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منبر الجمهورية

إعادة الثقة بسياحة لبنان

نشرح اليوم البند الخامس من خطة اإلنقاذ التي كنا طرحناها وهو موضوع السياحة، 
وهو قطاع اساسي لتنشيط االقتصاد وإدخال العمالت الصعبة الى البلد، وكذلك خلق 

فرص انتاج اساسية في قطاع الضيافة والخدمات. 
القطاع  تنشيط  على  التركيز  الضروري  من  يبقى  نعيشها،  التي  األزمة   

ّ
ظل في 

 
ً
 أّن الفارق بن سعر العملة الوطنية وسعر الدوالر يستقطب مزيدا

ً
السياحي، وخصوصا

من السياح. 
ومطاعم  فنادق  من  السياحية  والخدمات  المؤسسات  اصحاب  الى  اليوم  واتوّجه 
وتأجير سيارات وتاكسيات، وغيرها من الخدمات السياحية، علينا بناء عالقة ثقة مع 
. واساس ذلك هو التعامل 

ً
السائح لتصبح العالقة مستدامة، بحيث يعود السائح مجددا

معه بشفافية من دون استغالل. ألّن اي سائح سيتّم استغالله سيمتنع عن المجيء 
، كما اّنه سينشر دعاية سيئة عن لبنان وخدماته السياحية، وكل سائح نخسره 

ً
مجّددا

 ال نعرفه من السياح. 
ً
نكون خسرنا مقابل ذلك عددا

فليس المهم تحقيق ارباح من السائح مرة واحدة، األهم هو تقديم تجربة سياحية 
 له ولعائلته ولمعارفه: 

ً
 دائما

ً
مميزة له بأسعار تنافسية، ليصبح لبنان مقصدا

- اواًل، علينا استقطاب جميع الفئات والجنسيات، وبالتالي علينا ان نحترم جميع 
الشعوب وان نتوقف عن انتقاد اي دولة، ألّن ذلك ال ينتج منه إاّل األذى للجميع.

، اعادة تفعيل مكتب وزارة السياحة في المطار الستقبال السياح وتقديم 
ً
- ثانيا

الخدمات لهم لكي ال يقعوا في فخ االستغالل.
لمواكبة  ومراقبين  السياحية  الشرطة  من  مؤلفة  سياحية  لجان  تشكيل   ،

ً
ثالثا  -

السياح والحرص على عدم وقوع اي نوع من التعّديات واالستغالل وإعادة تفعيل الخط 
الساخن للشكاوى السياحية. 

على  الحفاظ  يهّمهم  ممن  السياحية  الخدمات  مقدمو  يؤسس  أن  اقترح   ،
ً
رابعا ـ 

 ومعايير احترافية وشفافة في التعامل 
ً
، يضعون فيه شروطا

ً
السائح، رابطة او ناديا

بها  االلتزام  الرابطة  اعضاء  جميع  ويتعّهد   CODE OF CONDUCTاي السياح،  مع 
وخلق آلية مراقبة لألعضاء، فإذا خالفوا يخسرون عضويتهم، والعضوية ستكون مهّمة 
 
ً
ألّنها تعطي الصدقية للمنتسبين )على غرارالـ«ISO »(، وهذه الخطوة ال تتطلب خططا

حكومية او تشكيل حكومة، بل يمكن االنطالق بها بمبادرة من القطاع الخاص. 
وإيقاف  سياحي  كمقصد  للبنان  للترويج  مكثفة  اعالنية  حملة  إطالق   ،

ً
خامسا  -

السلبية في اإلعالم وتخصيص فقرات مخّصصة لإلضاءة على المواقع السياحية. 
، تنشيط كافة االنواع السياحية مثل السياحة الثقافية، الرياضية.. الخ، 

ً
- سادسا

فلبنان يملك مقومات وخبرات غنية في كل المجاالت. 
، معالجة جّدية لموضوع اسعار تذاكر السفر، واالهم تأمين رحالت دائمة 

ً
- سابعا

الى لبنان، حيث اّنه في المواسم السياحية يصبح من الصعوبة حجز تذاكر مالئمة الى 
لبنان، باإلضافة الى ارتفاع اسعارها، مما يؤذي االستقطاب السياحي. والحل في تطبيق 
السماح  كما  بالعمل،  الطيران  شركات  من  لمزيد  والسماح  المفتوحة،  االجواء  سياسة 
للشركات ذات الكلفة المتدنية )Low Cost( من اقامة رحالت الى لبنان، ما من شأنه ان 
يعزز حركة النقل واالنتقال من جميع الفئات االجتماعية ومن جميع الجنسيات على 

مدار العام. 
 على اعادة تأهيل الشاطئ اللبناني وازالة التعّديات والمحافظة 

ً
، العمل جّديا

ً
- ثامنا

على النظافة ووقف االعتداءات على البيئة البحرية، ألّن الشاطئ اللبناني بامتداده من 
 .

ً
ل ثروة مهمة، واالستهتار الحاصل اليوم يخّسرنا كثيرا

ّ
الشمال الى الجنوب، يشك

، الحرص على معرفة تفاصيل تجربة السائح لدى مغادرته، إن من خالل 
ً
- تاسعا

استمارة او مقابلة في المطار، لتحديد سلبيات تجربته، وإن كان واجه مصاعب، وما هي 
اقتراحاته. 

أعرف اننا في ازمة، ولكن في اوقات األزمات يجب اعادة بناء القطاعات االنتاجية 
نترك  ان  يجوز  ال  وواعد،  مهم  قطاع  السياحي  والقطاع  االقتصادي،  النمو  الستعادة 
تخّبطنا في مشكالتنا يدّمر الفرص المتعددة التي يؤّمنها هذا القطاع. وأعيد التذكير، 
لوطن  المفتاح  هو  المفتوحة  والبيانات  المطلقة  الشفافية  قانون  مرة،  كل  في  كما 

.
ً
واقتصاد شفاف وفّعال، يجب العمل إلقراره سريعا

فادي عبود

امام  المواطنين  إذالل  وعلى   ،
ً
وماليا  

ً
ومعيشيا

على  الناعقين  وعلى  المحروقات،  محطات 
الشاشات، بالشّر الكبير والكارثة الكبرى التي لم 

تأِت بعد! 

ر
ّ
مرجع يحذ

طرابلس  في  الوضع  فيه   
ّ

ظل الذي  الوقت  وفي 
في دائرة الحذر، سّجل إشكال وظهور مسلح في 

منطقة عكار العتقية.
أمني  مرجع  قال  السياق،  هذا  وفي 
على جانب  لبنان  الوضع في  »إّن  لـ«الجمهورية«: 
تحّركات  »رصد  عن   

ً
كاشفا الخطورة«،  من  كبير 

باألمن«.  واإلخالل  للتخريب  ومحاوالت  مشبوهة 
أعلى  ب 

ّ
فالوضع يتطل بقلق جّدي،  وقال: »نشعر 

درجة من اإلنتباه«.
األمنية  واألجهزة  أحمر،  خط  األمن  »أّن  وأكد 
في  لحمايته، وهي  بواجباتها  تقوم  والعسكرّية 
بين  والتنسيق  والجهوزية  اليقظة  درجات  أعلى 
في  للعبث  محاولة  أّي  إلحباط  البعض،  بعضها 
أمن البلد واستقراره، وهي لن تسمح ألّي كان بأن 

 وجع الناس لتخريب البلد.
ّ

يستغل

قائد الجيش
وبالتوازي مع تأكيد المرجع االمني بأّن الوضع في 
طرابلس دقيق، سّجل حضور لقائد الجيش العماد 
جوزف عون في المدينة في زيارة تفقدية، طمأَن 
فيها الطرابلسيين، وتوّجه إليهم بكلمة من ثكنة 
بهجت غانم في القبة، قائاًل: »ألهلنا في الفيحاء 
وأمنكم  وجعنا،  ووجعكم  منكم  نحن  العريقة، 
مسوؤليتنا  المدينة  واستقرار  أعناقنا  في  أمانة 
«. وتابع: »من غير المسموح ألّي كان الَمّس 

ً
جميعا

بأمن مدينة طرابلس، وال تساهل أو تهاون مع َمن 
 َمن كان«.

ً
يعبث باالستقرار كائنا

ً
ال جديد حكومّيا

على أّن هذه المخاطر التي تتهّدد البلد، ال يبدو 
الذي  االتجاه  في  اإلفالس  سلطة  ستحّرك  أنها 
البابا  قداسة  ومخاوفهم.  الناس  هواجس  يبّدد 
فرنسيس أطلق صالة من أجل لبنان وتضّرع الى 
مصيره،  على  البالغ  قلقه  عن  وعّبر  إلنقاذه  الله 
لبنان  خروج  خطوات  أولى  إّن  يقول  العالم  وكل 
ل في التعجيل بتشكيل حكومة، 

ّ
من أزمته تتمث

ما  وتدوس  العالم   
ّ

كل تتحّدى  السلطة  فيما 
هذا  يبقى  أن  على  بإصرارها  اللبنانيون،  يريده 
 بشبح التعطيل وبإرادة هدم الدولة 

ً
البلد مسكونا

الشعب   
ّ

لكل الجماعية  واإلبادة  ومؤسساتها 
اللبناني.

كل تلك النداءات وحتى التوّسالت الخارجية، 
لبنان عن   في 

ّ
الحل لي 

ّ
ني معط

َ
ث ن من 

ّ
لم تتمك

مسارهم القاتل للبلد وأهله، وَحملهم على َحرف 

هذا المسار في االتجاه الذي يفتح األفق المسدود 
لتشكيل  المتعّمد  التعطيل  جريمة  ويكسر 
المسافة  يوّسع  يمضي  يوم  وكل  الحكومة، 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  بين  الفاصلة 
بينهما  الخالف  ويعّمق  ف، 

ّ
المكل والرئيس  عون 

أكثر. 

صدمة
مسؤول  مرجع  د 

ّ
يؤك السياق،  هذا  في 

اتفاق  او  لتفاهم  أماًل  يرى  انه ال  لـ«الجمهورية« 
على  والحريري  عون  اللدودين  الشريكين  بين 
تشكيل حكومة، فكالهما أخرجا كل ما ُيضمرانه 
تفّسخت  التي  والعالقة  البعض،  بعضهما  تجاه 
بينهما ال تنفع معها تمنيات، بل اّن ذلك صار 
ب »صدمة« تفرض عليهما التفاهم. وما زلت 

ّ
يتطل

خارجية  وزراء  بين  االخير  االجتماع  من  أماًل  أرى 

سيناريوهات وتحذيرات
 

ّ
كل وعلى  األوساط   

ّ
كل في  يتزايد  الحديث 

احتماالت وسيناريوهات خبيثة  المستويات عن 
أدنى  او  قوسين  قاب  على  لبنان  بات  ومخيفة، 
رد 

َ
ت مراسالت سرية  زه 

ّ
تعز فيها.  أن يسقط  من 

من الداخل والخارج الى مستويات مسؤولة، على 
تتقاطع  ديبلوماسية،  او  أمنية،  تقارير  شكل 
 
ً
سياسيا تفجيرّية  افتعاالت  من  التحذير  عند 
 وعلى مستوى األمن في الشارع.

ً
 وماليا

ً
واقتصاديا

المقلقة، تتبّدى حال  الصورة  في موازاة هذه 
 المستويات، 

ّ
من االرباك وانعدام الرؤية لدى كل

السياسي  اإلفالس  منظومة  لدى   
ً
وخصوصا

والتفليس المالي القابضة على الدولة والقرار.

أياد خفّية!
 عام عن فهم ما 

ٌ
الطافي على السطح الداخلي، عجز

ر لبلد يدور حول نفسه منذ أشهر 
ّ

يجري، وما ُيَحض
او من  الداخل  الخفّية« من  طويلة. كأّن »األيادي 
وتستثمر  واستقراره،  وأمنه  بالبلد  تعبث  الخارج 
المفتوحة  وحربها  الحاكمة  الطبقة  ملهاة  على 
وصراع  التأليف  حلبة  على  البعض  بعضها  على 
أنه  يبدو  وال  ينتهي،  ال  الذي  فيه  الشريكين 
 
ً
سينتهي، وعلى نار األزمات المشتعلة اقتصاديا

تحذيرات .. وطلب رفع حصانات.. بري : مــــع تطبيق القانون

الواليات المتحدة االميركية وفرنسا والسعودية، 
ليؤّسس لمثل هذه الصدمة«.

الرئيس  أّن  عن  يحكى  عّما  سؤال  على   
ً
وردا

المكلف قد حسم خياره باالعتذار عن عدم تأليف 
الحريري  الرئيس  أواًل،  المرجع:  قال  الحكومة، 
وبمبادرة  الفرنسية  بالمبادرة  ملتزم  أنه  أعلن 
الرئيس نبيه بري اللتين تؤكدان تشكيل حكومة 
، لم يصدر عن الرئيس المكلف 

ً
برئاسته. وثانيا

أي كالم مباشر من هذا النوع، فكل ما ُيقال في 
وسيناريوهات  تحليالت  سوى  ليس  االطار  هذا 
تطلق من هنا وهناك وتقول اّن الرئيس المكلف 
قرر االعتذار. ال اعتقد أّن الرئيس المكلف أعطى 
سّره لهؤالء، بعض هذه التحليالت قد تكون بريئة 
وناتجة عن قراءة خاطئة لموقف الرئيس المكلف، 

هناك  أّن  من  يقين  على  انا  المقابل  في  ولكن 
بعض  عبر  الحريري  العتذار  الترويج  يتعّمد  من 
المحسوبين عليه، بقصد استفزازه، فربما فعلها 
واعتذر. في الخالصة، طالما اّن الحريري لم ينطق 
باالعتذار فكل الكالم الذي ُيقال حوله ال قيمة له 

على االطالق.

الخارجية االميركية
وفي موازاة تعويل المرجع المسؤول على اجتماع 
ووزير  بلينكن  انتوني  االميركية  الخارجية  وزير 
ووزير  لودريان  ايف  جان  الفرنسية  الخارجية 
قال  قحطان،  بن  فيصل  السعودية  الخارجية 
نيد  األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث 
أّن  في   

ً
واضحا كان  الدولي  المجتمع  إّن  برايس 

اإلجراءات الملموسة تظل حاسمة من أجل إطالق 
ذلك  وكل  للبنان.  األمد  الطويل  الهيكلي  الدعم 
الذي جمع  الثالثي  االجتماع  مناقشته في  تّمت 

الوزير بلينكن ونظيريه الفرنسي والسعودي.
وأكد برايس »أّن هناك مصلحة دولية مشتركة 
في تحقيق االستقرار في لبنان، وتقديم اإلغاثة 
اإلنسانية للشعب اللبناني، وتأمين الحكومة التي 
يستحقها اللبنانيون، حكومة تخدم مصالحهم«.

إستجوابات واستدعاءات 
، برز أمس تطور الفت مرتبط بالتحقيقات 

ً
قضائيا

ل في إطالق المحقق 
ّ
في انفجار مرفأ بيروت، تمث

العدلي في االنفجار القاضي طارق البيطار مسار 
المالحقات القضائية في هذا الملف بعد االنتهاء 

حدد  حيث  الشهود،  إلى  االستماع  مرحلة  من 
 الستجواب رئيس حكومة تصريف األعمال 

ً
موعدا

حسان دياب، كمّدعى عليه في القضية، من دون 
 إلى مجلس النواب 

ً
أن يعلن تاريخه. ووّجه كتابا

بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع 
الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق 
علي حسن خليل، وزير األشغال السابق غازي زعيتر 
 
ً
المشنوق، تمهيدا السابق نهاد  الداخلية  ووزير 

كتابين:  وّجه  كما  ومالحقتهم،  عليهم  لالدعاء 
األول إلى نقابة المحامين في بيروت إلعطاء االذن 
بمالحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني 
االذن  إلعطاء  طرابلس  في  المحامين  نقابة  إلى 
المحامي يوسف  السابق  األشغال  وزير  بمالحقة 
 
ً
فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤالء جميعا
وجنحة  القتل  لجريمة  االحتمالي  القصد  بجناية 

اإلهمال والتقصير. 

رئاسة  من  العدلي  المحقق  طلب  كما 
الحكومة، إعطاء اإلذن الستجواب قائد جهاز أمن 
الدولة اللواء طوني صليبا كمّدعى عليه، وطلب 
تصريف  حكومة  في  الداخلية  وزير  من  اإلذن 
على  لالدعاء  فهمي،  محمد  العميد  األعمال 
عباس  اللواء  العام  األمن  لجهاز  العام  المدير 
 
ً
إبراهيم ومالحقته. ووّجه القاضي البيطار كتابا
إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصالحية، 
حق  في  القانوني  المقتضى  إجراء  فيه  طلب 
قضاة. وشملت قائمة المالحقات قادة عسكريين 
على   

ً
أيضا البيطار  اّدعى  إذ  سابقين،  وأمنيين 

قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير 
كميل  العميد  الجيش  في  السابق  المخابرات 
الجيش  مخابرات  في  السابق  العميد  ضاهر، 
غسان غرز الدين، العميد السابق في المخابرات 

جودت عويدات. 
 بتخلية سبيل الرائد في 

ً
وأصدر البيطار قرارا

األمن العام داود فياض والمهندسة نايلة الحاج، 
المتعهدة ألعمال صيانة  الشركة  في  المسؤولة 

العنبر رقم 12 في حرم المرفأ.

زعيتر وخليل
أعلنا  بيان  وزعيتر  خليل  النائبين  عن  وقد صدر 
االعالم على طلب  اطالعنا من وسائل  »بعد  فيه: 
من  اإلذن  المرفأ  جريمة  في  العدلي  المحقق 
مجلس النواب لالستماع إلينا وفق األصول، نؤكد 
المطلوب  االذن  صدور  وقبل   

ً
فورا استعدادنا 

للحضور أمام المحقق إلجراء الالزم للمساعدة في 
في  المسؤوليات  وتحديد  الحقيقة  الى  الوصول 

هذه الجريمة«.

بري: لتطبيق القانون
 على سؤال لـ«الجمهورية« 

ً
وقال الرئيس بري، ردا

تطبيق  مع  »نحن  البيطار:  القاضي  قّرره  ما  حول 
القانون مئة في المئة«.

وزير الداخلية
واعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف االعمال 
محمد فهمي أّنه أعطى اإلذن لمالحقة مدير األمن 
انفجار  قضية  في  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
طلب  أّن  »بما  له:  تصريح  في  وقال  بيروت.  مرفأ 
المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق 
البيطار لمالحقة اللواء ابراهيم راَعى كل االصول 
 أن أعطي إذن المالحقة 

ّ
القانونية، ال يمكنني إال

 للقانون«.
ً
احتراما

لقاء الفاتيكان
والصالة  الفاتيكان  لقاء  وغداة  ثانية،  جهة  من 
ألجل لبنان، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار 
أّن »البابا فرنسيس مصّمم  الراعي  بشارة بطرس 
وأنه  عينيه،  ُنصب  اللبنانية  القضية  وضع  على 

يريد أن يحملها حتى النهاية«.
لقاء  بعد   

ً
جدّيا سيعمل  انه  الراعي  وأعلن 

الفاتيكان على موضوع جمع المسؤولين من أجل 
تشكيل الحكومة. 

»ال  قال:  الله«،  »حزب  عن  سؤال  على   
ً
وردا

رئيس  وَوضع  والسلم  الحرب  يقّرر  ان  له  يحق 
الجمهورية والحكومة والشعب على جنب«.

وأشار الى أّن »المجتمع الدولي يقول إنه غير 

مراسالت وتقارير أمنية محلية 
وخارجية تحّذر من افتعاالت 
تفجيرّية سياسيًا واقتصاديًا 

وماليًا وعلى مستوى األمن 
في الشارع

مرجع أمني لـ«الجمهورية«: 
الوضع في لبنان على جانب 

كبير من الخطورة.. ما يتطلّب 
أعلى درجة من االنتباه

مرجع مسؤول لـ«الجمهورية«: 
هناك من يتعّمد استفزاز 

الرئيس المكلّف، وطالما اّن 
الحريري لم يقل إنه سيعتذر 

فكل كالم في هذا الشأن ال 
قيمة له

بري حول قرار القاضي البيطار: 
»نحن مع تطبيق القانون مئة 

في المئة«

»الوضع في لبنان على جانب كبير من الخطورة«

أّن  على  تأكيده  األميركي  الرئيس  عن  ونقل 
»مهاجمة األميركيين في العراق لها عواقب«.

عبر  إيران  رنا 
ّ
»حذ األميركي:  المسؤول  وقال 

في  ميليشيات  دعم  من  دبلوماسية  قنوات 
إيران  »الرّد على ميليشيات  أّن   

ً
العراق«، موضحا

في العراق للردع وليس للتصعيد«.
 
ً
وكشف المسؤول األميركي عن أّن ثمة »تطورا

 في هجمات ميليشيات إيران 
ً
 متزايدا

ً
تكنولوجيا

ضّدنا في العراق«.
 وفي شأن متصل، بعثت السفيرة األميركية 
رئيس  إلى  رسالة  غرينفيلد«  توماس  »ليندا 
الجوي  القصف  بشأن  وأعضائه  األمن  مجلس 
الموالية إليران  الميليشيات  لتجمعات  األميركي 

في سوريا والعراق.
بأّنه   

َ
القصف وصفت  األميركية  السفيرة 

 للبند 51 من ميثاق األمم 
ً
دفاع عن النفس وفقا

المتحدة.
َتتمت السفيرة األميركية الرسالة بالقول، 

َ
واخ

الرّد  الستخدام   
ٌ
مستعدة المتحدة  الواليات  إّن 

في  أخرى  هجمات  ألي  والمناسِب  الضروري 

المستقبل.
بايدن،  جو  األميركي،  الرئيس  قرار  وأظهر 
الميليشيات  ضّد  جوية  غارات  شن  األحد  يوم 
كيف  وسوريا،  العراق  في  إيران  من  المدعومة 
الهجمات  مع  للتعامل  األميركية  اإلدارة  تخطط 

على القوات والمنشآت األميركية في المنطقة.
وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي رفيع، 

أي  على  بقوة  ترّد  سوف  المتحدة  الواليات  إّن 
هجوم يستهدفها »حتى لو لم ُيقتل أو ُيصاب 

أي عسكري أميركي«.
التي  الثالث  األميركية  الضربات  واستهدفت 
منشآت  األحد،  يوم  الجو  سالح  طائرات  ذتها 

ّ
نف

»حزب  كتائب  تستخدمها  األسلحة  لتخزين 
العراقية،  الشهداء  وكتائب سيد  العراقية  الله« 

بحسب وزارة الدفاع األميركية »البنتاغون«. ورّدت 
الميليشيات يوم االثنين بهجمات صاروخية على 
أو  قتلى  عن  تسفر  لم  لكنها  األميركية  القوات 

جرحى.
وقد أبلغت وزارة الخارجية األميركية إيران عبر 
للميليشيات  دعمها  بمخاطر  متعددة«  »قنوات 

المسلحة في العراق.
عن  الخارجية  وزارة  بإسم  متحدث  وقال 
أّن  واضحين  »كنا  األخيرة:  األميركية  الضربات 
وليس  والردع،  للتعطيل  جريت 

ُ
أ العملية  هذه 

للتصعيد«.

شطب أسماء
أمس،  األميركية  اإلدارة  أعلنت  آخر،  صعيد  على 

رفع عقوباتها عن ثالثة مواطنين إيرانيين.
صادر  بيان  في  األميركية  الخزانة  دت 

ّ
وأك

عنها، أّن هذا اإلجراء يخص المواطنين اإليرانيين 
بهزاد دانييل فردوس ومهرزاد مانويل فردوس 
الشخص  أّن  إلى  مشيرة  دزفوليان،  رضا  ومحمد 
األخير تعّرض لجولتين من العقوبات األميركية.

أي عالقة  الخزانة وجود  بإسم  ونفى متحدث 
قائمة  من  اإليرانيين  هؤالء  أسماء  رفع  بين 
بشأن   

ً
حاليا الجارية  والمفاوضات  العقوبات 

بين  المبرم  النووي  االتفاق  استئناف  إمكانية 
 على أّن 

ً
طهران والقوى الكبرى عام 2015، مشّددا

هذه الخطوة ال تعكس أي تغّير في سياسة إدارة 
الرئيس األميركي جو بايدن إزاء إيران.

واشنطن: بايدن لن يتسامح مع هجمات ميليشيات إيران

األجواء الداخلية باتت مغّطاة بسحابة كثيفة من األسئلة عما ُيَحّضر للبنان في هذه 
المرحلة وإلى أين سُيقاد؟

كأّنه مكتوب على هذا البلد أن ينتقل من أزمة إلى أزمة أشد وطأة من سابقتها؛ 
وسلطة اإلفالس مستوطنة أبراجها عاطلة عن المسؤولية؛ ال ترى وال تسمع وال تفعل، 

تنشر العتمة في األرجاء وتطفىء كل بارقة نور تؤّشر الى انفراج... أما المواطن اللبناني، 
فصار يتيَم سلطة ترعاه وتحميه، صار للجوع والوجع عنوانًا، صارت طوابير اإلذالل بيته، 

ويومياته التسّول لرزقه وقوت أبنائه وعائلته ودوائه ومّدخراته المسروقة. وهكذا وبكّل 
وقاحة وفجور، تمضي السلطة في جريمتها بدم بارد حتى تقضي على آخر لبناني.

أّكد مسؤول أميركي، أمس، أّن »الرئيس 
األميركي، جو بايدن، سيرّد على أي هجوم 

لميليشيات إيران في العراق«، مشّدداً على 
أّن »بايدن قّرر اتباع سياسة عدم التسامح مع 

هجمات إيران«.

مسلحون من الحشد الشعبي العراقي الموالي إليران
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ُيخالف  والجميع  وأدائهم،  المسؤولين  عن  راٍض 
 
ً
ا بدء الجمهورية،  رئيس  ومن ضمنهم  الدستور 

طريقة  إلى  وصواًل  الحكومة  تأليف  طريقة  من 
.»

ّ
العمل ككل

الجمهورية  رئيس  باستقالة  المطالبة  وعن 
فالمسؤولية  باستقالته،  أطالب  ال   

ً
»طبعا قال: 

بكل  تتعلق  بل  فقط  به  محصورة  ليست 
المجموعة السياسية«. وأردف: »نحن مع رئيس 
وأطالب  الدستور،  وفق  وصالحياته  الجمهورية 
آلية  وهناك   

ً
طريقا الدستور  يكون  بأن   

ً
دائما

دستورية الستقالة رئيس الجمهورية، وال يمكن 
القول في الشارع »فليسقط الرئيس«، وال أطالب 
بإسقاطه فالمسؤولية ال تقع عليه فقط إنما على 

الجميع«.

عون
من جهته، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال 
في  األعظم  الحبر  اللبنانيين  سيالقون  اّن  عون 
زيارة  ينتظرون  وهم  وطنهم،  إنقاذ  إلى  دعوته 
ُيعلن  لكي  بالدهم  إلى  فرنسيس  البابا  قداسة 
أنهم  وليؤكدوا  كبواته،  من  لبنان  قيامة  معهم 
 على استنهاضه 

ً
استحقوا وطنهم وقد عملوا معا

وَصون وحدتهم الوطنية التي تبقى درع حمايته 
األسمى والتي بها يبقى وطن الحضور والرسالة.

بري
لقاء  بري على  نبيه  النواب  ق رئيس مجلس 

ّ
وعل

وقال:  وتضّرع،  من صالة  تضمنه  وما  الفاتيكان 
»هي دعوة صادقة من أهل االرض لرب السماء، 
ذلك  فلنالِق  واللبنانيين.  لبنان  إنقاذ  أجل  من 
الصادق  بالعمل  الصادقة  النوايا  وتلك  الدعاء 
إلنقاذ لبنان وإنزاله عن جلجلة المصالح الشخصية 
واالحقاد، إستجابة ألحفاد تلك المرأة الكنعانية 
التي اسَتشَهد بها قداسة البابا »أغثني يا رب«. 
نسمع  مساحة  من  هناك  زال  ما  »هل  وسأل: 
الوطن  لبنان  إلنقاذ  والسماء  األرض  نداء  فيها 

والرسالة«؟



منغمسون في البحث عن جنس المالئكة، 
ويتجاهلون مساعي التأليف ويبحثون عن حقوق 

ومصالح شخصية وآنية، مهما اعطوها صبغة 
 .

ً
وطنية او طائفية لم تعد تقنع أحدا

وعلى الرغم من وضوح ما هو مطلوب من 
 إلطالق المساعي الى 

ً
أركان السلطة تدريجا

مرحلة التعافي واإلنقاذ، فإّنهم على العكس 
يمعنون في بناء جدران القطيعة في ما بينهم 

ورفعها إلى درجة االستحالة في تجاوزها. ولذلك 
فقد بات كل شيء يحول دون قيام التعاون 
المرغوب به بين رئيس الجمهورية ميشال 

ف تشكيل الحكومة سعد 
ّ
عون والرئيس المكل

 مستحياًل. وإن 
ً
الحريري، الى ان تحّول أمرا

انسحبت المواقف المعلنة على العالقات الواجب 
قيامها بين بقية السلطات، فإّن التعاون بين 

رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه 
 نادر الحصول بينهما، ودون ما 

ً
بري بات امرا

هو المطلوب في حّده االدنى، وهو تعاون بات 
 ببوابة اجبارية ال يمتلك مفتاحها سوى 

ً
محصورا

ما ينتج من مبادرة األمين العام لـ«حزب الله« 
السيد حسن نصرالله الذي احيا مساعيه بتمٍن 
من رئيس »التيار الوطني الحر« جبران باسيل 

الذي إئتمنه على مخرج لألزمة الحكومية، وكل 
هذه المساعي لم تحّرك بعد الجمود في عملية 

التأليف.

 بالبحث عن آلية 
ً
وعليه، لم تعد االمور رهنا

تؤدي الى تحديد هوية الوزيرين المسيحيين 
المختلف عليهما، ان نجح باسيل في ضرب 

، والتي 
ً
صيغة الـ )8+8+8( بداًل مما كان مطروحا

رحت بعد سقوط صيغة الـ )6+6+6(، وبات 
ُ
ط

 على 
ً
ف متقّدما

ّ
الحديث عن إعتذار الرئيس المكل

بقية المخارج المطروحة، وهي خطوة قد تتجاوز 
في كلفتها اي صيغة اخرى يمكن ان تقود الى 

التأليف المستحيل. 
عند هذه الحدود، تتوقف المراجع 

الديبلوماسية والسياسية في قراءتها للمعادلة 
التي تحكم المرحلة، وهي تتّجه الى نعي 

المحاوالت الداخلية الجارية لتوليد الحكومة، ما 
لم تبرز خطوات عملية في األيام المقبلة. وعندها 

 على مبادرة تتخذها 
ً
سيبقى الرهان معقودا

األسرة الدولية المهتمة بالملف، بضغوط بمبادرة 
منها او باقتراحات مباشرة من بابا الفاتيكان. 
وطالما اّنهم ما زالوا ينتظرون خطوات لبنانية 
ة«، فإّن االمر سيطول بهم. ولذلك قيل اّن 

ّ
»فذ

هناك مهلة محّددة امام اركان السلطة لإلقدام 
على ما هو مطلوب قبل فوات االوان، ومن ان 
دم المراجع الدولية لإلمساك بزمام االمور 

ّ
تتق

لتأمين متطلبات العيش في البالد، وهو أمر قد 
يجبر المجتمع الدولي على المبادرة تحت أي 

غطاء دولي او اممي محتمل. فهل سينتظر لبنان 
 ليتحقق ذلك؟ ام اّن مثل هذه الخطوات 

ً
كثيرا

باتت قاب قوسين او أدنى من حصولها؟
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بعيد انتهاء الجزء األول من الحرب األهلية 
الذي انتهى باحتالل النظام السوري ما 

سمح له العدو االسرائيلي باحتالله، حسب 
التفاهمات التي نسجها حافظ األسد مع 
األميركيين، احتل اإلسرائيليون الشريط 
الحدودي عام 1978 وبدأت بعدها مرحلة 

جديدة من الحرب المستدامة في لبنان. تفاهم 
 مع القوى الفلسطينية 

ً
النظام السوري مجددا

ومن حالفها من األحزاب اليسارية اللبنانية، 
وبدأت الحرب بين القوات السورية وما أصبح 

»القوات اللبنانية«. في ربيع 1977 حصلُت 
على شهادة البكالوريا، ورحُت أبحث عن منحة 

في جامعة ما إلستكمال دراستي. حتى ال 
أطيل الشرح، كان الحزب الشيوعي اللبناني 
أحد الذين قصدتهم. المسؤول كان صديق 

والدي، دمث ومحبوب ومتعاطف، لكنه قال لي 
إنني لم أكن يوًما محازًبا، بالتالي فال يوجد أي 

التزام تجاهي، لكن المنحة إن أردت ثمنها 
خمسة آالف دوالر أمبريالي، وذلك دعًما لجهود 

المقاومة ضّد إسرائيل في الجنوب. في 
اختصار، فإّن تمويل الحزب أصبح على حساب 

االتحاد السوفياتي العظيم، ولكن من خالل بيع 
الِمنح الجامعية.

لست أدري لِمَ خطرت لي تلك القصة عندما 
سمعت كالم حسن نصرالله عن قضية ناقالت 
النفط المنطلقة سريًعا إلغراق سوق المشتقات 
النفطية الشحيحة بما يفوق الحاجات بأضعاف!
بالطبع فلم يسمع أحد من المشدوهين أمام 

عظمة المتكلم التساؤالت المنطقية عن هذه 
الفرضية، فاكتفوا، كما جرت العادة، بالهتاف 

»لبيك، لبيك...«. 
السؤال األول، هو كيف سيتّم تسوية 

 العقوبات المفروضة 
ّ

وصول الناقالت في ظل
على إيران؟ والجواب هنا، هو أّن »الضرورات 

 األزمة القاتلة 
ّ

تبيح المحظورات« في ظل
الحاصلة اليوم. فكما سّوغ الدكتور صادق 

النابلسي تهريب البضائع إلى سوريا بحجة 
المقاومة، فمن الممكن تسويغ تجاوز العقوبات 

لضرورات أخرى! وسيقول البعض إّن ناقالت 
 

ّ
ا إلى فنزويال في ظل

ً
أخرى وصلت أيض

العقوبات، وال حاجة للبحث في التفاصيل. 
السؤال الثاني، هو كيف إليران التي تعاني 
من نقص شديد في مشتقات النفط أن تتبّرع 
بما ليس معها؟ ولو كانت المشتقات متوافرة، 
فِلَم لم يغرق السوق السوري بها، وسوريا هي 

األقرب بكل الموازين، بدل استنزاف لبنان 
بالمدعوم؟ فمحطات تكرير النفط في إيران 

لة عملًيا بسبب النقص في قطع غيار 
ّ
معط

ا، أّن البواخر 
ً
تحتكرها االمبريالية! الجواب هو إذ

المتوّجهة إلى لبنان هي محّملة بالنفط الخام. 
يعني ستصل إلى لبنان ليتّم تكريرها هنا ومن 

بعده ربما حتى تصديرها. لكن كيف ومحطة 
التكرير الوحيدة في الشمال متوقفة عن العمل 

ألسباب شتى، وإن تمكنت من اإلقالع فتحتاج 
لورشة طويلة لتحديث المنشآت؟ 

هنا بيت القصيد! فقد قال نصرالله إّنه 
مستعد الستدراج عروض لشركات قادرة على 
حل أمر التكرير خالل ستة أشهر. بالطبع لم 

ا عن التفاصيل القانونية والتجارية 
ً
يقل شيئ

في العالقات الدولية، لكن الواضح هو أّن 
استيراد النفط وإدارته يطالب بهما نصرالله 

لحزبه، مستفيًدا من الحاجة القصوى ألهل هذا 
البلد المساكين. نصب عينيه، هي مسألة رفع 
العقوبات المفترضة عن كاهل إيران، وبالتالي، 
فإّن ما يستعد إليه نصرالله هو تلقف الفرصة 

باكًرا وتشبيك لبنان بالعالقات المستجدة 
ا«، ومن بعدها ستأتي البواخر برعاية 

ً
»شرق

باع تحت إشرافه، 
ُ
كّرر برعايته وت

ُ
الحزب وت

وبالتالي، تتحول المرابح إلى جمهورية الحزب 
. وهكذا، وإن 

ً
من جيوب اللبنانيين الفارغة أصال

على نطاق أوسع بكثير، سيتّم تمويل المقاومة 
من خالل بيع النفط بداًل من بيع الشهادات 
الجامعية السوفياتية، ويستمر منح صكوك 

الشهادة في المعارك لمزيد من الشبان! 
المهم هو أن يستمر تمويل خزينة جمهورية 
الحزب، أكان بالمال النظيف، أم بمال الجمارك 

والتهّرب الضريبيين أو تبييض األموال، أو 
الكبتاغون والمخدرات، وِلَم ال، بالنفط النظيف.

 على المتابعين تفاصيل كثير 
ً
لم يكن صعبا

مما هو مطروح في الكواليس السياسية 
والديبلوماسية من مخارج لمجموعة األزمات 

ب رّدات الفعل الدولية 
ّ
المتنامية في لبنان، ترق

 لدى مجموعة 
ً
تجاه ما يشهده لبنان وخصوصا

نشئت منذ 
ُ
الدعم الدولية من اجل لبنان التي أ

أيلول العام 2013 ، عدا عن اإلهتمام الفرنسي 
الذي قفز الى الواجهة منذ انفجار الرابع من 

آب الماضي والدعم األوروبي الذي لقيته مبادرة 
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قبل ان تنال 

 في الفترة الماضية، 
ً
 واميركيا

ً
 بريطانيا

ً
دعما

فالدعم المصري المباشر ومعه بعض عواصم 
دول الخليج العربي، الذي جاءت به الديبلوماسية 
الفرنسية الناشطة، قبل ان يضّم البابا فرنسيس 

جهوده الى الحراك الدولي.
على وقع هذه المعادلة، التي لم تعد تخضع 
للنقاش في زوايا عدة مما هو مطروح في االندية 

الدولية واالممية، بقدر ما باتت ثابتة وواضحة، 
جاءت سلسلة النشاطات االخيرة واالجتماعات 

التي ُعقدت على هامش المؤتمرات الدولية 
واالقليمية التي شهدتها باريس وروما، وما 

شهدته حاضرة الفاتيكان قبيل يوم »الصالة 
والتأّمل من اجل لبنان«، وما انتهى اليه اليوم 

الفاتيكاني من بوادر تحّرك جّدي غير مسبوق.
ع من 

ّ
وعلى هامش النقاش حول ما هو متوق

مسلسل هذه التحّركات، بقي الرهان على مدى 
تجاوب أركان السلطة في لبنان مع ما هو مطلوب 

من كل هؤالء المتعاطين بالملف، بمبادرات 
منهم او بطلب وتمٍن لبنانيين على حّد سواء. 
فاللغة الموّحدة التي اسُتخدمت في مختلف 

هذه اللقاءات كانت ظاهرة للعيان، بعدما 
استنسخت سلسلة التوصيات التي أطلقتها 

مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ 
الكشف عنها في زيارته الثانية لبيروت في 

ذكرى المئوية االولى إلعالن »دولة لبنان الكبير« 
في األول والثاني من ايلول الماضي، بعد الزيارة 

االولى 6 آب إثر انفجار المرفأ بيومين. وهذه 
المبادرة قالت بتأليف حكومة مهمة وحيادية 

و«سلطة حقيقية« تحظى بثقة اللبنانيين 
وتعترف بحجم األزمات المتناسلة والمتمادية، 

وتقود اإلصالح المطلوب في لبنان الستعادة 
الثقة الداخلية والخارجية به كدولة قادرة على 
النهوض بمسؤولياتها امام حاجات مواطنيها 

على كل صعيد.
 على احد، أّن التأييد اللبناني 

ً
لم يكن خافيا

العلني للمبادرة الفرنسية بنسبة 90 % بما 
فيها خريطة الطريق التي شّددت عليها 

بمختلف محطاتها التي قالت بها لألشهر الستة 
التي تلتها، قد ثبت عقمه لدى اركان السلطة 
فين ادارة البالد والعباد بالنسبة عينها. 

ّ
المكل

ومن يراقب مجموعة الخيارات السلبية المتنافرة 
التي توالت فصولها، يكتشف كيف أّدت الى 

تفكيكها بمراحلها المقّررة واحدة بعد أخرى. فما 
ذ في بداية الخريف الماضي 

ّ
 ان ُينف

ً
كان مطروحا

ما زال يترّنح رغم مرور 10 أشهر على جدول 
أعمال أصحاب المساعي الحميدة التي فشلت 
حتى اآلن في تأليف الحكومة التي ُعّدت من 

اولى الخطوات اإللزامية التي ارتضاها رواد طاولة 
قصر الصنوبر المستديرة. 

 لذلك، فإّن كل الحراك الدولي الذي 
ً
وإثباتا

انطلق بزخم الفت منذ الجمعة الماضي لم 

يحقق أهدافه بعد. فبعد الجهود الفرنسية 
المتواصلة بال انقطاع على مدى األشهر العشرة 

الماضية، والزيارة التي قام بها الممثل االعلى 
لالتحاد االوروبي للشؤون الخارجية والسياسة 

األمنية جوزيب بوريل، جاء اللقاء الجمعة الماضي 
بين وزيري خارجية فرنسا جان ايف لودريان، 
واالميركي انتوني بلينكن في باريس، ليطلق 
تحذيرات جديدة ومباشرة. وتاله اللقاء الذي 
جمع بلينكن بالبابا فرنسيس في الفاتيكان 
اإلثنين الفائت، ومن بعده اللقاء الثالثي في 

إيطاليا بين بلينكن ولودريان الفرنسي ونظيرهما 
السعودي االمير فيصل بن فرحان، وما رافقه من 

بيانات تحذيرية، تالقت على ما بات من األمور 
الثانوية في اهتمامات أهل السلطة. وإن أحصى 
المراقبون مجموعة المواقف التي التقى حولها 

الحراك الدولي، وما هو مطلوب من اللبنانيين 
قبل ان يلقوا الدعم الدولي، فإّن اركان السلطة 

أبلغ مسؤول حزبي الى سياسي 
بارز قوله إن ٩٩ % من تعطيل 

الحكومة سببه رئيس كتلة 
نيابية كبيرة فعّقب السياسي: 
»حّذرناكم من زمان وما سمعتو 

مّنا.. هذا الرجل فتنة متنقلة«.

تبّين أن حملة داخلية قامت لمنع 
ديبلوماسي لبناني من التأّهل 

لمنصب دولي كبير وهو ما شّكل 
دافعاً للتمّسك به من قبل دول 

مختلفة.  

ُتكثف مرجعية روحية إتصاالتها 
إبتداًء من األسبوع المقبل داخل 

طائفة معينة لجمع قياداتها أو على 
األقل توحيد موقفها من دون لقاء.

اسرار الجمهورية

كيف ستتم تسوية وصول الناقالت في ظل العقوبات المفروضة؟

الواضح هو أّن استيراد النفط 
وإدارته يطالب بهما نصرالله 
لحزبه، مستفيدًا من الحاجة 

القصوى ألهل هذا البلد 
المساكين

»يا َويَحها ُخلًَّة لَو أَنَّها َصَدَقت
ما َوَعَدت أَو لَو أَنَّ الُنصَح َمقبوُل  

َفما َتدوُم َعلى حاٍل َتكوُن ِبها
ُن في أَثواِبها الغوُل َكما َتلَوَّ  

ُك ِبالَوصِل الَّذي زََعَمت َوما َتَمسَّ
إاِل َكما ُتمِسُك الماَء الَغرابيُل  

َكانَت َمواعيُد ُعرقوٍب لَها َمَثاًل
َوما َمواعيُدها إاِل األَباطيُل«  

)كعب بن زهير(

هل من مهلة للتجاوب مع المجتمع الدولي؟

منذ لحظة طاولة قصر الصنوبر ينكث اللبنانيون بالتزاماتهم!؟

تجزم مراجع ديبلوماسية وسياسية، في اّن 
درجة فقدان الثقة بأركان السلطة في لبنان 

اقتربت من ذروتها لدى المجتمع الدولي. فمعظم 
التعهدات التي ُقطعت في الفترة االخيرة تبّخرت 

وزرعت مزيداً من الشكوك في صدقيتهم لدى 
الموفدين الدوليين واألممين، الى درجة توّقع 

المراقبون إقتراب انتهاء المهلة المعطاة لهم 
قبل التصّرف. فالرهان على خطوات تضع حداً 

لالنهيار لم يعد مجدياً. فلماذا؟

رغم كل النداءات الدولية 
لتشكيل حكومة الستدراج 
الدعم الدولي ما زال اركان 

السلطة يناقشون في جنس 
المالئكة

عن روايات النفط اإليراني 
وتمويل »الحزب«

ُيّتفق عليها مع الحريري ورؤساء الحكومات 
السابقين والمجلس الشرعي اإلسالمي األعلى 

ومفتي الجمهورية، أي يتفق عليها السنة. 
جرى 

ُ
- الثانية، تقول، ان يعتذر الحريري وت

ف. 
ّ
االستشارات ومن يحظى باألكثرية ُيكل

لعين، 
ّ
وهذه الرواية ُمستبعدة لدى أفرقاء ُمط

 من أّن بري لن يقبل بكسر الحريري، 
ً
إنطالقا

ز على عدم إثارة 
ّ
فضاًل عن أّن »حزب الله« يرك

أي حساسيات سنية - شيعية.
ف 

ّ
أّما في حال لم يعتذر الحريري، ولم تؤل

الحكومة، فهناك خيارات سيتخذها عون، وهو 
 لمجلس النواب يجب 

ً
يعتبر أّن هناك دورا

أن يؤديه، فال ُيمكن ترك البلد يموت. وتقول 
المصادر القريبة من رئيس الجمهورية: »يجب 

أن يبّرر الحريري لماذا ال يؤلف وال يعتذر. 
 البلد في 

ً
 وتاركا

ً
ليس معقواًل أن يبقى مسافرا

هذه الحال«. وبالنسبة الى الخيارات المطروحة 
لدى عون فهي من داخل الدستور، وال يوجد 

خيارات من خارج الدستور في حساباته، وهذا 
أمر محسوم، وفق ما تؤكد المصادر نفسها. 

ومن هذه الخيارات، العودة الى مجلس النواب، 
أو عمل نيابي معّين، أو استقاالت، وال شيء 
 لدى عون، الى حين أن ُيفَهم ماذا 

ً
محسوما

سيفعل الحريري. 

وما زال عون ينتظر نتائج مبادرة نصرالله 
 .

ً
بعد أن تجاوب وباسيل معها وأعطياها وقتا
كذلك ال بد من االنتظار بضعة أّيام لتبيان 
كيف سيفّعل بري مبادرته، وفق المصادر 

القريبة من عون. أّما عن القبول بمبادرة بري 
 على رغم اعتبار أّنه »وسيط غير نزيه 

ً
مجددا

وطرف«، فتجيب المصادر نفسها: »هناك 
لمسات نصرالله في الموضوع ووجهة نظره 

التي شرحها في خطابه األخير، وهذا قد 
يعّدل في آلية تحّرك بري«.

في القصر الجمهوري، هناك تفاؤل حِذر 
 األزمة الحكومية وإنجاز 

ّ
حيال إمكانية حل

التأليف بعد أكثر من 8 أشهر من المراوحة. 
وهذا التفاؤل الحذر مرّده الى عوامل ثالثة:
- إستمرار سفر الحريري، فكيف ُيحكى 
 

ّ
معه في صيغة أو تسوية أو تعديل لحل

مسألة التأليف، هل بواسطة الحمام الزاجل؟
- تجاوب األمين العام لـ«حزب الله« السيد 
حسن نصرالله مع طلب رئيس »التيار الوطني 

 من 
ّ

الحر« النائب جبران باسيل كان أقل
ع ألّنه َرّد المبادرة الحكومية الى تحّرك 

ّ
المتوق

بري الذي لم يعِط نتيجة في المرة األولى.

- دخول االجتماع الثالثي بين وزراء 
خارجية فرنسا والواليات المتحدة األميركية 

والسعودية في روما على الخط. وبالتالي، 
إذا كان هناك من دخول دولي على الخط 

، إذ إّنه 
ً
الحكومي، فيجب إعطاؤه وقتا

 تحّرك 
ّ

لن يعطي نتائج فورية، ألّن كل
.
ً
 عادة

ً
ديبلوماسي يكون بطيئا

هذا إضافة الى أّن مواقف األطراف 
المحلية لم تتغّير. فصحيح أّن هناك هدنة 
 
ً
 لكنها لم تحّرك شيئا

ً
 إيجابيا

ً
أرَست مناخا
على األرض.

وعلى مستوى االجتماع بين وزير خارجية 
الواليات المتحدة األميركية أنطوني بلينكن 

ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان ووزير 
 ،

ً
خارجية السعودية فيصل بن فرحان، أخيرا

لعة أّن هناك محاولة 
ّ
في روما، ترى مصادر مط

واضحة لجذب السعودية الى المشاركة في 
 اللبناني، وحتى اآلن كانت السعودية 

ّ
الحل

ل وهي تضع »فيتو« 
ّ
سلبّية وال تريد أن تتدخ

 أو 
ّ

على الحريري، وال تريد الدخول في أي حل
صيغة حكومية. وبالتالي، إّن الذي ُيستنتج 
من الحركة األميركية ـ الفرنسية هو محاولة 
 على أن يكون 

ّ
إلشراك السعودية في الحل

 أّن أكثر من محاولة في 
ً
، علما

ً
دورها محفوظا

الشأن اللبناني الحكومي َجرت مع الرياض 
قة، إن من اإلمارات أو مصر أو 

ّ
ولم تكن موف

روسيا أو حتى فرنسا في مرحلة أولى. فضاًل 
عن أّن البيان الذي صدر عن االجتماع الثالثي 
أكد ضرورة تأليف حكومة من دون أن يذكر 
ر مهم، 

ّ
أن تكون برئاسة الحريري، وهذا مؤش

بحسب المصادر نفسها.
ه الحريري  وجُّ

َ
وفيما يكثر الحديث عن ت

الى االعتذار عن مهمة تأليف الحكومة، ترى 
هذه المصادر أّن االعتذار إذا حصل يعني أّن 

عها 
ّ
اجتماع روما لم يعِط النتيجة التي يتوق

الفرنسيون واألميركيون.
أّما بالنسبة الى الحريري، فإّن اإلعتذار 
هو أحد الخيارات الموضوعة على الطاولة، 

وهو مطروح منذ فترة لكّنه ترّيث في اتخاذه 
 في المجال لمبادرة بري، وهذا الخيار 

ً
إفساحا

 اآلن، وقد تكون دوافعه 
ً
ال يزال مطروحا

ازدادت، لكّنه لم يصل الى لحظة القرار 
بعد، وفق ما تؤكد مصادر قيادية في تيار 

»المستقبل«.

وفيما ُيحكى أّن البحث عن بديل من 
الحريري بدأ، تكتفي مصادر القصر الجمهوري 

بالقول: »إّن الحريري ما زال الرئيس المكلف 
وننتظر عودته من الخارج لتفعيل التأليف، 

أّما في حال اعتذر فإّن األمر الطبيعي هو 
إجراء استشارات نيابية وتسمية شخصية 

ف التأليف«. 
ّ
لتكل

وتدور بين األوساط المعنية روايتان عن 
مسألة اعتذار الحريري: 

خذ 
ُ
- االولى، تقول إّن قرار االعتذار ات

ويجري اآلن البحث في التوقيت والبديل، 
ليكون البديل بموافقة الحريري. وإذا اعتذر 

، وسيكون 
ً
الحريري فإنه لن يخرج مهزوما

البديل منه بالتفاهم معه. وبالتالي، من 
الُمستبعد أن يأتي رئيس حكومة مثل 

الرئيس حسان دياب، بل سُتسّمى شخصية 

ال يوجد أّي عنصر جديد داخلي في الملف 
الحكومي والتحّرك ال يزال يراوح مكانه، في 

وقٍت ال يزال الرئيس المكلف تأليف الحكومة 
سعد الحريري خارج البلد، وينتظر المعنيون 

األسبوع المقبل في ظّل ما ُيحكى عن أّن 
رئيس مجلس النواب نبيه بري سُيفّعل 

مبادرته وتحّركه. كذلك على الخط الخارجي 
المرتبط بالحكومة، ال يزال االنتظار سيد 

الموقف أيضاً، وذلك لتبيان نتيجة االجتماع 
الثالثي األميركي - الفرنسي - السعودي، إذ إّنه 

لو أعطى نتيجة لكاَن الحريري عاد الى لبنان 
واسُتكمل مسار التأليف، بحسب مصادر 

معنّية. أّما إذا أقدم الحريري على االعتذار فهذا 
يعني فشل المسعى األميركي ـ الفرنسي 

مع الرياض إلشراكها في الحّل الحكومي 
اللبناني.

الخيارات المطروحة لدى 
عون في حال لم يعتذر 
الحريري كلّها من داخل 

الدستور

أّي شخصية ُتكّلف التأليف سُتسّمى بالتوافق مع الحريري والمرجعيات السنّية

هذا البديل في حال اعتذر الحريري
راكيل عتّيق

rackel.outayek@aljoumhouria.com
 @rackel_outayek

جورج شاهين

georges.chahine@aljoumhouria.com

مصطفى علوش
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محليات06

مجلس  الى   
ً
كتابا البيطار  وّجه  اإلطار،  هذا  في 

طلب  التمييزية،  العامة  النيابة  بواسطة  النواب 
وزير  من   

ّ
كل عن  النيابية  الحصانة  رفع  فيه 

األشغال  وزير  خليل،  حسن  علي  األسبق  المال 
األسبق غازي زعيتر ووزير الداخلية األسبق نهاد 
ومالحقتهم.  عليهم  لالدعاء   

ً
تمهيدا المشنوق، 

المحامين  نقابة  الى  األول  كتابين:  وّجه  كذلك 
وزعيتر  خليل  بمالحقة  االذن  إلعطاء  بيروت  في 
المحامين  نقابة  الى  والثاني  محاميين،  كونهما 
في طرابلس، إلعطاء االذن بمالحقة وزير األشغال 
األسبق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع 
 بجناية القصد االحتمالي 

ً
باستجواب هؤالء جميعا

لجريمة القتل وجنحة اإلهمال والتقصير.

وفي السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من 
رئاسة الحكومة إعطاء اإلذن الستجواب قائد جهاز 
أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمّدعى عليه، وطلب 
تصريف  حكومة  في  الداخلية  وزير  من  اإلذن 
األعمال العميد محمد فهمي لالدعاء على المدير 

إبراهيم  عباس  اللواء  العام  األمن  لجهاز  العام 
ومالحقته.

، أّنه أعطى اإلذن لمالحقة 
ً
وكشف فهمي، الحقا

أّن طلب  »بما  لإلعالم:  وقال في تصريح  ابراهيم. 
اللواء  المحقق العدلي في قضية المرفأ لمالحقة 
 

ّ
 االصول القانونية، ال يمكنني إال

ّ
ابراهيم راَعى كل

 للقانون«.
ً
أن أعطي إذن المالحقة احتراما

العامة  النيابة  الى   
ً
كتابا البيطار  وّجه  كذلك، 

إجراء  فيه  طلب  الصالحية،  بحسب  التمييزية 
المقتضى القانوني في حق قضاة.

عشّية  شيا،  دوروثي  األميركية  السفيرة  دعت 
مرفأ  النفجار  الحزينة  السنوية  الذكرى  اقتراب 
بيروت، إلى الُمساءلة وختم الملف، أواًل وقبل كل 
أوسع  نطاق  على  ولكن  الضحايا،  أجل  شيء من 
لكل من يريد أن يطوي صفحة الطريقة القديمة 

في ممارسة العمل. 
شيا، وفي احتفال السفارة األميركية بالذكرى 
حفل  خالل  قالت  بالدها،  الستقالل  الـ244 
الطالب  األول على شرف  أقامته أمس  استقبال 
»تبادل  لوغار  كينيدي-  برنامج  مجموعة  من 
 :2021-2020 للعام   )YES( والدراسة«  الشباب 
ع إلى انتخابات العام المقبل 

ّ
»نشارككم في التطل

التي تعتبر في بعض النواحي الشكل النهائي 
العام  يشهد  أن  آمل  الجمهور.  أمام  للمساءلة 
المقبل خطوات مسؤولة إلى األمام إلخراج لبنان 
من أزماته المتعددة، ويتوّجه نحو االزدهار الذي 
هذا  لها 

ّ
يمث التي  واإلمكانات  شعبه  يستحقه 

 .
ً
البلد«.  وتابعت: »دعونا نقوم بهذا التحدي معا

لقد أوضحت حكومة الواليات المتحدة وشعبها 

أتطلع  واآلن،  اللبناني.  الشعب  تجاه  التزامنا 
إنني  أنفسكم.  على   

ً
تعهدا تأخذوا  كي  إليكم 

السفراء  لتكونوا   
ً
طرقا تجدوا  أن  على  أشجعكم 

والقادة، كما نعرفكم. خذوا خطوات للنهوض بما 
هو صحيح. هذه هي الروح التي نحتفل بها في 
يوم استقاللنا. حيث توجد اإلرادة، هناك طريقة. 

.»
ً
وتذكروا أننا في هذا معا

لن   YES برنامج  بأّن  واثقة  »إنني  أضافت: 
الواليات  إلى  للسفر  الوحيدة  فرصتكم  يكون 
المتحدة. أعتقد أّن هذا البرنامج هو مجرد الخطوة 
ع إلى رؤية أسمائكم 

ّ
األولى في رحلتكم، وأنا أتطل

في قوائم المتقدمين للعديد من البرامج األخرى 
أم   UGRAD برنامج  أكان  سواء  نقدمها،  التي 
 Between the أم Techgirls أم Fulbright برنامج
Lines أم برنامج Humphrey، على سبيل المثال 

ال الحصر«.
واعتبرت أنه ال توجد طرق مختصرة للوصول 
إلى الديموقراطية الحقيقية، إنه عمل شاق، يجب 
أن تكون الديموقراطية قوية بما يكفي لتتحّمل 

»الضوابط  عملية  جمال  هو  هذا  التحديات، 
والتوازنات« في النظام السياسي األميركي.

وقالت: »عندما يحتفل األميركيون باالستقالل، 
التي  التأسيسية  وثائقنا  تراث  في   

ً
مليا نفكر 

يضع  لديموقراطيتنا.  الرئيسية  المبادئ  تحدد 
عن  فضاًل  ومعتقداتنا،  قَيمنا  صميم  دستورنا 
على  نعمل  نحن  الصدد،  هذا  وفي  تطلعاتنا. 
قدم وساق. لقد كّنا وما زلنا نتطور في جهودنا 
لتشكيل اتحاد أكثر كمااًل، وال يزال أمامنا طريق 
طويل لنقطعه. وفي هذا السياق، ربما قد تكون 
أفضل ِسمة لدينا هي قدرتنا على النقد الذاتي«.
اللبنانيين  زمالئي  أشّجع  ما   

ً
»كثيرا أضافت: 

لم  إذا  تلك ألننا  الذاتي  النقد  روح  اعتماد  على 
وحولنا،  فينا  الموجودة  العيوب  الى  نتعّرف 
لذا،  تصحيحها؟  في  نأمل  أن  يمكننا  فكيف 
مختصرة  طرق  وجود  لعدم  بأنه،  نعترف  دعونا 
للوصول إلى الديموقراطية، ال يزال هناك الكثير 
، هنا في لبنان وفي 

ً
من العمل بالنسبة لنا جميعا

الواليات المتحدة على حد سواء«.

شيا: نتطلع النتخابات شكاًل من الُمساءلة

عسكريين  قادة  المالحقات  قائمة  وشملت 
على   

ً
أيضا بيطار  اّدعى  إذ  سابقين،  وأمنيين 

العماد جان قهوجي، مدير  قائد الجيش السابق 
كميل  العميد  الجيش  في  السابق  المخابرات 
ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان 
غرز الدين والعميد السابق في المخابرات جودت 
عويدات. وحّدد المحقق العدلي مواعيد الستجواب 

هؤالء بنحٍو دوري.
 بتخلية سبيل 

ً
وكان البيطار قد أصدر أمس قرارا

والمهندسة  فياض  داود  العام  األمن  في  الرائد 

دة  المتعهِّ الشركة  في  المسؤولة  الحاج،  نايلة 
ألعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم المرفأ.

حسن  علي  النائبين  عن  صدر  السياق،  وفي 
العنا 

ّ
اط »بعد  اآلتي:  البيان  زعيتر  وغازي  خليل 

من وسائل اإلعالم على طلب المحقق العدلي في 
النواب لالستماع  اإلذن من مجلس  المرفأ  جريمة 
وقبل   

ً
فورا استعدادنا  نؤكد  األصول،  وفق  إلينا 

صدور االذن المطلوب، للحضور أمام المحقق إلجراء 
الالزم للمساعدة في الوصول إلى الحقيقة وتحديد 

المسؤوليات في هذه الجريمة«.

البيطار يبدأ بمالحقة سياسيين وأمنيين 
وعسكريين

إستجواب وزراء سابقين بالقصد االحتمالي لجريمة القتل واإلهمال والتقصير البيطار حّدد موعدًا 
الستجواب دياب كمّدعى 

 عليه في القضية من دون 
أن يعلن تاريخه

أطلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ 
بيروت القاضي طارق البيطار مسار المالحقات 

القضائية في هذا الملف بعد االنتهاء من 
مرحلة االستماع الى الشهود، حيث حّدد موعداً 

الستجواب رئيس حكومة تصريف األعمال 
حسان دياب، كمّدعى عليه في القضية، من دون 

أن يعلن هذا الموعد.

حوادث

إحتجاجات وإشكاالت 
وانتشار أمني على محطات 

البنزين
تستمر الزحمة على محطات البنزين، في وقت تستمر 
االحتجاجات وقطع الطرق. وفي السياق، قطع محتجون 
طرابلس.  في  التبانة  باب  في  الخضار  سوق  طريق 
وفيما أقفلت طريق الشياح - صيدا القديمة باإلطارات 
 - الفوقا  النبطية  عام  طريق  إقفال  تم  المشتعلة، 
 - كفرتبنيت   - فرح  استراحة  ث 

ّ
مثل عند  كفرتبنيت 

زوطر.  وفي مرجعيون، أقفل عدد من االهالي الطريق 
ث تل نحاس 

ّ
التي تصل برج الملوك بكفركال قبل مثل

باالطارات المشتعلة.
بالسواتر  الدولية  الطريق  إقفال  تم  الهرمل،  وفي 

الترابية في بلدة العين في البقاع الشمالي.
وعلى رغم ارتفاع سعر الصفيحة والتطمينات بأّن 
طوابير  مشاهد  اّن   

ّ
اال الحل،  الى  طريقها  في  األزمة 

السيارات ما زالت على حالها، حيث سجلت إشكاالت 
استدعى  الذي  األمر  المحطات،  من  عدد  في  متفرقة 
 لعناصر الجيش والقوى االمنية، وال سيما أمن 

ً
انتشارا

 في صيدا.
ً
الدولة، عند مختلف المحطات، وخصوصا

 على نفاد مخزون البنزين بعد انتظارهم 
ً
واحتجاجا

 
ً
جزئيا الطريق  المواطنين  من  عدد  قطع  طوياًل، 
أوتوستراد  على  المحطات  إحدى  امام  بسياراتهم، 

الشماع في حارة صيدا.
وفي عكار، بدأت محطة »المصري« للمحروقات في 
 
ً
إيذانا لديها،  التعبئة  آالت  تفكيك  العبدة   - ببنين 
على  شهرين  قرابة  مرور  بعد  وذلك  التام،  باالقفال 
المحطة،  صاحب  إبن  المصري،  غيث  الشاب  مقتل 

بسبب إشكاالت على تعبئة البنزين.
 - حلبا  اعتصام  خيمة  أعلنت  ثانية،  جهة  من 
المحمرة - السهل، في بيان، أنها   - الجومة  العبدة - 
لن تتعّرض ألّي صهريج قانوني يحمل أوراق تسليم 

رسمية.
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07 محليات

»لقاء  أّن  جعجع  ستريدا  النائب  رأت 
فرنسيس  البابا  قداسة  بين  الفاتيكان 
فرصة  ل 

ّ
يمث لبنان  في  الكنائس  ورؤساء 

في  واللبنانيين  لبنان  لمساعدة  فريدة 
اجتماع  وقالت خالل  المتمادية«.  محنتهم 
إّن  األرز«:  جبل  لـ«مؤسسة  اإلدارية  الهيئة 
ال  اللبناني  الشعب  يعيشه  الذي  الوضع 
، واألسوأ من ذلك هو سواد قلوب 

ً
ُيطاق أبدا

الدولة  في  المسؤولين  وضمائر  ووجدان 
الشعب من  يعانيه  لما  الذين ال يكترثون 
د  وتشرُّ وعوز  وجوع  وفقر  ومظالم  مآٍس 
الوقود  المستشفيات ومحطات  أبواب  على 

واألفران«. 

من  نشهده  »ما  أّن  جعجع  واعتبرت 
مزايدات بين المسؤولين سببه الجوهري أّن 
شغلهم الشاغل هو اللهاث وراء مصالحهم 
عن  النظر  بصرف  الشخصية  السياسية 
تسويقه  يحاولون  ما   

ّ
وكل الناس،  مصلحة 

عن حروب صالحيات وما الى هناك، ال يعدو 
كونه حمالت شعبوية هدفها األول واألخير 
المتهاوية  الشعبية  أوضاعهم  استنهاض 
الكبير  والتبّدل  تشرين   17 انتفاضة  بعد 

الذي شهده الرأي العام اللبناني«.
»القوات  »حزب  أّن  جعجع  رت 

ّ
ذك وإذ 

ناقوس  دق  في  السّباق  كان  اللبنانية« 
»الجميع  أّن  رأت   ،»2017 عام  منذ  الخطر 

بات يرى أّن مسألة تأليف الحكومة ملهاة 
الى  »نداءنا  وأكدت  للوقت«.  ومضيعة 
أو  النواب  مجلس  من  الجماعية  اإلستقالة 
الى  الذهاب  بغية  المجلس  والية  تقصير 
انتخابات نيابية مبكرة من شأنها أن تقّصر 

درب معاناة الشعب اللبناني«.
وشّددت جعجع على أن »ال قيامة للبنان 
واألمن  المؤسسات  على  الحفاظ  دون  من 
ال  الظروف  هذه  في  لذا  فيه،  واالستقرار 
مؤسسة  يد  على  نشّد  أن  سوى  يمكننا 
الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي، قيادة 
 على التضحية الكبيرة التي 

ً
 وأفرادا

ً
وضباطا

تقّدمها في سبيل هذا الوطن«.

اإلسالمي  المجلس  رئيس  نائب  رأى 
علي  الشيخ  مة 

ّ
العال األعلى  الشيعي 

الخطيب أّن »ما جرى في طرابلس من ظهور 
ومستنكر  ُمدان  أمر  للنار،  وإطالق  ح 

ّ
ُمسل

في  السالح  ت 
ُّ
تفل من  القلق  على  ويبعث 

االجتماعي  األمن  ويهّدد  والشوارع،  األزقة 
اللبناني  الجيش  ودعا  االهلي«.  والسلم 
»اتخاذ  الى  والقضائية  االمنية  والقوى 
إجراءات حازمة ورادعة تضبط االمن وتحفظ 

سالمة المواطنين«.

الجمعة،  خطبة  في  الخطيب،  ونّوه 
بـ«الجهود والتضحيات الكبيرة التي يبذلها 
االمنية  والقوى  الجيش  وعناصر  ضباط 
واستقراره«،  الوطن  حفظ  على  وسهرهم 
 من »اندساس أدوات وعناصر الفتنة 

ً
محذرا

الفتن  وبث  لبنان  في  االستقرار  لتخريب 
 
ً
والطائفية خدمة المذهبية  النعرات  وإثارة 

ألعداء لبنان«.
الى  السياسيين  الخطيب  ودعا 
الحزبية  والمصالح  الحسابات  عن  ع 

ّ
»الترف

خطير  فالوضع  السياسية،  والمحاصصة 
إنتاج  من  مناص  وال  والمرحلة صعبة   

ً
جدا

فضي الى تأليف حكومة 
ُ
تسوية سياسية ت

إنقاذية، تلجم االنهيار االقتصادي  طوارئ 
تفاقم  من  وتحّد  الوطني  النقد  وتحفظ 
فالمواطن  واالجتماعية،  المعيشية  االزمة 
ل مزيد من االعباء،   على تحمُّ

ً
لم يعد قادرا

ويكفيه  والعوز،  والفاقة  القهر  يعيش  إذ 
فتها 

ّ
خل التي  والنكبات  والشجون  الهموم 

طبقة سياسية فاسدة«.

ينتظرون  »اللبنانيين  أّن  عون  د 
ّ
أك كذلك 

يعلن  لكي  بالدهم،  الى  البابا  قداسة  زيارة 
دوا 

ّ
وليؤك كبواته،  من  لبنان  قيامة  معهم 

على   
ً
معا عملوا  وقد  وطنهم  استحقوا  أّنهم 

التي  الوطنية  وحدتهم  وصون  استنهاضه 
تبقى درع حمايته األسمى، والتي بها يبقى 

وطن الحضور والرسالة«.
في  أمس  عون،  استقبل  ذلك  الى 
البعثة  رئيس  بعبدا،  في  الجمهوري  القصر 
مارتن  بيروت  في  البريطانية  الديبلوماسية 
السفارة  في  السياسي  والمستشار  لنغدن 

عرض  اللقاء  خالل  وجرى  تنيش،  غافن 
للعالقات اللبنانية - البريطانية. وشكر رئيس 
الجمهورية لنغدن على »الجهود التي بذلها 
لبنان«،  في  البريطانية  البعثة  ترؤسه  خالل 
بيروت،  نهاية عمله في  لمناسبة  له،  وتمّنى 

التوفيق في مهّماته الجديدة.
الياس  النائب  عون  استقبل   ،

ً
سياسيا

تناولت  أفق  جولة  معه  وأجرى  صعب،  بو 
الحكومية  واالوضاع  الراهنة  التطورات 
حياتية  شؤون  الى   

ً
إضافة ومستجداتها، 

وحاجات منطقة المتن، كما تطرقا الى موضوع 
 من 

ً
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، إنطالقا

على  الجمهورية  رئيس  أبداه  الذي  »الحرص 
بما  الملف  هذا  لمعالجة  االتصاالت  استمرار 
ز 

ّ
يحفظ حقوق لبنان في ثروته الطبيعية ويعز

االستقرار في المنطقة«.
»لبنان  تكتل  عضو  عون  استقبل  كذلك 
معه  وعرض  درغام،  أسعد  النائب  القوي« 
االوضاع في منطقة عكار ومعاناة المواطنين 
المحروقات  وصول  وعدم  الطرق  قطع  نتيجة 

والمواد الغذائية الى المنطقة.
»أعطى  عون  أّن  الى  درغام  وأشار  
االمنية  األجهزة  الى  الفور  على  توجيهاته 

التخاذ االجراءات الالزمة لمعالجة الوضع«.
اإلجراءات  عون  تابع  ثانية،  جهٍة  من 
االخير  االجتماع  في  تقّررت  التي  والتدابير 
ال  الماضي،  الثلثاء  للدفاع  االعلى  للمجلس 

رفيق  مطار  في  الوضع  خّص  ما  في  سيما 
الحريري الدولي. وأجرى لهذه الغاية اتصاالت 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  المدير  مع 
العميد  المطار  أمن  جهاز  ورئيس  ابراهيم 
جورج ضومط، والمدير العام للطيران المدني 
المهندس  الدولي  الحريري  رفيق  مطار  في 
فادي الحسن والمدير العام للجمارك بالوكالة 
تسهيل  »وجوب  على   

ً
مشّددا خوري،  ريمون 

منه  والخروج  المطار  الى  المسافرين  وصول 
عدد  ازدياد  مع   

ً
خصوصا راحتهم،  وتأمين 

عدد  أّن   
ّ
علما والوافدين،  الجوية  الرحالت 

بلغ  األول  أمس  المطار  الى  دخلوا  الذين 
ت 

ّ
وحط الدول،  مختلف  من  مسافر  ألف   13

على مدارجه 83 طائرة، وهو رقم قياسي لم 
يشهده المطار منذ االحداث االخيرة«.

وشّدد عون على وجوب البقاء على جهوزية 
تامة لمواكبة الحركة المتزايدة في المطار.

عون: اللبنانيون سيالقون دعوة البابا الى اإلنقاذ

ستريدا جعجع: التأليف ملهاة ومضيعة للوقت

الخطيب: ال مناص من تسوية سياسية

أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون عن »إمتنانه العميق« للحبر األعظم 

البابا فرنسيس لـ«يوم الصالة والتأّمل من 
أجل لبنان« الذي خّص لبنان به في حاضرة 
الفاتيكان. وإذ شكره على بادرته هذه التي 

جّند لها دوائر الكرسي الرسولي المعنية 
بالعالقات بين الدول، أّكد أّن »اللبنانيين، 

بطوائفهم كافًة، الذين يكنون للكرسي 
الرسولي بالغ االحترام، سيالقون الحبر 

األعظم في دعوته الى إنقاذ وطنهم، الذي 
يشّكل على حّد قول البابا فرنسيس نفسه 

أمس األّول: »كنزاً يتوّجب الحفاظ عليه«.

»للبقاء على جهوزية تامة 
لمواكبة الحركة المتزايدة 

في المطار«

عون مستقباًل لنغدن أمس في القصر الجمهوري في بعبدا )داالتي ونهرا(

مواقف

د 
ّ
فضل الله: من يعق

الحلول مجرم
والتي  »الحكومة،  أّن  الله  فضل  علي  السيد  مة 

ّ
العال رأى 

مساعدة  يريد  الذي  الخارجي  والعالم  اللبنانيون  ينتظرها 
في  والرغبة  الخاصة  والمصالح  الفساد  أسيرة  تبقى  لبنان، 
اإلقصاء وعند الشروط والشروط المضادة من دون أن ُيبدي 
 للتنازل عنها، وإن ُصّورت بأّنها لمصلحة 

ً
أّي منهم استعدادا

هذه الطائفة أو تلك أو هذا الموقع أو ذاك، والذي أّدى الى 
على  ر  بالتحسُّ الخارج  يكتفي  فيما  الداخل،  مبادرات  فرملة 
واقع اللبنانيين وإبداء النصح لهم أو بالصالة والدعاء من دون 
، كأّنه ينتظر نضوج ثمرة 

ّ
أن يقوم بأّي خطوة في اتجاه الحل

البلد لحساب واقع يريده«.
من  السياسي  الواقع  يديرون  الذين  الله  فضل  ر 

ّ
وحذ

»عدم تقديم التنازالت الضرورية ومن خطورة أن تؤدي حال 
 
ً
المراوحة التي نعيشها الى جعل الساحة اللبنانية مسرحا
مظهرها  كان  التي  وللتوترات  األمني  واالنفالت  للفوضى 
 من ال يزال 

ّ
األخطر ما حصل في طرابلس«. وتوّجه الى »كل

 على األزمات«، 
ً
يصّر على تعقيد الحلول وإبقاء البلد مشّرعا

عاَمل 
ُ
فقال: »إّنك مجرم بحق الوطن وإنسانه، وال بّد من أن ت

معاملة المجرمين«.
الله ألن »يجري التعامل مع هذه المرحلة  وأسف فضل 
 عداواته والغرائز 

ٌّ
كأّنها مرحلة انتخابات، ولهذا يستنفر كل

المذهبية والطائفية وإثارة الهواجس أو باألعطيات وبالوعود 
بها، فيما هي مرحلة إنقاذ لبلد يتداعى ويكاد ينهار«.

بري: إلنزال لبنان عن جلجلة 
المصالح

الذي  اللقاء  على  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  ق 
ّ
عل

في  الروحيين  للقادة  فرنسيس  البابا  قداسة  استضافه 
ع، وقال:  الفاتيكان أمس األول، وما تضّمنه من صالة وتضرُّ
»هي دعوة صادقة من أهل االرض لرب السماء، من أجل 
إنقاذ لبنان واللبنانيين«. ودعا الى أن »نالقي ذلك الدعاء 
وتلك النوايا الصادقة بالعمل الصادق إلنقاذ لبنان وإنزاله 
 ألحفاد 

ً
عن جلجلة المصالح الشخصية واالحقاد، إستجابة

البابا:  قداسة  بها  استشهد  التي  الكنعانية  المرأة  تلك 
»أغثني يا رب«.

وسأل بري: »هل ما زال هناك من مساحة نسمع فيها 
نداء األرض والسماء إلنقاذ لبنان الوطن والرسالة؟«.

في  باألعمال  القائم  بري  استقبل  ثانية،  جهة  من 
مقّر  في  لونغدن،  مارتن  لبنان  في  البريطانية  السفارة 
االوضاع  معه  وعرض  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة 
الثنائية  والعالقات  السياسية  المستجدات  وآخر  العامة 

بين لبنان والمملكة المتحدة.
كذلك استقبل بري الدكتور خضر ياسين الذي قّدم له 

نسخة عن رسالته في الدكتوراه.
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أمس،  ده، 
ّ
تفق خالل  جاء  الجيش  قائد  كالم 

مدينة  في  المنتشرة  العسكرية  الوحدات 
الوضع  على  لالطالع  ومحيطها،  طرابلس 
األمني الميداني بعد األحداث التي شهدتها 

.
ً
المدينة أخيرا

العسكريين  الى  الجيش  قائد  وتوّجه 
ومناقبيتهم  بانضباطهم  فيها  أشاد  بكلمة، 
وشجاعتهم في نزع فتيل الفتنة من المدينة، 

البعض  »أراد  وقال:  المواجهة.  وتجنبيها 
طرابلس،  في  أهلنا  مع  مواجهة  في  وضعنا 

لكن بحكمتكم أنقذتم المدينة وأهلها«.
ترخي  االقتصادية  األوضاع  »إّن  وأضاف: 
الجيش  وعلى  اللبناني  الشعب  على  بثقلها 

. ونحن نشعر بمعاناة أهلنا ألّننا نعاني 
ً
أيضا

 الى المهمات الكثيرة 
ً
مثلهم، ورّبما أكثر، نظرا

التي لنا شرف القيام بها. هذه المرحلة دقيقة 
عزيمتكم  بفضل   

ً
معا وسنجتازها  وصعبة 

وإيمانكم بوطنكم«.
»أهالي  الى  الجيش  قائد  توّجه  كذلك، 
مدينة طرابلس الفيحاء العريقة«، وقال: »نحن 
بمعاناتكم ووجعكم. نحن  جزء منكم. نشعر 
لسنا ضّدكم. لكم الحق في التعبير السلمي 
تدعوا  ال  لكن  نحميكم،  ونحن  رأيكم  عن 
سيء 

ُ
العناصر المشاغبة وغير المنضبطة أن ت

لكم أو تجّركم الى مواجهة مع الجيش. نحن 
تعانون  التي  االقتصادية  األزمة  سبب  لسنا 

.»
ً
منها ونعاني منها نحن أيضا

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف 
االعمال حمد حسن، وجود ثالث حاالت »دلتا« 
حملة  خالل  في  المواطنين  ودعا  ايجابية. 
تلقيح في منطقة ضهور الشوير، في حضور 
على  االقبال  الى  صعب،  بو  الياس  النائب 
التلقيح، ألّنه الطريق الوحيد للحماية، اضافة 

لإلجراءات الوقائية«.
د »أّن برنامج الترّصد الوبائي في وزارة 

ّ
وأك

الصحة العامة يعمل على تحديد مصدر هذه 
الحاالت«.

االبحاث  مصلحة  أشارت  المقابل،  في 
رت منذ 

ّ
العلمية الزراعية  Lari، الى اّنها حذ

كورونا  فيروس  وصول  خطورة  من  أسابيع 
الموضوع  ولكن  لبنان،  الى  »دلتا«  المتحور 
، بحيث وصل الفيروس، 

ً
 حقيقيا

ً
أصبح واقعا

وبدأت أعداد االصابات باالرتفاع.
ورأت أّنه »يتوجب على المواطنين أخذ كل 
السابق،  من  أقسى  بشكل  الوقاية  اجراءات 
من  وأخطر  أصعب  »دلتا«  المتحور  كون 
الكورونا الذي عرفناه، وينتقل بطريقة أسرع 
وُيعتبر أخطر على صحة االنسان، لذا الوقاية 

ضرورية اليوم أكثر من السابق«.

تقرير الصحة
تقريرها  في  العامة  الصحة  وزارة  وأعلنت 
امس، تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس 
للحاالت  التراكمي  العدد  رفعت  كورونا، 
المثبتة الى 545226، كما تّم تسجيل حالتي 

وفاة.

وتتفشى ساللة »دلتا« في أنحاء آسيا، مع 
تسجيل أعداد قياسية لإلصابات الجديدة في 
دفع  الذي  األمر  الجنوبية،  وكوريا  أوستراليا 
والبعض  القيود  تشديد  إلى  الدول  ببعض 

اآلخر إلى تسريع وتيرة التطعيم.

وظهرت الساللة الجديدة للمرة االولى في 
الهند في كانون األول، ووصلت إلى زهاء 100 
رت منظمة الصحة 

ّ
دولة في العالم، فيما حذ

 
ً
قريبا تصبح  قد  أّنها  من   

ً
حديثا العالمية 

الساللة السائدة للفيروس.

 قائد الجيش من طرابلس: 
لن يجّرنا أحد الى مواجهة مع أهلنا

إحذروا... »دلتا« في لبنان

أكد قائد الجيش العماد جوزف عون أّن »أحداً 
لن يجّرنا الى أي مواجهة مع أهلنا، وفي 
المقابل لن نسمح ألّي كان الَمّس بأمن 

مدينة طرابلس وال بأمن أي منطقة لبنانية 
أخرى«، مشدداً على أّن »الجيش ضمانة 

االستقرار وسيبقى على قسمه في الدفاع عن 
لبنان أرضاً وشعباً«.

قائد الجيش متفقدًا أمس الوحدات العسكرية المنتشرة في طرابلس

دعوات للتلقيح واتخاذ أقسى درجات الوقاية

فاعليات

 عون اّدعت 

»pwc« على شركة

إنجاز االستعدادات 
لالمتحانات الرسمية

إتفاق تعاون بين »البورا« 
و»شارك« لمساعدة ذوي 

الحاجات الخاصة

لبنان  جبل  في  االستئنافية  العامة  المدعية  إّدعت 
لة بالمفوض 

ّ
القاضية غادة عون على شركة PWC ممث

بالتوقيع أندريه رحيم، بموجب المادة 380 من قانون 
العقوبات، وطلبت إصدار ورقة طلب وبالغ بحث وتحر 
في الشركة عن 

ّ
ع موظ مدته 10 أيام، وذلك بعد »تمنُّ

بموضوع  متذّرعين  المطلوبة  المعلومات  تسليمها 
السرية المصرفية«.

وكانت عون قد حضرت الى الشركة في الحازمية، 
الحقوقية«  المودعين  »صرخة  ل 

ّ
ممث حضور  في 

مّما  التثّبت  وجرى  خبراء،  جلسة  وأجرت  بزي.  نور 
متها 

ّ
سل التي  المعلومات  بأّن  المعني  الخبير  ذكره 

على  الموجودة  تلك  سواء  سابق،  وقت  في  الشركة 
مة 

َّ
المسل العمل  أوراق  أو  م 

َّ
الُمسل الكومبيوتر  جهاز 

والمستندات الثبوتية التي اعُتمدت إلصدار التقرير، 
في حاجة الى مزيد من المعلومات الستكمالها.

موا 
ّ
سل أّنهم  الى  الشركة  في  الموظفون  ولفت 

الى كونهم   
ً
 ما هو مسموح لهم تسليمه، نظرا

ّ
كل

أّن  أكدت  عون  أّن   
ّ

إال المصرفية،  السرية  ملتزمين 
الصرافة  مهنة  وتنظيم  والتسليف  النقد  »قانوني 

يناقضان ذلك«.

حكومة  في  العالي  والتعليم  التربية  وزير  أعلن 
تصريف األعمال طارق المجذوب »إنجاز االستعدادات 
الشاملة لالمتحانات الرسمية والجهوزية اللوجستية 
المطلوبة  والعسكرية  واألمنية  والمالية  والتربوية 

إلنجاحها«. 
مت المطبوعات وكّراسات 

ّ
وأوضح أّن الوزارة تسل

 
ً
إضافة اللبناني  الجيش  مطبعة  من  االمتحانات 

اختبارات  إجراء  وجرى  والقرطاسية،  اللوازم  الى 
والثانويات  المدارس  مديري  مع  إلكترونية 
المتوسطة،  الشهادة  المتحانات  مراكز  المعتمدة 
جرى  كذلك   .

ً
إلكترونيا المسابقات  إيصال  بغية 

الوزراء ووزارات  المراسالت مع رئاسة مجلس  إجراء 
من  الجيش  وقيادة  والدفاع  والداخلية  اإلتصاالت 
المراكز   

ّ
كل وفي  الوزارة  في  االمتحانات  أمن  أجل 

الخارجية  وزارة  مع  التواصل  وتّم  المعتمدة. 
الديبلوماسية  البعثات  مع  للتنسيق  والمغتربين 
في  لبنان  خارج  اإلمتحانات  إجراء  لجهة  اللبنانية، 
التي  المراسيم  مضمون  والتزام  وكينشاسا،  قطر 
قة بإجراء اإلمتحانات الرسمية 

ّ
 والمتعل

ً
صدرت أخيرا

القرارات  وصدور  العامة،  والثانوية  للمتوسطة 
التنظيمية بشأنها.

وكشف المجذوب عن مساعيه »في التواصل مع 
الجهات المانحة، التي أثمرت تأمين مساهمة قيمتها 
 يوم عمل في 

ّ
10 دوالرات على منصة صيرفة عن كل

اإلمتحانات لجهة المراقبة وحوافز للتصحيح، والتي 
ضاف الى التعويضات الرسمية المنصوص عليها 

ُ
ت

في مرسوم إجراء االمتحانات الرسمية«.

تهدف  التي  الجمعيات  بين  التنسيق  إطار  في 
الحاجات  ذوي  وبخاصة  اللبناني  االنسان  خدمة  الى 
جمعية  مع  تعاون  اتفاق  »البورا«  عت 

ّ
وق الخاصة، 

قيام  على  ويقوم   ،»ProAbled« برنامج  »شارك« 
حملة توعية وإرشاد لذوي االعاقة لكي يشاركوا في 
الدورات التدريبية الخاصة بهم، من أجل توظيفهم 

في المؤسسات الخاصة.
ويؤكد على التعاون بين الجمعيتين ووزارة العمل 
القوانين  وتطبيق  لدعم  المختصة  والمؤسسات 
العمل،  سوق  في  االشخاص  هؤالء  لدمج  الفاعلة 
هؤالء  أعطى  اللبناني  العمل  قانون  اّن   

ً
خصوصا

لدعم  والتعاون  المؤسسات،  في  العمل  في  الحق 
في  اإلعاقة  ذوي  أشخاص  توظيف  في   ProAbled

القطاع الخاص في لبنان«.
وطلبت »البورا« و«شارك« من »جميع وسائل االعالم 
حملة  في  المساهمة  االجتماعي  التواصل  ووسائل 
 من 

ً
التوعية لشبابنا القابعين في البيوت، لنجعل معا

االعاقة نعمة وقوة«.

محليات

»حكمة العسكريين أنقذت 
طرابلس وأهلها«
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رنى سعرتي

rana.saarti@aljoumhouria.com  |  @ranasaarti

عملية  في  لبنان  مصرف  مع  المصارف  تتشارك 
النقدية  السيولة  امتصاص  الى  تهدف  مزدوجة 
خ 

َ
بض التوقعات  مع  بالتزامن  السوق  من  بالليرة 

المغتربين اللبنانيين في الشهرين المقبلين حوالى 
3 مليارات دوالر في السوق. تتّم عملية امتصاص 
التي    sayrafa منصة  عبر  إّما  بالليرة  السيولة 
للتجار  ليرة  الف   12 صرف  بسعر  الدوالرات  تبيع 
 بالليرة، وإّما 

ً
والمستوردين شرط تأمين المبلغ نقدا

من خالل مطالبة المصارف الشركات بتأمين قيمة 
 من اجل تحويلها الى 

ً
رواتب واجور موظفيها نقدا

حساباتهم المصرفية.
في المقابل، قامت المصارف قَبيل البدء بتطبيق 
مودع  الف   800 لحوالى  ُيجيز  الذي   158 التعميم 
سعر  على  يوازيها  وما   

ً
نقدا دوالر   400 سحب 

صرف الـ12 الف بالليرة، بتخفيض سقوف السحب 
 للتعميم 151 

ً
المحددة للسحب النقدي بالليرة وفقا

الـ3900 ليرة، الى حوالى النصف  على سعر صرف 
التعميم.  هذا  من  المستفيدين  لكل   

ً
شهريا

من  االستفادة  عدم  قرر  الذي  العميل  اّن  وبالتالي، 
نفس  سحب  عن   

ً
عاجزا سيكون   158 التعميم 

التي كان يسحبها على سعر صرف  االموال  قيمة 
الـ3900 ليرة، ما قد يدفعه الى اعادة النظر بإمكانية 
بـ400  التعميم 158 واالكتفاء  استفادته فقط من 
 و2 مليون 

ً
 و2 مليون و400 ليرة نقدا

ً
دوالر شهريا

إلتمام  فقط  استخدامها  يمكن  اخرى  ألف  و400 
عمليات الشراء بالبطاقات االئتمانية.

حجم  في  والتقنين  الليرة  امتصاص  سيؤّدي 
قبل  من  المتاحة  بالليرة  النقدية  السحوبات 
المصارف، الى دفع المستفيدين من التعميم 158 
الى عدم تخزين الـ400 دوالر التي يحصلون عليها 
من  السوق  في  لبيعها  واضطرارهم   

ً
شهريا  

ً
نقدا

 مع 
ً
أجل تغطية كلفة نفقاتهم الشهرية، خصوصا

 عن كل السلع االساسية 
ً
رفع الدعم إّما كاماًل أو جزئيا

وغير االساسية، من دواء ومحروقات وكهرباء وسلع 
غذائية، والذي سيؤدي الى مضاعفة معدل اإلنفاق 

األَسري الشهري.
وصّحت  العملية،  تلك  نجحت  حال  وفي 

التقديرات حول إنفاق المغتربين، فإّن التداعيات 
على  مؤقتة،  بصورة  ولو  ايجابية  تكون  ان  يجب 
سعر صرف الليرة في السوق السوداء، ألّن الطلب 
على الدوالر سيتراجع من قبل التجار والمستوردين 
الذين توّجهوا نحو sayrafa بمعدل يبلغ حوالى 20 
التداوالت فيها، ومن   لحجم 

ً
مليون دوالر اسبوعيا

قبل االفراد الذي بدأوا االستفادة من التعميم 158 
اعادة  او  الدوالرات  تلك  ينوون تخزين  إّما  والذين 

بيعها في السوق. 
المالية  الهندسات  تلك   

ّ
كل رغم  ولكن 

والترقيعات النقدية، ال يمكن لمنصة sayrafa ان 
الصرف  تثبيت سعر   

ّ
ظل في  العمل  في  تستمّر 

على الـ12 الف ليرة وقيام مصرف لبنان بتمويلها 
الوحيدة  الطريقة  اّن  بل  والطلب،  العرض  وليس 
التي يمكن ان تستمر بها المنصة هي من خالل 
عامل  على  بناًء  بالتغّير  الصرف  لسعر  السماح 
العرض والطلب. ما يعني أّن سعر الصرف سيكون 
أراد مصرف  وإذا   .

ً
يوميا مرات  عدة  للتغّير  عرضة 

ل لضبط سعر الصرف، يمكنه القيام 
ّ
لبنان التدخ

بذلك عن طريق بيع الدوالرات عبر المنصة، رغم اّن 
له سيكون قصير األجل. 

ّ
تأثير تدخ

على  »الجمهورية«  لـ دولي  مالي  مصدر  وشّدد 
الصرف  سعر  تحديد  يمكنه  ال  لبنان  مصرف  اّن 
اصدار  خالل  من  او  السوق  في  تدخله  خالل  من 
نحو  آجاًل  أم  عاجاًل  سيكون  التوّجه  واّن  التعاميم. 
تعويم سعر الصرف ورفع الدعم بشكل كامل ألّن 

 آخر.
ً
السلطة ال تملك خيارا

البؤس  كل  تفادي  الممكن  من  كان  وقال: 
بوجود  اللبنانيون  لها  يتعّرض  التي  والمعاناة 
حكومة مستقلة مختّصة، بما في ذلك رئيس الوزراء، 
منح صالحيات استثنائية للتعامل وإدارة القضايا 

ُ
ت

االقتصادية والمالية. 
في  السياسات  صانعي  على  يتعّين  اضاف: 
لبنان أن يفهموا أّن السبيل الوحيد لخروج البلد من 
أزمته ولبدء استقرار اقتصاده ووضع خارطة طريق 
االتفاق  خالل  من  هو  االقتصادي،  النمو  لتحقيق 
على برنامج إنقاذ شامل يحظى بدعم صندوق النقد 

وسيلة  توجد  ال  وتطبيقه.  الدولي،  والبنك  الدولي 
في  القيادة  الدولي  النقد  صندوق  سيتولى  أخرى. 
قضايا االقتصاد الكلي، والتنسيق مع البنك الدولي 
بشأن قضايا القطاع المالي. وسيتولى البنك الدولي 
التي  اإلجراءات  إّن  القطاعية.  القضايا  في  القيادة 
سيكون  هذا  اإلنقاذ  برنامج  خارج  تنفيذها  يتم 
مزيد من  إلى  ُوجد، وستؤدي  إن  تأثير محدود  لها 

التشوهات االقتصادية والمالية. 
الحالية  اللبنانية  المؤسسات  اّن  الى  واشار 
ومصرف لبنان ووزارة المالية غير قادرة على تصميم 

تمتلك  ال  ببساطة  »ألنها  المطلوب،  االنقاذ  برنامج 
والقدرات  البشري  المال  ورأس  والخبرة  المعرفة 
لفهم قضايا االقتصاد الكلي. ولو كانت تمتلك تلك 
ما وصلت البالد الى الفوضى االقتصادية 

َ
المقّومات، ل

والمالية التي تعيش فيها«. 
ن برنامج االنقاذ باالتفاق 

ّ
وشرح المسؤول المالي ا

مع صندوق النقد الدولي سُيبقي على بعض الدعم 
عن  للتعويض  األجور  بتعديل  وسيقوم  الموّجه، 
 
ً
أيضا سيتضمن  ولكنه  الشرائية،  القدرة  فقدان 
العجز  وتقليص  الدولة  إيرادات  لزيادة  اجراءات 
األخرى  اإلصالح  تدابير  إلى  وباإلضافة  المالي. 
الدولي،  النقد  صندوق  برنامج  سيفرضها  التي 
م المعروض النقدي، ما 

ّ
ستتم السيطرة على تضخ

سيساعد على استقرار قيمة الليرة اللبنانية. ولفت 
الى اّن االقتصاد لن يتعافى إذا لم تتم إعادة هيكلة 
النقد  صندوق  من  لكل  يمكن  المصرفي.  النظام 
الدولي والبنك الدولي أخذ زمام المبادرة في مساعدة 
لبنان على إعادة هيكلة نظامه المصرفي. وسيحتاج 
وسيتعّين  ديونه،  هيكلة  إعادة  إلى   

ً
أيضا لبنان 

القيام بذلك في سياق برنامج صندوق النقد الدولي.
مشاكله  معالجة  من  لبنان  يتمكن  لن  وختم: 
السياسيون  ف 

ّ
ليتوق بمفرده.  والمالية  االقتصادية 

بالسكان  واأللم  البؤس  وإلحاق  الوقت  تضييع  عن 
شأن  في  للتفاوض  انتظارهم  طال  فكلما   .

ً
يوميا

برنامج صندوق النقد الدولي، زادت إجراءات االصالح 
المطلوبة، صعوبة.

م اتحاد المصارف العربية، برعاية محافظ 
ّ
ينظ

عامر،  حسن  طارق  المصري  المركزي  البنك 
وبدعم وتعاون البنك المركزي المصري واتحاد 
المخاطر  إدارات  »رؤساء  منتدى:  مصر،  بنوك: 
في المصارف العربية 2021« في دورته الثالثة 
ايام 8 - 9 - 10 تموز 2021 في مدينة الغردقة 

في مصر العربية.
العام  االمين  اعتبر  السياق،  هذا  في 
التحاد المصارف العربية وسام فتوح اّن »هذا 
 
ً
سنويا  

ً
تقليدا أضحى  المهم،  العلمي  الحدث 

المصري  المركزي  البنك  دعم  بفضل   
ً
راسخا

من  يلقاه  ما  وبفضل  مصر،  بنوك  واتحاد 
والعرب  المحليين  الخبراء  تعاون وتنسيق من 
من  اإلتحاد  أصدقاء  مقدمهم  وفي  والدوليين 
»لجنة بازل« للرقابة المصرفية، كما اصبح هذا 
ل منصة مهمة ينتظرها مسؤولو 

ّ
المنتدى يشك

الرقابة على المصارف ورؤساء إدارات المخاطر 
خاللها  يتبادلوا  لكي  العربية  المصارف  في 

في  ويتناقشوا  تجاربهم  ويعرضوا  خبراتهم 
المخاطر،  إدارة  مسألة  في  المستجدات  آخر 
مستوى  ورفع  أدائهم  تطوير  بهدف  وذلك 
كفاءاتهم من جهة، وتحصين مصارفنا وتعزيز 
التزامها بمتطلبات لجنة بازل من جهة أخرى«.

ل منتدى »رؤساء 
ّ
وختم فتوح: »بالفعل، يشك

إدارات المخاطر في المصارف العربية: 2021«، 
المتالحقة  التطورات  لمواكبة  سنوية  منصة 
تنعكس  والتي  المصرفية،  الصناعة  في 
بصورة مباشرة على إدارات المخاطر في البنوك 
فيروس  جائحة  تداعيات  مع  وخاصة  العربية، 

كورونا المستجد منذ مطلع 2020«.
»يواكب  انه  الى  لالتحاد  بيان  وأشار 
المصارف  في  المخاطر  إدارات  رؤساء  منتدى 
2021، تنظيم معرض مصاحب يضم  العربية 
يشكل  بحيث  الراعية  والشركات  المؤسسات 
بينها،  تجارية  عالقات  وتطوير  إلقامة  فرصة 
الضوء  إلقاء  الى  المنتدى  هذا  يهدف  كما 

والبيئية  واإلجتماعية  االقتصادية  اآلثار  على 
لجائحة كورونا على االسواق الناشئة وتوضيح 
التعافي  خطط  في  المركزية  المصارف  دور 
كورونا،  جائحة  تداعيات  من  االقتصادي 
الحالية  األولويات  استعراض  الى  باالضافة 
الرقابية  والتدابير  بازل«  لـ«لجنة  والمستقبلية 
مع  للتعامل  عملها  إطار  على  والتعديالت 
الحديثة  المنهجيات  ومناقشة  كورونا  جائحة 
الرقمي،  العصر  في  المصرفية  المخاطر  إلدارة 
 عن 

ً
 بتحليل أهم االوراق الصادرة حديثا

ً
مرورا

كورونا  جائحة  تداعيات  ظل  في  بازل«  »لجنة 
وتفسير سيناريوهات اختبارات الضغط في ما 
بعد جائحة كورونا مع تقييم الفَرص والمخاطر 
من تطبيقات الذكاء االصطناعي في المصارف.

عمل  أوراق  تقديم  المنتدى  يشهد  كما 
وعقد جلسات نقاش تجريها نخبة من الخبراء 
والمالي  المصرفي  القطاعين  من  والمحاضرين 

على المستوى االقليمي والدولي«.

 عملية مزدوجة: إمتصاص الليرة 
وخفض السحوبات

المصارف العربية تنّظم منتدى للمخاطر في مصر

رأى خبير مالي دولي اّن لبنان لن يستطيع 
ان ينهض من دون مساعدة وإشراف 

من قبل صندوق النقد والبنك الدولي، 
في إطار خطة اقتصادية شاملة ال يمتلك 

اللبنانيون المعرفة وال القدرة على 
صياغتها وتنفيذها لوحدهم.

تركيز على امتصاص السيولة

خبير مالي دولي: مصرف 
لبنان ال يمكنه تحديد سعر 

صرف الليرة

مؤشر

 »صيرفة« تواصل 
بيع الدوالر

سالمة،  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  أعلن 
لبنان  لمصرف  التدخل  »سعر  أّن  بيان،  في 
الصرافة  لعمليات  االلكترونية  المنصة  على 
للدوالر  لبنانية  ليرة   12,000 هو   »Sayrafa«
 للتعميم األساسي رقم 

ً
الواحد ويعتمد حصرا
158 تاريخ 2021/6/8«.

ومؤسسات  المصارف  »جميع  سالمة  ودعا 
جميع  تسجيل  في  اإلستمرار  الى  الصرافة 
النقدية  األجنبية  بالعمالت  التداول  عمليات 
لعمليات  االلكترونية  المنصة  على  لديها 
الصادرة  للتعاميم   

ً
وفقا  »Sayrafa« الصرافة 

بهذا الخصوص«.
عمليات  تداول  حجم  مجمل  »اّن  وأوضح 
أميركي،  دوالر  مليون   20 هو  االسبوع  هذا 
بمعدل 12,200 ليرة للدوالر الواحد على منصة 

.»Sayrafa«
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الوطني للضمان  العام للصندوق  المدير  أنذَر 
صدرت  قرارات  في  كركي،  محمد  االجتماعي 
 مع 

ً
ق التعاقد موقتا

ّ
، وعل

ً
عنه، صيدلية وطبيبا

 
ً
صيدلية وطبيب لشهر، وفسخ التعاقد نهائيا
المستخدمين  جميع   

ً
منّبها آخر،  طبيب  مع 

أية معاملة  او صرف  او تصفية  »استالم  من 
المخالفين،  من  موقعة  صحية  تقديمات 
 المضمونين من التعامل معهم تحت 

ً
را

ّ
ومحذ

طائلة خسارة حقهم في تحصيل معامالتهم 
الصحية من الصندوق«.

بيان
وفي هذا السياق، صدر عن مديرية العالقات 
للضمان  الوطني  الصندوق  في  العامة 

االجتماعي، البيان اآلتي:
»لعل السبب األساس للتدهور الذي تشهده 
المعيشية كافة  القطاعات  البالد على صعيد 
أجهزة  تغييب  حد  يصل  الذي  الضعف  هو 
شأنها  من  التي   ،

ً
أحيانا والتفتيش  الرقابة 

السهر على تطبيق القوانين واألنطمة المرعية 
اإلجراء ورفع التقارير بكل شفافية ووضوح كي 
واالجراءات  التدابير  المعنية  الجهات  تتخذ 
الالزمة للحؤول دون تكرار المخالفات وردعها.

إال أّن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
بإدارته وأجهزته الرقابية أثبتا العكس، إذ ال 
أزمة انتشار وباء كورونا وال األزمات االقتصادية 
بالبالد  تعصف  التي  والمالية  واالجتماعية 
القيام  عن  أثنتهم  وصوب  حدب  كل  من 
بحماية  يتعلق  ما  في  وبخاصة  بواجباتهم 
أموال وحقوق الناس والمضمونين، ال بل انهم 
يعملون على مدار الساعة من أجل ضبط كل 
حق  في  الالزمة  العقوبات  واتخاذ  المخالفات 

المخالفين.
القرارات،  من  مجموعة  كانت  وآخرها 
أصدرها المدير العام للصندوق محمد كركي 
 1 بتاريخ  و371  و370   369 األرقام  حملت 
 2040 الرقمين  حمال  وإنذاران   2021 تموز 
 2021/7/1 بتاريخ  و2061   2021/6/30 بتاريخ 

قضى بموجبها: إنذار كل من صيدلية الزهراء 
والطبيب عدنان حسين بسما، وتعليق التعاقد 
والطبيب  شادي  صيدلية  مع  مؤقتة  بصورة 
وفسخ  شهر،  لمدة  غندور  حسن  محمود 
التعاقد بصورة نهائية مع الطبيب حاتم عبد 

الرضا أبو خليل.
ر كركي على جميع المستخدمين 

ّ
وعليه، يحظ

استالم أو تصفية أو صرف أو دفع أية معاملة 
 

ّ
كل المخالفين،  من  عة 

ّ
موق تقديمات صحية 

كما  عنه،  الصادرة  القرارات  مضمون  بحسب 
تحت  معهم  التعامل  من  المضمونين  ر 

ّ
يحذ

طائلة خسارة حقهم في تحصيل معامالتهم 
الصحية من الصندوق.

وفي هذه المناسبة، يذكر المدير العام أّن 
حماية حقوق المضمونين وأموالهم خط أحمر، 
لن يسمح لكائن َمن يكن أن يتجاوزه، تحت أي 
ظرف من الظروف، ال سيما في هذه المرحلة 
الحرجة والحساسة التي يمر بها بلدنا الحبيب 

لبنان«.

بيان،  في  والتجارة،  االقتصاد  وزارة  حّددت 
سعر الخبز اللبناني األبيض ووزنه، في األفران 
والمتاجر إلى المستهلك على األراضي اللبنانية 
وارتفاع  المحروقات  أسعار  تعديل  بعد  كافة، 
سعرها في السوق، وارتفاع كلفة نقل الطحين 
من المطاحن الى األفران ونقل الخبز من االفران 
القمح  سعر  الى   

ً
واستنادا البيع،  مراكز  الى 

الدوالر،  صرف  وسعر  العالمية  البورصة  في 
الوزارة  بها  قامت  التي  للدراسة   

ً
واستنادا

إلنتاج  المطلوبة  المكونات  كمية  لتحديد 
للمستهلك،  اللبناني  الخبز  من  نوعية  أفضل 
مادة  دعم  عن  لبنان  مصرف  ف 

ّ
لتوق  

ً
ونظرا

اللبنانية،  األسواق  في  الخميرة  ومادة  السكر 
والقدرة  الضاغطة  االقتصادية  للظروف   

ً
ونظرا

الشرائية المنخفضة التي يعانيها المواطنون، 
 
ً
حّدد سعر الخبز اللبناني »األبيض« ووزنه وفقا

لآلتي:
في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير 

بسعر   
ً
غراما  876 عن  وزنها  يقل  ال  أن  على 

 أقصى.
ً
3750 ل.ل. حدا

ربطة حجم وسط على أن ال يقل وزنها عن 
 أقصى.

ً
 بسعر 2500 ل.ل. حدا

ً
390 غراما

في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير 
بسعر   

ً
غراما  876 عن  وزنها  يقل  ال  أن  على 

 أقصى.
ً
4000 ل.ل. حدا

ربطة حجم وسط على أن ال يقل وزنها عن 
 أقصى.

ً
 بسعر 2750 ل.ل. حدا

ً
390 غراما

مع بدء فصل الصيف، تبدو حركة مطار رفيق 
، حيث 

ً
الحريري الدولي في بيروت نشطة جدا

 
ً
فاق عدد الركاب في 1 تموز الجاري الـ20 ألفا
الى  الوافدين  من  ركاب   13606 بينهم  من 

لبنان.
وكان عدد الركاب في المطار قد سّجل خالل 
 ،

ً
راكبا و220   

ً
ألفا  394 الفائت  حزيران  شهر 

استخدموا  الذين  الركاب  مجموع  بذلك   
ً
رافعا

المطار خالل النصف األول من العام 2021 الى 
 
ً
 و500 راكب بزيادة 441 ألفا

ً
مليون و444 ألفا

 عن الفترة ذاتها من العام الماضي، 
ً
و590 راكبا

أي بزيادة نسبتها 44 في المئة.
هذه  في  الجوية  الرحالت  عدد  ازداد  كما 
الفترة بنسبة 18,57 في المئة وسّجل 15033 

رحلة.

حزيران  خالل  المطار  حركة  عت 
ّ
توز وقد 

الفائت على الشكل التالي:
المسافرون:

بلغ مجموع الركاب في مطار رفيق الحريري 
الفائت 394  الدولي في بيروت خالل حزيران 

 في حزيران 
ً
 )مقابل 14533راكبا

ً
 و220 راكبا

ً
ألفا

2020 أي بزيادة 2612 في المئة( منهم 237 
 وصلوا الى لبنان )مقابل 7094 

ً
 و420 راكبا

ً
ألفا

 في حزيران العام الماضي(.
ً
راكبا

بلغ عدد الركاب المغادرين من لبنان 155 
 و3 ركاب )بزيادة 2201 في المئة(، اّما عدد 

ً
ألفا

)بزيادة   
ً
راكبا  1797 فسجل  الترانزيت  ركاب 

155,6 في المئة(.

حركة الطائرات 
بلغ مجموع الرحالت التجارية لشركات الطيران 

تستخدم  التي  واألجنبية  والعربية  الوطنية 
في   407,7 )بزيادة  رحلة   3326  

ً
حاليا المطار 

المئة عن حزيران 2020(.
لبنان  الى  القادمة  الرحالت  عدد  بلغ  فقد 
1666 رحلة، )بزيادة نحو 408 في المئة( وبلغ 
رحلة   1660 لبنان  من  المغادرة  الرحالت  عدد 

)بزيادة 407 في المئة(.
ومن المتوقع أن تشهد حركة المطار المزيد 
من اإلرتفاع خالل األيام واألسابيع المقبلة، ال 
سيما مع حلول عيد األضحى المبارك في الثلث 

األخير من تموز الحالي.

المطار يغّص باللبنانيين المتهافتين الى وطنهم

الضمان: إنذارات وتعليق تعاقد مع مخالفين

رفع سعر ربطة الخبز الى 4 آالف ليرة

يبدو موسم الصيف واعداً رغم كل األزمات 
التي يواجهها البلد، وليس أقلها غياب إضافي 

في الخدمات االساسية، وفي مقدمها التيار 
الكهربائي، باالضافة الى فقدان المواد الحيوية 

مثل المحروقات واالدوية والمستلزمات الطبية. 
ومع ذلك، تدل المؤشرات الى اّن اللبنانيين في 
الخارج قادمون هذا الصيف لتمضية العطلة في 

وطنهم األم.

 237 ألف راكب وصلوا 
في حزيران مقابل 70 ألفًا 

العام الماضي

العودة الى ربوع الوطن 

محطة

إعتصام موظفي 
مستشفى البوار

الحكومي  البوار  مستشفى  موظفو  إعتصم 
 على تردي 

ً
أمام مدخل المستشفى احتجاجا

الوضع اإلقتصادي والمعيشي.
مرسوم  تطبيق  في  بـ«اإلسراع  وطالبوا 
االدارة  رفض  بعد  والرواتب،  الرتب  سلسلة 
دفع المفعول الرجعي، وأن يشملهم التعميم 
والمؤسسات  اإلدارات  يطالب  الذي   5 الرقم 
بنسبة  المداورة  باعتماد  والبلديات  العامة 
 من 

ً
حضور ال تقل عن 50 في المئة، إنطالقا

الواقع الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا، 
وكلفة  المحروقات،  أسعار  غالء  وبسبب 
 أّن أكثرية الموظفين هم 

ً
التنقالت، خصوصا

من خارج قضاء كسروان.

الكهرباء: تقنين 
إضافي بانتظار 

االعتمادات
أنه  بيان،  في  لبنان،  كهرباء  مؤسسة  أعلنت 
شحنة  من  األول  القسم  وصل  قد  كان  »لّما 
مادة الغاز أويل إلى المياه اإلقليمية اللبنانية 
بتاريخ 2021/06/28، وَرسا قبالة مصب معمل 
دير عمار، لم تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من 
تفريغ حمولته لغاية تاريخه، وذلك جّراء عدم 
فتح االعتماد المستندي العائد له، األمر الذي 
أدى إلى استنفاد خزين هذه المادة بشكل حاد 

 في المعامل العاملة على هذه المادة.
ً
جدا

إرادة  عن  الخارج  الوضع  هذا  وإزاء  وعليه، 
المؤسسة  ستتابع  لبنان،  كهرباء  مؤسسة 
االحترازية  اإلجراءات  من  المزيد  اتخاذ   

ً
قسريا

بما يتجانس مع خزين مادة الغاز أويل المتوفر 
في  االستقرار  من  أدنى  حد  لتأمين  لديها، 
التغذية بالتيار الكهربائي ألطول فترة ممكنة 
لحين نفاده بالكامل، بحيث إنها ستعمد إلى 
بالتتابع،  والزهراني  عمار  توقيف معملي دير 
ض القدرة اإلنتاجية اإلجمالية بحوالى 

ّ
ما سيخف

150 ميغاواط ويؤدي إلى إطالة فترة االنتاج من 
هذه المعامل بحوالى أربعة أيام إضافية، وذلك 
اإلعتماد  مسألة  إليه  ستؤول  ما  تبيان  لحين 
المستندي مطلع األسبوع المقبل، لُيصار على 
حمولة  تفريغ  إلى  فتحه،  تم  حال  في  أثرها، 
الناقلة البحرية الموجودة ومن ثم إعادة القدرة 

اإلنتاجية إلى ما كانت عليها«.
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11 اقتصاد

تعاني النبطية وبلداتها وقراها أزمات معيشية 
واقتصادية خانقة وقاسية على المواطن، الذي 
تلبية  في   

ً
جدا محدودة  المادية  قدراته  باتت 

ادنى متطلبات الحياة له ولعائلته. وباتت ازمة 
تتوالى  داهم  نذير خطر  البنزين  مادة  فقدان 
البنزين  محطات  على   

ً
يوميا المشاكل  بسببها 

ُيحمد  ال  ما  وقوع  دون  االلهية  القدرة  وتحّول 
غليان  وسط  محدود،  وقت  الى  وإن  عقباه، 
اضافة  بلحظة.  لحظة  يزداد  شعبي  واحتقان 
الكهربائي  التقنين  مشكلة  فإّن  ذلك،  الى 
وتكاد  والدائمة،  المستمرة  األزمات  من  واحدة 
ساعة التغذية الواحدة التي تنعم بها البلدات 
والقرى في النبطية كل 10 ساعات تقنين، وفي 
المترتبة  األعباء  تثقل   ،

ً
جدا حار  طقس  اجواء 

عن هذا التقنين المجحف.

تخزين البنزين والمازوت
امنية  احداث  ُسّجلت  االخيرة،  االيام  في 
خلفية  وعلى  البلدات.  من  عدد  في  متسارعة 
اكتشاف القوى االمنية وجود مخزون كبير من 
مادتي البنزين والمازوت في محطة على طريق 
ابناء  من  العشرات  تداعى  النبطية،   - حبوش 
بيع  على  صاحبها  وأجبروا  اليها،  حبوش  بلدة 
المولدات  الصحاب  المازوت  من  كافية  كمية 
في البلدة التي كادت ان تتوقف عن التغذية 
بسبب عدم توفر المازوت. واستمر فتح ابواب 
من  اكثر  لسياراتهم  المواطنين  امام  المحطة 
السيارات  طوابير  ل 

ّ
وشك متواصلة،  ساعة   12

، ما عكس حجم المخزون 
ً
 نادرا

ً
حولها مشهدا

الكبير الذي كان في المحطة.

كفررمان
احتجاجية،  حركة  كفررمان  بلدة  اهالي  ذ 

ّ
ونف

االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  تداعوا  فقد 
اطفاء  على   

ً
احتجاجا الشوارع  الى  النزول  الى 

توفر  عدم  بحجة  الكهرباء،  اشتراك  دات 
ّ
مول

مادة المازوت، وشهدت البلدة حااًل من الغضب 
 

ّ
ظل في  الفجر،  ساعات  حتى  استمر  العارم 

عن  تخرج  االمور  وكادت   .
ً
جدا حار  طقس 

تأمين  لجهة  اثمرت  الجهود  ان  ااّل  السيطرة، 
المازوت من السوق السوداء.

النبطية
بلديتها  تدير  التي  النبطية  مدينة  بدورها، 
نسبة 70 بالمئة من المولدات وتحتاج الى 60 
، تعاني من انقطاع كامل 

ً
ألف ليتر مازوت يوميا

للتيار  تام  انقطاع  ظل  في  د، 
ّ
المول الشتراك 

الكهربائي، والسبب فقدان مادة المازوت. ويخيم 
 حتى 

ً
الظالم الدامس على احياء المدينة امتدادا

حل  إليجاد  االهالي  نداءات  وتعالت  كفرجوز. 
والخروج من هذه المعاناة، ما دفع بلدية النبطية 
الى توضيح مالبسات ما حصل في بيان اشارت 
فيه الى »اّن سوء التغذية بالتيار الكهربائي من 
ِقبل شركة كهرباء لبنان، والذي وصل الى أكثر 
من 17 ساعة تقنين في اليوم، مع الصعوبة في 
تّم  فقد  الرسمي،  بالسعر  المازوت  مادة  تأمين 
شراء كمية كبيرة من مادة المازوت بسعر يتجاوز 

الـ 60 الف ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة«.
كر 

ُ
وأوضح بيان البلدية اّنه »بسبب كل ما ذ

كلفة  رفع  الى  آسفين  اضطررنا  معوقات  من 
امبير   5 لكل  ل.ل.   395000 الى  االشتراك 

مقطوعة«.

الدوير
مواقع  عبر  دعوات  وّجهت  الدوير،  بلدة  وفي 
انساني  حل  »اليجاد  االجتماعي  التواصل 
لمشكلة تقنين االشتراك بالكهرباء لياًل والذي 

يعاني من عدم توفر مادة المازوت«.

ازمة البنزين
»الذل  من   

ً
ايضا تعالت  المواطنين  صرخات 

من  تشهده  وما  البنزين  محطات  على  اليومي« 
يستنزف  وبات  خطير،  بعضها  يومية،  مشاكل 
جهود القوى االمنية التي وزعت دورياتها على 
كانت  وان  المشاكل،  لتالفي  القضاء  محطات 
على  المواطنين  من  تطاولها  االتهامات  سهام 
سبيل تسهيل المحسوبيات واالقارب والتواطؤ 
مع بعض اصحاب محطات، حيث يتّم غض النظر 
عن مخزونها بذريعة »دعمة سياسية او حزبية« 
تبذل  التي  االمنية  القوى  دوريات  ولكن  لهم، 
 اضافية، تقف في بعض البلدات عاجزة 

ً
جهودا

عن ضبط الضغط الكبير الذي تعيشه الكثير من 
محطات البنزين من ِقبل المواطنين المحتاجين 
البنزين«،  »تجارة  برزت  كما  البنزين.  لمادة  فعاًل 
وبلغ سعر الـ10 ليتر في كثير من البلدات 120 

الف ليرة لبنانية في السوق السوداء«.
 امام 

ً
ا لكن المشهد اليومي الذي يزداد سوء

المأزوم  الوضع  صورة  يعكس  البنزين  محطات 

 
ً
، والذي ينذر بتوترات قد تتشعب مناطقيا

ً
جدا

 في كل بلدة، وهذا ما حصل امام محطة 
ً
وعائليا

بنزين في بلدة دير الزهراني حيث وقع اشكال 
التدافع  نتيجة  جرحى   10 بـ  تسبب  فردي 

والمشادات بين مواطنين.

زفتا
من  د.ب.  الدكتورة  تعّرضت  زفتا،  بلدة  وفي 
بالضرب  لالعتداء  وابنها  النبطية  مدينة 
وتحطيم سيارتها امام محطة بنزين على طريق 
بالدور لتعبئة  بلدة زفتا، حينما كان تقف  عام 
مادة البنزين - رغم اّنها طبيبة- وعندما اعترضت 
بعض  من  هوجمت  للدور  البعض  تجاوز  على 
الشبان الذين لم يحترموا نداءها بأّنها طبيبة، 
في  بلدي  شرطي  وجود  حتى  لها  يشفع  ولم 

المكان. 

انصار وسيناي
وكاد اشكال امام محطة بنزين في بلدة انصار 
البلدة  ابناء  بين  خطيرة  بتداعيات  يتسبب  ان 
الواحدة، حيث احتدم نقاش بين شخصين على 
اولوية التعبئة وتطور الى عراك بااليادي وهرج 

ومرج.

محافظ النبطية
بالتكليف حسن فقيه  النبطية  واوضح محافظ 
والقدرات  يوم،  بعد   

ً
يوما د 

ّ
تتعق االمور  »اّن 

االدارية واالمنية المنتشرة في اقضية محافظة 
مع  بالتوازي  كبير  بشكل  استنزفت  النبطية 
الجميع،  على  اقتصادي ومعيشي ضاغط  وضع 
»اّن  وقال:  والعسكري«.  الموظف،  المواطن، 
تتدحرج  البلد  منها  يعاني  التي  المشاكل 
بكل  نحاول  ونحن  وتكبر،  االخرى  تلو  الواحدة 
طاقاتنا معالجتها، هناك ازمة البنزين ومشاكل 
القوى  ايدي  على  نشّد  المحطات،  عند  تحصل 
االمنية التي تعمل بجهد مضاعف لضبط االمور، 
ولكن قدرة انتشارها على مساحة كل المحطات 

وبكل توقيت، موضوع بات »فوق طاقتها«.

تحقيق من النبطية: ال بنزين وال كهرباء

أكد اتحاد بلديات الدريب األوسط، في بيان، أّن »ما نعيشه هذه األيام من انقطاع الكهرباء 
 الى 

ً
وفقدان مادة اساسية هي المازوت عن مناطقنا يهدد حياة المواطنين والمقيمين«، مشيرا

 بشيء لتأمين مادة المازوت للمولدات لكافة البلديات«، 
ً
أّن »االتصاالت والمحاوالت لم تجد نفعا

 
ً
شاكرا

»شباب حراك البيرة على ما قاموا به لتأمين مادة المازوت ببعض المولدات من اجل استمرارية 
 أوضحوا فيه انهم لن يتعرضوا ألي صهريج قانوني داخل نطاق 

ً
العمل، وألنهم أصدروا بيانا

اتحاد بلديات الدريب األوسط«.
 
ً
ودعا »الشركات التي تورد مادة المازوت الى التعاون معه وتلبية حاجات المنطقة«، موضحا
. لذا، عليها تزويدنا وبشكل فوري 

ً
أّن »العقبات التي كانت تعيق عمل الشركات قد أزيلت تماما

 بأننا سنحمي 
ً
بمادة المازوت، ونحن اتحاد بلديات الدريب األوسط وثوار البيرة نحيطكم علما

الصهاريج لكم كيفما شئتم«.

إنتخبت الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للضمان االلزامي مجلسها الجديد، في حضور 
مفّوض الحكومة ممثل وزير االقتصاد والتجارة السيدة ريتا محفوظ والعضو الحكمي رئيس 
مجلس االدارة المدير العام لهيئة ادارة السير السيدة هدى سلوم وأمين سر المؤسسة جميل 

حرب وممثلين عن 24 شركة من مجموع 39 شركة تأمين.
فاز بالتزكية 6 أعضاء بداًل من الستة المنتهية واليتهم. وانتخب مجلس االدارة الجديد 
 للرئيس( 

ً
( وأسعد ميرزا )ذي كابيتال - نائبا

ً
بالتزكية: عبدو الخوري )التجارية المتحدة - رئيسا

)االعتماد  طربيه  إيلي  واالعضاء:  للصندوق(،   
ً
أمينا  - السعودية  )العربية  الحسيني  صبحي 

اللبناني( ومحمد الهبري )اللبنانية للتأمين( وجورج منكوش )كامبرلند(.
أبرأت الجمعية العمومية ذّمة رئيس وأعضاء المجلس. ووافقت على تقرير مفوضي  وقد 

المراقبة والميزانية للعام 2020.

 بلديات تتعهد حماية 
صهاريج المازوت

إنتخابات المؤسسة الوطنية 
للضمان االلزامي

في تحقيق أجرته الوكالة الوطنية لألنباء، يتّم 
تسليط الضوء على األزمات التي تعاني منها 

بلدات وقرى منطقة النبطية، والتي تشبه في 
شكلها ومضمونها األزمات الموزعة على مساحة 

الوطن، وهي أزمات معيشية قاسية مجبولة 
بالحرمان واإلذالل والخطر...

محافظ النبطية: القدرات 
االدارية واالمنية اسُتنزفت 

بشكل كبير

أزمة كل المناطق 

محطة

تسديد مستحقات 
للمستشفيات واألطباء

تصريف  حكومة  في  المال  وزير  أعطى 
بدفع  توجيهاته  وزني  غازي  األعمال 
ليرة،  مليون  و786  مليارات   106 مبلغ 
من  الواردة  للمستشفيات  كمستحقات 

وزارة الصحة العامة وبدل أتعاب األطباء.
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تحمل الضربات األميركية رسائل متعّددة. أولها 
 
ً
حة سوف تدفع ثمنا

ّ
أّن الفصائل اإليرانية المسل

التحالف  قوات  باستهداف  استمرت  حال  في 
بتصفيات  الضربات  ترتبط  وبالتالي  الدولي. 

ميدانية. 
إطار ترسيخ  الضربات في  تأتي هذه   ،

ً
ثانيا

النفوذ على الساحة العراقية، حيث تدفع إيران 
بينما تهدف  المغادرة،  إلى  األميركية  بالقوات 

واشنطن إلى إضعاف النفوذ اإليراني هناك.
ويبدو أّن الفصائل الموالية إليران تتوقع من 
خالل ضرباتها المتتالية على المصالح األميركية 
دفع القوات األميركية إلى مغادرة العراق تحت 
ضغط الهجمات، على غرار السيناريو األفغاني 
واشنطن  فأجبرت  »طالبان«،  حركة  ذته 

ّ
نف الذي 

على التفاوض والتراجع. 
الضربات  أّن  المشهد  عن  يغيب  ال   ،

ً
ثالثا

وقت  وفي  حّساس،  سياسي  ظرف  في  تأتي 
ينتظر العالم تصاعد الدخان األبيض من الجولة 
 
ً
منذرا فيينا،  محادثات  من  الُمنتظرة  السابعة 

النووية مقابل رفع  التزاماتها  إلى  بعودة ايران 
يحاول  وبالتالي،  عنها.  األميركية  العقوبات 
تحويل  عبر  سياسية  رسائل  إرسال  الطرفان 
بهدف  الحسابات  لتصفية  ساحة  إلى  العراق 

تحسين شروطهما التفاوضية.
للتنمية  العراقي  المعهد  رئيس  د 

ّ
ويؤك

والديمقراطية في لندن الدكتور غسان العطية، 
من  االحتماالت  أّن  لـ«الجمهورية«،  حديث  في 
إلى   

ً
الفتا متعّددة،  األميركية  الضربات  جراء 

بايدن  الرئيس  عهد  في  واشنطن  أولويات  أّن 
دونالد  برئاسة  السابقة  اإلدارة  عن  تختلف 

ترامب. 

جانب  إلى   
ً
حاليا واشنطن  »تسعى  ويقول: 

االتفاق  إلى  بالعودة  إيران  إلقناع  األوروبيين، 
النووي، ولكن مع التزامات أخرى ترتبط بالتواجد 
المقلق...  إيران  وبدور  الجوار  دول  في  االيراني 
وبالصواريخ التي يمكن أن تضرب بها اسرائيل. 
أّنه قادر على  في حين يشعر الطرف االيراني 
الصمود أمام واشنطن من دون تقليص نفوذه 
واليمن.  وسوريا  والعراق  لبنان  في  أذرعه  أو 
سوى  يقبلوا  لن  أّنهم  اإليرانيون  أعلن  وقد 
بالمستويات  اليورانيوم  تخصيب  إلى  بالعودة 
2015 دون  العام  اتفاق  عليها في  المنصوص 
، تستخدم إيران أذرعها هذه 

ً
تعديل فيه. تزامنا

إلنهاك األميركيين. والسؤال من سيتراجع؟«. 
يتراجعوا  لن  »االيرانيين  أّن  العطية  ويرّجح 
وبأّنهم  والنصر  بالزهو  يشعرون  ألّنهم 
دفع  يريدون  وهم  ترامب،  بإسقاط  ساهموا 
المقابل،  وفي  العراق.  مغادرة  إلى  األميركيين 
ال تنوي الواليات المتحدة الدخول في حرب مع 
بأن  األمر  أعطى  »بايدن  أّن  إلى  ويشير  ايران«. 
بنحو  اختيارهما  تّم  فقط  موقعين  ضرب  يتّم 
التعامل مع  إلى التصعيد في  مدروس، ال يجّر 
العسكرية  الرسالة  أّن  العطية  ويعتبر  ايران«. 
التي وّجهها بايدن هدفت بالدرجة األولى إلى 
 عن مسؤولية 

َّ
إشعار األميركيين بأّنه لم يتخل

حمايتهم. 

ويضيف: »بهذا الشكل ال ُيتوقع بأن يكون 
بنفس   

ّ
إال إيران  جماعة  رّد  أو  االيراني  الرّد 

هي  ما  على  الحالة  تبقى  وبالتالي  المستوى، 
 األصابع«.  

ّ
عليه، ويستمر ما ُيسّمى عض

وُيذكر أّن منذ انتخاب بايدن اسَتهدف أكثر 
المسّيرة  والطائرات  بالصواريخ   

ً
هجوما  40 من 

حيث  العراق،  في  المتحدة  الواليات  مصالح 
ينتشر 2500 جندي أميركي في إطار التحالف 

الدولي لمحاربة »داعش«.

للتنمية  العراقي  المعهد  رئيس  ويرى 
سيطول  الوضع  هذا  أّن  والديمقراطية، 
لبنان  على  إيران  وضعية  خالله  وستنعكس 

وسوريا واليمن. 
ألن  مستعدة  تكون  قد  »ايران  أّن  ويوضح 
في  األميركية  المصالح  تعّرض   

ّ
أال أو  تحمي 

العراق إلى الخطر، مقابل محافظتها على نفوذها 
في العراق«.

ويشير إلى قول مسؤولين عرب، إّن الواليات 
مت العراق على طبق من ذهب إلى 

ّ
المتحدة سل

ايران.
فعله  بما  الحالي  الوضع  رنا 

ّ
»يذك ويقول: 

حين  ريغن،  رونالد  الراحل  األميركي  الرئيس 
تل أكثر من 200 جندي أميركي في التفجير 

ُ
ق

العام  بيروت  في  المارينز  قوات  طال  الذي 
دة، واألفضل 

ّ
1983، فوجد أّن قضية لبنان معق

مها إلى حافظ األسد«، بشرط أن يحمي 
ّ
أن يسل

األسد المصالح األميركية. 
 
ً
االسلوب حاليا اتبع هذا  »بايدن  أّن  ويعتبر 
في  تمادوا  االيرانيين  لكن  االيرانيين،  مع 
هيمنتهم وسيطرتهم إلى درجة جعل العراق 
إيرانية، وسوف يكون من  نفوذ  بمنطقة  أشبه 

ي عنها«.
ّ
الصعب على ايران التخل

ل 
ّ
شك

ُ
ق، وهي ت

ّ
د أّن »مصير بغداد معل

ّ
ويؤك

ساحة صراع، وسط شعور الطرف اإليراني بأّنه 
قوي«.

 ويأسف العطية بسبب »الحّس الطائفي عند 
بعض شيعة العراق الذين يعتقدون بأّن ايران 
 .»

ً
أيضا يطالهم  يطالها  وأي ضعف  تحميهم، 

سينعكس  الطائفي  المنطلق  »هذا  أّن  د 
ّ
ويؤك

أو  تقسيمه  من  يجعل  بما  العراق  كل  على 
توزيعه على شكل مناطق نفوذ حقيقة قائمة«. 
التقسيم  ويقول: »هذا ما نخشاه، ألننا ال نريد 
ولكننا سننتهي إلى التقسيم، وهذه هي مأساة 

الوضع«. 
على  القادر  الوحيد  الطرف  أّن  ويعتبر 
العرب،  هم  الوضع  تدارك  في  المساعدة 
ومواقفهم  صفوفهم  توحيد  إلى  ويدعوهم 

وتجاوز »الخالفات العبثية«.
ومصر  السعودية  »بتعاون  ويضيف: 
واالمارات... وتشكيلهم قوة، بإمكانهم المساعدة 
في دعم الرقم العراقي البدني وليس الطائفي«.
 
ً
ويشير إلى أّنه »يصعب على العراقيين حاليا
وهم بحالة انقسام مرعبة أن يقفوا أمام النفوذ 
االيراني، الذي امتد إلى األكراد وإلى شخصيات 

وزعامات سّنية في السلطة«.

الفيروس  بنفس  أصيب  العراق  أّن  د 
ّ
ويؤك

اللبناني الطائفي. وإن لم يخرج من هذا المأزق 
لسنوات  اضطراب  حالة  في  المنطقة  ستكون 

وسنوات.
ولكنه يلفت إلى وجود »عراقيين من الشيعة 
الحالي، وهم  بالوضع  والكرد ال يرضون  والسّنة 
مستقر  عراق  أجل  من  يّتحدوا  ألن  مستعدون 

.»
ً
 وحّتى دوليا

ً
مدعوم عربيا

أّن العراق كان جمع في  وتجدر اإلشارة إلى 
في  وسعودي  إيراني  وفدين  الماضي،  نيسان 
إقليمي  وسيط  دور  لعب  إلى   

ً
ساعيا بغداد، 

قوي ليتفادى أن يصبح ساحة صراع بين القوى 
اإلقليمية.

الفائت  األسبوع  العراق  استضاف  كذلك 
المصري  بالرئيس  قادته  جمعت  عربية  قمة 
الله  عبد  األردني  والملك  السيسي  الفتاح  عبد 
 منه إلى تحقيق تقارب بين حلفاء 

ً
الثاني، سعيا

الواليات المتحدة األميركية في الشرق األوسط. 
مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  د 

ّ
أك وقد 

ضرورة  القمة،  في  كلمته  خالل  الكاظمي 
التنسيق بين بالده واألردن ومصر لمواجهة ما 

وصفها بـ«التحّديات«.
دولة  أي  »نهج  أّن  على  العطية  ويشّدد 
 إلى أّن »القيادات 

ً
يعتمد على مصالحها«، الفتا

درك 
ُ
، ت

ً
المصرية والسعودية واألردنية تحديدا

 أّن ضياع العراق معناه أّن عملية الدومينو 
ً
تماما

ستستمر، أي أّن لبنان سينتهي إلى وضع آخر 
وكذلك سوريا«. 

وعلى  طويلة  معركة  »هذه  أّن  إلى  ويشير 
على   

ً
تكّرما ال  مسؤوليتهم  يتحّملوا  أن  العرب 

لبنان أو سوريا أو العراق، وإنما حماية ألنفسهم، 
 ،

ً
تقريبا لبنان  سقط  كما  العراق  سقوط  ألّن 

يعني أّنهم ليسوا بمنأى من السيطرة والهيمنة 
االيرانية«.

العراق... نفوذ إيراني ومصيٌر معّلق 
بين المحادثات والهجمات

منذ وصوله إلى سّدة الرئاسة اتُّهم 
الرئيس األميركي جو بايدن بالتراخي 

مع الفصائل المسّلحة التابعة إليران في 
المنطقة. وأتى أمره هذا األسبوع بقصف 

مقرات لهذه الفصائل في سوريا والعراق، 
ليثبت أّن واشنطن لن تبقى مكتوفة 

األيدي إزاء تعّرض قواتها لهجمات متكّررة 
في العراق.

أكثر من أربعين هجومًا على مصالح الواليات المتحدة في العراق منذ انتخاب بايدن

د. غسان العطية 
لـ«الجمهورية«: الحّس 

الطائفي عند بعض شيعة 
العراق سينعكس على كل 

البالد بما يجعل من تقسيمها 
أو توزيعها على شكل مناطق 

نفوذ حقيقة قائمة

»على العرب أن يتحّملوا 
مسؤوليتهم ال تكرّمًا على 

 لبنان أو سوريا أو العراق 
بل ألّن سقوط هذه الدول 

 يعني أنّهم ليسوا بمنأى 
من الهيمنة اإليرانية«

سابين الحاج

sabine.elhajj@aljoumhouria.com   @sabinehajj
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وأعرب الفروف، خالل مؤتمر صحافي مشترك عقده 
في موسكو أمس مع نظيره البحريني عبد اللطيف 
الوضع  تطبيع  بعملية  روسيا  ترحيب  عن  الزياني، 
بأن  واهتمامها  الخليجي  التعاون  مجلس  داخل 
ق وتتكلم  »تتصرف هذه اآللية المهّمة بشكل منّسّ
بصوت موّحد، السيما في ما يخص النقاش األوسع 
.. بمشاركة 

ً
حول سبل إحالل األمن في الخليج عموما

جمهورية إيران اإلسالمية«.
بمبادرتنا  اهتمامهم  أصدقاؤنا  »يبدي  وتابع: 
القديمة في شأن مفهوم األمن الجماعي في منطقة 
 للتطورات األخيرة، نسخة 

ً
، نظرا

ً
الخليج، ونعّد حاليا

المستقبل  في  مستعدين  وسنكون  منه  محّدثة 
القريب لمشاركتها مع األطراف المعنية«.

المفاوضات  الروسية إلى  وتطّرق وزير الخارجية 
الجارية في فيينا بهدف استئناف االتفاق النووي 
 إلى أّن تقييمات األطراف المشاركة 

ً
مع إيران، مشيرا

إحرازه  تّم  الذي  التقّدم  أّن  تظهر  المفاوضات  في 
ملموس لكن لم يتّم تنسيق كافة المسائل بعد. 

 
ً
 رئيسا

ً
وفي معرض تعليقه على ما يعتبره عائقا

يحول دون استئناف االتفاق على وجه السرعة، قال 
انسحبت  قد  المتحدة  الواليات  كانت  »إذا  الفروف: 
 
ً
انتهاكا يمثل  بما  االتفاق،  من  واحد  جانب  من 
 لقرار مجلس األمن الدولي، فمن المرجح أن 

ً
صارخا

تقضي عودتها إلى خطة العمل الشاملة المشتركة 
باالستئناف الكامل وغير المشروط لكافة االلتزامات 
مجلس  وقرار  االتفاق  هذا  بموجب  تتحّملها  التي 

األمن رقم 2231«.
وأشار الوزير الروسي إلى إعالن إيران استعدادها 
بموجب  مسؤولياتها  كافة  تطبيق  إلى  للعودة 
االتفاق النووي فور استئناف الصفقة، قائاًل: »أعتقد 
 يقضي باستئناف كل ما تّم 

ً
أّنه موقف نزيه جدا

االتفاق عليه والمصادقة عليه من ِقبل مجلس األمن 
في  الغربيين«  »الشركاء  الفروف  وحّمل  الدولي«. 
المفاوضات، المسؤولية عن محاولة استغالل الوضع 
الحالي، بهدف إدخال تغييرات على االتفاق النووي 
وفرض التزامات جديدة على إيران تتعلق على وجه 

برنامج  مع   
ً
إطالقا لها  عالقة  ال  بمسائل  الخصوص 

طهران النووي.
، وهو يقضي بضرورة 

ً
وقال: »موقفنا بسيط جدا

العودة إلى تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة 
والقرار 2231 بالكامل، ودعونا نناقش كل ما يخرج 
عن هذا اإلطار وال عالقة له ببرنامج إيران النووي على 
إطالق  إعادة  أواًل يجب  لكن  منفصل،  وبشكل  حدة 

خطة العمل الشاملة المشتركة«.
القلق  مباعث  بخصوص  »أما  الفروف:  وتابع 
الغربية اإلضافية إزاء إيران، بما في ذلك برنامجها 
الصاروخي ومشاكل إقليمية، فيمكن مناقشتها مع 
العديد من القضايا األخرى ضمن إطار المنتدى الذي 
ندعو إلى عقده، وأقصد بذلك تمرير مفهوم األمن 

الجماعي في منطقة الخليج«.

الزياني
الذي  السالم  اتفاق  أّن  الزياني  أعلن  من جهته، 

النهج  إطار  إسرائيل جاء ضمن  مع  بالده  أبرمته 
في  السالم  إحالل  بهدف  المنامة،  تتبعه  الذي 

عموم المنطقة.
وشّدد على أّن مملكة البحرين »شعب مسالم 
في  السالم  إحالل  إلى  وتدعو  بالسالم«  يؤمن 

المنطقة بأسرها.
وأشار إلى أّن هذه الرؤية تعتمد على المبادئ 
مدى  على  البحريني  الشعب  بها  يتصف  التي 
العقود، وهي »التسامح والتعايش واحترام اآلخر 
الداخلية  الشؤون  في  ل 

ّ
التدخ وعدم  والحوار 

واالنسجام بين كافة األديان والطوائف في أرض 
واحدة«.

إلى  موّجهة  الرسالة  هذه  إّن  الزياني،  وقال 
: »لتحقيق ذلك وزرع األمل 

ً
المنطقة ككل، مضيفا

أمام الشباب اآلن في الدول المتضررة من الحروب 
إلى تحقيق  األوسط، سعينا  الشرق  األهلية في 

وتأييد السالم مع إسرائيل«.

الفروف: منتدى لمناقشة برنامج إيران الصاروخي
أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف، 
أّن موسكو ستعرض قريباً نسخة محّدثة من 
مفهومها لألمن الجماعي في منطقة الخليج.

الفروف ونظيره البحريني خالل مؤتمر صحافي مشترك في موسكو، أمس )أ ف ب(

بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيسان  د 
ّ
أك

والفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي 
المساعدة  لمواصلة  »سعيهما  أمس،  بينهما 
في تفعيل العملية السياسية بمشاركة كافة 
بحثا في جملة  الرئيسية«. كما  الليبية  القوى 
ليبيا  في  الوضع  بينها  الدولية،  القضايا  من 

واألزمة األوكرانية والوضع في قره باغ.
الرئيس  أّن  الكرملين،  عن  بيان  في  وجاء 
الفرنسي على سير تنفيذ  أطلع نظيره  بوتين 
تزال  »ال  حيث  باغ،  قره  حول  الثالثي  االتفاق 
األوضاع مستقرة، وإلى حّد كبير بفضل حضور 
قوات حفظ السالم الروسية، حيث تّمت تهيئة 
وإزالة  الطبيعي  االقتصادي  للنشاط  الظروف 

العقبات أمام الروابط االقتصادية والنقل«.
وأشار الرئيس الروسي إلى أّن هناك ضرورة 
 
ً
»لمشاركة أقوى للشركاء األوروبيين وخصوصا
فرنسا، في حل القضايا اإلنسانية للسكان في 

المناطق التي تضّررت جراء النزاعات«.
دعا  األوكرانية،  باألزمة  يتعلق  ما  وفي 
الرئيسان إلى »تنشيط عملية التفاوض لغرض 
تنفيذ اتفاقيات مينسك التي كانت وال تزال 
األساس الوحيد للتسوية« في دونباس جنوب 

شرق أوكرانيا.
أشار  الروسي  »الرئيس  أّن  البيان،  وأضاف 
إلى  تؤدي  التي  الهّدامة  كييف  خطوات  إلى 
إطار  فيها ضمن  بما  المبذولة،  الجهود  إحباط 
ضرورة  على  التأكيد  وتّم  نورماندي.  رباعية 
وقبل  التزاماتها،  األوكرانية  السلطات  تنفيذ 
دونيتسك  مع  مباشر  حوار  إقامة  شيء  كل 

الخاصة  القانونية  الصفة  وتحديد  ولوغانسك 
لمنطقة دونباس«.

القمة  نتائج  على  ماكرون  بوتين  أطلع  كما 
 16 يوم  جنيف  في  األميركية  الروسية- 
 
ً
»اهتماما الرئيسان  وأعار  الماضي.  حزيران 
أوروبا«،  في  واألمن  االستقرار  لقضايا   

ً
خاصا

بين  العالقات  تطوير  آفاق  حول  اآلراء  وتبادال 
التأكيد  جرى  حيث  األوروبي،  واالتحاد  روسيا 
األمن  مثل  الملّحة  القضايا   

ّ
»حل ضرورة  على 

والرعاية  الدولي  اإلرهاب  ومحاربة  السيبراني 
اإلقليمية،  النزاعات  وتسوية  والمناخ  الصحية 
ما من شأنه أن يسهم في خلق عالقات بّناءة 
واالتحاد  روسيا  بين  بمآلها  للتنبؤ  وقابلة 
المبني  الطبيعي  الحوار  إلى  األوروبي، والعودة 

على االحترام المتبادل«.
د بوتين أّن »روسيا مستعدة لذلك، إذا 

ّ
وأك

االتحاد  ِقبل  من  حقيقي  اهتمام  هناك  كان 
األوروبي بذلك«.

بوتين وماكرون يبحثان األوضاع
في ليبيا وأوكرانيا وقره باغ

بوتين وماكرون خالل لقاء في سان بيترسبورغ في ايار 2018

مع  المسألة  هذه  بحث  أّنه  الزياني  د 
ّ
وأك

الفروف، وتّم »تأكيد أهمية هذا االتفاق والعمل 
على الشراكة لتحقيق السالم في المنطقة«.

خالل  شّدد  أّنه  البحريني  الوزير  وأوضح 
 

ّ
حل على  »يرتكز  السالم  أّن  على  المفاوضات 

القضية الفلسطينية«، وأعرب عن ثبوت الموقف 
 هذه القضية على أساس 

ّ
البحريني إزاء ضرورة حل

 الدولتين بناًء على مبادرة السالم العربية.
ّ

حل
لتفعيل  دعوتها  على  روسيا  الزياني  وشكر 
الرباعية الشرق األوسطية، وحثها الدول العربية 

على االنضمام إلى جهود الرباعية.
التعاون  مجلس  لحمة  على  الحفاظ  إّن  وقال 
اإليراني  النووي  الملف  مع  والتعامل  الخليجي 

 بين »ركائز السالم« في المنطقة.
ً
يعّدان أيضا

وتطّرق إلى عملية تجاوز الخالفات بين البحرين 
الذي  العال«،  »بيان  يتضمنه  ما  إلى  ولفت  وقطر، 
صدر في الخامس من كانون الثاني الماضي عن 
زعماء مجلس التعاون الخليجي ومصر من التزامات 

عة على الوثيقة.
ّ
تتحّملها كل الدول الموق

وأوضح أّن هذه االلتزامات تضّم إجراء مشاورات 
والسعودية  البحرين  من  وكل  قطر  بين  ثنائية 
واإلمارات ومصر، بهدف التعامل مع األسباب التي 
أّدت في حزيران 2017 إلى اندالع األزمة الخليجية.

وتابع الزياني، أّن البيان ينّص على عقد اجتماع 
على مستوى الفرق الفنية في غضون أسبوعين 
وّجه  البحريني  الجانب  أّن   

ً
مضيفا توقيعه،  منذ 

 
ً
إلى قطر دعوتين إلرسال فريقها، وينتظر حاليا

رّد الدوحة.
واختتم الوزير البحريني كلمته بالقول: »نؤمن 
بأّن حل القضية الفلسطينية ووحدة ولحمة دول 
مجلس التعاون ومعالجة الملف النووي ستؤدي 
إلى المساهمة الفعلية في جعل الشرق األوسط 

منطقة آمنة ومستقرة تسعى إلى التنمية«.

عبد اللهيان
البرلمان  لرئيس  الخاص  المساعد  اعتبر   ،

ً
تزامنا

اإليراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، 
المنطقة«،  لن يكون لها مكان في  »إسرائيل  أّن 

وأّن »الصهاينة يستعبدون اليهود«.
وكتب على »تويتر«: »على الرغم من الهزيمة 
الفلسطينية،  المقاومة  ضد  أبيب  لتل  األخيرة 
في  األطفال  لقتل  إسرائيلية  سفارات  فتح  فإّن 
فهم  وجود  عدم  عن  يكشف  والبحرين  اإلمارات 
في  مصيرهم  يحصرون  قادتهم  كون  سليم، 

الصهيونية«.
في  مكان  إلسرائيل  يكون  »لن  وأضاف: 

المنطقة.. الصهاينة يستعبدون اليهود«.
خلفية  على  اللهيان،  عبد  مواقف  وجاءت 
أبو  في  اإلسرائيلية  السفارة  افتتاح  عن  اإلعالن 

ظبي الثالثاء الماضي.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية 
في بيان: »في احتفال مثير قاده وزير الخارجية 
والشباب  الثقافة  ووزيرة  لبيد،  يائير  اإلسرائيلية 
وضع  مراسم  قيمت 

ُ
أ الكعبي،  نورا  اإلماراتية 

رمز ديني يهودي يوضع  الميزوزا هي   ( ميزوزا، 
على مداخل األماكن( في السفارة اإلسرائيلية في 
لحظة  الحدث  »هذا  البيد:  قال  وبدوره  أبوظبي«. 

تاريخية«.

العدد 3029 | السبت 3 تموز 2021
www.aljoumhouria.com | @aljoumhouria



عربي ودولي14

 على سؤال 
ً
قال بايدن، خالل مؤتمر صحافي، وردا

عن احتمال إنهاء االنسحاب األميركي في االيام 
المقبلة: »نحن بالضبط وفق المسار«.

أنها  أعلنت  قد  المتحدة  الواليات  وكانت 
 11 بحلول  أفغانستان  من  جنودها  آخر  ستسحب 
االفغانية  الحكومة  على  أّن  بايدن  واعتبر  ايلول. 
»أن تكون قادرة بنفسها« على ضمان االمن في 

العاصمة كابول التي تبعد 50 كلم من المطار.
االميركيين  بأّن  صحافية  معلومات  وافادت 
كابول  في  منتشرين  جندي   600 نحو  سيبقون 

لحماية سفارتهم.

موسكو
عملية  تتحول  أن  يجوز  ال  أنه  موسكو  واعتبرت 
سحب القوات األميركية من أفغانستان إلى إعادة 
األميركية  وكذلك  التحتية  الناتو  ِلبنية  انتشار 

في دول آسيا الوسطى.
وقال زامير كابلوف، الذي يشغل منصب مدير 
القسم الثاني آلسيا في الخارجية الروسية: »هذه 
العملية، ال يمكن وال ينبغي أن تتحّول إلى إعادة 
نشر البنية التحتية العسكرية للواليات المتحدة 
والناتو، في الدول المجاورة ألفغانستان، وخاصة 
جمهوريات آسيا الوسطى. لقد أرسلنا هذه اإلشارة 
أن  ونأمل  إلى واشنطن على مستويات مختلفة، 

تنصت لذلك«.
الوحيد  السبيل  أّن  »نعتقد  كابولوف:  وتابع 
تشكيل  هو  الحالي  المأزق  من  للخروج  الممكن 
عن  ممثلين  بمشاركة  جديدة  ائتالفية  حكومة 
أكبر القوى العرقية والسياسية في البالد، بما في 
ذلك حركة طالبان. لكن يجب أن تتفق على ذلك 

األحزاب األفغانية نفسها«.
سيقدم  الدولي  »المجتمع  إّن  كابولوف  وقال 
ينجحوا  لم  األفغان  ألّن  المناسبة  المساعدة 
سيتخذون  أنفسهم  هم  لكنهم  ذلك،  في  بعد 

القرار النهائي بشأن تشكيل هيكل السلطة في 
المستقبل ومعاييره«.

عندما  الخريف،  بحلول  أنه  »نعتقد  وأضاف: 
تهدأ الرؤوس المتهورة في معسكر المسلحين، 
عملية  لبدء  أخرى  مرة  مواتية  لحظة  ستظهر 

التفاوض«.
ونّوه كابولوف بأّن الجانب الروسي ال يستبعد 
حول  المحادثات  من  المقبلة  الجولة  عقد 
أفغانستان في شكل »الترويكا الموّسعة« )روسيا 

والواليات المتحدة والصين وباكستان(.

قاعدة باغرام
للعمليات   

ً
أساسيا  

ً
مركزا باغرام  قاعدة  لت 

ّ
وشك

إذ  أفغانستان،  في  االستراتيجية  األميركية 
الطويلة على حركة طالبان  الحرب  انطلقت منها 
وتنظيم القاعدة المتحالف معها في 2001 في 

أعقاب هجمات 11 أيلول.
وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع األفغانية 
فؤاد أمان على تويتر: »انسحبت القوات األميركية 
وبالتالي  القاعدة،  من  بالكامل  التحالف  وقوات 

بحمايتها  األفغاني  الجيش  قوات  ستقوم 
واستخدامها لمحاربة اإلرهاب«.

وأكد مسؤول أميركي في مجال الدفاع مغادرة 
القوات، فيما عّبرت طالبان عن ترحيبها وتأييدها 

لعملية االنسحاب األخيرة للعسكريين.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد: 
»سيمّهد انسحابها الكامل الطريق أمام األفغان 

ليقرروا مستقبلهم في ما بينهم«.
وبات الجيش األميركي والحلف األطلسي في 
أفغانستان، بعد  المراحل األخيرة لالنسحاب من 
ان  ويفترض  البالد.  في   

ً
عاما  20 استمر  تدخل 

ينجز االنسحاب في 11 أيلول المقبل.
وشّنت حركة طالبان هجمات متواصلة في أنحاء 
أفغانستان في الشهرين األخيرين، وسيطرت على 
زت قوات األمن ألفغانية 

ّ
عشرات األقاليم فيما عز

سيطرتها في محيط المدن الرئيسية.
على  األفغانية  القوات  قدرة  ل 

ّ
وستشك

المحافظة على سيطرتها في قاعدة باغرام الجوية 
المجاورة  كابول  أمن  ضمان  في  محورية  مسألة 

ومواصلة الضغط على حركة طالبان.

القوات األجنبية ُتخلي قاعدة باغرام الجوية
بايدن: إنسحابنا من أفغانستان ليس وشيكاً

غادرت جميع القوات األميركية وقوات 
حلف شمال األطلسي أكبر قاعدة جوية في 

أفغانستان، في مؤشر إلى أّن االنسحاب 
الكامل للقوات األجنبية من هذا البلد، بعد 

حرب متواصلة منذ عقدين، بات وشيكاً. غير أّن 
الرئيس االميركي جو بايدن أكد أّن انسحاب 

القوات االميركية من أفغانستان لن يتم إنجازه 
في شكل أسرع من المتوقع.

جنود أفغان عند نقطة تفتيش خارج قاعدة باغرام التي أخلتها القوات األجنبية )أ ف ب(

ميركل،  أنغيال  األلمانية  المستشارة  أعربت 
أمس، عن تفاؤلها بإيجاد »حلول عملية« في ما 
يتعلق ببروتوكول إيرلندا الشمالية الذي ينّص 
تصل  التي  البضائع  على  ضوابط  فرض  على 
إلى المقاطعة البريطانية من المملكة المتحدة.

وخالل غداء عمل، بحثت ميركل مع رئيس 
في  جونسون،  بوريس  البريطاني،  الوزراء 
للجدل  المثيرة  الجديدة  الجمركية  الترتيبات 
والتي  »بريكست«،  بعد  الشمالية  ايرلندا  في 
السبع  نقطة خالف خالل قمة مجموعة  كانت 

األخيرة برئاسة بريطانيا.
على  األربعاء  وبروكسل  لندن  واتفقت 
المجّمدة  غير  اللحوم  ر شحن 

ّ
يحظ بند  تأجيل 

حتى  أشهر  ثالثة  لمدة  الشمالية  ايرلندا  إلى 
30 أيلول.

للمرة  المتحدة،  للمملكة  زيارتها  ولمناسبة 
في  منصبها  توليها  منذ  والعشرين  الثانية 
2005، تحدثت ميركل عبر الفيديو إلى مجلس 
الوزراء البريطاني، وهي أول مسؤولة تقوم بذلك 
منذ الرئيس األميركي بيل كلينتون في 1997.

شهادة  تحمل  التي  للمستشارة   
ً
وتكريما

منح 
ُ
ت إنشاء جائزة  الوزراء  رئيس  أعلن  علمية، 

إلمرأة في المملكة المتحدة أو ألمانيا لتفّوقها 
في مجال الفيزياء الفلكية.

مالي  مبلغ  مع  سنوًيا  الجائزة  هذه  منح 
ُ
ت

قدره 10 آالف جنيه إسترليني )11600 يورو(، 
الفيزياء  عالمة  هيرشل  كارولين  اسم  وتحمل 

والتي  ألماني،  أصل  من  البريطانية  الفلكية 
كانت رائدة في هذا المجال.

واختتمت ميركل زيارتها للمملكة المتحدة 
بلقاء الملكة إليزابيث الثانية في قصر ويندسور 

على بعد 40 كيلومتًرا غرب لندن.

ميركل التقت الملكة إليزابيث الثانية
وبحثت مع جونسون في بروتوكول إيرلندا الشمالية

ميركل وملكة بريطانيا اليزابيث الثانية في قصر ويندسور )أ ف ب(

نيشانك  أفغانستان  شؤون  في  الخبير  وقال 
القوات  خروج  إّن  استراليا،  في  ومقّره  موتواني، 
األجنبية من قاعدة باغرام »يرمز إلى أّن أفغانستان 
مواجهة  في  نفسها  عن  للدفاع  وتركت  وحيدة 

هجوم طالبان«.
وأضاف: »بعد وصولهم إلى بالدهم، سيراقب 
األميركيون وقوات التحالف ما حاربوا بشدة لبنائه 
 وهو يحترق من بعيد، ويعرفون 

ً
على مدى 20 عاما

معهم  حاربوا  الذين  األفغان  والنساء  الرجال  أّن 
يخاطرون بفقدان كل شيء«.

إنعدام أمن شديد
وتفيد تقارير وسائل إعالم بأّن البنتاغون سُيبقي 
قرابة 600 عسكري في أفغانستان لحراسة مجّمع 

السفارة الكبير في كابول.
مئات  القاعدة  استقبلت  السنوات  مّر  وعلى 
آالف العسكريين األميركيين ومن حلف األطلسي 

ومقاولين.

آالف  فيه  احتجز   
ً
سجنا تضم  كانت  كذلك، 

الجهاديين وعناصر من طالبان.
لحليفتها  القاعدة  المتحدة  الواليات  شّيدت 
خمسينات  في  الباردة  الحرب  خالل  أفغانستان 
االتحاد  بوجه  منيع  كحصن  الماضي،  القرن 

السوفياتي في الشمال.
الغزو  انطالق  مركز  أصبحت  وللمفارقة، 
السوفياتي للبالد في 1979، وقام الجيش األحمر 
بتوسيعها بشكل كبير خالل احتالله الذي استمر 

قرابة عقد من الزمن.
باغرام  أصبحت  موسكو،  انسحبت  وعندما 
وذكرت  الطاحنة،  األهلية  الحرب  في  أساسية 
تسيطر  طالبان  كانت  ما  مرحلٍة  في  أنه  تقارير 
على جزء من المدرج الممتد 3 كيلومترات، فيما 
كان ائتالف الشمال المعارض يسيطر على الجزء 

اآلخر.
باغرام  تعّرضت  الماضية  القليلة  األشهر  في 
لرشقات صاروخية تبّناها تنظيم الدولة اإلسالمية، 
ما أّجَج مخاوف من أن يكون المتشددون يفكرون 

في استهدافها في المستقبل.
افغانستان  2021 كان ينتشر في  أيار  حتى 
العسكريون  ل 

ّ
يمث أجنبي،  جندي   9500 قرابة 

األميركيون أكبر كتيبة بينهم مع 2500 عنصر.
سحب  استكمال  وإيطاليا  ألمانيا  وأكدت 

جنودهما.

موسكو: ال يجوز أن تتحول 
عملية سحب القوات 

األميركية من أفغانستان 
إلى إعادة انتشار ِلبنية الناتو 

التحتية وكذلك األميركية 
في دول آسيا الوسطى
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15 عربي ودولي

ضاعف السلطات 
ُ
ويأتي هذا الموقف في وقت ت

تلقي  على  المشككين  السكان   
ّ

لَحض الجهود 
روسيا  سجلت  فيما  كورونا،  فيروس  ضد  اللقاح 
الرابع  لليوم  حصيلة  أعلى  في  وفاة،   679 أمس 

على التوالي.
ديمتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وقال 
تدابير  يريد  أحد  »ال  للصحافيين:  بيسكوف 
ال  وحتى  للنقاش.  مطروحة  غير  المسألة  إغالق، 
اللقاح في   

ً
نتلقى جميعا أن  يتم طرحها، يجب 

أقرب وقت«.
إصابة   23218 أمس  السلطات  وأحصت 
منتصف  منذ  يسجل  عدد  أعلى  وهو  جديدة، 
كانون الثاني، حين كانت روسيا تخرج من ثاني 

موجة وبائية شديدة.
في  بالطبع  متوتر  »الوضع  بيسكوف:  وقال 
 أّن السلطات تعمل »بشكل 

ً
عدة مناطق«، مؤكدا

كورونا  فيروس  خبيث،  »عدو  لمكافحة  مكثف« 
والنسخ الجديدة المتحورة منه«.

البؤرة  موسكو،  العاصمة  من  كل  وسجلت 
ثاني  بطرسبرغ،  وسان  روسيا،  في  للوباء  األولى 
مدن البالد، 112 و101 وفاة على التوالي خالل 24 
أعداد  أعلى  من  قريبتان  حصيلتان  وهما  ساعة، 

سّجلت في مطلع األسبوع.
واتخذت السلطات في عدد من المناطق تدابير 
 المواطنين على تلقي اللقاح، مثل إلزامهم 

ّ
ِلحض

بإبراز شهادة صحية لدخول مطعم في موسكو.
نقطة  عند  طويلة  انتظار  صفوف  وشوِهدت 

تلقيح في مركز تجاري في موسكو.

لقاح جانسين
لقاحها  أّن  أند جونسون  أكدت شركة جونسون 
ضد  فّعال  واحدة  بجرعة  ُيعطى  الذي  جانسين 
المتحور دلتا من فيروس كورونا شديد العدوى، 
وأّن استجابة الجسم المناعية يمكن أن تستمر 8 

أشهر على األقل. 
أجرتها  دراسة  اّن  األميركية  الشركة  وقالت 
على عدد صغير من 8 أشخاص تلقوا اللقاح َبّينت 
أّن األجسام المضادة وخاليا جهاز المناعة لديهم 

كانت قادرة على تحييد المتحور دلتا.
ثانية  دراسة  نفسها  النتائج  إلى  وخلصت 
بيث  مركز  من  اللقاح  تلقوا   

ً
مريضا  20 شملت 

إسرائيل الطبي في بوسطن.
منصة  على  الدراستين  بيانات  ونشرت 
بيوركسيف »ما قبل النشر«، حيث يمكن للعلماء 
مجلة  في  المحتمل  النشر  قبل  أعمالهم  عرض 

علمية بعد مراجعتها. 
وقال بول ستوفيلز المدير العلمي للشركة في 
ر حماية طويلة األمد 

ّ
بيان: »نعتقد أّن لقاحنا يوف

ضد كوفيد، ويسمح بتحييد المتحور دلتا«.
وقال ماثاي مامن رئيس األبحاث والتطوير لدى 
المجموعة إّن البيانات »التي توِبعت على مدى 8 
ظهر أّن اللقاح أحادي الجرعة 

ُ
أشهر حتى اآلن« ت

»ينتج استجابة قوية من األجسام المضادة التي 

 بمرور الوقت«.
ً
ال تتراجع، بل إننا نالحظ تحسنا

كورونا حول العالم
أعلنت أستراليا أمس عن خفض كبير جديد في 
عدد األشخاص المسموح لهم بدخول البالد، حيث 
خالل  من  الوباء  تفشي  احتواء  السلطات  تحاول 

عزل بعض المدن الرئيسية في البالد.
القارة يخضعون  أّن نصف سكان  وفي حين 
لتدابير عزل، أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون 
الذين يمكنهم الدخول إلى  أّن عدد المسافرين 

ض إلى النصف.
ّ
أستراليا سيخف

شبان،  ينس  الصحة  وزير  أعلن  ألمانيا،  وفي 
لمكافحة كوفيد-  محتملة  عزل  تدابير  أّن  أمس، 
األشخاص  مستقباًل  تطال  لن  ألمانيا  في   19

الذين تلقوا جرعتين من اللقاح.

روسيا ترفض فكرة حجر جديد 
وسط موجة شديدة من اإلصابات بكورونا

إستبعد الكرملين تماماً أمس فكرة َفرض حجر 
لمكافحة موجة جديدة من وباء كوفيد- 19 

تضرب روسيا بشدة، ُمتسّببة بأعداد قياسية من 
الوفيات بسبب تفشي المتحّور دلتا.

تكثيف عمليات التلقيح ضد كورونا في موسكو )أ ف ب(

ط 
ّ
تخط بأنها  اتهامها  أمس  إثيوبيا  رفضت 

التي  تيغراي  إلى  المساعدات  دخول  لمنع 
قتها الحرب، بعدما سيطر المتمردون على 

ّ
مز

اإلقليم الواقع شمال البالد مطلع هذا األسبوع 
 8 منذ  المستمر  للنزاع  مفاجئ  تحّول  في 

أشهر.
نائب  لسان  على  التصريحات  جاءت هذه 
يوم  بعد  ميكونين  ديميكي  الوزراء  رئيس 
تدخل  كانت  رئيسيين  جسرين  تدمير  من 
رت 

ّ
عبرهما المساعدات إلى تيغراي، فيما حذ

األمم المتحدة من تسجيل مزيد من الوفيات 
إذا لم يتم إصالح طرق اإلمداد. 

اجتمع  لدبلوماسيين  ديميكي  وقال 
إّن  أبابا  العاصمة أديس  بهم في فندق في 
ط ِلخنق شعب تيغراي، 

ّ
»التلميح إلى أننا نخط

اإلنسانية  المساعدات  وصول  منع  خالل  من 
واستخدام الجوع كسالح في الحرب، هو أمر 

خارج حدود المقبول«.
وأضاف أّن المسؤولين اإلثيوبيين »يبذلون 
كل جهد ممكن النتشال« أهالي تيغراي »من 

الوضع المريع الذي هم فيه«.

وأعلنت حكومة تيغراي، التي كانت تحكم 
المنظمات  انها ستدعم  الحرب،  قبل  االقليم 
االممية ومنظمات االغاثة التي تعمل لتسليم 

نقذ أرواحهم.
ُ
سكان تيغراي مساعدات ت

وقالت في بيان: »نبقى ملتزمين تسهيل 
شركائنا  ودعم  االنسانية  المساعدات  دخول 
والتعاون معهم خالل عبورهم مناطق تسيطر 

عليها قوات متعددة«.

هدر أرواح
ُ
ست

وتسببت الحرب بخسائر بشرية هائلة وبأزمة 
إنسانية مروعة، إذ تقدر الواليات المتحدة أّن 
900 ألف مدني »يعانون على األرجح المجاعة« 

في اإلقليم.
ويقول برنامج األغذية العالمي التابع لألمم 
 %  91 أو  شخص،  ماليين   5,2 إّن  المتحدة 
إلى مساعدات  من سكان تيغراي، يحتاجون 

غذائية طارئة. 
إنه استأنف عمليات  البرنامج أمس  وقال 
أمله  عن  وأعرَب  ليومين،  توقف  بعد  اإلغاثة 
»بحلول  شخص  ألف   30 إلى  الوصول  في 

نهاية األسبوع«.
جسرين  لتدمير  أسفه  عن  أعرب  لكنه 
رئيسيين يؤديان إلى تيغراي، وشدد على أّن 

أرواح الناس مهددة جّراء ذلك.
تتلقى  »العائالت  أّن  البرنامج  وأضاف 
األغذية  برنامج  مخزونات  آخر  من   

ً
بعضا

فتح 
ُ
العالمي من الغذاء. سُتهدر أرواح إذا لم ت

بالكامل  تيغراي  إلى  المؤدية  اإلمداد  طرق 
واستمر أطراف النزاع في تعطيل أو تعريض 
حرية حركة شاحنات برنامج األغذية العالمي 

وغيره من وكاالت اإلغاثة للخطر«.
وقالت األمم المتحدة إّن »تقارير« تلقتها 
تفيد أّن قوات أمهرة الخاصة هي التي نسفت 
أحد الجسرين، لكّن الحكومة ألقت باللوم على 
من  الجنوب  إلى  أمهرة  وتقع  تيغراي.  قوات 
إلى  للقتال  قواتها  وتدخلت  تيغراي،  إقليم 

جانب الجيش الفدرالي. 
كرر  أمس،  للدبلوماسيين  حديثه  وفي 
وقف  إّن  بقوله  الحكومة  موقف  ديميكي 
اإلنسانية  المخاوف  بدافع  كان  النار  إطالق 

وبهدف تسهيل زراعة األراضي.

إثيوبيا لن تمنع المساعدات عن تيغراي 
واألمم المتحدة تطلب فتح طرق اإلمداد

على  عزاًل  أمس  السلطات  فرضت  بورما،  وفي 
مليون   1,7 سكانها  عدد  يبلغ  والتي  مانداالي، 
نسمة، وسط تفشي وباء كوفيد- 19 على الصعيد 
الصحي  المجال  في  العاملين  وإضراب  الوطني 

 على المجلس العسكري الحاكم.
ً
احتجاجا

من جهة أخرى، أوَصت منظمة الصحة العالمية 
كشف  فحوص  إجراء  بضرورة  أمس،  أوروبا،  في 
االصابة في المدارس لتجّنب اللجوء إلى التعليم 
عودة ظهور حاالت  حالة  في  أخرى  مرة  ُبعد  عن 

جديدة من كوفيد19-.

بروكسل 
على صعيد آخر، أعلنت المفوضية األوروبية أمس 
أّن األمر يعود اآلن للواليات المتحدة لتقّرر متى 
يمكن للمقيمين في االتحاد األوروبي الذين تلقوا 
أبوابها  أوروبا  فتحت  بعدما  أميركا،  زيارة  اللقاح 

لألميركيين الذين أخذوا اللقاح.

األوروبية  المفوضية  باسم  المتحدث  وقال 
»الكرة  بروكسل:  في  للصحافيين  يانز  أدالبرت 
في ملعب شركائنا األميركيين التخاذ القرار من 

جانبهم«.
األميركي  الرئيس  أّن  إلى  المتحدث  وأشار 
األوروبي،  االتحاد  في  ونظيريه  بايدن  جو 
ورئيسة  ميشال  شارل  األوروبي  المجلس  رئيس 
اليين،  دير  فون  أورسوال  األوروبية  المفوضية 
يتعلق  ما  في  بالِمثل  المعاملة  مسألة  ناقشوا 

بالسفر خالل قمتهم في 15 حزيران. 
مجموعة  في  بعدها   

ً
أيضا القضية  وأثيرت 

عمل مشتركة للخبراء في 18 حزيران وفي اجتماع 
وزاري بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة في 
22 حزيران، ولكن من دون إحراز تقّدم من جانب 

الواليات المتحدة.
حزيران   16 في  األوروبي  االتحاد  وأضاف 
للبلدان  البيضاء  قائمته  إلى  المتحدة  الواليات 
 في حملة التطعيم وتحسن 

ً
التي سجلت تقدما

الفيروسية  والمتحوالت  كوفيد  جائحة  إدارة 
الجديدة. 

بالمثل  المتحدة  الواليات  ترد  لم  ذلك،  ومع 
حتى اآلن، ُمبقية حظر دخول القادمين من االتحاد 
ترامب  دونالد  األصل  في  فرضه  الذي  األوروبي 

وَمّددُه بايدن.

بروكسل: الكرة في ملعب 
األميركيين للسماح بدخول 

المسافرين األوروبيين
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إلى  باإلضافة   ،»Insider« لموقع  تقرير  وفق 
تجّنب اللحوم، يميل العديد من النباتيين إلى 
الثانوية  المنتجات  جميع  عن   

ً
يا

ّ
كل االمتناع 

الغنّية  األطعمة  ذلك  في  بما  الحيوانية 
بالبروتين، مثل البيض واللبن اليوناني وبعض 
الذي  الجاف  المحّمص  السوداني  الفول  أنواع 

يحتوي على الجيالتين.
غير أّن الشخص البالغ الذي يتمتع بصّحة 
 عليه تأمين ما بين 50 إلى 

ً
جّيدة ويكون نشطا

، أو نحو 0.4 إلى 0.9 غ 
ً
70 غ من البروتين يوميا

من البروتين لكل رطل من وزن الجسم. ويعتمد 
مقدار البروتين الذي يجب أن تحصل عليه كل 
يوم إلى حّد كبير على عمرك ومستوى نشاطك.

تحتوي  التي  األطعمة  أفضل  يلي  ما  وفي 
موقع  خبراء  بحسب  نباتي،  بروتين  على 

:»Insider«

البقوليات
- الحّمص: كل كوب مطبوخ يحتوي على 14.5 

غ من البروتين.
العدس: يحتوي كوب واحد مطبوخ على   -

17.2 غ من البروتين.
 من الفاصوليا 

ً
 واحدا

ً
- الفاصولياء: إّن كوبا

يحتوي على 8.9 غ من البروتين.
- البازالء: إّن الحصول على كوب واحد يزّود 

الجسم بـ15.1 غ من البروتين.
- الفول السوداني: إّن حصة واحدة )28 غ( 

تؤّمن 7 غ من البروتين.

منتجات الصويا
- حليب الصويا: يحتوي كوب واحد على 6.3 غ 

من البروتين.
- التمبيه: كل كوب يمنح الجسم 33.7 غ 

من البروتين.
10.1 غ  100 غ تحتوي على  التوفو: كل   -

من البروتين.
- اإلدامامي: 1 كوب يحتوي على 16 غ من 

البروتين.

المكّسرات
الجاف  المحّمص  اللوز  اللوز: كوب واحد من   -
كل  اّن  كما  البروتين،  من  غ   29 على  يحتوي 
ملعقتين كبيرتين من زبدة اللوز تمنحانك 6.7 

غ من البروتين.
- الكاجو: كوب واحد يحتوي على 21 غ من 
زبدة  اّن ملعقتين كبيرتين من  البروتين، كما 

الكاجو تمنحانك 3.9 غ من البروتين.
 26 على  الحصول  الفستق حلبي: يمكن   -
من  واحد  كوب  تناول  بمجّرد  البروتين  من  غ 
فإّن  كذلك  الجاف،  المحّمص  حلبي  الفستق 
ملعقتين كبيرتين من زبدة الفستق تمنحانك 

6 غ من البروتين.
الجاف  المحّمص  الجوز  من  غ   28 الجوز:   -
يحتوي على 4 غ من البروتين، كما اّن ملعقتين 
كبيرتين من زبدة الجوز تمنحانك نحو 5 غ من 

البروتين.

البذور
- بذور دوار الشمس: كل 100 غ تحتوي على 

11.67 غ من البروتين.
- بذور الكتان: يحتوي كل كوب على 30.7 

غ من البروتين.
- بذور الشيا: إّن تناول 100 غ يزّود جسمك 

بـ15.4 غ من البروتين.
- بذور القنب: كل 100 غ تحتوي على 30 

غ من البروتين.

الخضار
- السبانخ: إستهالك 100 غ من السبانخ يؤّمن 

نحو 2.35 غ من البروتين.
- البروكلي: كل 100 غ تحتوي على نحو 2.7 

غ من البروتين.
نحو  على  غ   100 كل  تحتوي   :»Kale»الـ  -

3.54 غ من البروتين.
تحتوي  غ   100 كل  الخضراء:  الفاصوليا   -

على نحو 2.35 غ من البروتين.

الحبوب الكاملة
- خبز القمح الكامل: تحتوي الشريحة الواحدة 

على نحو 6 غ من البروتين.
كوب  يحتوي  الكامل:  القمح  معكرونة   -

واحد على نحو 12 غ من البروتين.
من  غ   8 نحو  يؤّمن  كوب  كل  الكينوا:   -

البروتين.
- الشوفان: يحتوي نصف كوب من الشوفان 

الخام على 10 غ من البروتين.

قد يكون الحصول على ما يكفي من البروتين 
للنباتيين أمراً صعباً من دون تناول اللحوم أو 
منتجات األلبان أو البيض، خصوصاً أّن عليهم 
تأمين جرعة معّينة يومياً ِحفاظاً على سالمة 
وظائف أجسامهم. غير أّن معرفة ما هي أبرز 

المأكوالت التي تحتوي على هذه العناصر 
الغذائية، والحرص على إدخالها بانتظام إلى 

النظام الغذائي يساهم في منع التعّرض لنقٍص 
شديٍد فيها.

أفضل مصادر البروتين النباتي

ألوان الفاكهة والخضار ُتحّدد منافعها

يجب على البالغين الذين 
 يتمتّعون بصحة جيدة 

 تأمين ما بين 50 إلى 70 غ 
من البروتين يوميًا

للشيخوخة،  األميركي  الوطني  المعهد  خبراء  أجرى 
للصّحة  الوطنية  المعاهد  من  زمالئهم  مع  بالتعاون 
، 88 في 

ً
وجامعة نورث كارولينا، دراسة على 182 بالغا

المئة منهم نساء، يعانون من الصداع النصفي من 5 
 في الشهر.

ً
إلى 20 يوما

مجموعات،   3 إلى  المشتركين  الباحثون  وقّسم 
كان   .

ً
مختلفا  

ً
غذائيا  

ً
نظاما  

ً
أسبوعا  16 خالل  اتبعت 

 بالسمك الدهني ومنخفض 
ً
نظام المجموعة األولى غنيا

ونظام  اللينوليك.  حامض   
ً
وخصوصا النباتية،  الزيوت 

 بالسمك الدهني وحامض 
ً
المجموعة الثانية، كان غنيا

الغذائي  نظامها  كان  الثالثة  والمجموعة  اللينوليك. 
فيه  الدهني  السمك  ونسبة  اللينوليك  بحامض   

ً
غنيا

ضئيلة.
موجود  اللينوليك،  حامض  أّن  إلى  اإلشارة،  وتجدر 
في زيوت الذرة وفول الصويا والزيوت النباتية األخرى، 
أحماض  مجموعة  إلى  وُينسب  والبذور،  والمكّسرات، 
سالئف  هي  التي  المشّبعة،  غير  الدهنية   6 أوميغا 
األلم  تنظيم  في  تشارك  )ُجزيئات  األكسيليبينات 
أّن  السابقة،  وااللتهابات(. وقد أظهرت نتائج األبحاث 
ة من أحماض األوميغا 3 الدهنية 

ّ
أكسيليبينات المشتق

فة 
ّ
مخف خصائص  لها  الدهني  السمك  في  الموجودة 

لأللم، في حين المشتقة من أوميغا 6 تزيد من شّدته.
وقد أظهرت النتائج أّن اتباع نظام غذائي يحتوي 
على نسبة منخفضة من حامض اللينوليك وأعلى من 
األلم  من  ل 

ّ
يقل أن  يمكن  الدهنية،   3 أوميغا  أحماض 

في   40-30 بنسبة  العصب  هذا  مسارات  والتهاب 
اليوم،  في  النصفي  الصداع  استمرار  فترة  من  المئة 
الثالثة.  المجموعة  بأفراد   

ً
مقارنة األيام،  عدد  وإجمالي 

وقال الُمشرف على الدراسة الدكتور، كريس رامسدن: 
»أثبتت هذه الدراسة، أّن تغيير النظام الغذائي يمكن 
الذي  النصفي  الصداع  ألم  تخفيف  في  يساهم  أن 
يعاني منه الماليين. وهذا إثبات آخر، على أّن الطعام 

الذي نتناوله يمكن أن يؤثر في مسار األلم«.

نظرة سريعة

جديد عالقة الغذاء 
بالصداع النصفي

األوكرانية، سفيتالنا  التغذية  كشفت خبيرة 
فوس، كيفية تحديد فائدة الفاكهة والخضار 

 إلى لونها.
ً
استنادا

وأشارت إلى أّن »اللون ُينتج من الصبغات، 
نسب إلى مضادات األكسدة. 

ُ
التي معظمها ت

ومن المعلوم أّن هذه األخيرة تملك خصائص 
واألوعية  القلب  أمراض  ضّد  معروفة  وقائية 
الدموية، وبعض أنواع السرطان، وإعتام عدسة 
العين، وهي ضرورية لنمو األطفال. ومن خالل 
حماية خاليا الجسم، تعمل هذه المواد على 
إبطاء عملية شيخوخته، ما يساعد في زيادة 

وتحسين  المتوقع  العمر  متوسط 
المناعة«.

البنفسجي  »اللون  أّن  دت 
ّ
وأك

مسؤول عن تخفيض خطر اإلصابة 
بأمراض القلب واألوعية الدموية 
يساعد  كما  المعدة.  وسرطان 
معدالت  تنظيم  في  الجسم 

أّن  الضغط والكولسترول في الدم. في حين 
تساعد  األحمر  اللون  ذات  والخضار  الفاكهة 
أّما  والسرطان.  القلب  أمراض  الوقاية من  في 
واألصفر،  البرتقالي  باللون  تتمّتع  التي  تلك 
فتساعد في تعزيز منظومة المناعة وتحسين 

حّدة البصر«.

والخضار  الفاكهة  إلى  »بالنسبة  وتابعت: 
البيضاء، فهي تساعد في تحسين  أو  البّنية 
للبكتيريا،  مضاّدة  خصائص  ولها  الذاكرة 
الدموية.  األوعية  أمراض  خطر  من  ض 

ّ
وتخف

الخاليا  تنفس  األخضر  اللون  يحّسن  بينما 
ونصحت  بالسرطان«.  اإلصابة  خطر  ويخفض 
من  غ   400 عن  يقل  ال  ما  بـ«تناول  فوس 

الخضار، و200 غ من الفاكهة في اليوم«.
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وجدت دراسة متخصصة أّن مستخدمي اإلنترنت 
عند  بياناتهم  اآلخرين  لمشاركة  مستعدون 
اإلفراط  أّن  إلى  وأشارت  اإلنترنت،  عبر  المواعدة 
التعارف  مواقع  عبر  اآلخرين  على  االنفتاح  في 
على اإلنترنت يمكن أن يؤدي إلى أكثر مّما هو 
مأمول، مثل إفساح المجال للمحتالين والمجرمين 

لينشطوا في العالم االفتراضي. 

تقديم بيانات شخصية
المواعدة  خدمات  مستخدمي  من   %22 إعترف 
في  شاركوا  مّمن  اإلنترنت،  طريق  عن  والتعارف 
الدراسة البحثية، بأنهم يقدمون بيانات شخصية 
ساعات  أو  دقائق  غضون  في  المواقع  تلك  على 
يجعلهم  الذي  األمر  معهم،  الحوار  بدء  من 
ل 

ّ
ويمث  

ً
طبيعيا األمر  يبدو  وقد  للخطر.  عرضة 

تتم  محتمل  شريك  على  للعثور  سهلة  طريقة 
عن  التعارف  خدمات  مستخدمي  لكّن  مواعدته. 
طريق اإلنترنت يقّدمون باختيارهم هذا معلومات 
التفكير  دون  من  للغاية  وحساسة  شخصية 
من   

ً
كثيرا أّن  سيما  ال  ذلك،  تداعيات  في   

ً
مليا

ي تلك المعلومات ينشرونها على ملفاتهم 
ّ
ُمتلق

وأقّر  المستخدمين.  لعامة  المفتوحة  التعريفية 

بأنهم  آراؤهم  المستطلعة  المستخدمين  ربع 
على   

ً
علنا الكاملة  أسماءهم  اآلخرين  يشاركون 

الملفات التعريفية، فيما قال 15 % منهم إنهم 
شاركوا اآلخرين عناوين منازلهم، في حين اعترف 
9 % بأنهم أطلعوا أقرانهم على تفاصيل تتعلق 
الطريقة، كما  أو تجارتهم بهذه  أعمالهم  بأسرار 
نفسها  بالنسبة  الدراسة  في  مشاركون  اعترف 
 
ً
المواعدة صورا مواقع  عبر  غيرهم  بأنهم شاركوا 

ألفراد أَسرهم، غير مدركين بأنهم كشفوا عن أكثر 
مّما ينبغي الكشف عنه من تفاصيل ومعلومات.

المزيد من التهديدات
يتعرض المواعدون على اإلنترنت، ألنهم مستخدمو 
التهديدات  من  مزيد  إلى  َنشطون،  إنترنت 
األفراد  نصف  أّن  الدراسة  أظهرت  إذ  اإللكترونية، 
اإلنترنت  طريق  عن  التعارف  إلى  يلجأون  الذين 
المتعلقة  الحوادث  أشكال  من  شكاًل  واجهوا 
األجهزة  اختراق  مثل  المعلومات،  تقنية  بأمن 
برمجيات  قبل  من  استهدافها  أو  الحسابات،  أو 
يمارسون  ال  مّمن   %  39 مع  مقارنة  الفدية،  طلب 
نشاط المواعدة عبر اإلنترنت، ما يجعل المواعدين 

بالتالي أكثر عرضة للهجوم. ويترجم هذا األمر إلى 
مخاوف لدى مستخدمي خدمات المواعدة والتعارف 
على  قلقهم  ُيخفون  ال  الذين  اإلنترنت  طريق  عن 
ذكر  فقد  النشاط.  هذا  يمارسون  عندما  سالمتهم 
60% من المستطلعة آراؤهم في الدراسة أّن القلق 
الذي يستخدمونه  الجهاز  يساورهم حيال تعّرض 
إنهم   % 57 قال  بينما  اإلصابة،  إلى  المواعدة  في 
أو  البيانات  سرقة  إمكانية  إزاء  بالقلق  يشعرون 
تسريبها من تطبيق المواعدة أو من الخدمة نفسها. 

على مستخدمي خدمات المواعدة عبر اإلنترنت 
تحّمل المسؤولية تجاه أمنهم الشخصي، وعدم 

افتراض أّن بياناتهم المقّدمة عبر التطبيق أو 
الموقع ستظل آمنة.

شادي عواد

chady.aouad@aljoumhouria.com  |  @chady_aouad

لمشاركة  جديدة  طرق  على  »تويتر«  يعمل 
التغريدات مع مجموعات محّددة من األشخاص. 
الجديدة  للميزات  مفهومين  الشركة  وعرضت 
التي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتوجيه 
التغريدات نحو جمهور معين دون الحاجة إلى 
تبديل الحسابات أو تغيير إعدادات الخصوصية. 
حيث يعمل »تويتر« اآلن على جدول زمني بديل 
سيتيح  والذي   ، بهم«  الموثوق  »األصدقاء  لـ 

مشاهدة  يمكنهم  الذين  األشخاص  اختيار 
الجديد  »تويتر«  خيار  وباستخدام  المحتوى. 
هذا، سيتمكن المستخدمون من إنشاء مجموعة 
منفصلة لنشر التغريدات التي لن يتمكن سوى 
رؤيتها.  من  إضافتهم  تّمت  الذين  األشخاص 
األصدقاء  تغريدات  رؤية  ا 

ً
أيض يمكن  وربما 

الموثوق بهم أواًل، مما قد يوفر بدياًل آخر للجدول 
.
ً
الزمني »الرئيسي« الذي يقّدمه »تويتر« حاليا

بدأت شركة »غوغل« في التحقق من صحة نتائج 
ح »كروم« الخاص 

ّ
بحث المستخدمين على متصف

بها، من أجل توفير مصادر موثوقة للمعلومات. 
من  يتمكن  لن  البحث  محّرك  فإّن  ذلك،  ومع 
تقييم المصدر الموثوق والمصدر غير الموثوق 
ميزة  بتضمين  اآلن  الشركة  قامت  لذلك  به. 
ر المستخدمين 

ّ
البحث، تحذ جديدة في محّرك 

العلم  مع  بها،  الموثوق  غير  البحث  نتائج  من 

أّن هذه الميزة ستصل للمستخدمين من خالل 
األسابيع  في  إطالقه  سيتّم  جديد  تحديث 
القليلة المقبلة. وهذا يعني أّن »غوغل« ستقوم 
ضمان  من  تتمكن  لم  إذا  حالة  في  بتحذيرك 
نتيجة  في  تظهر  التي  المصادر  موثوقية 
الموضوع  أّن  لك  ستوضح  ذلك  وبعد  البحث، 
موثوقة  مصادر  ومن  جديد  عنه  تبحث  الذي 

لعرضها في النتائج األولية للبحث.

مستخدمو المواعدة اإللكترونية 
يستسهلون كشف بياناتهم الخاصة

طرق جديدة لمشاركة 
التغريدات

»غوغل« تحّذر 
المستخدمين

 اإلفراط في االنفتاح 
على اآلخرين عبر مواقع 

التعارف



وأظهر الباحثون أّن الفترة الزمنية التي تصل 
 بين الجرعتين تحّسن االستجابة 

ً
إلى 45 أسبوعا

ل من فعالية اللقاح.
ّ
المناعية للفيروس، وال تقل

مجموعة  مدير  بوالرد  أندرو  البروفسور  وقال 
كوفيد  لقاح  طورت  التي  للقاحات  أكسفورد 
السويدية  األدوية  مجموعة  مع  بالتعاون 
أسترازينيكا، »يجب أن تكون هذه األنباء مطمئنة 
للبلدان التي لديها كميات أقل من اللقاح، والتي 
قد تقلق بشأن التأخير في الحصول على الجرعات 
الثانية لسكانها. وهناك استجابة ممتازة للجرعة 
الثانية حتى بعد مهلة زمنية من 10 أشهر من 

الجرعة األولى«.
لجامعة  دراسة  أشارت  الماضي،  شباط  وفي 
 The( النست«  »ذا  مجلة  في  ُنشرت  أكسفورد 
 3 فارق  مع  أكبر  اللقاح  فعالية  أّن  إلى   )Lancet
أشهر بين الجرعتين )%81( مقارنة مع فترة من 

6 أسابيع )55%(.

 أّن جرعة 
ً
د الباحثون أيضا

ّ
وفي دراستهم، أك

الثانية،  عطى بعد أكثر من 6 أشهر من 
ُ
ثالثة ت

المضادة  لألجسام  كبيرة«  »زيادة  إلى  تؤدي 
ضد  المناعية  االستجابة  في  كبير«  و«ارتفاع 

»كوفيد19-«، بما في ذلك ضّد النسخ المتحورة.
عن  الرئيسية  المسؤولة  المبي  تيريزا  وقالت 
كانت  إذا  ما  المعروف  غير  »من  الدراسات:  هذه 
تراجع  بسبب  إضافية  حقن  إلى  حاجة  هناك 
المناعة أو لزيادتها ضّد النسخ المتحورة المثيرة 

للقلق«.
ظهر أّن تقّبل 

ُ
لكن المبي ذكرت أّن األبحاث ت

ويزيد  جيد  بشكل  »يتّم  اللقاح  من  ثالثة  جرعة 
المضادة.  باألجسام  االستجابة  من  كبير  بشكل 
ثمة  أّن  الحظنا  إذا  للغاية  مشجعة  أنباء  وهذه 

حاجة لجرعة ثالثة«.
للقاح  الجانبية  »اآلثار  أّن  إلى  الباحثون  وأشار 
كانت أقل بعد الجرعتين الثانية والثالثة مقارنة 

بالجرعة األولى«.
وأثار لقاح أسترازينيكا الذي يعتمد ما يسّمى 
بعد   ،

ً
كبيرا  

ً
قلقا الفيروسي«،  »الناقل  تكنولوجيا 

دموية  وجلطات  اللقاح  بين  صلة  وجود  إثبات 
 لكنها قاتلة في غالب األحيان، وبالتالي 

ً
نادرة جدا

 لكبار 
ً
أوصت العديد من الدول باستخدامه حصرا

.
ً
قت بلدان أخرى استخدامه كليا

ّ
السن، فيما عل

طب ودواء18

أثبتت الدراسة أّن المزج بين لقاحي »أكسفورد-
و«فايزر-  )Oxford-AstraZeneca( أسترازينيكا« 

بيونتك« )Pfizer-BioNTech( المضادين لفيروس 
ما  وفق  قوية،  مناعية  استجابة  إلى  أّدى  كورونا 

نشره موقع جامعة أكسفورد.
الطباعة  قبل  ما  مرحلة  في  الدراسة  وُنشرت 
ِقبل  من  مراجعتها  تتّم  لم  -أي   )pre-print(
 Lancet النسيت  مجلة  في  مناظرين-  باحثين 

الطبية.
د مزج اللقاحين استجابة مناعية قوية ضّد 

ّ
وول

بروتين السنبلة )Spike( في فيروس كورونا.
كانت  عندما  مناعية  استجابة  أقوى  وكانت 
»أكسفورد-أسترازينيكا«  لقاح  من  األولى  الجرعة 
الوقت  وكان  »فايزر-بيونتك«،  لقاح  الثانية  ثم 
بين الجرعتين 4 أسابيع، وأّدى ذلك إلى تركيزات 
عالية من األجسام المضادة ضّد بروتين السنبلة.

األطفال  طب  في  المشارك  األستاذ  وقال 
واللقاحات بجامعة أكسفورد وكبير الباحثين في 
إّن الدراسة -  البروفيسور ماثيو سناب،  التجربة، 
واسمها »كوم-كوف« )Com-COV(- قّيمت خلط 
لقاح أكسفورد وفايزر لمعرفة إلى أي مدى يمكن 
استخدام هذه اللقاحات بالتبادل، مما قد يسمح 
المتحدة  المملكة  في  استعمالها  في  بالمرونة 

.
ً
وعالميا

وتظهر النتائج أّنه عند إعطائهما في فترة 4 
الخلط )يعني أن تكون  أسابيع، فإّن كال نظامي 
»أكسفورد-أسترازينيكا«  لقاح  من  األولى  الجرعة 
وبالعكس(  »فايزر-بيونتك«،  لقاح  الثانية  ثم 
يؤديان إلى استجابة مناعية أعلى من إعطاء لقاح 
أي  المعتادة،  بصورته  »أكسفورد-أسترازينيكا« 

في جرعتين.
كما توصل الباحثون إلى النتائج التالية:

لقاح  من  األولى  الجرعة  كانت  عندما   -
»أكسفورد-أسترازينيكا« ثم الثانية لقاح »فايزر-

األجسام  من  أكبر  مقدار  تحفيز  تّم  بيونتك«، 
 ،)T( المضادة واستجابات الخاليا التائية المناعية
األولى  الجرعة  كانت  عندما  يتكّون  مما  مقارنة 

لقاح »فايزر-بيونتك« ثم الثانية لقاح »أكسفورد-
أسترازينيكا«.

 مضادة 
ً
ز أجساما

ّ
- كال النظامين السابقين حف

أعلى مقارنة بإعطاء جرعتين من لقاح »أكسفورد-
أسترازينيكا«.

- أعلى استجابة لألجسام المضادة كانت بعد 
ي جرعتين من لقاح »فايزر-بيونتيك«. 

ّ
تلق

وقال البروفيسور سناب، إّن هذه النتائج هي 
دليل ال يقّدر بثمن الستخدام الجرعات المختلطة، 
ولكن الفاصل الزمني ألربعة أسابيع تّمت دراسته 
هنا أقصر من الجدول الزمني المكّون من 8 إلى 
»أكسفورد- لقاح  في   

ً
شيوعا األكثر   

ً
أسبوعا  12

الفترة  هذه  أّن  المعروف  من  إذ  أسترازينيكا«، 
األطول تؤدي إلى استجابة مناعية أفضل.

وأضاف سناب أّنه ستتوفر نتائج إعطاء خلط 

الفترة بين الجرعة األولى  اللقاحات عندما تكون 
.
ً
، قريبا

ً
والثانية 12 أسبوعا

، والتي لم 
ً
وسيكون لنتائج فترة الـ12 أسبوعا

المتعلقة  القرارات  في  أساس  دور  بعد،  تظهر 
بمستقبل برنامج التطعيم في المملكة المتحدة.

فاصل زمني بين جرعتي لقاح 
»أكسفورد-أسترازينيكا« يحّسن فعاليته

نبقى في جامعة أكسفورد، حيث كشفت دراسة 
أشهر  زمنية من  مدة  أّن  نتائجها،  ُنشرت  أخرى 
لقاح  من  والثانية  األولى  الجرعتين  بين  عدة 
»أكسفورد-أسترازينيكا« ضّد »كوفيد19-« تحّسن 
المناعة التي يؤّمنها، معتبرة أّنه عامل »مطمئن« 
على  الحصول  في  مشاكل  تواجه  التي  للبلدان 
اللقاح. ونقلت الدراسة وكالة الصحافة الفرنسية.

وزنهم  إنقاص  في  األشخاص  بعض  يفشل 
 
ً
غذائيا  

ً
نظاما اتبعوا  لو  حتى  السمنة  ومحاربة 

 وحرصوا على تمارينهم الرياضية بشكل 
ً
صارما

نحافتهم  على  آخرون  يحافظ  فيما  مستمر، 
ورشاقة جسمهم مهما كان نمط حياتهم. لماذا؟

 عن 2.8 مليون شخص كل 
ّ

يموت ما ال يقل
عام بسبب زيادة الوزن أو السمنة المفرطة. وتزيد 
من  السكري  بمرض  اإلصابة  خطر  من  السمنة 
السرطان  أنواع  وبعض  القلب  وأمراض   2 النوع 

وحتى كورونا.
ووفق ما ذكرت مجلة »ساينس«، فإّن دراسة 
التي  األسباب  من  سبب  إلى  توصلت  حديثة 
بها،  تصيبهم  أو  السمنة  من  الناس  تحمي 

مضيفة أّن األمر يتعلق بـ«المتغّيرات الجينية«.
وقالت صدف فاروقي، باحثة في السمنة في 
نجزت هي 

ُ
أ التي  الدراسة  إّن  كامبريدج،  جامعة 

»جولة في مجال علم الوراثة«.
ويبحث علماء الوراثة بشكل عام عن الطفرات 
التي تسبب المرض، مع العلم أّن الناس يمكنهم 
أّن  يعني  ما  الجينات،  من  مختلفة  نسخ  حمل 
العثور على المتغّيرات الجينية النادرة أمر صعب 

للغاية بسبب قلة الدراسات.
الخاص  »الجينوم«  الحديثة  الدراسة  لت 

ّ
وحل

المكسيك  من  شخص  ألف   640 من  بأكثر 
وذلك  المتحدة،  والمملكة  المتحدة  والواليات 

باالستعانة باإلكسوم فقط )هو جزء من الشريط 
يمنح  الذي  األمر  الخوارج(،  من  المكّون  الوراثي 

 للوصول إلى »أندر المتغّيرات«.
ً
ة عالية جدا

ّ
دق

وخلصت الدراسة إلى أّن الجينات تؤثر »بقوة« 
على إصابة الشخص بالسمنة أو تحميه منها. 

الـ16  الجينات  بين  من  أّنه  العلماء  ووجد 
المرتبطة بمؤشر كتلة الجسم، 5 بروتينات مشفرة 
»المستقبالت  بإسم  عرف 

ُ
ت الخلية  سطح  على 

المقترنة ببروتين G«. وأوضحوا أّن »هذه الجينات 
مؤشر  على  األكبر  التأثير  لها  النادرة  الخمس 

كتلة الجسم«.
يحملون  الذين  األفراد  بأّن  الباحثون،  وأفاد 
الجينات  هذه  من  واحدة  نسخة  ل 

ّ
تعط طفرات 

 بمعدل 5.3 كيلوغرامات، ولديهم 
ً
»كانوا أقل وزنا

نصف احتماالت اإلصابة بالسمنة مقارنة بأولئك 
الذين لديهم تلك الجينات«.

توصلت دراسة بريطانية بقيادة جامعة أكسفورد 
إلى أّن المزج بين لقاحين مضادين لفيروس 
كورونا المستجد »كوفيد19-« أّدى الى نتيجة 

مذهلة، فما هما؟ وما هذه النتيجة؟

دراسة: نتيجة مذهلة لخلط لقاحي 
»أسترازينيكا« و«فايزر«

»اآلثار الجانبية للقاح كانت أقل »جين نادر« يحمي من السمنة
بعد الجرعتين الثانية والثالثة 

مقارنة بالجرعة األولى«
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ابراج

في العمل لديك من يتمنى أن يراك تخطئ وال تبالي بذلك ألنك متميز 
.
ً
 مّمن حولك وال تتكلم كثيرا

ً
بعملك، ولكن كن حذرا

م! فلن تستطيع مساعدة الناس الذين ينتبهون إليك إذا لم يعرفوا 
ّ
تكل

ما تريد. ال عجب أن تشعر كأنك في مركز الكون، فالناس ينجذبون إليك.

ز قدر االمكان على تحقيق 
ّ
لديك مشاريع مهمة في العمل، وعليك أن ترك

الجزء االكبر منها عبر التواصل مع الزمالء في العمل.

إذا كنت تشعر بأنك ُمنطو اليوم، فال تحارب هذا الشعور. وخذ فرصة 
 عن المشاكل.

ً
لنفسك بعيدا

ال  الرفيعة؟  والمنزلة  الوجاهة  عن  تعبير  أهو  الكئيب؟  الوجه  لماذا 
 عن مشاعرك.

ً
تستطيع أن تنسى أّن هذا المظهر يعّبر أيضا

الحب الذي يمأل حياتك على وشك أن يتالشى اذا لم تعط الشريك ما 
ع والمدهش. 

ّ
يستحق من االهتمام، ابحث عن غير المتوق

العمل المتواصل قد ال يكون الحل الذي تبحث عنه ألّن مشاكلك الداخلية 
ال تحل نفسها بنفسها، فِعش لنفسك قلياًل. 

في  قدرتك   
ّ

واستغل التافهة،  بالتفاصيل  وجهدك  وقتك  تهدر  ال 
.
ً
مساعدة اآلخرين، إذا كنت تريد أن تشعر أنك أنجزت شيئا

صراحتك وبساطتك تجذب الناس إليك. حّدد أولوياتك، وارسم أهدافك 
.
ً
األولى في الحياة كي ال تضيع الحقا

ب غيرة 
ّ
، فترق

ً
 شخص يحّب ما لديك أيضا

ّ
 شخص يحّبك، لكن كل

ّ
كل

مّمن حولك.

إبحث عن المتعة في الوقت اليوم، وشارك من حولك الَمرح. أنت ال تستمتع 
 .

ً
 جديدا

ً
 بالروتين، لكن ما يحدث اليوم يمكن أن يكون شيئا

ً
عموما

لتبدأ  اليوم  المناسب  التي تتمتع بها تجعلك الشخص  الديبلوماسية 
بتصحيح بعض العالقات التي كنت تفتقدها.

الحمل
21مارس - 19 ابريل

الثور
20ابريل - 20 مايو

الجوزاء
21مايو - 21 يونيو

السرطان
22 يونيو - 22 يوليو

األسد
23 يوليو - 22 اغسطس

العذراء
23 اغسطس - 22 سبتمبر

الميزان
23 سبتمبر - 23 أكتوبر

العقرب
24 أكتوبر - 21 نوفمبر

القوس
22 نوفمبر - 21 ديسمبر

الجدي
22 ديسمبر - 19 يناير

الدلو
20 يناير - 18 فبراير

الحوت
19 فبراير - 20 مارس
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  مبوب

وظائف

مؤسسة الكفاءات تطلب معلمين 
والصحية  للكهرباء  لبنانيين 
 5 االقل  على  خبرة   - والتكييف 
 +  17 الى   8 من  دوام   - سنوات 
ضمان مع راتب مناسب وإمكانية 
لتعليم  حسم  من  االستفادة 
الكفاءات مدارس  في   االوالد 

71/788943 wats up 
lenaawiki@gmail.com أو

الحدث  على  لطليس  األول  التعليق  هذا  كان 
الوطنية  المكتبة  رسالة  وصلتُه   فقد  الثقافي.. 
»موسى  الشعري  ديوانه  عرض  عن  الفرنسية 
الصدر يحاكم الزمن العربي« الصادر عام 2020، 
من حيث ال يدري، فاتصل بمسؤولة في المكتبة 
إدارة  نطاق  على  المتخذ  بالقرار  أخبرته  هناك 
الزوار  بإمكان  بات  هذا  وعلى  وشكرها..  المكتبة 
العرب واللبنانيين للمكتبة الوطنية الفرنسية، أن 
يقرأوا الديوان عبر الترقيم التالي 2020-75676.

القصيدة التي يحمل الديوان اسمها هي تصّور 
ِشعري ) ال سياسي( لما يمكن ان يقوله اإلمام 

العربي،  العالم  في  يجري  عّما   
ً
وجدانيا الصدر 

الدولة في  واستقراء لمواقفه المعروفة في بناء 
أبعدت  شعرية  ولغة  واشارات  رموز  عبر  لبنان، 

نفسها عن الخطاب السياسي ووقائعه.
... القصائد التالية:

ً
وفي الديوان أيضا

هي  المتنبي«:  مديح  في  اعتراضية  »ُجملة   -
انتقاد للشاعر العربي الكبير حول مبدأ التكّسب 
 غير 

ً
الذي طبع حياته، ومديحه اشخاصا المادي 

احترام  على  األكيد  الحفاظ  مع  للمديح  أهل 
مستوى اإلبداع الشعري في نتاجه.

لصورة  الذاكرة  استعادة  علي«:  اإلمام  -«جاري 
ر وفارس.

ّ
االمام علي كمفك

يقول  ماذا  ..قال«:  الرحباني  عاصي  »َحّدثنا   -
عاصي عن نفسه وعن منصور وفيروز؟

وتنضوي تحت هذا  الله«..  -«أغنيات في حضرة 
العنوان قصائد تأملية في الله واألديان والكون 

والبشر.
دواوينه  إرسال  طليس  من  المكتبة  وطلبت 

الشعرية اإلخرى للغرض ذاته .
من الديوان هذه الثالثية:

 )هناك( حساُب
ً
را

َ
ما داَم ُمنَتظ

وكما أماٌن فيه .. فيِه ُرهاُب:
لم أزِن، لم أسرق، ولم أقُتل ولم

عاُب
ُ
 فأ

ً
را

َ
 آخ

ً
ها

َ
أعبْد إل

فعلى المسيح ،على محمَد أم على
حَسُب.. ما لدّي جواُب..

ُ
عيسى سأ

المكتبة الوطنية الفرنسية  
تعرض ديوان عبد الغني طليس

المكتبة الوطنية الفرنسية

»الخبر كان مفاجئاً ..فأنا لم أرسل ديواني الى 
المكتبة الوطنية الفرنسية، وشعرت بكثير من 

الحب والتقدير، عندما جاءتني رسالة من المكتبة 
تنبئني بأّن ديواني »موسى الصدر يحاكم الزمن 

العربي« أصبح في عداد الكتب الشعرية والبحثية 
الكثيرة الموجودة في المكتبة العالمية التي 

يزورها المواطن العربي في فرنسا بطريقة 
كثيفة..«.

دعوة
تدعو الجمعية التعاونية لصيادي االسماك في االوزاعي السادة المنتسبين 

لحضور الجمعية العمومية العادية وعلى جدول اعمالها البنود التالية:
1 - عرض الميزانية العامة 2019 و 2020 وعرض التصحيح على الميزانيات 

السابقة والتصويت عليها وإبراء ذمة المجلس الحالي.
2 - انتخاب مجلس ادارة جديد واعضاء لجنة المراقبة والمالزمين.

. المكان: مركز ادارة 
ً
الزمان: نهار الخميس 5 آب 2021 الساعة العاشرة صباحا

التعاونية في االوزاعي - ميناء الهادي للصيادين.
عقد الجلسة الثانية الساعة الحادية 

ُ
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني ت

عشرة بمن حضر في نفس المكان والتاريخ المذكور اعاله.
رئيس مجلس االدارة 
الحاج عبد اإلله برو



تسلية20

1 - ملك بلغاري سابق فهو الطفل الذي حكم 
مملكة بلغاريا عام1943 وطرده الشيوعيون 
 
ً
ع��ام 1946 وف��ي ع��ام 2001 أصبح رئيسا

لوزراء جمهورية بلغاريا ليكون بذلك أول ملك 
يستعيد السلطة بواسطة االنتخابات - َحَدث 

فجأة.
2 - ملك فرنسي كان أول ملك من“آل بوربون” 
العائلة الملكية األوروبية المشهورة - قذيفة 
نارية أسطوانية الشكل مخروطية تقذف إلى 

مسافاٍت بعيدة.
3 - أحد الوالدين - للتفسير -  رئيس وزراء 
ماليزي سابق كان رئيس وزراء لماليزيا في 
الفترة من 1981 إلى 2003 وتعد أطول فترة 
لرئيس وزراء في ماليزيا وكذلك من أطول 

فترات الحكم في آسيا.
4 - أسد - األحزان - حرف هجاء.

ِرَب ثانية أو ِتباًعا - أصل البناء - ثغر 
َ
5 - ش

- عاضد وآزر.
6 - يرشدان - ُمستِتر وُمختف.

7 - رئيس وزراء فرنسي سابق - من األمراض 
ا ب�. ِغف حّبً

ُ
- ش

8 - مدينة فرنسية - لمعان - أمم.
9 - اعتماد واستناد على - مصمم أزي��اء 

فرنسي راحل.
10 - نساء جميالت يستغنين بحسنهن عن 

الزينة - وعاء الخمر - أسد.
11 - واحد باألجنبية - قرابة - راٍض بما ُيعطى 

- شدائد.
12 - أسنان بجانب الرباعيات - ضاِرب بقرونه 

أو برأسه - صّر - خاصتي.
13 - يقرأه - ماركة أزياء فرنسية عالمية - بدا 

َهرَ  للناظر. 
َ
وظ

14 - أعالم وبيارق - ماُء العين يسيل من حزن 
أو سرور أو نحوهما - لقب أمراء الهند.

َرق  - عاصمة دولة أميركية.
َ
1 - أ

2 - َعْيُن الماء - دولة أوروبية.
3 - طعم الحنظل - روائي وكاتب 
مسرحي وباحث ألماني راحل حصل 
على جائزة نوبل لألداب عام 1981.

4 - يقنط - وعاء الخمر - أداة نصب 
- أداة استثناء.

5 - لماذا باألجنبية - ما عال من سطح 
 ارتفاًعا - عصا 

ّ
األرض وج��اوز التل

غليظة.
لَبس 

ُ
ى ُمستِديرة ت

ً
6 - إحصل - ِحل

حول الِمعَصم للزينة - شعور.
7 - من فقد زوجته - َصْوُت التيس 

- من الحبوب.
مقر  فيها  لندية  هو مدينة   -  8
لدولية - يَسّجل  ا لعدل  محكمة ا

ٍة.
َّ
ٍة َوِعز

َ
َنف

َ
و أ

ُ
 - ذ

ّ
جل اسمه في السِّ

9 - استقرار  ورسوخ - رفق باإلبل - 
انفصال بين أجزاء الشيء. 

10 - أقّرت بالحق - للمساحة - ضمير 
منفصل.

11 - عاصمة دولة أفريقية - بحر.
12 - يبّين ويظهر األم��ر - أحد 

الخلفاء العباسيين.
13 - أحد الوالدين - ال يباح به - 

حاجة.
��ا - ُحْسن 

ً
14 - قذفوا ورم��وا أرض

المظهر وتنظيم المالبس - للنفي.
وروب����ي����ة - هو  15 - دول�����ة أ
القائل”مثالك في عيني وذكرك 
في فمي ... ومثواك في قلبي فأين 

تغيب”.
16 - حفرة مستطيلة - دّرب - أحد 

جبال سلسلة جبال لبنان الغربية.

عموديًاأفقيًا

ساموراي

سودوكو

سودوكو الخمس شبكات

افقيًا:
1 - مشورات - ايلي كيروز - 2 - ابراهيم الموسوي - 3 - طرابلس - اما - امتزج - 4 - 
ارت - سعيد - شغر - 5 - يك - دمه - دال - 6 - جرير - غال - الفاروق - 7 - وا - عمر 
كرامي - مدلل - 8 - زنوبيا - دب - ود - أ أ أ - 9 - از - بد - وجس - اللد - 10 - فكر 
- الناقد - ادة - 11 - أ أ - تاب - دوري - غوا - 12 - سفر - نوكيا - صم - لما - 13 - 

حكمت ديب - ساروا - ول - 14 - قاسم هاشم - جسارة.

الحل السابق
كلمات متقاطعة

كو
دو

سو

عموديًا:

1 - ماطر - جوزاف اسحق - 2 - شبر - فرانز كافكا - 3 - وراب - رمس - 4 - راب - 
يرعبه - تم - 5 - اهالك - مي - سانده - 6 - تيسر - غراب - بويا - 7 - تدلك - دا 
- كبش - 8 - أ أ أ - مارد - لدي - 9 - يلمسه - ابو نواس - 10 - لماع - ام - جار - ال - 
11 - يو - يوليوس قيصر - 12 - كساد - موج - 13 - يوم - دام - اس - 14 - ريتشارد 

األول - 15 - زغلول الدامور - 16 - زاجر - قالدة - الة.

ي
ورا

ام
س
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21 رياضة

لكرة  اللبناني  االتحاد  في  التنفيذية  اللجنة  عضو  م 
ّ
وسل

القدم جورج سوالج كأس البطولة إلى العبي الفريق الشمالي 
في  المدينة  جامعة  ملعب  على  المصري،  ريان  ومدربهم 

طرابلس.
 
ً
وحصد طرابلس 33 نقطة من أصل 36 ممكنة، مبتعدا

الرياضي.  الجنوب  نادي  أقرب مطارديه  نقاط عن   6 بفارق 
الذي  بدفاعه  البطولة  تمّيز خالل  الشمالي  الفريق  أّن   

ً
علما

 سوى 20 مرة في 12 مباراة شهدت فوزه 11 مرة.
ّ
لم يهتز

الجنوب  فوز  شهدت  أخيرة  بمباراة  البطولة  واخُتتمت 
الرياضي على شدرا الخامس )بـ13 نقطة( 7-5 )الشوط األول 
1-3( على ملعب جامعة المدينة، في األسبوع الخامس من 

خماسية األوائل للدرجة الثانية صاالت.
األمين،  جاد  أهداف(،   3( غساني  باسل  للجنوب  سّجل 
هادي خليل، محمد شكرون وعلي توبي، وسّجل لشدرا كتيبة 
الدندشلي، ايليو الخليل، خليل ملحم، بدر باكير واسامة عمر.

فيما أنهى الشبيبة الشويفات البطولة في المركز الثالث 
برصيد 19 نقطة متقّدما على قلعة تبنين بفارق 4 نقاط.

ُتّوج، أمس، نادي طرابلس الفيحاء بلقب دوري 
الدرجة الثانية اللبناني في كرة قدم الصاالت، ضامنًا 

بطاقة عودته إلى دوري الدرجة األولى، بعدما حسم 
بطاقة العبور عن سداسية األوائل في 15 حزيران 

الفائت.

طرابلس الفيحاء بطاًل للدرجة 
الثانية في الصاالت

عقد رئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم 
 مع رئيس 

ً
حيدر واألمين العام جهاد الشحف اجتماعا

التعاون  سبل  لمناقشة  السعودي،  محمد  صيدا  بلدية 
المنتخب  مباريات  الستضافة  صيدا  ملعب  لتجهيز 
التصفيات  من  النهائي  الثالث  الدور  في  اللبناني 

اآلسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
د حيدر أّن لبنان متمّسك باللعب على أرضه، إذ 

ّ
وأك

ل فرصة كبيرة ومهّمة لرجال األرز الستكمال اإلنجاز 
ّ
تشك

 ،
ً
كبيرا  

ً
تجاوبا السعودي  أبدى  جهته،  من  التاريخي. 

وإمكانياتها  جهودها  كل  ستضع  البلدية  أّن   
ً
دا

ّ
مؤك

 للمنتخب الوطني.
ً
للتعاون مع االتحاد ِخدمة

يرافقهما  والشحف،  حيدر  قام  االجتماع،  وعقب 
رئيس لجنة المالعب في بلدية صيدا أحمد قاسم، بزيارة 
وأعمال  التجهيزات  على  للكشف  الملعب  إلى  تفقدية 
الستضافة   

ً
استعدادا الالزمة،  والمستلزمات  الصيانة 

مباريات لبنان في أيلول المقبل.
المهندس  بإشراف  المهندسين  من  فريق  وباشَر 
مازن رمضان بالكشف على الملعب اليوم، ووضع دراسة 

كاملة تتضمن كافة احتياجات المنشأة ومرافقها.

لبنان يتمّسك باللعب على أرضه

تأّهل ديوكوفيتش وسابالينكا وشفيونتيك

سوالج متّوجًا نادي طرابلس الفيحاء باللقب

من الزيارة التفقدية إلى الملعب

22 العبًا لبنانيًا لمواجهة 
األولمبي السوري

وّديتين  مباراتين  األولمبي  لبنان  منتخب  يخوض 
 
ً
مع نظيره السوري الذي يضّم في صفوفه 13 العبا
 3 في  والثالثاء  السبت  يوَمي  الخارج،  في   

ً
محترفا

و6 تموز على ملعب بحمدون عند الساعة الخامسة 
اآلسيوية  للتصفيات  استعداداته  ضمن   ،

ً
عصرا

المقبلة إلى جانب بطولة غرب آسيا.
الفني  المدير  بقيادة  الفني  الجهاز  واستدعى 
علي  قريتم،  حسن  وهم:   ،

ً
العبا  22 الحاج  جمال 

حايك،  محمد  سرور،  حسن  عواضة،  حسين  الحاج، 
فحص  حسين  )العهد(،  ناصر  ومحمد  فران  زين 
الزين  أندرو صوايا، مهدي  )الحكمة(، محمد بشارة، 
وخليل بدر )النجمة(، حسين مرتضى ويوسف الحاج 
)الصفاء(، عبد دكرمنجي وعالء عزو )طرابلس(، مهدي 
أبو محسن ومحمد الحسيني )شباب البرج(، أنطوان 
)سبورتينغ(،  زهر  محمد  زغرتا(،  )السالم  الدويهي 
مكاوي  وكريم  الساحل(،  )شباب  حيدر  محمد 

)الراسينغ(.

المصنف  ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي  واَصل 
بطولة  في  لقبه  عن  الدفاع  حملة   ،

ً
عالميا أول 

ويمبلدون، ثالثة البطوالت األربع الكبرى في كرة 
على  به 

ّ
تغل إثر  النهائي  ثمن  ببلوغه  المضرب، 

التصفيات دينيس كودال  من  الصاعد  األميركي 
6-4 و6-3 و6-7 )7-9(.

وهي المرة الـ13 التي يبلغ فيها ديوكوفيتش 
ثمن النهائي في 16 مشاركة متتالية في بطولة 
ويمبلدون المتّوج بلقبها 5 مرات، والمرة الـ55 في 

بطوالت الـ«غراند سالم«.
 ديوكوفيتش، الساعي إلى لقبه الكبير 

َ
وفرض

األلقاب  عدد  في  القياسي  الرقم  ومعادلة  الـ20 
التقليديان  منافساه  يتقاسمه  الذي  الكبرى 
رافايل  واإلسباني  فيدرر  روجيه  السويسري 
نادال، أفضليته في المجموعتين األولى والثانية 

سبهما بسهولة.
َ
وك

 في المجموعة الثالثة التي 
ً
لكّنه عانى نسبيا

تعادل  إلى   4-1 فه 
ّ
تخل قلب  إلى  خاللها  اضطّر 

عينه  األمر  فيه  كّرر  فاصاًل   
ً
شوطا  

َ
وفرض  ،6-6

صالحه  في  يحسمه  أن  قبل   4-1 ف 
ّ
تخل عندما 

.7-9
مع  المقبل  الدور  في  ديوكوفيتش  ويلتقي 

التشيلي كريستيان غارين.
روبليف  أندري  الروسي  عانى  جهته،  من 
الخامس لبلوغ ثمن النهائي إذ احتاج إلى قرابة 
ي عقبة اإليطالي فابيو فونييني 

ّ
3 ساعات لتخط

6-3 5-7 و6-4 و2-6.
ويلتقي روبليف الفائز من مواجهة األرجنتيني 
مارتون  والمجري  التاسع  شفارتسمان  دييغو 

فوشوفيتش.
أرينا  البيالروسية  تجد  لم  السّيدات،  عند 
بحجز  ذكر 

ُ
ت صعوبة  ثانية  المصنفة  سابالينكا 

رابع  في  األولى  للمرة  الرابع  الدور  إلى  بطاقتها 

الثاني(،  الدور   
ً
سابقا تتجاوز  )لم  لها  مشاركة 

الكولومبية   
ً
ربيعا الـ19  ابنة  على  بفوزها  وذلك 

و15  في ساعة  و3-6   0-6 أوساريو سيرانو  ماريا 
دقيقة.

إيلينا  الكازخية  مع   
ً
عاما الـ23  ابنة  وتلتقي 

ريباكينا المصنفة 18، التي فازت على األميركية 
األميركية شيلبي رودجرز 6-1 و4-6.

إيغا  البولندية  لم تجد  وعلى غرار سابالينكا، 
شفيونتيك المصنفة سابعة في البطولة صعوبة 
ذكر في حجز بطاقتها إلى الدور الرابع، بفوزها 

ُ
ت

على الرومانية إيرينا بيغو 6-1 و0-6.

كورنر
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ماتا يمّدد مع يونايتد

 نتوقف هنا«
اّ

»األهم هو أل
األول في  الذي سّجل هدفه  واعتبر هاري كاين 
نسمع  أن  رائعة.  ومباراة  رائع  يوم  »اّنه  البطولة 
لحظة  فهذه  الطريقة،  بهذه  »ويمبلي«  جمهور 
شباك  مع   

ً
رائعا أداًء  كان  جميعنا.  ننساها  لن 

نظيفة لمباراة أخرى... سنستمتع بهذا )االنتصار( 
نعلم  بانتظارنا مباراة أخرى لكن  أّنه 

كبرى السبت«.
إليه  وبالنسبة 
 

ّ
أال هو  »األهم 

نتوقف هنا. لدينا 

رؤية حول أين نريد الذهاب كفريق، كمجموعة، 
كطاقم تدريبي، واألمور لم تنته بعد«.

 نحو النهائي الذي 
ً
ويبدو طريق إنكلترا ممّهدا

، ألّنها َبعد ربع النهائي 
ً
يقام في »ويمبلي« أيضا

ستواجه الدنمارك أو تشيكيا.
 في البطولة للمرة 

ً
 إقصائيا

ً
وتخطت إنكلترا دورا

بت 
ّ
الثانية فقط بعد ربع نهائي 1996 حين تغل

 يتكرر 
ّ

على إسبانيا بركالت الترجيح، وتأمل اآلن أال
سيناريو تلك النسخة حين انتهى مشوارها في 
نتيجة  النهائي  )نصف  الثاني  اإلقصائي  الدور 
 في النهائيات حينها مقابل 

ً
مشاركة 16 منتخبا

( بخسارتها أمام ألمانيا.
ً
24 حاليا

لتخطي  الورق  على  مرشحة  إنكلترا  وستكون 
أوكرانيا ومدربها أندري شفتشنكو الذي قاد بالده 
لوصولها  ليس  البطولة  في  تاريخي  مشوار  إلى 
األولى  المرة  ألّنها  بل  وحسب،  النهائي  ربع  إلى 
التي تتجاوز فيها دور المجموعات منذ االستقالل 

عن االتحاد السوفياتي.

األمل بالعودة إلى »ويمبلي«
دور  في  مبارياتها  جميع  خاضت  بعدما 
المجموعات ولقاء ثمن النهائي ضد ألمانيا على 
األولى  للمرة  عاصمتها  إنكلترا  تغادر  »ويمبلي«، 
من أجل االنتقال إلى روما حيث ستلعب بغياب 
مشّجعيها المقيمين في المملكة المتحدة بقرار 
من السلطات اإليطالية ضمن إجراءات الوقاية من 

فيروس كورونا.
 ينتهي المشوار 

ّ
وتأمل إنكلترا أال

من  األولمبي  الملعب  أبواب  عند 
 إلى »ويمبلي« 

ً
أجل العودة مجّددا

أمام  النهائي  نصف  لخوض 
ولخوض  المرة،  هذه  متفّرج  ألف   60

.
ً
النهائي أيضا

ورأى حارس »األسود الثالثة« جوردن بيكفورد، 
أّنه  األوروبي،  االتحاد  موقع  عنه  نقل  ما  بحسب 
»يتوّجب علينا خلق أجوائنا الخاصة في روما، وهذا 
 في 

ً
أمر باستطاعتنا تحقيقه. الجمهور كان رائعا

المجموعات  دور  وخالل  )الثالثاء(  األمسية  تلك 
 
ً
حافزا يمنحنا  ذلك  أّن  أعتقد  وبالتالي،   .

ً
أيضا

 لمباراة السبت من أجل العودة الى خوض 
ً
إضافيا

نصف النهائي أمام 60 ألف متفّرج«.

حافز إضافي لزينتشينكو ويارمولينكو
صحيح أّن هناك فوارق فنية كبيرة بين إنكلترا 
من  الحذر  ساوثغايت  رجال  على  لكن  وأوكرانيا، 

أقصوا  الذين  شفتشنكو  المدرب  العبي  حماس 
 1-2 عليها  بالفوز  النهائي  ثمن  من  السويد 
بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع من الشوط 

اإلضافي الثاني سّجله البديل أرتيم دوبفيك.
ألكسندر  على  خاص  بشكل  أوكرانيا  وتعّول 
افتتح  الذي  سيتي(  )مانشستر  زينتشينكو 
التسجيل أمام السويد، وأندري يارمولينكو )وست 

هام(.
وتطّرق المدافع ميكوال ماتفيينكو، الذي كان 
جميع  خاضوا  فقط  ين  أوكرانيِّ العبين   5 بين 
دقائق المباريات األربع األولى في هذه النهائيات، 
األوروبي:  االتحاد  لموقع  قائاًل  المسألة  هذه  إلى 
ويارمولينكو  زينتشينكو  لدى  الحافز  أّن  »أعتقد 
 أو بـ3 أضعاف مقارنة بالمباريات 

ً
سيكون مضاعفا

األخرى«.

برنامج ربع النهائي
سويسرا - إسبانيا 1-1 )1-3 بركالت الترجيح(

إيطاليا - بلجيكا 1-2
• الليلة

في   19:00( الدنمارك   - التشيكية  الجمهورية 
باكو(

أوكرانيا - إنكلترا )22:00 في 
روما(

رياضة22

 ،
ً
أعلن األلماني طوني كروس، العب وسط ريال مدريد اإلسباني، أمس، اعتزاله دوليا
بعد 3 أيام من إقصاء منتخب بالده من ثمن نهائي كأس اوروبا أمام إنكلترا 0-2.

 106 »لعبُت  »تويتر«:  على  تغريدة  في   
ً
عاما  31 البالغ   2014 العالم  بطل  وكتب 

مرات أللمانيا. لن تكون هناك مرة أخرى«. لقد سبق واتخذُت القرار باالعتزال بعد هذه 
البطولة« في إشارة إلى »يورو 2020«.

 لكأس العالم 
ً
 بالنسبة لي لفترة معينة أّنني لن أكون متاحا

ً
وتابع: »لقد كان واضحا

 أن أتواجد بشكل 
ً
2022 في قطر. سأصّب التركيز على اللعب مع ريال مدريد. وأود أيضا

أكبر كزوج وأب من أجل زوجتي وأطفالي«.
وشكر كروس مؤّيديه ومنتقديه على حدٍّ سواء، كما وّجه كلمات خاصة ليواكيم لوف 

، بالقول: »لقد جعلني )لوف( 
ً
الذي ترك منصبه كمدرب لـ«مانشافت« الثالثاء بعد 15 عاما

.»
ً
 في المنتخب الوطني وبطاًل للعالم. لقد وثق بي. كتبنا قصة نجاح معا

ً
العبا

أمس،  اإلنكليزي،  يونايتد  مانشستر  نادي  أعلن 
وافق على  ماتا  االسباني خوان  أّن العب وسطه 
ملعب  في  للبقاء  إضافي  لعام  عقده  تمديد 

»أولد ترافورد« حتى حزيران 2022.
ّم 

َ
انض  

ً
عاما  33 البالغ  الالعب  وكان 

 
ً
قادما الُحمر«  »الشياطين  فريق  إلى 
من تشلسي مقابل 37 مليون جنيه 
استرليني في عام 2014، وخاض 
 51 خاللها  سّجل  مباراة،   273

.
ً
هدفا

بيان:  في  النادي  وأفــاد 
ــذي ُيطلق  ال مــاتــا،  »بـــاَت 
عليه لقب الساحر داخل 
أحد  وخــارجــه،  الملعب 
ــن  ــي ــب ــالع ـــر ال ـــث أك
ــي  شـــعـــبـــيـــة ف
الحديث  التاريخ 
ـــد  ـــت ـــاي ـــون ـــي ل
باحترام  ويحظى 
شديد من قبل جميع رفاقه«.

ولم َيخض ماتا في موسم 2020-2021 سوى 
18 مباراة بسبب مرض والدته مارتا غارسيا التي 

توفيت في آذار الماضي.

 إلى نوريتش
ً
غيلمور ُمعارا

غيلمور  بيلي  االسكتلندي  الوسط  العب  إنضّم 
إلى  العائد  مواطنه  إلى  اإلنكليزي  تشلسي  من 
الدوري الممتاز نوريتش سيتي على سبيل اإلعارة 

لموسم واحد، بحسب ما أعلن األخير أمس.
في  بالده  منتخب  مع   

ً
عاما الـ20  ابن  وتألق 

التعادل  مباراة  ، خالل 
ً
حاليا المقامة  أوروبا  كأس 

ملعب  المجموعات في  دور  انكلترا في  مع   
ً
سلبا

»ويمبلي«، قبل أن يضطر إلى حجر نفسه بسبب 
مسحته  جاءت  بعدما  كورونا  بفيروس  إصابته 

إيجابية بعد المباراة.
وخاض غيلمور في الموسم الماضي 11 مباراة 
المسابقات،  مختلف  في  الـ«بلوز«  بقميص  فقط 
د أّنه »متشّوق للمجيء إلى هنا، واللعب قدر 

ّ
وأك

اإلمكان ومساعدة نوريتش سيتي على المنافسة 
في الدوري اإلنكليزي«.

 كروس لن يلعب 
أللمانيا مجددًا
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نصف  في  إسبانيا  لمالقاة  إيطاليا  وتأّهلت 
العاصمة  في  »ويمبلي«  ملعب  على  النهائي 
البريطانية لندن، في مباراة ثأرية لفريق المدرب 
في  روخا«  »ال  ضّد  خسر  الذي  كونتي  أنطونيو 

نهائي نسخة 2012 برباعية نظيفة.
عودة  البلجيكي  المنتخب  تشكيلة  وشهدت 
القائد كيفن دي بروين من اإلصابة، وغياب إدين 
الزّج  كونتي  ل 

ّ
فض فيما   ،

ً
أيضا لإلصابة  هازار 

دومينيكو  من  بداًل   
ً
أساسيا كييزا  بفيديريكو 

بيراردي.
قطع  عندما  التسجيل  الـ«أتزوري«  إفتتح 
ومّرر  الصندوق،  على مشارف  كرة  فيراتي  ماركو 
بينية باألرض إلى نيكولو باريال الذي مرَّ من بين 
داخل  من  وسّدد  اليمنى  الجهة  على  مدافَعين 
مرمى  من  السفلى  اليمنى  الزاوية  في  المنطقة 

الحارس تيبو كورتوا )د31(.
بهدف  النتيجة  إنسينيي  لورينزو  وضاعف 
منتصف  من  مرتدة  بهجمة  انطلق  عندما  ثاٍن 
على  من  يسّدد،  أن  قبل   ،

ً
العبا وراوغ  الملعب 

مشارف الصندوق، كرة مقّوصة في أعلى المقص 
األيسر من مرمى كورتوا )د44(.

صوا الفارق من ركلة 
ّ
 أّن »الشياطين الُحمر« قل

ّ
إال

لجيريمي  لورينزو  دي  جيوفاني  عرقلة  إثر  جزاء 
دوكو، فانبرى لها روميلو لوكاكو بتسديدة أرضية 
في منتصف مرمى الحارس جيانلويجي دوناروما 

 )د3+45(.
ً
الذي ارتمى يمينا

األولى  إصابتين،  الثاني  الشوط  وشهد 
لبلجيكي ناصر الشادلي الذي دخل بداًل من توما 
 

ّ
مونييه )د70(، قبل أن يخرج بعد 4 دقائق ويحل

من  فكانت  الثانية  أّما  برايت.  دنيس  منه  بداًل 
نصيب اإليطالي لياندرو سبينازوال الذي دخل بداًل 

منه إيميرسون بالمييري )د80(.

سقط سويسرا بركالت 
ُ
إسبانيا ت
الترجيح

 
ً
حدا مرات،   3 اللقب  حاملة  إسبانيا،  وضعت 

النهائي،  وبلغت نصف  المثير  لمشوار سويسرا 
بعد  الترجيح  بركالت   1-3 عليها  بت 

ّ
تغل عندما 

تعادلهما 1-1 في الوقتين األصلي اإلضافي، في 
سان بطرسبورغ في ربع النهائي.

سيمون  أوناي  اإلسباني  الحارس  وتصّدى 

أكانجي، فيما علت  لركلتي فابيان شار ومانويل 
تسديدة روبن فارغاس العارضة، قبل أن يحسم 
فيها  ق 

ّ
تأل مباراة  في  الفوز،  أوريازابال  ميكيل 

 حارس سويسرا يان سومر الذي قام بعشرة 
ً
أيضا

نسخة  في  قياسي  )رقم  المباراة  في  تصّديات 
هذا العام(، وأبعد الركلة الترجيحية لرودري، فيما 
أصاب قائد »ال روخا« سيرخيو بوسكيتس القائم 

األيمن بركلته الترجيحية األولى.
غرانيت  الوسط  لالعب  سويسرا  افتقدت 
تشاكا بسبب اإليقاف، فيما أجرى المدرب لويس 
إنريكي تغييَرين على التشكيلة التي بدأت ضّد 
كرواتيا، إذ دفع بباو توريس بداًل من إريك غارسيا، 
فيما عاد ظهير أيسر برشلونة جوردي ألبا بداًل من 

خوسيه لويس غايا.

لالعب  بهدف  التسجيل  اسبانيا  وافتتحت 
بالخطأ في مرمى منتخب  سويسرا دنيس زكريا 
بالده، عندما حّول تسديدة أرضية لجوردي ألبا من 

خارج منطقة الجزاء، )د8(.
وأدرَك شيردان شاكيري التعادل عندما وصلته 
تمريرة عرضية قصيرة على باب المرمى من ريمو 

فرولر، تابعها بسهولة في الشباك )د68(.
فرولر  بطرد  موجعة  ضربة  سويسرا  وتلقت 
له الخشن على 

ّ
بالبطاقة الحمراء المباشرة إثر تدخ

البديل جيرارد مورينو )د77(.

تشيكيا عقبة للدنمارك
رغبة  أمام   

ً
عائقا التشيكي  المنتخب  َيقف 

فّجرت  عندما   1992 عام  إنجاز  بتكرار  الدنمارك 
عندما  وذلك  باللقب،  بفوزها  مدّوية  مفاجأة 
يتواجهان في ربع النهائي على الملعب األولمبي 

في باكو اليوم.
 
ً
باكرا الخروج  الدنماركي خطر  المنتخب  واجه 

 1-0 فنلندا  أمام  بخسارته  المجموعات  دور  من 
وبلجيكا 1-2، على وقع تعّرض العبه كريستيان 
إريكسن لسكتة قلبية خالل المباراة األولى خرج 

.
ً
 سالما

ً
منها الحقا

كوبنهاغن،  في  جماهيرية  مواكبة  ومع 
المباراة  في   1-4 روسيا  الدنمارك  أسقطت 
الثالثة وأنَهت المجموعة الثانية في المركز 
النهائي في  الثاني، قبل أن تخوض ثمن 
أمستردام حيث أمطرت مرمى ويلز برباعية 

نظيفة.
غابت الدنمارك عن المرّبع الذهبي إلحدى 

البطولة  كأس  رفعت  أن  منذ  الكبرى  البطوالت 
 المنتخب في 

َ
. حينها، فشل

ً
القارية قبل 29 عاما

 كبديل 
ً
التأهل إلى النهائيات التي خاضها الحقا

عن يوغوسالفيا.
هيولماند  كاسبر  الدنماركي  المدرب  واعتبر 
قَبيل المباراة في باكو، أّنها »فرصة ربما لن تتكّرر 
. هي فرصة سنوات عدة من العمل الشاق 

ً
مجّددا

ها«.
ّ
للعديد من الناس، ونريد أن نستغل

المنتخب  وتيرة  ارتفعت 
توالي  مع  الدنماركي 
المباريات، إذ إّن الفوز، في 
حال تحقق، سيدفع به إلى 
إّما  لمالقاة  النهائي  نصف 

انكلترا أو أوكرانيا على ملعب »ويمبلي«.
 

ّ
حل أن  منذ  دامسغارد  ميكيل  الشاب  وتألق 

 
ً
بدياًل للغائب إريكسن في المباراة الثانية، ممّهدا

بافتتاحه  روسيا  على  للفوز  بالده  أمام  الطريق 
كانت  ويلز  أمام  »المباراة  أّن   

ً
معتبرا التسجيل، 

فستكون  التالية  المباراة  أّما  حياتي.  في  األكبر 
أكبر مباراة سأخوضها في مسيرتي، لذا فإّن األمور 

 بالنسبة لي«.
ً
تصبح أكثر جنونا

في  َوفرة  هيولماند  يجد  أن  المتوقع  ومن 
إلى  إريكسن،  باستثناء  بينها،  لالختيار  األسماء 
جانب الشكوك التي تحوم حول المهاجم يوسف 
من  والذي  البطولة،  في  هدفين  صاحب  بولسن، 
المرّجح أن يلعب لساعة فقط في حال تعافى من 

إصابته في الوقت المناسب.
فيها  خاضت  التي  األخيرة  المرة  وتعود 
الكبرى  البطوالت  إحدى  نهائي  ربع  الدنمارك 
إلى »يورو 2004«، حين سقطت أمام الجمهورية 
التشيكية 0-3 بقيادة بافل نيدفد وبهدفين من 

ميالن باروش.

غضب تشيكي من رحلة باكو
 
ً
قويا أداًء  التشيكي  المنتخب  قّدم  المقابل،  في 
 
ً
عدديا المنقوص  الهولندي  نظيره  على  للفوز 
2-0 في بودابست في ثمن النهائي، وتزامن هذا 

االنجاز مع غضب من رحلة باكو.
إلى  للتنقل  التشيكية  الجماهير  وستعاني 
بالدها،  منتخب  لمؤازرة  أذربيجان  العاصمة 
البرتقالي  أمام  مباراتها  تشيكيا  ت 

َ
خاض بعدما 

بِسعة  المجر  في  أرينا«  »بوشكاش  ملعب  على 
آالف   7 منهم   ،

ً
ألفا  52,834 بلغت  جماهيرية 

مشّجع تشيكي.
أجواء  سيفتشيك  بتر  الوسط  العب  َس 

َ
وعك

إلى  هذه  مثل  لمسافة  »تسافر  قائاًل:  الغضب، 
وذلك  خالية،  مدرجات  أمام  اللعب  لمجّرد  باكو 
بعدما شاهدنا األجواء في بودابست. نحن حزينون 
لذلك، لكن هكذا هي األمور هذا العام، وال يمكننا 

فعل أي شيء حيال ذلك«.
وصل رجال المدرب ياروسالف شيلهافي إلى 
ثمن نهائي إحدى البطوالت الكبرى للمرة األولى 
في  اليونان  أمام  خسروا  عندما   ،2004 عام  منذ 

بلغت إيطاليا نصف نهائي كأس أوروبا 2020 المؤّجلة إلى هذا العام، بفوزها على 
بلجيكا بهدفين مقابل هدف، في ربع النهائي، على ملعب »أليانز أرينا« في مدينة 

ميونيخ األلمانية.

إيطاليا وإسبانيا تقصيان بلجيكا     وسويسرا وتلتقيان في النهائي

نصف النهائي 1-0.
ويعتمد المنتخب التشيكي في مسيرته إلى 
 شباكه سوى 

ّ
ربع نهائي على دفاع صلب لم تهتز

باتريك  الهداف  وعلى  مباريات،   4 في  مرتين 
تشيك.

ُيعتبر تشيك الوحيد في البطولة الذي سّجل 
4 أهداف أو أكثر، في حين يطمح أن يسير على 
»يورو  لـ   

ً
هدافا المتّوج  باروش  مواطنه  خطى 

2004« في البرتغال، ليصبح ثاني العب تشيكي 
يحقق هذا االنجاز.

حلم إنكلترا يصطدم بأوكرانيا
األلمانية  عقدتها  فك  من  تمكنت  بعدما 
وتحقيقها فوزها األول في األدوار اإلقصائية منذ 
1996، تنتقل إنكلترا اآلن إلى روما حيث تصطدم 
في ربع النهائي بمنتخب أوكراني ليس لديه أي 
شيء ليخسره ألّن مجّرد وصوله إلى هذه المرحلة 

 له.
ً
 تاريخيا

ً
يشكل إنجازا

متفّرج  ألف   40 أمام  اإلنكليز  ونجح 
إقصاء  »ويمبلي« في  احتشدوا في مدرجات 
الغريمة ألمانيا بالفوز عليها 2-0، ليحافظوا 
على شباكهم نظيفة في المباريات األربع 

التي خاضوها في هذه النهائيات.
بلقبهم  تّوجوا  اإلنكليز  أّن  صحيح 
 ،

ً
عالميا أو   

ً
قاريا كان  إن  الوحيد، 

بفوزهم في نهائي مونديال 1966 
على ألمانيا الغربية في »ويبملي«، 

ل عقدة 
ّ
 أّن »مانشافت« شك

ّ
إال

»األسود  لمنتخب  تاريخية 
النهائي  ذلك  منذ  الثالثة« 

بعد   2-4( للجدل  المثير 
التمديد(.

اإلنكليز  ووّدع 
العالم  كأس  نهائيات 

ربع  من   1970 أعوام 
النهائي و2010 من  النهائي و1990 من نصف 
ثمن النهائي على يد األلمان، كما وّدعوا البطولة 
األخيرة التي استضافوها على أرضهم عام 1996 
في كأس أوروبا من نصف النهائي على يد ألمانيا 

.
ً
 بلقبها الثالث واألخير قارّيا

ً
التي تّوجت الحقا

»تسافر لمسافة مثل هذه 
 إلى باكو لمجرّد اللعب 

 أمام مدرجات خالية، 
 بعدما شاهدنا األجواء 

في بودابست«

إنكلترا تأمل أّل ينتهي المشوار 
عند الملعب األولمبي من 
أجل العودة إلى »ويمبلي«

نيكولو باريال يفتتح التسجيل إليطاليا في مرمى بلجيكا )أ ف ب(

أوكرانيا تعّول بشكل خاص 
على ألكسندر زينتشينكو 

وأندري يارمولينكو



 )CFI( الفرنسية  اإلعالم  وسائل  تطوير  وكالة  ذ 
ّ
تنف

مشروع »قريب« بتمويل من فرنسا بقيمة 10 مليون 
يورو عبر الوكالة الفرنسّية للتنمية على مّدة 5 سنوات، 
الفلسطينّية.  واألراضي  والعراق  واألردن  لبنان  في 
ويهدف هذا المشروع إلى دعم إنتاج محتويات أقرب 
إجراءات  ودعم  المواطنين،  اهتمامات  إلى  يكون  ما 
لة، 

ّ
المضل المعلومات  ومكافحة  اإلعالمّي  التثقيف 

وتحفيز  ة، 
ّ
المستقل اإلعالم  وسائل  استدامة  ودعم 

الّنقاش العاّم حول دور الصحافّيين في المجتمعات.

غريو
وشّددت سفيرة فرنسا في لبنان، السّيدة آن غريو، في 
كلمتها اإلفتتاحّية على التزام فرنسا بتطوير وسائل 
إعالم حّرة وموثوقة وذات جودة عالية: »الصحافّيون 
والحياة  التنمية  في  أساسّية  فاعلة  جهات  هم 
الديمقراطّية. فمن خالل عملهم االستقصائّي، ومن 
واهتماماتهم،  المواطنين  مبادرات  تغطية  خالل 
يشّجعون  العاّم،  الّنقاش  تحفيز  خالل  من  وكذلك 
من  سّيما  ال  والمساءلة،  الشفافّية  من  المزيد  على 
َعّد وسائل اإلعالم، اليوم 

ُ
جانب السلطات العاّمة. وت

أكثر من أّي وقٍت مضى، وسيلة للتماسك االجتماعّي 
نشئ 

ُ
ت التي  لة 

ّ
المضل المعلومات  من خالل مكافحة 

رات بين المجتمعات«.
ّ
توت

وسائل  تطوير  لوكالة  التنفيذّي  الرئيس  وأشار 
اإلعالم الفرنسية )CFI(، تييري فاالت، إلى أّن لبنان 
هو البلد الذي أطلقت فيه الوكالة معظم المشاريع 

بسبب ديناميكّية وسائل اإلعالم فيه وتنّوعها والدور 
المثالّي الذي تلعبه على المستوى الوطنّي وفي جميع 
الشركاء  من  العديد  بجودة  وأشاد  المنطقة.  أنحاء 
الفرنسية  اإلعالم  وسائل  تطوير  لوكالة  اإلعالمّيين 
من  العديد  تنظيم  تّم  بفضلهم  الذين،  لبنان  في 
من  اإلعالم  وسائل  جمعت  التي  الكبيرة  الفعالّيات 
ط الضوء 

ّ
جميع أنحاء العالم العربّي في بيروت. وسل

خص فلسفة هذا 
ّ
على معنى كلمة »قريب« التي تل

 شيء إلى دعم اإلعالم 
ّ

المشروع الذي يهدف قبل كل
وكالة تطوير  أّن  إلى  أخيرا  وأشار  المحلي وتطويره. 
الدولّية  الجهات  أوائل  من  كانت  الفرنسّي  اإلعالم 
اللبنانّيين  والصحافّيين  لإلعالم  الدعم  قّدمت  التي 
المتضّررين من مأساة 4 آب من خالل المساهمة في 
صندوق »مبادرة دعم اإلعالم« الذي أنشأته مؤّسسة 

سمير قصير.
لمركز  التنفيذّي  المدير  الحوار  بإدارة  قام 
)سكايز(  والثقافّية  اإلعالمّية  الحّرّيات  عن  الدفاع 
كما  مهّنا،  أيمن  السيد  قصير،  سمير  مؤّسسة  في 
مراسلة  وهي  إبراهيم،  علياء  الحلقة  هذه  جمعت 

سة لموقع »درج«؛ والسيدة أماندا أبو عبد  أولى ومؤسِّ
روال  والسيدة  »خطيرة«؛  منّصة  مؤّسسة  وهي  الله، 
مخايل، وهي مديرة مؤّسسة »مهارات« ومؤّسستها؛ 
والصحافي االستقصائي رياض قبيسي، وهو رئيس 
وناقش  الجديد.  تلفزيون  في  التحقيقات  قسم 
الصحافة  أهّمّية  من  تتراوح  قضايا  المتحّدثون 
األزمات،  أوقات  في  العاّم  والنقاش  االستقصائّية 
نماذج  وإيجاد  لة 

ّ
المضل المعلومات  مكافحة  إلى 

اقتصادّية مستدامة.
جمهور  مع  لآلراء  تبادل  خالل  النقاش  واستمّر 
المدنّي  للمجتمع  لين 

ّ
وممث صحافّيين  من  ف 

ّ
مؤل

ومهنّيين في مجال التنمية والتعاون الثقافّي. وتم 
 على شبكات التواصل االجتماعّي 

َ
 الحدث مباشرة

ّ
بث

الثقافي  والمركز  الدولّية  فرنسا  قناة  و  لـ«سكايز« 
الفرنسّي في لبنان.

 
الوكالة الفرنسية للتنمية

تعمل الوكالة الفرنسّية للتنمية على تنفيذ سياسة 
ق بالتنمية والتضامن الدولّي. ومن 

ّ
فرنسا فيما يتعل

خالل أنشطتها في تمويل القطاع العام والمنظّمات 
البحثّية  ومنشوراتها  وأعمالها  الحكومّية،  غير 
للتنمية( والتدريب  الفرنسّية  الوكالة  )الّصادرة عن 
التدريب  )مركز  المستدامة  التنمية  مجال  في 
في  التوعّية  وحمالت  للتنمية(  الفرنسّية  للوكالة 
بتمويل  للتنمية  الفرنسّية  الوكالة  تقوم  فرنسا، 
أكثر  عالم  نحو  االنتقال  مسارات  وتسريع  ومرافقة 

 ومرونة.
اً

عدال
مع  مشتركٍة  لحلوٍل  شركائنا  مع  نؤسس  نحن 
بمتابعة  فرقنا  وتلتزم  ولفائدتهم.  الجنوب  ان 

ّ
سك

في  ١١٥دولة  في  ميدانّي  مشروٍع   ٤٠٠٠ من  أكثر 
أزمات.  تعيش  التي  المناطق  وفي  العالم  أنحاء 
 برامجنا ومشاريعنا إلى حماية الخيرات 

ّ
وتهدف كل

البيولوجّي،  والتنّوع  المناخ،  وتعزيز  المشتركة 
والّسلم، والمساواة بين الجنسين، والتعليم والصّحة، 
ونحن نساهم بالتالي في التزام فرنسا والفرنسيين 
بأهداف التنمية المستدامة من أجل عالم مشترك. 
موقعنا  لزيارة  ندعوكم  المعلومات،  من  لمزيد 

www.afd.fr :اإللكتروني
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غريو خالل إطالق المشروع والحضور

في إطار إطالق أنشطة المشروع اإلقليمّي 
»قريب« في لبنان لدعم اإلعالم في المنطقة، 

نّظمت سفارة فرنسا في لبنان، ووكالة تطوير 
وسائل اإلعالم الفرنسية )CFI(، والوكالة 

الفرنسّية للتنمية )AFD(، بالشراكة مع المركز 
الثقافي الفرنسّي في لبنان، حلقة نقاش بعنوان 

»اإلعالم اللبنانّي في مواجهة األزمات: وهأل 
لوين؟«،  وذلك في حضور عدد من الصحافّيين 

ومنّظمات المجتمع المدنّي لمناقشة التحّديات 
التي يواجهها اإلعالم اللبنانّي.
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