
وهي أموال قال البيت األبيض، األســبوع املايض، إن الواليات 

املتحدة تعمل »بشكل عاجل« عىل تسويتها.
وقال البيان إن الواليات املتحدة أثارت »مخاوف بشــأن زيادة 
التدخل من جانب طالبان يف إيصال املســاعدات اإلنســانية، 

ومخاوف بشأن الشفافية يف تقديم الخدمات«.
وال تعرتف الواليات املتحدة بحكم »طالبان« يف أفغانســتان 
منذ أن استولت الحركة عىل السلطة يف آب 2021، وتم بعدها 
تجميــد مليارات الدوالرات مــن األصول املحتجزة يف الخارج، 
وتوقفت املســاعدات الدولية الغربية التي تعتمد عليها الباد 

منذ 20 عاماً.
ويف شــباط املايض، جمــد الرئيس األمــرييك جو بايدن 
7 مليــارات دوالر مــن أموال البنك املركــزي األفغاين مودعة 
لدى مؤسســات مالية أمريكية، قال إنه ســيخصص نصفها 

لتعويضات طالبت بها عائات ضحايا هجامت 11 أيلول.

ــان ــ ــب ــ ــال ــث مــــــع حـــــركـــــة طــ ــحــ ــ ــب ــ ــي ي ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وفــــــــد أمـ
ــدة ــ ــّم ــ ــج ــ ــات األفــــغــــانــــيــــة امل ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة االحـ ــ ــأل ــ ــس ــ م

أعربــت وزيرة الخارجية الفرنســية، 
كاثرين كولونا،خــال لقاٍء مع نظريتها 
الربيطانيــة يف باريــس، ليز تراس، عن 
»قلقها« بشــأن تنفيذ بروتوكول ايرلندا 
الشــاملية الذي تعتزم لندن تعديل بعض 

النقاط فيه من جانٍب واحد. 
وأشارت املتحّدثة باسم وزارة الخارجية 
الفرنســية، خــال مؤمتــر صحايف 
إلكــرتوين، إىل أّن كولونا أعربت لرتاس 
عن »رغبتها يف حلٍّ دائم امتثاالً لاتفاقية 
املوّقعة بني االتحــاد األورويب واململكة 
املتحــدة«.  وُوضــع بروتوكــول ايرلندا 
الشاملية، الذي جرى التفاوض عليه بني 
لندن وبروكسل يف سياق خروج بريطانيا 

من االتحاد األورويب، ملحاولة حّل املشــكلة الشائكة للحدود 
بني ايرلندا الشاملية وهي جزء من اململكة املتحدة، وجمهورية 

ايرلندا وهي عضو يف االتحاد األورويب.
وتــّم توقيع االتفاقية لحامية الســوق األوروبية املوّحدة 
بعــد خروج بريطانيا من االتحاد األورويب، من دون التســّبب 

يف العــودة إىل الحدود الصعبة، وبالتايل 
الحفاظ عىل الســام الذي جرى التوّصل 
إليه يف العام 1998 عرب اتفاقية »الجمعة 
العظيمــة«، بعد 3 عقود من االضطرابات 
الداميــة بني الوحدويــني والجمهوريني. 
ولهــذه الغاية، أنشــأ الربوتوكول حدوداً 
جمركيــة يف البحر االيرلنــدي. لكّن هذا 
الوضع أّدى إىل تعطيــل اإلمدادات وزرع 
الغضــب لدى املجتمــع الوحدوي املرتبط 
بالبقاء داخل اململكــة املتحدة. واختارت 
حكومة رئيس الوزراء الربيطاين، بوريس 
ترشيعات لتغيــري  جونســون، إصدار 
هــذه االتفاقية من جانــب واحد. وكانت 
حكومة جونسون قد هددت بإبطال هذه 

املعاهدة الدولية التي فاوضت عليها ووقعتها.
واعتمــد نّواب بريطانيــون، االثنني 13 حزيران، يف القراءة 
األوىل، مراجعة من جانــب واحد ألحكام الجامرك يف ايرلندا 
الشــاملية، عىل الرغم من تحذيرات بروكســل من أّن مثل هذا 

اإلجراء من شأنه أن »يربّر االنتقام التجاري«.

فرنســــــا »قلقة« بشــــــأن تنفيــــــذ بروتوكول إيرلندا الشــــــمالية

طالبــت املحكمة العليا يف 
باسم  السابقة  املتحدثة  الهند 
-الذي  »بهاراتيا جاناتا«  حزب 
يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي- نوبور شارما، بالظهور 
عــىل شاشــات التلفزيــون 
الهندية  لألمة  اعتذار  وتقديم 
بأكملهــا، بعدمــا تســببت 
ترصيحاتها املســيئة للرسول 
الكريــم محمد صىل الله عليه 
احتجاجات ضخمة  وسلم يف 
الباد  يف  التوتــر  وتأجيــج 
وعرقلة العاقات الدبلوماسية 
الدول  بعــض  مع  املتطــورة 

العربية واإلسامية.
وانتقــدت املحكمــة العليا 
شــارما،  ترصيحات  بشــدة 
ووصفتها بســليطة اللسان، 
وقالت إنهــا تتحمل مبفردها 

مسؤولية ما يقع يف الباد من توترات.
وقالت املحكمة العليا يوم الجمعة خال جلســة اســتامع 
إجرائية بشأن عدد من الشكاوى الجنائية املرفوعة ضد شارما 
»لقد أشعلت هي ولســانها السليط النار يف الباد«.وأضافت 
»هذه السيدة مسؤولة مبفردها عام يحدث يف الباد«، »عليها 

أن تعتذر لألمة كلها«.
واجتاح الغضب الهند والعامل اإلســامي الشهر املايض بعد 
أن أدلت شارما بالتعليقات املسيئة للنبي الكريم خال مناظرة 
تلفزيونية، حيث اســتدعت ما يقرب من 20 دولة سفراء الهند 

لديها للحصول عىل تفسري.
ونظمت مســريات يف بنغاديش وباكســتان وإندونيسيا 
والعديد من الدول اإلسامية األخرى، حيث دعا آالف املتظاهرين 

يف تلك الباد إىل مقاطعة املنتجات الهندية.
ويف الهنــد، ُقتل متظاهران عىل األقــل -أحدهام مراهق- 
بنريان الرشطة، بينام ُهدم عدد من منازل املسلمني بالجرافات، 
فيام وصفه منتقدون بـ »العقاب الجامعي« من قبل السلطات 

عىل تنظيم االحتجاجات.
وهذا األســبوع، تم القبض عىل رجلني مسلمني يف مدينة 

أودايبور الشــاملية الغربية بزعم قطع رأس خياط هندويس 
كان قد نرش دعام لشارما عىل فيسبوك.

واعتقلت الرشطة يف نيودلهي هذا األسبوع أيضا الصحفي 
محمد زبري، وهو من أشد املنتقدين للحكومة والذي ساعد يف 
لفت االنتباه إىل ترصيحات شارما من خال موقعه اإللكرتوين 
للتحقــق من الحقائق »آلت نيوز« )Alt News( وعىل وســائل 

التواصل االجتامعي.
وألقــي القبض عىل زبري  وال يزال محتجزا بســبب تغريدة 
عمرها 4 سنوات تضمنت صورة من فيلم عام 1983 أظهر فندقا 

يحمل اسم إله هندويس.
ومنذ تعليقاتها، تم تقديم عدد من شكاوى الرشطة يف جميع 
أنحاء الهند ضد شارما البالغة من العمر 37 عاما. ويف حني أن 
مكان وجودها غــري معروف، فإن محاميها كان يف املحكمة 
العليــا يوم الجمعة وطالب بتوحيد القضايا يف نيودلهي، وهو 

طلب رفضته املحكمة.
 Live( »يف األثنــاء، ذكر املوقع القانوين يف الهند »اليف لو
Law( عــىل تويــرت أن مجموعة هندوســية ميينية قدمت 
التامسا إىل املحكمة العليا تطالب بسحب املاحظات الشفوية 

للمحكمة ضد شارما.

ــب ــ ــال ــ ــط ــ ت الـــــعـــــلـــــيـــــا  املـــــحـــــكـــــمـــــة   : الــــــهــــــنــــــد 
بـــــــــاالعـــــــــتـــــــــذار عـــــــــن اإلســــــــــــــــــــاءة لـــــلـــــرســـــول

أثار مقتل شاب أمرييك من 
أصــل أفريقي أصيب بعرشات 
أطلقتها  التــي  الرصاصــات 
بوالية  أكــرون  يف  الرشطة  
أوهايــو، تظاهــرات غاضبة 
أمــس الجمعة يف هذه املدينة 
القريبة من كليفاند شــاميل 

الواليات املتحدة.
 25( ووكر  جايانــد  وُقتل 
عاما( أثناء فراره من الرشطة 
اعتقاله الرتكابه  بعد محاولة 

مخالفة مرورية.
وقالــت رشطة املدينة -يف 
بيان- إن السائق الشاب أطلق 
أثناء  عنارصهــا  عــىل  النار 
املطاردة.وأضافت أن »ترصفات 
املشتبه به دفعت العنارص إىل 
مميت«،  تهديد  وجــود  إدراك 

لذلك »أطلقوا النار من أسلحتهم فقتلوا املشتبه به« أثناء فراره.
وذكرت الرشطة أنها عرثت عىل ساح يف السيارة التي تركها 

الشاب.
وعقب الحادث، أوقفت الســلطات عنارص الرشطة املعنيني 
مبقتل الشاب إداريا، يف انتظار انتهاء التحقيق القضايئ، كام 
ُفِتح تحقيق داخيل بحســب ما أكدت الرشطة التي يُفرتض أن 
تنرش يف قادم األيام تســجيات الكامريات التي كانت بحوزة 

عنارصها.
ومل تعط الرشطة تفاصيل بشــأن إطاق النار، لكن -وفقا 
لوســائل إعام محلية- أطلق 8 رشطيني أكرث من 90 رصاصة 

باتجاه ووكر.

{ رصاصات قاتلة {
 )Black Lives Matter( »وقالت منظمة »حياة السود مهمة

عــىل تويرت »أصابوه 60 مــرة«، بينام طالبــت عائلة ووكر 
السلطات  بإعطائها توضيحات، داعية -خال مؤمتر صحفي- 

إىل أن تظل التظاهرات الغاضبة سلمية.
وبــدأ متظاهــرون يتجمعون خارج مبنــى البلدية ومركز 
الرشطة يف أكرون، املعروفة بكونها مســقط رأس نجم كرة 

السلة ليربون جيمس.
وقال محامي األرسة بويب ديســيلو أمام الصحافة »مل يكن 
وحشا، مل يكن شخصا شارك يف جرمية بحياته«، بينام ذكرت 
قريبته الغوانا ووكر دوكينز أن »جاياند كان شــابا لطيفا ومل 

يسبب أي مشكلة أبدا«.
يشــار إىل أن مجلس املدينة قرر قبل يومني إلغاء مهرجان 
سنوي كان منتظرا يف عطلة نهاية األسبوع الطويلة مبناسبة 
العيد الوطني )4 يوليو/متوز(، معتربا أن »الوقت ليس مناسبا 

لاحتفاالت«.

ــــي ــرك ــ ــي ــ ــل أم ــ ــت ــ ــق ــ تـــــظـــــاهـــــرات غــــاضــــبــــة عــــقــــب م
مــــــــن أصــــــــــــول إفـــــريـــــقـــــيـــــة بــــــــواليــــــــة أوهــــــايــــــو

قبل ساعات قليلة، استطاع 
قراصنــة روس اخرتاق موقع 
مصلحــة الرضائب األمريكية 
IRS يف واحــدة مــن أخطر 
الهجامت، خاصــة أن املوقع 
املذكور يحوي بيانات املواطنني 
األمريكيني كافة. ومل يستطع 
املربمجون األمريكيون استعادة 
الســيطرة عىل املوقع الهام إال 

بعد 5 ساعات.
ترجح تقارير غربية أن عدد 
هجامت الســايرب التي نفذتها 
روســيا ضّد أوكرانيا، منذ بدء 
العملية العســكرية، قد ناهز 
قطاعات  شملت  هجوماً   550
حيوية، ما أثــار مخاوف من 
أن تؤدي الحــرب اإللكرتونية 
املستعرة بني مختلف األطراف، 

عىل خلفية الحرب يف أوكرانيا، كام امللف النووي اإليراين، إىل 
اشتعال حروب بالحديد والنار.

وتكمن خطورة هجامت الســايرب الروســية، تحديداً ضّد 
املصالح األوكرانية والغربية، يف اســتخدام أدوات جديدة بدأ 
كل مــن: املركز الوطني لألمن الســيرباين يف اململكة املتحدة، 
ووكالة األمن الســيرباين األمرييك برصدها قبل أســابيع من 
الحرب، إذ تبني أن مجموعة روسية عىل ارتباط باالستخبارات 
العســكرية يف موسكو قد طوروا شكاً جديداً من الربمجيات 
الضــارة القادرة عىل االختباء داخــل برامج وأجهزة الحامية 

للشبكات الحاسوبية!
وعرثت السلطات األمريكية والربيطانية عىل برنامج أطلقت 
عليه اســم »ســايكلوبس بلينك« Cyclops Blink، يف أجهزة 
جــدار الحامية Firewall التي تبيعها رشكة أجهزة الشــبكات 
Watchguard، منذ حزيران 2019 عىل األقل. لكن املركز الوطني 
لألمن السيرباين يف اململكة املتحدة يحذر من أن الروس قادرون 
عــىل تجميع برمجيات ضارة  داخل تصاميم مختلفة وهياكل 
متنوعة للربامج والتطبيقات، وأن برمجيات االخرتاق الروسية 

قد تكون أصابت مايني الحواسيب حول العامل.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالية األمرييك »أف يب أي« قد 
كشــف يف العام 2018 عن برمجية روسية طورتها املجموعة 
نفسها املرتبطة باالستخبارات العسكرية يف موسكو، بعد أن 
تســببت تلك الربمجية يف خسائر مادية كبرية يف إثر إصابة 

مايني أجهزة اإلنرتنت بها حول العامل.
وحتى الســاعة، مل تجد الواليات املتحدة، أو أي دولة غربية، 
حلوالً جذرية يف مواجهة الربمجيات الروسية، ويقترص الحل 
الوحيــد املمكن عىل إطفاء الجهاز املصاب وفصله بالكامل عن 
الشــبكة، وهو أمر نادر الحدوث ألن تشخيص إصابة أي جهاز 

بالربمجية الروسية الضارة أمر شديد التعقيد والصعوبة.
ولطاملا أثارت مجموعات االخرتاق الروسية اهتامم السلطات 
الغربية، خاصة أن العديد منها ال يكشــف الهدف من الهجامت 
التي تُشــن، عــىل عكس ما يحصل عــادة يف عامل القرصنة 
الرقمية، إذ يتباهى القراصنة بعملياتهم ويعلنون الهدف منها.

وتخىش الســلطات الغربية املختصة من أن تكون روســيا 
مهتمة أكرث يف نرش برمجيات تخريبية نامئة داخل الشبكات، 
يك تقوم بتفعيلها يف التوقيت املناســب لتتسبب يف فوىض 
عارمــة يف قطاعات حيوية كالكهرباء واملياه وإدارة النفايات 

والطرقات، وغريها من املرافق.

ــة «! ــمـ ــائـ ــة »نـ ــ ــي ــام بـــرمـــجـــّيـــة روســ ــ ــ ــز أم ــاجـ ــرب عـ ــ ــغ ــ ال

فريــــــق الدفاع عــــــن جوليان أســــــانج قّدم 
اســــــتئنافاً ضّد قرار تســــــليمه الى واشنطن

اســتأنف فريــق الدفاع عن 
»ويكيليكس«،  موقع  مؤسس 
محكمة  أمام  أسانج،   جوليان 
لنــدن العليا ضد قــرار وزيرة 
الداخليــة الربيطانيــة بريتي 
الواليات  باتيل، بتســليمه إىل 

املتحدة.
اإلذاعــة  هيئــة  ونقلــت 
الربيطانيــة )يب يب يس(، عن 
مصدر يف الســلطة القضائية 
قولــه، إّن »فريــق الدفاع قدم 
تســليم  قرار  عىل  اســتئنافاً 
املتحدة«،  الواليات  إىل  موكلهم 

مشــرياً إىل أّن »فريق الدفاع عن أســانج أتيحت لهم الفرصة 
لاستئناف حتى األول من متوز الجاري«.

وأعلنت الحكومة الربيطانية يف حزيران املايض، موافقتها 
عىل طلب تسليم مؤسس موقع »ويكيليكس«، جوليان أسانج 

إىل الواليات املتحدة.
وأعلنت الحكومــة الربيطانية، يف الـ17 من حزيران، أنّها 
وّقعت املرسوم الخاص بتسليم األسرتايل إىل الواليات املتحدة. 
وأسانج معتقل يف سجن بلامرش الشديد الحراسة، قرب لندن، 

منذ 3 سنوات.
وداء ذلــك، بعــد أن أصدرت محكمة يف لندن يف الـ20 من 

نيسان املايض، أمراً بتسليم أسانج إىل الواليات املتحدة.
من جهته، دعا مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان، بريطانيا إىل 
االمتناع عن تســليم أسانج، ألن ذلك »سيكون له تأثري مخيف 
عىل حرية وسائل اإلعام، وميكن أن يعيق الصحافة يف نهاية 
املطاف عن أداء مهمتها كمزود للمعلومات والرقابة العامة يف 

املجتمعات الدميقراطية«.

أشــار اســتطاع للرأي أجري مؤخراً يف الواليات املتحدة 
األمريكية، إىل احتامل فوز الرئيس الســابق دونالد ترامب عىل 
الرئيس الحايل جو بايدن يف االنتخابات الرئاســية 2024، يف 

حال ترشح اإلثنان للرئاسة.
وأظهر االستطاع الذي أجرته كلية إميرسون يف بوسطن، 
ونرشت نتائجه صحيفة The Hill، أّن »44% من األمريكيني أبدوا 
اســتعداداً للتصويت لصالح ترامب يف 2024، فيام أعرب %39 

عن تأييدهم لبايدن«.
وأشار إىل أّن »نسبة تأييد بايدن انخفضت خال الفرتة بني 

أيار وحزيران بـ 3 نقاط مئوية«.
وقال 12% ممن شــملهم االستطاع إنّهم »يودون التصويت 
لصالح مرشــح آخر يف انتخابات 2024«، بينام قالت النسبة 
املتبقية من املواطنني إنّه »يصعب عليهم الرّد عىل هذا السؤال«.

وجرى االســتطاع يف كافة أنحاء الواليات املتحدة يف 28 
و29 حزيران املايض، وشمل آراء 1200 مواطن أمرييك.

وتجدر اإلشــارة إىل أّن الرئيس األمرييك جو بايدن أعلن عن 
عزمه الرتشح من جديد النتخابات الرئاسة يف 2024، كام أملح 

ترامب إىل إمكانية ترّشحه لانتخابات.
وكان اســتطاع للرأي أجري يف منتصف حزيران الفائت، 
أظهر أّن »غالبية األمريكيني ال يريدون أن يرتشح جو بايدن أو 
دونالد ترامب ملنصب الرئيس األمرييك يف عام 2024«، بحسب 

مجلة  »نيوزويك« األمريكية.
وعن السؤال املتعلق برضورة ترشح الرئيس األمرييك السابق 
دونالد ترامب للرئاســة يف عــام 2024، قال 55 يف املائة من 

الناس: كا، بينام قال 31 يف املائة: نعم.
وأظهر االســتطاع، الذي سلط الضوء كذلك عىل أن الرئيس 
جو بايدن شهد تراجعاً يف شعبيته، تذبذباً يف شعبية الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
وبحسب االستطاع، فإن 55 يف املائة من الناخبني املسجلني 
لديهم رأي ســلبي تجاه ترامب، مقارنة بـ44 يف املائة لديهم 

رأي إيجايب.
كام ســلط االســتطاع الضوء عىل بيانــات مأخوذة من 
اســتطاعات سابقة للرئيس السابق. ففي شباط ، كان لدى 
54 يف املائة من الناخبني املســجلني رأي غري إيجايب بشــأن 
ترامب، مقارنة بـ45 يف املائة مؤيد. يف كانون األول  2021، 
حصل ترامب عىل نفس النســبة مــن األصوات املؤيدة وغري 

املوافقة له.
وفقاً لاستطاع، كانت املرة األخرية التي أجرى فيها ترامب 
مثل هذا التصويت اإليجايب الصغري بنســبة 44 يف املائة يف 
أواخر ترشين األول  2020. ويف هذا االستطاع، كان لـ55 يف 

املائة من املشاركني رأي غري مؤيد له.

ــاع لـــلـــرأي ــطـ ــتـ ــي اسـ ــ ــدن ف ــ ــاي ــ ــّدم عـــلـــى ب ــقـ ــتـ ــب يـ ــ ــرام ــ ت

عامل

اعانات مبوبة 

مطلــوب ســائق متدين فوق 
االربعــني الرسة ما بني الجنوب 
وبــريوت مــع منامــة راتب 

3.500.000ل.ل:03/940014
 ــــــــــــــــــــــــــ

  

ادارية  

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

 مختلف

نهر املــوت املنت الرسيع، محل 

ديكــور مكاتب،  اوىل صناعة 

350م.م.،  كميــون،  مدخــل 

250.000$ ت:76/911075

ــــــــــــــــــــــــــ

الشامل

اراض

متفرقات

عصمت الجوهري

واالسقف  الديكور  انواع  جميع 

كهرباء  وســتورات  املستعارة 

ت:76/077988
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االحد 3 متوز 2022

ــر الــــيــــوم فــــي نـــــــادي الــجــمــهــور ــهـ ــد ظـ ــعـ ــة بـ ــ ــع ــ ــراب ــ ــاح ال ــ ــت ــ ــت ــ ــل االف ــفـ  حـ
ــاضــي ــري ال ــدث  ــحـ الـ ــاق  ــطـ النـ ــرات  ــحــضــي ــت ال كـــافـــة  أنــجــزنــا  روالن ســـعـــاده: 

يقام عند الســاعة الرابعة من بعــد ظهر اليوم األحد حفل 
االفتتاح الرسمي لبطولة غرب آسيا الثانية  للشباب والشابات 
يف ألعــاب القوى التي ينظمها االتحــاد اللبناين للعبة بني 3 
و6 متــوز الجاري عىل ملعب نــادي الجمهور برعاية رئيس 

الجمهورية العامد ميشال عون.  
تشارك يف البطولة تسع دول وهي سلطنة ُعامن، الكويت، 

قطر، اليمن، العراق، األردن، سوريا، فلسطني ولبنان.
  وســتحرض حفل االفتتاح فاعليات رســمية وسياســية 
وديبلوماســية ورياضية وعائلة العاب القوى ومســؤويل 
الــركات الراعية ورجال الصحافــة واالعالم يتقدمها وزير 
االعالم زياد مكاري ممثالً راعي البطولة العامد عون. ويتضمن 
حفل االفتتاح النشيد الوطني فاستعراض وفود الدول املشاركة 
يف البطولــة فالعديد من الكلامت فالكلمــة األخرية للوزير 
مكاري الذي ســيعلن خاللها افتتاح البطولة رســمياً باسم  

رئيس الجمهورية العامد ميشال عون.

{  اليوم األول {
  ويف برنامج مسابقات اليوم األحد نهايئ الذكور لسباق الـ 
10 آالف ميش عند الســاعة الثامنة صباحاً ثم تقام العديد من 
التصفيات لعدة مسابقات خالل النهار عىل ان تجري نهائيات 
9 مســابقات  ابتداء من الســاعة الخامسة عرصاً مع تتويج 

االبطال والبطالت من قبل كبار الحضور.
  عــىل صعيد آخر، اكتمل أمس الســبت وصول وفود الدول 
املشــاركة واملســؤولني القاريني واتحاد غرب آسيا واالتحاد 
العريب. وعىل رأس الواصلني رئيس االتحاد اآلســيوي وعضو 
االتحــاد الدويل أللعاب القوى اللــواء دحالن الحمد )قطري 
الجنسية( وكان يف استقباله يف صالون الرف مبطار رفيق 
الحريري الدويل عضو االتحاد اآلسيوي ورئيس االتحاد اللبناين 
روالن ســعادة وعضو اتحاد غرب آســيا وامــني عام االتحاد 

اللبناين وسيم الحويل.
  فنياً، ُعقد االجتامع الفني العام املخّصص للبطولة يف فندق 
»النكســر متار« )الحدت( بحضور املعنيني ورجال الصحافة 
واالعالم وتم اقرار برنامج املسابقات عىل مدى اربعة ايام اىل 

جانب امور ادارية وفنية.
  ويف ســياق متصــل، أنهت البعثــة اللبنانية تحضرياتها 
النطالق البطولة وبات الالعبون والالعبات يف جهوزية فنية 
عاليــة مع توّقع احراز العبو والعبــات وطن األرز ميداليات 
ملّونة عديدة عىل مــدى اربعة ايام واحتامل بروز العديد من 
األسامء اللبنانية يف البطولة االقليمية ووجود خامات واعدة 

يف العديد من املسابقات.

   {  روالن سعادة {
  ومســاء السبت وعشية الحفل الرسمي، اتصلت »الديار« 
بعضــو االتحاد اآلســيوي ورئيس االتحــاد اللبناين اللعاب 
القوى روالن ســعادة )رئيس اللجنة املنظمة للبطولة( الذي 
قــال »لقد أنجزنا كافة التحضريات النطالق البطولة وأود ان 
أشــكر مجدداً رئيس الجمهورية العامد ميشال عون لرعايته 
البطولــة بعد رعايته للبطولة األوىل يف العام 2019. وعىل 

الرغــم من الظروف التــي مير بها لبنان قّررنا اســتضافة 
البطولة االقليمية وسننجح يف تنظيمها باذن الله كام نجحنا 
ســابقاً. بطوالت ألعاب القوى تعود اىل لبنان عىل الرغم من 
الظروف االقتصادية ولقد حرض العديد من املسؤولني ملواكبة 
هذا االستحقاق وعىل رأسهم رئيس االتحاد اآلسيوي الصديق 
اللواء دحالن الحمد ورئيس اتحاد غرب آســيا الصديق سّيار 
العنزي وغريهم«. واضاف »اللجنــة املنظمة للبطولة تعمل 
كخلية نحل وكام تعلمون ستشــارك تســع دول يف البطولة 
وهي ســلطنة عامن، الكويت، قطــر، اليمن، العراق، األردن، 
سوريا، فلسطني ولبنان. واكّرر القول ان اتحاد غرب آسيا أرّص 
عىل اقامة البطولة يف لبنان. واود ان اشــكر مجدداً الرعاة 
وهم مدير عام رشكة ايب رميا اخوان ميشــال ايب رميا وكيل 
»اكــس اكس ال ايرنجي« ومهيــب اللقيس )مزارع اللقيس( 
و »فــور أف« التي قّدمت املالبــس الرياضية للبعثة«. وختم 
ســعادة قائالً »واثقون ان ابطالنا ســيحققون نتائج ممّيزة 

يف البطولــة عىل غرار النتائج املحققة يف النســخة األوىل 
منــذ 3 ســنوات عندما احتل لبنان املركــز األول يف الرتيب 
العام وبجدارة وادعو عشــاق العاب القوى اىل حضور حفل 
االفتتاح الذي ســتحرضه فاعليات وعىل رأســها الوزير زياد 
مكاري الذي ســيمّثل الرئيس ميشــال عون راعي البطولة. 
كــام ادعو اللبنانيني اىل مواكبة املســابقات«. واضاف »اود 
ان اشــكر رئيس مدرســة ونادي الجمهور األب رشبل باتور 
لوضعه منشــآت النادي لتنظيم البطولة االقليمية. والشكر 
موصول لرئيس مجلس ادارة مدينة كميل شمعون الرياضية 
رياض الشيخة لوضعه منشآت هذا الرصح الريايض بترصف 
االتحاد الجــراء متارين الالعبني والالعبــات«. وختم قائال 
»محطة »أو. يت. يف« ستتوىل النقل املبارش للبطولة بصورة 
يومية مع شكري الجزيل الدارة املحطة واىل رجال الصحافة 
واالعالم الذين سيواكبون البطولة ولهم من  االتحاد اللبناين 

كل التحية والتقدير والشكر«.

بـــطـــولـــة غــــــرب آســــيــــا الـــثـــانـــيـــة لــلــشــبــاب
ــوى ــ ــ ــق ــ ــ  والــــــــشــــــــابــــــــات فــــــــي ألــــــــعــــــــاب ال

رئيس االتحاد اللبناين أللعاب القوى روالن سعادة سعادة والحويل يف استقبال الحمد

جديد استثناء  مستمرة...   اإلجــازة 
صاح عقد  تجديد  بعد  ليفربول  من 

 رغم انتهاء عقده... برشلونة يحاول
إقناع ديمبلي بـ »راتب خليفة ميسي«

صالح

دميبيل

حصل املرصي محمد صالح نجم ليفربول عىل استثناء جديد 
من إدارة ناديه بعد 24 ســاعة عىل تجديد عقده مع »الريدز«.  
وانتر عىل مواقع التواصــل االجتامعي فيديو لصالح وهو 
يواصل االستمتاع بإجازته الصيفية يف إحدى الجزر اليونانية.

  ويأيت توقيت هذا الفيديو، رغم أن بداية املعسكر التحضريي 
لليفربول استعدادا للموسم املقبل ستكون يوم اإلثنني املقبل.

  لكن صحيفــة »تاميز« الربيطانية ذكرت أن صالح حصل 
عىل استثناء جديد من إدارة ليفربول، يسمح له هو ومجموعة 

معينة من الالعبني مبد فرة اإلجازة حتى 9 متوز الجاري.
  السبب يف ذلك، بحسب »تاميز«، يعود إىل أن صالح وهذه 
املجموعــة من الالعبني بدأوا اإلجازة بشــكل متأخر بســبب 
مشــاركتهم مع منتخبات بالدهم يف مباريات دولية رسمية 

وودية حتى منتصف الشهر املايض.
  ويأيت هذا االســتثناء لصالح، بعدما أعلن ليفربول، مساء 
الجمعــة، تجديد عقد الدويل املرصي، بعد أشــهر طويلة من 

املفاوضات بني الطرفني.
  وبحســب شــبكة »سكاي ســبورتس« الربيطانية، فإن 
ليفربــول قام بتجديد عقد صــالح حتى صيف 2025 وبراتب 

أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه إسرليني.
  وبذلك، أصبح صالح صاحب أعىل راتب يف تاريخ ليفربول، 
والذي قام بكرس سقف الرواتب بشكل استثنايئ من أجل ضامن 

اإلبقاء عىل الالعب، بعدما متسك األخري بذلك األمر.

تواصل إدارة نادي برشــلونة اإلســباين محاوالتها إلغراء 
عثــامن دميبيل للتوقيع عىل عقد جديد بعد انتهاء تعاقده يف 

حزيران املايض.  
ورغــم انتهاء عقد دميبــيل مع برشــلونة، إال أن النادي 
الكاتالوين، الذي يعــاين مالياً يف الوقت الحايل، مازال راغبا 

يف إقناعه باالستمرار والتوقيع عىل عقد جديد.
  من جانبها، كشــفت صحيفة »ســبورت« الكاتالونية يف 
تقريــر لها أن برشــلونة قام بآخر محاولــة إلقناع دميبيل 
بالتجديد، وذلك عرب تخفيض راتبه بنســبة 40%، ليتساوى مع 

راتب املهاجم الصاعد، أنسو فايت.
  ويعترب فايت أحد املواهب الهجومية الواعدة يف برشلونة، 
حيــث يؤمن النــادي بقدرته عىل قيادة مــروع النادي يف 
املســتقبل، مام جعل البعض يعتــربه مبثابة الوريث الرعي 

لألرجنتيني ليونيل مييس.
  دميبيل رفض عروضا سابقة من برشلونة لتجديد التعاقد 
بسبب عدم التوصل التفاق مايل مرٍض لالعب ووكيله موىس 

دميبيل، عىل مدار الفرات املاضية.
  ولكن تشــايف هرينانديز، املدير الفني للبارسا، يؤمن كثرياً 
بإمكانيات الالعب الذي صنع 13 هدفاً يف الدوري اإلســباين 

املوسم املايض، كأفضل صانع أهداف يف البطولة املحلية.
  وارتبــط اســم دميبيل مؤخرا ببعــض األندية األوروبية 
الكربى، عىل رأســها باريس سان جريمان الفرنيس، دون أي 

تحرك رسمي حتى اآلن من كافة األطراف.  

ــوال واحـــد : ــورم ــف ــي ال ــزة بــريــطــانــيــا الــكــبــرى ف ــائ  ج
إثارة كبيرة تنتهي باحراز ساينز مركز االنطاق األول

كارلوس ســاينز  أحــرز 
اإلبن مركــز االنطالق األّول 
مســريته  يف  األوىل  للمرّة 
يف الفورمــوال واحــد بعد 
يف  حاســمة  أخرية  لّفــة 
التجــارب التأهيلّية املمطرة 
املليئــة باإلثارة ضمن جائزة 

بريطانيا الكربى.  
توّقفت األمطار مجّددا مع 
بداية مجريات القسم الثالث 
من التصفيــات، بالرغم من 
تحذيــر فــرياري لكارلوس 
ســاينز اإلبن بـــ »إمكانّية 
تهاطــل األمطار قرب نهاية 

القسم«.
  وكانت األزمنة أبطأ من القسمني السابقني 
بشــكٍل ملحوظ، وكان فريشتابن يف طريقه 
للظفر باملركز األّول يف محاولته األوىل، لكّنه 
ارتكب خطأً يف املنعطف ما قبل األخري ما تركه 

يف املركز الثاين مبارشة خلف لوكلري.
  واتّبع الســائقون اسراتيجّيات مختلفة، 
حيث آثر البعض الضغط بشكٍل متواصل، بينام 
اختار الســائقون اسراتيجّية لّفة تربيد بني 

اللّفات الرسيعة.
  لكــّن الهولندي عــاد يف املحاولة التالية 
مبــارشة للظفــر باملركــز األّول، بينام حّثه 
مهندســه قائاًل: »هناك املزيــد من األمطار 

املتوّقعة، واصل الضغط«.
  واشــتعلت املنافسة مع دخول هاميلتون 
وألونســو دائرة املنافســة يف ظّل وتريتهام 
القويّة يف املقطع األخري عىل وجه الخصوص.

  لكــن بشــكٍل مفاجــئ ويف اللحظــة 
القاتلة، متكّن ســاينز من تقديم لّفة العمر 
ليظفر بقطب االنطــالق األّول للمرّة األوىل 
يف مســريته يف الفورموال واحد ُمســّجاًل 

1:40.983 دقيقة.
  وفشــل فريشــتابن ولوكلري يف تحسني 
زمنيهام يف محاولتهام األخرية، لينطلق بذلك 
فريشــتابن من املركز الثاين بينام سيصطّف 

لوكلري ثالًثا.
  ومتكّن ســريجيو برييز من تحسني زمنه 
يف محاولتــه األخرية ليقفز إىل املركز الرابع 

عىل منت سيارة ريد بُل الثانية.
  أّمــا املركز الخامــس فقد كان من نصيب 
لويس هاميلتون الذي تفّوق عىل الندو نوريس 

وفرناندو ألونسو.
  وحــّل جورج راســل ثامًنا أمام الناشــئ 
جو غوانيو الــذي قّدم أداًء قويًا جًدا يف هذه 
الظروف، بينام أكمل نيكوالس التيفي ترتيب 
العرة األوائل يف أّول زيارة له للقسم الثالث 

هذا املوسم.

{  القسم األّول {
  جاءت األمطار لتخلط كّل األوراق مع بداية 
التجارب التأهيلّية. وبالرغم من ذلك فقد اختار 

الجميع الدخول عىل إطارات »انرميديت«.
  نتيجة لذلك كانت األزمنة تتحّســن بشكٍل 
مســتمٍر مع تعّود الســائقني عىل الظروف 
وتحّسٍن تدريجي يف مستويات التامسك وبدء 

ظهور خٍط جاف نسبًيا.
  واختــار الجميع تقريًبــا البقاء عىل ذات 
الحّصة، ومتكّن  اإلطارات طــوال  مجموعة 
فريشــتابن يف النهايــة مــن تقديــم لّفة 
صاروخّية ابتعد بها عن منافسه لوكلري الذي 

كان يف معركة أخٍذ ورٍد معه.
  وانتهى القســم األّول بخروج أليكســندر 
ألبــون الذي كان عىل بُعــد أقّل من ُعٍر من 

الثانية من آخر العابرين.
  وسينطلق التايلندي أمام كيفن ماغنوسن 
وسيباستيان فيتيل الذي كان خروجه مفاجًئا 

مرّة أخرى وللجولة الثانية عىل التوايل.
  أّمــا املركــز الـ 19 فهو مــن نصيب ميك 
شــوماخر الذي تقّدم عىل النس سرول الذي 

عاىن هو اآلخر طوال الحّصة.

{ القسم الثاين {
  عــادت األمطار للتهاطل مجّدًدا بشــكٍل 
طفيف مع بداية القســم الثاين، وهو ما أثّر 
قلياًل عىل التامسك، حيث قال راسل: »ال يوجد 

متاسك عىل اإلطالق«.
  وبعد أن ســّجل السائقون بعض األزمنة 
التنافســّية القريبة قلياًل من القســم األّول، 
ازداد الوضع ســوًءا وهو ما دفع املتصّدرين 

إىل العودة إىل خّط الحظائر.
  ويف ظّل عدم قدرة أّي أحٍد عىل تحســني 
زمنه يف الدقائق األخرية، فقد ُحسمت املراكز 

العابرة.
  وكانــت فرحة ويليامز واضحة بعد عبور 
نيكــوالس التيفي األّول للقســم الثالث من 

التصفيات.
  وانتهى القسم بخروج بيري غاسيل سائق 
ألفا تاوري، حيث ســينطلق أمــام فالتريي 

بوتاس ويويك تسونودا.
  أّما دانيال ريكاردو فقد عاىن بشــكٍل كبري 
باملقارنــة مع زميله الندو نوريس وكان أبطأ 
منه بأكرث من ثانيتني ونصف وســينطلق من 

املركز الـ 14 أمام إستيبان أوكون.

{  أزمة هاميلتون
 وبيكيه تصل إىل القضاء {

  أخذت أزمــة الربيطاين لويس هاميلتون 
سائق مرسيدس والبطل السابق لبطولة العامل 
للفورموال 1 للســيارات مع الربازييل نيلسون 

بيكيه البطل األسبق أبعادا جديدة.
  وكان بيكيــه، بطــل فورمــوال 1 يف 3 
مناســبات )أعــوام 1981 و1983 و1987(، 
خــالل مقابلة بالربازيليــة عرب يوتيوب يف 
تريــن الثاين، اســتخدم تعبــريا عنرصيا 
لإلشــارة إىل هاميلتون بطل العامل 7 مرات، 
عند التعليق عــىل حادث اصطدام األخري مع 
الهولندي ماكس فريستابن سائق ريد بل يف 

سباق جائزة بريطانيا الكربى.
  وأعــرب هاميلتون بعدها عن اســتيائه، 
مطالبا باتخاذ إجراءات لتغيري العقليات التي 

»عفا عليها الزمن«.
  وتقدمــت 3 نائبات يف الربملان الربازييل 
بدعوى قضائية ضد بيكيه بسبب ترصيحاته 
العنرصية ضد هاميلتون، والتي تســببت يف 
حالة رفض عامة يف بطولة العامل للفورموال 

1 وسباقات السيارات. 
  ورفعت الربملانيات الثالث، أوريا كارولينا 
وتالرييــا بروين وفيفــي رييس من حزب 
االشــراكية والحرية، دعــوى أمام إحدى 
محاكــم برازيليــا ورد فيهــا أن »معاملة 
أشــخاص من ذوي البرة السمراء بالتقليل 
من شــأنهم متثل جرمية مبوجب الدستور 

الربازييل«.
  واســتندت الدعــوى إىل ترصيحات أدىل 
بهــا بيكيه خالل املقابلة، والتي أشــار فيها 
إىل هاميلتــون يف أكرث مــن موضع بلفظة 
»هذا الزنجــي«، وذلك يف معــرض انتقاده 
ملنــاورات نفذها الســائق الربيطاين خالل 
سباق سيلفرستون العام املايض، كاد بسببها 
يصطــدم مباكس فريســتابن، صديق ابنة 

بيكيه. 

كارلوس ساينز االبن

ــأة ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــز مـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ  ريـــــــــــــال مــــــــدريــــــــد يـ
األبــــــطــــــال دوري  نـــــهـــــائـــــي  لــــبــــطــــل 

فينيسيوس

ينوي ريال مدريد اإلسباين مكافأة الربازييل 
فينيسيوس جونيور عىل تألقه الالفت لألنظار 
املوسم املايض، والذي أنهاه بطال لدوري أبطال 
أوروبا.  وســجل فينيسيوس 22 هدفاً وصنع 
16 يف مشواره املوسم املايض مع ريال مدريد 
الذي كلله بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 

والدوري اإلسباين والسوبر املحيل.
  الظهــور األبــرز للنجــم الربازييل كان 
بتســجيله هدف الفوز 1-0 يف نهايئ دوري 
أبطال أوروبا عىل حساب ليفربول اإلنكليزي.

  وكشــفت صحيفة »ماركا« اإلسبانية يف 
تقرير لها أن ريال مدريد قد جهز العقد الجديد 
للجناح الربازييل، الــذي ينتظر توقيعه قبل 
بداية التحضري للموســم الجديد يف غضون 

10 أيام. 
  وينتظر أن يجدد فينيســيوس عقده الذي 
ينتهي يف صيف 2024، حتى عام 2026، مع 

بعض التعديالت املالية. 
  ولقد متت صياغــة العقد الجديد ووضع 
كافة التفاصيل النهائية به، حيث ســيعكس 

ثقة إدارة النادي التامة يف النجم الربازييل. 
  وتشعر إدارة الريال أن فينيسيوس بفضل 

لريــال مدريد  والتزامه ووالئه  شــخصيته 
يســتحق أن يحصــل عىل الــدور الذي كان 
سيشــغله كيليان مبايب مهاجم باريس سان 
جريمان الفرنيس، حــال قدومه للمريينجي 

هذا الصيف وهو االنتقال الذي مل يتم.
  وأكدت الصحيفة أن النادي املليك سيحول 
فينيســيوس إىل أحد أعىل الالعبني أجراً يف 
الفريق بعد نجاحه خالل 4 سنوات يف إثبات 

إمكانياته بشكل قوي. 
  ويحصل فينيســيوس جونيور عىل راتب 
أسبوعي، يقدر بحوايل 215 ألف يورو، كعارش 
أعىل الالعبني أجراً يف الفريق، بحســب العقد 

الحايل. 
  ويؤمن فلورنتينو برييز، رئيس ريال مدريد، 
وخوزيه أنخيل سانشيز املدير التنفيذي، بأن 
فينيسيوس تحول إىل نجم ويستحق املعاملة 
عىل هذا األساس بعد ما قدمه املوسم املايض. 
  العقد الجديد لفينيسيوس يشهد عىل ذلك 
من خالل تقديم حوافز مالية إضافية مرتبطة 
برشــيحه لجائزة الكــرة الذهبية والجوائز 
الفرديــة األخرى مثل جائــزة الفيفا ألفضل 

.»The Best« العبي العامل

ــرمــان ــد بـــاريـــس ســــان جــي ــاق ــع ــل ت ــاصــي ــف  ت
ــوف غــالــتــيــيــه ــ ــت ــ ــس ــ ــري ــ مـــــع املــــــــــدرب ك

توصل نادي باريس ســان 
جريمــان الفرنــيس التفاق 
شبه نهايئ مع املدرب الجديد، 
الذي ســيتوىل مهمة قيادة 
الفريق فنيا، خلفا لألرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو.  
وقالــت تقاريــر إن إدارة 
باريس توصلــت التفاق مع 
بوكيتينو عىل فســخ التعاقد 
بينهام، مع حصول األخري عىل 

10 ماليني يورو.
  ذكــرت صحيفة »ليكيب« 
أن  السبت،  الفرنســية أمس 
العب كرة القدم السابق واملدرب 
كريستوف  الحايل  الفرنيس 
غالتييه، سيقود تدريب باريس 

سان جريمان، االثنني.
  وزار املدرب منشآت نادي العاصمة الفرنسية 
صباح الخميس قبل أن يتوجه إىل كوت دازور، 
مسقط رأســه، إلضفاء الطابع الرسمي عىل 

انتقاله إىل سان جريمان. 
  واتفق الطرفــان عىل توقيع العقد مبجرد 
موافقة إدارة باريس ســان جريمان بوكيتينو، 
مــدرب البي إس جي الحايل، عىل رحيله، وهو 

ما حدث أخريا مساء الخميس املايض.
  وقال املصدر إن عقد غالتييه مع باريس سان 

جريمان يستمر ملدة موسمني فقط.
  وبحسب الصحيفة، فإن غالتييه من املتوقع 
أن يصل إىل العاصمة الفرنسية صباح االثنني، 

عندما يستأنف الفريق التدريبات.

  ويف ما يتعلق بالعقد، ذكرت الصحيفة أنه تم 
إجراء تعديل بناء عىل طلب املدرب الفرنيس، أزيل 
خيار السنة الثالثة من الوثيقة ليصبح التعاقد 

بينهام ملدة عامني وليس أكرث.
  قالت تقارير فرنســية إن غالتييه سيحصل 
عىل راتب سنوي بقيمة 10 ماليني يورو، بخالف 

الحوافز واملكافآت.
  وســيتم تقديم غاليتيه يف مؤمتر صحايف 
بعد ظهر الثالثاء أو األربعاء عىل أقىص تقدير، 
وفقــا لصحيفة )ليكيب(، عــىل الرغم من أن 

النادي مل يؤكد بعد هذه التوقيتات.
  وقبــل ذلك ســيكون لدى املــدرب فرصة 
للتعرف عىل الالعبني، باستثناء الدوليني الذين 
سينضمون الحقا إىل التدريبات ألنهم يحظون 

بأسبوع راحة إضايف.

غاليتيه



1ـ إبن جبري، هد، أدّل

2ـ لويس الخامس عرش

3ـ كالرك غيبل، رقيم

4ـ اسف، سوم، قفواته

5ـ رّس، منت، مارَسه، ليبيا

6ـ الدا، هاري، األرساب

7ـ مالينغ، دق، ريفر

8ـ مييد، املرشدي، من، أأ

9ـ لها، فالة، الدار

10ـ سدر، براقش، ان، داي

11ـ بــروس يل، فريدي، 

يدعم

12ـ لوز، أهّشمه، يعّدونها

إمتحان،  القشــيب،  13ـ 

بارع
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

 عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
زيد القطيعي

اخترب معلوماتك

1ـ موسيقي أملاين. 

2ـ موقد استخدَم للطبخ 

قدميا.

3ـ حاجز، يخصني. 

4ـ بلدة يف البقاع. 

5ـ نخاف ونفزع من.

1ـ مدينة أمريكية. 
2ـ جهازحّساس. 

اليمن،  يف  مدينــة  3ـ 
رئيس القوم ومقدامهم. 

4ـ رئيس وزراء فرنيس 
راحل. 

5ـ موســيقي ومطرب 
من العرص العبايس. 

أديب وفيلســوف وطبيب إشتهر يف العهد العبايس. 

له العديد من الكتب واملقاالت، وكانت بينه وبني الطبيب 

املرصي عيل بن رضوان مراســالت عجيبة وكُتب بديعة 

غريبة.

إسمه مؤلف من مثانية حروف. إذا جمعت: 

6+4+8+1+3- دولة آسيوية.

5+1+6+2- تلميذ.

4+3+1+8- أطراف األصابع.

5+3+5+7- مدينة مرصية.

3+7+2- قاَم مقام. 

6+4+3- من مشتقات الحليب.

5+2+6- آلة طرب.

2+5- من الطيور.

1ـ ما إســم الطبيب واللغوي البولوين الذي إبتكر لغة 

االسبرينتو، التي ال يفهام إال القليل من الناس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم املادة امللونة التي تصنع من زيت الخروع 

وخليط من الشموع املختلفة وزبدة الكاكاو، وتستعملها 

بعض النساء؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ كم عدد الثقوب يف حدوة الحصان التي قيل يف أقدم 

العصور انها تجلب الحظ السعيد؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إسم القصة املشــهورة للروايئ االيطايل كارلو 

كولودي، التي صدرت عــام 1880 وترجمت الكرث لغات 

العامل وتحولت لعرشات األفالم؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو الشاعر األمرييك املشهور الذي ولد يف والية 

ماين، وتويف عام 1882 ولقّب بـ شاعر العائلة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ  ما إســم الجائزة االملانية التي تأسست عام 1950 

وأول من فاز بها، هو أول مستشار ألملانيا الغربية كونراد 

اديناور؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية دولة يقع ســوق القرش املشهور، حيث يُباع 

قرش النب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية دولة أوروبية حدثت ثورة القرنفل املشهورة 

يف 25 نيسان 1974؟ 

1ـ الكار، ميلو، ال
2ـ بولس سالمه، بول

3ـ نياف، الياس رزق
4ـ جرس، مديد، دو

5ـ باكستان، فرساي
6ـ يلغون، غاٍل، لهب

7ـ رخيم، البيش
8ـ اب، مار مرت، ما

9ـ هملقار، أفهم

10ـ دّس، فريد شوقي
11ـ عروس، قد، رشيح

12ـ أشقاها، يا، دعا
13ـ دريت، لّب، اليدن

14ـ مهالً، مدَن
15ـ يرسّنا، ينّب
16ـ بَري، رّددها

17ـ يافا، أعاَر
18ـ إبراهيم مرعشيل

؟ من هو
من هي؟

فرنيس  وروايئ  كاتــب  1ـ 

راحل، أغلظ أصوات العود. 

الثاين لالعب كرة  2ـ االسم 

بريطاين، من الطيور. 

3ـ نشّك باألمر، ِغَنى، حيوان 

معروف.

4ـ مسامر، ابتداع واخرتاع. 

5ـ الدراهم النقدية، يرتجف 

ويضطرب. 

، أكَل الطعام.  6ـ األصل، رصَّ

7ـ صبّي، إضطــرَم، جيش 

كثري. 

8ـ والــد األب، ممثل وبطل 

فنون قتالية راحل.

9ـ ممثل أمرييك راحل.

10ـ دولــة افريقية، لفظة 

 . هجاء، شقَّ

11ـ يقفل، ضد يثَقل، العَسل. 

12ـ حــرف عطــف، مدينة 

بريطانية. 

13ـ شــاعر زجــيل لبناين 

راحل، ُسّمَي. 

14ـ تعَب، مدينة أملانية، إسم 

موصول. 

15ـ يطّربون يف الغناء.

16ـ تجاوزَت األمر، قلم.

17ـ ضمــري منفصل، راٍض 

مبا ُقسَم له.

18ـ ممثــل وفنــان لبناين 

راحل صاحب الصورة.

1ـ دولــة رئيســها زار 

لبنان، نعام، رماح قصرية. 

بريطانية،  مدينــة  2ـ 

ذنَب البعري، جامعة. 

3ـ حبــَس دمعه وحال 

شديد  خصم  ظهوره،  دون 

الخصومة، ضمري. 

4ـ أخــذت اليشء من، 

نــوع من الســباع، رُسَع 

األمر. 

املكان،  كرثَ عشــب  5ـ 

قّصاب، رجوعها. 

6ـ خصب، جاع، مخرج 

تلفزيوين، إهتمَّ لألمر. 

7ـ قائد قرطاجي، ممثل 

أمرييك بريطاين راحل.

8ـ سّيدة، عملتم، نصعد 

اىل.

9ـ االســم الثاين ألديب 

رفيقــة  راحــل،  رويس 

َسكينة، وتد.

البناء،  أصلِح  ورك،  10ـ 

بلدة يف  يتخلّــص مــن، 

الكورة.

أرض  ادخــرت،  11ـ 

الصحراء، أجاوب، تقاويت.

لييل، عرَف،  12ـ مقهى 

يكسو الجمل، والد والدنا.

ســيارات،  ماركة  13ـ 

والية أمريكية، وجَد.

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(

احسب خطواتك بدقة قبل االقدام عىل أي 

مرشوع كام هي عادتك، فتغيري هذه العادة 

قــد يجدي نفعــا. الثقة الكبــرية بالنفس 

النجاح.  مفتاح 

أنت منتــج غزير ومحّب للغري، وال يعرف 

احوالك  األضواء موجهة عــىل  التهــاون. 

املادية الحالية. ستتطور األمور اىل ما كنت 

وترغب.  تريد 

وضعــك املادّي يف تحســن مســتمر. ال 

تكن منغلقا عىل نفســك، وحاول االنطالق 

برسعــة واالتصــال باألصدقــاء ومتضية 

املسلية.  األوقات 

املواقف املستجدة هذه الفرتة تجربك عىل 

اعــادة النظر يف وضعــك العام. كن متنّبها 

وقــوّي املالحظــة، وعرّب عن أحاسيســك 

حرية.  بكل  الشخصية 

أنت تبالغ كثريا يف غريتك الشــديدة عىل 

من تحّب. كرثة الصياح ال تثمر حال ُمرضياً، 

واملطلــوب أن تتعامل بتعقل مع مشــاكلك 

الشخصية.  وأمورك 

تتمنــى أن تعيش يف عامل األحالم دامئا، 

لكن هذا األمر يبدو من املســتحيالت طبعاً. 

استشــارة األصدقاء قد تعيــد إليك تفاؤلك 

الجميلة. للحياة  وحّبك 

حــاول أن تتفهــم بوضــوح وروية كل 

األمــور املعروضة أمامــك. عليك باالصغاء 

ومن ثم تحقَّق بصدق ما تســمع. ارتياح يف 

العائلة.  محيط 

اســتخدم ذكاءك وفطنتك يف املجال الذي 

تســتفيد منه كثريا، واستقل بعملك الحايل 

الناجــح، فأنت مؤهــل للوصول اىل مراكز 

عالية. 

حــاول االبتعاد عن التشــنج والعصبية 

التي متنعك هذه اآلونة من اعتامد الوســائل 

الرضورية النجاح خطواتك. صداقة تتطور 

اىل حب. 

التوّدد  ال تهمل شــخصا لطيفا يحــاول 

والتقرب منك. يجب القضاء عىل كل املسائل 

الجانبية والوصول اىل املســائل الجوهرية 

واملفيدة. 

انظــر اىل األمام وال تفكر بأية مشــكلة 

يف الوقــت الحايل. عليك االعرتاف بحقيقة 

مشــاعرك الصادقة، فالطرف اآلخر يكن لك 

ذاتها.  العاطفة 

تســتطيع أن تتجــاوز بعــض املخاوف 

والقلــق، مام يعزز لديك التفكري الواعي يف 

مجال الحــب. األمور العملية هي اليوم يف 

الفَرج.  وتنتظر  ركود، 

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(

الكامريون
اذاعة

آراء
استعداد

اعالم
بنايات

بنفسج
بسمة

بند
بحبوحة

تكوين
تالحم
تكاتف

مثار
ثلة

جزاء
جنزير
حدائق
حصة
خريف

خريطة
خبز

ديروط
دمنهور

دانتي
داتسون

رجب
زمهرير

زق
سوط

رسدين
سلطة

سورينام
صواريخ

صنعاء
طبع

طروب

طقس
طواحني

عجب
عواطف

فريوز

فوج
كورونا
مسقط
مرونة

ياقوت. 
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اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث 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 إسمه فيلوبوِمن. 

2ـ امارة موناكو. 

3ـ زّفون. 

4ـ شريوبيني. 

5ـ الوطواط. 

6ـ املنطاد إيطاليا. 

7ـ بشاره غندور. 

8ـ الفاتيكان. 

1ـ هايِنه. 

2ـ البدر. 

3ـ نهامي. 

4ـ ِونش. 

5ـ يدرون.

1ـ هانوي. 

2ـ الهند. 

3ـ يبارش. 

4ـ ندم. 

5ـ هريان. 
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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
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)تتمة ص1( 

فتــــــرة تمريــــــر الوقت بــــــدأت بمســــــرحّية »تأليــــــف الحكومــــــة« مــــــع برنامج »قهر معيشــــــي«

معاملها مع إقفــال الطرقات يف العديد مــن املناطق وزيادة 
الجرمية. هذا الضغط االجتامعي لــن يؤثّر يف موقف رئيس 
الجمهورية يف عملية تأليف الحكومة، بحســب وزير سابق، 
مضيًفا أن الرئيس عون لن يوّقع عىل أي تشكيلة ال تؤّمن الحّد 
األدىن من الضامنة للمستقبل السيايس للنائب جربان باسيل.

األنىك يف كل ما سبق، أن »التناتش« عىل الحصص الوزارية 
مســتمر حتى اللحظة، بدون أن يرّف جفــن للمعنيني الذين 

يتحّدثون عن »الكنافة« يف وصف الحصص الوزارية !!!
وكان يوم أمس، قد شــهد لقاء لوزراء الخارجية العرب يف 
حضور األمني العام لجامعة الــدول العربية أحمد أبو الغيظ. 
هذا االجتامع الذي يدخل ضمن اللقاءات التشاورية بني الدول 
العربية تحضريا للقّمة العربية املقبلة، حيث نوقش بالدرجة 
األوىل عودة جمهورية سوريا العربية إىل حضن جامعة الدول 

العربية، كام والواقع السيايس واالقتصادي يف لبنان.
االجتــامع ضّم كال مــن وزراء خارجيــة األردن، وتونس، 

والجزائــر، والســودان، واليمــن، والصومال، وفلســطني، 
وقطر، والكويت، وجمهورية القمــر، وعن مرص نائب وزير 
الخارجية.  وعن دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة، واململكة 
العربية السعودية، والعراق، وسلطنة ُعامن، وليبيا، وجيبويت، 
واملغرب فقد متّثلــت مبندوبيها الدامئني يف الجامعة العربية. 
أّما البحرين فقد متّثلت بسفريها يف سوريا. وحرض االجتامع 
األمني العــام لجامعة الدول العربية أحمــد أبو الغيظ ووزير 
الخارجية عبد الله بو حبيب. أّما ســوريا فلم يتّم متثيلها نظرا 

إىل تجميد عضويتها يف جامعة الدول العربية.
إســتضافة بريوت لهذا اللقاء، يأيت يف إطار ترؤس لبنان 
الدورة الحالية ملجلس وزراء الخارجية العرب، إال أن الالفت هو 
غياب وزير الخارجية السعودي والسفري السعودي يف لبنان 
)الذي استضاف وزير الخارجية اليمني عىل مأدبة غداء(، وهو 
مــا يعني عدم رىض اململكة العربية الســعودية عن الرتكيبة 
السياســية القامئة حاليا يف لبنان )رئاسيا وحكوميا(! وله 
دالالته عىل حجب املساعدات املالية للحكومة اللبنانية للخروج 

من األزمة.

الوفد العــريب زار رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون 
ورئيــس املجلس النيايب نبيه بــّري. وكان للرئيس عون كلمة 
قال فيها »التعــاون والتضامن بني الدول العربية مهّم يف ظّل 
ما تشــهده دولنا من أزمات وضغوط وتحوالت«، الفتاً إىل أّن 
»القضية الفلســطينية يف مقّدمة االهتاممات وأيضاً معاناة 
بعض الدول العربية وشعوبها من الحروب«. وأضاف الرئيس 
عون أّن »لبنان مل يعد قادراً عــىل تحّمل أعباء األعداد الكربى 
لالجئني والنازحني عىل أرضه، ونأمل منكم املساعدة ملواجهة 
هذه التحديات«. كام لفت إىل أّن »لبنان رغم ظروفه الصعبة، 
مصّمم عــىل إيجاد الحلول للخروج من أزماته وهو يتمســك 

برثواته املائية والنفطية والغازية«.
أّما الرئيس بــّري فقد رّصح أن »لبنان لن ينىس أشــقاءه 
العرب، ولن ينىس الطائف وال الدوحة وال الكويت يف يوم من 
األيام، لكن اآلن لبنان يطلب ويتوق اىل أشقائه العرب ويتمنى 
مجيئهم والدخول اىل صلب ما يشــكو منه لبنان«. وأضاف أن 
»لبنان عىل اإلطالق ليس بلداً مفلســاً إمنا هو يف حالة توقف 
عن الدفع وهــو ميتلك كل مقومات النهــوض والقيامة من 

األزمات إذا ما توافرت النيات الصادقة من أبنائه كام من أشقائه 
العرب وأصدقائه يف العامل«. وتابع: »أن لبنان زاخر وقادر عىل 
تقبل املشاريع واالستثامر يف مجال الكهرباء وإنشاء مصايف 
تكرير النفط«. وعن املوضع الســوري والقضية الفلسطينية، 
قال بّري »اليوم وأنتــم يف لبنان نفتقد يف هذا اللقاء الوزاري 
العريب ســوريا التي تعرضت لعدوان ارسائييل جديد من خالل 
اللبنانية املطلوب عىل األقل من اجتامعكم االستنكار  األجواء 
وهذا أضعف اإلميــان، واألمر اآلخر الذي يجب أن يدركه العرب 
جميعاً أن ال عرب من دون فلســطني والعروبة تنتهي بانتهاء 
فلســطني... علينا أن نعي ماذا يخطط للقدس ولفلســطني، 
املطلــوب أال نجعل الضغوط والوقائــع يف داخلنا ويف دولنا 
تنســينا أوىل القبلتني وثالث الحرمني، فالقدس ليست قطعة 

من أرض إنها قطعة من سامء«.
من ناحيته توّجه أمني عام جامعة الدول العربية بالشــكر 
للبنان عىل استضافة اللقاء، مؤكداً أن انعقاده يف لبنان »هو 
رسالة دعم ومساندة للبنان شــعباً ومؤسسات، بخاصة يف 

هذا الظرف الصعب الذي يتطلب جرأة التخاد القرار«.

ســيطرت القوات الروسية وقوات لوغانســك عىل مدينة 
ليسيتشانســك يف جمهورية لوغانسك الشعبية جنوب رشق 
أوكرانيا، بحسب ما افاد مراسل وكالة »نوفوستي«مساء امس، 
وأكد أنه أثناء انســحاب »نازيي قوات كييف من املدينة فجروا 
ودمروا بعض املباين اإلدارية املهمة، مبا فيها مبنى املحافظة«.

يذكر ان وليسيتشانســك هي آخر مدينة كربى ال تزال خارج 
سيطرة الروس يف لوغانسك، إحدى مقاطعتي منطقة دونباس 
الصناعية يف رشق أوكرانيا، اللتني تســعى موسكو للسيطرة 

عليهام بالكامل.
وكانت وزارة الدفاع الروســية أعلنــت ، أن طالئع القوات 
الروسية وقوات لوغانســك، قد دخلت مدينة ليسيتشانسك، 
وخــالل األيام الثالثــة املاضية، متكنت من الســيطرة عىل 
مصفاة النفط يف ليسيتشانسك، ومنجم ماتروسكايا، ومصنع 

الجيالتني، كام سيطرت عىل منطقة توبوليفكا السكنية.
هــذا وكانــت تضاربــت األنباء بشــأن حصــار مدينة 
ليسيتشانسك األوكرانية مع اســتمرار املعارك يف محيطها، 
وذكر الجيش الرويس ، أنه رضب أهدافا عســكرية بغارات 
جوية يف عمق أوكرانيا، وســط تنديد أوكراين باســتهداف 
املدنيني ومطالبات للغرب مبزيد من التسليح .وقد نقلت وكالة 
للقوات االنفصالية يف لوغانسك )املوالية  »تاس« عن ممثل 
أندريه ماروتشــكو قوله »إنه متت السيطرة عىل  لروسيا( 
جميع املرتفعات حول ليسيتشانســك، وإن املدينة محارصة 

متاما«.
بدوره، بث رئيس جمهورية الشيشــان الروســية رمضان 
قديروف، ترصيحات بالفيديو أكد فيها »تطويق ليسيتشانسك 
بالكامل، وإغالق جميع املداخل واملخارج«، مضيفا »من املتوقع 

أن هجوًما واسع النطاق عىل املدينة سيبدأ قريًبا«.
يف املقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنســية عن املتحدث 
باســم الحرس الوطني األوكراين رســالن موزيتشوك قوله 
إن »معارك عنيفة تدور يف محيط ليسيتشانســك، من حسن 
الحظ أن املدينة ليســت محارصة وهي تحت ســيطرة الجيش 
األوكراين«، اال ان مصادر عســكرية أوكرانية أكدت أن القوات 

الروسية استقدمت تعزيزات إىل محيط املدينة.

{ رئيس األركان الرويس {

بدورهــا، نفــت وزارة الدفاع الروســية صحــة ما ورد 

الرئيــس األوكــراين وصحافيني  يف ترصيحات ملستشــار 
أوكرانيني، تفيد بإقالة رئيس األركان العامة الروسية فالريي 
غرياســيموف، وأكدت أنه يزاول مهامــه، كام نرشت الوزارة 

صورا له وهو يتفقد قوات بالده املشاركة يف املعارك.

{ قصف يف العمق {

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 5 مواقع قيادية 

للقــوات األوكرانية يف دونيتســك وميكواليف ُدّمرت بغارات 
جوية، باإلضافة إىل مستودعات ذخرية يف زاباروجيا. دمرت 
الغارات مستودعي أســلحة بالقرب من مدينة ميكواليف يف 
جنوب أوكرانيا، كام دمرت مخزن أسلحة بالقرب من خاركيف 

يف الرشق.
وأعلنت ســلطات مدينة بافلوغراد بوســط أوكرانيا مساء، 
أن القوات الروسية تشــن هجوما عنيفا عىل املدينة، مطالبة 

السكان بدخول املالجئ فورا.
وذكرت وكالة نوفوســتي الروســية أن رئيس بيالروسيا 
ألكسندر لوكاشــينكو أعلن إحباط هجامت صاروخية لقوات 

أوكرانية عىل منشآت عســكرية يف بالده قبل أيام، وأنه أمر 
الجيش بـ »اســتهداف مراكز صنع القــرار املعادية لبالده«، 
مضيفا »أن روســيا وبيالروســيا يجب أن تظال مستعدتني 
ملجابهة »األعامل العدائية« مــن جانب الغرب. وال يريد الحرب 

مع أوكرانيا وأنه ال يوجد أي جندي بيالرويس داخل أراضيها«.

{ لوكاشينكو : أوروبا الغربّية

تريّب وحشاً يف أوكرانيا {
وأكد الرئيس البيالرويس ألكسندر لوكاشينكو، أن دول أوروبا 
الغربية تتطلع بعني جشعة إىل املناطق الحدودية بني بيالروس 

وأوكرانيا، وتريب وحشا يف كييف.
املتحرضة وراء  الغربية  أوروبا  لوكاشــينكو: »تقف  وقال 
هــذه العمليات، وهي التي قامــت يف البداية برتبية وحش 
يُدعى أملانيا الفاشــية، وبعد ذلك، من أجــل البقاء عىل قيد 
الحياة، ألقت بنفســها يف أحضان أولئك الذين أرادت بشدة 
حتــى وقت قريب هزميتهــم. التاريخ يعيد نفســه. يربون 

الوحش يف أوكرانيا«.
وأشــار إىل إن مينسك وموســكو مل تردا بعد بشكل مامثل 
عىل نشاط الناتو العسكري بالقرب من حدود دولة االتحاد بني 

روسيا وبيالروس.

{ طلب التسليح {

عىل صعيد آخــر، كتب وزير الخارجيــة األوكراين دميرتو 
كوليبا يف تغريدة »أدعو رشكاءنا إىل إمداد أوكرانيا مبنظومات 
دفاعية مضادة للصواريخ بأرسع وقت ممكن، ســاعدونا يف 

إنقاذ األرواح«، واصفا روسيا بأنها »دولة إرهابية«.
وأعلنــت وزارة الدفاع األمريكية )بنتاغون( عن مســاعدة 
عســكرية جديدة بقيمة 820 مليون دوالر، تتضمن ما يصل 
إىل 150 ألف قذيفة صاروخية مــن عيار 155 ملم وصواريخ 
جديدة لراجامت هيامرس التي وصلت حديثا إىل ساحة املعركة، 

وأنظمة متطورة للدفاع الجوي »ناسامز«.
كام أعلنت الرنويج عن مســاعدة قدرها 10 مليارات كرونة 

)نحو مليار يورو(.

ــســك ــشــان ــت ــســي ــي ــا عـــلـــى مـــديـــنـــة ل ــرتـــهـ ــيـــطـ ــة وقـــــــــوات لـــوغـــانـــســـك أعـــلـــنـــت سـ ــ ــّيـ ــ ــروسـ ــ ــوات الـ ــ ــ ــق ــ ــ ال
لــــلــــصــــواريــــخ ــضـــــــادة  بــــمــــنــــظــــومــــات دفــــــاعــــــّيــــــة مـــــ إمـــــــــدادنـــــــــا  ــا  ــ ــنـ ــ ــائـ ــ ــركـ ــ ــى شـ ــ ــلـ ــ : عـ ــف  ــ ــي ــ ــي ــ ك

ــن مــحــيــط األقـــصـــى ــ ــلـــى مـــســـاحـــات م ــولـــون عـ ــتـ ــنـــون يـــسـ ــتـــوطـ ــدس... املـــسـ ــ ــ ــق ــ ــ ــد ال ــي تـــهـــويـ ــ ــمـــعـــن ف ــال يُـ ــ ــتـ ــ االحـ
ــزة ــ ــن فـــــي غ ــ ــي ــ ــي ــ ــدن ــ ــى امل ــ ــل ــ قـــــــــوات الـــــعـــــدو اقـــتـــحـــمـــت بـــــلـــــدات فـــــي الـــــضـــــفـــــة... واعــــــتــــــدت ع

وتصعيد االعتداءات عليهم لتغيــري الوضع الدميوغرايف يف 
املدينة«.

وأشار التقرير إىل »أن االحتالل بدأ بإقامة بؤرة استيطانية 
عىل مســاحة 5 دومنات بني بلديت شعفاط وبيت حنينا يف 
القدس فيام هدمت قواته 14 منشأة زراعية يف بلديت عناتا 
والزعيم رشق املدينة، واقتلعت أشــجار زيتون يفوق عمرها 
500 عام يف حي وادي الربابة يف ســلوان. كام هدمت عدة 
منشــآت زراعية وتجارية ومنازل ومحال تجارية يف بلدات 
يطا يف الخليل ونحالــني يف بيت لحم وعنزة يف جنني وآبار 
ميــاه زراعية يف بلــدة بري زيت يف رام الله، فيام ســلمت 
إخطارات بهدم منازل يف قرية الولجة بالقدس وترقوميا يف 

الخليل وخربة حمصة يف األغوار الشاملية«.
التقريــر »أن املســتوطنني يواصلــون اعتداءاتهم  وبني 
عىل مــدن وبلدات الضفة الغربية بحاميــة قوات االحتالل 
حيث اقتحموا بلديت سوســيا وحلحلول يف الخليل وخربة 
ابزيق يف طوباس وترمســعيا يف رام الله، ويعبد يف جنني 
وخربة الســمرا يف األغوار الشــاملية. واعتدوا عىل منازل 
الفلسطينيني وممتلكاتهم وأتلفوا محاصيل زراعية واستولوا 
عىل 10 دومنــات وأحرقوا مئات الدومنــات الزراعية. ويف 
بلديت الخرض وحوسان يف بيت لحم واستولوا عىل املنطقة 
املحيطة بنبع خلة خرض يف األغوار الشــاملية إلقامة بؤرة 

استيطانية جديدة«.

{ إصابة عرشات الفلسطينيني
باعتداء قوات االحتالل {

عىل صعيد آخر، أصيب عرشات الفلســطينيني مساء امس 
باالختناق جــراء اعتداء قوات االحتالل اإلرسائييل عليهم يف 

مدينة جنني بالضفة الغربية.
وذكــرت وكالة »وفا« الفلســطينية أن قــوات االحتالل 
اقتحمت بلــديت جبع وفحمة جنــوب املدينة، واعتدت عىل 
الفلسطينيني بإطالق الرصاص والغاز السام عليهم، ما أسفر 

عن إصابة فلسطيني بجروح والعرشات بحاالت اختناق.
كام اقتحمت قوات االحتالل اإلرسائييل بلدة سلواد رشقي 
رام الله بالضفة الغربية، حيث دهمت قوة خاصة منزل أحد 

الفلسطينيني يف البلدة.
وأفادت مصادر محليــة بأن قوات االحتالل أجرت تحقيقا 
ميدانيا مع سكان املنزل . وقد اندلعت مواجهات بني عرشات 
للتصدي لعملية االقتحام  الذين خرجوا  الفلسطينيني  الشبان 
وبني قوات االحتــالل التي أطلقت الرصــاص الحي وقنابل 
الصوت والغاز باتجاه الفلســطينيني، من دون اإلبالغ عن أي 

إصابات.
وكانت جددت قوات االحتالل اإلرسائيــيل اعتداءاتها عىل 
الفلسطينيني يف قطاع غزة املحارص .ويف التفاصيل، أطلقت 
قوات االحتالل املتمركزة يف األبراج العسكرية شامل القطاع، 
الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه رعاة األغنام الفلسطينيني 

رشق بلدة جباليا وأجربتهم عىل مغادرة أراضيهم.
يذكــر أن قوات االحتالل املتمركزة رشق وشــامل القطاع 

تتعمد يومياً إطالق النار والغاز اتجاه رعاة األغنام واملزارعني 
وتحرمهم من الحصول عىل لقمة عيشهم بأمن وسالم.

{ رئيس وزراء االحتالل يستويل عىل منزل 
لفلسطينيني مهّجرين قبل 74 عاماً {

وكشفت صحيفة »هآرتس« أن رئيس وزراء االحتالل يائري 
البيد ســُيقيم يف منزل بالقدس املحتلة يعود لفلســطينيني 
ُهّجروا منه يف نكبة 1948، مشــرية اىل أن »البيد ســيقيم 
باملنزل مؤقتا يف انتظار أن تجهز اإلقامة الرســمية لرئيس 

الوزراء والتي تخضع لعمليات تجديد«.

{ خطر يداهم أساسات املسجد األقىص { 
عىل صعيد آخر، بدأت املخاطر املحدقة يف املسجد األقىص 
أخذ منحى خطًرا، بفعل استمرار تساقط الحجارة من أعمدة 
مصــىل األقىص القديم، بســبب الحفريــات »اإلرسائيلية« 
املتواصلة أســفل املســجد ويف محيطه، والتــي باتت تنذر 

بهدمه، وتشكل خطًرا عىل أمن وسالمة املصلني.
وقالت دائرة األوقاف اإلســالمية يف القدس املحتلة، إن 
قطًعا من الحجارة تتســاقط من أعمدة يف املسجد األقىص، 
فيام مل تُعرف األســباب بعد . وأوضحت الدائرة يف ترصيح 
أنها طالبت رشطة  الفلسطينية،  وفق متابعة وكالة »صفا« 
االحتالل بالســامح لفريــق فني متخصص مــن األوقاف 
بفحص ما يجري مبحيط الســور الجنويب للمسجد، إال أنها 

متاطل يف ذلك.
الشــيخ عكرمة  األقىص  املســجد  أوضح خطيب  بدوره، 

املتواصلة  أن الحفريــات اإلرسائيلية  صربي لوكالة »صفا« 
أسفل املســجد األقىص ويف محيطه، تســببت يف تساقط 
الحجــارة من أعمدة مصــىل األقىص القديــم، والتي باتت 
تتفاقم بشــكل كبري. ويبــني أن هذه الحفريات انكشــفت 
أخطارها يف هذه األيام أكرث فأكرث، يف محاولة الســتهداف 
املسجد األقىص زعاًم من ســلطات االحتالل البحث عن آثار 
يهودية لهم، لكنهم يحلمون، ألنــه ال يوجد حجًرا واحًدا له 

عالقة بالتاريخ العربي القديم.
وأشــار »إىل أن سلطات االحتالل مل تتوقف عن الحفريات 
أســفل األقىص، رغم الكشف عن األتربة املحيطة بأساساته 

حتى املبنى أصبح معلًقا ومكشوًفا بأساساته«.
وقال: » االحتــالل يحاول املراهنة عىل حدوث انهيار قوي 
يؤدي النهيار بنيان املســجد األقىص بشكل كامل، لكن هذا 
مل ولن يحصــل، ولن يؤثر عىل البنيان، ألن قداســة الحجر 
من قداســة األرض املباركة، وقد حصل يف عرشينات القرن 
املايض زلزال وهدم أجزاء من بنيان األقىص لكن تم تعمريه«.

وبحســب الشــيخ صربي، فإن االحتالل مل يحقق أهدافه 
يف بناء »الهيكل« املزعوم، وســيبقى األقىص كام هو، رغم 

املخططات االحتاللية الرامية لهدمه وإزالته.
أضاف »اإلرسائيليون يتصورون أن اآلثار اليهودية القدمية 
تقع ما بني املسجد األقىص وبلدة سلوان جنوبًا، لذلك يكثفون 
مــن حفرياتهم يف املنطقة، ومنذ عــام 1967 حتى اآلن مل 
يجدوا حجًرا واحًدا، فهم يريدون تدمري اآلثار اإلسالمية ومن 

ثم بنيان األقىص.«

ــن ســــوريــــا وتـــركـــيـــا ــيـ وســــاطــــة إيــــرانــــّيــــة بـ
األســــــد ألمير عبد اللهيان : تحالفنا اســــــتراتيجي... والتوازنات تتغّير ملصلحتنا

السوري فيصل املقداد.
اللهيان، خالل مؤمتر صحايف  وتحّدث أمري عبد 
مشــرتك مع املقداد، عــن أهداف زيارتــه الحالية 
للجمهورية العربية السورية، موضحاً أّن جزءاً من 
زيارته إىل سوريا يهدف إىل إحالل السالم واألمن 
يف املنطقة بني سوريا وتركيا، »باعتبارهام دولتني 

تربطهام عالقات مهمة بإيران«.

وأضــاف: »اســتكامالً لزيــاريت إىل تركيا التي 
اســتمرت 4 أيــام، ال بّد من إجراء مشــاورات مع 
املسؤولني السوريني. التغيريات تحدث يف املنطقة، 
ويجــب أن نحاول أن نجعل دور إيــران دامئاً دوراً 
بنــاًء يف املنطقة، ومنع حــدوث أزمة جديدة يف 

املنطقة«.
من جهته، قال وزير الخارجية فيصل املقداد، إّن 
»هذه الزيارة هامة جداً، وتأيت بعد تطورات محلية 
وإقليمية ودولية كثرية«، مضيفاً: »نقف إىل جانب 
إيران يف متابعتهــا الحثيثة للملف النووي، وندعم 

موقفها يف هذا املجال«.
وكان الوزيــر اإليــراين زار أنقــرة وعقد فيها 
جاويش  مولــود  الــرتيك  نظريه  مــع  مباحثات 
أوغلو، وأعــرب يف مؤمتر صحايف عن تفّهم بالده 

للمخاوف األمنية الرتكية يف سوريا.
أوغلو شــؤونا  اللهيان مع جاويش  وتناول عبد 
تفصيليــة حول العملية األمنيــة التي تنوي أنقرة 
القيام بها، وأكد أن إيران تؤمن بوجوب االستجابة 
الرسيعة وبشــكل دائــم لقلق تركيا حــول أمنها 

الوطني.

القوات الروسية يف مدينة ليسيتشانسك

)تتمة ص1( 

ــودة  ــ عـ ــال  ــ ــم ــ ــت ــ إح  : أوروبـــــــّيـــــــون  ديـــبـــلـــومـــاســـّيـــون 
ــايــدن ــعــد زيـــــارة ب ــة ب ــدوحـ ــووي« فـــي الـ ــ ــن ــ مــفــاوضــات »ال

االتفاق النووي«.
»بلومبريغ«  موقع  نقل  ذلك،  غضون  يف 
عن مصــادر مطلعة توقعهــا أن تتواصل 
جهــود إحياء االتفاق النــووي إىل ما بعد 
املوعــد النهايئ املحدد مــن وكالة الطاقة 
الذرية يف الشــهر الجاري، وأن املفاوضات 
قد تُستأنف يف الدوحة عقب زيارة الرئيس 
األمرييك جو بايدن للمنطقة هذا الشــهر، 
بينام أكد مسؤول إيراين أن بالده لن تتخىل 

عن املفاوضات.
أوروبيني  ديبلوماسيني  عن  املوقع  ونقل 
املفاوضات،  عىل  مبارش  بشــكل  مطلعني 
قولهام إنــه يف حــني أن املفاوضات بني 
واشــنطن وطهران مل تتقدم، فمن املتوقع 
أن تســتمر الجهود إلحيــاء االتفاق إىل ما 
بعد املوعــد النهايئ يف متوز الجاري، الذي 
اقرتحتــه الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
ديبلومايس  وقال  املتحــدة.  لألمم  التابعة 
ثالث مطلع ملوقــع »بلومبريغ« إن الجهود 
قد تســتأنف يف الدوحة بعــد زيارة بايدن 

للمنطقة.
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