
ابراهيم نارصالدين 

يف ظل »تقنني« ممنهج لحاجات اللبنانيني املرهقني يف البحث 
عن حاجاتهم اليومية، تحاول الســلطة الترشيعية والتنفيذية 
ايهام »املذلولني« بالقيام بانجازات »وهمية« بعضها »لزوم ما 
ال يلــزم« كقانون »الكابيتال كونرتول« الذي تأخر نحو ســنة 
ونصف الســنة حيث »اليل رضب رضب واليل هرّب مرصياتو 
هــرَب«، وبعضها اآلخر »تربيح جميلة« عرب االعالن االنتصار 
عىل »العتمة« مرحليا من خالل مراســيم اســتثنائية لرشاء 
الفيــول، كان باالمكان فتحهــا دون تضييع للوقت والذي ادى 

اىل وضع اللبنانيني تحت رحمة اصحاب »املوترات«...
هذا يف االقتصاد، اما يف السياســية، فيمكن القول اننا قد 
نكون امام اكرث من اســبوع قبل سقوط »املناورات«، فلم يعد 
مــن »أوراق ضاغطة« لدى احــد إلخراج أزمة تأليف الحكومة 
اللبنانية من »عنق الزجاجة«، وما هو موضوع عىل »الطاولة«، 
مبادرة رئيس املجلس النيايب نبيه بري، وال يشء آخر، وبانتظار 
ما ســيقوله االمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله اليوم 
يف الشأن الحكومي، حيث من املنتظر ان يرفع من »دوز الحض« 
عىل امليض قدما يف عملية التأليف، والدفع نحو«مســاكنة« 
الرضورة بني رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة 
املكلف ســعد الحريري، تتجه »عني التينة« اىل عدم  التشــدد 
يف متديد »عمر« املبادرة، وعدم اعالن وفاتها نهاية االســبوع 
الحــايل، اال اذا حصل تطــور مفاجىء، فالحكمة تقيض ان ال 
تنعــى »املبادرة » يك ال تنزلق االمور اىل ما ال تحمد عقباه يف 

ظل استحالة تقليص مدة املجلس النيايب.
فهــذه املراوحة الحكومية، تبقى افضــل من اعالن انهيار 
املســاعي اقله حتى االتفاق عىل املخــرج البديل، اي حكومة 
تحرض لالنتخابات املقبلة. ويف االنتظار، تســتمر االتهامات 
الخافتة بــني فريقي »التعطيل« بعدما اســتجابا اىل الدعوة 
اىل التهدئــة الصاخبة، وال تزال االمور عىل حالها، حيث يؤكد 

»تيــار املســتقبل« ان الكرة يف ملعب الفريــق اآلخر، الذي مل 
يعط موافقته عىل التســوية بعد، مــع التأكيد انه ليس لدى 
الرئيــس الحريري ما يقدمه بعدما تفاهم عىل صيغة الحل مع 
بــري، يف املقابل، ال يزال فريــق الرئايس ُمرّص عىل حقه يف 
تسمية  الوزراء املسيحيني، ملمحا اىل امكانية هضم »املثالثة« 
يف صيغــة »الثالث مثانات«، اذا حصل عىل ما يريده حكوميا، 
لكن الجديد ما نقل عن النائب جربان باســيل بانه ال يفهم ملاذا 
يرّص حلفاؤه يف فريق »املامنعة«، حركة امل وحزب الله، عىل 
دفعــه اىل تقديم تنازالت لفريق خــر كل رهاناته الداخلية 
والخارجية، حيث ال يجد الحريري من يقف يف »ظهره« ال يف 
الداخل وال الخارج، بينام »فريقنا« يحقق التقدم واالنتصارات 
يف االقليــم وحتى دوليا من خــالل التحالف الوثيق مع ايران 

وروسيا؟    

 { الحريري ُملتزم وبري ينتظر {
ووفقا ملصادر »عــني التينة« مل يعد من املربر الحد التأخري 
يف الرد عىل طروحات بري الذي ال يزال يحمل »عصا« التشاؤم 
والتفــاؤل من النصف، وهو يردد امــام زواره ان األيام كفيلة 
بالكشــف عمن يناور ويراوغ، دون ان مينح مبادرته ســقفا 
زمنيا معينا، ووفقا للمعلومات، ال يزال بري ينتظر رد باســيل 
عــىل ما نقله اليه »الخليلني« بعــد االتفاق مع الحريري عىل 
التســوية، ويف هذا السياق، اكد الرئيس املكلف يف اتصال مع 
رئيــس املجلس انه ما يــزال ملتزما مبا جرى التوافق عليه يف 
»عني التينة«، مشــددا عىل انه غري مســتعد لتقديم اي تنازل 

جديد مهام بلغت »الضغوط«!
ويف هذا السياق، عكس املكتب السيايس لـ »حركة امل« حالة 
»االستياء« الواضحة يف »عني التينة« من الخطابات والبيانات 
»العنرتية« والشــعبوية التي ال تحقق حتى مصالح  مطلقيها 
وال اهدافهــم، وبالتأكيد تغيب عنها مصلحة الوطن الذي وصل 
حد االنهيار وآخر الدرك. وبحسب املكتب السيايس، يجب وقف 
املهاترات واملكابرة والعناد غري املجدي، ومالقاة مبادرة الفرصة 

االخرية بدون إضاعة الوقت، ووقف االبتزاز الســيايس وتحديد 
الحصص الوزارية، وكأن الناس تهتم بعدد الوزراء او وزاراتهم! 

 { القبول »باملثالثة«؟ {
يف املقابل، تشــدد مصادر »التيــار الوطني الحر« عىل انها 
ويف حال »هضمت« مترير صيغة »الثالث مثانات« ملرة واحدة 
دون ان تكون عرفا يسمح »باملثالثة« »املقنعة«، »كرمى لعيون« 

الحلفاء، فان رئيس الجمهورية لن يسمح بسابقة التخيل عن 
دوره الوطني وحقه يف تسمية الوزراء املسيحيني وفقا ملا متليه 
طبيعــة النظام القائم اليوم يف البالد، ولهذا ال تنازل عن منح 
الحريري الحق يف تسمية وزيرين مسيحيني هام حق للرئيس 
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ــاة ــاالت وفـ ــ ــا«: 6 حـ ــ ــورونـ ــ »كـ
ــدة ــ ــدي ــ ج إصــــــابــــــة   71 و 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 71 إصابة 

جديدة بالفريوس، توازياً مع تسجيل 6 حاالت وفاة.
ولفتــت الوزارة إىل أن عــدد اإلصابات اإلجاميل ارتفع 
يف البــالد إىل 541628 حالــة، يف وقت وصل مجموع 
ضحايــا الوباء إىل 7769 حالة وفــاة. وأوضحت أن عدد 
حاالت الشــفاء اإلجاملية وصلت منذ انتشارها يف لبنان 

إىل 524500 حالة.

بــــــــطــــــــولــــــــة لـــــبـــــنـــــان
ــة : ــ ــلـ ــ ــسـ ــ فـــــــي كـــــــــرة الـ

ــر لــبــيــبــلــوس  ــيـ ــثـ فـــــــوز مـ
)66-77( املــتــحــد  عــلــى 
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ــى مــا قبل 11 ايــار ــهــّدد: الــقــدس لــن تــعــود ال »فــصــائــل املــقــاومــة« ت
املتظاهرين حماية  على  قادرين  لسنا  االعــام«:  »مسيرة  ألغى  العدو 

صعوبة ــزداد  ي ــران  اي مع  املراقبة  اتفاق  الــذريــة«:  للطاقة  »الدولية 
عراقجي: العقبات ليست ُمستعصية واملهّم ُمراعاة مواقف ايران الثابتة

املشــرتكة  الغرفة  أكدت 
املقاومــة  لفصائــل 
الفلســطينية، مساء امس،  
إن«قيادة الغرفة املشــرتكة 
تراقــب عــن كثب ســلوك 
املدينة  يف  الصهيوين  العدو 
لها  وســيكون  املقدســة، 
كلمتهــا إذا ما قــرر العدو 
العودة باألوضاع إىل ما قبل 

11 ايار«.
وقالت الغرفة املشرتكة يف 
بيــان لها: »يف ظل ما يتوارد 
من أنباء يف هذه األيام حول 
مســرية األعالم الصهيونية 
واألوضاع يف الشــيخ جراح 
فإن  املقدسة  املدينة  وعموم 
لفصائل  املشــرتكة  الغرفة 
الفلســطينية،  املقاومــة 
تراقب عن كثب سلوك العدو 

أعلن املديــر العام للوكالة 
الذرية  للطاقــة  الدوليــة 
رافائيــل غرويس أن طهران 
مل تجب عن أســئلة الوكالة 
سوى حول واحد من املواقع 
النوويــة التي تم الكشــف 
اليورانيوم  آثار  عن  ســابقا 

فيها.
وأثنــاء اجتــامع مجلس 
امس،  الوكالة،  محافظــني 
ذكّر غرويس بأنه قدم سابقا 
للــدول األعضاء يف املجلس 
مواقع  أربعة  حــول  تقريرا 
مضيفا:  معلنة،  غري  إيرانية 
»منــذ تقديم تقريري األخري 
مل تقــدم إيران أي معلومات 
جديدة حول أي منشــأ ومل 
تجب عن أي أسئلة طرحتها 

اللبناين يتدحرج نحو االسوأ،  املشــهد 
االزمات تجــاوزت الخــط االحمر وتنذر 

بانهيار القطاعات:
ـ العتمة الكاملة تأجلت اىل حني...

ـ البنزين بالقطارة واملحطات تنئ...
ـ الصيدليات دّقت ناقوس الخطر وتهّدد 

باالقفال يوم الجمعة.
ـ املستشــفيات بــدأت تعلن تباعاً وقف 

الفحوصات الخارجية...

كل يشء يحصــل، وكأن املواطنني يف 
واد واملســؤولني يف واد آخــر، ال يرّف لهم 
جفن عاّم يعانيه الشــعب من فقر وجوع 

ومرض...
اال يصل اىل مسامع املسؤولني رصخات 
القهر والذّل... ماذا ينتظرون لنشل الوطن 

من االنهيار الكامل؟
التاريخ لن يرحمهم...

عىل طريق الديار

»الديار«

»لـــجـــنـــة املـــــــــال« أقــــــّرت 
ــال كـــونـــتـــرول« ــتـ ــيـ ــابـ ــكـ »الـ
كنعان: يُجيز السحب بما يُعادل
شهرياً دوالر   800 ــى  ال  400

ــن ــ ــي ــ ــوت ــ امـــــيـــــركـــــا: لـــــقـــــاء بــــــايــــــدن وب
ــا ــايـــة مــصــالــحــن ــمـ ـــي ســـيـــاق حـ يـــأتـــي فـ

ــرات  ــ ــ ــؤش ــ ــ ــة«: ُم ــ ــيـ ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ »الــــصــــحــــة الـ
ــكــن! ــع »كـــــورونـــــا«... ول ــراج ــت ــعــة ل ــشــّج ُم

أكد مستشار األمن القومي األمرييك، جيك 
ســوليفان، امس، أن الواليات املتحدة ال تعترب 
اللقاء املقبل للرئيس جو بايدن، وجها لوجه مع 
نظريه الرويس، فالدميري بوتني ، تشجيعا، بل 
دفاًعا عن املصالح األمريكية. وقال: »إن اللقاء 
ليــس »مكافأة« لبوتني بل هو الطريقة األكرث 
فاعلية لالســتامع إليه مبارشة لفهم وإدارة 

الخالفات بني واشنطن وموسكو«.

وقــال ســوليفان: »أود أن أكــرر أننا نرى 
االجتامع مع الرئيس الرويس ليس تشــجيعا، 
ولكــن كجزء مــن حامية املصالــح والقيم 
األمريكية”، وأضاف »هناك العديد من القضايا 
التــي يتعني عىل البلدين العمــل من خاللها، 
واملحادثة املبارشة بني بايدن وبوتني هي أفضل 

قــال املدير العام ملنظّمــة الصحة العاملية 
تيــدروس أدهانوم غيربيســوس »إنّنا نرى 
مؤرّشات مشــجعة عىل صعيــد تراجع وباء 
كورونــا، اال أنّه ال يــزال هناك نتائج مختلفة 
عامليا«، مشّدًدا »عىل أنَّ لرفع القيود مع انتشار 

متحّورات كورونا نتائج كارثية«.
وأشــار غيربيسوس خالل مؤمتر صحايف 
مــن جنيــف، إىل أنَّ الّتفاوت الكبري يف وفرة 
لقاحــات كوفيد-19، أّدى إىل ظهور »جائحة 
يــن« عىل حدِّ تعبريه، منّبًهــا أنَّ »الدول  بحدَّ

الغنية أصبحت محميــًة من الفريوس بينام 
الدول الفقرية ال تزال معرّضة لخطره«.

وبنيَّ أن بعد ســّتة أشــهر من بَدء عملية 
الّتطعيم ضّد الفــريوس، قامت الدول الغنية 
بتوزيع 44% من الجرعات، بينام الدول الفقرية 
مل توزِّع سوى 0.4%، معتربًا أّن »اليشء األكرث 
إحباطًا هــو أنَّ هذه اإلحصائية مل تتغري منذ 
أشهر«، وأكّد »أنّه مع انتشار متحّورات كورونا 

ــابـــات ــر لـــانـــتـــخـ ــ ــزويـ ــ ــنـــيـــاهـــو يُــــصــــّعــــد: اكــــبــــر عـــمـــلـــيـــة تـ ــتـ نـ
ــنــت ــي ــار عـــلـــيـــهـــا ب ــ ــ ــادة الــــتــــي سـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ ــس: كــــنــــُت الـ ــ ــت ــ ــان ــ غ

قــال رئيس الحكومة اإلرسائيلية املنتهية واليته 
بنيامني نتنياهو، معلقاً عىل تشكيل حكومة نفتايل 
بينيت ويائري البيد، إنها تشــكّل »أكرب عملية تزوير 
لالنتخابات يف تاريــخ إرسائيل«، أضاف: »الناس 
يشــعرون أنهم مخدوعني وهم محقون. ال ميكن أن 
نســد أفواههم ونُسكتهم«، مشرياً إىل أن الحكومة 

املرتقبــة »لن تكون قادرة عــىل التصدي للطلبات 
األمريكية بتجميد االستيطان، ولن تجرؤ عىل تنفيذ 
عمليات يف قلب إيران، وال شــّن حمالت عسكرية 

يف غزة«.
وأكــد نتنياهو، خالل جلســة كتلة الليكود يف 
الكنيست، أنه عىل عكس بينيت والبيد »وال مرة وافقنا 

إعطاء منصور عباس الحكم الذايت الفلسطيني يف 
النقــب، وال مرة وافقنــا أن نقيم معه حكومة وأن 

نعطيه رئاسة لجنة الداخلية يف الكنيست«.
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لن نبقى األواني الفارغة
نبيه الربجي

موسكو  يف  عريب  زميل 
رجب  وصفت  »أنت  يل  قال 

طيب اردوغان بـ«الثعبان«.
السياســية  األوســاط 
واالعالمية  والديبلوماسية 
بـ«الثعبان  تصفــه  هنــا 

العثامين«.
تتحدث  األوســاط  هذه 
عن »سلطان لاليجار«. بكل 
االســراتيجي  العمى  ذلك 

راهن عىل دونالد ترامب، وحاول كثرياً أن يلعب دور »حصان 
طروادة« يف املنطقة العربية، من سوريا والعراق اىل مرص 

وليبيا وتونس والسودان.
ها هو يضع ظهــره اآلن بترصف جو بايــدن بأن يكون 
السكني األمريكية يف الخارصة الروسية، من اذربيجان اىل 
أوكرانيا، وأخرياً اىل بولونيا التي عقد معها صفقة لبيعها 24 

طائرة مسرّية..
يف أروقة الكرملني العيون الحمراء تالحق الرئيس الريك 
. الصدام ليس مستبعداً عىل األرض السورية اذا بقي يراوغ، 
ويستخدم تلك النيوانكشارية التي العديد من أفرادها ينتمون 

اىل جمهوريات داخل االتحاد الرويس.
األوســاط املذكورة تعيد اىل الذاكرة سلسلة الحروب التي 
اندلعت بني القيارصة والســالطني. فيها كلها كانت الغلبة 
للقيارصة. حتى أن الصينيني، بأعصاب التنني، غاضبون بعدما 
تبني لهم أن االستخبارات الركية ال تتوىل تعبئة األيغور يف 
اقليم سينغيانغ )تركستان الرشقية( ضد الحكومة املركزية 

فحسب، بل أنها تزودهم باملال والسالح.
كالم يف موســكو من قبيل »كم هو غبي هذا الرجل حني 
يعتقد أنه يســتطيع رشاءنا، أو الهاءنا، أو خداعنا، بصفقة 
االـــس . اس ـ 400« بعدما رفــض فالدميري بوتني طرحه 
القامة نوع من الرشاكة االســراتيجية يف الرشق األوسط، 
كام لو أن األمريكيني ســيفتحون أمامه األبواب، وهم الذين 
يربمجون الرصاعات بارســاء التوازنات بني نقاط الضعف ال 

بني نقاط القوة يف املنطقة...
استطراداً، ملاذا يحىك عن »الفراغ« فقط يف منطقتنا دون 
ســائر املناطق يف الكرة األرضية؟  بدأ هذا مع جون فوسر 
داالس )وزيــر الخارجية األمريكية بني عامي 1953 و 1959 

( الذي أطلق »مبدأ ايزنهاور« مللء الفراغ يف الرشق األوسط.
آنــذاك كتــب الصحــايف الســاخر اســكندر الريايش 
»األمريكيون يريدون منا اقامة املتاريس يف وجه الشيوعية 
بأكياس الطحني بدل أكياس الرمل« كتعليق عىل قيام النقطة 
الرابعة«األمريكية بتوزيــع الطحني عىل اللبنانيني يف اطار 

االسراتيجية الخاصة باحتواء أي مد شيوعي.
الطريف أن الكثريين منا يراهنون عىل حلول الصني محل 
الواليــات املتحدة يف تلــك املهمة، كام لــو أن الصينيني ما 
زالوا عىل خطى كونفوشــيوس »دعوا قلوبكم تيضء لكم 
الطريق«، ومل يدخلوا يف ثقافة السوق، وهم الذين كانوا يف 
طليعة األمم القدمية التي المســت التكنولوجيا . منهم كان 
األوروبيون يســتوردون األفكار واألدوات قبل عرص النهضة 
وظهــور املداخن . لكن املؤرخني يف القــارة العجوز أغفلوا, 
وألســباب ال تزال غامضة، حتى مجرد االشارة اىل التواصل 

التكنولوجي مع الصني.
ملاذا يتعامــل معنا اآلخرون، كل اآلخريــن، كوننا األواين 
الفارغة ؟ رفيق رشف، الرســام البعلبيك الرائع، والذي أعاد 
احياء عنرة بن شداد يف ذاكرتنا بديناميكية ايحائية فذة، قال 
»هم النحاسون ونحن األواين املطروقة«. الطناجر املطروقة. 
أما ترانا نشبه، بعباءاتنا، أوبربطات عنقنا، أو باقدامنا الذهبية 

)ناهيك عن أقدامنا الحافية( الطناجر املطروقة ؟
فيلســوف التاريخ الربيطــاين أرنولد توينبــي اذ الحظ 
مقارباتنا القبلية للغيب، سأل »هؤالء املثقلون بااليديولوجيا، 

وبالتاريخ، كيف لهم أن ينهضوا عىل أقدامهم« ؟.
باراك أوباما )وجو بايدن ظل له( قال لنا »املشكلة فيكم«، 

نحن مرىض الثقافات امليتة، واملفاهيم امليتة.
ماذا ينقــص العرب، باملوارد الهائلــة، وبالكتلة البرشية 
الهائلة، وباملواقع )الجغرافيــة( الهائلة، ليك ميألوا الفراغ 
بدالً من الرهان حيناً عىل االلــه األمرييك، وحيناً عىل االله 

الصيني، وحتى عىل االله اليهودي؟
ليك ال نبقى األواين الفارغة، أو األواين املطروقة، تصوروا 
قوساً جيوســرتيجياً بني مرص وسوريا والسعودية برؤية 
خالقة لديناميات القرن. أال يتغري شكل الرشق األوسط ؟ ولو 

مرة واحدة نكرس أنف املستحيل...

جويل بويونس

يــرص املعنيون مبلــف تشــكيل الحكومــة واملتابعون 
مبادرة  ان  القامئة عــىل  والوســاطات  االتصاالت  لحركة 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري مل متــت، ال بل هي قامئة 
ومستمرة، اىل ان يعلن االخري بنفســه وفاتها، وهو لهذه 
الغاية، يكثف جهوده عرب الوســيط النائب عيل حسن خليل 
عىل خط »بيت الوســط« فيام يتوىل حزب الله خط »مرينا 

الشالوحي«.
ويف هذا االطــار، اكدت مصادر متابعة بان الســاعات 
املاضية شــهدت زيارات بعيدة عن االعالم لخليل اىل »بيت 
الوســط«، كام جرى تواصل مع رئيس التيار الوطني الحر 
جربان باســيل عرب الحاج وفيق صفــا، اال ان اي تقدم مل 

يسجل، اذ ال يزال الطرفان مرصين عىل موقفهام.
وباالنتظــار تفيــد املعلومات، بان بري الــذي كان منح 
االمور  سيحســم  مبادرته  النعاش  اضافية  اياما  لنفســه 
هذا االســبوع، وهنا تفيد مصادر مطلعة عىل حركته، بان 

الصورة قد تتبلور يف غضون يومني.
عىل خــط الوســاطات ، فبعدما كان وزيــر الخارجية 
الفرنســية جان ايف لودريان واضحا خالل زيارته االخرية 
لبــريوت بانه مل يــأت ليتحدث بالحكومة، مبديا اســتياء 
واضحا من املســؤولني اللبنانيني الذيــن يعطلون التأليف، 
ومحذرا من اجراءات مشــددة ســتطال هؤالء، فقد عادت 
فرنســا للدخول مجددا عىل الخط الحكومي، لكن هذه املرة 
التي اجراها املسؤوالن يف خلية االزمة  من باب االتصاالت 
اللبنانية، اي كل من باتريك دوريا واميانويل بون، باملعنيني 
بتشــكيل الحكومة )رئيس الربملان والرئيس املكلف ورئيس 
التيار(، اال ان اوســاطا مطلعة عىل جــو هذه االتصاالت 
اكــدت بانها »اتصاالت اســتطالعية« ال اكرث، ملعرفة مدى 
جدية املســؤولني بالتعاطي مع مبادرة بري كفرصة اخرية 

للحل.
وهنــا تفيد مصــادر مطلعة عىل الجــو الفرنيس ، بان 
املوقــف الفرنيس تجــاه لبنان بات اليوم اكــرث ليونة من 
الواقع  صعوبة  الفرنسيون  املسؤولون  ادرك  بعدما  السابق، 
الســيايس اللبناين، وما بات يهم فرنســا هو ان تتشــكل 
حكومــة الراحة لبنان وعدم فشــل فرنســا يف ان واحد، 
وانطالقا من هنا، فقد اعطت فرنســا مهلــة اضافية قبل 

اخرى. بخيارات  التفكري 
هذه الخيارات كانت باريس قد فاتحت مسؤولني لبنانيني 
زاروا االرايض الفرنســية يف اآلونــة االخــرية باملعادلة 
التاليــة :« شــكلوا حكومة واذا عجزتم عــن ذلك فاذهبوا 
انتخابات تدير  انتخابات مبكــرة او جّهزوا لحكومــة  اىل 

 املرحلة االنتقالية الفاصلة عن االســتحقاق النيايب، سواء 
متت بتوقيتهــا يف أيار  من العام املقبــل أو اذا تم التوافق 
عىل تقريــب موعدها وإجــراء انتخابــات مبكّرة«! ويف 
هذا الســياق، كشــفت معلومات ان رئيس الحزب التقدمي 
االشرايك الذي يتوجه اليوم اىل موسكو والذي كان التقى 
السبت الســفري الرويس اىل مأدبة غداء يف املختارة طلب 
من روسيا املســاعدة بالضغط عىل املعنيني لتقديم تنازالت 
وقال ما مفاده :« نحن االن معزولون، وروسيا باستطاعتها 
انطالقا مــن موقعها التواصل مع جميع الفرقاء، واملطلوب 
اليــوم تنازالت من الجميــع، لذلك يجب اعطــاء االولوية 
للمعالجــات الرسيعة التي قد تؤدي لتشــكيل حكومة بدل 

الخارج«. الرهان عىل 
ويف اطــار الحديث عن الجو الرويس اللبناين، كشــفت 
مصــادر مطلعة عىل الجو الرويس، بانــه خالفا ملا يقال ، 
فروسيا ليســت متمســكة بالحريري، وهذا ما فاتحت به 

اكرث من مسؤول لبناين زارها اخريا.
وبالعودة اىل آخــر االتصاالت الحكومية ، افادت مصادر 
مطلعة عىل جو بعبدا، انهــا ال تزال ترحب مببادرة الرئيس 
بري التــي ال تزال تعتربهــا قامئة طاملا انــه مل يعلن هو 
فشــلها، وقالت املصادر :« يف اخذ وعطا واشارات«، لكن 

ال عــرض او تصور نهائيا يقدمه بــري، وبالتايل، ال يشء 
ملموســا بعد«، جازمة »اال تواصل حصــل عىل خط بعبدا 

التينة«. عني 
ويف الســياق ذاته، افادت اوساط مطلعة بان املشكلة ال 
تزال تتمثل بتســمية الوزيرين املسيحيني، مؤكدة ان موقف 
فريق رئيس الجمهورية مل يتغــري، فطاملا ان الحريري هو 
من سمى فريقه وكذلك الثنايئ، فمن حق رئيس الجمهورية 

املسيحيني. يسمي  ان 
وكشــفت االوســاط بان الحريري ال يزال رافضا لطرح 
بعبدا باختيار مســتقلني  بالتوافق بينه وبني الرئيس عون، 
وانه جدد يف التواصل االخري الذي حصل معه عرب حســن 
خليل رفضه هذا الطرح، مشريا اىل انه من  حقه ان يسمي!

اما عىل خط  التيار الوطني الحر، فافادت مصادر مطلعة 
عىل جوه، بانه ينتظر حتى نهاية االسبوع افساحا للمجال 
للمساعي الجارية، كاشــفة عن طرف ثالث دخل عىل خط 

االزمة من دون االفصاح عــن الجهة املقصودة، وقد تكون 
فرنســية بحســب املعلومات ، وقد نقل عــن رئيس التيار 
جربان باســيل من بعض الزوار، ومــن متكن من التواصل 
معه بالســاعات املاضية، قوله التايل :«الحكومة مش الزم 

بقــا تنطر وما حدا الزم بقا ينطر... ال نحن وال الحريري!«
وبانتظــار ما قد يديل به االمني العام لحزب الله الســيد 
حســن نرصالله الذي سيجدد بحسب املعلومات دعم مبادرة 
بري باعتبارها الفرصــة الوحيدة املتبقية، والدعوة للتوافق 
الداخيل وتقديم التنــازالت ملصلحة البالد، فالقارئ ملختلف 
املعطيات والتطورات االقليمية يدرك متاما ان كل ما يحصل 
يف لبنان من مبادرة من هنا او وســاطة من هناك ال يعدو 

للوقت. تقطيعا  كونه 
ولكن، مل ال يعلن بري فشل مبادرته او نجاحها ؟ عىل هذا 
السؤال ترد مصادر مطلعة عىل حركة االتصاالت بالقول :« 
رئيس مجلس النواب ال يســتطيع اعالن فشل مبادرته النه 
هو اوال صاحب املبــادرة التي هي املبادرة االخرية، طاملا ان 
املبادرة الفرنســية اصبحت« يف خرب كان«، اضف اىل ذلك 
انه هو مــن يغطي الحريري، وبالتايل، امهل نفســه وقتا 
اضافيا عىل ان »ينســحب بعدها بهدوء«، الن ال تقدم عمليا 

حصل والرشوط هي هي.
اما عن الســيناريو املحتمل خالل اشــهر وامكان اعتذار 
الحريري، فتشــري املصــادر اىل ان الحريري ال يســتطيع 
بالوقت الحارض ان يعتذر، الن اعتذاره راهنا يعترب مكســبا 
لباســيل ونكســة لربي، الذي يحرص دومــا عىل  عالقة 
ممتــازة معه، اضف اىل ذلــك، ان ما يقوم بــه الحريري 
اليوم من متســك بعد االعتذار هو مكســب شــعبي سني 
له، اما خالل االشــهر املقبلة، وتحديــدا عندما نصل لوقت 
الحريري  االنتخابات قريبة، فعندهــا قد يعتذر  تصبح فيه 
تزامنا مع حصــول تفاهم بني جميع الفرقاء عىل »حكومة 

انتخابات«!
ومن هنا حتى ذلك املوعد ســالم عــىل الحكومة والف 

اللبنانيني! سالم عىل روح 

اتصاالت فرنسية »استطالعية« ... وجنبالط يطلب »الضغط« من موسكو 
ــد »يــنــســحــب بـــهـــدوء«  ــري قـ ــ ــداً... وبـ ــ ــديـ ــ ــم تــلــمــس جـ ــدا لـ ــب ــع ب
ينطر« بقا  الزم  حدا  وما  تنطر  بقا   الزم  »مش  الحكومة   : باسيل 

عيل ضاحي

ثالثة ملفــات يتوقع مطلعون عىل اجــواء حزب الله، ان 
يثريها امينه العام الســيد حســن نرصالله يف إطاللته بعيد 
تأســيس قناة »املنار«، ويف مقدمتها الحالة الصحية الجيدة 
وتأكيده تعافيه الكامل من عارض صحي من جراء حساسية 

موسمية اصابته.
ويؤكد هؤالء ان حالة نرصالله الصحية اخذت بعداً واســعاً 
اعالمياً وسياسياً محلياً وخارجياً، وتم تضخيم العوارض التي 
شعر فيها ماليني املشاهدين خالل اطاللته االخرية مبناسبة 
الذكرى الـــ21 لعيد املقاومة والتحريــر يف 25 ايار املايض، 
واهمية املناســبة منعت نرصالله من الغــاء اطاللته، ولو تم 
االمر لكانت التحليالت والتكهنات وصلت اىل مســتويات غري 
معقولة من النســج والخيال الواسع الذي يتمتع به البعض، 
كام تشكل حياة وصحة السيد نرصالله مادة جاذبة ومغرية 
لالعالم الصهيوين واالمرييك والغريب والخليجي الشــامت 

واملعادي لنرصالله وحزب الله.
اما امللف الثاين، يضيف هؤالء، فســيخصص للمناســبة  
وقناة »املنار«، والتي كان لها دور اسايس يف تأريخ انتصارات 
وانجازات املقاومة، وكذلك فضــح مجازر العدو بحق اطفال 
وشــعب لبنان والجنوب، وصــوالً اىل كونها صوت املقاومة 
يف لبنان وسوريا وفلسطني وصوالً اىل املعاناة الشعبية يف 
البحرين واليمن، وليس انتهاء بالحصار االعالمي، ومنع البث 
وقصفها وتدمريها يف العام 2006 بعدوان ارسائييل معادي 
حاول كتم صوتها واسكاتها، لكنه زادها عزمية وارصاراً عىل 

مواصلة املسرية.

اما امللف الثالث، يشــري املطلعون عىل اجــواء حزب الله، 
فســيكون  امللف الداخيل ومبادرة رئيس مجلس النواب  نبيه 
بري، وتأكيد حزب الله دعمهــا حتى النهاية، ورشح الجهود 
التي بذلها املعنيون بامللف الحكومي بحزب الله، وليس انتهاء 
بالقيام بكل ما يلزم لعــدم الوصول اىل الفراغ املحتوم والذي 
ال يخدم اي طرف محيل وســتكون تداعياتــه كارثية مالياً 
بالعهد  ان املربصني  واجتامعياً وسياســياً، رغم  واقتصادياً 
وحزب الله يعتقدون ان وصول البلد اىل نهاية العهد يف نهايته 
ماليــاً واقتصادياً واجتامعياً ومعيشــياً هو انجاز لهم . عىل 
اعتبار ان ما يحملونه من طروحات يتوهمون انها ســتكون 
بديالً وانهم ســريكبون »موجة« الحكومة الجديدة والرئاسة 

عىل »حصان ابيض«!
كام ســيكون هناك اطاللة عىل امللــف االقليمي، يضيف 
هؤالء، وال ســيام االنتصار يف فلســطني واملتابعة لهزمية 
نتينياهو وتشكيل حكومة من دونه وكتكريس لنزعة التهدئة 

يف املنطقة الدارة بايدن يف املنطقة.
اشــارة اىل ان إطاللة نرصالله تتزامن، مع إعالن بري عن 
اعطائه مهلة اســبوع للحريري وباسيل لحسم االجوبة عىل 
مبادرته، وهــو امر يؤكده نائب يف »التيــار الوطني الحر«، 

وكذلك نائب مقرب من بري.
وتؤكد اوســاط بارزة ومقربة من بري انه لن يتوقف عن 
السعي لحل املشــكلة الحكومية، رغم صعوبة الوضع، حيث 
يشكل متسك كل من الحريري و باسيل كل برشوطهام  »رضبة 
قاضيــة« للمبادرة، والتي لن يعلن بــري وفاتها او انتهاءها، 
حتى يبقــى هناك امل للبنانيني، وأال تتوقف االتصاالت النجاز 
الحكومة، وأال يكون هناك »وقت ضائع« يعزز الشعور بالفراغ 

والخواء السيايس.
وتكشف االوســاط ان جعبة بري ال تخلو من الحلول، وهو 
يعمل عىل تسويق طرح جديد لحل مشكلة التسمية للوزيرين 
املسيحيني، وسيقوم مبروحة اتصاالت مع الحريري وباسيل، 
بعد ان كان الحاج وفيق صفا اتصل بباســيل منذ ايام، وهناك 
مجموعة من االفكار الجديدة ستتضح فعاليتها خالل  اسبوع، 
وتتحدد مآل االمور، حيث البديــل عن الحكومة هو مزيد من 

التخبط واالنهيار والفراغ.   

افكار جديــــــدة لرئيس املجلــــــس : مع األمل وضــــــّد اليأس !
إطاللة »صحية« لنصرالله.. وتأكيد على دعم بري ومنع الفراغ

ــذر ــ ــت ــ ــع ــ الـــــــحـــــــريـــــــري قــــــــد ي
فـــــــي هـــــــــذا الـــــتـــــوقـــــيـــــت !

بري استقبل بقرادونيان ورئيس »الدستوري« 

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة 
الثانية يف عــني التينة، رئيس املجلس الدســتوري القايض 
طنوس مشــلب، يف حضور عضو املجلــس القايض عوين 
رمضان. والتقى بري االمني العام لحزب »الطاشــناق« النائب 
العامة وآخر  هاغــوب بقرادونيان، وبحثــا يف االوضــاع 

املستجدات السياسية يف لبنان.

الحاج حســــــن : املطلوب تشكيل حكومة 
بري يقودها  التي  املساعي  مع  والتجاوب 

لفت رئيس لجنة االعالم واالتصاالت النائب حســني الحاج 
حســن، يف حديث إذاعي، إىل اننا »بحثنا يف ملف الكهرباء 
وحساسيته وخطورته منذ اكرث من 7 اشهر يف لجنة الطاقة 
املطلوب تشــكيل حكومة  واملياه واالعــالم واالتصاالت، و 
والتجاوب مع املســاعي التي يقودها رئيس مجلس النوايب 
نبيه بري.« وقال: »ال شك ان هناك ازمة مالية يف لبنان ولكن 
ايهام اخطر البحــث عن اموال لرشكة الكهربــاء ام العتمة 
الشاملة؟«. وشــدد عىل ان »املطلوب اجراءات استثنائية ال 

تقليدية يف التعاطي مع هذه االزمات«.
وأوضح ان »العقد الحالية يف وجه تشكيل الحكومة داخلية 
واملطلوب ان نراعي مصالــح لبنان يف ظل االزمات املراكمة 
من ازمة الدوالر اىل املواد الغذائية والدواء والكهرباء«، متمنيا 
»ان يتجاوب الجميع مع مبادرة بري املدعومة من قيادة حزب 

الله«.
ورأى الحاج حســن ان »حكومة ترصيف االعامل يجب ان 
تقوم بكامل مهامها وعىل اوســع نطاق الن الظرف الحايل 

الذي يعيشه لبنان ليس اعتيادياً«.

بري مستقبالً بقرادونيان         )حسن ابراهيم(
الداخلية  وزيــر  اســتقبل 
والبلديات يف حكومة ترصيف 
االعامل العميــد محمد فهمي 
النائب  الوزارة،  يف  مكتبه  يف 
جورج عقيص، وبحث معه يف 

بعض الشؤون القانونية.
وبحث الوزير فهمي مع وزير 
السياحة والشؤون االجتامعية 
االعامل  ترصيف  حكومة  يف 
رمــزي مرشفية يف املوســم 

الســياحي الواعــد من املغربــني اللبنانيني 
والتنســيق االمني لحفظ االمــن يف مناطق 

االصطياف. كام التقــى فهمي، وزير الزراعة 
يف حكومة ترصيف االعامل عباس مرتىض، 

وتم البحث يف شؤون تنسيقية عامة. 

الجمهورية  رئيس  استقبل 
بعد  عــون  ميشــال  العامد 
ظهر امــس يف قرص بعبدا، 
النائب  الكرامة«  »تيار  رئيس 
فيصــل كرامي، وعرض معه 
للتطــورات العامة يف البالد 
باإلضافــة اىل االوضاع يف 

الشامل.
بعد اللقــاء، رصح كرامي 
»الكالم  فقــال:  للصحافيني 
ملك  يبقــى  السياســة  يف 
وطبعا  الجمهورية،  رئيــس 

من  نقلت،  لكنــي  باالمانــات.  املجالــس 
ورصخة  شــكوى  الرئيس  لفخامة  جهتي، 
املردي،  االقتصــادي  الوضع  مــن  الناس 
االجتامعية  األمــور  عىل  تداعياته  ومــن 
ملعاناته يف  املواطنني واستمعت منه  وعىل 
الحكومة«، مضيفا »طبعا  موضوع تشكيل 
نحن نشــاهد كيــف تتهــاوى القطاعات 
الواحدة  واملعيشية  واإلنتاجية  االقتصادية 
تلــو األخرى، لذلك شــددنا عىل ان املخرج 
بتشــكيل  يبدأ  املشــاكل  هذه  لكل  الوحيد 
يجلس  ان  اىل  ندعــو  ونحــن  حكومــة، 
املعنيون مــع بعضهم البعض حتى يخرجوا 

والشعب«. الناس  تريض  بحكومة 
االن  يقودها  مبــادرة  امام  »نحن  وتابع 
نتمنى  بــري،  نبيه  النواب  رئيس مجلــس 
لــه التوفيق لتكون بادرة خــري ننطلق من 

خاللهــا اىل انقاذ ما ميكن إنقاذه يف هذه 
لبنان«. يف  والدقيقة  الصعبة  املرحلة 

واردف »كذلــك وضعت الرئيس عون يف 
اللجنة  اتخذته  الــذي  األخري  القرار  صورة 
يف موضــوع التصديــر ملجلــس التعاون 
الســعودية،  العربية  واململكة  الخليجــي 
بريوت،  مرفأ  من  التصدير  كل  بحرص  وذلك 
وهذه ســابقة خطــرية وفيهــا ظلم ملرفأ 
طرابلــس وللمعابر الحدوديــة، واملطلوب 
املرافئ واملرافق  االن وضع سكانر يف هذه 
ونحن  عليهــا.  القضاء  وليــس  واملعابــر 
كنواب عن مدينة طرابلس نقلنا الشــكوى 

باملعالجة«. وعدنا  وقد  عون  الرئيس  اىل 
الحكومي  للوضــع  بديــل  وعن طــرح 
رئيس  »هنــاك  كرامــي:  قــال  الحايل؟، 

الله خريا«. وان شاء  حكومة مكلف 

ــة ومـــرتـــضـــى وعــقــيــص  ــي ــى مــشــرف ــق ــت فــهــمــي ال كرامي من بعبدا : املخرج لكّل املشاكل يبدأ بالتشكيل 

مرشفية يزور فهمي

عون مجتمعاً مع كرامي         )دااليت ونهرا(

يتوجه املديــر العام لألمن 
العام اللواء عباس إبراهيم اىل 
موســكو، بالتوازي مع زيارة 
سيقوم بها أيضاً رئيس الحزب 
جنبالط  وليــد  االشــرايك 
اىل روســيا، منتصف الشهر 

الحايل.
وكان اللــواء إبراهيم التقى 
السنغايل  السفري  مكتبه،  يف 
األحد  عبد  لبنــان  يف  املعتَمد 

مبايك، يف زيــارة وداعّية ملناســبة انتهاء 
مهامه الدبلوماسّية، يرافقه املستشار الثاين 

القنصلّية ليبــايس كاي والقنصل زاهر  يف 
مخــدر؛ وعرض معه لألوضــاع العاّمة يف 

لبنان.

اللواء ابراهيم الى موسكو وسفير السنغال زاره مودعاً

ابراهيم مستقبالً السفري السنغايل
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الثلثاء  8 حزيران 2021

التغيير الشــــــامل آٍت.. والوصاية عربية بغطاء  دولي
رضوان الذيب 

املحليــة »رماد وملح«  االفــق، واملبادرات  الحكومة يف 
ولن تنتج حكومة يف املدي املنظور يف ظل حرب »تكســر 
رؤوس« بــن الحريري وباســيل، وكل فريق لــه حلفاؤه 
الداخلين والخارجين، كام ان مبادرة بري الميكن تسويقها 
عند العونين يف ظل الثقة املفقودة بن بري وباسيل أيضا، 
وبالتايل، فإن حكومة حســان دياب باقية وسترشف عىل 
الداخليــة محمد فهمي مقبول  النيابية، ووزير  االنتخابات 
مــن الجميع لــإرشاف والتنظيــم، وكل االحاديث األخرى 
»خارج الصحن«، كام أن الخالف حول قانون االنتخابات قد 
حســم لصالح اجرائها عىل اساس القانون الحايل والصوت 
التفضيــي. علام ان االنتخابات لن تبدل شــيئا يف اللوحة 
الســاحة املسيحية فقط،  السياسية ويف االحجام، اال يف 

وبحدود بسيطة، لكنها لن تحدث انقالبا جذريا.
وحسب مصادر سياســية، لبنان ليس يف حسابات احد 
من الكبــار واالهتامم منصب عىل االتفــاق النووي وغزة، 
وما يرتتب عليهام ســيرسي من اليمن اىل الرياض والعراق 
وسوريا، وعندها االوضاع يف لبنان ستحل بجاذبية التسوية 
الشــاملة ومعادالتها، ومن يعتقد غر ذلك واهم، وكل طرف 

لبناين يراهن عىل أن التسوية ستكون عىل قياسه. 
ويف ظل هــذا التخبط الداخي والهريــان والفقر وعدم 
االستقرار، حسب املصادر السياسية، هناك حنن لـ »العصا 
الســورية« حكوميا وتأليفها بســاعات جراء ما ميارسه 
القابضون عىل الســلطة من نكايــات يف عملية التأليف، 
ملعارك  الحاكمن وخوضهم  والتي كشــفت عن »صبيانية« 
إلغاء باســم الطوائــف وحقوقها، وهــذه الطبقة رشّعت 
االبواب لســيادة منطق »التشبيح«، وســاهمت يف خراب 
سوريا التي انســحبت من لبنان عام 200٥، وبعد 1٦ سنة 

النتيجة؟ ماذاكانت 
خراب ودمار، تقــول املصادر، وتحكم عدة اقطاب مبصر 
البالد يف املجلس النيايب والحكومة واملؤسسات واملال العام، 
وباتت الحكومات تؤلف بتسوية بن االقطاب وهم انفسهم 
يقومون باملحاســبة يف املجلس النيــايب، واخترص مجلس 
القرارات، وفرضت معادلة »حركة أمل« تحاسب  االعيان كل 
»امل«، و »االشرتايك« يحاسب »االشرتايك«، و »املستقبل« 
يحاســب املستقبل، و »العوين« يحاســب »العوين«، فمثال 
النائب عي بزي من »أمل« يف املجلس النيايب يحاسب الوزير 
عىل حســن خليل من »أمل« يف الحكومــة ،وبالل عبدالله 
»االشرتايك« يحاســب الوزير وائل ابو فاعور »االشرتايك«، 
الحسن  الوزيرة ريا  ومصطفى علوش »املستقبي« يحاسب 
الوزير باسيل،  املالية، وإبراهيم كنعان يحاسب  وسياساتها 

ووهبي قاطيشا »القوايت« يحاسب الوزير غسان حاصباين 
»القــوايت«، وهــذا األمر يــرسي عىل أحــزاب »الكتائب« 
و»القومــي« و »املردة« و »الدميوقراطــي اللبناين« يف كل 
الحكومات الذين شــاركوا فيها بعد الـــ 200٥، وبالتايل، 
كل هذه القوى أسقطت املحاســبة ورشّعت البلد لالنهيار، 
وأزمات مفتوحة منذ ذلك التاريخ وليس االن، لكن املشــكلة 
غر محصورة باالقطاب، بل بشعب يقدم الوالء للزعيم عىل 
الوالء للوطن، كام أن هذه الطبقة رعت يف كل املؤسســات 

ازالمها.
املصادر، اتفاق  املشــهد، تضيف  زاد يف ســوداوية  وما 
الطائــف الذي اعطى الوزير يف وزارته ســلطات أقوى من 
ســلطات رئييس الجمهورية والحكومة، وتحّولت الوزارات 
ايل محميات طائفية حســب طائفة الوزير، فالوزارة الذي 
يديرها غازي زعيرت مثال باتت مكتوبة بأسم الشيعة ،وأكرم 
شهيب باسم الدروز، ونهاد املشنوق للسنة، وسيزار بو خليل 
للموارنة، وهكذا دواليك، اما الذيــن ينتقدون عهد الوصاية 
الســورية، عليهم أن يقارنوا اوضاع البالد بن 1٩٩1 حتى 
200٥ وحكم سوريا، وبن مرحلة ما بعد االنسحاب السوري 

بن 200٥ حتى 2021.
ففي عرص الوصاية السورية، تقول املصادر، منع االقطاب 
من الدق برموز الحياة السياســية، وشكلت معارضة حسن 
الحص ومحمد يوسف بيضون وبطرس  الحسيني وســليم 
حرب ونســيب لحود وزاهر الخطيب ونجاح واكيم واوغست 
الشامس  الرفاعي وجميل  والبر مخيبرب وحســن  باخوس 
وبهيج طبــارة تصويبا للحياة السياســية وعــدم موتها، 
وهؤالء فندوا املوازنات وحذروا من السياســات االقتصادية 
والديون والفوائد، وبأن لبنان قــادم عىل كارثة اجتامعية، 
الـ 2000،  ووقفوا ضد العصبيات الطائفيــة يف انتخابات 
ولذلك تم دفع مليارات الدوالرات الســقاط هؤالء مبشاركة 
فاسدين سورين استغلوا االوضاع بعد موت الرئيس الراحل 
حافظ األســد والفرتة االنتقالية لتسلم الرئيس بشار األسد، 
وشــكل ذلك البدايات ملوت لبنان، واختصاره »مبجلس مي« 
ونواب »كومبارس«... »موت موت - فيق فيق«، وكل عملهم 
محصــورا بتنظيم مباريات زجلية منقولــة تلفزيونيا، أين 
منها مباريات شــعراء البالط ومتجيد السالطن و »االعيان 
» ونســلهم وعائالتهــم، مصحوبا بتعميــم منطق االلغاء 

والخوف واألحادية.
وبالتايل، تؤكد املصادر انه من رابع املســتحيالت حصول 
التغير اال بقيام أحزاب عىل قياس الوطن، تعتمد نهج العنف 
الثوري ضد هــذه الطغمة، ألن نهــج التغيرالدميوقراطي 
مســتحيل دون اللجــؤ إىل العنف املنظم الســقاط هؤالء 

ومصادرة كل ما رسقوه. 

ويف ظل هــذه الصورة مــن االهرتاء وحســب املصادر 
السياســية، فإن البلد قادم عىل انفجار اجتامعي وتوترات 
وانهيار وبيئة مناســبة لتنظيم اإلرهــاب، ورغم ذلك، فإن 
املجتمــع الدويل غر مبال باســتثناء فرنســا التي طرحت 
حكومة عســكرية تّم رفضها، اما املنــادون باالمم املتحدة 
والفصل الســابع لن يالقوا اي صــدى »احالم ليلة صيف«، 
واملجتمــع الدويل دفــن املحكمة الدولية الــذي خاض كل 
الحــروب من أجلها، وهــذا يعني نهايــة مرحلة ال 200٥ 
امتدادا اىل الـ 2021، واملرحلة القادمة ســتحمل ســلطة 
جديدة ووجــوه جديدة لكل املواقع يف الدولة، وهذه املرحلة 
تنتظر التوافقات والتفاهامت الدولية والعربية حول النووي 
اإليــراين وغزة، وإذا وقــع االتفاق النووي خالل االشــهر 
القادمة، فان اســتحقاقات 2022 ســتجري يف مواعيدها 
وفــق »معادلة النووي«، مع نفضة شــاملة يف كل املواقع 
االوىل من رئاســة الجمهورية اىل رئاستي املجلس النيايب 
والحكومة واالقطاب، وإذا تعرث االتفاق، فإن اســتحقاقات 
2022 ستؤجل، ومن غر املستبعد عندها تلزيم لبنان مجددا 
لوصاية لن تكون اال عربية واساسها سوريا، كام حدث عام 
1٩٧٦، بعد أن أصبحت القناعة شاملة عند املجتمعن العريب 
والدويل من قيام البلد يف ظل حكم هذه الطبقة واستحالة 

حصول التغير داخليا وهذا يفرض »الكرباج« مجددا.

»لجنة املال« أقّرت »الكابيتال كونترول«.. وسترفع التقرير في األيام املقبلة الى رئاسة املجلس النيابي
كنعان : دستوري وُموقت ويُجيز السحب بما يُعادل 400 إلى 800 دوالر شهرياً.. وليترافق مع حكومة إنقاذ

أعلن رئيس لجنة املال واملوازنة النائب ابراهيم كنعان اقرار 
اللجنة اقرتاح القانون الرامي اىل وضع ضوابط اســتثنائية 
وموقتة عــىل التحاويــل املرصفية املعــروف ب«الكابيتال 
كونرتول«، مشــرا اىل أنه »سرفع التقرير يف األيام املقبلة 
اىل رئاســة املجلس النيايب«، مشددا عىل أن »القانون عندما 
يصدر ســيكون اعىل من أي تعميم استنســايب يصدر اليوم 

ويلغى غداً«.
وكانت لجنة املال واملوازنة انعقدت برئاسة النائب وحضور 
عدد من النواب، كذلــك حرض ممثل وزارة العدل القايض جاد 
الهاشم. وبعد الجلسة، عقد كنعان مؤمترا صحافيا، قال فيه: 
»لو وضعت املصارف قواعد موحدة من دون استنسابية لتؤمن 
العدالة واملساواة، وتحول دون نشوب املنازعات بن املصارف 
واملودعــن، والتي تحولــت إىل تعديات عــىل مراكز بعض 
املصارف وفروعها، أو إىل دعــاوى قضائية مل يبت القضاء 
إال عددا محدود منها. أما وقد تخلفت حكومة الرئيس ســعد 
الحريري، قبل استقالتها بتاريخ 2٩ ترشين األول 201٩،عن 
القيــام مبوجب إعداد مرشوع القانــون، ومل تتفق حكومة 
الرئيس حسان دياب عىل صيغة مرشوع قانون بعد تشكيلها 
ونيلهــا الثقة بتاريخ 21 شــباط 2020، ال بــل أنها فاقمت 
األوضــاع املالية والنقدية واالقتصاديــة بتخلفها عن الدفع 
املنظم لسندات اليوروبوند، فقد بادرت مع عدد من النواب يف 
شهر أيار 2020 إىل تقديم اقرتاح قانون معجل مكرر يستدرك 
مــا قرصت الحكومتان عن القيام به قبــل ذلك. إال أن الهيئة 

العامة ملجلس النواب التي اجتمعت يف شــهر حزيران 2020 
نزعت صفة العجلــة عن اقرتاح القانون وأحالته عىل لجنتي 
املال واملوازنــة واإلدارة والعدل لدرســه بالتزامن مع إحالة 
مالحظات صندوق النقد الدويل ومــرصف لبنان اىل اللجنة 
من خالل وزارة املالية، وإال لكان لدينا قانون نافذ منذ حواىل 

السنة.«
اضاف »وقد يتســاءل البعض عام يحمله قانون الكابيتال 
كونــرتول من جديد، إذ ســبق ملجلس النــواب أن أقر قانون 
الدوالر الطالبي، وسبق ملرصف لبنان أن أصدر بعض التعاميم 
التي تنظم عالقة املصارف بزبائنهــا لجهة األموال الجديدة 
والسحوبات املرصفية. وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن موضوع 
الكابيتال كونرتول يخرج عن صالحية مرصف لبنان، والدخول 
إليه يكون من الباب الترشيعي ال بتدابر إدارية من الســلطة 

النقدية، أو حتى من الحكومة كسلطة تنفيذية.
أما ما تضمنه اقــرتاح قانون الكابيتال كونرتول من تدابر 

وإجراءات فنلخصها مبا يأيت:
 1- مينع التحاويل إىل الخارج مهام كانت طبيعة الحساب 
ونوعه، ويحدد استثناءات منها: ما له صفة الدميومة، ما له 
الصفة الطارئة واملرشوطة. وقد حدد الســقف األعىل ملجمل 

هذه النفقات بـ ٥0 ألف دوالر أمريك.
 2- يجيز الســحوبات يف الداخل عىل الوجه االيت: باللرة 

اللبنانية مبلغ ما بن 1٥ و20 مليون لرة.
 3-  بالعملة األجنبية ما بن 400 و800 دوالر.

 4- مينع تحويل الحسابات من اللرة اللبنانية إىل العمالت 
األجنبية إال إذا كانت التغطيــة النقدية الكافية متوفرة لدى 

املرصف املعني.
 ٥- وليك ال يكون تطبيق قانون الكابيتال كونرتول خاضعا 
ألي إستنساب كام جرى لقانون الدوالر الطالبي، حدد اقرتاح 
القانون ســتة تدابر تضمن إلزامية وحســن تنفيذه: إنشاء 
وحدة ملركزية التحاويل، وضع آليــة للبت بالطلبات، تحديد 
مرجعية إدارية للتظلّم، تحديــد العقوبات التي تفرض بحق 
املرصف املخالف وســندها القانــوين، تحديد مرجعية فرض 

العقوبات مع تحديد مهلة للبت، حق املراجعة القضائية.
 ٦- ان أي ترشيــع للكابيتــال كونرتول، يجــب أن يعالج 
موضوع املراجعات العالقة أمام القضاء واملتعلقة بالتحاويل 
والســحوبات املالية. فقد نص اقرتاح القانون عىل أن تخضع 
الطلبات املتعلقة بهذه املراجعات ألحكامه مام يرسع البت بها 

يف ضوء تلكؤ القضاء عن ذلك.
 ٧- وهنا أســارع إىل القول بــأن التدابر التي نص اقرتاح 
القانون عليها تبقى عاجزة عن وضع حلول دامئة ما مل تقرتن 
باستقرار سيايس من أوىل متطلباته تأليف حكومة تتصدى 
للمشكلة بكفاءة وجدارة، وإجراء إصالحات بنيوية من ضمن 
خطة واضحة ومتكاملة تضع االقتصاد الوطني عىل ســكة 
استعادة مقومات حيويته وانطالقته، وتخرج البلد من أزمته.

وتابع »بعد هذا العرض القرتاح قانون الكابيتال كونرتول، 
مبضمونه والصعوبات التي واجهتها لجنة املال واملوازنة يف 

وضعــه بصيغته النهائية، يــرسين أن أتوجه إليكم وعربكم 
إىل الشعب اللبناين الذي يل أوالين رشف متثيله يف املجلس 
النيايب، ألقول:قولوا كلمة الحق ألن الحقيقة وحدها تحرركم، 
إذ ما زالت أمام هذا االقرتاح مراحل ليجتازها: لدى لجنة اإلدارة 
والعدل التي انتظرت انتهاء لجنتنا من درســه لتبارش عملها، 
ورمبا لدى اللجان املشــرتكة إذا حصــل خالف يف الرأي بن 
اللجنتن، وأمام الهيئــة العامة صاحبة القرار النهايئ،فعمل 

اللجان النيابية تحضري والقرار للهيئة العامة«.
وختــم كنعان بالقــول: »إن أي رئيس لجنــة نيابية ليس 
مجلس النواب ليك يطلب منــه كل يشء، وهو ليس الهيئة 
العامة، وليــس حتى اللجنة التي يرأس، وكل ما مييزه عن أي 
عضو يف اللجنة هو إدارته للجنة، وصوته املرجح إذا تعادلت 
األصوات. فإىل الشــعب اللبناين األيب الصابر عىل ما أصابه 
يف ودائعه وأمواله وجنى عمره، أقول بأنني معه ســأرفض 
الســم الذي غالبا ما يقدم عىل طبق من فضة وسأمتســك 

بالحق الذي يؤمن العدالة واملساواة«.

كنعان يرتأس اجتامع اللجنة

ــري  ــادرة ب ــ ــب ــ ُم ــاح  ــج ــن ــان : ل ــ ــ أرس
ــت  ــرع وق ــأسـ ــومــة بـ وتــشــكــيــل حــك

شــدد رئيس الحزب الدميوقراطي اللبنــاين النائب طالل 
ارسالن، يف حديث تلفزيوين، عىل انه يتمنى »أن يوفق رئيس 
مجلس النواب نبيه بري يف مساعيه االخرة لتشكيل الحكومة، 
لكننا ال نواجه أزمة حكومة وال أزمة إنتخابات رئاسية أو برملانية 

بل نواجه أزمة نظام، ونحن بحاجة إىل نظام جديد«.
وأشار ارسالن يف مقابلة تلفزيونية، اىل ان »النظام الحايل 
كان قامئا عىل معادلتن تتعلقان برعاية سوريا للنظام السيايس 
يف لبنان وبرعاية رئيس الحكومــة الراحل رفيق الحريري يف 
ما يخص االمــور االقتصادية واملالية، ولكــن يف عام 200٥ 
فقدنا االثنتن معاً، فالسوري ليس موجودا حالياً إلدارة االمور 
السياسية«، متسائالً »اي حكومة او استحقاق رئايس استطعنا 

ان نقدم عليه من دون مبادرات منذ عام 200٥ اىل اليوم«؟.
وشــدد ارســالن عىل »رضورة الخروج من االختباء خلف 
النصوص الدســتورية غر الواضحة ونتخلص من 14 رئيس 
وحاكم عند كل استحقاق دستوري«، مبيناً ان »البطريرك املاروين 
مار بشــارة بطرس الراعي عرب خالل كلمتــه اليوم عن الوجع 
اللبناين الحقيقي الذي نعاين منه جميعاً«، مشدداً عىل ان »ال احد 
يف لبنان ميكنه الهرب من االســتحقاقات القادمة، وهذا االمر 
مطلب لجميع اللبنانين اي ان تجري االنتخابات يف موعدها«، 
متسائالً »هل البالد تحتمل 10 اشهر من التسويف للوصول اىل 
االنتخابات النيابية«، متمنياً »تشكيل الحكومة بأرسع وقت وان 
تنجح مبادرة بري، ولكن لبنان يعيش حالياً ازمة نظام حقيقي 
ونحن نغرق يوماً بعد يوم«، معلناً ان »رفض حكومة من 18 وزير 
النها تعتــرب اجحافا وظلام يرتكب بحق طائفة كرمية يف هذا 
البلد اي الطائفة الدرزية«، مشراً اىل انه »بحسب ما نقل إيل أن 
لقاء »عي حسن خليل وحسن الخليل مع رئيس التيار الوطني 

الحر جربان باسيل كان إيجابياً ومبادرة بري ال تزال قامئة«.

ــد ــاعــة وع ــن ــص ــي: وزيـــــر ال ــراجــ ــ ع
الترابة  اســعــار  ملراقبة  حــل  بايجاد 

غرد النائب عاصم عراجي عرب حســابه عىل »تويرت«: »بعد 
تواصي مع وزارت عدة بالنسبة للرتابة وسعر الطن الذي يباع 
بعرشة اضعاف، تبن يل ان وزارة االقتصاد هي الجهة املخولة، 
مبراقبة األســعار، ووزير الصناعة وعدين بايجاد حل باقرب 

فرصة بعد تواصله مع رئيس الوزراء حسان دياب«.

قــدم  محتشمي:  نــعــى  ــلــه  ال حـــزب 
كل أشكال الدعم للمقاومة في لبنان 

نعى حزب الله يف بيان، العالمة عي أكرب محتشمي بور، 
وقال: »غادرنا إىل دار البقاء وإىل جوار الله عز وجل أخ كبر 
وعزيز هو سامحة العالمة املجاهد السيد عي أكرب محتشمي 
بور، بعد عمــر مبارك ميء بالجهاد والنضال والعمل الدؤوب 
يف خدمة الثورة والجمهورية اإلسالمية يف إيران وشعوب 
منطقتنا بالخصوص، فقد بذل ســامحته جهودا كبرة عام 
1٩82م بعد اإلجتياح اإلرسائيي ملناطق واسعة من لبنان مع 
شهيدنا القائد السيد عباس املوسوي وإخوة آخرين، من أجل 
إطالق املقاومة اإلســالمية يف لبنان، وقدم لها كل أشكال 
الدعم املمكن. كــام أن جهوده الكبــرة يف خدمة القضية 
الفلســطينية ونرصتها معروفة للجميــع، وما زالت جراحه 
الدامية يف يديه ووجهــه وصدره من جراء محاولة اغتياله، 
شاهدة عىل موقعه الجهادي الكبر، خصوصا يف تلك املرحلة 

من الرصاع مع العدو الصهيوين«.
وتقدم الحزب مــن »اإلمام الخامنئي ومن عائلة الســيد 
محتشــمي الرشيفة فردا فردا ومن جميــع أصدقائه ورفاق 
دربه ومحبيــه، بأحر التعازي برحيل هــذا العزيز والحبيب، 
ونعرب عن مواساتنا ومشاركتنا مشاعر الحزن لفراقه، ونسلم 

ألمر الله تعاىل ومشيئته«.

زارت املمثل الخاص لالمن العام لالمم املتحدة ورئيس بعثة 
مكتب املنسق الخاص لألمم املتحدة يف لبنان يوانا فرونتسكا 
يف زيارة تعارف ملناســبة اســتالم مهامها يف لبنان، وزير 
الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف االعامل العميد محمد 
فهمي يف مكتبه يف الوزارة، وتــم التأكيد خالل اللقاء عىل 
»اهمية تشــكيل حكومة يف ارسع وقت ممكن ألنها مفتاح 
الحلــول«، واتفق الطرفان عىل »متابعــة الرشكة بن لبنان 

واألمم املتحدة وبرامجه كافة«. 
والتقت املمثل الخاص لألمن العام لألمم املتحدة يف لبنان، قائد 

الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف الرزة، للغاية نفسها.

مبادرة بّري تحظى برضى فرنسي وبمباركة أميركية.. وهي الفرصة األخيرة
دولي بشعالين

يتواصل الســعي من قبل رئيس مجلس النــّواب نبيه بّري 
لتسهيل تشكيل الحكومة املوعودة إلنقاذ الوضع اإلقتصادي 
واملايل املرتّدي ووقف اإلنهيــار الحاصل عىل مختلف الصعد. 
عىل مقلب آخر، رفع البعــض يف الداخل العرشة، مؤكّدين أّن 
الرئيس املكلّف سعد الحريري ال يريد تأليف حكومة... فهو يرى 
أّن ليس من مصلحته تشكيلها يف هذه املرحلة بالذات، ال سيام 
إذا مل تنجح يف معالجة بعض األزمات املتفاقمة يف البلد، ما 
سيجعله يتحّمل بالتايل مســؤولية اإلنهيار التام. ويرى أنّه 
حتى إذا جرت املوافقة عىل تشكيلته أو مسودته الحكومية من 
قبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون التي تسلّمها منه، 
والتي تشوبها ثغرات عّدة، فسيجد الحريري ذرائع أخرى لعدم 

التشكيل. 
مصادر سياسية متابعة أكّدت أّن الرئيس بّري أعطى ملبادرته 
الجديدة مهلة إضافية تستمّر حتى نهاية شهر حزيران الجاري 
لتأمن نجاحها من دون أن تكشــف عن األفكار التي تتضّمنها 
فعلياً. فهذه األخرة هي مبادرة مرنة، عىل ما وصفتها، مُيكن 
أن تتبّدل معطياتها وفق تجاوب طريف النزاع معها أي الحريري 
)أو »تّيــار املســتقبل«(، والرئيس عون ومــن ضمنه النائب 
جربان باســيل )أو »التّيار الوطني الحــّر«(. ويُحاول الرئيس 
بّري من خالل »مقرتحاته التليينية والتهدوية« إنشــاء هدنة 
بن هذين الطرفن، كون تشكيل الحكومة من دون توافقهام 
وفّك اإلشتباك بينهام، لن يُعطي النتائج املرجّوة التي ينتظرها 
الداخل والخارج، واملتعلّقة بوقف اإلنهيار الشــامل وتحسن 

الوضع اإلقتصادي واملايل واملعييش يف البلد. 
أّما حصول التقارب بن »املستقبل« و«الوطني الحّر« فيحتاج 
اىل التنازل أو الرتاجع من قبل الطرفن املعنين، عىل ما أضافت، 
هذا التنازل الذي مل يلحظه الرئيس بّري ســوى باألقوال وليس 
باألفعــال، فضالً عن وجود »النوايا الحســنة« لدى الفريقن 
إلنقاذ البلد. فمن دون هذه النوايا ال مُيكن ألي حكومة جديدة 
أن تُقلّع أو أن تقوم بتحقيق برنامج إقتصادي إصالحي، عىل 
ما هو مطلوب منها. ولكن يف حال ُوجدت النوايا الحســنة، 
فباإلمــكان عندها الحديث عن نوع الحكومــة التي ال بّد من 

تشكيلها والتي تتناسب مع الوضع الحايل. 
وبرأيها، إّن الكثرين يف الداخل بات لديهم شــكوكاً من أّن 

الرئيس املكلّف ال يريد تشــكيل الحكومة. ففي كّل مرّة يجري 
التوافــق فيها عىل أحد مطالبه من قبــل الرئيس عون، يضع 
ذريعة تعطيلية أخرى. فبعد موافقة عون عىل عدم التمّســك 
بالثلث املعطّل يف حكومة من 24 وزيراً وفق معادلة )8،8،8(، 
وإعالن رئاسة الجمهورية مرات عّدة عن هذا األمر، مل يُوافق 
الحريري عىل اقرتاح بّري املتعلّق بتسمية الوزيرين املسيحين 
من قبل الطرفن، واشرتط اال يحجب »تكّتل لبنان القوي« الثقة 

عن حكومته الجديدة يف مجلس النّواب.
رغم ذلك، فــإّن الرئيس بــّري واصل اتصاالتــه ولقاءاته 
خــالل اليومن املاضيــن، بهدف اجرتاح »حلول ســحرية« 
تُريض الطرفن، تتعلّق باقرتاح لحّل عقدة تســمية الوزيرين 
املســيحين، بعد أن قام ســابقاً بعرض صيغ عــّدة يف هذا 
الســياق جرى رفضها، بشــكل يُفيض اىل عدم الخوف عىل 
الصالحيات والكرامات املسيحية التي يحرص عليها الجميع، 
وذلك بعد تجاوز عقدة »الثلــث املعطّل«. ولفتت اىل أنّه مُيكن 
للرئيس الحريري يف حال شــكّل أي حكومة أن يُعطّلها، ليس 
بالثلث املعطّل، إّنا مبجرّد اإلستقالة، إذ تسقط الحكومة فور 
استقالته وتُصبح حكومة ترصيف أعامل. وتقول بأّن مبادرة 
بّري التي تُعتــرب الفرصة األخرة املتاحة اليوم أمام املتنازعن 
تحظى برىض خارجي من قبل فرنســا، ومبباركة مبدئية من 
الواليات املتحدة األمركية لتسهيل والدة الحكومة، ال سيام وأّن 
التقارب بن أمركا وإيران، والســعودية وإيران بات عىل قاب 
قوسن. ومن املستحســن بالنسبة للجميع، عىل ما ترى هذه 
الدول، تقديم مصلحة الوطن عىل املصالح الفردية الشخصية، 
وعىل حســابات اإلنتخابات النيابية واإلســتحقاق الرئايس 

املقبلن.
من هنــا، إذا مل يُظهر الطرفان أي تجــاوب مع اقرتاحات 
الرئيس بّري، فإّن لبنان متجه نحو مصر مجهول وخطر، عىل 
ما أشــارت املصادر نفسها، إذ مل يعد هناك يف األفق السيايس 
أي بصيص أمل ســواها. وترى بأّن عــدم تقديم التنازالت من 
الطرفن املذكورين سيجعلهام املســؤولن بشكل مبارش عن 
غرق البلد بشكل كامل، ولن يرحمهام الشعب يف أي إنتخابات 
نيابية مقبلة، سيام وأنّهام يُعّوالن عىل هذه األخرة، يف حال 

بقيت حكومة الرئيس حّسان دياب حتى نهاية عهد عون.
وإذا كان الخارج يُطالب املسؤولن اللبنانين اليوم بتشكيل 
حكومة يف أرسع وقت ممكن، فهو مل يعد يعر أي أهمية لنوع 
هذه الحكومة، أكانت »حكومة مهّمة إنقاذية«، أو سياســية 

أو من اإلختصاصين أو غر ذلك. فاملهم بالنســبة له أن يكون 
للبنان حكومة جديدة تتكلّم باسمه، بدالً من أن يبقى مثل أي 
بلد قارص ليس من جهة رسمية متّثله. ولهذا، فإّن الدعوة اىل 
تشــكيل »حكومة أقطاب«، أو »حكومة إنتخابات« قد تكون 
هي الخطوة التالية، عىل ما أشارت املصادر عينها، قبل موعد 
استحقاق اإلنتخابات الرئاسية يف ترشين األول من العام املقبل 
)2022(. فحكومة األقطاب التي طرحها البطريرك املاروين مار 
بشارة بطرس الراعي كحّل يحسم النزاع بن القيادات السياسية 
مستذكراً تشكيل الرئيس الراحل فؤاد شهاب حكومة من أربعة 
أقطاب أّدت اىل قيام دولة القانون واملؤسسات يتّم التداول بها، 
كونها تُســاوي بن القيادات من مختلف الطوائف واألحزاب 
واإلنتامءات، وتُعيد اليهم روح الرشاكة وتحّمل املسؤولية يف 
كّل القرارات التي تتخذها حكومتهم خصوصاً إذا كانت نّيتهم 

اإلصالح واإلنقاذ. 
غــر أّن »حكومة األقطاب« التي حلّــت الخالف الذي كان 
قامئاً يف عهد شهاب وأّدت اىل قيام دولة القانون واملؤسسات، 
يصعب تشكيلها مثيلتها يف املرحلة الراهنة، عىل ما شّددت، ال 
بل قد يستحيل هذا األمر. واألسباب كثرة، أهّمها أّن األقطاب 
أنفسهم بعد أن أصبحوا يُسّمون الوزراء لن يُوافقوا عىل العودة 
اىل املناصب الوزارية، فضالً عن أّن ثالثة أو أكرث من األقطاب 
املسيحية )أي باســيل، فرنجية، جعجع والجمّيل( يطمحون 
ملنصب »رئيس الجمهورية املقبل«، األمر الذي يجعلهم يرفضون 

املشاركة شخصياً يف أي حكومة إنقاذ أو غرها. 
أّما أن تكون الحكومة الجديدة هي »حكومة إنتخابات« فهو 
أســهل األمور، وقد تُوافق عليه دول الخارج وال سيام فرنسا 
خصوصاً بعد اســتنفاد جميع املحاوالت دون التوّصل اىل أي 
نتيجة إيجابية، إذ بإمكان الرئيس املكلّف اإلعتذار متى يشاء، 
وتشكيل حكومة تُدير اإلنتخابات املقبلة. ولكن يجب أن يتعّهد 
رئيســها وكّل الوزراء فيها عدم الرتّشح لإنتخابات النيابية، 
عىل غــرار ما حصل مع حكومة الرئيــس نجيب ميقايت يف 
العام 200٥، التي استطاعت إجراء اإلنتخابات من دون أن يكون 
مليقايت وأي وزير فيها الحّق يف الرتّشح لإنتخابات النيابية. 
وفيام عدا ذلك، فإّن اإلســتمرار بشّد العصب الطائفي من قبل 
الحريري وباسيل، أو التنازع عىل الصالحيات، سيهدر الوقت 
سدى وسيزيد من غرق البلد، ولن يصّب بالتايل يف مصلحة أي 

من طريف الرصاعفي صناديق اإلقرتاع. 

الجيش  وقائد  فهمي  التقت  فرونتسكا 

قائد الجيش مستقبالً فرونتسكا
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

الثلثاء  8 حزيران 2021

ــاســيــل ــب ــري ب ــ ــري ــ ــح ــ إحـــتـــمـــال جـــمـــع ال
ال يغيب عن ذهن بري... فهل يتم اللقاء؟

صونيا رزق

يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بــري متابعة مبادرته، 
ويعطيهــا املزيد من الوقــت علّها تفرج عن التشــكيلة بني 
االفكار والتسويات يف  ببعض  املتناحرين عليها، مســتعيناً 
اطار بعيد عن االعالم، أي التكتم الشديد يك ال تحرتق الطبخة 
الحكومية، من خالل حركة املوفدين والوســطاء حتى نهاية 
االســبوع الجاري، مع إحتامل التمديد يف حال شعر بحسن 
النّية من قبل املعنيني، وإال ســيكون له حديث آخر الحقاً، الّن 
كيل بّري قد طفح من االعيب املتناحرين، يف ظل إرتياح شعبي 
نوعاً ما من مبادرته، الذي ينجح عادة يف وساطاته، لكن هذه 
املرة ووسط ما يجري من خالفات ال ميكن التفاؤل كثرياً، الن 
التصاريح املعلنــة من قبل طريفّ النزاع ال تبّش بالخري، عىل 
الرغم من انها املبادرة االخرية، بعد فشــل املبادرات الخارجية 
وابرزها الفرنســية، لذا ويف حال بقي الوضع مأزوماً حتى 
نهاية الشهر الجاري، فسوف يتعايش الجميع مع الفراغ، مع 
كل تداعياته االقتصادية واملالية الصعبة التي ستؤثر عىل كل 
القطاعات يف البلد، وعندئذ ســتكون كل الطرقات مسدودة، 

وال امل بإحدات خرق ما.
اىل ذلك ينقل مصدر ســيايس مطلّع عــىل تدوير الزوايا 
الذي يقوم به رئيس مجلس النواب، ويقول:« هنالك فكرة من 
الصعــب تحقيقها لكنها تدور يف ذهــن بري، وهي إمكانية 
جمع الرئيس املكلف سعد الحريري برئيس التيار الوطني الحر 
جربان باســيل، عىل الرغم من صعوبة هذه املهمة، لكن امام 
املخاوف من انهيار حتمي للبنان، فربي سُيشغل كل محركاته 
لخرق كل الجدار املقفلة، آمالً ان يستطيع القيام بهذا اللقاء، 
الذي مل تقدر عليه فرنسا ال عىل اراضيها وال يف بريوت، لكن 
بّري الذي ينجح دامئاً يف عمله الســيايس، قادر لرمبا عىل 

تحقيــق ذلك اللقــاء، تحت 
عنــوان »مصلحة لبنان اوالً 
هذا  بأن  معتــرباً   ،« واخرياً 
الحل هــو آخــر دواء لهذه 
املعضلة، التي ادهشت العامل 
بســبب عدم إستطاعة احد 
التحضــري لذلــك االجتامع 
مع  القلــوب،  يُغســل  علّه 
السابقة  بالسنوات  التذكري 
التــي كانت مثل »الســمنة 
عىل العســل« بني الحريري 
وباسيل، وخصوصاً يف فرتة 

االنتخابات النيابيــة، حني دعا الرئيس الحريري كل منارصي 
تيار املســتقبل يف البرتون، اىل إعطاء الصوت التفضييل لـ 

»صديقي جربان«.
ويلفــت املصدر اىل اّن مبادرة بــري املدعومة من حزب 
الله، القت التأييد من مجمــل االفرقاء، وهو اعلن ذلك حني 
قال »الحريري وافق عىل مبادريت وانتظر جواب باســيل«، 
مام يعنــي اّن الطابة الحكومية اليــوم يف ملعب االخري، 
وتنتظر الشــوطة االخرية، وإنطالقاً من هنا وبسبب عدم 
الرد لغايــة اليوم عىل طرحه، فقد جرى توســيع ملروحة 
االتصاالت خالل االســبوع الجاري، مــع دعم مرصي أيد 
مبادرة رئيس املجلس، وبالتأكيد ساهم يف تلّيني االمور من 

املكلف. الرئيس  قبل 
وعىل خط آخر، يشــري املصدر اىل اّن بري سعى قبل ايام 
اىل تهدئة الرتاشــق االعالمي بني »التيــار الوطني الحر« و 
»تيار املســتقبل«، من خالل الحّد من حرب البيانات املتبادلة، 
إال انه فوجئ بهجوم يُّشــن عليه من قبل عضو »تكتل لبنان 

القوي« النائب زياد اســود خالل حديث متلفز، قال فيه: »لو 

كنُت مكان باسيل، ملا تراجعت عن وصف بّري بـ »البلطجي«، 

ولو كنُت مكان بّري لفعلت ما يفعله، فهو املحرّك األســايس 

للقضاء عىل العهد، واملسؤول عن تعطيل البلد«، معلناً دعمه 

لرتشيح النائب جميل السّيد لرئاسة املجلس النيايب، ووصف 

املصدر هــذا الترصيح بالهجومي ويف غري وقته، الننا نعيش 

يف اجواء ملّبدة وخطرة، تستدعي من الجميع الحوار والتيقظ 

والوعي واالدراك، الن البلد قابل لالشتعال الطائفي واملذهبي 

يف أي لحظة، ومثة تساؤالت تطرح إنطالقاً من هذا التدهور 

القائم حالياً، بني القوى الفاعلة يف البلد، فهل ما قاله اسود 

رسالة من باســيل اىل بّري؟، مع االشارة اىل اّن اسود ليس 

مقّرباً من باسيل، وليس من املحســوبني عليه ضمن الدائرة 

الضيقة يف »التيار الوطني الحر«.

وختم املصدر باالشــارة اىل اّن ترصيح اســود إستدعى 

إســتنفاراً للجيش يف بعض املناطق الحساســة، مخافة ان 

تحصل مناوشات يف بعضها عىل خلفية ما قاله.

عاقل يفهم

عــــدالــــة الــســمــاء
اييل يوسف العاقوري

عدالة السامء آتية ال محالة،فمهام طال الزمان ومتادى 
اسياده وتكرّب زعامؤه وتجاوزوا الحدود فإن الحساب يوم 

القيامة حاصل ومحّتم.
هذا الحســاب ليس بيد احد من البــش، فاطمنئ ايها 
الصديق والصالــح ويا ايها املظلــوم اّن العدالة هي بيد 

سموحة كرمية عادلة وقادرة، هي بيد الله عّز وجّل.
اطمنئ يا ايها االنســان الصالــح ان مصريك ليس بيد 

البش.
وانت ايهــا الشير الظامل تذكّر دوما ان الله هو العادل 
القدير الجّبــار، فهناك امام وجه الرب ســرتى العقاب 
وتتمنــى الرحمة والثواب. الرب الديّان ســينصف وقتئذ 
املظلومني هنا عىل االرض ويعاقب الظاملني فال نجاة من 
العقاب، فال تغفلوا يا ايها املســتبّدون عن عدالة السامء 
فإن مل ينزل حكمها هنــا فإنها نازلة بعد حني ال محالة، 

هناك.
ان عدالة السامء تتجىّل بأمور شّتى، فالظامل سيظلم، 
والقاتل سيهلك والسارق سيدان والكاذب سيواًجه بالحق 
والحقيقة واملفرتي والغاصب ســيذوق مرارة كأس الّش 

الذي اشبع آخرين منه عىل االرض.
اذا عدنــا اىل التاريــخ فإنه من الواضــح ان العدالة 
الدنيويــة مرّت عرب العصور بشــتى انــواع االنحطاط 

والتخبط والالعدل.
كلنا يعلــم عن الكثرييــن من الزعــامء الذين عرفوا 
بالشاسة والوحشية والظلم، وانه يف صفحات التاريخ 
قصص عديدة ووقائع مثبتة لزعامء فقدوا انســانيتهم 
وفعلوا بشــعوبهم وباالنسان عامة ابشع االفعال. فهتلر 
وبول بــوت وجنكيزخــان وجوزيف ســتالني وغريهم 
قد ابدعــوا يف اجرامهم ودمارهــم وتعذيبهم وغزوهم 
وحروبهم وديكتاتورياتهم غافلني انه يف سكون ليل قاتم 
حالك سريحلون وسيواجهون عدالة السامء حيث ال ينفع 

الندم وال البكاء وال رصيف االسنان.
هذه هي الحقيقة املجرّدة عن كل االشــياء، الحقيقة 
الساطعة كالشمس ال يغفل احد عن رؤيتها وال ينأى آخر 
عن سامع مطرقة العدالة فيها وال مناص عن رؤية الرب 

الديّان قاضيها، وال هروب من دينونته.
عند املسيحية ان كلمة الله عن الدينونة تجلّت يف انجيل 
القديس متى فالدينونة االخرية ستكشف الخري الذي فعله 
كّل منا وســيظهر كل تقصري او اهامل او تكاسل فعلناه 
يف حياتنا وســتوضع تحت املجهر كل آثامنا وخطايانا 

وشهواتنا وكل اعاملنا الصالحة والطالحة.
ألنه جــاء يف انجيل لوقا: »ليس خفــّي ال يظهر وال 

مكتوم ال يعلم ويعلن«.
فإن كنت صالحا خرّيا رحوما وديعا صانعا للسالم فإنك 

ستكافأ وستذهب اىل الحياة االبدية وتعاين وجه الله.
اما اذا كنت رشيرا ظاملا متكرّبا فســتذهب اىل العذاب 

االبدي حيث الهّوة كبرية وبعيدة عن السامء.
عند االســالم ان الطريق اىل الفــردوس ميّر بأبواب 
الجحيم عرب صوريت امليزان والجــر، فميزان الدينونة 
يزن االعامل الصالحة للمســلم مقابــل اعامله الشيرة 
ويحاســب حســب النتيجة وتظهر الدينونــة يف اآلية 

الكرمية:
»والوزن يومئذ الحّق فمن ثقلــت موازينه فأولئك هم 
املفلحــون« اما صورة الجر فهــي املرحلة االخرية قبل 
العبور اىل الجّنة او النار فاملســلمون حســب معتقدهم 
يأتون يف النهاية اىل جر رفيع وســيعربه الصالحون 
برعــة وامان،امــا الذين خالفــوا تعاليــم الشيعة 

فسيسقطون يف لهيب جهّنم.
اذا نرى ان مقاربة هــذا املوضوع تختلف من دين اىل 
اخر فهناك اتفاق يف الشــكل يف نقاط معينة واختالف 
يف نقاط اخرى وهنا ال مجال للمقارنة العميقة والغوص 
يف جوهر كل دين وكيفية نظرته اىل هذا املوضوع. لكن 
الثابت الوحيد عند كل البش هو ان العدالة يف السامء هي 
حقيقية وان الرب الخالق هو الديّان وهو صاحب العدالة 
املطلقة وهو القادر عىل محاســبة أبنائه ان كان ثواباً أو 

عقاباً.
يف هــذه األزمنة كلنا يدرك انــه ال وجود للعدالة عىل 
األرض، وهذا ما يُغضب الــرّب، فالقتل والزىن والرقة 
والشــهوة والكذب وعبــادة املال هــي يف املقدمة وأن 
مشوع الله عــىل األرض ليس يف أولويات أبنائه، وكلنا 
يرى الحروب والكوارث واالمــراض التي نواجهها، وهذا 
جزء من قصاص الرّب، فلنتعظ اذاً ونعي مسؤولياتنا يف 

هذه الحياة وندرك مشوع الرب فينا.
فلنبادر ونسأل أنفسنا:

ما هي نقطة االنطالق الصحيحة يف الحياة؟
كيف أسري اىل ريّب سرياً صالحاً؟

ماذا يريد الرب مّني؟
ماذا يريد الرّب يل؟

كيف أعرب اىل ملكوته؟
ماذا عســاي أن اكون عــىل األرض يك اواجه عدالة 

السامء بدون خوف؟
أسئلة عديدة تُطرح وتساؤالت كثرية تخالجنا وهموم 
الحياة والدنيا تأخذنا اىل مالعبها وشهوات االرض البائدة 
تلهينا عن الجوهر والحقيقة، فإن الحقيقة ليســت هنا، 
بل عند الله عّز وجّل، وأن عدالة السامء تنتظرنا، فال مفّر 

من هذا اليوم.
أخرياً ميكنني القول بأن أسمى ما يصبو اليه البش أن 
يكونوا عىل رشاكة مع الله، فالشــوق اىل هذه الشاكة 
حاجة كيانّية فهو اآلب ونحن أبناؤه وحاجتنا هذه تتجىّل 
يف أن نقيم يف حضن اآلب،وعندما نقيم يف حضن االب 

فاننا نعيش حباً مطلقاً وندرك خالصنا.
عدالة السامء تبدأ عىل األرض فلنخلّص أنفسنا!

أوهانيان التقت املطران أسادوريان 
استقبلت وزيرة الشــباب والرياضة فارتينيه أوهانيان يف 

مكتبها يف الوزارة، املعاون البطريريك يف بطريركية االرمن 

الكاثوليك املطران جورج أسادوريان.

وتم البحث بحســب بيان، يف »األوضاع العامة يف البالد 

واألوضاع االجتامعية واإلنســانية خصوصا، وسبل الوقوف 

إىل جانب أهلنا، وكذلك تم البحث يف شؤون ترتبط بالكنيسة 

والصعوبات التي تواجهها يف بعض املجاالت ، كام تطرقا إىل 

األوضاع السياسية ودعوة جميع املعنيني إىل تغليب مصلحة 

الوطن عىل أي اعتبار آخر«.

الجوية ــروت  ــي ب ــاعــدة  ق مــن  عسكريين  تــخــريــج 

خالل الدورة

الجيش عرب حســابها عىل  ا علنت قيادة 
»تويرت« عن » تخريج عســكريني من قاعدة 
بريوت الجوية تابعوا دورة إعداد مدرب عىل 

صيانة محركات »T-PT6 » العائدة للطوافة 
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.)MIBIL( بإرشاف فريق تدريب ايطايل

ــا يــجــري  ــن مــجــلــس الــــنــــواب: كــــّل مـ ــيــل مـ خــل
الــحــكــومــة تــشــكــيــل  دون  مـــن  ــة  ــغــاي ال ــؤدي  ــ يُـ ال 

ادىل النائب عيل حســن خليل بترصيح يف 
املجلس النيايب بعد مشاركته يف جلسة لجنة 
املــال واملوازنة، قال فيه:« اليوم تقريبا انتهينا 
من اقرار قانون »الكابيتال كونرتول« يف لجنة 
املال، موقفنــا كان واضحا وهو تأييد الوصول 
اىل قانون ينظم عمليــة التحويل اىل الخارج 
ويحددها وفــق القانــون ويف نفس الوقت 
يسمح بتغطية السحوبات للمودعني، هذا االمر 
لالسف صار عليه كثري من الجدل خالل االيام 
املاضية. نحن مل يتســن لنا يف لجنة املال ان 
نحصل عىل أرقام حقيقية من قبل البنك املركزي 
وجمعية املصارف من أجل ذلك صار هناك جدل 
حول هذا املوضوع. صور االمر كأن هناك سباقا 
بني التعاميم التي تصدر وبني القانون الذي يلزم 
ويعلو بتأثريه وفاعلياته عىل كل التعاميم التي 

من املمكن ان تصدر يف هذا املجال.
أضــاف »ردا عىل بعض االعــالم الذي من 

املمكن انه تم تصوير االمر مبنطق املؤامرة يف 
االيام املاضية ان هناك تعطيال لصدور القانون، 
اليوم كان موقفنا واضحا كام كان عىل الدوام 
وهو االرساع يف إصدار هذا القانون الكرث من 

سبب.
نحــن حرصاء عىل ان يســتكمل هذا االمر 
بشكل جدي وان يكون هناك التزام واضح من 
قبل كل املصارف بتأمني هذه الحقوق للمودعني.

وتابع: يبقى ان نقول ان كل هذه القوانني وكل 
الذي يجري اليوم ال ميكن ان يؤدي اىل الغاية 
املرجوة منه مــن دون ان يكون هناك اطالق 
التي تشكل  الجديدة  الحكومة  ملسألة تشكيل 
نقطة وقاعدة االرتــكاز للمشوع االصالحي 
الكامل املطلوب منهــا يف املرحلة املقبلة. كل 
ما يجري اليوم هو أعامل جزئية لن تؤدي اىل 
الغاية املرجوة منها وهي بداية عملية التلميح 

الوضاعنا االقتصادية واملالية والنقدية«.

الفاتيكان فــي  الــروحــي  اللقاء  توصيات 
لبنان ــاذ  ــق لــلــقــيــادات إلن خــارطــة طــريــق 

هيام عيد

عند  مســيحية  نيابية   توقفت  اوســاط 
املوقف املتقــدم للبطريرك املاروين بشــارة 
الراعي، والذي يدق فيــه ناقوس الخطر من 
واعتربت  اىل  لبنان،  الزاحف  الكاريث  الوضع 
أن واقع وصول البالد اىل الحال املزري الراهن 
يف ظل فقدان املواد والســلع األساســية، 
قد شــكل الحافز الرئيــي  وراء الدينامية 
السياسية التي اطلقتها بكريك بالتناغم مع 
الفاتيكان، حيث اللقاء املرتقب الذي دعا إليه 
البابا فرنســيس يف األول من متوز الجاري، 
والذي سيضم كل رؤساء الطوائف املسيحية 
يف لبنان.  وتشــري هذه األوســط إىل أن ما 
ينطوي عليه كالم الراعي يف عظة يوم االحد 
املايض، هو توجيه رســالة تحذير من املّس 
ومن  أوال،  كلها  االنتخابية  باالســتحقاقات 
سقوط  لبنان »الصيغة والكيان« بفعل األزمة 
السياسية واالقتصادية واملعيشية ثانيا، ومن 
خطورة عدم تأليــف حكومة جديدة والبقاء 
يف دوامــة املراوحة والتأجيــل ثالثا، ومن 
تداعيــات توريط  لبنان يف رصاعات املنطقة 

رابعا.
وبالتايل تؤكد األوساط النيابية املسيحية، 
أن طرح بكريك الداعي اىل اعتامد مبدأ النأي  
بالنفس والحياد  عن كل الرصاعات الخارجية 
الدولية واالقليمية، أتت بهدف تأمني الوسائل 
لإلنقاذ مــن الوضع الحــايل، وكذلك، فإن 
مطالبة البطريرك الراعي مبؤمتر دويل خاص 
بلبنان وبرعايــة األمم املتحدة، قد نتجت عن 
إدراك بكريك وأيضا الفاتيكان واألمم املتحدة، 
بعمــق األزمــة املالية التي تهدد بســقوط  

معادلة االستقرار واألمن االجتامعي.  
تكشــف  الســياق،  هــذا  ضمن  ومــن 
األوســاط عن أن هذه املقاربة التحذيرية قد 
كان  حيث  الفاتيــكان،  إىل  وصلت اصداؤها 
والتدخل  فرنسيس،  البابا  قبل  من  االستنفار 

بشكل فاعل وعىل خطني:  
- األول باتجــاه املســؤولني الروحيــني 

ورؤساء الطوائف يف لبنان.
- الثــاين باتجاه عواصم القــرار الغربية 
وبشكل خاص واشنطن، حيث من املتوقع أن 
يكون امللف اللبنــاين بنداً مدرجاً  عىل جدول 
أعامل اللقاء الذي سيجمع الرئيسني األمرييك 

جو بايدن والرويس فالدميري بوتني قريبا.
أن  املسيحية  النيابية  األوســاط   وتوضح 
رؤساء الطوائف املسيحية الذين سيتوجهون 
اىل الفاتيكان أواخر الشــهر الجاري، سوف 
يجتمعون مع قداسة البابا فرنسيس، من أجل 
عرض كل تفاصيل ومندرجات الواقع اللبناين 
املتدهور وسبل ووسائل التدخل  من أجل إنقاذ 
الشــعب اللبناين الذي بات يعاين من الفقر 
والجوع و املرض، إضافة إىل أنه مهدد بالعودة 
إىل حقبة صعبة مؤملة يف تاريخه.  وتشــدد 
هذه األوساط عىل أن التوصيات  التي ستصدر 
عن اللقــاء األول من متــوز يف الفاتيكان، 
سينقلها رؤساء الطوائف املسيحية املشاركني 
يف اللقاء، إىل رؤساء الطوائف اللبنانية كلها 
يف لبنــان، وذلك بحيث تكون هذه التوصيات 
خريطة الطريق للقيــادات الروحية والدينية 
يف لبنان، والتي تستطيع التأثري بشكل كبري 
عىل كل القوى واألطراف السياسية اللبنانية 
 وذلك ليك متارس دورها بالضغط املبارش عىل 

املسؤولني السياسيني إلطالق ورشة اإلنقاذ.

ــنــان ــب ــع ل ــ ــي وضـ ــ الـــفـــاتـــيـــكـــان نـــجـــح ف
ــدن - بــوتــيــن ــايـ ــة قـــّمـــة بـ ــاولـ ــى طـ ــل ع

محمد علوش

ال تزال اإلتصاالت مســتمرة يف لبنان ألجل 
حلحلــة العقد الحكومية، ولــو كانت املهمة 
شبه مســتحيلة يف األســبوع األخري الذي 
يقّدمه رئيس املجلس النيايب نبيه بري عىل أنه 
»أسبوع الحسم«، وفيه يعمل بري عىل محاولة 
رأب الصدع بني رئيس الحكومة املكلف ســعد 

الحريري، ورئيس الجمهورية ميشال عون.
إن هذه املحــاوالت التي طبعت األســبوع 
األول من شــهر حزيــران الحافــل باملواعيد 
الكربى، تسعى لتشكيل حكومة لبنانية تواكب 
مســتجدات اإلقليم والعامل، إذ تكشف مصادر 
نيابية أن عىل لبنان أن »يلحق نفسه« لتشكيل 
الحكومة ملحاولة تقليص الخسائر التي ميكن 
أن تنتج من اســتمرار فرتة املراوحة فيه قبل 

نضوج التسويات التي سيكون جزءاً منها.
وتؤكد املصادر أن لبنان سيكون ملًفاً مهامً 
عىل طاولة أكرث من اجتامع رفيع املستوى هذا 
الشهر، كاشــفة أن الفاتيكان نجح يف جعل 
لبنان ملّفاً قامئاً بذاته عىل طاولة قمة الرئيس 
األمرييك جو بايدن والرئيس الرويس فالدميري 
بوتني يف 16 حزيران يف جنيف السويرية، 
مشرية إىل أن دوائر القرار يف الفاتيكان طلبت 
هذا الطلب من الرئيس االمرييك، نظراً لخوفها 
الكبري عىل »الحالة اللبنانيــة« وتداعيات أي 
انهيار كامل وشامل عىل وجود املسيحيني يف 

الشق.
نجحت الفاتيكان، وســيكون للبنان حصة 
خالل املحادثات، ولو أن امللف اللبناين لن ينفصل 
بشكل كامل عن امللف السوري، ولكن هذا تقّدم 
ملموس، خاصة أن األمريكيني قد أملحوا سابقاً 
اىل أن ملف لبنان سُيبحث يف الصيف، وألجل 
ذلك نُقل عن أحد الوزراء يف حكومة ترصيف 

األعامل أن الحكومة الحالية باقية حتى أيلول.
وتُشري املصادر اىل أن امللف اللبناين سُيطرح 
يف باريس أيضاً من خالل املؤمتر الدويل لدعم 
املؤسسة العسكرية، وهذا املؤمتر الذي سينعقد 
يف منتصــف حزيران أيضاً أي يف األســبوع 
املقبل ســيكون له انعكاسات أساسية، كونه 
سيقّدم صورة وافية عن حجم الدول التي ترغب 
مبساعدة لبنان، ولو عن طريق الجيش اللبناين، 
والذي بات لقائده جوزيف عون الدور الكبري يف 
املصادر  يُتوقع بحسب  الحالية، حيث  املرحلة 
أن يزور بريطانيا قريباً ملناقشة شكل املساعدة 

التي ستقدمها بريطانيا إىل الجيش اللبناين. 
إن هــذه اإلجتامعات متّس لبنان بشــكل 
مبارش، ولكن هناك ملفات أخرى ستؤثر فينا 
بشكل غري مبارش وكلها يف شهر حزيران، أو 
عىل األقل متوقعة ان تكون كذلك، أبرزها عىل 
اإلطالق الحديث عن اقرتاب العودة أو التمهيد 
الرسمي للعودة إىل اإلتفاق النووي بني الواليات 
املتحدة االمريكية وإيران، إذ ان املعنيني بامللف 
يتحدثــون عن أيام مقبلة حاســمة عىل هذا 
الصعيد، قد تكون قبل اإلنتخابات الرئاســية 
اإليرانية أو بعدها مبارشة، كذلك امللف األسايس 
اآلخر املتعلق باملحادثات بني السعودية وإيران، 
حيث تُشري املصادر النيابية إىل تقدم كبري يف 
هذا الشأن، وانعكاساته وإن كانت ستظهر أوال 
يف اليمن، إال أن لبنان لن يكون بعيداً عن تأثري 

تقدم املفاوضات.
إن كل ما ســبق يجعل لبنان يف سباق مع 
الوقت، فكل يوم تأخري يف تشــكيل الحكومة 
يعنــي مزيداً من االزمات والخســائر وتأجيل 
الحلول والعمل ألجــل وقف اإلنهيار، وكل يوم 
تأخري يف تشــكيل الحكومة هــو إمعان يف 
رضب ما تبقى مــن ركائز لهذا املجتمع، فلم ال 
تُشكل قبل التسويات لنكون عندئذ مستعدين 

لقطف الثامر، بدل قطف األشواك.

قــــــــيــــــــاديــــــــون مـــــــــن »فـــــــــتـــــــــح« تـــــفـــــقـــــدوا 
ــد االشـــتـــبـــاكـــات املــســّلــحــة ــع ــة ب ــدي ــي ــرش مــخــيــم ال

من  قياديون  جال 
عىل  »فتح«  حركـــة 
املناطق املترضرة جراء 
املسلحة  االشتباكات 
الرشيدية  مخيم  يف 
أمس، والتقوا عددا من 
تفقدوا  الذين  االهايل 
عودة  بعد  ممتلكاتهم 

الحياة اىل طبيعتها.
»فتح«  وكانـــت 
ئـــل  لفصا ا و
سرّيت  الفلسطينية 
املخيم  داخل  دوريات 
حدث. ما  تكرار   لعدم 

أن »فتـــح«  يذكـــر 
الوطني  األمن  وقوات 

بارشت  كانت  صور  منطقة  يف  الفلسطيني 
املخلني  وردع  األمـــن  لتثبيت  أمنية  عملية 
خلفية  عىل  الرشـــيدية،  مخّيم  باستقرار 

االشـــتباكات الفردية التي اندلعت منذ فجر 

امس يف املخيم، بني مجموعات مخلة باألمن، 

وأوقعت قتيال وعددا من الجرحى، اضافة اىل 

األرضار املادية.
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

فهد الباشا

1- محنــة لبنان، اليوم، ليس لهــا يف التاريخ مثيل. 
لذا، سوف تكون هي مرضب املثل للشعوب والجامعات، 
التي تكتفي، يف مواجهة من يأتونها بكل أسباب والويل 
واملوت، من حكامها وساســة أمورها، بالشــكوى لله 
وباســتمطار اللعنات من عنده القوى الحية، او القوى 
التي تستحب ان تطلق عىل نفسها مثل هذه الصفة فيه، 
هي، ازاء هذه املحنة، امام امتحانها أالكرث اســتحقاقا. 
فامــا أن تربر وجودها، بالثورة الفعلية، عىل هذا الواقع 
املزري الرذيل، فتبقى ونبقى واما ان ينتفي، باســتمرار 
هذا الغياب، تربير وجودها فتنتهي نهاية الذين يقولون 
ما ال يفعلون. قصارانــا: ان مل نقم او احدنا بفعل يغري 
مجــرى التاريخ فالطوفان الســائر يف مجراه اليوم لن 
يبقى، بعده، حاممة تحمل رجاء وال حتى غراب يخرب عن 

خراب...
] ] ]

2- يفكر العاقل يف ما يقول مرتني: مرة قبل أن يقول، 
ومرة بعد أن يقول، علّه، يف مرة ثالثة، يرى فائدة يف أن 

ال يقول...
] ] ]

3- العقيدة التي ال تنترص انتصارا حاسام يف نفوس 
معتنقيها ال ميكن أن تنترص بهم.

كلامت يف زمن الغربة

ــري  ــحــري ــي اآلخــــــرون ال ــاق ــُي طــعــمــة : ل
التأليف طــريــق  ــن  م ألــغــامــهــم  ــوا  ــل ــزي ويُ

رأى النائب السابق  نضال طعمة  يف ترصيح، أن »األزمات 
تتواىل واللبناين رازح تحت عبء االنتظار املخيف واملرعب«. 
ولفت إىل انه »من املظاهر التــي تجعل املواطن يعجب من 
ســلوك أهل الحل والربط يف البلد، رفضهــم املطلق، وعدم 
استعدادهم للبحث يف  االنتخابات النيابية  املبكرة، يوم كانت 
مطلب الشــارع، ومل يكن االنهيار قد اســتفحل بعد، وكان 
ميكن أن تشــكل مدخال حقيقيا للحل يف البلد. لنفاجأ اليوم 
أن هؤالء باتــوا يطرحون هذا الخيار إلنقاذ ما تبقى لهم من 
جنة الحكــم، ويلوحون به وكأنه خشــبة خالصهم، رغم 
عدم واقعية طروحاتهم. فهــذه االزدواجية القاتلة وتغيري 
الثوابــت واملعايري مع تغري املصالح هو ما أوصل البلد إىل ما 

هو عليه«.
وأشــار »إىل انه مع حرص رئيس  الحكومة املكلف  ســعد 
الحريري عىل تقديم التســهيالت كافة، يقلقنا حرص بعض 
املنصات والشاشــات عىل تكرار معزوفــة تتهمه بعكس ما 
يفعل. وهنا نناشــده عدم السامح ملثل هذه األبواق بأن تثنيه 
عن حرصــه الوطني، ونحن نعلم من هو، ومن أي مدرســة 
وطنية حمل األســس األخالقية التي ينطلق منها يف قراراته 
ومواقفه. كام نتمنى أن يالقيه اآلخرون ويزيلوا ألغامهم من 
طريق التأليف عســانا نأخذ نفسا، ونكتسب أمل الخروج من 

جهنم التي ألقونا بها«.

ــري ــي ــع ســف ــ ــث مـ ــحـ »املـــــرابـــــطـــــون« بـ
ــيـــن وتـــــونـــــس املـــســـتـــجـــدات ــلـــســـطـ فـ

أكد أمني الهيئة القيادية يف حركة النارصيني املســتقلني- 
املرابطون  مصطفى حمدان،  اثر زيارته سفري تونس بوراوي 
اإلمام يف مقر الســفارة، »أهمية دور الجمهورية التونسية 
العريب وحرصها عىل مل الشــمل، وتجميــع عنارص القوة 
يف مواجهة التحديات االقتصاديــة واالمنية ويف مقدمتها  

اإلرهاب الذي يستهدف  الدول العربية.
وعرّب حمدان للســفري عن تقدير املرابطون »للخطاب الذي 
ألقاه يف  األونيســكو يف التضامن مع اهلنا  الفلســطيني، 
والرؤية الواضحة الحازمة والحاســمة مــن تونس وأهلها 
لدعم فلسطني يف كل املحافل الدولية، ونضال أهلها من أجل 

تحريرها، واستعادة الشعب الفلسطني«.
والتقى وفد املرابطون برئاسة حمدان، سفري دولة فلسطني 
لدى الجمهورية اللبنانية أرشف دبور وأمني رس »حركة فتح«  
العردات،  ابو  التحرير الفلســطينية فتحي  وفصائل منظمة 
وأفــاد املكتب االعالمي يف الســفارة انه »تــم خالل اللقاء 
عرض الخر املستجدات يف فلسطني واالعتداءات الصهيونية 

املستمرة عىل أبناء شعبنا وخصوصا يف مدينة القدس«.
واكد حمــدان »موقــف املرابطون الداعم لنضال شــعبنا 
الرسمي  »املوقف  بـ  الفلســطيني وحقوقه كاملة«، منوها 
والشعبي الفلســطيني يف الدفاع عن مدينة القدس وافشال 

املخططات الصهيونية لتهويدها وطمس هويتها«.
بدوره، حيا دبور »املواقف املبدئية للمرابطون يف اســناد 
شــعبنا«، مؤكدا »مواصلة مســرية النضال ومتسك شعبنا 
بوحدتــه وحقه يف تقرير املصري والعــودة اىل أرض وطنه 

ودولته املستقلة وعاصمتها القدس«.

ــات  ــ ــي ــ ــف ــ ــش ــ ــت ــ ــس ــ تـــــقـــــي الـــــــــديـــــــــن: امل
ــاب الـــنـــاس ــ ــرق ــ ــم ب ــحــك ــت واملـــخـــتـــبـــرات ت

أشــار رئيس  حزب الوفاق الوطني   بــالل تقي الدين ، يف 
ترصيح عىل وسائل التواصل اإلجتامعي، اىل أن  »املستشفيات  

واملختربات أصبحت تتحكم برقاب الناس«.
ولفت تقي الدين اىل أن »املستشــفيات واملختربات تستغل 
الظروف لرفع التعرفة عىل ســعر رصف  الدوالر  13000 آالف 
لرية لبنانيــة، واملواطن اللبناين غري قــادر عىل تحمل هذه 
الكلفة مبفرده، أين  وزير الصحــة  العامة من ما يحصل يف 

املختربات واملستشفيات؟«.

مــّيــة ــ ــاص وضـــبـــط ك ــخـ ــف 8 أشـ ــي ــوق ت
ة للتهريب  من املحروقات والترابة املعّد

أعلنت قيادة الجيش ـ مديريــة التوجيه يف بيان لها انه: 
»أوقفت وحدات الجيش املنترشة يف البقاع والشــامل اعتبارا 
من تاريخ 3 / 6 / 2021 وحتى 6 / 6 / 2021 سبعة مواطنني 
وســوريا واحدا، وأحبطت تهريب كميــة من املحروقات إىل 
رت بـ: 42750 ليرتاً من مادة املازوت  األرايض الســورية قدِّ
و3850 ليــرتاً من مادة البنزين، باإلضافة إىل طن من الرتابة 
جميعها محملة يف 3 صهاريج و5 سيارات وآليتني نوع فان 
وباص. ســلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع املوقوفني 

بإرشاف القضاء املختص«.

دبور مجتمعاً مع حمدان والوفد املرافق

جمعيــة  يف  األطبــاء  قطــاع  اصــدر 
»الخريجــني التقدميــني« بيانا اشــار فيه 
اىل انه »رغم قســاوة الواقــع اإلقتصادي 
األليم، لقــد وقف األطبــاء ومعهم القطاع 
الصحي بــكل مكوناته يف مواجهة جائحة 
الكورونا، دفاعا عن صحة الناس واملجتمع، 
وسائر  األطباء  املواجهة  هذه  إستنزفت  وقد 
الصحي وســقط فيها شهداء، وما  القطاع 

زالت التحديات هائلة«.
البيان »يف األسابيع األخرية برزت  اضاف 
للعلن أزمة األدويــة، وإنقطاع العديد منها، 
وكذلك املســتلزمات الطبية، وكذلك مل نر من 
الجهات املختصــة أي تحرك فاعل يف وقف 
البعض منها يف  اســتغالل إحتكارها وبيع 
إن  بل  ليس هذا فحسب،  الســوداء.  السوق 
الدولة والحكومة املســتقيلة مل تبادر حتى 

بالرد عىل مطالب األطبــاء، وال عىل صوت 
الناس بسبب أسعار املستلزمات واملغروسات 
الطبية، وال يف تأمني الدعــم الالزم لتأمني 
األدوية، ومل نــر أي رد فعل يذكر أمام أزمة 
عن  املستشــفيات  بعض  وإمتناع  املختربات 
إســتقبال املــرىض، عىل حســاب الجهات 
الدوالر  بأزمة  املرتبطة  الرســمية  الضامنة 
وإرتفاع الكلفة التشغيلية الناتجه عن ذلك«.

وختم »إننا نحمل السلطة الحالية املتمثلة 
حكام  )امللزم  املســتقيل  الــوزراء  مبجلس 
للمواطن(  الصحــي  األمن  عــىل  بالحفاظ 
مســؤولية اإلنهيار املستمر للقطاع الصحي 
والهجرة املتزايــدة لألطباء، ونطالب بإتخاذ 
اإلجــــراءات والتدابري الالزمــة والفاعلة 
صونا ألرواح النــاس ومنعا إلفراغ البلد من 

أطبائه«.

أعلن رئيــس اللجنة الوطنيــة للقاحات 
كورونــا الدكتور عبد الرحمــن البزري يف 
بيان، إىل أن »لبنان انتقل بحســب تصنيف 
املرحلة  إىل  العامليــة،  الصــــحة  منظمة 
الثانية مــن التفيش الوبــايئ بعد أن كان 
يف املرحلــة الرابعــة، وإىل املرحلة األوىل 
بالنســبة للوفيــات بعــد أن كان أيضا يف 
املرحلــة الرابعة، وهذا اإلنتقــال التدريجي 
الرابعــة مرورا بالثالثة،  للبنان من املرحلة 
ومنهــا إىل الثانية، وهــو اآلن بدأ يالمس 
إال دليل عىل قدرته  املرحلة األوىل ما هــو 
عىل التعــايف التدريجي من وباء الكورونا، 
ويف هذا دعوة إىل الجميع لالســتمرار يف 

باملكاســب  التفريط  والحذر وعدم  الحيطة 
تحققت«. التي 

وأشــار إىل أن »تجاوز نســبة من تلقى 
اللقاح الـ 11 - 12% من عدد الســكان يف 
إنجاز صحي آخر، ففي حني تأمل  لبنان هو 
العامليــة بأن تصل مختلف  منظمة الصحة 
الـ  العامل إىل نسبة تلقيح توازي  الدول يف 
10% من عدد سكانها بحلول شهر أيلول كحد 
النسبة  تجاوز هذه  لبنان  فإن  أدىن مقبول، 
يف مطلع شــهر حزيران، وإذا ما استمرت 
اإليجابية  الوترية  بنفــس  التلقيح  عمليات 
فنسبة التلقيح سوف ترتفع باطراد مستمر 

املجتمعية«. املناعة  مستوى  ومعها 

ــطــة  ــل ــس ــوا ال ــ ــل ــ ــّم ــ ــي« ح ــ ــ ــراك ــ ــ ــت ــ ــ ــاء »االش ــ ــبـ ــ أطـ
ــة انــــهــــيــــار الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي ــ ــي ــ ــؤول ــ ــس ــ م

ــة الــثــانــيــة  ــل ــرح ــى امل ــ ــل ال ــق ــت ــان ان ــن ــب ــزري: ل ــ ــب ــ ال
ـــى ــائـــي وبـــــدأ يـــامـــس األولـ ــوبـ ــفــشــي الـ ــت ــن ال مـ

املعنية  للمؤسســات  تكرميــه  إطار  يف 
مبكافحــة وبــاء الكورونــا، منــح اتحاد 
املستشفيات العربية جامعة البلمند »شهادة 
املبــادرة الذهبية«، وذلك تقديــًرا لجهودها 
وريادتهــا يف هذا املضامر.  هــذا وتّم منح 
هذه الجائزة إىل عرش مؤسســات يف مثاين 
دوٍل عربية. تهدف هذه الشــهادة إىل تقدير 
الجهــود التي قامــت بها جامعــة البلمند 
لكونهــا الجامعة الوحيــدة يف لبنان التي 
األزمــة من مختلــف جوانبها عرب  تناولت 
الرتصد الوبايئ، التدريب امليداين، التشخيص 
املخربي، والوقاية عــرب اللقاح، موفرًة بذلك 
عناية صحّية نوعّية مــن خالل مخترباتها 
بادرت  التي  املســتحدثة  الصحية  ومراكزها 

بإطالقها ملواجهة وباء الكورونا.
وقد نــّوه اتحاد املستشــفيات العربية بـ 
»جهود جامعة البلمند لجهة االســرتاتيجية 
الصحيــة التــي اعتمدتها منــذ بداية أزمة 
إنطالقاً من رسالتها  لبنان وذلك  كورونا يف 
مرشوع  خــالل  من  والوطنية  اإلنســانية 
الذي تضمــن تطبيق خاّص لرصد  »حيايت« 
املصابني بفريوس كورونا مع  نظام حسايب 

طبي متقدم لكشــف املخاطر واملشاركة يف 
الرتصد الوبايئ. إضافــًة إىل ذلك، خصصت 
أكرث من  أجرى  الجامعة مخترب طبي متقدم 
 PCR إثني عــرش الف وخمســامية فحص
مجــاين بالتعاون مع البلديــات واتحاداتها 
تحــت إرشاف اخصائيني يف هذا املجال. كام 
ضّمت املبادرة أخرياً إنشاء مركز تلقيح حديث 
يف الجامعة معتمد لدى وزارة الصحة العامة 
والذي خصص لتلقيح املوظفني واالســاتذة 
ترد  الذين  املواطنــني  عــن  فضالً  والطالب 
املنّصة، وقد ساهم هذا املركز  اسامءهم عرب 
يف تلقيــح  ما يقارب خمســة آالف مواطن 

حتى الساعة«.
ولقد عرّب رئيس جامعة البلمند الياس وراق 
عن امتنانه لحصول جامعة البلمند عىل هذه 
الشــهادة، حيث رأى فيها تأكيداً واضحاًعىل 
مبســؤوليتها  الجامعة  إلتــزام  صوابّيــة 
املجتمعية متاشــياً مع رســالتها الوطنية 
ومبادئهــا األخالقية.هذا وتوّجه ابالشــكر 
والعرفان إىل جميع من ساهم يف إنجاح هذه 
وطالب،  وأســاتذة،  اخصائيني،  من  املبادرة 

وكافة العاملني يف جامعة البلمند.

ــجــهــودهــا بــمــكــافــحــة »كـــورونـــا« تـــقـــديـــراً ل
ــح  ــن ــم ــة ي ــ ــي ــ ــرب ــ ــع ــ اتـــــحـــــاد املـــســـتـــشـــفـــيـــات ال
 »الـــبـــلـــمـــنـــد« »شــــهــــادة املـــــبـــــادرة الــذهــبــيــة«

رأى مدير عام مستشفى بريوت الحكومي 
فراس األبيض، أن »جهود ماراثون  لقاح فايزر  
يف مناطق منخفضة التسجيل، جديرة بالثناء 
عىل الرغم من اآلمال التي عقدت يف أن يأيت 
املزيد من النــاس. الواضح أن الرتدد يف اخذ  

اللقاح  هو عقبة كبرية. من حســن الحظ أن 
أعداد  الكورونا آخذة يف االنخفاض يف وقت 
يتزايد فيه الشــح يف  األدوية و املستلزمات 

الطبية ».
ولفــت يف ترصيح عىل مواقــع التواصل 
ان »االطبــاء واملمرضني واجهوا  اإلجتامعي 
مخاطر جسيمة أثناء معركتهم يف الخطوط 

األمامية ضد الكورونا. اآلن، يجدون أنفسهم 
الوفاض  أخرى شبه خايل  أمراًضا  يكافحون 
بســبب النقص الحاصل. هــذا غري مقبول. 
ســيكون هذا األسبوع حاســام. بدون حل 
لهذه املشكلة، قد تتوقف العديد من الخدمات 
لديها  أخرى  بلدان  الطبية«. أضاف »تشــهد 
معدالت لقاح أفضل منا، مثل بريطانيا، زيادة 
السالالت  بســبب  الكورونا  اعداد  يف  كبرية 
الجديدة. ما مل تتحســن معدالت اللقاح هنا، 
فإن ما يشاهد من تراخ ٍ واستهتار عىل نطاق 
واسع، سيسهل عودة الفريوس. يف األوقات 

العصيبة، ال تأيت املصائب فرادى«.

ــار  ــهــت ٍ واســت ــراخ  ــ تـ ــن  ــا يُــشــاهــد مـ ــض : مـ ــيـ األبـ
ــفــيــروس ــاق واســــع ســيــســّهــل عــــودة ال ــط عــلــى ن

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه يف بيان لها انه: 
»أوقفت دورية من مديرية املخابرات يف منطقة الليليك - 
بعبدا )ع.ر( املطلوب مبوجب عدة مذكرات توقيف الرتكابه 
النار ورسقة وتجــارة املرسوقات واإلتجار  جرائم إطالق 

باألسلحة الحربية وترويج العملة املزورة.
كام أوقفت يف املنطقة املذكورة كال من )ز.ز( و )ع.م( 
الرتكابهم جرائــم: تعاطي املخدرات وترويجها والســلب 
والرسقة. وقــد ُضبط بحوزة املوقوفني كمية من املخدرات 
والذخائر الحربية. سلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع 

املوقوفني بإرشاف القضاء املختص«.

ــدا ــعــب ــي - ب ــك ــل ــي ــل ــي ال ــ ــن ف ــي ــوب ــل ــط تـــوقـــيـــف م

فادي عيد

عىل وقع دخول الســاحة املحلية املرحلة األصعب عىل كل 
املستويات والتي تســبق االنهيار الفعيل للخدمات األساسية، 
تحذر  مصادر ديبلوماســية مطلعة  من الهــوة الكبرية  التي 
مازالت تفصل ما بني األزمات املستعصية من جهة واملعالجات 
الرسمية من جهة أخرى.  وتشــري اىل أن كل السيناريوهات 
املتداولة حول انهيار البنى الخدماتية ، ال تصل  إىل مســتوى 
وصف الواقــع الفعيل و الحقيقي الذي بــات يهدد قطاعات 
الكهرباء واإلنرتنت واملياه واالتصاالت وذلك باإلضافة إىل ازمة 
فقدان الدواء واملحروقــات . ويف هذا املجال، توضح املصادر 
الديبلوماسية، أن الخطر الكبري الذي يواجهه الشعب اللبناين 
ال يقترص عىل غياب الســلع واملواد الغذائية او املحروقات، بل 
 انعدام  الرعاية الطبية بالدرجة األوىل وهو ما يلتقي املجتمع 
الدويل عىل اإلشــارة إليها، يف التقاريــر الصادرة أخريا عن 

املنظامت و هيئات دولية عدة.
وعليه، فإن اإلنشغال والرتكيز عىل العنارص السياسية يف 
االزمة من قبل املســؤولني اللبنانيني وتأجيل أية خطط مالية 
واقتصادية حتى حلول التســوية السياســية الشاملة، ينذر 
بنشوء رصاع ســيايس مفتوح، كام تالحظ املصادر نفسها، 
والتي تعترب أن الرتكيز ينصب فقط عىل التقاء املصالح  سواء 

يف الحكومــة العتيدة أو يف 
املقاربات الحكومية والنيابية.

وبالتــايل، فــإن البحــث 
والذي يستهدف  الجاري حاليا 
بإدارة  تقــوم  حكومة  تأليف 
املرحلة االنتقالية الفاصلة عن 
املقبلة،  النيابية  االنتخابــات 
سيؤدي، وكام تضيف املصادر 
الديبلوماســية، إىل ضياع كل 
االحتامالت لتشــكيل حكومة 
متخصصة وقادر ة عىل تحمل 
املســؤوليات الكربى الناجمة 
االجتامعية  األزمات  بلوغ  عن 

واملالية الذروة يف اآلونــة االخرية،  وذلك يف ظل األمر الواقع 
املتمثل برفع الدعم وباإلجراءات املوجعة وإمنا امللحة التي من 

الواجب  عىل أي حكومة تنفيذها.
واذ تلفت املصادر نفســها، إىل أن  املبادرات كلها قد وصلت 
إىل طريق مسدود ولو أن الفرص ما زالت تطرح يف اإلعالم من 
أجل تأجيل نعي كل مبادرات  تأليف الحكومة، تقول ، أن األداء 
السيايس من قبل القوى األساســية املعنية بعملية التأليف، 
والذي يرتدي طابع رفع الســقوف أمــام كل مبادرة وبرصف 

النظر عن الجهة التي تقف وراءها، يظهر وبشــكل واضح أن 
الطريق إىل تشــكيل الحكومة ما زال مقطوعاً، وذلك بانتظار 
حســم ملفات إقليمية وذلك عىل الرغم مــن كل االجتهادات 
السياسية وحتى الدستورية التي تزدحم بها الشاشات يومياً 

منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة.
ولكــن وعىل الرغم من الخالصات  شــبه املؤكدة لدى هذه 
املصادر بأنه ما من حكومة  يف األفق، فإن الثابت يف املشهد 
الداخيل، هو اســتمرار انشغال كل األطراف بتحسني مواقعها 

حتى حلول موعد االستحقاقات اإلنتخابية.

 ال حكومة في األفق... ورفع السقوف ُمستمّر

»أمـــــل« : خــطــابــات وبـــيـــانـــات عــنــتــريــة
ــن ــ ــوط ــ ــة ال ــحـ ــلـ ــصـ تـــغـــيـــب عـــنـــهـــا مـ

اعترب املكتب الســيايس لحركة امل يف اجتامعه الدوري 
برئاســة الحاج جميل حايك، يف بيان »أن ما جرى اليوم يف 
املجلس النيايب من إقرار لقانون الكابيتال كونرتول، يشــكل 
خطــوة يف اإلتجاه الصحيح، وخصوصاً أنــه يعطّل ما يدبّر 
يف ليل لإلنقضاض عــىل ودائع املواطنني يف املصارف تحت 
عناوين ومسميات وإجتهادات غّب الطلب. امام هذا التوصيف 
الواقعي يتبارى املســؤولون عن تشــكيل الحكومة العتيدة 
يف خطابــات وبيانات )عنرتية( وشــعبوية ال تحقق حتى 
مصالحهم وال اهدافهم، وبالتأكيد تغيب عنها مصلحة الوطن 

الذي وصل حد االنهيار وآخر الدرك«.
وأكد املكتب السيايس لـ »امل«، »انه يكفي الوطن مهاترات 
ومكابرة وعناد غــري مجٍد، وخصوصاً ان املدخل االســاس 
لبوابــة البدء بالعمــل لخالص الوطن وناســه من االزمات 
املتوالدة، قد فتحــه الرئيس نبيه بري مببــادرة انقاذية من 
خالل طرح تشكيل حكومة تُوقف االنهيار وتتصدى لألزمات 
املرتاكمة واملتناسلة التي يعيشها اللبنانيون، هذه املبادرة التي 
اجمع الداخــل اللبناين والخارج العريب والدويل عىل صحتها 
ورضورتها ألنها تشــكل )مبادرة لبنــان( املبنية عىل املعيار 
الوطني حرصاً، تحتاج اىل ارساع املعنيني بتشــكيل الحكومة 
اىل مالقاة مبادرة الفرصة االخرية بدون إضاعة الوقت ووقف 

االبتزاز السيايس وتحديد الحصص الوزارية«.

ــاري ــ ــخ ــ ــب ــ ــش يـــــــــزور ال ــ ــي ــ ــج ــ ــد ال ــ ــائـ ــ قـ

عقد امس اجتامع بني الســفري الســعودي يف لبنان وليد 
البخاري وقائد الجيش العامد جوزيف عون يف منزل السفري 

يف الريزة.

قائد الجيش عند البخاري

مجلس  رئيس  نائبة  عقدت 
الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني 
واملغرتبني  الخارجية  ووزيرة 
بالوكالة يف حكومة ترصيف 
األعامل زينة عكر، إجتامعني 
منفصلني حــول إعادة ترتيب 
الطاقة  اسرتاتيجية  أولويات 
الجيــش  يف  املســتدامة 

اللبناين.
السفراء  االجتامعان  حرض 
وممثلني  لبنان  يف  املعتمدين 
املتحدة  الواليات  لدول:  عنهم 
وبلجيكا  وبريطانيا  األمريكية 
وفينلندا  والدامنــارك  وأملانيا 
وهولندا  واليابــان  وايطاليا 
وكندا  واســبانيا  والــروج 

وفرنســا وأملانيا والســويد وســويرسا واإلتحاد األورويب 
واملمثلــة املقيمة لربنامج األمم املتحــدة اإلمنايئ يف لبنان 
وممثلني عن الجيش اللبناين وعدد من امللحقني العســكريني 

واملستشارين.
وألقت عكر كلمة شكرت فيها لـ »الدول واملنظامت الدولية 
الحــارضة الجهود التــي تبذلها من أجل مســاعدة الجيش 
اللبناين ودعمه يف كل املجاالت، ال سيام يف موضوع الطاقة 
املســتدامة«، ولفتت إىل أن »الجيش اللبناين أحرز تقدما يف 
مجال تحقيق أهداف اســرتاتيجية الطاقة املســتدامة منذ 
نرشها يف عــام 2017. وتم إدراج تقرير حــول هذا التقدم 
ضمن وثيقة إعادة ترتيب األولويات، لكن األزمة االقتصادية 
ة  واالجتامعية واملالية واألمنية املســتمرة ولَّدت حاجة ملحَّ
إىل إعــادة ترتيب األولويات يف ما يتعلــق بحاجات الطاقة 

التي ميكن تلبيتها من خالل أنظمة الطاقة املستدامة«.
أن »عملية تحديد األولويات تشكل مجاال  وشــددت عىل 
للرتكيــز يضاف إىل التخفيف من تغيــري املناخ، وذلك بهدف 

تأمني إمــدادات بالطاقة الحيوية للجيــش ليك يتمكن من 
تأدية مهامه وللتخفيف من فاتورة الطاقة يف منشــآته«، 
وقالت: »إن التقرير الذي متت مشــاركته ســابقا والعرض 
الذي تم تقدميه خالل االجتامع مــن جانب الجيش يحددان 
الحاجــات ذات األولوية يف مجال الطاقة، ويتمحور الرتكيز 
حول ما ييل: أفواج الحدود الربية، خدمات الرعاية الصحية 
الرئيسية، ومنشآت قيادة الجيش املهددة مبواجهة نقص يف 

الطاقة نظرا إىل األزمة الراهنة«.
بدورهم، شــدد املجتمعون عىل »أهمية ورضورة مساعدة 
ودعم الجيش اللبناين عــىل كل األصعدة«، وأجمعوا عىل أن 
»أنظمة الطاقة املتجددة التي تــم تركيبها لدى فوج الحدود 
الربي الثاين مبســاعدة اإلتحــاد األورويب وبرنامج األمم 
املتحــدة اإلمنايئ تعتــرب منوذجا يحتــذى يف كل قطاعات 
الدولة اللبنانية، وذلك بعد تطوير قدرات الجيش عىل كيفية 
»إمكانية توسيع هذه  إىل  استخدامها وصيانتها«، مشريين 
التجربة عىل بعض أفــواج الجيش الحدودية الربية وبعض 

النائية«. املستشفيات 

املستدامة  الطاقة  استراتيجية  أولويات  ترتيب  اجتماعان حول 
للجيش  ــة  ــوي ــحــي ال ــة  ــطــاق ــال ب إمـــــــدادات  ــن  ــأمــي ت  : عــكــر 
الطاقة ــورة  ــات ف وتخفيف  مهامه  تــأديــة  مــن  يتمكن  لكي 

خالل االجتامع
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الثلثاء 8 حزيران 2021

الــــقــــضــــاة واملــــــحــــــامــــــون...
مـــــــــــواقـــــــــــف وطـــــــــرائـــــــــف

املحامي نارض كسبار

تراودين منذ ايام اغنية غسان صليبا....
اذا راح امللك بيجي ملك غريو....

اذا راح الوطن ما يف وطن غريو.
يعض الزعامء والسياســيني والقيمني عىل اوضاع هذا 
البلد الجميل، يعتقدون ان لبنان، هذا البلد الذي هو عطية 
من اللــه وبرعايته هو بلــد ازيل ورسمدي وال ميكن ان 
يتحلل ويتفكك. وهم عىل خطأ الن كل يشء قابل للتفكك 
يف هذه الحياة. وبدالً من التعامل بجدية مع االمور التي 
اصبحت عىل حافة الهاويــة، ال يزالون يتناكفون حول 

رشوط ورشوط مضادة وكأن وضع البلد بألف خري.
طبعاً هــذا االمر ينســحب عىل مختلــف القطاعات 
السليمة بني جناحي  العالقة غري  واملؤسســات ،ومنها 
العدالــة القضاء واملحاماة، وخصوصــاً ان هذه العالقة 
يجب ان تكون يف احسن حاالتها: فال القضاة يستطيعون 
العمل من دون املحامني، وال املحامون يستطيعون العمل 
من دون القضاة. وهناك عالقة مبارشة يومية بينهم ان 
لناحية الجلســات او املراجعات او تقديم االســتدعاءات 

والطلبات وغريها.
القيادة، ايها السادة، يف مختلف القطاعات واملؤسسات 
ال تنجح باملناكفات والنكايــات وتقويم الكالم. ومبا انني 
انتمي اىل نقابة املحامــني العريقة وعىل اطالع مبا تفعل 
ومبا تتابع. اقول اننا نقوم بواجباتنا عىل اكمل وجه، ويومياً 
نحقق يف عرشات الشــكاوى واالفعــال ان لجهة الظهور 
االعالمي او لجهة عدم التبلغ او لجهة ارتكاب اي مخالفة، 
وتُتخذ التدابري الالزمة من دون اي تقصري، وان كان هذا االمر 
ال يظهر اعالميا. ال بل حتى يف الحاالت التي اتخذت النقابة 
فيها مواقف، ومنها الذهاب اىل مركز احتجاز املحامي، جرى 
التحقيق معه ملعرفة ما اذا كان ارتكب مخالفة مسلكية ام ال.

وبالتايل ال احد يلوم نقابــة املحامني التي هي نقابة 
الحق والقانــون والحريات العامة، والتي تطالب بتطبيق 
القانون واالنظمة املرعية االجراء ومنها تنظيم مســائل 
الجلســات واملراجعات واالحكام والقرارات التي ال تصدر 
يف مواعيدها، وسجن رومية ومســألة الجرم املشهود 
واالجراءات التــي يجب ان تتخذ بحــق املحامي واهمها 
االســتامع اليه فوراً ودون إبطاء مــن قبل املدعي العام، 
واحالة امللف امام نقابــة املحامني التخاذ القرار بوصف 
الفعل ومــا اذا كان ضمن املهنة ام ال وما اذا كانت تعطي 
االذن مبالحقته ام ال. وعــدم صالحية قايض التحقيق 

مبنع املحامي من مزاولة املهنة ودخول قصور العدل. 
* * *

{ املرافعة املألوفة {

يقول املحامــي الوزير فؤاد  بطــرس: بصورة عامة، 
انطباعي ان التعليم الجامعي يف حقل الحقوق وليس يف 
الحقول العلمية يف املايض، كان اكرث تعمقا، وقد يكون 
لتزايد العدد دور ســلبي كام اين اتســاءل اذا كانت هذه 
الظاهرة محصــورة يف لبنان فقط او انها موجودة حتى 

يف دول اوروبا.
اكرر اين اتكلم بالنسبة للمجموعة او ملا يسمى املعدل 
العام، اذ نجد اشخاصا متفوقني وبارزين لكنهم من قبل 
االســتثناء. ومن جهة ثانية يف املــايض كانت املرافعة 
مألوفــة ال ســيام يف القضايا املدنية مع االشــارة اىل 
تزايد عــدد الدعاوى اليوم يفرس املســلك الدارج املختلف 
ايام املحاكم املختلطــة. يف بداية االربعينات كان يفتتح 

الرئيس الجلسة بسؤال املحامي: 
?Voulez – vous plaider maître

واذا ما اكتفى املحامي بتكــرار لوائحة، كثريا ما كان 
رئيس املحكمة يطلب منــه توضيح بعض النقاط والقاء 

االضواء عىل جوانب منها.
* * *

{ الرئيس شفيق الوزان {

يف كتابه: رؤساء حكومات لبنان كام عرفتهم، يروي 
السيد حكمة ابو زيد ما يأيت:

كان شــفيق الوزان مقتنعا، االقتناع كله بأن سالمة 
لبنان، ومصلحة اللنبانيني تفرضان عىل رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة ان يكونا متفاهمني، متعاونني، ال رأسني 
مختلفني متنافرين. وعندما شعر ان يف االجواء ما ميكن 
ان يشــوش عىل هذا االعتقاد، كلفني ان انقل اىل كريم 
بقرادوين وكان احد مستشاري الرئيس رسكيس املقربني 

والفاعلني رسالة محتواها:
»ما قبلت ترؤس الحكومــة الزاحم الرئيس رسكيس او 
»اناقره« بل الكون واياه فريقا واحدا يعمل من اجل لبنان«.

وال اذكر، بعد هذه الرسالة اين سمعته مرة يشكو من 
الرئيس رسكيس، او يتذمر من اســلوب عمله، او طريقة 
تعاطيــه معه. بل كان دامئا يثنــي عليه، وميتدح تعلقه 
وبعد نظره، وسعة صدره، وقدرته الخارقة عىل الصمود 
والصرب. ويف احدى جلســايت معه قــال يل:«لوقدر لنا 
ان نكون حكاماً يف غري هــذه الظروف لجعلنا من لبنان 

فردوساً عىل االرض«.
* * *

{ شكرا الفندينا الباشا {

يروي القايض املرحوم اميل ابو سمرا الطرفة اآلتية:
من نوابغ املحامني يف القرن املايض املرحوم طانيوس 
ايب نارض، وكان عــىل بعد صيتــه يف املحاماة رسيع 

الخاطر متوقد الذهن.
ومــام يُروى عنه النكتــة التالية قــال: كان املرحوم 
طانيوس من غالة الوطنيني مام ادى اىل خالف شــديد 
بينه وبني واصا باشــا مترصف لبنــان حينئذ، وتفاقم 
الخالف اخريا، فاصدر الباشــا امرا مينع به طانيوس ايب 
نارض من الوقوف يف املحاكــم. واتفق ان كان للمرحوم 
طانيوس دعوى يف محكمــة املنت، فلام نودي عليه قال 
له الرئيس: لدينا امر مــن افندينا مبنعك من الوقوف يف 

املحكمة. فأجاب عىل الفور: 
طول الله عمر افندينا الباشا لقد نظر اىل ضعفي وكرب 
سني فســمح يل بالجلوس وهذا لطف منه اشكره عليه. 

واخذ كرسيا وجلس يرافع.

غريـــــــــــــــو: تجســـــــــــــــيد جديـــــــــــــــد لدعـــــــــــــــم فرنســـــــــــــــا
ــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتضعفة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات املسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للفئـ

الفرنسية  الوكالة  أطلقت 
للتنميــة )AFD( واملعهــد 
والتنمية  للتعاون  األورويب 
)IECD(، بالرشاكــة مــع 
الغد«،  جمعيــة »خادمــي 
آن  فرنسا  ســفرية  برعاية 
مرشوع  وحضورها،  غريو 
وهو   ،»2 للبنــان  »مهارات 
مــرشوع للتدريــب املهني 
للفئات  األعــامل  وريــادة 
من  املتــررة  املهمشــة 
األزمــات، وذلك يف احتفال 
الوطنــي  باملركــز  أقيــم 
يف  التقنــي  للتدريــب 
املديرة  بحضــور  الدكوانة، 
التقني  للتعليــم  العامــة 

واملهني هنادي بــري، املديرة العامة لــوزارة العمل مارلني 
املدير  الصناعــة داين جدعون،  العام لوزارة  املدير  عطالله، 
العام لوزارة الشــؤون االجتامعية عبد الله أحمد، نائب مدير 
الوكالة الفرنســية للتنمية يف لبنان تيريي ليســيا، مدير 
املعهــد االورويب للتعاون والتنميــة يف لبنان فياين باس، 

مدير الجمعية كريم عسريان ومدربني وطالب.
وأشــارت غريو إىل أن »املرشوع يشــكل تجســيدا جديدا 
لدعم فرنسا للفئات املســتضعفة يف لبنان«، وقالت: »تدعم 
فرنسا شــباب لبنان من خالل املساهمة يف تنمية كفاءاتهم 
ومرافقتهم يف مبادراتهم. يجب تشجيع مواهب الشباب يف 
لبنان، وأيضا قدراتهم عىل إطالق املبادرات واالستفادة منها 
يف االقتصاد املحيل«، مشــددة عىل »أهمية دور الشباب يف 
هذا البلد وعىل أن فرنسا ركزت إهتاممها املركزي عليهم لجهة 
عملها ودعمها، ألنهم يظهرون القوة والشجاعة ويجاهدون 
من أجــل تحقيق أفكارهم وألنهم ال يستســلمون وعازمون 
عىل بناء لبنان الغد، وعىل تطوير أعامله وإبداعاته يف شتى 

املجاالت«.
»أولويتنا  بالقــول:  الحارضيــن  الطالب  وتوجهــت إىل 
مســاعدتكم عىل أن تربحوا مستقبلكم وتحققوا مشاريعكم 

وأحالمكم. أنتم مستقبل لبنان، ولهذا نحن ركزنا عىل املساعدة 
يف مجال الرتبية ».

وإذ اعرتفــت »لألســاتذة واملعلمني بالــدور الكبري الذي 
يلعبونه يف تنشئة األجيال«، أكدت أن »الدعم املادي واملعنوي 

لن يتوقف وأنه سيكون هناك املزيد من التمويل«.
وحيت »كل أســاتذة لبنان يف املدارس واملعاهد والجامعات 
كونهم يف خطــوط املواجهة األوىل«، مشــددة عىل »دور 

الرتبية يف إنقاذ لبنان«.
بدوره، قال ليســيا: »إن منظامت املجتمع املدين اللبنانية 
عىل اتصال وثيق باملدربني واملؤسسات الرشيكة واملستفيدين 

من املساعدات، من أجل تنفيذ فعال ».
مــن جهته، أكد مدير العمليــات يف املعهد األورويب باس 
»أن املعهــد األورويب مقتنع اليوم أكــرث من أي وقت مىض 
بأن التدريب املهني ودخول الشباب سوق العمل هام عامالن 

أساسيان يف تنمية لبنان«.
أما عسريان فقال: »بفضل هذا الدعم من الوكالة الفرنسية 
للتنمية، ســتتمكن جمعية خادمي الغد من مواصلة تطوير 

خربتها وتقدميها إىل رشكاء ومستفيدين جدد«.
واختتم الحفل بزيارة مركز التدريب حيث تحدثت غريو مع 

الطالب واملدربني الحارضين.

أطلقت مشروع
»مهارات للبنان 2«

 املشاركون يف املرشوع

عبد الصمد بحثت تداعيات 
غياب مجلس إدارة تلفزيون لبنان

خالل اللقاء

استقبلت وزيرة اإلعالم يف حكومة ترصيف األعامل منال 
عبد الصمد، وفداً من نقابة مســتخدمي تلفزيون لبنان، وتّم 
البحث يف مشــاكل عدة ناجمة من عدم وجود مجلس إدارة، 

وإيجاد مخارج لها.
وأبلغت عبــد الصمد الوفد بأنها »تقدمت باســتدعاء أمام 
القضاء املختص لتعيني مدير موقــت«. ووعدت بـ«محاولة 
تأمــني مصادر دخل إضافية للموظفــني نظرا لتدين القيمة 
الرشائية لرواتبهم«، وأكدت يف املقابــل انها »لن تألو جهدا 
لتحســني أوضاعهم املعيشــية عرب التواصل مــع الجهات 

املعنية«، وشددت عىل »أهمية ترشيد اإلنفاق«.

عالمة: إالستمرار بسياسة النعامة 
سُيؤدي حتماً اصلى عجز الضمان 

غرد عضو كتلة »التنمية والتحريــر« النائب فادي عالمة 
عرب حسابه عىل »تويرت«: »الدولة تعتمد سياسة التأجيل يف 
دفع مستحقات الصندوق الوطني للضامن اإلجتامعي، ولكن 
هل املــرض وصحة املواطن يحتمالن التأجيل؟ إن إســتمرار 
املعنيني بسياسة النعامة سيؤدي حتام إىل عجز الضامن عن 
تغطية الحاالت املرضية، وذلك ســينعكس سلبا عىل املرىض 

والنظام اإلستشفايئ بشكل عام«.

ــت كــتــاب  ــقـ ــلـ ــة االيــــرانــــيــــة أطـ ــاريـ ــشـ ــتـ ــسـ املـ
الخميني رحيل  بذكرى  الله<  روح  الــى  <رســائــل 

أطلقت املستشارية الثقافية 
اإلســالمية  للجمهوريــة 
اإليرانيــة يف لبنــان كتــاب 
»رســائل إىل روح الله« خالل 
احتفاليــة الذكرى الســنوية 
التي  الخميني  اإلمــام  لرحيل 
الثقافية،  املستشارية  أقامتها 
بالتعاون مــع بلدية الغبريي، 
تحــت عنــوان »فجــر األمة 
الشــمس«. وحر  يف ظالل 
الكتاب،  أطلقــت  التي  الندوة 
اإلسالمية  الجمهورية  سفري 
اإليرانية محمد جالل فريوزنيا، 

خامه  عباس  الثقايف  املستشار 
يار، رئيس بلدية الغبريي معن خليل، املطران 

جورج صليبا وشخصيات سياسية ودينية.
وأشــار بيان للمستشارية اىل أن »الكتاب 
يتضمن باقة من رســائل املحبني إىل اإلمام، 
املنتخبة مــن قبل نخبة من أســاتذة اللغة 
العربية يف الجامعــة اللبنانية، والتي كانت 
قد أرسلت بعدما وجهت املستشارية الثقافية 
العام املايض يف املناســبة ذاتها، دعوة إىل 
محبي اإلمام لكتابة رسائل من القلب ضمن 

مسابقة بعنوان »أجمل رسالة إىل اإلمام«.
املستشــارية  بريد  إىل  أنه »وصلت  وذكر 
اعداد هائلة من الرسائل تم انتخاب 65 منها 
للكتاب. وقــد تم تكريــم الفائزين األربعة 

األوائل يف املسابقة خالل الحفل ووزعت لهم 
الجوائز وحصلوا عىل نسختهم من الكتاب«.

ولفت اىل أن »الكتــاب الذي نرش باللغتني 
العربية والفارســية، بالتعاون مع مؤسسة 
هو  الخميني«،  اإلمــام  تراث  ونرش  »تنظيم 
مبــادرة جديدة نوعيا يف مجــال الفعاليات 
الثقافية، حيث إنه يجمع بني الحس الشعبي 
الحاميس لألفــراد تجاه قائدهم، وبني األدب 
وجاملية الشعر والنرث بني اللغتني، الفارسية 
والعربية، كام يقدم مادة تساهم يف تقريب 
املذاهب والثقافات عىل حد سواء، بالنظر إىل 
املشاركات من مختلف الدول العربية والعامل 
وتنوع الرســائل التي وجهت إىل روح اإلمام 

الراحل«.

خالل االحتفال

نقابة املحررين تلقت بياناً من اتحاد الصحافيين 
العرب دان الهجمات االسرائيلية بحق اعالميين 

املعتدون على شركة شمس الدين للصيرفة
في قبضة التحّري... ومطالبة بتحقيق العدالة

اللبنانية  الصحافــة  محرري  نقابة  تلقت 
بيانا من االتحاد العام للصحافيني العرب، دان 
»الهجامت اإلجرامية والرببرية لقوات اإلحتالل 
اإلرسائييل ضد الصحافيني الفلسطينيني املكلف 
بتغطية جرائم العــدو الصهيوين ، فقد قامت 
قوات اإلحتالل الصهونيــة يف الخامس من 
يونيو باإلعتداء عىل الصحافية جيفارا البديري 
مراسلة قناة الجزيرة ونبيل مزاوي املصور أيضا 
يف نفس القناة وتكســري كامريات ومعدات 
طاقم قناة الجزيرة خالل التغطية ألحداث حي 
الشيخ الجراح بالقدس تضامنا مع الصحافيني 
الفلسطينيني وقامت بإعتقالهام لساعات عدة 

واإلفراج عنهم بعد ذلك.

واعترب االتحــاد »إن هذه اإلعتــداءات ضد 
تعترب جرائم ضد  الفلســطينيني  الصحافيني 
حرية الــرأي والتعبري والتــي كفلها القانون 
الصهيوين  اإلحتالل  حكومة  وتتحمل  الدويل 
مسؤولية جرامئها ويجب تقديم مرتكبيها اىل 

املحكمة الجنائية الدولية.
العرب  للصحافيني  العام  االتحاد  ويتضامن 
بشدة مع الصحفيني الفلسطينيني وطاقم قناة 
الجزيرة ويطالب كافــة املنظامت اإلعالمية 
الدوليــة واالتحادات الصحفيــة واإلقليمية 
والدولية بإدانــة هذه املجازر اليومية يف حق 
العنارص  جانب  من  الفلسطينيني  الصحافيني 

اإلجرامية لإلحتالل الصهيوين«.

بعد ما يقارب االســبوعني عــىل اقتحام 
مجموعة من املســلحني بقيادة مصطفى.م 
ومحمد أ. وابو خليــل ح. وعبدالله ك. لرشكة 
للشيخ بالل  العائدة  الدين للصريفة  شــمس 
واالعتداء عىل الرشكــة واملوظفني والذي نتج 
عنه جريحــان، برز تطــور يف القضية مع 
تسليم 3 من املطلوبني )مصطفى.م ومحمد أ. 
وعبدالله ك.( انفســهم اىل التحري يف صيدا، 
وذلك بعد اسبوعني عىل التواري وصدور مذكرة 
مفتوحة من املدعي العام االستئنايف القايض 
رهيف رمضان، ومن ثــم تحويل القضية اىل 

التحري بعد القاء القبض عىل ابو خليل ح.

وتؤكد املعلومــات ان هذا التطور يأيت بعد 
ايعاز رئيــس مجلس النواب نبيــه بري اىل 
الجهات االمنية والقضائية بالتشدد االمني يف 
صور وقضائها والقبض عىل كل املخلني باالمن 
كام دخل حزب الله عــىل خط القضية وبعد 
اجامع من اهايل وفاعليات وعلامء واملجتمع 
الصوري لرفض االعتداء املستنكر عىل الشيخ 

بالل شمس الدين ونجله وموظفيه.
واكد الشيخ بالل فور تبلغه مبا جرى ثقته 
بالقايض رمضان وحكمتــه، وكذلك بالقوى 
االمنية وشــكر كل من تضامن معه وتدخل 

الحقاق الحق وتحقيق العدالة.

ـــ »مـــجـــلـــة األمـــــــــــن«: الـــقـــانـــون  ــ عـــثـــمـــان لـ
ــي عــهــدتــكــم ــ ــة ف ــ ــان ــ ــم والــــوطــــن أم ــك ــت ــوصــل ب

صدر العدد الجديد ملجلة »األمن«، وفيه كلمة 
للمدير العام لقوى األمــن الداخيل اللواء عامد 
عثامن يف العيد الســتني لقوى األمن الداخيل، 
بعنوان: »عىل العهــد دامئا معكم«، جاء فيها: 
»نحتفل معا بالعيد الستني بعد املئة ملؤسستنا، 
املوغلة بالعراقــة واملتجذرة يف التاريخ، ونحن 
ما زلنا للســنة الثانية عىل التوايل، وســط 
جائحة كورونا التي شــكلت جهودكم الجبارة 
سدا يف وجه انتشــارها، عرب تنفيذ إجراءات 
الســلطات املختصة، ومساعدة املواطنني عىل 
التزام االرشــادات واالجــراءات ملكافحة هذا 
الوباء العاملي الذي حصد أرواح املاليني. نحتفل 
بالعيد للسنة الثالثة عىل التوايل، يف ظل أزمة 
سياســية، اقتصادية، مالية، معيشــية غري 
مسبوقة انعكست عىل جميع اللبنانيني، ونحن 
جزء أســايس منهم، وطالت ارتداداتها جميع 
املواطنني فرتكت انعكاسات سلبية عىل حياتهم، 
حتى باتوا يشعرون للمرة األوىل بانسداد األفق 
أمامهم. نحتفل بعيدنا هذا العام ولسان حالنا 
جميعا يقول: »عيد بأية حال عدت يا عيد«. مررنا 
بصعوبات ومشقات ثقيلة مرات كثرية، ومع أن 
الظرف الحايل هو األصعب عىل اإلطالق، إال أن 
األمل يبقى أقوى من اليأس، والعزمية أصلب من 
االستسالم. وأنا عىل ثقة بأنكم ستبقون رغم كل 
التحديات حراسا أشداء إلنفاذ القانون وحامية 

األمن املجتمعي عىل كل الجبهات«.
أضاف »وأنا أعاهدكم بأنني لن أدخر جهدا يف 
سبيل تحسني ظروفكم الحياتية، وهذا حق لكم. 
وواجب عيل أن أسعى أيضا لتأمني مستلزماتكم 
وكل متطلبات عملكم، ليك تســتمروا يف أداء 

الداخيل  واجبكم، وتبقى مؤسسة قوى األمن 
يف مصاف املؤسســات العرصية املتقدمة يف 
العامل. ووسط انشغاالتنا بواجباتنا، التي تزداد 
ثقال جراء الصعوبات القاســية التي مير بها 
الوطن بســبب الخالفات املستفحلة بني أركان 
الطبقة السياسية، سأبقى أعمل من دون كلل 
وملل إلبعاد مؤسستنا عن التجاذبات والتدخالت 

يف عملها«.
وختم عثامن »نجدد العهــد بأن نكون كام 
كنا لــكل لبنان واللبنانيني مــن دون متييز أو 
محابــاة. القانون بوصلتكــم، والوطن أمانة 
 يف عهدتكــم، هكذا عهدتكم أيهــا األبطال«.

»هيئة احياء تراث العالمة االمين« كّرمت غدار لدعمه
قضايا االمة العربية واالسالمية والقضية الفلسطينية

االصالح  حــزب  رئيس  منح 
الوطني رئيــس الهيئة الوطنية 
محســن  العالمة  تراث  الحياء 
راغب،  حســني  الدكتور  االمني 
االمــني العام للتجمــع العريب 
واالسالمي لدعم خيار املقاومة 
ودرع  تقدير  غدار شهادة  يحيى 
للهيئة  بيان  وأفاد  املؤسســة. 
انهــا »مبادرة تعكــس التقدير 
العريب واالسالمي واملكانة التي 
قضايا  دعم  يف  غدار  بها  يتمتع 
االمة العربية واالسالمية، ويف 
الفلسطينية  القضية  مقدمتهم 
وقوى  الصهيونية  ومواجهــة 
الرجعية العربية، وتقديرا لدوره 
من  الوعي  حالة  ورفع  النضايل 
خالل الجهود التي يقوم بها، ان 
املبارش  الســيايس  كان بالعمل 
واالسالمي  العريب  التجمع  عرب 
او  املقاومــة،  خيــار  لدعــم 
املؤمتــرات  يف  مبشــاركته 

والندوات«.
انه  املؤسســة  واوضحــت 
التي  الصحية  االوضاع  »بسبب 

بهذه  احتفال  اقامة  العامل وتعذر  يعيشــها 
املناسبة العظيمة، قامت املؤسسة الوطنية 
الحياء تراث االمني بشخص رئيسها بالتوجه 
اىل لبنــان وتقديــم شــهادة تقدير ودرع 
الدكتور يحيى غدار يف  املؤسسة لســعادة 
حضور العالمة الشيخ حسني احمد شحادة 
للتنمية  املعارج  العام عىل منتــدى  املرشف 

والحوار«.
اما غدار فقال: »انهــا محل اعتزاز وفخر 
ورفعة عالية«، معربا عن »االمتنان مع انها 
الجميع  الله »ان يوفق  امانة كبرية«، سائال 

ويســدد الخطــى لخدمة الوطــن العربية 

واالســالمي واملقاومــة من اجــل تحرير 

فلسطني وطرد املحتل واملستوطن املغتصب، 

حتى عودة اخر حبة تراب من فلسطني«.

واضاف »ان التقرب من ســوريا املقاومة 

ســوريا العروبة والدفــاع عنها هو رشف 

عظيــم ال يناله اال كل مقــاوم حر، واالمة 

العربية لن تكــون قادرة عىل فعل اي يشء 

او التقدم اىل االمام ان مل تكن ســوريا يف 

مقدمتها، وكل ما تنشده لسوريا هو التقدم 

والنمو واالزدهار، واملزيد من االنتصار«.

غدار يتسلم درع املؤسسة

.. وشهادة تقدير

الــــنــــاقــــورة  رأس  ــة  ــ ــال ــ ــب ــ ق بــــحــــري  خـــــــرق 
أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، يف 
بيان لها انه: »خــرق أمس زورق حريب تابع 
للعدو اإلرسائييل املياه اإلقليمية اللبنانية قبالة 

 رأس الناقورة، ملسافة أقصاها حواىل 167 مرتا.
ومتت متابعة موضوع الخرق بالتنســيق مع 

قوات األمم املتحدة املوقتة يف لبنان«.
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

طــأن وزيــر االتصــاالت يف حكومة 
ان »رغم  االعــال طالل حــواط  ترصيف 
االزمــة التي مير فيها لبنــان، اال ان قطاع 
االتصاالت لن ينقطع طاملا ان مرصف لبنان 

الفيول«. يؤمن االعتادات الالزمة لرشاء 
وتابع »طبعا اذا مل تتوافر مادة »الفيول« 
ســيتوقف االنرتنت، ولســنا حاليا يف هذه 
املرحلــة، اذ ان وزير الطاقــة يف حكومة 
الكمية  يؤمن  األعال رميون غجر  ترصيف 
املطلوبة لتسيري عمل كل الشبكات االرضية 
اىل  حاجة  يف  اليوم  اننــا  علا  والخلوية، 
ثالثة أضعاف الكمية التي كنا نســتخدمها 
سابقا )من 25 الف طن يوميا اىل 70 الفا( 

الكهرباء«. انقطاع  بسبب 
االتصاالت  »وزارة  ان  اىل  حــواط  ولفت 
تؤمــن مولدات للشــبكة مــن أجل حاالت 
املتواصل،  لالســتخدام  وليس  الطــوارىء 
وتغطي حــوايل 8 ســاعات، اال انها تعمل 
حاليا بني 20 و21 ساعة يوميا، اضافة اىل 

يتم تصليحها«. التي  الطارئة  األعطال 
ان »الوزارة تؤمــن مولدا واحدا  وأوضح 
للطوارئ لكل محطة، اذ ان املوازنة ال تسمح 
بأكرث من ذلك، وقامت »اوجريو« مبناقصة 
القدمية باخرى جديدة  املولدات  الســتبدال 
ووضع مولــدات إضافية لدعــم االحتياط 

االتصاالت«. انقطاع  الشبكة وعدم  لتأمني 
وشدد حواط عىل أهمية قطاع االتصاالت 
»الحيــوي والخدمــايت«، مشــريا اىل انه 
»يعمل كل ما يف اســتطاعته يك ال تتوقف 
الشبكات عن العمل، وطاملا »الفيول« مؤمن 

نحن لن نواجه هذه املشكلة«.

وعــن الصيانــة قــال »يف الحكومات 
لتشغيل وصيانة  املوازنات  الســابقة كانت 
الشــبكة االرضية أي هيئــة اوجريو نحو 
190 مليار لرية لبنانية، ومع تسلمنا ملهامنا 
يف 2020 اعطينــا 48 مليار لــرية لبنانية 
من املوازنة التي اقرتها الحكومة الســابقة 
لصيانة الشــبكة، وهذا الرقــم طبعا قليل 
جدا، ومع ارتفاع سعر رصف الدوالر اصبح 
قبل هيئة  الخدمات من  لتأمني  االمر أصعب 
»اوجريو«. وهذا ما نعمــل عليه مع رئيس 
الحكومة املســتقيلة حســان دياب ووزير 
املال الضافة مبلــغ 30 مليار لرية عىل 48 
املتوجبات  ندفع  ان  نستطيع  يك  لرية  مليار 
حتى اخر سنة 2021، وبالتايل إكال عمل 
الصيانة اذ انه يف حال مل يتأمن املال الالزم 

من املمكن ان تقل الخدمات«.
وعن اســتعال الطاقــة الخرضاء، لفت 
حواط إىل ان »هناك دراســات مقدمة اىل 
الحكومات الســابقة حول إمكان استخدام 
هــذه الطاقة البديلة، مل يتم الســري فيها. 
امــا ملــاذا مل ألجأ اليهــا الننــا دخلنا اىل 
من  االدىن  بالحد  ونســري  مفلسة  حكومة 
األمــور لتأمــني الخدمــات اىل املواطنني. 
التعليقات  نســمع  ونحن  ونصف  سنة  منذ 
الزاجل« وغريها  الســاخرة بعودة »الحام 
وان االنرتنت ســينقطع، لكننا نعمل بشكل 
و«اوجريو«  الخلوي  رشكتــي  مع  متواصل 
لتأمــني الخدمــات التــي مل تنقطع حتى 
اليوم، علــا اننا القطــاع الوحيد الذي مل 
يرفع أسعاره وما زلنا عىل سعر 1500 لرية 

لبنانية«.

ــقــطــع ــن ي لـــــن  االتــــــصــــــاالت  قــــطــــاع   : حــــــــواط 
ــنـــة ــؤّمـ ــول مـ ــ ــي ــ ــف ــ ــادات ال ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا دامــــــــت اعـ ــ مـ

أرسل وزير املال يف حكومة 
ترصيــف األعــال كتابا إىل 
الوزراء حسان  رئاسة مجلس 
دياب لطلب استصدار املوافقة 
سلفة  لتغطية  االســتثنائية 
بالعملة  للكهربــاء  الخزينة 
املحروقات  لــرشاء  األجنبية 

لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.
االعالمي  املكتــب  وقــال 
ذلك  »يأيت  بيــان  يف  للوزير 
بعد طلب رئيــس الجمهورية 
املال  وزير  من  عون  ميشــال 
البحــث يف تأمــني متويــل 

ملؤسســة كهرباء لبنان بالعملــة األجنبية، 
وبعد تواصــل األخري مع حاكم مرصف لبنان 

رياض سالمة«.
عىل  الجمهوريــة  والحقا، وافق رئيــس 
استصدار موافقة استثنائية إلعطاء مؤسسة 
كهرباء لبنان سلفة خزينة لرشاء املحروقات 

وبالتايل فإن أزمة الكهرباء اىل انفراج.
كا وقع رئيــس حكومة ترصيف األعال 

حســان دياب الكتاب الذي أرسله وزير املال 
إىل رئاســة الحكومة املتعلق بطلب املوافقة 
االستثنائية لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء 
بالعملــة األجنبية لــرشاء املحروقات لزوم 

مؤسسة كهرباء لبنان.
وكان وزيــر املــال قد أعطــى توجيهات 
بدفع مبلــغ 101 مليــار و225 مليون لرية 
كمستحقات املستشــفيات الواردة من وزارة 

الصحة وبدل أتعاب األطباء.

موافقة طــلــب   ... ــفــراج  ان الـــى  الــكــهــربــاء  ــة  أزمـ
ــان ! ــع ــوقّ ــون وديــــاب ي اســتــثــنــائــيــة لــلــســلــفــة.. عـ

أكد رئيس تجّمع أصحاب املولدات الخاصة 
عبــدو ســعادة أن “ال خيار أمامنا ســوى 
التقنني«، الفتــاً اىل أن »ال قــدرة ألصحاب 
املولدات عىل التحّمل بعدما وصلت ســاعات 
القطع اىل عرشين يف النهار، األمر الذي يؤثر 
عليهم من ناحية تأمني قطع الغيار والصيانة 
املُسّعرة بحسب الســوق السوداء، فضالً عن 
شــح مادة املازوت وإضطرارهم اىل رشائها 

أيضاً من السوق السوداء بـ38 ألف لرية«.
وقال سعادة يف حديث له »فليؤّمنوا لنا 6 
اىل 7 ساعات قطع واملازوت بالسعر الرسمي 

عندها نعدل عن فكرة التقنني«.

وأشــار اىل أن “برنامج التقنني سيبدأ هذا 
األســبوع بعد إنتهاء اإلتصاالت«، مذكّراً بأنه 
»سيشمل 5 ساعات بالـ 24 ساعة، 3 بالليل 

وساعتان يف النهار«.
واوضح ســعادة انه »ال ميكــن ان نؤمن 
الكهرباء 24/24 ولتأمني 20 ســاعة نعاين 
من مثــن قطع الغيار وعــدم تأمني املازوت 
واضطرارنا للجوء اىل الســوق الســوداء«، 
مضيفــاً »ال ميكــن ان نحّل مــكان الدولة 
وميكننا تأمني 16 ساعة كهرباء كحد أقىص، 
واملطلوب من الدولة تأمني 6 اىل 8 ســاعات 

تغذية ونحن نغطي الساعات الباقية«.

نــهــاراً و2  لــيــاً  ســاعــات   3  : التقنين  عــن  ســعــادة 

إعترب رئيــس االتحاد العــايل العام يف 
لبنان الدكتور بشارة األسمر أن »حال االنهيار 
الذي وصلت  الكبري  االقتصادي والخدمــايت 
إليــه البالد تتحمــل مســؤوليته املنظومة 
الحاكمة والحكومــات املتتالية منذ أكرث من 

ثالثني عاما«.
وقــال يف بيان أمس »إننا نــرى القيادات 
السياسية تخرج علينا يوميا لتبرش اللبنانيني 
باقــرتاب العتمة الشــاملة وتحلــل البالد 
واملجتمــع وتهدد الوجــود والكيان من دون 
أن يرف لها جفن وكل جهة تلقي املســؤولية 
اللبنانيون  املقابلة فيــا يعيش  عىل الجهة 
الوقود  أمــام محطــات  الذل  يف طوابــري 

والصيدليات والسوبرماركت 
بينا البطالة تتسع كل يوم 
عن  عدادها  يتوقف  ال  حيث 
العملة  وتخــر  االرتفاع 
الوطنية كل يوم ما تبقى لها 
من قيمة فعلية بينا يسعر 
التجار ســلعهم عىل دوالر 
14,500 ل. ل. وكذلــك يف 
املولدات  أصحاب  يهدد  حني 
بالتقنــني عــىل التقنــني 
إىل  االشرتاكات  بدل  وبرفع 
طاقة  ال  خيالية  مستويات 
أو متوســط  ملواطن عادي 
حني  يف  دفعها  عىل  الدخل 
أن حاكم مرصف لبنان يقرر 
اســتمرار دعم املازوت عن 
املولــدات يف حــني يحجم 
عن توقيع قانون اســترياد 
الكهرباء  لرشكــة  الفيول 
أموال  ذلك ميــول من  وكل 
ان  اىل  مشــريا  املودعني«، 
»القلق يشــتد لدى ســائر 
اللبنانيني من عال  فئــات 
وعاملني  وتجار  وصناعيني 
الســياحي من  القطاع  يف 

التهديــد القائم بانقطــاع الكهرباء وبوقف 
خدمات مؤسســة »أوجريو« وقطع ســائر 
االنرتنــت والهواتف  االتصــاالت عىل  أنواع 

املحمولة وسائر الخدمات األخرى«.
ان »تشكيل حكومة جديدة متلك كل  واكد 
اإلصالحيات الرضورية مــن أجل وضع حد 
للتدهــور املرعب عىل األقل بات مطلبا وطنيا 
وعربيا ودوليا. فإما املســارعة بتشكيل هذه 
أعذار وهمية  أي  الحكومة فورا ومــن دون 
ومصالح شــخصية وحزبيــة وإما الخراب 
الذي لن يسلم أحدا  الشامل واالنفجار الكبري 
منه بالتأكيد مها عال شــأنه ويف أي موقع 

سيايس أو اقتصادي أو اجتاعي كان«.

األسمر : اما املسارعة بتشكيل حكومة واما االنفجار الكبير

الجمهورية  رئيــس  أبلــغ 
نائب  العاد ميشــال عــون 
لشــؤون  الدويل  البنك  رئيس 
منطقــة الــرشق األوســط 
فريد  الدكتور  افريقيا  وشال 
اســتقباله  خالل  يف  بلحاج 
امــس يف قرص  قبل ظهــر 
التي  املهات  »أوىل  ان  بعبدا، 
ســتتوالها الحكومة الجديدة 
متابعة  هي  تشــكيلها،  فور 
العمل  بــدأ  التي  اإلصالحات 
بها، ويف مقدمها اســتكال 
الن  الجنايئ  املــايل  التدقيق 
لبنان ال يقوم من ازمته الراهنة 

اال بتحقيق اإلصالحات«.
مع  عون  الرئيــس  وعرض 
للظروف  بلحــاج  الدكتــور 

الصعبــة التي مر بها لبنان وال يزال، »نتيجة تراكم 
االزمات عىل مر السنني املاضية، إضافة اىل انتشار 
جائحة كورونــا واالنفجار الــذي وقع يف مرفأ 
بريوت، ناهيك بالحرب السورية وما نتج منها من 
نزوح كثيف للســوريني اىل لبنان، واقفال املعابر 
الحدودية التي تشكل الرشيان االقتصادي للتجارة 
الخارجيــة«، الفتا اىل »العجز املايل الذي وقع فيه 
لبنان واثره عىل الدخل القومي وميزان املدفوعات 

واستقرار النقد«.
وتم التطرق اىل التقرير الذي اعده البنك الدويل 
مؤخرا والذي وصف فيه االزمة االقتصادية واملالية 
التي ترضب لبنان من بــني »االزمات العرش ورمبا 
مــن بني االزمات الثــالث األكرث حــدة عامليا منذ 
أواسط القرن التاســع عرش«، مشريا اىل انه »لو 
وضعت ازمة النزوح السوري وتداعياته يف التقرير 

لكان الوضع أسوأ«.
ولفــت الرئيــس عــون اىل ان »التقرير احيل 
اىل املراجــع والهيئــات املعنية لدراســته وابداء 

املالحظات«.
وناقش الرئيــس عون مع الدكتور بلحاج والوفد 
املرافق التعــاون القائم بني لبنــان والبنك الدويل 
واملشــاريع التي يتم متويلها، حيــث اكد الدكتور 
بلحاج ان »البنك الدويل كان دامئا اىل جانب لبنان 
وسيبقى اىل جانبه ولن يرتكه«، مشريا اىل »التزام 
دفع القرض املخصص لشــبكة األمان االجتاعي 
وقيمته 265 مليون دوالر، مع إمكان إضافة 300 

مليون دوالر لدعم الفئات املهمشة«.
وأثــار الرئيس عــون »إمكانية إعــادة هيكلة 
القــروض املعطاة من البنك الــدويل للبنان والتي 
مل تســتعمل بعد وذلك حسب االولويات الطارئة«، 

فأبدى بلحاج تجاوبا مع الرغبة الرئاسية.

عمل  البحــث  تنــاول  كا 
الحكومية  غــري  الجمعيــات 
املجتمع  ومنظــات   »NGO«
املؤسســات  ودور  املــدين 
متابعة  يف  الرسمية  اللبنانية 

عمل هذه الجمعيات.
وذكر الرئيس عون مبوضوع 
متويل  مــرشوع  احياء  إعادة 
ســد بري نظرا للكلفة التي 
تكبدتها الدولــة اللبنانية مثن 
بنى  واشــغال  اســتمالكات 
تحتية، ونظرا ألهميته الحيوية 
لبنــان عموما  اىل  بالنســبة 
وسكان العاصمة بريوت وقرى 

الساحل خصوصا.

{ بلحاج زار بري {
استــــقبل رئيس مجلــــس النواب نبيه بري 
يف مقر الرئاســة الثانية يف عــني التينة، نائب 
الرشق  منطقــة  لشــؤون  الدويل  البنــك  رئيس 
األوسط وشــال أفريقيا فريد بلحاج، يف حضور 
املدير اإلقليمي لدائرة املــــرشق يف البنك ساروج 

كومارجاه.

{ دياب {
كذلك اســتقبل رئيس مجلس النــواب نبيه بري 
يف مقر الرئاســة الثانية يف عــني التينة، نائب 
رئيس البنك الدويل لشؤون منطقة الرشق األوسط 

وشال أفريقيا فريد بلحاج، والوفد املرافق.
وتم البحــث يف آليات تنفيذ املشــاريع املمولة 
من البنك الدويل بكل شــفافية، ال سيا املرشوع 
الطارئ لشــبكة األمان االجتاعي الذي يستهدف 

األرس اللبنانية األكرث فقراً.

ــض الـــقـــروض ــع ــادة هــيــكــلــة ب ــ ــاع ــ ــي ب ــ ــدول ــ ــك ال ــن ــب عــــون طـــالـــب ال
: ملتزمون بقرض شبكة االمان مع امكان اضافة 300 مليون دوالر بلحاج 

عون مستقبالً وفد البنك الدويل             )دااليت ونهرا(

يوميــا تتفاقــم معانــاة 
الحصول  اجل  مــن  املواطنني 
األساسية  والسلع  املواد  عىل 
حياتهــم  حتى بات محــور 
التفكري يف كيفية توفري سبيل 
للبقاء عىل قيد الحياة، ال سّيا 
يف ما يتعلّــق بتأمني األدوية 
يعد  مبعظمها. ومل  املقطوعة 
هّم املريض، ال ســّيا املصاب 
مســتعص  او  مزمن  مبرض 
تأمني مثن الدواء فحســب بل 
تكّبــد عناء البحــث عنه بني 
صيدليــة واخــرى ومنطقة 
واخرى اليجاده، هذا إن ُوجد. 

وزير  دعــوة  كانت   الفتة 
العامــة يف حكومة  الصحة 
ترصيف األعال حمد حســن 
األدوية  مستودعات  أصحاب 

اىل توزيع املدعوم منها عىل الصيدليات التي تفتقر 
إليها. يف حــني أنه املعني الواجــب عليه متابعة 
املواضيع هذه والســعي مع حكومته لتأمني الدواء 

وإيجاد حّل جذري وليس فقط االكتفاء بالتمني.  
أوســاط يف الثــورة تســأل يف الســياق عن 
االجراءات التي ســتتخذ يف حّق من يخزن أدوية 
مدعومــة وال يســلمها إىل الصيادلــة وعن دور 
التفتيش الصيــدالين واالجهــزة االمنية واجهزة 
الرقابة يف تتّبع املوضوع، واملســؤوليات املرتتبة 
عىل املخزنني وحارمــي املواطن من دوائه، وما اذا 
كانت املؤسســات هذه ستتخذ اجراءات معينة يف 

حق هؤالء. 
نقيــب الصيادلــة غّســان األمــني أوضح لـ 

»املركزيــة« أن »املوضــوع ال يســّمى تخزينا، إذ 
أن بعض األدوية تّم اســتريادها عىل ســعر دوالر 
13000 ل.ل. ويدعم مرصف لبنان الفرق عرب تأمني 
العملة الخرضاء بـ 1500 ل.ل، وال ميكن للمستورد 
تسديد الفواتري وفق الســعر املوازي وبيعها عىل 
السعر الرســمي خصوصاً أن األدوية املتوافرة يف 
املستودعات ممنوع تسليمها إال بالسعر الرسمي«، 
الفتاً إىل أن »مرصف لبنان طالب فجأًة باشــرتاط 
املستوردون من  املسبقة، فتخّوف  باملوافقة  الدعم 
التســليم قبل التأكّد من الدعــم، وهم يريدون بيع 

البضائع«.
واعترب أن »املفروض أن تحّل الدولة األزمة هذه. 
فالوزير اتّفق مع حاكم مرصف لبنان عىل رضورة 
وجود أولويــات واملفرتض املوافقة عىل دعم مبلغ 

تســلّم  دوالر يك  مليون   200
املوافقة  تحصــل  ومل  األدوية 

بعد«.
حلحلة  وجود  احتال  وعن 
وتم  »املفروض،  أجــاب  قريباً 
وعدنا بأن تحــّل األمور خالل 

اليومني املقبلني«.

{ هارون {

نقيــب اصحــاب  وأشــار 

سليان  الخاصة  املستشفيات 
حاّد  نقص  »وجود  اىل  هارون 
يف كواشف املختربات وال يبدو 
أن حلّه قريــب، فاليوم مل يعد 
إجراء فحوص  املريض  بإمكان 
املستشفيات  غالبية  يف  طبية 
الخاصة،  املختــربات  يف  كا 
الصحة  وزيــر  بأن  وُوعدنــا 
ســيتواصل مطلع هذا األسبوع مع حاكم مرصف 
لبنان لحّل املوضوع، واىل ذلك الحني »نرّقع« ألن ال 

حّل جذريا يف الوقت الحارض«.
وعن عدم استقبال بعض املستشفيات للمرىض، 
قال هارون يف حديث إذاعــي »هذا األمر صحيح 
ألن بعض املســتشفيات وضــعت كوتا ألعــداد 
املــرىض للجهات الضامنة، كــا أن بعضها اآلخر 
يرفض اســتقبال مرىض بعض الجهات الضامنة 
التي مل تسدد مســتحقاتها وال تعرتف بالتعريفات 
املعمول بها«، مضيفاً »ســنذهب اىل مكان أسود 
يف حــال مل يتم إيجاد حل لكل هذه األمور ألن أحد 
يستطيع تحمل ادوية واستشفاء عىل سعر الدوالر 

الحايل«.

ــا... ــهـ ــنـ ــة واملــــــواطــــــن مــــحــــروم مـ ــ ــّزن ــ ــخ ــ األدويــــــــــة م
بـــمـــبـــلـــغ دعـــــــــم  ــى  ــ ــلـ ــ عـ املــــــوافــــــقــــــة  ــوب  ــ ــ ــل ــ ــ ــط ــ ــ امل  : األمـــــــيـــــــن 
االدويــــــــــة تـــســـلـــيـــم  الــــــــى  يـــــصـــــار  كــــــي  دوالر  مــــلــــيــــون   200

الوزراء  رئيس  نائبة  عقدت 
واملغرتبني  الخارجيــة  وزيرة 
ووزير  عكر  زينــة  بالوكالة 
يف  والبلديــات  الداخليــة 
االعال  ترصيــف  حكومــة 
فهمــي،  محمــد  العميــد 
الخارجية  وزارة  يف  اجتاعا 
واملغرتبني، ملعالجة منع إدخال 
املنتجات الزراعية اللبنانية اىل 
الخليجي  التعاون  دول مجلس 
وخصوصا اىل اململكة العربية 
الســعودية ووضعها موضع 
وزراء:  حضــور  يف  التنفيذ، 
الصناعة  وزين،  غازي  املالية 
عاد حب الله، الزراعة عباس 
مرتــى، ولجنــة اإلقتصاد 
الوطنــي والتجارة والصناعة 

البستاين  فريد  النائب  برئاسة  النيابية  والتخطيط 
والنواب األعضاء: عيل بزي، ميشــال ضاهر، عيل 

درويش، أمني رشي، وشوقي الدكاش.
وتناول بحســب بيان، البحث األزمــة الراهنة 
واملتعلقة مبنع إدخال املنتجات الزراعية والصناعية 
الغذائية اللبنانية اىل اململكة العربية الســعودية 
إضافــة اىل اإلجراءات الريعــة والجذرية التي 

ستتخذ عىل املديني القصري واملتوسط.
وخلص اإلجتاع إىل رضورة متابعة اإلجراءات 
التي تجريهــا وزارة الداخلية والبلديات إضافة اىل 

وضع توصيات جاء فيها:
»- شــكلت لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية 
والبلديات العميد محمــد فهمي ملتابعة اإلجراءات 
والتوصيــات التــي إتخذت عىل املديــني القصري 

واملتوسط.
- إنشــاء دائرة للمخاطــر يف مديرية الجارك 

اللبنانية.
- منــع اإلعارة للمخلصــني الجمركيني وتحديد 

التخليص الجمريك بأصحاب املكاتب.
- حرص معابر التصدير اىل دول مجلس التعاون 
الخليجي وخصوصا اململكة العربية السعودية يف 

الوقت الراهن مبرفأ بريوت.
- إعطــاء األولوية لــالرساع يف تأمني ورشاء 
وتركيب ســكانر يف مرفأ بريوت يف أرسع وقت 

ممكن.
- العمــل عىل رشاء أكرث من ســكانر من خالل 
مرشوع BOT وعربالهبــات وتجاوز البريوقراطية 

اإلدارية والكلفة املالية.
املعلوماتية  لربامج  التنســيق  لتفعيل  السعي   -
بني الجارك اللبنانيــة والجارك يف دول التعاون 

الخليجي.
- إبالغ املصانع وأماكن التوضيب الزراعي املعدة 
للتصديــر بتواريخ تعبئتها للبضائــع املصدرة ما 
يســمح للمديرية العامة للجارك والقوى األمنية 
بإجراء زيارات مفاجئة ملراقبة التعبئة والتوضيب.

- إيجاد مســاحة يف مرفأ بريوت إلفراغ وإعادة 
القــوى األمنية  البضائع تحــت إرشاف  تعبئــة 

للجارك  العامــة  واملديريــة 
عىل  مراقبة  كامريات  وتركيب 

إمتداد ال 24 ساعة.
رشكات  مــع  التعــاون   -
ملراقبة  عامليــة  متخصصــة 
املصدر  من  التوضيب  ومواكبة 
حاوية  عــىل  ختمهــا  مــع 
الشــحن، عىل أن يعــاد فتح 
الختم عنــد الجارك والتدقيق 
املوافقة  إلعطاء  الصادرات  يف 

عليها.
- التشــدد من قبل الجارك 
بالتدقيق يف صادرات الرشكات 
الجديدة التي ال متلك تاريخا يف 

التصدير ميكن اإلستناد إليه.
- الطلــب مــن الجــارك 
صحة  من  التأكــد  اللبنانيــة 
شــهادة املنشــأ عرب رابط الوزارات املعنية ورابط 
 .verify.ccib.org.lb اإللكــرتوين  التجــارة  غرف 

والتشدد بالتدقيق يف املستندات.
- قيام الجارك اللبنانية بالكشف عىل البضائع 

عرب تقنية السكانر .
الربية  الحدوديــة  املعابر واملرافــق  - ضبــط 

والبحرية.
كا تــم اإلتفاق يف إطار تعزيــز العالقات مع 

الدول املعنية عىل املبارشة بالخطوات التالية:
- إعادة وصل ما إنقطع مع دول مجلس التعاون 
الســعودية  العربية  اململكة  وخصوصا  الخليجي 
يف إطار ســيايس - إقتصادي يعيد الثقة بلبنان 

وصناعته.
- توقيــع مذكرة تعاون وتنســيق بني الجارك 
اللبنانيــة والجــارك الســعودية واإلبقاء عىل 

التواصل املستمر.
- تعاون قضايئ للعمل عــىل إنجاز التحقيقات 

حول شحنة الرمان املهربة«.

ــات الـــــى الـــســـعـــوديـــة : ــجـ ــتـ ــنـ ــر املـ ــظـ ــع ملـــعـــالـــجـــة حـ ــوســ ــ اجـــتـــمـــاع م
ــز الــــعــــاقــــات ــ ــزي ــ ــع ــ ــت ــ ــات وخـــــــطـــــــوات ل ــ ــيـ ــ ــوصـ ــ اتــــــفــــــاق عــــلــــى تـ

االجتامع يف وزارة الخارجية

ملن يهّمه األمر
تحّية وبعد،

تفيد رشكة »ورديّــة هولدينكز إنك ش.م.ل« أن رشكة 
»فكرتا ش.م.ل. )هولدينغ(«، قد متلّكت كامل أسهم رشكة 

»ورديّة هولدينكز إنك ش.م.ل« بتاريخ  2021/6/4.

وقد جرى انتخــاب مجلس إدارة جديد لرشكة »ورديّة« 
مؤلف من السادة:

إييل باسيل – رئيس مجلس إدارة ومدير عام
يوسف باسيل – عضو مجلس إدارة

ياسمني باسيل – عضو مجلس إدارة
مارك عساف – عضو مجلس إدارة

 
لذلك، يُرجى أخذ العلم بأن السادة: هاين الشويعر، خالد 
قرطباوي، وجــورج رشتوين مل يَُعد لهم أي مهمة إدارية 
و/أو وظيفية لدى رشكــة »وردية«، وبالتايل نطلب من 
حرضتكم حذف عناوينهم اإللكرتونية وعدم مراســلتهم 

بالنسبة إىل أي موضوع يتعلق بعملكم مع الرشكة.

 نشكر تعاونكم،
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ــات ــيـ دولـ  - ــات  ــيـ ــربـ عـ

الثلثاء 8 حزيران 2021

ـــان يُـــــنـــــاقـــــش قــــانــــون  ــ ــرملـ ــ ــ ــب ــ ــ تــــــونــــــس: ال
ــان الــصــهــيــونــي« ــي ــك ــم الــتــطــبــيــع مـــع ال ــري ــج »ت

أعلنت لجنة الحقــوق والحريات والعالقات 
الخارجية يف مجلس نواب الشــعب التونيس، 
أنها ستناقش اليوم، قانون »تجريم التطبيع مع 

الكيان الصهيوين«.
وأحال مكتــب مجلس النــواب يف 21 ايار 
املايض، مرشوع قانــون »تجريم التطبيع مع 
الكيان الصهيوين« عىل لجنة الحقوق والحريات 
مع طلب استعجال النظر فيه. وجاء ذلك، عقب 
مطالبة غالبية الكتل النيابية خالل جلسة عامة 
عقدت يف 18 ايار، »بتجريم التطبيع مع الكيان 
الصهيوين، عىل خلفية العدوان اإلرسائييل عىل 

قطاع غزة، واألحداث يف األرايض الفلسطينية«.
وكان الرئيس التونيس قيس سعيد قال خالل 
زيارته إىل أوروبا األسبوع املنرصم، ردا عىل سؤال 
حول إقامة بعض الدول العربية عالقات رسمية 
ودبلوماسية مع إرسائيل، وكيف تنظر تونس إىل 

هذه الخطوة، »إن األنظمة تختار ما تريد«.
وأضاف خــالل حــوار أجرته معــه قناة 
»يورونيوز«: »نحن نتعامل مع الدول واألنظمة 
تختار االختيارات التــي تريد... مل نتدخل فيها 
عىل اإلطالق.. هم أحرار ولكن أيضا نحن أحرار 

وعشنا أحرارا ونريد أن منوت أحرارا«.

املغرب:  دعوات »لطرد«  ممثل >إسرائيل< لدى الرباط
أعلن ناشــطون يف املغــرب، إطالق حملة 
إلكرتونية عىل مواقع التواصل االجتامعي تطالب 
بطرد ممثل إرسائيل لدى الرباط، دافيد غوفرين. 
وتحت عنوان و«هاشتاغ«: »اطردوا ممثل الكيان 
املحتل«، أعرب الناشطون املغاربة عن تضامنهم 
مع الفلسطينيني والقضية الفلسطينية، عىل 

خلفية األحداث األخرية.
تجدر اإلشارة إىل أن ذلك يأيت يف وقت ال 
زال فيه املمثل الرســمي إلرسائيل يقيم يف 

فندق بالرباط، إذ مل يتم افتتاح مكتب االتصال 
اإلرسائييل يف العاصمة املغربية لحد اآلن.

يف ســياق متصل، ويف خطــوة للتعبري 
عــن رفض تواجد غوفريــن يف املغرب، قام 
ناشــطون بتنظيف أحد املواقع الســاحلية 
القريبة مــن مدينة طنجــة، والتي تلتقي 
البحر  قبالتها مياه املحيــط األطليس مبياه 
األبيض املتوسط، وذلك بعدما زارها غوفرين 

ونرش صورة تذكارية عنها.

ــي بــغــداد ــال عــقــيــد فـــي املـــخـــابـــرات شــرق ــي اغــت

الــــســــودان:  اعــتــقــال  عــنــاصــر مـــن »الــقــاعــدة«
ـــرات بــــــــدول الــخــلــيــج ــي ـــجـ ــف ـــتـ  خـــطـــطـــوا ل

ــم »بـــوكـــو حـــرام« ــعــلــن مــقــتــل زعــي ــش< يُ ــ ــ >داع

أفــادت معلومات صحافية 
العــام للقوات  القائــد  بــأن 
مصطفى  العراقية،  املســلحة 
الكاظمــي، وجه بفتح تحقيق 
اغتيال  بشــأن  املستوى  عايل 
العاصمة  يف  مخابرات  ضابط 

بغداد.
وقالت إن »الكاظمي الذي ما 
زال يدير جهاز املخابرات بشكل 
مبــارش، وجه بفتــح تحقيق 
تفاصيل  ملعرفة  املستوى  عايل 
التي  والجهات  االغتيال  عملية 

تقف خلفها«.
بأن  املعلومــات،  وأفــادت 

ضابطا يف املخابــرات العراقية اغتيل صباح 
اليــوم مبنطقة البلديات رشقــي العاصمة 

بغداد.
العراقية  ونقل عن مصدر يف املخابــرات 
قوله، إن »الضابط الــذي اغتيل يف منطقة 
البلديات ببغــداد، يحمل رتبــة عقيد، وهو 

معاون مدير دائرة املراقبة يف الجهاز«.
أبو   - أن »الضابط يدعى )نرباس  وأضاف، 

عيل(«.
وأشــار إىل أن »املســلحني اغتالوا العقيد 

نرباس بعد ترجله من سيارته بنحو 10 أمتار، 
ثم الذوا بالفرار«.

ووفقا للمصــدر، فإن »الضابــط املغتال 
يعد مــن أبرز الضباط يف جهــاز املخابرات 

العراقي«.
وتابع، أن »السلطات العراقية شكلت لجنة 
للتحقيق بهذه الحادثــة يف قيادة العمليات 

املشرتكة«.
وقبل أشــهر اغتيل ضابــط يف املخابرات 
لكن  بغداد،  املنصــور يف  العراقية مبنطقة 
مصادر قالت حينها إن عملية االغتيال مل تكن 

ألسباب تتعلق بعمله، بل لخالفات عائلية.

إعــالم  وســائل  أفــادت 
ســودانية، امس، بــأن قوات 
األمن قبضت عــىل 9 عنارص 
من تنظيم »القاعدة« اإلرهايب، 
لتنفيــذ  يخططــون  كانــوا 

تفجريات يف دول الخليج.
صحيفــة  وأفــادت 
»السوداين« بأن نيابة مكافحة 
اإلرهــاب والجرائــم املوجهة 
مع  وبالتعــاون  الدولة  ضــد 
 9 أوقفت  املختصــة،  األجهزة 
ينتمون  الخرطوم  إرهابيني يف 
لتنظيم »القاعدة« من جنسيات 

مختلفة.
اإلرهاب  نيابة مكافحــة  وكشــف وكيل 
والجرائم املوجهة ضد الدولة أحمد ســليامن 
العوض أن من بني اإلرهابيني التسعة، حملة 
جوازات سورية من أصل تونيس وتشاديني، 
أحدهم متهم بالتخطيط للهجوم عىل السياح 
لدى  ومطلوب  مدينة سوســة  يف  األجانب 

تونس.
وأضــاف العــوض أن التحقيقات أظهرت 
بلدانهم بارتكاب  املعتقلني متهمــون يف  أن 

واملشــاركة يف جرائم إرهابية، الفتا إىل أن 

بعضهم دخل الســودان عن طريق التهريب 

لتلقي تدريبات تستهدف الخليج العريب.

وأكد العوض أن التحــري مع املتهمني بدأ 

منذ أكرث من شهرين وال يزال مستمرا، مشريا 

إىل أن النائب العام الســابق تاج الرس الحرب، 

كان تلقى قبل أيام من اســتقالته، طلبا من 

النائب العام اإلمارايت لتعاون دويل بتســليم 

»القاعدة« إىل دولة  لتنظيم  يتبعون  متهمني 

اإلمارات العربية املتحدة.

أعلن تنظيم داعش يف غرب إفريقيا، 
مقتــل زعيــم جامعة »بوكــو حرام« 
النيجريية املتطرفة، أبوبكر شيكاو، وذلك 
بعد تقارير ظهرت يف مايو املايض، تفيد 
مبحاولته االنتحار يك ال يقع يف قبضة 
متشددين متحالفني مع تنظيم »داعش«، 

شاميل نيجرييا.
أنه أبو مصعب  وقال شــخص يزعم 
الربنــاوي، زعيم والية غــرب إفريقيا 
للتنظيم، يف تســجيل صويت،  التابعة 

إن أبو بكر شيكاو قتل يف 18 ايار، بعد تفجري 
عبوة ناسفة عندما الحقه مسلحون يف أعقاب 

معركة، حسب ما ذكرت وكالة رويرتز.
وأبلغ شــخصان عىل معرفــة بالربناوي، 
رويرتز، بأن الصوت الذي يف التســجيل هو 
لزعيم ما يعرف بوالية غــرب إفريقيا التابعة 

لداعش.
ويف مايو املــايض، ذكرت تقارير صحفية 
أن شيكاو، أصيب بجروح خطرية، بعدما حاول 
أن ينتحر، حتى ال يقع يف قبضة مســلحني 
تابعني لداعش، بعد اشتباكات بني بوكو حرام 
وداعش املنافس لهم يف والية بورنو، شاميل 

البلد اإلفريقي.

ــا ــي ــان ــط ــري ــان ووزيــــــــر خـــارجـــيـــة ب ــمـ ــلـ بــــن سـ
ــة ــ ــق ــ ــط ــ ــن ــ امل اســـــــتـــــــقـــــــرار  يـــــبـــــحـــــثـــــان   

ــة خــطــطــت ـــوعـ ــم ـــجـ ــف م ــ ــي ــ ــوق ــ ــا: ت ــ ــي ــ ــال ــ ــط ــ إي
ــى >الــــــنــــــاتــــــو< ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــوم ضــــــــد مـ ــ ــ ــج ــ ــ ــه ــ ــ ل

الــعــهــد  أجـــــرى  ويل 
السعودي ويل العهد نائب رئيس 
الدفاع،  وزير  ــوزراء  ال مجلس 
يف  سلامن،  بن  محمد  األمري 
مباحثات  امس،  بنيوم،  مكتبه 
الربيطاين  الخارجية  وزير  مع 

دومينيك راب.
وبحســب وكالــة األنبــاء 
الســعودية »واس«، فقد جرى 
خالل اللقاء، استعراض العالقات 
الثنائية، وأوجه التعاون املشرتك 

يف مختلف املجاالت.
وأضاف اللقــاء أن ويل العهد 

الربيطاين بحثا  الخارجية  الســعودي ووزير 
منطقة الــرشق  يف  األحــداث  مســتجدات 
األوسط والجهود املبذولة بشأنها مبا يعزز األمن 

واالستقرار فيها.
وجرى اللقاء بحضور السفري السعودي لدى 
اململكة املتحدة، األمري خالد بن بندر بن سلطان بن 
عبد العزيز،  ووزير الخارجية السعودي، األمري 
فيصل بن فرحان، ووزير التجارة، ماجد بن عبد 

الله القصبي.
يف غضون ذلك، حرض من الجانب الربيطاين، 
الســفري لدى اململكة نيل كرومبتون وعدد من 

املسؤولني.

اىل ذلك، أعلنــت وزارة الخارجية العراقية، 

امس، أن وزير الخارجية الربيطاين دومينيك راب 

سيزور بغداد اليوم.

وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، يف 

بيان صحفي، إن »راب سيصل إىل بغداد يوم غد 

الثالثاء، يف زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا«.

وأضــاف، أن »وزير الخارجيــة الربيطاين 

ســيلتقي رؤســاء الجمهورية برهم صالح 

والحكومة مصطفى الكاظمي والربملان محمد 

الحلبويس، باإلضافة إىل نظريه فؤاد حسني«.

قالت مصادر أمنية إيطالية إن 
املجموعة املسامة »التنظيم اآلري 
الروماين«، كانت تخطط لشــن 
هجوم تفجريي ضد أحد مقرات 

الناتو.
وأوضحت املصادر أن املجموعة 
ترتاوح  »مناضلــني  من  تتألف 
أعامرهم بني 26 و62 عاما وقد 
نرشت عىل الشبكات االجتامعية 
وصورا  فيديو  ومقاطع  كتابات 
ذات محتــوى عنرصي متييزي 
ينتمي لالشرتاكية القومية، ذات 
إلهام معاد للسامية ومنكر لكل ما 

يتصل بنظريات املؤامرة ضد الشعب اليهودي«.
وذكــرت املصادر األمنيــة أن »التحقيقات 
كشــفت عن نشــاط تخطيطي، كان ال يزال 
التكوين، لعمليــة محددة ضد أحد  يف طور 

هياكل الناتو، بواسطة عبوات ناسفة محلية 
الصنع معبأة من خالل تعليامت متوفرة عىل 
شبكة اإلنرتنت وبالتعاون مع بعض املسلحني 
تنظيــامت مامثلة من  إىل  املنتمني  األجانب 

الربتغال«.

حمد بن جاسم يتساءل بمرارة 
عن مصير »اللحمة الخليجية«

بنربة طافحة بالحزن، غرد رئيس وزراء قطر األسبق، حمد 
بن جاســم يف ذكرى »حصار« بالده معربا عن عدة أمنيات، 
أبرزها أن يعاد بناء »اللحمــة الخليجية التي أرجو أال نكون 
ضيعناها لألبد«.وكتب املسؤول القطري السابق الرفيع عىل 
حسابه يف »تويرت« الفتا إىل أنه تعمد أال يكتب عن »الذكرى 
الحزينة« يف تاريخها الخامس مــن يونيو، واختار انتظار 
اليــوم التايل للحديث عام وصفــه بـ«الحصار الجائر الذي 

فرض عىل بلدي بدون أي سبب أو مربر«.
وأشــار حمد بن جاسم إىل أن »الحصار انتهى« ومل يدخل 
عامــه الخامس، إال أنه تســاءل: »ولكن هــل عاد مجلس 

التعاون كام كان؟ أو هل أصبح كام نتمنى؟«.
وعرب عن مشــاعر الحزن بسبب »ما نعاين منه يف إقليمنا 
من مستويات مرتفعة من الكراهية، وما ميارسه البعض من 
لعب وتالعب بعواطف الشــعوب، وما أصاب عقوال كثرية من 
تســمم نتمنى شفاءه، يك تعود روح املبادرة واإلنجاز ملجلس 

التعاون، ولو بالقدر القليل الذي حققه املجلس سابقا«
وقال بن جاسم يف ذات الســياق: » نريد ونتمنى أن يعاد 
بناء اللحمــة الخليجية التي أرجو أال نكون ضيعناها لألبد«، 
َح الحكومات جيوش  مضيفا أمنية ثانية تتمثل يف أن »ترَُسِّ
الذباب اإللكرتوين التي َجيََّشــْتها وأطلقت لها العنان، حتى 
تتوقف عام تقوم به من عبث رخيص يرض بالجميع شعوبا 

وأوطانا«.
واختتم املســؤول القطــري املخرضم سلســلة تغريداته 
بالتعبري عــن األمل يف أن »تدرس قيــادات املجلس أوضاع 
شــعوبها حارضا ومســتقبال، وأن تســتخلص من تجارب 
املــايض املريرة العرب، ليس يف اجتامع مدته نصف ســاعه 
ولكن يف يوم أو يومني لعل القــادة يخرجون بجد بقرارات 

تاريخية تتمناها شعوبهم وتستحقها وتطالب بها«.

نتائج اللوتو اللبناني
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

1907 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقــام الرابحــة: 8 ـ 9 ـ 11 ـ 23 ـ 29 ـ 38 الرقــم 

االضايف: 27
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

ـ ال شبكات رابحة.
* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ـ ال شبكات رابحة.
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 67238100ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 19 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 3538847ل.ل.
* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 67238100ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 1261 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 53321ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 
164912000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 20614 شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

* املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب 
املقبل: 1093569647ل.ل.

نتائج زيد
جرى مساء امس سحب زيد رقم 1907 وجاءت النتيجة 

كاآليت:
الرقم الرابح: 38395

* الجائزة االوىل: 43505480ل.ل.
ـ عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 8395

الجائزة االفرادية: 450000ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 395

الجائزة االفرادية: 45000ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 95

الجائزة االفرادية: 4000ل.ل.
املبالغ املرتاكمة للسحب املقبل: 25000000 ل.ل.

نتائج يومية
جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 1129 وجاءت 

النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة: 792

* يومية اربعة: 0828
* يومية خمسة: 93961

قائد انقالب مالي يُّؤدي اليمين رئيساً للبالد
أســيمي  الكولونيل  أعلن 
برئيسني  أطاح  الذي  غويتا 
الـ9  األشــهر  خالل  ملايل 
ســيرشف  أنــه  األخــرية 
االنتقالية  املرحلــة  عــىل 
انتخابات  إجــراء  حني  إىل 
دميوقراطيــة بعدمــا أدى 

للبالد. مؤقتا  رئيسا  اليمني 
لنا  »يتيح  غويتــا  وقال 
الوضــع فرصــة إلعــادة 
عملية االنتقال إىل املســار 

الشعب«. الذي يريده 
بتنفيذ  ملتزم  أنه  وأضاف 
لنجاح  الالزمة  »اإلجراءات 
االنتقالية وال سيام  املرحلة 
انتخابــات نزيهة  تنظيــم 
مصداقية  وذات  وشــفافة 
تجري يف موعدها املحدد«.

املحكمــة  وكانــت 
غويتا  أعلنت  قد  الدستورية 
املايض  الشهر  للبالد  رئيسا 
بالرئيس  اإلطاحــة  بعــد 
املؤقــت باه نــداو، إال أنه 
امس  رســميا  اليمني  أدى 
العاصمة  يف  مراسم  خالل 

باماكو.
لضغوط  غويتا  ويتعرض 
اإلقليميــة  القــوى  مــن 
إجراء  والدوليــة لضــامن 
فربايــر  يف  االنتخابــات 
لكن  مقرر،  هو  كام  القادم 
أن  إىل  ملحوا  مستشــاريه 

الزمني قد يتغري. الجدول 

ــة ضـــدنـــا بــاقــيــة ــي ــرب ــغ مـــوســـكـــو: الــعــقــوبــات ال
وزير  نائــب  بانكــني،  ألكســندر  رصح 
العقوبات ضد  الخارجية الرويس، بأن نظام 
روســيا مرتســخ يف العديد من النصوص 
القانونية يف الغــرب وبالتايل فإنه باق إىل 

األبد.
وقال بانكني خالل جلســات استامع يف 
مجلس دوما الرويس امس: »نظام العقوبات 
كان موجودا دامئا وسيبقى إىل األبد، دعونا 
نكــون واقعيني. لقــد تم بالفعل ترســيخ 
العقوبات يف العديد من الترشيعات للواليات 
املتحدة ودول أخرى، وسيكون من املستحيل 

الرتاجع عنها«.
وأضاف: »كل تلك العقوبات غري رشعية، تم 
فرضها بذرائع واهية للغاية، دون وجود أدلة، 
لكن من املستحيل الرتاجع عن اإلجراءات التي 

تم تصويرها عىل أنها مثالية«.
أننا  الواضح  الدبلومايس: »مــن  وتابــع 
لن نتخىل عن شــبه جزيرة القــرم. وطاملا 
بقيت القرم يف قوام روســيا، سنعيش تحت 

كانت هناك عقوبات  مثلام  العقوبات،  وطأة 
)مفروضة عىل االتحاد الســوفيتي( بسبب 
دول البلطيق حتــى انفصلت وأصبحت ثالث 
دول مستقلة. هذه فكرة قاسية، ولكن علينا 

أن نكون واقعيني«.
أن  عىل  الخارجيــة  وزير  نائب  وشــدد 
العقوبات،  أحد رفع  لن تطلب من  روســيا 
لكنهــا ســتعمل عرب دوائــر األعامل عىل 
أن  مفادها  الغرب  إىل  بسيطة  إيصال فكرة 
سياسة العقوبات معيبة، ترض - وإن بقدر 
أقل - حتى أولئك الذين يفرضونها أنفسهم، 
ومــن األفضــل أال تكون هنــاك عقوبات 

إطالقا«.
وأكد بانكني أن روســيا تســتعد ملواجهة 
عقوبات إضافيــة، ويف هذا الصدد بدأ عمل 
جاد تحسبا لفصل البالد املحتمل عن أنظمة 
املدفوعات الدولية، وهو خطر مل تســتبعده 
وكالة التصنيــف الدولية »موديز« يف تقييم 

لها السبت املايض.

ــى دعـــــوة ســتــولــتــنــبــرغ ــل ــق ع ــّل ــع ــا ت ــ ــاروفـ ــ زاخـ
ــوار بــــيــــن روســــــيــــــا و>الـــــنـــــاتـــــو< ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ  

الخارجية  باســم وزارة  املتحدثة  رصحت 
الروســية، ماريا زاخاروفا، بأن روســيا ال 
الناتو وهي  تتخىل عن الحــوار مع حلــف 
جاهزة لبحث مســائل تخفيــف حدة التوتر 

ولكن مبشاركة خرباء عسكريني.
وردا عىل الترصيحات األخرية لألمني العام 
لحلف الناتو، ينس ستولتنربغ والتي مفادها 
أنه يدعو روسيا الستئناف الحوار مع الناتو، 
كتبت زاخاروفا عىل صفحتها يف »تلغرام«، 
امس: »إن روســيا ال تتخىل عن الحوار مع 
الناتو وهي جاهزة للبحث الحقيقي ملســائل 
تخفيف حدة التوتر ومنــع وقوع الحوادث. 
لكن هــذه املحادثــات ال معنى لهــا بدون 

مشاركة الخرباء العسكريني«.
وأفــادت صحيفــة »Die Welt« األملانية 

ســابقا بأن األمني العام لحلف الناتو، ينس 
ستولتنربغ، اقرتح استئناف إجراء لقاءات يف 
إطار مجلس روسيا-الناتو. وقال ستولتنربغ 
يف حديثه للصحيفة: »إننا قد دعينا الحكومة 
أكرث من  الروســية لعقد اجتامع جديد منذ 

عام، لكننا مل نتلق جوابا إيجابيا«.
ســريغي  الرويس  الخارجية  وزير  وكان 
الفروف عرب عن استعداد موسكو الستئناف 
الحــوار يف إطار مجلس روســيا - الناتو، 
مشــريا إىل رضورة أن يبدأ ذلك باالتصاالت 
بني العسكريني بهدف تقييم الوضع الحقيقي 
عىل األرض، ال سيام عىل ضوء انتهاك الحلف 
االتفاقيــات املربمة يف أواخر التســعينات 
والتي التزم مبوجبها بعدم نرش قوات قتالية 

كبرية عىل أرايض أعضائه الجدد.

طــــــوكــــــيــــــو تـــــعـــــلـــــق عــــــلــــــى تــــصــــريــــح
بـــــوتـــــيـــــن بـــــــشـــــــأن مــــــعــــــاهــــــدة ســـــالم

رصح كاتســونوبو كاتو، 
األمني العام ملجلــس الوزراء 
الياباين بــأن حكومة بالده 
الرئيس  عىل علم بترصيــح 
الرويس فالدميري بوتني حول 
معاهدة  بشــأن  املفاوضات 
املسؤول  وأشــار  الســالم. 
صحفي  مؤمتر  يف  الياباين 
دوري، ردا عىل طلب بالتعليق 
الرئيس  ترصيحــات  عــىل 
الحكومة  أن  إىل  الــرويس، 
بحديث  علم  عــىل  اليابانية 
فالدميري  الــرويس  الرئيس 

بوتني خالل اجتامع مع رؤساء وكاالت األنباء 
العاملية، حول املفاوضات بشأن معاهدة السالم.

بهذا  اليابانية  الحكومــة  عام  أمني  وقال 
الشأن: »نحن عىل علم برد الرئيس فالدميري 
بوتني عىل سؤال أحد الصحفيني... إننا نأخذ 

هذه الكلامت مبثابة تأكيد عىل اســتعدادنا 

ســالم،  معاهدة  إلبرام  املفاوضات  ملواصلة 

ونخطط ملواصلة املفاوضــات الوثيقة عىل 

أساس موقفنا الرئيس املتمثل يف حل قضية 

األرايض وعقد معاهدة سالم«.

وفيـــــــــــــــات
واالىس  الحــزن  بعميــق 
ومشــيئته  الله  بإرادة  والرضا 
الغايل  فقيدنــا  إليكــم  ننعي 

املغفور له بإذن الله تعاىل

الـطـفـل

سام اسامة طباره
والده: الدكتور اسامه طباره

والدتــه : حنــان أحمد أبو 
شقري

أخوتــه : عيل، عمــر، لينا، 
طارق، طالل، ندى

هبة، امين، زياد ومايا
الذي وافته املنية يوم األثنني 
الواقــع يف 7 حزيــران 2021 

املوافق 26 شوال 1442 هـ
الطاهر   جثامنه  عىل  يصىل 
الواقع يف  الثالثــاء  ظهراليوم 
27 شــوال 1442 هـ املوافق 8 
حزيران 2021 جامع البســطة 
التحتا ويوارى الرثى يف مدافن  

الباشورة.
الصحية  األوضاع  بســبب 
السالمة  عىل  وحرصاً  الطارئة 
العامــة يتقبــل أهــل الفقيد 

التعازي عىل األرقام التالية :
الدكتور اسامه طباره : 

03691537
حنان أبو شقري :

03691533 
الراضون بقضاء الله وقدره : 
آل طباره، أبو شقري وأنسباؤهم.

إنا لله وإنا إليه راجعون
ســائلني الله عــز وجل ان 
رحمته  بواســع  الفقيد  يتغمد 
وان يســكنه فسيح  ورضوانه 

جناته.
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a?¹—U????????²Ð —d????????I?ð ≤∞≤±ØμØ±∑

‡  √ ‡b¹dð W?�d?ý qŠ ≤∞≤±ØμØ≤∏

·“u?ł b??O?	�« U¼d?¹b?� ÆÂÆÂÆ‘ »Ë

s� U¼b???O??
 VDýË Í—uM?ð f¹—u??�

w¼ YOŠ  ËdOÐ w Í—U?−²�« q−	�«

r?
—Ë Ø∑∑≥≤≥Ø r
d?Ð WK?−?????	?????�

ÆØ≤¥≤¥±¥Ø WO�U*« w UNKO−	ð

.b???Ið W???×K?B??� Í– q?� vKF???

…d?A?Ž ‰ö?š tðUEŠö?�Ë t?{«d?²?Ž«

ÆdA½ dš¬ s� ÂU¹«

 ËdOÐ w Í—U−²�« q−	�« 5�√

ÊUO�œ 5�—U� nOKJ²�UÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈

WO�uLŽ WB
UM� sŽ

Àu??×??³K� ÍuÐd??²�« e??�d*« s?KF¹

WB
UM� ¡«dł« w? t²³ž— sŽ ¡U/ù«Ë

qO¼Qð ‰U?G?ý« .eKð ¡«dłù W?O?�uL?Ž

ÍuÐd??²�« e??�d???LK� w	??Ozd?�« qšb*«

Æt½«u�b�« ¡U/ù«Ë Àu×³K�

±± WŽU?	�« ÂU9 w .eK²�« r²?OÝ

w l
«u�« fO?L?)« Âu¹ dNþ q³?
 s�

s??� ‰Ëô« o?ÐU??D?�« w?? ≤∞≤±Ø∑Ø±

ÍuÐd??²?�« e??�d??LK� w?	??Ozd�« v?M³*«

‡  UŽUL²łù« WŽU
 ‡ ¡U/ù«Ë Àu×³K�

ÆWOMN*« WM¹b*« nKš W½«u�b�«

 U???	??ÝR?*«Ë  U??�d???AK� s?J1

W??B??
UM*« w „«d??²??ýùUÐ W??³??ž«d�«

rK
 s� ◊Ëd?A�« d?²œ v?KŽ ‰uB?(«

‰ö????š e????�d?*« w W?¹—«œù« W¹d?¹b*«

s� «—U??³?²??Ž« ¨wL?Ýd�« Â«Ëb?�«  U?
Ë«

…b¹d????'« w Êö????Žù« d???A½ a?¹—Uð

ÆWOLÝd�«

rK?
 v�« b???O�UÐ ÷Ëd???F?�« ÂÒb???Ið

w s�U??¦�« oÐUD�« ‡ W?¹—«œù« W¹d¹b*«

∫w�U²�« Ê«uMF�« vKŽ ÍuÐd²�« e�d*«

¡U/ù«Ë Àu×³K� ÍuÐd²�« e�d*«

W½«u�b�« WOMN*« WM¹b*«

μμ≤∂¥Æ»Æ’

¨wLÝd�« Â«Ëb�«  U?
Ë√ ‰öš p�–Ë

WKN??� ‰ö?š ÷Ëd??F�« ÂÒb??Ið Ê« vKŽ

qL??Ž Âu¹ d??š¬ Â«Ëœ W¹U?N?½ U¼U?B??
«

W?B
UM*« ¡«d?łù œÒb?;« ÂuO�« o³?	¹

t??????O?????? l
«u?�« ¡U??????FÐ—ô« Âu?¹ Í«

≤∞≤±Ø∞∂Ø≥∞

≤∞≤± —U¹« ≤± w t½«u�b�«

Àu×³K� ÍuÐd²�« e�d*« fOz—

nOKJ²�UÐ ¡U/ù«Ë

«dN½ Ã—uł

¥≥¥ nOKJ²�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

.eKð ÊöŽ≈

…œU?Ž« W?O½UM³K�« W?F?�U?'« Íd?&

qOGA?²�« ‰ULŽ« .eK²� W�U?Ž WB
UM�

oO?— fOzd�« WM¹b?� ÂËe� W½UO?B�«Ë

vKŽ  b??(« ‡ w?F??�U??'« Íd¹d??(«

w p�–Ë ÷—UF�« t�ÒbI¹ dFÝ ”UÝ«

włU???łe?�« vM³*« ‡ W?¹e???�d*« …—«œù«

a¹—U?ð fO?????L????)« Âu?¹ ¨n×?????²*«

±±\∞∞ WŽU	�« ≤∞≤±Ø∂Ø±∑

…œUŽ≈ w „«d²ýû� ÷ËdF�« ÂÒbIð

Íc�« ◊Ëd??A�« d?²??œ oË W?B??
UM*«

Â“«uK�« …dz«œ s� tOKŽ ‰u?B(« sJ1

Æn×²*« ‡ W¹e�d*« …—«œù« w

rK
 v?�« „«d??²??ýù«  U?³?KÞ ÂÒb??Ið

…—«œù« w W?�d?²??A*« W¹—«œù« …dz«b�«

ÊuLC*« b¹d³�« r
—

RR192522079LB

RR192523281LB

RR192523295LB

RR192523304LB

RR192523573LB

RR192523318LB

RR192523321LB

RR192523335LB

RR192523349LB

RR192523352LB

RR192523560LB

RR192523587LB

RR192523556LB

RR192523366LB

RR192521895LB

RR192523370LB

RR192523383LB

RR192521881LB

RR192522003LB

RR192523278LB

RR192521820LB

RR192521541LB

RR192520705LB

RR192521855LB

RR192521833LB

RR192521847LB

RR192521705LB

RR192523471LB

RR192521802LB

RR192523635LB

RR192521970LB

RR192521935LB

RR192521609LB

RR192521921LB

RR192521878LB

RR192521864LB

RR192523445LB

RR192521949LB

RR192521904LB

RR192521952LB

RR192521966LB

RR192521475LB

RR192520104LB

RR192523539LB

RR192522048LB

RR192523595LB

RR192523627LB

RR192521793LB

RR192523499LB

RR192523406LB

RR192521918LB

RR192521816LB

RR192523264LB

RR192523525LB

RR192522025LB

RR192523468LB

RR192523661LB

RR192522051LB

RR192523692LB

RR192523732LB

RR192523834LB

RR192523454LB

RR192522017LB

RR192523940LB

RR192523410LB

RR192523437LB

RR192523613LB

RR192523423LB

RR192523542LB

RR192523508LB

RR192523034LB

RR192521997LB

RR192521983LB

RR192521780LB

nKJ*« r
—

±¥¥≥∞

±¥¥∏±

±¥∂∑¥

±¥∂∏¥

±¥∏∏¥

¥∂≤∞∑

¥∂≥¥¥

π∂∂≤∂

±∞±∂μ∞

±≤μ∏∑≤

±≤∂π≥π

±μπ≥π∞

±μπ≥π¥

±∑∂∑μ≥

±π∞∑±¥

±π≤π∞∞

≤∞∂¥μ≤

≤±∞∞∑∂

≤≤∞∂∞μ

≤≤≥∞∂∞

≤∂∑±≤μ

≤∑∏∂π∂

≤∏≤≤∞∏

≤∏π∏≤μ

≤π∞±∏∏

≤π∞≤∞∑

≤π≤∂∂π

≥±±¥∂∂

≥≤μ±≥∏

≥¥∞≤∂±

≥∂∑π∑±

≥π∑≤∞≤

¥±∂≤π≥

¥≥μ≥∞≥

μ∞μ¥∂±

μ±∑∏¥π

μ≥≤∂¥∏

μ¥∑±¥¥

μ∂μ∂∞∂

μπ±∂∏∑

∑≤±μ∂±

±∞±∏μ∞∂

±≤∞μ∂∏∂

±≤∞∑≥∂±

±≤μ¥∏±∂

±≤∑∂≤μ∂

±≥∑μ¥∞±

±≥π≤∑∏¥

±≥π∏≤≥≤

±¥∞π≥¥≤

±¥≥±π≤∑

±¥¥±≤∞∑

±μπ∑∏∞≥

≤≤±∂∞∑∏

≤¥±π∞∂∂

≤¥≤∞∞μ∏

≤¥∏∏∞≥∂

≤μ±≤π≥μ

≤μ±¥∞±≤

≤μ≥π∂∏∑

≤∂¥μμ±∏

≤∂∑πππ≤

≤∑μ≥ππ∏

≤∑∂≥π¥∞

≤∑∑∞¥¥¥

≤∑∑π±≥±

≤∏≤∑¥∏∏

≤∏≥≥±≤∞

≤∏∑±≥μ≥

≤π≥π∞≤μ

≤π¥∑≥∂π

≤π∑∞∂≤μ

≥∞≤±±¥±

≥∞¥∑∑¥∂

nKJ*« rÝ«

Õd tK�« b³Ž Ã—uł

tK�«b³Ž wKŽ s	Š

UuÐuÐ ·uöÝ U¹—U�

wK³ł tK�«b³Ž vO×¹

wMO	(« wKŽ bL×� wKŽ

hLý wKŽ dOLÝ

 UŠd bLŠ qBO

ÊULKÝ b¹d bL×�

…œU×ý wKŽ bLŠ«

»u¹« wKŽ Âd�

Z�b� oOuð dHFł

ÍuÝu*« bLŠ« ”U³Ž

ÍuÝu*« bLŠ« bL×�

dJý ”U³Ž bLŠ

ÊU�uý 5	Š “«u

qOKš »U¼u�« b³Ž œULŽ

wDOKH�« bL×� 5	Š

rÝU
 bLŠ« wKŽ oOuð

w½«d¹b�« wKŽ œ«R

ÊULOKÝ wKŽ 5	Š

U¹— bL×� s	Š

—UB½ s	Š wKŽ

s¹b�« ‰ULł Áb³Ž bL×�

‚uKÐ wKŽ s	Š

s	Š ÃU(« wKŽ s	Š

tOLŠ wKŽ ”U³Ž

”Ëô« d�U½ bL×�

gID�« oOHý wKŽ

pÐe¹ 5	Š tK�«b³Ž

W1e¼ wKŽ qz«Ë

ÍuÝu*« wKŽ s	Š

‰u�œ r×K� wKŽ

tÞuF�« 5	Š .dJ�« b³Ž

Í—uŠ bL×� tLÞU

vÝu� bFÝ« bL×� V¹œ

`�d�« ÍbN� .dJ�« b³Ž

hLý bL×� vHDB�

ÍdO−(« bL×� 5	Š

w×¹ bL×� ÊU½bŽ

wKOHD�« Z¼«œ bL×�

‚U
 bL×� r	O¼

œUŽ UMŠ r	O¼

ÂuKE� ÍbN� ‰œUŽ

ÂÆÂÆ‘ WŽUMB�«Ë …—U−²K� ÍuÝu*« W�dý

wŽUd�« ÊUL¦Ž ‰U¹d

»u¹« s	Š wKŽ

o¹—“ bLŠ« bL×�

+Už n¹dý «bMO�

 ôËUI*«Ë W�UF�« …—U−²K� —U	*« W�dý

s¹b�« dOš bL×� ”U³Ž

ÍdO−(« sLŠd�« b³Ž b�Uš

ÍdO−(« bL×� œuL×�

ÍuÝu*« bL×� Ê«“—

ÍdB*« V¹œ bL×� oOuð

ÊdD�« b�Uš rO¼«dÐ«

CST-Construction Solution Technology

©WŁ—Ë® bFÝ« »UNý d�U½

ÕUÐ— œË«œ ”U³Ž

s	Š ÃU−Ž bLŠ«

ÊU�uý 5	Š d�UŽ

dHFł wKŽ nÞ«uŽ

fOIK�« r×K� ”U³Ž

wMOM*« ÊU	ž U{— wKŽ

`�U� bL×� q�«

ÊUL¦Ž bL×� rO½—

ÊuŽ ”UO�« qÐdý

ÂÆÂÆ‘ w½U³�u� ”öÐ »dO¼

»u−Ž ÊUO� “«dOý

ÂÆÂÆ‘ ÂuŠ— W�dý

ÍdO−(« œuL×� bL×�

œ«bI*« s	Š UO½«—

qOŽULÝ« rÝU
 wKŽ

w½ö(« Í—bÐ wKŽ

wMOM*« ÊU	ž U{— wKŽ

mOK³ð ÂöŽ≈

 U�b?š …dz«œ ‡ q�dN�« p³KFÐ WEU?×� w WO?LOK
ù« WO�U*« W?×KB*« ‡ W�UF�« W?O�U*« W¹d¹b� ‡ W?O�U*« …—«“Ë uŽbð

vM³?� ”—Ëœ ‡ p³?KFÐ w szUJ�« …dz«b�« e??�d?� v�« —u?C?×K� ÁU½œ« ‰Ëb??'« w r¼ƒU?L?Ý« …œ—«u�« 5HKJ?*« ‡ 5HKJ*«

¨ÂöŽù« «c¼ dA½ a¹—Uð s� U�u¹ 5ŁöŁ WKN?� ‰öš rNM� q� rÝ≈ ÁU& —u�c*« b¹d³�« mK³²� UIÐU?Ý q�ô« —«œ vHA²	�

«c¼ dA½ r²?OÝ t½« UL?KŽ ¨ÁöŽ« UN?O�« —UA*« WF?ł«d*« WKN� ¡UN?²½« bFÐ W×?O×� …—u?BÐ ö�UŠ m?OK³²�« d³?²F¹ Òô«Ë

ÆWO�U*« …—«“uÐ ’U)« w½Ëd²J�ù« l
u*« vKŽ ÂöŽù«

ÆmOK³²�« a¹—U²� w�U²�« ÂuO�« s� s¹dNAÐ …œb;« ÷«d²Žô« WKN� √b³ð

p³KFÐ WEU×� w WOLOK
ù« WO�U*« W×KB*« fOz—

—bL¼ rO¼«dÐ«

¥≤π nOKJ²�«

ÊuLC*« b¹d³�« r
—

RR192523255LB

RR192524049LB

RR192524097LB

RR192524980LB

RR192524993LB

RR192524199LB

RR192524052LB

RR192524211LB

RR192524327LB

RR192524962LB

RR192524392LB

RR192524066LB

RR192528834LB

RR192523658LB

RR192523675LB

RR192524021LB

RR192523689LB

RR192523701LB

RR192523715LB

RR192523729LB

RR192523746LB

RR192523750LB

RR192523763LB

RR192523777LB

RR192523785LB

RR192523794LB

RR192523803LB

RR192523817LB

RR192523825LB

RR192523848LB

RR192523851LB

RR192523865LB

RR192523879LB

RR192523882LB

RR192523896LB

RR192523905LB

RR192523919LB

RR192523922LB

RR192523936LB

RR192523953LB

RR192523967LB

RR192523975LB

RR192524035LB

RR192523984LB

RR192523998LB

RR192524004LB

RR192524018LB

RR192524070LB

RR192518785LB

nKJ*« r
—

±≤∂π≥π

≤±μ±μ¥

≤μπ¥≥∑

≥±μ¥π∏

¥π≤∑∑∞

±¥μ¥πμπ

±¥∏≤¥μ≤

±¥∏∂∞≤±

±∑±±π∂∑

±∑±≤≤∂¥

±∑∂∞∏π≥

≤≤≥∂∂±∏

≤¥¥∞π∂∂

≤¥∏≤≤∑≤

≤μ∞ππμ∏

≤μ±±∞∏≥

≤μ±±π∞∏

≤μ±μ≥μ≥

≤μ≤∞≥∂∂

≤μ≥∏∏∑¥

≤μ¥π±∞∂

≤μμ∏¥±π

≤μ∂≥≤∞≥

≤μ∑π¥≥π

≤μπ¥∏π¥

≤∂±±∞μ∂

≤∂±∑∑∞∂

≤∂≤μ∂∏≤

≤∂≥≥π¥∞

≤∂μ≤∂μ∏

≤∂∂≥π≥∑

≤∂∑∑≤π∑

≤∂∑π¥∂∏

≤∂∏≤π≤∏

≤∑∞∞∂∞μ

≤∑∞π≤¥∏

≤∑≤≤π±∞

≤∑¥∑±∑μ

≤∑¥π∏∂μ

≤∑∂∏∂±∂

≤∑∏±¥∏±

≤∏≤π∞μ∞

≤∏≥¥∏±∂

≤∏μ¥∂≥≥

≤π∞∞μ≥≥

≤π∏μ¥∑∞

≥∞≤≥±≥∏

≥±∞π±∞¥

≥±μ∂¥¥∏

nKJ*« rÝ«

Z�b� oOuð dHFł

œuF	� wKŽ s¹b�« œULŽ

s	Š wKŽ e¹U

ÍdO−(« bL×� ÊU½bŽ

ÁËbŽ wKŽ 5	Š

—bOŠ bL×� bFÝ

s	Š ÃU(« bL×� wKŽ

d�U½ bL×� wŽd�

sBž s	Š UMO�

d²OŽ“ wKŽ s	Š

w½«d¹b�« s	Š ”U³Ž

Â Â ‘ UOIOMO

wK²O×ý wKŽ w¼«“

·U	Ž vHDB� dLÝ

dHFł wKŽ b³Ž ÍbN�

n¹dý bL×� bOý—

v	OŽ wKŽ bOý—

ÍdO−(« bL×� 5	Š

b¹UJ�« ”UO�« vÝu�

’UB
 5	Š bLŠ«

WIOC�« bLŠ« wKŽ

œuLŠ s	Š r¦O¼

U¼e½ qOLł bLŠ«

oÐUÝ nOHŽ w×³�

eN�« ÊU½bŽ s¹“—

ÍËU³'« s	Š wKŽ

W¹dJÝ rOJ(« b³Ž d�UŽ bL×�

wžU¹ wžU¹ Ê“U�

Ê«b¹“ Ê«b¹“ UM¹œ

qOKš wKŽ s	Š

©WŁ—Ë® œ«bý bL×� 5	Š

w½«d¹b�« wKŽ bL×�

w½U³�b�« wKŽ s	Š

dLŽ wKŽ n¹U½

U¹dý bL×� U1—

ÊUFM� s	Š wKŽ

`�U� .dJ�« b³Ž W{Ë—

©WŁ—Ë® œ«bý bL×� ÍbN�

5ÝU¹ bL×� bLŠ«

—ËdŽ“ s	Š ÊULŽ

d²OŽ“ ÍdB½ rO¼«dÐ«

ÕUÐ— s	Š wKŽ

UN³½ wKŽ 5	Š

ÍdO−(« bLŠ« fO½«

Êu½ rOK(« b³Ž ”U³Ž

‰«e³�« rO¼«dÐ« bLŠ«

s¹b�« ‰ULł tK�«dB½ vHDB�

ÍuÝu*« 5	Š wKŽ

wA³Š UMŠ nÝu¹

mOK³ð ÂöŽ≈

 U�b?š …dz«œ ‡ q�dN�« p³KFÐ WEU?×� w WO?LOK
ù« WO�U*« W?×KB*« ‡ W�UF�« W?O�U*« W¹d¹b� ‡ W?O�U*« …—«“Ë uŽbð

vM³?� ”—Ëœ ‡ p³?KFÐ w szUJ�« …dz«b�« e??�d?� v�« —u?C?×K� ÁU½œ« ‰Ëb??'« w r¼ƒU?L?Ý« …œ—«u�« 5HKJ?*« ‡ 5HKJ*«

¨ÂöŽù« «c¼ dA½ a¹—Uð s� U�u¹ 5ŁöŁ WKN?� ‰öš rNM� q� rÝ≈ ÁU& —u�c*« b¹d³�« mK³²� UIÐU?Ý q�ô« —«œ vHA²	�

«c¼ dA½ r²?OÝ t½« UL?KŽ ¨ÁöŽ« UN?O�« —UA*« WF?ł«d*« WKN� ¡UN?²½« bFÐ W×?O×� …—u?BÐ ö�UŠ m?OK³²�« d³?²F¹ Òô«Ë

ÆWO�U*« …—«“uÐ ’U)« w½Ëd²J�ù« l
u*« vKŽ ÂöŽù«

ÆmOK³²�« a¹—U²� w�U²�« ÂuO�« s� s¹dNAÐ …œb;« ÷«d²Žô« WKN� √b³ð

p³KFÐ WEU×� w WOLOK
ù« WO�U*« W×KB*« fOz—

—bL¼ rO¼«dÐ«

¥≤π nOKJ²�«

mOK³ð ÂöŽ≈

v�« —u?C×K� ÁU½œ« ‰Ëb?'« w r¼ƒUL?Ý« …œ—«u�« 5HKJ*« ‡ 5HKJ*«  U?�bš …dz«œ q�d?N�« p³KFÐ WEU×?� WO�U?� ‡ W�U?F�« WO�U*« W¹d¹b?� ‡ WO�U*« …—«“Ë u?Žbð

¨ÂöŽù« «c¼ dA½ a¹—Uð s� U�u¹ 5ŁöŁ WKN� ‰öš rNM� q� rÝ≈ ÁU& —u�c*« b¹d³�« mK³²� UIÐUÝ q�ô« —«œ vHA²	� vM³� ”—Ëœ ‡ p³KFÐ w szUJ�« …dz«b�« e�d�

…—«“uÐ ’U)« w½Ëd²J�ù« l
u?*« vKŽ ÂöŽù« «c¼ dA½ r²OÝ t½« U?LKŽ ¨ÁöŽ« UNO�« —UA*« W?Fł«d*« WKN� ¡UN²?½« bFÐ W×O×?� …—uBÐ ö�UŠ mOK³²�« d?³²F¹ Òô«Ë

ÆWO�U*«

oBK�« a¹—Uð

≤∞≤∞Ø∞∂Ø≤π

≤∞≤∞Ø∞∂Ø≤∂

≤∞≤∞Ø∞∂Ø≤∂

WO½U¦�« …—U¹e�« a¹—Uð

≤∞≤∞Ø∞∂Ø±±

≤∞≤∞Ø∞∂Ø±±

≤∞≤∞Ø∞∂Ø±±

ÊuLC*« b¹d³�« r
—

RR192518423LB

RR192518445LB

RR192518370LB

nKJ*« r
—

≤∏≥∏±μ

π±∞¥≤π

≤∏∏ππ∏∂
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ريـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــة

قرعة  االثنني  عرص  ُسحبت 
مســابقة كأس لبنان للرجال 
لعام 2021 يف  الســلة  بكرة 
مقــر أنطوان شــويري بجل 
الديب. وحــر أمني صندوق 
جريجيان  فيكــني  االتحــاد 
لجنة  رئيس  االتحــاد  وعضو 
املســابقات مــارون جربايل 
اللجنة  اعضــاء  مــن  وعدد 
ورجــال  انديــة  ومندوبــو 

الصحافة واالعالم.
من  ترحيبية  كلمــة  بداية 
أن  جربايل اشــار فيهــا اىل 
املســابقة  لبنــان هي  كأس 
الرابعة التــي يطلقها االتحاد 
بعد   2021-2020 موسم  يف 

بطولة لبنان للدرجة األوىل للرجال والسيدات 
وبطولة لبنان للدرجة الثانية )رجال( مضيفاً 
ان 15 ناد اعلن مشاركته يف مسابقة الكأس 
)خمســة اندية من الدرجة األوىل وخمسة 
من الدرجة الثانية واربعة من الدرجة الثالثة 
وناد واحد مــن الدرجة الرابعــة( وذكر ان 
برنامج املباريات سيعّمم يف غضون ايام. ثم 

جرت عملية سحب القرعة وجاءت  املباريات 
يف الدور األول كاآليت : أطلس- الشــانفيل، 
الجيش اللبناين - انرتانيك )بريوت(، عمشيت 
 - الحكمة  ليــدرز،   - بيبلــوس  -دينامــو، 
واألنطوين  - جوبيرت  الباشا  فيطرون، جرس 

- الكهرباء.
الدور  اىل  فتأهل  )بــريوت(  الريايض  اما 

الثاين مبارشة.

السلة بــكــرة  لــلــرجــال  لبنان  ــأس  ك قــرعــة  سحب 
ــي أنــديــة ــدوب ــن ــل وم ــراي بــحــضــور جــيــرجــيــان وجــب

خالل عملية سحب القرعة

حقق بيبلوس فوزاً مثرياً عىل حساب املتحد 
طرابلــس بنتيجة 77-66 ضمن منافســات 
الجولة الخامســة من إياب الدوري اللبناين 
»أكس أكس أل أيرنجي« يف كرة الســلة، يف 
مباراة جرت عىل ملعب مجمع الرئيس ميشال 

سليامن يف جبيل أمس االثنني.
وشــهدت املباراة تفوق فريق املتحد خالل 
منافسات الربع األول الذي أنهاه بنتيجة 18-

.17
ورد فريق بيبلــوس يف الربع الثاين الذي 

حسمه بنتيجة 36-42.
ثم أكد بيبلوس تفوقه يف منافسات الربع 

الثالث الذي حسمه 53-61.
وشــهدت املباراة تألق نجــم فريق املتحد 
ابراهيــم حداد، الذي نجح يف تســجيله 23 
نقطة، باإلضافة إىل 14 متابعة و3 متريرات 

حاسمة.
يف حــني تألق أيضا نجــم فريق بيبلوس 
بشــارة بســتاين الذي قاد فريقــه للفوز، 
من خالل تســجيل 20 نقطــة، فضال عن 4 

متابعات، ومتريرتني حاسمتني.
ورفع فريق بيبلوس رصيده إىل 21 نقطة 
يحتل بها املركز الســابع، يف حني بقى فريق 

املتحد يف املرتبة الثامنة برصيد 19 نقطة.

بــــطــــولــــة لــــبــــنــــان فــــــي كــــــــرة الــــســــلــــة :
)66-77( املــتــحــد  عــلــى  لــبــيــبــلــوس  مــثــيــر  ــوز  فـ

لبنان  مغادرتهم  ملناســبة 
املتحدة،  الواليات  اىل  نهائيــاً 
األمريكية  السفارة  نادي  كرّم 
أعضاء  من  أربعــة  الريايض 
الســابقني  اإلدارية  اللجنــة 
أقيم  حفل  يف  الفريق  والعبي 
يف بلــدة العقيبــة بحضور 
رئيس بلديــة العقيبة جوزف 
الدكاش ورئيس نادي السفارة 
اللجنة  رئيس  نائب  األمريكية 
النخل  اللبنانية أسعد  األوملبية 
اإلدارية  اللجنــة  وأعضــاء 
قّدم  الحفل  وخــالل  للنادي. 
دروعــاً  وزمــالؤه  النخــل 
تذكاريــة للمكرّمــني تقديراً 

قّدموها  التي  الكثــرية  والتضحيات  للجهود 
للنادي وللفريق عىل الســواء خالل سنوات 
طويلة. واملكرّمون هم: بيار ايب عقل، رميون 

عضيمي، ميشال عبود ووجدي اسبرييدون. 
وتحّدث النخل باملناســبة مثنياً عىل عطاء 
املكرّمني األربعة وتفانيهم يف العمل اإلداري 

يف  والتوفيق  النجاح  لهم  متمنياً  والريايّض، 

حياتهم الجديــدة، آمالً يف اللقاء بهم مجدداً 

يف وقت قريب.  

وكان الحفل إســتهّل بدقيقة صمت حداداً 

عىل وفاة أحــد األعضاء املؤّسســني لنادي 

السفارة األمريكية جوزف شليطا بعد إصابته 

بوباء »كورونا«. 

ــّرم أربـــعـــة ــ ــك ــ ــادي الـــســـفـــارة األمـــيـــركـــيـــة ي ــ ــ ــاًن ــي ــائ ــه ــنـــان ن ــبـ ــن لـ ــ ــادري ــ ــغ ــ ـــه امل ـــائ ــض ــن أعـ ــ م

النخل يتوّسط املكرّمني وإدارة النادي

املصنفة 25  األمريكية كوكو غوف  أقصت 
عامليا نظريتها التوسنية أنس جابر السادسة 
والعرشيــن بفوزها عليهــا 6-3، 6-1 أمس 
اإلثنني يف بطولــة فرنســا املفتوحة لكرة 

املرب.
وبلغت غــوف برفقة التشــيكية باربورا 
كرايتشــيكوفا املصنفة 33 عامليا الدور ربع 
النهايئ من إحدى بطوالت الغراند سالم للمرة 

األوىل يف مسريتها.
وكان هــذا الفوز الثالــث لألمريكية عىل 
جابر يف رابع مواجهة بينهام، حيث حصدت 
التونسية فوزها الوحيد يف ربع نهايئ دورة 
تشارلســتون األمريكية يف وقت سابق هذا 

العام.
إنجــاز بطولة  وفشــلت جابر يف تكرار 
أســرتاليا املفتوحة مطلع العام 2020 عندما 
أصبحــت أول العب عربية تبلــغ الدور ربع 
النهايئ من إحدى بطوالت الغراند سالم، قبل 

أن تخرس أمام األمريكيــة صوفيا كينن التي 
مضت وحققت اللقب.

وقالت غــوف )17 عامــا( املتوجة بلقب 
الناشئات عام 2018  روالن غاروس يف فئة 
»أنا ســعيدة ألين وصلت إىل أول ربع نهايئ 

يف الغراند سالم، لعبت جيدا اليوم«.
التي بلغت  وتلتقي غوف مع كرايتشيكوفا 
بدورها الــدور بع النهــايئ إلحدى بطوالت 
الغراند للمرة األوىل يف منافســات الفردي، 
ستيفنز  ســلوان  عىل األمريكية  فوزها  بعد 

)59( 6-3، 6-صفر.
وقالت كرايتشيكوفا )25 عاًما( »أنا سعيدة 
جــًدا ألين لعبت جيدا واســتمتعت باملباراة، 
من الرائع دامئًا اللعب هنــا وأتطلع للمباراة 

املقبلة«.
العام  يف  أحرزت  ان  لكرايتشيكوفا  وسبق 
2018 لقب روالن غــاروس يف فئة الزوجي 

مع مواطتنها كاتريينا سينياكوفا.

ــر وتـــبـــلـــغ ــ ــ ــاب ــ ــ ــي أنـــــــــس ج ــ ــص ــ ــق ــ غـــــــــوف ت
غـــــــاروس روالن  ــة  ــ ــول ــ ــط ــ ب ــي  ــ ــائ ــ ــه ــ ن ربـــــــع 

احرز ميشــال ســعادة لقب فردي الرجال وماريا بريدي 
لقب فردي الســيدات لدورة نادي الساميا )الكسليك( بالتنس 
التي اقيمت عىل املالعــب الثالثة للنادي تحت ارشاف االتحاد 
اللبناين للتنس  مبشاركة 238 العب والعبة من جميع الفئات 
العمرية. وحر اليوم الختامي رئيــس اتحاد التنس أوليفر 
فيصل وعضو االتحاد ورئيســة اللجنة الفنية ناهيا ايب خليل 
وعضو االتحاد لني بّشــور وعدد من مسؤويل النادي املنظّم 
ومســؤولوالرشكات الراعية وهواة اللعبــة وأهايل الالعبني 
والالعبات.ويف ما ييل النتائج النهائية لكافة الفئات العمرية:

*ذكور:
- دون الـ 10 ســنوات: فاز غربيال غسطني عىل لوقا ابو 

شقرا)3-5(.
- دون الـ 12 ســنة: فاز رامي صويل عىل طارق شــعبي 

.)10-12( )4-1()4-5(
- دون الـ 14 سنة: فاز دانيال جاد عىل زاهي فرحات )10-

4( )1-0( وانسحاب
- فردي القدامى )فوق الـ 45 سنة(: فاز بيرت بو عون عىل 

وسيم مايض )0-6( )0-6(
- زوجي الرجــال: فاز كريم صليبــي وكارل بربريان عىل 

ماركو انطونيو عازار وانطوان الهاين )5-7( )4-6(.
فردي رجال: فاز ميشــال ســعادة عىل ماركــو انطونيو 

عازار)3-6( )1-6(.
*اناث

- دون الـ10 ســنوات: فازت هيفاء الجندي عىل نور خاطر 
)0-4(

- دون الـ 12 ســنة: فاز كايا شــكيبان عىل كارمن ماريا 

عازار )4-2( وانسحاب
- دون الـ14 سنة: فازت ماريان بربريان عىل كارمن ماريا 

عازار)0-4( )1-4(.
فردي سيدات: فازت ماريا بريدي عىل ليتيسيا رزق )2-6( 

.)2-6(
ويف الختــام، اقيم حفــل التتويج والقــى عّريف الحفل 
الدكتور عــامد مراد)ميارس رياضة التنس( كلمة رّحب فيها 
بالحضور وتحدث عن املشاركة الكثيفة يف الدورة من جميع 
الفئات العمرية ووّجه الشــكر اىل اتحاد اللعبة عىل جهود 

رئيســه واعضائــه لتطوير اللعبة واىل كل من ســاهم يف 
انجاح الدورة من رشكات راعية  واداريني وحكام .كام وّجه 
الشكر اىل مدير الدورة طانيوس كنعان واىل مساعده املدرب 
ادي مراد. بدوره تحدث الرئيس أوليفر فيصل فنّوه باملشاركة 
الكثيفــة لالعبني والالعبــات ومهنئاً الفائزيــن والفائزات 
ووّجــه تحية اىل األهــايل والحكام وادارة نادي الســاميا 
برئاسة سيمون حداد ومتّنى التوفيق لالعبني والالعبات يف 
الــدورات املقبلة .ثم وّزع كبار الحضــور الكؤوس والجوائز 

عىل الفائزين والفائزات.

: الـــتـــنـــس  ــي  ــ فـ الـــســـمـــايـــا  نـــــــادي  دورة  ــام  ــ ــت ــ ــت ــ اخ
ــدي ــري ــب ــال لـــســـعـــادة والـــســـيـــدات ل ــ ــرج ــ لــقــب فـــــردي ال
للفائزين ومــبــروك  والحكام  األهــالــي  الــى  تحية   : فيصل 

...وتتويج بطلة السيدات ماريا بريدي كبار الحضور مع الفائزين والفائزات

أحــرز روجيــه فغايل لقــب فئــة املحرتفني 
واكزافييه مسعد لقب فئة السوبر سرييز وشادي 
ابو عايص لقب فئة الهواة للسباق الثاين للرسعة 
)سبيد تيست( الذي نظّمه النادي اللبناين للسيارات 
بلدية  برعاية  روميــة  يف   )ATCL( والســياحة 
الثانية  الجولة  اطار  الســباق يف  رومية.ويندرج 
من بطولة لبنان لســباقات الرسعة للعام الجاري 
وشاركت فيه 77 ســيارة يف مشاركة كثيفة مرة 
جديــدة أثبتت ان الرياضــة امليكانيكية يف لبنان 
بألف خري عــىل الرغم من الظــروف االقتصادية 
الصعبــة التي مير بها وطــن األرز. وأقيمت ثالث 
طلعات رسمية وتم اعتامد افضل وقت مسّجل يف 
الطلعاث الثالث. ودارت »حرب طاحنة« بني سيارات 
امليتسوبيتيش يف فئتي املحرتفني والسوبر سرييز 
. ويف النتائج، ويف فئــة املحرتفني نجح روجيه 
فغــايل يف اضافة لقب جديــد اىل القابه العديدة 
التي ال تعد وال تحىص اذ احرز املركز األول يف فئته 
ليحتل بول قصيفي املركز الثاين بفارق نحو 3 ثوان 
ونصف عن األول وجان بــريي املركز الثالث. ويف 
فئة السوبر سرييز أحرز اكزافييه مسعد لقب فئته 
بفارق 3 ثوان عن وصيفــه اييل غانم واربع ثوان 
ونصف عن الثالث بيار رزق. ويف فئة الهواة ، احتل 
شادي ابو عايص املركز األول مع الوصافة للياس 
بشارة واملركز الثالث لرالف حاموش. واقيم السباق 
يف ظل اجراءات مشــددة اتخذها النــادي املنظّم 

للوقاية من وباء »كورونا« كعادته.
نتائج كافة الفئات

ويف ما ييل نتائج كافة الفئات:
*فئة املحرتفني:

الرتتيب العام:
1- روجيه فغايل عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 

6 :1.21.01 دقيقة
2- بول قصيفي عىل متســوبيتيش النرس ايفو 

9 :1.24.77 د
3- جان بريي عىل ميتســوبيتيش النرس ايفو 

1.25.89 د
- أر يس 2 أن 4

1-شادي فقيه عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 9 
:1.32.78 د

- أر يس 3:
1-هــرني قاعي عــىل ســيرتوين دي اس 3 

:1.34.28 د
- السيارات املصنفة :

1- شــادي فقيه عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 
9 :1.32.78 د

-الدفع األمامي:
1- هــرني قاعي عــىل ســيرتوين دي اس 3 

:1.34.28 د
- الدفع الخلفي:

1- بول ابو جودة عىل يب ام دبليو ام 3 :1.28.23 
د

- اس ام 3

1- رودي عيد عىل فولسفاكن غولف:1.38.31 د
*فئة السوبر سرييز

- الدفع الرباعي )أل 5(:
اكزافييه مســعد عىل ميتسوبيتيش النرس   -1

ايفو 7 :1.27.73د
2- اييل غانم عىل ميتســوبيتيش النرس ايفو 9 

:1.31.91د
3- بيار رزق عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 10 

:1.32.45 د
- كأس السيدات:سيمون يزبك عىل رينو ميغان 

أر أس: 1.48.50 د
- الدفع الثنايئ )أل5(:

1- جاد اسطفان عىل يب ام دبليو 335 :1.34.96 
د

2- محمد رسحــال عىل شــيفروليه كامارو: 
1.40.49 د

3- هاين رعد عىل يب ام دبليو ام ام 2 : 1.40.42 
د

- الدفع الثنايئ )أل4(
1- اييل سيف عىل يب ام دبليو ام 3 :1.30.33 د

2- دانيال ترزيــان عىل رينو ميغــان أر اس : 
1.35.76 د

3-مروان سعد عىل رينو ميغان ار أس :1.38.43 
د

- الدفع الرباعي )أل 4(:
1- طوين فغايل عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 

10 :1.36.54 د
*فئة الهواة:

1- شادي ابو عايص عىل بيجو 205 جي يت آي 
:1.37.15 د

2- الياس بشارة عىل مازدا ام اكس 5 :1.39.96 
د

3- رالــف حاموش عــىل رينو كليــو ار اس: 
1.40.19 د

-الدفع الثنايئ الخلفي
1- الياس بشارة عىل مازدا ام اكس 5 :1.39.96 

د
- فئة ال2

1- كريستوفر كندلجيان عىل سوزويك سويفت 
سبورت:1.51.36د

*فئة السيارات الكالسيكية:
1- منصور زكا عىل كورفيت:1.48.43 د

2- سرييل دو بسرتس عىل كورفيت:1.52.69 د
3-سامي رعد عىل يب ام دبليو 2002 :1.58.32د

*فئة سوبر كارز:
1- مرتي مطر عىل نيسان جي يت أر:1.36.56 د

2- نديم حداد عىل ملبورغيني :1.46.37 د
*فئة الكروس كارز:

1- انطوين داغر:1.25.89 د
2- جو كفوري:1.26.59 د

3- جوانا حسون:1.31.22 د
*كأس نادي رينو سبور)لبنان(

1- دانيال ترزيــان عىل رينو ميغــان أر اس : 
1.35.76 د

2- مروان سعد عىل رينو ميغان أر أس :1.38.43 
د

3- رالــف حامــوش عــىل رينو كليــو أر اس 
:1.40.19 د

*كأس تحدي االعاقة:
1- وسام روكز عىل أودي اس 3 : 1.49.63 د

ويف الختام تّوج ممثل االتحاد الدويل للسيارات 
)الفيا( يف الرشق األوسط وشامل افريقيا ومنّسق 
لجنة رياضة الســيارات يف النــادي املنظم عامد 
لحود ورئيس بلدية روميه عادل بو حبيب ورئيس 
املنظم كايب  النادي  السيارات يف  مصلحة رياضة 
كريكر ومدير السباق نبيل قمبز ومسؤولو املسابقة 
الفائزين. وسلّم كريكر درعاً تذكارياً، باسم النادي 

املنظّم، اىل بو حبيب عربون محبة وتقدير.

قياســــــية ومشــــــاركة  للســــــرعة  الثانــــــي  الســــــباق  نّظــــــم   ATCL
لقــــــب املحترفين لروجيه فغالي والســــــوبر ســــــيريز لكزافييه مســــــعد
زكا ملنصــــــور  و«الكالســــــيكية«  عاصــــــي  ابــــــو  لشــــــادي  الهــــــواة 

تتويج ابطال السوبر سرييز

تتويج وسام روكز

أبطال الكروس كارز منصور زكا عىل منصة التتويج

تتويج ابطال فئة املحرتفني

أبطال فئة الهواة



1ـ االباما، ملبادا
2ـ نور الرشيف، أوبل
3ـ ديبويس، والء، آن
4ـ يزّود، تكافل، إسم

اكـــتوبر،  رق،  اي،  5ـ 
سندان

6ـ نــــاب، الب، ميدواي، 
لو

7ـ أنـــــياب، أيتــــام، 
كوبر

8ـ أتّم، عبقر، داليدا
9ـ النبو، فيول، يل

10ـ األهـــواز، حلوهــا، 
بينو

جــّر،  ادوارد  ري،  11ـ 
ســال

12ـ يــدور، يحمي، دبلن، 
ماج

13ـ ســـوريا، مقدمــا، 
تنازله

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

 دولة عربية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  غنطوس الرامي 

اخترب معلوماتك

دولــة  عاصمــة  1ـ 
آسيوية. 

2ـ الصعود والتقدم يف 
األمور.

3ـ ُعدتُم من.
4ـ ضعــف، عاصفــة 

بحرية. 
5ـ دولة آسيوية. 

1ـ من ملوك رومانيا. 

2ـ الجهة والناحية. 

3ـ مهَر وحذَق يف. 

وصانَتنا  حفظَتنــا  4ـ 

من.

5ـ من الحمضيات. 

كاتب وطبيب اسكتلندي راحل، إشتهر بتأليف القصص 

البوليســية التي القت رواجا كبريا، حيث ابتدَع شخصية 

خيالية مشهورة. 

إسمه مؤلف من 13 حرفا. إذا جمعت: 

5+11+2+12+8 - دولة يف رشق آسيا.

13+7+10+9 - عاصمة أوروبية. 

5+7+10+1 - دولة أمريكية. 

10+5+1+4 - عاصمة افريقية.

3+2+12 - َغنّي.

5+1+7 - مدينة فرنسية. 

13+6+9 - شكل وهيئة. 

2+11 - خصب.

1ـ ما اســم الوالية األمريكية الكبرية املساحة التي 

يطلــق عليها لقب الحدود األخرية يف أمريكا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم الوزير اللبناين الــذي كان ضمن لجنة 

التحكيم السداســية التــي إختارت قصيدة أمري الزجل 

للوطن؟  كلنا   : نخلة  رشيد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية سنة بدأ التلفزيون اللبناين بنقل الوقائع 

الحية لجلســات املناقشة العامة ملجلس النواب؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أيــة دولة افريقية يقع مطار لونغي؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية سنة أعطَي أول ترخيص ألول جهاز تربيد 

أو ثالجة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم املدينة اليابانية التي يرتفع فيها حواىل 

1700 جــر، وتُلّقب بـِ فينيز الرشق؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية ســنة ُمنَحت أول ميدالية عسكرية؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم اليوبيل الذي يطلق عىل 26 سنة زواج؟ 

1ـ انديانا، باريس

2ـ لويزيانا، ليدو

3ـ أربو، بيتنا، وّر

4ـ باودر، أم، هاري

5ـ ألس، قاب، أوّد

6ـ مشيت، مالوي

7ـ آر، كامل، نزاحم

8ـ يواكب، عب، رمق

9ـ لفلفة، أبو حديد

10ـ الوميق، لج

11ـ باء، بيرت فوندا

12ـ أو، أردأ، يهرب

13ـ دباس، ومدوا، لت

14ـ النمسا، آل، سنن

15ـ نيكل، بل

16ـ ويليامز

17ـ البدين، آل

18ـ نورا، واجَه

؟ من هو
من هي؟

1ـ رئيس عريب راحل. 
2ـ والية أمريكية، من قوى 

األمن. 
3ـ للمنــادى، مرفأ، دولة 

آسيوية. 
4ـ مرّنَنا، مقّر روحي يف 

لبنان. 
5ـ نتضامــن مع، حيوان 

معروف. 
6ـ صاحب كتاب األغاين، 

زوجة اإلبن. 
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الحوت
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أنت صلة الوصل بني الناس، ضمن التواصل 
االجتامعي طبعا يف هذه األيام الصعبة، ألنك 
قادر عىل تهدئة الخواطر بسهولة وبروح من 

املحبة. 

أخبــار جيدة عن األهل واألصحاب تعيد اليك 
البســمة. حياتك العاطفيــة متزنة، والكرم 
والتفاهم مع اآلخرين يزيد من رصيدك الشعبي. 

تستطيع تحريك بعض األمور، وعليك العمل 
ببــطء وهدوء. هناك امكانيــة للوصول اىل 
أهدافك والحصول عىل نتائج طيبة ومرضية. 

عذوبة يف العيش املشــرتك. الحب الصادق 
هــو الذي يثبت يف نهاية املطاف. يُفّضل عدم 
افشــاء األرسار الشــخصية الهامة للغرباء 

والخبثاء.

عالقتك الشخصية ستكون ممتعة اذا عرفت 
كيف تتعامل بفطنة مع من تحب. الغيوم تتبدد 

تدريجيا، لكن انتبه لجيبك وملرصوفك الزائد. 

ال يجب أن تخفف من أهمية املشاكل. ارشح 
موقفك بإيجاز وبــدون اثارة زوابع. عليك أن 
تكــون حذرا من األفخاخ التي يكن أن تنصب 

لك. 

ال تقلق فلــكل منا لحظات ضعف ير بها. 
حافظ عىل مبادئك وال تتنازل عنها مهام يكن 

الثمن، ومهام تكرث الضغوطات واملغريات.
 

ميل اىل التفاؤل يفيدك هذه الفرتة. ستحصل 
عىل مســاعدة قيمة متكنك من تحقيق بعض 
طموحاتــك. عالقتك مع من الطرف اآلخر يف 

أحسن حالة. 

يجب أن تصفح وتســامح، ألن التســامح 
من شيم النفوس الكبرية. حافظ عىل هدوئك 
وابتســامتك اللطيفة فإنــك أجمل وأقرب اىل 

القلب يف ذلك. 

تحلم بلقــاء من يســتطيع تغيري األجواء 
املحيطة بــك يف املرحلة الراهنة، وترغب يف 
يشء أو مبقابلة شــخص مل تكن تعرفت اليه 

من قبل.

من الصعب أن تلتزم الصمت لكن هذا يفيدك 
جــدا يف هذه األيام امللبدة. أمل جديد يف الحب 

بعد الفرتة األخرية من العصبية والقلق. 

النجاح ال يتحقق باألحالم. عقبات وصعوبات 
قد تعرتضك، حاول أن تتخطاها بذكائك املعهود 

يك ال تؤثر عىل وضعك املهني واملادّي.
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الثلثاء 8 حزيران 2021

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ كريستينا.

2ـ ميكادو. 

3ـ رينيه ديكارت.

4ـ سنة 1961

5ـ يوبيل الكشمري. 

6ـ خليل أيوب الحتي. 

7ـ نهر روبيكون.

8ـ يف كولومبيا ـ بوغوتا.

1ـ بيدبا.

2ـ لبنان. 

3ـ قراري. 

4ـ يُوهم. 

5ـ سدمان. 

1ـ بلقيس. 

2ـ يربود.

3ـ دناهم. 

4ـ بارما.

5ـ آين.



ــــــــزم ــــــا ال يل ــ ــــــــزوم م ــــــــرول« ل ــــــال كونت ــ ــــــاء و »الكابيت ــ ــــــــت للكهرب ــــــّل ُمؤق ــــــــة: حــ ــــــازات الوهمي االنجــ

ايار  11 قبل  ما  الى  تعود  لن  القدس  تهّدد:  املقاومة«  »فصائل 

مصالحنا حماية  سياق  في  يأتي  وبوتين  بايدن  لقاء  اميركا: 

ــتــخــابــات ــد: اكـــبـــر عــمــلــيــة تـــزويـــر لــان ــّعـ ــصـ ــيــاهــو يُـ ــن ــت ن

»الدولية للطاقة الذرية«: اتفاق املراقبة مع ايران يزداد صعوبة

ولكن! ــا«...  ــورون »ك لتراجع  ُمشّجعة  ُمــؤشــرات  العاملية«:  »الصحة 
»الــعــمــل الــدولــيــة«: تــأثــيــر الــجــائــحــة عــلــى عــالــم الــعــمــل كــارثــي

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الثلثاء 8 حزيران 2021

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

وليست مًنة من احد، ولهذا فان »الكرة يف ملعب« الرئيس املكلف 
املطالب بتقديم صيغة تراعي املعايري الدســتورية والوطنية، 

وعندها ميكن القول ان الحل بات يف »متناول اليد«...

{ »استغراب« باسيل من »الحلفاء« {
ويف هذا االطار، ينقل زوار باسيل عنه رؤيته للملف الحكومي 
من زاوية الرابحني والخارسين يف املنطقة، ويتحدث عن ابعاد 
اسرتاتيجية بعيدا عن »زواريب« الداخل، مع تأكيده ان التحوالت 
تســري عكس »التيار« السائد يف لبنان، وهو يف هذا السياق، 
يستغرب االســتمرار بالتمســك بالحريري لرئاسة الحكومة 
يف مرحلــة مل يعــد لديه صديق يف الداخل او الخارج، ويقول: 
حتى الفرنســيني تخلوا عنه بعد السعوديني، ويستغرب ارصار 
حــزب الله وكذلك حركة امل عىل الدفع باتجاه اعادة الحريري 
اىل الــراي الحكومي، يف وقــت يجب ان يدفع مثن رهاناته 
الخارجية الخاطئة، حيث اخفق يف الرهان عىل اسقاط النظام 
السوري الذي تم التجديد له سبع سنوات بغطاء عريب- خليجي 
وهو امر ليس تفصيال، فيام تتجه واشنطن للتفاهم مع طهران 
عىل وقع انتصار الفلسطينيني يف معركة غزة، ويبقى السؤال 
عند باسيل ملاذا ندخل يف تسوية ال نراعي فيها موازين القوى 

الجديدة؟ 

{ »التهويل« باالستقاالت يرتاجع! {
اما بالنســبة اىل تراجع »التهويل« بتقديم االســتقاالت من 
املجلس النيايب من قبل التيارين »االزرق« و«الربتقايل«، فتشري 
مصادر نيابيــة بارزة اىل ان »الفرملة« جــاءت من »الثنايئ 
الشــيعي« الــذي ابلغ الطرفني انه غــري موافق عىل تعريض 
املؤسســة الترشيعية لالنهيار، ومجلس النواب سيبقى حتى 
آخر ســاعة من واليته، الن الدخول يف »معمعة« االنتخابات 
اآلن غري مجد، ولن يقدم او يؤخر شــيئا يف السياســة، وامنا 
سيكرس سابقة ال ميكن القبول بها ، فيام بات االستحقاق عىل 
»مرمىحجــر«، ولهذا فان نواب امل وحزب الله لن يقدما عىل 

االستقالة تضامنا مع »املستقبل« او »لبنان القوي«. 

{ ملاذا طلب جنبالط زيارة موسكو؟ {
ال جــواب واضحا بعد، بانتظار انتهاء الزيارة، فرئيس الحزب 
التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط يزور موســكو مســوقا 
»للتســوية« الداخلية التي يطرحها، باعتبار أن ال مفر وال بديل 
منها لتشــكيل الحكومة، لكن ما يهم روسيا اكرث من مواقفه 
الداخلية املحكومة هذه املرة »بالواقعية«، استدارته االقليمية، 

وخصوصا مواقفه من التطورات الســورية، وبحسب اوساط 
ديبلوماســية، تنتظر موســكو منه مواقف واضحة يف هذا 
الشأن، خصوصا ان جنبالط هو من طلب مواعيد من املسؤولني 
الروس، ومل تبادر القيادة الروســية اىل االتصال به، كام يروج 
»االشــرتايك«، وهم ينتظرونه لالستامع اىل ما سيحمله معه 
مــن افــكار ومواقف، وعندها »يبنى عــىل اليشء مقتضاه« 
بالنســبة اىل تطور العالقة مع »املختارة«، مع العلم ان تطور 
هذه العالقات ال تقف فقط عند مواقفه اللبنانية، وامنا رؤيته 

لالوضاع والتحوالت يف االقليم وخصوصا يف سوريا.
واذا كانت زيارة الرئيس املكلف سعد الحريري اىل موسكو قد 
»ارضت« به سياسيا بعدما سمع »استياء« امريكيا واضحا حيال 
توقيتها، بينام نجح الوزير الســابق جربان باسيل يف زيارته 
بتســويق نفسه لدى القيادة الروسية تحت عنوان »املسيحية 
املرشقية«، يبقى السؤال حيال ماهية »رصف« جنبالط للزيارة 

داخليا وخارجيا«؟ فهل تحصل »االستدارة« االقليمية؟   
 واىل ان تتضــح معامل هذه الزيارة، تجدر االشــارة اىل ان 
النائب تيمور جنبالط، والنائب وائل أبو فاعور يرافقان جنبالط 
يف زيارته، وبات مؤكدا انه ســيلتقي وزير الخارجية سريغي 
الفروف، ووفقا ملصادر »االشرتايك«، فان الحوار سيرتكز عىل 
»التبايــن« يف وجهات النظر حيال بعــض امللفات االقليمية، 
وسيحاول جنبالط االستفادة من الدور الرويس ملصلحة تثبيت 

استقرار لبنان ومساعدته عىل اجتيازه هذه املرحلة الصعبة.

{ترقب لـ »الوضع االرسائييل«! {
يف هذا الوقت، وفيام تراقب املقاومة يف لبنان التطورات يف 
»الداخل االرسائييل« عن كثب، منعا الي مفاجأة غري محسوبة، 
ال تــزال التحذيرات الغربية وخصوصــا االوروبية تجاه لبنان 
عىل »قدم وســاق«، خصوصا ازاء الوضع الســيايس املتأزم 
يف »ارسائيــل«، حيث نصح ســفري دولة اوروبية بالحذر يف 
املرحلة املقبلة، الن رحيل بنيامني نتنياهو لن يغري شــيئا من 
مســار »السياسة اإلرسائيلية«، سواء ضد الفلسطينيني او يف 
املنطقة، واملشكلة ستكون يف ان املزايدات الداخلية قد تنعكس 
عىل خيارات خارجية متهورة، الن الرغبة الشــديدة لإلطاحة 
بنتانياهو هو الدافع وراء التحالف »الهش« املكون من 8 أحزاب 
عىل أمل استبداله. وهناك عامل آخر يوحدهم وهو التطرف يف 

الخيارات مع »االعداء«.

{ »التهويل« ملنع الحرب؟ {
ويف هذا السياق، ال تزال الجبهة الشاملية تحتل حيزا كبريا من 
النقاشــات داخل »املؤسسة االمنية والعسكرية االرسائيلية«، 
ويف هذا الســياق، دعت صحيفة »يديعوت احرنوت« اىل منع 

وقوع حــرب جديدة من خالل التهويل بتدمري لبنان، وهو امر 
ســيوقف املعركة قبل ان تبدأ بسبب عدم رغبة املجتمع الدويل 

بذلك. 
وهذا يتطلب تغيري االسرتاتيجية املتبعة مع لبنان وحزب الله، 
والتعلم من دروس املايض، واشارت الصحيفة  يف هذا السياق، 
اىل ان »القيادة االرسائيلية« اليوم مل تعد معنية بتغيري الواقع 

السيايس يف »الدولة املجاورة« كام حصل عام 1982.

{ مواجهة »العجز« {
ويف تربير للعجز االرسائييل عن االنتصار يف الحرب املقبلة 
وجــدت »يديعوت« الحل وقالــت: »علينا يف العام 2021 أن ال 
نخطئ مــرة أخرى يف وصف الواقــع اللبناين، ويحظر عىل 
إرسائيل الوقوع يف الفخ الذي وقعت فيه يف 2006، يف وقت 
حرب لبنان الثانية، عندما قاتلنا ضد حزب الله، ولكننا تجاهلنا 
دولة لبنان. تلك الحرب اســتمرت 33 يوماً، أما اليوم، يف ضوء 
كمية صواريخ حزب الله وحجمها ومداها، فال ميكننا السامح 
مبعركة بهذا الطول. والسبيل الوحيد لتقصريها وضامن النرص 
يســتوجب أن تديرها ارسائيل ضد دولة لبنان وليس ضد حزب 
اللــه فقط. وملا كانت إرسائيل قــادرة عىل أن تخرب لبنان يف 
غضون بضعة أيام، وكون العامل كله، من إيران وحتى الواليات 
املتحدة وفرنسا، يخىش من تدمري لبنان، فهذا هو السبيل اآلمن 
للنجــاح يف معركة قصرية«. وتخلــص »يديعوت« اىل القول 
»لقد أخطأنا يف قراءة الوضع اللبناين يف 1982، وأخطأنا يف 
2006 وال يجــب أن نخطئ مــرة أخرى، ولن يكون كافياً تنفيذ 
السياســة السليمة يف الوقت الذي تبدأ فيه الصواريخ بالنزول 

عىل إرسائيل«. 

{ الحل »الكهربايئ« واستياء دياب!  {
الحل موقت لشهرين فقط، وماذا بعد؟ ال جواب عىل مستوى 
حل ازمة الكهرباء، »لعبة عض االصابع« بدأت عندما طلب حاكم 
مرصف لبنان رياض ســالمة تغطية قانونية لرصف االموال 
لرشاء الفيول من االحتياط االلزامي، واعتمد تقنينا صارما يف 
الرصف، وبعد ايام من »حبس االنفاس« خرج »الدخان االبيض« 
من القــرص الجمهوري عرب االعالن عن موافقة اســتثنائية 
للــرصف عــىل رشاء الفيول، بعد االتفاق مــع رئيس حكومة 
ترصيف االعامل حســان دياب الذي مل يخف »اســتياءه« امام 
زواره من »التخريجة« التي اظهرته تابعا لتوجيهات الرئاســة 
االوىل التي تقّصدت احتكار »االنجاز« عرب حملة اعالمية غري 
»مهنيــة«، مع العلم ان الحل كان قــد اتفق عليه قبل ايام بني 

الرئاستني!    
 وقد أرســل وزير املال يف حكومــة ترصيف األعامل كتابا 

اىل حاكــم مرصف لبنان رياض ســالمة حول تبلغه املوافقة 
االســتثنائية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس 
مجلس الوزراء حســان دياب لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء 
بالعملة األجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لرشاء املحروقات، 
وطلب منه العمل عىل تنفيذ ما ورد يف املوافقة االســتثنائية 

املذكورة، والتي سبق لوزارة املال أن وافقت عليها وأرسلتها.
من جهتــه، طأمن وزير االتصــاالت يف حكومة ترصيف 
االعامل طالل حــواط ان قطاع االتصاالت لن ينقطع طاملا ان 
مرصف لبنان يؤمــن االعتامدات الالزمة لرشاء الفيول، ولفت 
اىل ان وزارة االتصاالت تؤمن مولدات للشــبكة من أجل حاالت 
الطوارئ وليس لالستخدام املتواصل، وتغطي حوايل 8 ساعات، 
اال انها تعمل حاليا بني 20 و21 ساعة يوميا، اضافة اىل األعطال 

الطارئة التي يتم تصليحها.   

{ »مرحيةالكابيتال كونرتول«! {
وبعد طــول انتظار،اقــرت لجنة املال واملوازنــة النيابّية، 
»مرحية« الـ »كابيتال كونرتول«، بعد تســعة عرش شــهرا 
من املامطلة التي افقــدت القانون قيمته العملية بعدما هرَب 
املحظيــون اموالهم اىل الخارج، وفيام ظهر عىل انه »ســباق 
محمــوم« بني تعاميم املرصف املركزي التي حاولت »القوطبة« 
عىل القانون، ســلك »الكابيتال كونرتول« املسار الطبيعي نحو 
الهيئــة العامــة ملجلس النواب، ولفت رئيــس اللجنة، النائب 
ابراهيم كنعان، إىل أن القانون كام أقرّته اللجنة، مينع التحاويل 
إىل الخارج، باستثناء ما له صفة الدميومة والصفة العاجلة، 
كنفقات التعليم، والسقف األعىل لهذه النفقات 50 ألف دوالر.

وفيام بقيت االرقام النهائية للسحوبات والتحويالت معلقة 
اىل حني الحصول عىل االرقام من مرصف لبنان واملصارف، أشار 
كنعان إىل أن القانون يجيز أيضاً السحوبات يف الداخل باللرية 
اللبنانية، مببلغ بني 15 و20 مليون لرية )ال تشمل السحب من 
حســاب الرواتب واألجور(، والقرار مرتوك كذلك للهيئة العاّمة 
لتحديد السقف. كام يجيز السحب بالعملة األجنبية مبا يعادل 
400 إىل 800 دوالر شهرياً، والبّت للهيئة العامة وفق املعطيات 
التي ســيقّدمها مرصف لبنان، وهو ُمطالب بإرســال الكلفة 

اإلجاملّية للبنود املالّية للحسم«
من جهته اكد النائب عيل حســن خليل، أن عىل املصارف أن 
تلتزم بكل القوانني الصــادرة لحامية حقوق املودعني، معترباً 
أن إقــرار »الكابيتال كوترنول« يبقى عمالً جزئياً أمام رضورة 
تشكيل الحكومة، التي يجب عليها إجراء إصالحات اقتصادية 

ونقدية.

الصهيوين يف املدينة املقدسة، وسيكون لها كلمتها إذا ما قرر 
العدو العودة باألوضاع إىل ما قبل 11 مايو ولن تسمح لالحتالل 

بتصدير أزماته الداخلية نحو شعبنا«.
وحّيت الغرفة يف بيانها  »صمود شعبنا بكافة أطيافه ويف 
كافة أماكن تواجده الذي اســتطاع فــرض إرادته عىل املحتل 
ســابقاً،  مؤكدة قدرته عىل إفشال كل مخططاته املستقبلية 

الهادفة إىل تصفية القضية الفلسطينية«.
ودعت الغرفة »جامهري شعبنا يف القدس والضفة والداخل 
املحتل إىل االســتمرار يف التصدي للعدو، وإشعال األرض من 
تحت أقدامه بشتى الطرق، وعدم السامح له بتمرير مخططاته 
التهويدية واالســتيطانية، وسيجدون مقاومتهم إىل جانبهم 

جاهزًة إلسنادهم يف اللحظة املناسبة«.

{ »حامس« تحذر {
بدروه، حذر عضو املكتب الســيايس يف حركة حامس خليل 
الحّية من محاولة االحتالل »تجسيد وقائع جديدة، بإعالنه عن 

مسرية أعالم جديدة، وبتصعيده يف الشيخ جراح«.
وقــال الحيــة إنه قــد »آن األوان للجم هــذا االحتالل وإال 
فالصواعــق ما زالت قامئة«، محذراً االحتالل والوســطاء من 
»اقرتاب مســرية األعالم من القدس واألقىص«، وتابع: »أرجو 
أن تصل هذه الرسالة واضحة حتى ال يكون يوم الخميس مثل 

يوم 11 أيار »، وهو يوم بدء عملية »سيف القدس«.

{ الغاء املسرية {
وبعد التهديدات الفلسطينية، افاد موقع »يديعوت احرونوت« 
ان »مســرية االعالم« التي كان ســينظمها املستوطنون يوم 
الخميــس الغيت اثر لقاء جمع بني »الرشطة االرسائيلية« يف 

القدس ومنظمي الحدث.
وعلق رئيس حزب »الصهيونية الدينية« بتسلئيل سموتريتش 
عىل إلغاء الرشطة اإلرسائيلية لـ«مسرية األعالم« للمستوطنني 
بســبب املخاوف األمنية، وقال ســموتريتش إن إلغاء املسرية 

»استسالم مخجل لإلرهاب وتهديدات حامس«.
وبحســب سموتريتش فإن »مفوض الرشطة غري قادر عىل 
حامية املتظاهرين يف شــوارع القدس باألعالم اإلرسائيلية، 
وغري قادر عىل حامية الســكان اليهود يف اللد والرملة وعكا. 

وهو اآلن يجعل يحيى السنوار هو من يدير القدس«.
وأضاف ســموتريتش أن »شــعب إرسائيل عىل قيد الحياة 
ويستحق قيادة مختلفة أقوى وأكرث تصميام. سيواصل السري 

بفخر يف شوارع القدس بأكملها ويستقر يف كل مكان فيها«.

{ »القسام«: لدينا اوراق مساومة
 النجاز صفقة مرشّفة {

عــىل صعيد آخر، قال مروان عيىس نائب قائد أركان كتائب 
الشــهيد عز الدين القسام )الجناح العسكري لحركة املقاومة 
اإلســالمية حامس( إن املقاومة الفلســطينية متتلك أوراق 

مساومة إلنجاز »صفقة تبادل مرشفة”.
وأضاف يف أول ظهور له أن ملف األرسى هو األهم اآلن عىل 
طاولة قيادة القســام، وتابع قائــال »هذه األولوية لهذا امللف 
تعني أن هناك جهدا يوازي حجم هذا امللف، مهام كانت األمثان. 
فــال ميكننا أن نضّيع املزيد من الوقت ونحن ننظر إىل معاناة 
أرسانا وأهاليهم، وحجم اإلجرام الصهيوين املامرس بحقهم«،

وأوضــح أن ما تقصده املقاومــة بالحديث عن األرسى هم 
»كل األرسى الفلســطينيني والعرب يف الســجون الصهيونية 
ومن كافة الفصائل ألبناء شعبنا الفلسطيني وبدون استثناء«، 
وأشــار إىل أن عنارص املقاومــة يف »وحدة الظل« عىل رأس 
عملهم، »ويحافظــون عىل األرسى الذين بني أيدينا حتى هذه 
اللحظة«. ويف ســياق متصل، أكد عيىس أن معركة »ســيف 
القدس« - التي خاضتها فصائل املقاومة يف غزة ضد إرسائيل 
عىل مدى 11 يوما، وانتهت بوقف إطالق النار فجر يوم 21 أيار 
املايض- شكلت »مرحلة مهمة وفارقة سيكون لها ما بعدها«.

وتابع قائال »البعض يتشــككون يف قــدرة املقاومة عىل 
الصمود يف داخل فلســطني، وهــي تقارع االحتالل، حيث إن 
هناك فئة قد تم ردعها وتم يّك وعيها من االحتالل، وهنا نؤكد 
أن املقاومة يف داخل فلسطني ولو أنها يتابعها العدو عىل مدار 

الساعة فإنها ستفاجئ العدو والصديق بعون الله«.

{ ماذا يف قضية ترحيل 28 عائلة
من الشيخ الجراح؟ {

عــىل صعيد آخر، ويف قضية تهديد ســلطات االحتالل 28 
عائلة يف الشيخ جراح برتحيلها عن منازلها لصالح »جمعيات 
يهودية« القامة حي اســتيطاين كبري يف املنطقة واالستيالء 
عــىل املنازل املذكــورة. وأكد املستشــار القضايئ »للحكومة 
اإلرسائيلية« أنه قرر عدم التدخل يف قضية حي الشــيخ جراح 
بالقدس، ورد امللف إىل املحكمة التخاذ القرار. اشــارة اىل يف 
الشهر املايض، أجلت املحكمة البت يف إخالء منازل أهايل حي 
الشيخ جراح، وقالت مصادر محلية إن القايض يتسحاق عميت 
قرر تأجيل جلســة املحكمة التي كانت مقررة الشهر املايض، 

وإنها ستعقد جلسة تالية يف غضون شهر.

طريقة لفهم ما تنوي روسيا وتخطط للقيام به«. وبدوره، أعلن 

املتحدث باسم الكرملني، دميرتي بيسكوف، أن الجانبني الرويس 

واألمــرييك ال يزاالن يبحثان عقد مؤمتر صحايف مشــرتك بني 

الرئيســني بوتني وبايدن بعد اجتامعهام املرتقب يوم 16حزيران 

يف جنيف، مشددا عىل أن إجراء مثل هذا املؤمتر الصحفي يجب 

أن يكون قرارا مشرتكا.

وقال بيســكوف، امس، للصحافيني ردا عىل ســؤال عام إذا 

كان من املقرر عقد مؤمتر صحايف بعد اجتامع رئييس روسيا 

والواليــات املتحدة يف جنيف: »املوضوع قيد املناقشــة اآلن، 

حتى اآلن هذه نقطة غري مؤكدة يف الربنامج ويجب أن يكون 

هــذا قرارا مــن الطرفني، وبعد أن نتفق عىل هذا الخيار أو ذاك، 

سنبلغكم«. وأضاف املتحدث باسم الرئاسة الروسية: »عىل أي 

حال، ســيتحدث الرئيس بوتــني إىل مجموعة من الصحافيني 

املعتمدين لدى الكرملني يف نهاية الربنامج«.

وعىل خلفيــة التهديدات التي يتلقاها أعضاء حزب »ميينا« 
منذ ان أعلنوا انضاممهم إىل »كتلة التغيري«، أدان نتنياهو »كل 
تحريض وعنف يأيت من أي جانب كان«، وتابع: »لفرتة طويلة 
أُطلقت ضدنا تهديدات شــملت تهديدات واضحة بقتيل وأبناء 

عائلتي، لكن الخطاب العام واإلعالمي كان هادئاً«.
عــىل صعيد آخر، نقلت وســائل إعالم إرسائيلية عن رئيس 
حزب »أزرق أبيض«، بني غانتس، قوله إنه »أنا الســجادة التي 

سار عليها نفتايل بينت ليكون رئيساً للحكومة«.
ووفقاً ملصادر تحدثت معه يف حديث مغلق هذا األســبوع، 
فإن غانتس يشعر باإلحباط من تشكيل حكومة بينت – البيد، 
ويشعر أنه ال يحصل عىل املكان الذي يستحقه وال يحصل عىل 
االعرتاف به باعتباره الشــخص الذي مهد الطريق النتهاء حكم 
رئيــس الوزراء بنيامني نتنياهو.وبحســب أحد املصادر ملوقع 
»وااله« فإن غانتس »يشــعر أن بينت، والبيد وساعر يتعاطون 
معه كأمر مســلم به، بالرغم من أنه الحزب الثاين بحجمه يف 
االئتالف، ورغم أنه تخىل عن مقرتحات كاســحة من نتنياهو 

حتى اللحظة األخرية لتشكيل حكومة معه مرة أخرى«.

{ الحكومة الجديدة ستستأنف املحادثات 
مع السلطة الفلسطينية {

وأفادت تقارير إعالمية بأن »الحكومة اإلرسائيلية« الجديدة 
ســتجدد محادثات الوضع النهايئ مع الســلطة الفلسطينية 
مبجرد أداء اليمني، بحسب ما قال مسؤولون من »كتلة التغيري« 
يف رســالة لواشنطن. ووفقا لتقرير صدر امس يف صحيفة 
»يرائيل هيوم«، قالت مصادر يف الحكومة املقبلة ملسؤولني 
كبــار يف إدارة الرئيس األمرييك جو بايــدن إنهم يخططون 
الستئناف محادثات الوضع النهايئ مع السلطة الفلسطينية، 

عىل أساس حل الدولتني مبجرد تشكيل الحكومة الجديدة.
كام ذكرت املصادر  »اإلرسائيلية« يف التقرير أن وزير الدفاع 
بينــي غانتس زعيم حــزب »أزرق وأبيض«، الذي من املقرر أن 
يحتفظ مبنصبــه يف الحكومة الجديــدة، أدىل بترصيحات 
مامثلة لكبار املســؤولني األمريكيني خالل زيارته لواشــنطن 
األســبوع املايض. وزعم التقرير أيضا أن الرســائل نقلت إىل 
املسؤولني األمريكيني دون موافقة أو علم رئيس الوزراء املكلف 
نفتــايل بينيت، فيام قال مكتــب بينيت إن رئيس مجلس إدارة 
حزب »ميينا« مل يكن عىل علم بأي رســائل من هذا القبيل إىل 

إدارة بايدن.

الوكالة، ومل تقدم أي معطيات جديدة حول املنشــأين اآلخرين، 
بل قدمت بيانا كتابيا حول املنشأ الرابع بدون أي أوراق موثقة«.

وأضاف غرويس أن »وجود عدد كبري من جسيامت اليورانيوم 
برشية املصدر يف ثالثة مواقع إيرانية غري معلنة، وكذلك وجود 
جســيامت معدلة نظائريا بأحد املواقع املذكورة يشــكل دليال 
واضحا عىل أن املواد النووية كانت موجودة يف هذه املنشآت«.

وأعلن غرويس، إن تفاوض الوكالة عىل متديد اتفاق املراقبة 
مع إيران »يزداد صعوبة«.

وحول إمكانية أن ميدد الجانبان االتفاق مرة أخرى يف وقت 
الحق هذا الشــهر، قال رافاييل غرويس: »أعتقد أن األمر يزداد 
صعوبة«، حيث كان الجانبان قد أعلنا يف 24 ايار املايض متديد 

االتفاق شهرا، وكانت مدة االتفاق املبدئية ثالثة أشهر.
واشــار  اىل أن إيــران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنســب 
مرتفعة جدا، ولفت اىل ان عىل إيران “تربير انتهاكاتها لالتفاق 
النووي«، مشددا عىل أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “ليست 

طرفــا يف محادثات فيينا مع إيران«. ودعا طهران إىل تقديم 
إجابات عن »جزيئات نووية يف مواقع مل يعلن عنها”.

اشارة اىل ان ترصيحات غرويس جاءت يف الوقت الذي تتواصل 
فيــه املحادثات الدولية الراميــة إىل إحياء االتفاق النووي مع 
إيران، ويف أعقاب ترصيح للمتحدث باسم الخارجية األمريكية، 
قال فيه، إن واشــنطن تتوقع جولة سادسة من املحادثات غري 
املبــارشة مع إيران، فيام ترجح أن متتد املفاوضات إىل جوالت 
أخرى تالية. وأضاف املتحدث، يف إفادة، أن هناك عقبات ال تزال 
قامئة، رغم إجراء خمس جوالت بشأن إعادة تفعيل االتفاق الذي 

أبرم يف سنة 2015 ثم انسحبت منه واشنطن يف ايار 2018.

{ عراقجي: التفاصيل مهّمة {
ومن جانبه، قال كبري املفاوضني اإليرانيني، عباس عراقجي، 
إن العقبــات التي تعرتض طريق إحيــاء االتفاق معقدة لكنها 
ليســت مستعصية. وأوضح يف ترصيحات للتلفزيون اإليراين 
قبــل االجتامع: »بلغت الخالفات نقطة حيث يرى الجميع أنها 
ليست مستعصية عىل الحل«، مضيفا: »لكن التفاصيل مهمة، 

ومن املهم مراعاة مواقف إيران الثابتة«.

يف العامل، قــد يكون لقرار 
رفع القيود نتائج كارثية عىل 
املطّعمني«،  غري  األشخاص 
ولفت إىل أّن هناك سبع دوٍل 
لديها القوة الاّلزمة للوصول 
إىل أهداف التطعيم العاملية، 
داعًيا »هذه الدول إىل الّتربع 

باللّقاحات«.
بــدوره، رأى مديــر عام  

الدولية جاي  العمل  منظمة 
رايــدر، أن »تأثري جائحة “ 

كوفيد 19« عىل عامل العمل 
كاريث، وأســوأ بكثــري من 
تأثــري األزمــة املالية لعام 

.»2008
ولفت رايدر إىل أنه »حال 
نظرنا إىل هــذا األمر ككل، 

فإن هذا ميثل أزمة يف عامل العمل تســاوي أربعة أمثال شــدة 
األزمة املاليــة يف 2008 و2009«. وحذر من تعاف اقتصادي 
متفاوت بعد الجائحة، وهو ما يغذيه جزئيا »التفاوت الجسيم 

يف توزيع  اللقاحات «.

وكانــت املنظمة أكدت يف وقت ســابق أن »جائحة »كوفيد 

19« أغرقت 100 مليون عامل إضايف يف الفقر، بسبب الرتاجع 

الكبري يف ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة«.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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