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ماراتــــــــون الحكومــــــــة علــــــــى وقــــــــع طوابيــــــــر البنزيــــــــن ... وبــــــــري حــــــــذر » تيصيــــــــر الفــــــــول باملكيــــــــول« 
ــــــــة ــــــــة مؤجل ــــــــة الثق ــــــــن املســــــــيحيين وأزم ــــــــدة تســــــــمية الوزيري ــــــــكار لحســــــــم عق ــــــــب وأف ــــــــع الحقائ ــــــــة توزي حلحل
ــــــــة  ــــــــؤولية لبناني ــــــــة مس ــــــــف الحكوم ــــــــة ... وتالي ــــــــز السياســــــــة اللبناني ــــــــي دهالي ــــــــا ف ــــــــس : ال تدخلون باري

»كـــــورونـــــا«: 6  حـــــاالت وفـــاة
جــــديــــدة اصــــــابــــــة  و139 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 139 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 541940«.
وأوضحــت أنّه »تّم تســجيل 137 إصابة بني املقيمني 
وحالتي بني الوافدين«، مشريًة إىل أنّه »تّم تسجيل 6  حاالت 
وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 7780«.

ــات اآلســــيــــويــــة  ــ ــي ــ ــف ــ ــص ــ ــت ــ ال
ــرة الـــقـــدم: ــ ــي ك ــة فـ ــ ــزدوج ــ امل

ــمــن اســتــهــتــاره  ــان يــدفــع ث ــن ــب ل
ويــخــســر أمـــــام تــركــمــانــســتــان

)تتمة املانشيت ص12( 

ــن االيـــــرانـــــي: ــزيـ ــنـ ــبـ ــعــــادلــــة الـ ــه ومــ ــلـ ــرالـ ــصـ نـ
تــــــــــــحــــــــــــّوالت مــــــــــا بـــــــعـــــــد »فـــــيـــــيـــــنـــــا«

الــــــــــــــــــدراجــــــــــــــــــات الـــــــهـــــــوائـــــــيـــــــة
بـــــــــدل الـــــــســـــــيـــــــارات فـــــــي طــــرابــــلــــس

ـــردة«: ـــ ـــ ــــــى »املــ ـــ ــ ــــــو كهربائي«عل ـــ ــ ــــــع »فيت ـــ ــــــيل يضــ ـــ باســ
كيـــــــــــف تعطـــــــــــى »الطاقـــــــــــة« ملـــــــــــن يحمـــــــــــي ُمتواريـــــــــــاً؟

ص6 ص2 ص3

ص10

دموع االسمر ابراهيم نارصالدين جويل بو يونس

اذا أردنا أن نوصف التجار املحتكرين لألدوية 

واملحروقات والذين يحجبونها عن الناس بهدف 

بيعها الحقاً بسعٍر مرتفع عند رفع الدعم،  لن 

نوصفهم ســوى باملجرمني الذين يعتاشون 

عىل أوجــاع الناس وعذاباتهم وقلقهم. أزمة 

األدوية واملحروقات تهدد بشدة األمن الصحي 

واالجتامعي، ورغــم الدعوة الواضحة ألمني 

عام حزب الله الســيد حســن نرصلله للدولة 

وأجهزتها بالتحرك بشكل حاسم ومنع حجب 

هذه الســلع واملواد عن عامــة اللبنانيني، مل 

نسمع اليوم سوى وعود وتصاريح رنانة من 

بعض املســؤولني عام سيقومون به دون ان 

نرى أفعــاالً جادة عىل األرض. األمور تحتاج 

اىل الحسم واىل قرار جدي من قبل الحكومة 

والرئيس عون، فامذا تنتظرون؟

عىل طريق الديار

»الديار« )التتمة ص12( 
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محمد بلوط

النــاس يف واد واملســؤولون يف واد آخــر ... 
فالطوابري الطويلة التــي امتدت ملئات االمتار اىل 
محطات الوقود تكاد تلخص جزءا بســيطا للغاية 
من معاناة اللبنانيني الذين باتوا يتعرضون الشــد 
انواع االذالل والتهميش والتجويع. بينام يســتمر 
مسلسل تشكيل الحكومة رهينة الرشوط املتبادلة 

بني طريف النزاع والقابضني عىل زمام التاليف.
والســؤال الذي يتكرر منذ التكليف وحتى اليوم،  
ماذا ينتظــر املعنيون لتاليــف الحكومة طاملا ان 
الجميع يف الداخل والخــارج يقرون ان الحكومة 
الجديدة هي مفتاح الحل والطريق اىل وقف انهيار 

البلد ؟
املعلومات املتوافرة للديار امس اكدت ان الرئيس 
بــري،  الذي ضاعف جهوده يف االيام االخرية بدعم 
وتعــاون قويني من حزب الله،  مصمم عىل ترسيع 

وترية مسعاه يف اطار مبادرتها التي تبلورت اسسها 
وعنارصها الدراكه كام عرب غري مرة املخاطر الكبرية 
املحدقة بالبالد اذا ما اســتمرت االزمة الحكومية 

تراوح مكانها .
لكن االجواء االيجابية التي جرى الكالم عنها بعد 
اجتامع الخليلني وصفا مع النائب جربان باسيل يف 
البياضة اول امس والذي امتد اىل بعد منتصف الليل، 
ما زالت بحاجة اىل لقاءات مامثلة الســتكامل حل 
العقد العالقة حيث ان مشــكلة تسمية الوزيرين 
املسيحيني مل تحسم وهي ما زالت بني افكار عديدة،  
كذلــك موضوع منــح التيار الوطنــي الحر الثقة 
للحكومة مل يحســم ورحل اىل ما بعد االتفاق عىل 

التشكيلة،  وسجل تقدم حاسم لتوزيع الحقائب.
ويف ضوء ما تــرسب من كالم عن هذه االجواء 
بقــي الرئيس بري يف جــو ايجايب بحذر ،  ونقلت 
مصادر عــني التينة للديار امس عنه قوله ان الجو 
ايجايب حتى اآلن،  وانه متمسك باملثل املعروف الذي 

يكرره دامئا » ما تقول فول تيصري باملكيول«.

واضافت انه ميكن القول ان االجواء ايجابية االن 
وهي افضل مــام كانت عليه مؤخرا عندما اندلعت 
حرب البيانات بني بعبــدا والتيار الوطني الحر من 

جهة وبيت الوسط واملستقبل من جهة اخرى .
واعربــت املصادر عــن ارتياحها الجواء التهدئة 
التي ســادت،  مشرية اىل ان رئيس املجلس استأنف 
حركته الناشــطة بعد ذلك اكان من خالل اتصاالته 
املبــارشة التي اجراها ام من خالل حركة الخليلني،  
لكن االمور تبقى يف خواتيمها امال يف اســتكامل 
االجواء االيجابية باتجاه التوصل اىل االتفاق الناجز 

عىل التشكيلة الحكومية .
وقالت مصادر الخليلني ان اجواء اللقاء مع باسيل 
كانت ايجابية،  لكنها اشارت اىل ان هناك نقطة او 

نقطتني مل تحسام .
واكد مصدر مطلع يف هذا املجال ان هناك اتصاالت 

قطع طرقات يف بريوت امس

بلينكن روحاين

الدفاعات الجوية تتصدى للعدوانبايدن وزوجته يف اول رحلة خارجية امس

مستوطنون يقتحمون باحات االقىص

ــــــــان ــــــــم السياســــــــة باالقتصــــــــاد فــــــــي لبن ــــــــم والتطبيــــــــق هكــــــــذا تتحّك بيــــــــن العل
ــــــــرّدي الحاصــــــــل؟ ملــــــــاذا ال يُحــــــــّرك اللبنانــــــــي ســــــــاكنًا علــــــــى الرغــــــــم مــــــــن الت

جاسم عجاقة

يطرح املراقب لتسلســل أحداث اإلنهيار املُســتمر يف اإلقتصاد 
اللبناين، أســئلة عديدة ولعل إمتناع السلطة التنفيذية عن إتخاذ 

أي إجراءات يأيت عىل رأس هذه األسئلة. 
التداخل القوي بني السياسة واإلقتصاد والحرصية التي أعطتها 
دســاتري الدول للحكومات يف القرار االقتصادي، تجعل اإلقتصاد 
والالعبني اإلقتصاديني )رشكات وأرس( تحت سلطة الحكومة يف 
كل قراراتها. املخاوف األساســية التي تجتاح العلوم اإلقتصادية 
تطال األيدولوجيات السياسية التي تفرض نفسها )كضيف ثقيل( 
عىل الواقع االقتصادي وبالتايل تُلغي كل الحقائق العلمية لصالح 
أيدولوجية قد ال تكون األنسب للمجتمع ولكنها مفروضة سياسًيا 

بحكم أن السلطة ُمنتخبة من الشعب.
وبالتايل تّم حرص القدرات العلمية يف العلوم اإلقتصادية ضمن 
إطــار األيدولوجية التي تفرضها الســلطة الحاكمة والتي تجعل 
من تعظيم عمل املاكينة اإلقتصادية مرهونًا بعوامل عديدة وعىل 

رأســها العوامل الجيو— إقتصادية التــي تتعلّق بدورها بالعديد 
مــن العوامل األخرى مثل العوامل الجيوسياســية، والجغرافية، 

والثقافية.
النــامذج العلمية للتدخل الســيايس – االقتصادي تنّص عىل 
إدخال القطاع العام كعنرص محوري يف الديناميكيات السياسية 
– اإلقتصاديــة. وتُظهر هذه النامذج أن الالعبني ميتلكون وظيفة 
منفعة رصيحة تدمج املتغريات االقتصادية والسياسية يف وقت 
واحــد، والتي يقررونها مبوجب مجموعة من القيود االقتصادية 
والسياســية. لذا يلعب دور نزاهة واستقاللية القطاع العام دوًرا 

رئيسًيا يف نهوض الدولة االجتامعي واإلقتصادي.
الحكومــات لديهــا أهــداف الحفاظ عىل الســلطة، وأهداف 
أيديولوجية )عن قناعة أو بســبب ضغــوط(، ولكن أيًضا أهداف 
طويلــة املدى تتوافق مع االســتقرار والرفاهيــة حتى لو كانت 
هــذه الخيارات، عىل املدى القصري، لهــا أمثان مكلفة من حيث 
الشعبية أو نتائج االنتخابات. عىل هذا الصعيد، تنص نظرية دورة 
األعامل السياســية عىل أن قرص النظر النســبي للناخبني، يجعل 

الحكومات متيل إىل عدم إســتقرار االقتصاد، كام تفرضه نظرية 
السياسة االقتصادية املثىل )Optimized Policies(، وتتوّجه – أي 
الحكومات – إىل زعزعة إســتقرار االقتصاد بطريقة سياسية – 

انتخابية مفيدة لألحزاب يف السلطة.
تُشــري األبحــاث املخربية إىل أن هذا الواقع هــو أكرث ظهوًرا 
يف البلــدان يف طور النمو أو غري النامية. فوضع ســيايس غري 
ثابــت يؤّدي حكاًم إىل هروب رؤوس األموال والهجرة مع تراجع 
ملحــوظ يف الناتج املحّل اإلجاميل وزيــادة يف التضّخم. عىل 
هــذا الصعيد، يُعطي الباحث »جــان – دومينيك اليف« مثاال عن 
مؤسســات الدولة التي تخرس األموال حيث يُظهر التحليل املُعّمق 
أن هناك إعتبارات سياسية إلستمرار هذه املؤسسات عىل حساب 
اإلعتبارات اإلقتصادية التي تفرض إلغاءها أو إعادة هيكلتها بالحّد 
األدىن. وبالتايل يستنتج »اليف« أنه من املُستحيل فهم السياسات 
اإلقتصادية يف البلدان غري النامية أو يف طور النمو من دون إدخال 

مــســاعــدة ســكــان غزة  الــعــالــم  تناشد  املــتــحــدة  األمـــم  ــلـــى ايـــــران ــا وقــــــوع الــــحــــرب عـ ــن ــع ــن روحـــــانـــــي: م
 بلينكن: مئات »العقوبات« ستبقى حتى بعد العودة »لالتفاق« 

ــاء قــــادة أوروبــــا ــق ــل ــة ل ــكـــل مــطــلــق« تــصــريــحــات بـــايـــدن فـــي رحــلــة خــارجــي ــرفـــض بــــ »شـ دمـــشـــق تـ
ــل... ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــأن الـــــــجـــــــوالن املـ ــ ــشـ ــ ــن بـ ــكـ ــنـ ــيـ ــلـ بـ
إسرائيلي ــعــدوان  ل تــصــدت  الــجــويــة«  ــدفــاعــات  »ال و 

ناشدت األمم املتحدة العامل 
زيادة املســاعدات لســكان 
غزة، ويف حني حذر مسؤول 
فلسطيني من كارثة إنسانية 
تحدث  القطاع،  يف  وصحية 
األمرييك  الخارجية  وزيــر 
عن الحاجة لوضع آلية متنع 
وصــول أموال إعادة اإلعامر 

إىل الفصائل الفلسطينية.
وخالل مؤمتر صحفي يف 
غزة أمس األربعاء، دعت لني 
األممية  املنسقة  هاستينغز، 
يف  اإلنســانية  للشــؤون 
الدويل  املجتمع  فلســطني، 
لفعل  الدولية  واملؤسســات 
املزيد ملســاعدة سكان قطاع 

غزة.

قال الرئيس اإليراين حسن 
روحــاين إن حكومته منعت 
وقوع حرب عىل بلده، ومتكنت 
من إدارتــه يف ظروف حرب 
اقتصاديــة وجائحة عاملية، 
منتقدا أداء املؤسسات املعنية 

باالنتخابات.
وأوضح روحاين يف كلمة 
له مبســتهل جلسة ألعضاء 
حكومته أن واشــنطن شنت 
خالل السنوات الثالث املاضية 
حربا اقتصاديــة عىل إيران 
مل يشــهد لها العــامل مثيال، 
وأن إرسائيــل ومن وصفهم 

األمرييك  الرئيس  توّجــه 
بريطانيا  إىل  بايــدن  جــو 
أمــس األربعاء يف أول رحلة 
خارجية له منذ توليه منصبه.

وتســتغرق الرحلة 8 أيام، 
وتهدف إلعادة بناء العالقات 
توترت  التــي  األطليس  عرب 
خالل عهد الرئيس الســابق 
دونالد ترامب، وإعادة صياغة 

العالقات مع روسيا.
ومتثل الجولة اختباراً لقدرة 
الرئيــس األمرييك عىل إدارة 
وإصالح العالقات مع الحلفاء 
الرئيسيني الذين أصيبوا بخيبة 
أمل من الرســوم الجمركية 
التي فرضها ترامب وانسحابه 

من معاهدات دولية.

أكــدت وزارة الخارجيــة 
أن  الســورية  واملغرتبــني 
»دمشق ترفض بشكل مطلق 
ترصيحات وزيــر الخارجية 
الجوالن  بخصوص  األمرييك 

السوري املحتل«.
وقال إن ترصيحات أنتوين 
بلينكــن »تأيت يف ســياق 
الدعــم األمــرييك املتواصل 
للكيــان  اإلرسائيــل املحتل 

وعدوانه املستمر«.
كان  »الجوالن  أن  وأضافت 
وسيبقى عربياً سورياً وهذا ما 
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يـــــــــهـــــــــوه األمـــــــيـــــــركـــــــي
نبيه الربجي

 ،2016 عام  رحيله  قبل 
ان  توفلر  آلفــن  قــال 
أمريكا عىل بعد خطوات 
من االنتقــال من الزمن 
اىل مــا بعــد الزمــن، 
ومن املــكان اىل ما بعد 
مطاعم  قريبــاً  املكان. 
ومقاهي  ماكدونالــدز، 
وحتــى  ســتارباكس، 
رول،  اند  الــروك  ليايل 

عىل أرصفة املريخ.
للتو ســأل جان دانيال الباحث املســتقبيل األمرييك 
الشهري ما اذا كان يريد القول ان بالده عىل قاب قوسني 
مــن الدخول يف حقبة ما بعد االنســان. رمبا ... ما بعد 

الله!
واقعاً، باتــت البرشية تتعامل مــع الواليات املتحدة 
عىل أنها االله اآلخر. حني وقفنــا مكتويف األيدي أمام 
الكورونا، وأســاقفة الغيب عندنا يبرشوننا باقرتاب يوم 
القيامة، كانــت أنظارنا موزعة بني ما تقوله املقابر وما 
تقوله املختربات. الخالص أىت، يف البدء، من أمريكا. اذا 
كانت هي الشيطان، كام تقول بعض أدبياتنا، ملاذا ننتظر 

أن يأتينا الخالص من الشيطان ؟
مــا البديل ؟ حتى عندمــا كانت الحــرب الباردة يف 
ذروتها، شنت بريطانيا، وفرنسا  و«ارسائيل« الحرب ضد 
جامل عبد النارص. مل تكن انذارات نيكوالي بولغانني، وقد 
وصفها نيكيتا خروتشوف، يف مذكراته  بالفولكلورية، 
هي التــي أرغمت أنطوين ايدن، وغــي موليه، ومويش 
دايان عىل االنســحاب، بل كانت أصابع دوايت ايزنهاور 

الذي خطط للحلول محل األمرباطوريات الغاربة.
وحني كان االتحاد الســوفيايت القطب اآلخر يف ادارة 
الكوكب، دمرت »لطائرات االرسائيلية«  يف حزيران 1967 
القواعد الجوية املرصية يف أقل من ســاعة. ســقطت 
سيناء،  وسقط الجوالن،  وسقطت الضفة الغربية، يف 
يد مويش دايان، بينام كان عبدالحكيم عامر، بشخصيته 

الهشة، مثالً بني أحضان برلنتي عبد الحميد.
ما كان موقــف الكرملني آنذاك ؟ ليونيد بريجنيف بعث 
برسالة رفع عتب اىل الزعيم املرصي كام لو أنه يكفكف 

دموعه مبنديل خشبي.
املوقف السوفيايت بدا مخجالً يف تلك األيام املريعة. 
طائــرات الـ«ميغ« بــدت كام الطنابــر يف مواجهة 
الـ«مــرياج« التــي رأى فيها »الحاخامــات« الطيور 
التوراتية بالعودة اىل  التي تحمل البرشى  النحاســية 

أرض امليعاد.
بحثنــا يف امليتولوجيات القدميــة. مل نجد بني آلهة 
الهاً مبثل  الرومان،  الســومريني، وآلهة االغريق، وآلهة 
تلك الغطرسة، ومبثل تلك الرضاوة، لكأن االله األمرييك 
يهوه اآلخر الذي كان، من داخل كهفه، يرشــق السابلة 
القنابل  الصواريخ، والقنابــل )مبا فيها  بالحجارة. هنا 

النووية( ال الحجارة.
أجل، مــا البديل ؟ فالدميري بوتني قــال، بالفم املآلن 
»لســنا البديل عن أمريكا يف الرشق األوسط«. الواليات 
املتحدة أمرباطورية كونية، وفرضت ثقافتها، وأســلوب 
حياتها، ومنتجاتها وتقنياتها، عىل كل مجتمعات الدنيا، 

وهي الطارئة عىل التاريخ، وعىل العامل.
املقفلة،  وبالديبلوماســية  املقفلة،  بالثقافة  الصني، 
وحتى باللغــة املقفلة، ال ميكن أن تكــون البديل. بدل 
الدخول بالقوة اىل املرسح، الدخول من األبواب الخلفية. 
بني  ايديولوجياً،  تأرجحت،  وان  »سوبر«رأساملية،  دولة 

تعاليم كونفوشيوس وتعاليم ماو تيس تونغ.
هل نتصور، اذا ما رشعنا أبوابنا أمام التنني، أنه سيقف، 
ميدانيــاً، اىل جانبنا، يف قضايانا الكــربى، تراجيدياتنا 
الكربى. انــه رصاع األمرباطوريات، ورصاع األســواق، 
فوق جثثنا، نحن الوالغون يف رصاع  القبائل، ويف رصاع 

الطوائف، ويف رصاع األزقة.
هذه حالنا حتى يف زمن جو بايدن. لســنا موجودين 
عىل الخريطة اال كدول عرجاء يقتلها الفســاد، ويقتلها 
الغيب، ويقتلهــا التعفن، وتقتلها البــداوة. الفارق بني 
ترامب الذي ذهب وبايدن الذي أىت، أن األول يتعامل معنا 
كموىت،والثــاين يتعامل معنا كانصــاف موىت. ال افق، 
وال مســتقبل، للعرب الذين مل يحاولــوا أن يقتدوا أو أن 
يقلدوا  النموذج الياباين، أو النموذج الكوري،  أو حتى ... 

»النموذج االرسائييل« !
ال يشء من هذا. االله األمرييك يســوقنا بالعصا. اىل 
أين ؟ البعض يعدنا بالزلــزال، والبعض يعدنا بالقيامة. 
مثلام الزمن أقفل أبوابه يف وجوهنا، الله اقفل أبوابه يف 

وجوهنا. أحسن صنعاً...

ـــ 2٠22 ــكــرة ال يُــؤثــر فــي اســـتـــعـــدادات مــعــركــة الـ ــات املــب ــخــاب ــت اســتــبــعــاد االن
ــعــد »ثـــــورة ١٧ تــشــريــن« ــتــهــا وشــعــبــّيــتــهــا ب ـــزاب: تــثــبــيــت أهــلــّي ــ ــ أجـــنـــدة األح

ــفراء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد 3 سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلم أوراق اعتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تسـ
عـــــــــــــــون أكـــــــــــــــد دعمـــــــــــــــه الكامـــــــــــــــل للقطـــــــــــــــاع التربـــــــــــــــوي 
املجـــــــــــــــذوب: اجـــــــــــــــراء االمتحانـــــــــــــــات الرســـــــــــــــمّية واجـــــــــــــــب

ــا« ــن ــي ــي ــا بـــعـــد »ف ــ نـــصـــرالـــلـــه ومـــعـــادلـــة الـــبـــنـــزيـــن االيـــــرانـــــي: تــــحــــّوالت م
ــة ــي ــارث ــه : الـــنـــتـــائـــج ك ــلـ ــزب الـ ــ ـــدرات حـ ـــ ـــرار »اســـرائـــيـــلـــي« بـــتـــطـــور قـ ــ ــ اق

ابتسام شديد

مع طــّي صفحة االنتخابات النيابية املبكرة بحســم قوى 
سياسية عدم موافقتها عىل االســتقالة من مجلس النواب، 
فان االســتحقاق ســوف يوضع عىل نار هادئــة حتى  ذلك 
املوعد، مع العلم، ان أحزابا كثــرية مل تتأثر باألحداث األخرية 
وتأخر تأليف الحكومة، وبدأت تحضري األرضية الســتحقاق  
2022 بطرق وآليات معينة للتواصل مع قواعدها وجمهورها. 
أولويات األحــزاب مختلفة لكنها تســعى اىل تثبيت أهليتها 

وشعبيتها وأنها مل تتأثر بـ »ثورة 17 ترشين«.
حزب »القوات« و«التيار الوطني الحر« يتصدران املشــهد، 
فبينهام سباق عىل الساحة املســيحية، فـ »القوات« تسعى 
ألن تســجل نتائج أفضل من انتخابات 201٨ مســتفيدة من 
تعرث »التيار« يف املناطق املسيحية، فيام »التيار« يعترب نفسه 
األقوى مسيحيا، وما يحىك عن  تدهور شعبيته ليس صحيحا، 
ويعترب املطلعون عــىل الوضع االنتخايب لألحزاب، ان »التيار 
الوطني الحر« خرج من انتخابــات 201٨ بأكرب كتلة نيابية 
مســيحية، لكنه وبعدما مّر يف مرحلــة ذهبية بعد انتخاب 
الرئيس ميشــال عون، أصيب  بعدها بانتكاسات متتالية بعد 
انفجــار ٤ آب وتدمري بريوت أوال، واالنهيار  الشــامل ونزول 
لبنان اىل جهّنم ثانيا، واملســألتان تركتا أثارا وتداعيات سلبية 
ومبارشة يف بيئة »التيار« املســيحية، حيــث تتكثف حركة 
»التيار« من أجل استنهاض الحالة العونية املسيحية وكيفية 

الخروج من األزمة الراهنة والطريقة األنسب ملحاكاة الشارع 
املسيحي واستنهاضه، بعد فرتة من الشلل والصدمة، خصوصا 
تنتظر الفرصة لالنقضاض عىل حالته  السياسية  القوى  ان  

الحزبية وأخذ موقعه يف املرتبة األوىل لدى املسيحيني.
ليس ســهال عىل التيار النهوض من األزمة، وهناك ارباك 
واضح يف مقاربة االنهيار الكبري يف الشــعبية، اذ كشــفت 
الدراســات واالحصــاءات تراجعا مخيفــا يف األرقام لغري 
مصلحتــه يف األقضية ذات الغالبية املســيحية، األمر الذي 
يحاول املقربون من »التيار« اخفائــه وإنكاره، اال ان األرقام 
والتوقعات  تشــري اىل معركة انتخابية  قاسية يف كرسوان 
واملنت واألرشفية، مع احتامل خســارة مقاعد أساســية له، 
خصوصا ان عــددا من نواب »تكتل لبنان القوي« الذين  فازوا 
عىل لوائح »التيار« يف االنتخابات املاضية صاروا خارج التكتل 

حيث مل يحسم بعد موقع هؤالء النواب يف املعركة املقبلة.
»التيار« كــام تؤكد مصادر سياســية،  مشــغول حاليا 
مبعركة التأليــف ووقف االنهيار والدعــم، من دون اغفال 
تفاصيل معينة تتعلق باالنتخابات، حيث طلب اىل الراغبني 
خوض االنتخابــات من نواب حاليني وســابقني وقياديني 

تقديم األوراق اىل القيادة الحزبية.
تراجعات »التيار« ال يعني ان مقاعده ستذهب اىل املجتمع 
املدين او زعامات مســيحية معينــة، وال يعني بالرضورة ان 
املقاعد املســيحية يف أقضية جبل لبنان ستكون من نصيب  
»القوات«، مع العلم ان االخرية تحســنت شعبيتها يف الوسط 
املسيحي واســتطاعت ان تطور نفسها تنظيام وحضورا يف 

األزمات األخرية ألنها ذهبت نحو معارضة السلطة، لكنها لن 
تستفيد بشكل كبري يف صناديق االقرتاع او تكون قادرة عىل 

استقطاب وجذب الخارجني من عباءة »التيار«.
عىل نار هادئة تتحرض األحزاب لالنتخابات، مع اعتقادها 
ان األمور ســتكون مفتوحة عىل كل االحتــامالت، ف«تيار 
املســتقبل« ينتظر نتائج عملية تأليف الحكومة قبل اطالق 
صفارة االنتخابات، فالـ »تيار األزرق«  اســتطاع يف اشتباك 
األشــهر العرشة  األخرية  ان يشــّد العصب السّني حول سعد 
الحريري، بعدما أكلت التســوية الرئاسية سابقا  من رصيده 
الشعبي،  ويواجه  اليوم وضعا سياسيا حساسا  بعد ان أصبح 

الرئيس املكلف أمام خيارات محددة.
حزب الله مرتاح لوضعيته أكرث من سائر القوى السياسية، 
فهو ميلــك خزانا برشيا من املؤيديــن والحزبيني، وجمهوره 
منضبط عند الساعة االنتخابية، اال ان حزب الله يفضل اجراء 
االنتخابات يف موعدها، بعد ان رفض األمني العام السيد حسن 

نرصالله الذهاب اىل االنتخابات املبكرة.
اهتامم حزب الله، كام تعترب مصادر سياســية، ســيكون 
موجها اىل حلفائه املســيحيني يف املناطق، فهو استطاع ان 
يضع خطة مواجهة اقتصادية يف مناطقه، لكنه يتطلب  يف 
املرحلة االنتخابية نحو  حلفائه املســيحيني الذين يواجهون 

مشاكل يف شارعهم.
األحزاب يف عني العاصفــة االنتخابية ان جرت، فجميعها  
تأثرت مبتغريات ما بعد 17 ترشين، لكن أرضارها تفاوتت بني 

من تأذى بشكل مبارش ومن يستطيع الصمود لفرتة أطول.

نقل وزير الرتبية والتعليم العايل يف حكومة ترصيف طارق 
املجذوب بعد لقائه رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون يف 
قرص بعبدا ظهر امس، »دعم رئيس الجمهورية الكامل للقطاع 
الرتبوي بكل مكوناته«، واصفا إياه بـ »القطاع الحيوي للبنان 

الذي هو رافعة أساسية للبلد واقتصاده«.
واكد املجذوب انه »ستكون لدينا امتحانات رسمية ألن األمر 
اســايس للبنان ومن الواجب اجراؤها«، آمال »النجاح يف هذا 

االستحقاق الوطني بامتياز«.
وكان الرئيس عون اســتقبل الوزير املجذوب يرافقه املدير 
العام للوزارة فادي يرق ومديرة االرشاد والتوجيه يف الوزارة 
هيلدا خــوري، وكان عرض للرتتيبات التــي اتخذتها الوزارة 
النهاء العام الدرايس والتحضريات الجارية الجراء االمتحانات 

الرسمية.
وبعــد االجتامع، ادىل املجذوب بترصيــح اىل الصحافيني، 
فقــال: »اطلعنا الرئيس عون عىل آلية انهــاء العام الدرايس 
الراهن للصفــوف االنتقالية، بحيث يتنهــي التدريس نهاية 
حزيران. كذلــك اطلعناه عىل أجواء التحضــري لالمتحانات 
بفروعها  العامة  والثانوية  املتوســطة  للشهادتني  الرسمية 

األربعة. واضافة اىل ذلك، وضعنا الرئيس باجواء التحضريات 
للعام الــدرايس املقبل. وقد عرب فخامته عــن دعمه الكامل 
للقطاع الرتبوي بكل مكوناته، وشــدد عىل دعم هذا القطاع 
الحيوي للبنان، والذي هو رافعة أساســية للبلد والقتصاده. 
وال ضري من التذكــري بدعم رئيس مجلس النواب ودعم رئيس 

الحكومة للمحافظة عىل الشهادات الرسمية«.
وختم »سيتم اســتكامل امللف الرتبوي مع رئيس مجلس 
النواب ورئيس الحكومة ومع الرئاســات الثالث يف القريب 
العاجل«، مضيفا »األكيد انه ستكون لدينا امتحانات رسمية، 

ومن الواجب اجراؤها«.
واســتقبل الرئيس عون بعد الظهر، الوزير السابق موريس 
صحنــاوي، واجرى معه جولة افق تناولــت التطورات الراهنة 
واألوضاع االقتصادية واملالية وسبل الخروج من االزمة الراهنة.

وكان قبل الظهر، تســلم رئيس الجمهوريــة اوراق اعتامد 
ثالثة ســفراء جدد معتمدين يف لبنان وهم: مملكة السويد آن 
ديسمور، الصني تشيان مينجيان والفلبني رميون ريس بالتبات.

ولدى وصول الســفراء تباعــا اىل القرص، أقيمت املراســم 
والترشيفات املعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البالد التي 

ميثلها السفري، يف الوقت الذي رفع فيه علم دولته عىل سارية 
القرص الجمهوري اىل جانب العلم اللبناين.

بعد ذلك، حيا ســفري كل من الدول الثالث العلم، ثم عرض 
رسية من لواء الحــرس الجمهوري، دخل بعدها اىل »صالون 
22 ترشين« وســط صفني من الرماحة ومنــه اىل صالون 
السفراء، حيث قدم اوراق اعتامده اىل الرئيس عون كام قدم له 
اعضاء البعثة الديبلوماســية. ولدى مغادرة كل سفري، عزفت 
موسيقى الجيش النشــيد الوطني. ونقل السفراء اىل الرئيس 
عون تحيات رؤساء دولهم، مؤكدين له »العمل من أجل تعزيز 

العالقات التي تجمع بني لبنان وبلدانهم«.
وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته اىل رؤساء دولهم، 

متمنيا لهم التوفيق يف مهمتهم الدبلوماسية.

ابراهيم نارصالدين

ليــس اكــرث »اذالال« من 
سعر  وانهيار  الدواء،  فقدان 
الرصف، والغــالء الفاحش، 
والوقــوف يف طوابري عىل 
محطات الوقــود، اال اخبار 
املاراتونيــة  االجتامعــات 
املسؤولني  القناع  املتواصلة 
عن االنهيار، ورشكاء االمس 
بنهب الدولة وتقاسم املغانم، 
بالعــودة اىل ســدة الحكم 
ضمن توليفة مشّوهة الدارة 

التفليسة..
اللبنانيني  وبانتظارعودة 
رســم  الطاعة«،  »بيت  اىل 
االمني العام لحزب الله السيد 
حســن نرصاللــه »صورة« 
قامتــة للواقــع املعــاش، 
مرجحــا ان يكــون »اآليت 
اعظــم«. ودون »مغــاالة« 
يف تكبــري حجم قدرة حزب 
التســويات  الله عىل فرض 
الحلفاء،  عــىل  »املونة«  او 

والخصوم، والن البلد غري جاهز ملحاسبة احد عىل »موبقاته« 
ومسؤوليته عن االنهيار، ويف غياب اي بديل جدي طائفي او 
حزيب، ترك السيد »بواقعية« امر تشكيل الحكومة »لصحوة« 
ضمري من فريقي »النزاع«، راســام »خطا« احمر عىل تقصري 
والية املجلس النيايب. لكن االهم، وبعيدا عن »زواريب« الداخل 
اللبناين، واملزايدات عىل مسألة استرياد البنزين واملازوت من 
ايران، فان نرصالله يهيىء الساحة اللبنانية، واملنطقة ملرحلة 
جديدة عنوانها ما بعد العودة االمريكية اىل اتفاق فيينا، وهو 

حدث مفصيل سيكون له تداعيات كبرية.
وبحســب املعلومات، مل يكن نرصالله معنيــا بالقول اىل 
اللبنانيني »انظروا« السفن املحملة بالنفط االيراين باتت قبالة 
الساحل اللبناين، عىل شاكلة تدمري سفينة »ساعر االرسائيلية« 
يف حرب متوز حني قال »انظــروا اليها تحرتق«، النه ال يبيع 
احدا االوهام، ولهذا اشــار بوضوح اىل ان هذه الخطوة باتت 
اقرب من اي يوم مىض، وهو عندما منح الســلطات اللبنانية 
املزيد من الوقت ملراجعة العروض االيرانية، منح الجميع، وقتا 
مستقطعا بانتظار رفع العقوبات عن ايران، والذي بات »قاب 
قوسني او ادىن«، بحسب كل املعطيات املوجودة عىل »طاولة 
التفــاوض«، ومــا مل تحصل اي مفاجآت غــري منظورة، لن 
يســتطيع اي طرف داخيل او خارجي التلطي وراء الخوف من 
العقوبات الدولية، ملنع التعاون مع طهران، وسيكون الجميع 
امام »االمتحــان«، فالحكومة، اي حكومة، ســتكون امام 
خيارين: اما الذهاب بنفسها للتوقيع مع االيرانيني، او ستكون 
مضطرة للدخول يف مواجهة جدية مع الناس الذين سيقفون 
امام حزب الله لتفريغ السفن القادمة من البحر.. ليس االمر 
مناورة، وامنا »خارطة طريق« ملرحلة قادمة وضعها الســيد 
نرصالله امام الخصوم، واالعداء، والحلفاء.. مع العلم، ان مثة 

من يتحدث عن سيناريوهات بديلة يعمل عليها يف حال فشل 
التفاوض بني واشنطن وطهران؟

اما »الرســالة« االهم فكانت لـ »االرسائيليني«، الن خروج 
االمني العام لحزب الله الســيد حســن نرصاللــه »بصحة« 
جيدة ، كان حمل الداللة االهم بعدما انشــغل »االرسائيليون« 
يف متابعة وضعه الصحي عىل مــدار االيام التي تلت كلمته 
يف ذكرى انتصار ايار، ونســجوا الكثري من الســيناريوهات 
»الخبيثة« التي وصلت اىل حدود الحديث عن خليفته املحتمل.. 
طبعا اراد »االرسائيليون« استكشاف املزيد من نياته بعد نتائج 
حــرب غزة، لكنه واصل اعتامد اســرتاتيجية الغموض البناء 
حيال الدروس املستفادة من هذه املعركة، مثبتا معادلة حامية 
القدس للمرة الثانية عىل التوايل، ما فتح ابواب التســاؤالت 
املقلقة لدى »القيادة االرسائيلية« املأزومة سياسيا، واملربكة 
عســكريا، وهــو امر حاول »مركــز ابحاث االمــن القومي 
االرسائييل« تقديم بعض االجابات »املرعبة«عنه، وتوصل اىل 
خالصات تشري اىل ان اســتفادة حزب الله من نتائج معركة 

غزة تعد »كارثية« عىل »ارسائيل«.
ويف هذا الســياق، تحــدث »مركز أبحــاث األمن القومي 
اإلرسائييل«، التاِبع ل«جامعة تل أبيب« عن انعكاسات الحرب 
عىل غزة عىل الجبهة الشــاملية، وكيفية استفادة حزب الله 
من هذه املواجهة، واشارت الدراسة التي صدرت قبل ساعات، 
اىل إنه خالل 11 يوما من الحرب تابع حزب الله وأمينه العام 
السيد حســن نرصالله تطورات األحداث، حيث توصال إىل أن 
ما جرى يف غزّة هو الذي ســيحدث يف لبنان يف حال اندالع 
مواجهة جديــدة، ُمضيفة أن حرب غزة كانت كفرصة للحزب 
للتعــرف اىل قدرات »الجيش اإلرسائييل«، بهدف االســتعداد 

للُمواجهة املقِبلة..
ونبهت الدراســة اىل عدم الركون اىل مقولة ان حزب الله 

بعد  النــه  مردوعا،  يبــدو 
»الجيش  قدرات  اكتشــاف 
االرسائييل« قــد يكون عىل 
استعداد للدخول يف مخاطر 
الذي  األمر  وحرجة،  شديدة 
ســيؤدي إىل تصعيد األمور 
الشــاملّية،  الجبهة  عــىل 
املنطقة إىل  مــام ســيجر 
الجهات.  متعــددة  حــرب 
ورجــح »املركــز« ان يكون 
حــزب الله قد اســتفاد من 
خالل  من  االخــرية  املعركة 
»الجيش  قدرات  عن  الكشف 
االرسائيــيل« بهدف صياغة 
للتعامل معه  املناســب  الرد 
القدرات  تطويــر  خالل  من 
تحســني  عرب  الصاروخية 
االكرث  التطــور  اما  دقتها، 
خطــورة فســيكون نجاح 
الحزب يف بناء مظلة للدفاع 
ضد سالح الجو، او محاولة 
وقت  يف  أنشــطته  تعطيل 

مبكر..؟
ويف هذا الســياق، تلفت 
مصــادر معنية بهذا امللــف، اىل ان ذروة »القلق االرسائييل« 
ترتبط بقدرة حزب الله عىل اســتهداف املطارات العســكرية 
االرسائيلية ملنع انطالق الطائرات، وهو ما عربت عنه الدراسة 
بالقول تعطيل انشطة ســالح الجو، ومثة اعتقاد جازم لدى 
»القيادة العســكرية االرسائيلية« بان حزب الله اســتعاض 
عن فكــرة ايجاد منظومــة صواريخ ارض- جــو متطورة، 
بامتــالك صواريخ دقيقة وفتاكة قادرة عىل اخراج عدد كبري 
من املطارات العســكرية عن العمل، ما ســيؤدي اىل تقليص 
الطلعات الجوية االرسائيلية ما ســيفقد »االرسائيليني«  يف 

الحرب املقبلة، التفوق الجوي املعتاد...
وبحســب املعهد فان خطر حــزب الله انتقــل اىل داخل 
»ارسائيل« واشار إىل أن تدهور العالقات بني »عرب إرسائيل« 
والســكان اليهود يف املدن املُختلطة، سيشــجع الحزب عىل 
دعوة الجمهور العريب يف »إرسائيل« الســتخدام العنف يف 
حال اندالع حرب متعددة الســاحات. واعتربت الدراســة ان 
»الجيش اإلرسائييل« ملــزم االن بالعودة إىل التهديد الرئييس 
الذي يُواِجهه عىل الجبهة الشــاملية، كام يبدو ملحا تحديد 
موعٍد جديٍد للتدريب العسكري، الذي تم تأجيله بسبب الحرب 
عىل غزة، خصوصا ان »ارسائيل« ال متلك اجابات واستنتاجات 

واضحة حول خطوة حزب الله  املقبلة.
ويبقى الســؤال مفتوحا عام اذا  كانــت نتائج املعركة مع 
حامس ستشــجع الحزب عىل محاولة تحدي »إرسائيل« من 
خالل تنفيذ تهديدات الســيد نرص اللــه باالنتقام ملقتل احد 
عنارصه يف شــهر متوز مــن العام املُنــرصم يف غارة عىل 
سوريا..«؟ اسئلة ســتبقى دون اجابات الن حزب الله يعتمد 
اســرتاتيجة غموض الرباك »الجيش االرسائييل« الذي يعاين 

من نقص كبري يف املعلومات االستخباراتية.

ــجــوي وتعطيل ســـاح الــجــو فــي وقـــت مــبــكــر..؟ »مــظــلــة لــلــدفــاع« ال

بــــــــري ودياب يشــــــــكران العراق
الخام بالنفط  لبنــــــــان  دعم  على 

أبرق رئيــس مجلس النــواب نبيه بــري اىل رئيس 
الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي شــاكرا باسمه 
وباســم املجلس النيايب والشــعب اللبناين »مصادقة 
الحكومة العراقية عىل دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة 

هذا الدعم من 500 ألف طن إىل مليون طن«.
وجــاء يف نص الربقية: »يد الخري أبدا ال تنثني ... هو 
العراق رمح الله يف االرض«. مجددا فعلكم وفعل أبنائه 
ومرجعياته الرشــيدة مصداق لقوله تعاىل: »سنشــد 
تبلغنا  الشكر واإلمتنان  عضدك بأخيك«، مضيفا »ببالغ 
موافقتكــم وحكومتكــم الكرمية عــىل تزويد لبنان 
مبليون طن من النفط الخام مبعدل يكفي لســد نصف 
حاجة لبنان من هذه املادة ســنويا . بإســمي وبإسم 
املجلس النيايب والشعب اللبناين اتوجه بالشكر الجزيل 
للعراق رئيسا وحكومة ومجلســا وشعبا، متمنني لكم 
التوفيق والســداد وللعراق املزيد من التقدم واالستقرار 

واالزدهار«.
كام تبلغ رئيس حكومة ترصيف األعامل حسان دياب، 
رســميا قرار مجلس الوزراء العراقي مبضاعفة كمية 
النفط التي كانت الحكومة العراقية قد أقرتها للبنان من 

500 ألف طن إىل مليون طن سنويا.
وكان الرئيــس ديــاب قد تواصل هاتفيــا مع رئيس 
الحكومــة العراقية شــاكرا له »جهــوده وللحكومة 
العراقية والشــعب العراقي الشقيق وقوفهم إىل جانب 

لبنان يف هذه املرحلة العصيبة التي مير بها«.
ونوه الكاظمــي ب«الدور الذي لعبــه دياب يف ظل 
ظروف صعبة جدا«، مؤكدا »أن الشعب اللبناين يستحق 

الوقوف معه يف محنته الحالية«. 

عون مجتمعاً مع املجذوب والوفد املرافق         )دااليت ونهرا(
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باسيل يضع »فيتو كهربائي«على »املردة«: كيف تعطى »الطاقة« ملن يحمي ُمتوارياً؟
هكذا وزعت الحقائب... اما تسمية الوزيرين فلم ُتحّل... والنتيجة: ال حكومة!

جويل بو يونس

مــا ان انتهى اجتامع البياضة الذي ضــم اىل رئيس التيار 
الوطني الحر جربان باسيل الخليلني والحاج وفيق صفا حتى 

سارت معلومات عن اجواء ايجابية سادت اللقاء.
يف الشــكل، كان الفتا ان يخرج هكذا لقاء ببيان يؤكد يف 
سطوره، انه تم خالله تبادل افكار وطروحات باجواء ايجابية 
حققت تقدما من شــأنه تســهيل وترسيع تأليف الحكومة 
ضمن االصول امليثاقية والدســتورية وبحسب قواعد املبادرة 
الفرنسية ، هذا البيان اىت ليؤكد ان قنوات االتصال بني باسيل 
والنائب عيل حســن خليل مفتوحة وال انقطاع، بعدما كان 

حيك ان االجتامع االول كان سلبيا.
اما يف املضمون، فبحســب ما اشــيع اعالميــا، ان لقاء 
البياضة حقق تقدما يف النقاش، الســيام مبســألة توزيع 
الحقائب وحاز عىل موافقة باســيل عىل الطــرح الذي تم 
تقدميه من ِقَبل الثنــايئ بانتظار جواب الحريري الذي تبقى 
الكرة يف ملعبه، وحيك ايضا ان الهيكل االســايس للحكومة 

الجديدة تم التوافق عليه بالكامل مع باسيل، وان آليات وافكار 
عدة طرحت لحل مســألة تســمية الوزيرين املسيحيني. فام 

مدى دقة ما أشيع ؟ وماذا يف كواليس اجتامع البياضة؟
مصادر مطلعة عىل جو اللقاء، كشــفت عن ان نقاشــا 
تفصيليا حصل خالل االجتامع الذي دام 3 ساعات يف ما خص 
موضوع الوزارات وتوزيعها، وهنا كان اعرتاض من باســيل 
عىل تســليم حقيبة  الطاقة لـ »املــردة« وتوجه للمجتمعني 

بالقول : كيف ميكن ان تسلم الطاقة ملن يحمي متهام متواريا 
كرسكيس حليس، عدا عن ان املردة قد يستخدم هذه الحقيبة 
للتصويب الســيايس عىل باســيل، وقد ابدى رئيس »التيار 
بحســب املصادر، ايجابية ومرونة، مبديا اســتعداد »التيار« 
للتخيل عن الطاقة، رشط اال تكون لـ »املردة«، وال مشــكلة 

لديه، بحسب املصادر، بان يستلمها »املستقبل« او الشيعة.
ومن االفكار التــي طرحت لحل هذه املســألة، ان تعطى 
»املردة« حقيبــة االتصاالت بدال مــن »الطاقة«، اضافة اىل 
موقع نيابة رئاسة الحكومة، مع االشارة هنا، اىل هذا املوقع 
كان مدرجا يف الورقتني اللتني ســلمهام رئيس الجمهورية 

للبطريرك الراعي ضمن حصة »تيار املردة«.
هذا يف الحقائب التي ميكن القول بانها باتت شبه منجزة 
مع مرونة يف تبديل اي حقيبة، ومع االشــارة اىل انه اتفق 
عــىل ان تكون »الداخليــة« من حصة رئيــس الجمهورية، 
و«العدل« للرئيس املكلف، كام علم ان »الصحة« حســمت لـ 

»املستقبل« و«االشغال« للشيعة.
وعليه، تؤكد مصــادر موثوقة ان لقاء البياضة مل يحل اال 

عقدة واحدة هي توزيع الحقائب بانتظار جواب الحريري عىل 
مسألة حقيبة الطاقة، وان اي حديث عن حل باقي العقد  غري 

دقيق.
ويف هذا الســياق، كشفت املصادر انه يف ما خص العقدة 
االساسية، اي تســمية الوزيرين املسيحيني،  فلم يحصل اي 
اتفــاق حولها ، وبالتايل ال تزال عالقــة، علام ان افكارا عدة 
طرحت ومنها طرح باســيل ان يسمي مختلف الفرقاء اسامء 

الوطني الحــر، فيتم االختيار  التيار  باســتثناء 
والتوافق بينها من قبل الحريري والرئيس عون .

كام طرحت فكــرة اخرى تقيض بــان يقدم 
الحريري ســلة من االســامء يوافق عىل 2 منها 
رئيس الجمهورية، اال ان اي طرح مل يحسم نهائيا، 
وبالتايل تقول مصادر مطلعة عىل لقاء البياضة 
ان اللقاء كان هادئا يف الشكل تم تجاوز 90 باملئة 
من العقبات املتعلقــة بتوزيع الحقائب وبقي الـ 
10 باملئة املتعلقة بالوزيرين املسيحيني والتي هي 
االساس، علام ان االسمني غري مرتبطني بحقيبتي 
العدل والداخلية، امنا بوزارتني ثانويتني ال بحقائب 

اساسية، وعلم هنا انها حقيبتا الثقافة واالعالم.
عقدة الوزيرين املسيحيني، تؤكد اوساط بارزة، 
انها ال تزال عىل حالها، وان الطروحات السابقة 
ســبق للحريري ان رفضها، كاشــفة ان الثنايئ 
الشــيعي مل يقدم اي طرح جديد يف هذا االطار 
بانتظار ما قد يتبلغه النائب عيل حسن خليل من 

الرئيس املكلف، علــام ان املعلومات اكدت ان جّو الحريري مل 
يتبدل  متسكه بتسمية الوزيرين املسيحيني!

اما النقطة الثانية التي ال تزال عالقة، وهي نقطة اساسية 
ايضا تتمثل مبسألة اعطاء »التيار« الثقة لحكومة الحريري، 
اذ تكشف املعلومات بان باسيل كان ال يزال مرصا يف اجتامع 
البياضة الثالثــاء عىل عدم اعطائها الثقــة انطالقا من ان 
»التيار« غري مشارك بالحكومة ومل يسم الحريري اصال، كام 
ان باسيل توجه للمجتمعني بالقول: »كيف بدي اعطي الثقة 

لحدا رافض يقعد ويحيك معنا؟
اال ان الخليلــني والحاج وفيق صفــا ارصوا عىل ان هذه 
النقطة »بدنا نحال«، فخــرج املجتمعون باتفاق بان يتم حل 
مســألة الحقائب والوزيرين املســيحيني مع الحريري، واذا 

كان الجو ايجابيا لــدى الرئيس املكلف عندها يعقد لقاء ثالث 
جديد يف البياضة ملحاولة اقناع باســيل مــن قبل الخليلني 
باعطاء الثقة، علام ان مصادر يف الثنايئ الشيعي اكدت بان 
هذه النقطة ســهلة، اذا ما عولجت مسألة تسمية الوزيرين 
املسيحيني، فاذا وافق رئيس الجمهورية ووقع عىل الحكومة، 
فالتيار لن يحجب الثقة ويترصف عندها باســيل عىل قاعدة 
حل وســط مفاده : ترك حرية الخيــار العضاء التكتل لجهة 

اعطاء الثقة او حجبها يف مجلس النواب.
اجواء  بــارز مطلع عــىل  وباالنتظــار يخترص مصدر 
االتصاالت واملفاوضــات الحكومة املشــهد بالقول: هناك 
خرق بســيط لكنه ال يرقى ملســتوى الــوالدة الحكومية، 
الحقائب،  فاالساس مل يعالج بعد، واملشكلة ليست بتوزيع 

وبالتايل : »ال حكومة وما يف يش!«

ــاس! ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل االسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب ويُغفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوص بالحقائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة يغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع البياضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اجتمـ

ـــــــــــــــاباتكم!؟ ـــــــــــــــوا حس ـــــــــــــــعب: أقفل ـــــــــــــــلطة للش ـــــــــــــــتثمرين... الس ـــــــــــــــل« املس ـــــــــــــــة »تهّش الدول
بوال مراد

عادة مــا تتجه الحكومــات التي يواجــه نظامها أزمة 
اقتصاديــة، يف معظم دول العــامل، إىل وضع خطط عمل 
املبادرات  الخارجية ودعم وتشــجيع  لجذب االســتثامرات 
الفرديــة للقطاع الخاص، بغية تأمني فرص عمل للشــباب 
ما ســينعكس انخفاضا مبعدل البطالة والفقر، كام سيحرّك 
وينّشــط الدورة االقتصادية، ويعيد الحياة ألكرث من قطاع 
مهدد بالشــلل، ويحيي األمل بقلوب املواطنني فيبقيهم يف 

بلدهم.
إال يف لبنان، حيث القاعدة أصبحت شــواذا، فبدل تقديم 
طروحات لجذب املستثمرين وتحفيز اللبنانيني عىل تأسيس 
مشــاريعهم الخاصة تقوم املصارف والدولة بـ«تهشــيل« 
هؤالء، عرب منعهم من فتح حسابات بالدوالر أو حتى باللرية 
اللبنانية، فيام تفرض املادة 185 من قانون التجارة عىل أي 

رشكة ناشئة فتح حساب مرصيف إليداع رأس املال. 
يف املقابل، تؤثّر مسألة شّح املحروقات، وأزمة »االنرتنت« 
والســحوبات املرصفية بالقطارة، عىل إقبال املســتثمرين 
وكبار الرشكات عىل انشــاء مشــاريعهم يف لبنان او فتح 
فروع لرشكاتهم، كام تعرّض النظام املرصيف واملؤسســايت 
الحــايل لخطر الــزوال، حيث أّن معظــم عمليات قطاعات 
املعلوماتية ترتكز عــىل »االنرتنت« واملحروقات. فيام لبنان 
أمــام فرصة حقيقية اليوم للنهــوض باقتصاده من جديد، 
فانهيــار قيمة العملة الوطنية مقابــل الدوالر جعل األيدي 
العاملة اللبنانية رخيصة، وانعكس إيجابا عىل كلفة اإلنتاج 
التي انخفضت نســبيا، مــا يعتربه العديد من املســتثمرين 

»أرضا خصبة« لتوظيف أموالهم وتحقيق أرباح طائلة.
ومع كل الدراسات التي تؤكّد وجوب االنتقال من االقتصاد 
املدولــر الريعي اىل املنتج، حظوظ وفرص عديدة ســتكون 
بانتظار كّل من القطاع الصناعــي والزراعي والتكنولوجي، 

فهذا األخري يضّم أكرث من 800 رشكة، وهو يؤثر يف الناتج 
املحيل بشــكل كبري، علاًم أن صادراته شــكّلت نحو 34.8 
يف عــام 2013 بالرغم من كل األوضــاع األمنية التي تهدد 
استمرارية هذا القطاع وعمله وعىل الرغم من إهامل الدولة 

وتهميشها لهذا القطاع ألكرث من 30 عاما.
وإىل جانب الزيادة يف أعداد الرشكات الناشــئة، ارتفعت 
أيضاً املبالغ املخصصة لالســتثامرات من 2001 إىل 2017، 
حيث بلغت قيمة االستثامرات يف الرشكات الناشئة العاملة 
يف قطــاع التكنولوجيا املالية يف املنطقــة أكرث من 200 
مليــون دوالر أمرييك، لتحتــل الــرشكات اللبنانية املرتبة 
الثالثة إقليميــاً لناحية قيمة االســتثامرات، وفقاً لبحوث 

معّمقة أجرتها »عرب نت«.
إال أّن لبنــان خرج للمرة األوىل من فئة املراكز الخمســة 
األوىل لالســتثامر يف »الرشكات الناشــئة« startups يف 
منطقة الرشق األوسط وشــامل أفريقيا، بانخفاض بلغت 
نسبته 78% يف الصفقات املحققة بهذا املجال خالل النصف 
األول من العام 2019 أي مع بداية األزمة، بعد ان كان يحقق 

منوا سنويا بحدود الـ 70% والـ %90.
إىل ذلك، تشكل املؤسســات الصغرية واملتوسطة الحجم 
ما يقارب 95% مــن الرشكات يف لبنان وتوظف حواىل %50 
من اليد العاملة. ولذلك فإن املشــاريع الصغرية واملتوسطة 
الحجم تشــكل ركنا لالقتصاد، وتعترب هذه الرشكات محركا 
اقتصاديا رئيســيا لتعزيز النمو وخلــق فرص العمل. فكيف 
بإمكان املعنيني تضييع فرص مشابهة يف الوقت الذي نحن 

بأمس الحاجة لها؟ 
ويف هذا اإلطــار، يلفت خبري املخاطــر املرصفية وبناء 
القدرات، محمد فحييل، إىل أّن »مسألة فتح حسابات جديدة 
بالدوالر أصبحــت »وجعة راس« للمصارف، ال ســيام وأّن 
التعميم 580 الصادر عن مرصف لبنان يف 25 شباط 2021 
يجرب املصارف عىل إيداع ما يوازي نســبة 100 يف املئة من 

قيمة األموال الجديدة بالعملــة األجنبية نقداً لديه، أو لدى 
مراسليه يف الخارج يف حساب حر من أي التزامات، وعليه 
فان املرصف ال يســتفيد بيشء من أي حســاب جديد يفتح 
لديه بل عىل العكس فان الحسابات الجديدة تزيد من أعبائه 

وترتب عليه التزامات مادية«.
وعن الحســابات الجديدة باللــرية اللبنانية يقول فحييل 
أّن »هذه الحســابات فاقدة لقيمتها خصوصا بعد أن فقدت 
العملة الوطنية أكرث من 75% من قيمتها، ما سيجعل القيمة 
الحقيقية أو الفعلية للرية غري معروفة، وســيعجز املرصف 
املوطّنة  املوظفني  وأّن  عن توظيفها بتســليفات، خصوصا 
رواتبهم يقومون بســحبها يف مطلع كل شهر بسبب عدم 

ثقتهم بالنظام املرصيف«.
ومــن ناحية أخــرى، يتابــع فحييل، »أن الســقوف 
املفروضــة عىل كميات الســيولة التــي تطلبها املصارف 
وترفع  الجديدة،  الحسابات  فتح  املصارف متتنع عن  تجعل 
الرواتب والســحوبات  يتعلق بتوطني  العمولة عىل كل ما 
النقدية، ألنه ويف حال تخطي هذه الســقوف ستحســم 
الزيادة من شــهادات اإليداع التي متلكهــا املصارف لدى 
الفوائد املستحقة للمصارف  »املركزي«، ويشطب جزءاً من 

الشهادات«. هذه  مقابل 
وعن الحلول التي ميكن اعتامدها يــرى أنه »ومن بوابة 
اعادة ترميم الثقة يتوجب عىل الســلطة النقدية والقطاع 
املرصيف تقديم تسهيالت ألصحاب الرشكات الناشئة بدأ من 
إعفائهم من الرضائب ووصوال إىل إصدار مجلس النواب قرارا 
يلزم فيه املصارف بفتح حســابات باللرية اللبنانية، وهو ما 
كان يجب أن يكون مــن اهتاممات لجنة املال واملوازنة التي 
كان عليها أن تدفع باتجاه إلزام املصارف عىل فتح حسابات 

غب الطلب باللرية اللبنانية«.
ويختم بالقول أّن » أداء السلطة يصب ببحر االستبعاد املايل 
وليس الشمول املايل وإذا استمّر الوضع عىل هذا املّوال ستدفن 

السلطة القطاع التجاري وهو حي، ألن ما يحصل هو تشجيع 
املودعني عىل اقفال الحسابات بدل فتحها أو ابقائها«.

يف املحصلــة يتوّجب عىل املعنيني التحرك برسعة ووضع 
خطط لتسهيل عملية جذب االستثامرات األجنبية وتشجيع 
اللبنانيني عىل انشاء رشكاتهم يف لبنان بدل اضطرارهم اىل 
تســجيلها يف دول أجنبية كمرص وتركيا وقربص. فاألزمة 
وبالرغــم من مشــاكلها الكثرية، إال أنها قــد تكون فرصة 
حقيقية للنهوض بأكرث من قطاع قد يعيد الحياة اىل النظام 
الذي  واملعلوماتية  التكنولوجيا  االقتصادي ال ســيام قطاع 

سيكون املستقبل لسوق العمل.

دياب: أنتم الركن في دولة يجب إنقاذها من الفساد { الحريري: نقّدر التزامكم وواجبكم في هذه الظروف 

عثامن يضع اكليال عىل النصب يف الثكنة

ومتقاعدو قوى األمن وضعوا 
إكليل زهر على نصب الشهداء 

قام وفد من متقاعدي قوى األمن برئاسة العميد املتقاعد بسام 
األيويب، ملناســبة العيد الـ 160 لتأســيس قوى األمن الداخيل 

بوضع إكليل من الزهر عىل نصب الشهداء يف باحة املقر العام.
كام هنأ الوفد اللواء عثامن عثامن بحلول هذه الذكرى، وتم عرض 

ألمور تتعلق بأوضاع املتقاعدين وخاصة االستشفائية منها.

اكليل من متقاعدي قوى االمن

: الــــــــــــــــ160  الذكـــــــــــــــرى  فـــــــــــــــي  االمـــــــــــــــن  قـــــــــــــــوى  شـــــــــــــــهداء  كـــــــــــــــّرم  عثمـــــــــــــــان 
ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــط أحمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة.. واألمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداً واحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنعبر النفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

صدر عن املديريــة العامة لقوى األمن الداخيل - شــعبة 
العالقات العامة البــالغ التايل: »ملناســبة الذكرى الـ 160 
لتأســيس قوى األمن الداخيل، كرم املدير العــام اللواء عامد 
عثامن يف حضور قادة الوحدات، شــهداء املؤسسة بوضعه 
إكليال من الزهر عىل النصب التــذكاري يف ثكنة املقر العام، 
عىل وقع موســيقى قوى األمن التــي أدت معزوفتي تكريم 

الشهداء والنشيد الوطني اللبناين.
وكان اللواء عثامن قــد أصدر أمرا عامــا، حيا فيه جهود 
ضباط ورتباء وأفراد قوى األمــن الداخيل يف املحافظة عىل 
األمن والسلم األهيل، سيام يف هذه الظروف الدقيقة التي مير 
بها الوطــن، داعيا إياهم اىل أن يكونوا واعني إىل هذه املرحلة 
املضطربة خصوصا بعد أن قامت املؤسسة بأخذ دورها الفاعل 

يف األمن الداخيل وباتت حاجة الوطن واملواطنني اليها اليوم 
أكرث من اي وقت مىض، وإمنا ما نعيشه اليوم هو حالة عابرة، 
فال بد من أن نتكاتف ونتضامن الجتيازها، من دون أن نساوم 
عىل واجباتنا، ومن دون أن تخــل صورة رجل األمن يف نظر 
الناس، وال أن تقل هيبته، وال أن تتزعزع مكانته التي تشــكل 
حجر الزاوية يف بناء أمن املجتمع، فخدمتنا مقدســة، وأنتم 
أكدتم، عىل مدى هذه الظروف، أن ال مساومة عىل حفظ األمن 
والنظــام، وال عىل حامية الحريات، وال عــن الدفاع عن أمن 
الناس«، مضيفــا »يف ظل هذه األوضاع، نحن دامئا جاهزون 
ألي طارئ، ولصد أي اعتــداء أو مخالفة، وهذا بفضل التقدم 
الــذي دأبنا عىل الوصول إليه من ناحيــة التدريب والحرفية، 
وفاعلية العتاد والتقنية الالزمة التي نســتبق فيها مرتكبي 

ونكتشــفهم،  الجرائــم، 
عن  الخارجني  فيها  ونواجه 
الجرائم  وحتــى  القانــون، 
العابرة للحدود. وكام تعلمون 
أن تنســيقنا مع املؤسسات 
األخرى  واألمنية  العسكرية 
الواقــع هو دائم  عىل أرض 

وفاعل«.
أضاف »أوصيكم أن تكونوا حكــامء يف هذه املرحلة، وأن 
تتصربوا وتتحملوا هذه املوجة العابرة، وســنكون جميعا يدا 
واحدة، مبا أوتينا من قدرات، لعبور هذا النفق، ونثبت للتاريخ، 
أن األزمات مهام اشــتدت علينا، فإن األمن خط أحمر، ورجال 

قــوى األمن الداخيل هــم صورة الوطن والســالم، والقيمة 
املضافــة التي تصبغ املجتمع بصبغة األمــن الحضاري، ، ما 
داموا من الناس، يعيشون ما يعيشونه من أوجاع، ويصيبهم 
ما يصيبهم من شــقاء ويتأثرون مبا يتأثرون به من أزمات، 

إلخ.«

فهمي هنأ قوى األمن
وشعبة  ملعلومات  على 

جهودهم في كشف مهّربي 
الكابتاغون الى السعودية 
وتوقيف 3 من املتورطين 

لوزير  االعالمــي  املكتب  عــن  صدر 
والبلديات يف حكومة ترصيف  الداخلية 
البيان  العميد محمد فهمــي،  االعــامل 
التايل: »متكنت شعبة املعلومات يف قوى 
أشــخاص   3 توقيف  من  الداخيل  األمن 
املتورطني مبحاولة تهريب شــحنة  من 
الكبتاغــون التي تم ضبطها االســبوع 
الدويل  الحريري  رفيق  مطار  يف  الفائت 
العربية  اململكــة  اىل  متجهــة  وكانت 

السعودية - الدمام، فيام التحقيق جار. 
ويف هذا السياق، يهنىء وزير الداخلية 
العميد محمــد فهمي املديريــة العامة 
لقوى األمن الداخيل وشــعبة املعلومات 
الكشف  بشكل خاص، عىل جهودها يف 

عن املهربني وتوقيفهم«.

احتفلت مؤسســة قوى األمــن الداخيل 
توجــه  وللمناســبة   ،160 الـــ  بعيدهــا 
السياســيون باملعايدة إىل قــوى األمن مع 

التأكيد عىل »الحفاظ عىل األمانة واألمن«.
{ ويف الذكــرى، غــرد رئيــس حكومة 
ترصيــف األعامل حســان ديــاب »متتزج 
وحــارضه  لبنــان  بتاريــخ  تضحياتكــم 
ومســتقبله. فكل عنرص ورتيب وضابط يف 
والسهر  للعطاء  الداخيل هو رمز  األمن  قوى 
عىل أمــن الناس والبلــد واملجتمع وحامية 
املؤسســات إن عيدكم الـــ 160 هو محطة 
لنتذكر أنكم تقومــون بجهد كبري لبلد عظيم 

مهام اشتّدت عليه الصعوبات«.
أضــاف »املطلوب اليــوم أن ال نتخىل عن 
لبنان، وأن نبني دولة تشــبه أحالمنا: دولة 
واألمن  والعدالــة  والقانــون  املؤسســات 
ومتنحهم  أبناءهــا  تحرتم  دولــة  واألمان. 
االســتقرار االجتامعي. دولــة متحررة من 
الفساد الذي دّمر حارضنا وتسّبب يف أزمتنا 
الكربى التي منــر بها اليــوم. وختم كاتبا: 
إميانكــم بلبنان يجب أن يســتمر لنعيد بناء 
الوطن عىل قياس طموحات اللبنانيني فأنتم 
بنية  الركن األســاس يف  الدولة، وأنتم  رمز 

الدولة التي يجب إنقاذها من »دولة الفساد« 
لبنان«. لنحفظ 

الحريري  ســعد  املكلف  الرئيــس  غرد   }
عرب حســابه عىل »تويرت«: »نثمن تضحيات 
برئاســة  املؤسســة  هذه  وضباط  عنارص 
اللــواء عامد عثامن يف ســبيل حفظ االمن 
واالســتقرار وإنفــاذ القانــون ومكافحة 
واجبهم  التزامهم  ونقدر  والجرمية.  االرهاب 
التي يعيشــها  االقتصادية  الظروف  يف ظل 
البلد. كل االحرتام والتقدير لهذه املؤسســة 

الوطنية يف عيدها الـ 160«.
الداخليــة والبلديات يف  { توجه وزيــر 
حكومــة ترصيــف األعامل محمــد فهمي 
برسالة اىل العسكريني، وقال: »ويبقى األمن 
أمانة… حافظوا عليها، وثقوا انه رغم اشتداد 
األزمات ستبقون خط الدفاع األول عن وطنكم 
واألمــن واألمان ملجتمعكــم. كل عام وقوى 

االمن الداخيل قيادة ورتباء وافرادا بخري«.
»الدميقراطي  الحــزب  رئيــس  غــرد   }
اللبناين« طالل أرسالن عرب حسابه »تويرت«: 
»متاســك القوى املسلحة واألمنية يف البالد 
وصمودها يف ظل الصعاب واألزمات الكربى 
هو أســاس بقاء لبنان. التحية لقوى األمن 

الداخــيل قيادة وضباطــا ورتباء وأفراد يف 
عيدهم الـ 160 وإىل مزيد من اإلنجازات يف 
املؤامرات  وكشف  واإلســتقرار  األمن  ضبط 
التي تهدد البلد. رحم الله شهداء املؤسسة«.

{ غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمري 
قائالً:  »تويــرت«  عىل  حســابه  يف  جعجع 

»تحية الدائكم«.
{ غردت النائبة روال الطبش عرب »تويرت« 
:«كل الدعم لقوى األمــن الداخيل يف عيدها 
خصوصاً يف الظروف املتأزّمة والخانقة التي 

يواجهونها مع الشعب اللبناين بكل بسالة«.
{ رأت جمعية »إمنــاء طرابلس وامليناء« 
يف بيــان، أن »القــوى األمنيــة بقياداتها 
يف  تقّدم  وســتبقى  الكثري  قّدمت  الحكيمة 
أن  لبنان وعافيته«، مؤكدة  سبيل اســتقرار 
املؤسســة  هذه  عىل  يراهنون  »اللبنانيــني 
يف حفــظ االمن، ال ســيام يف هذه املرحلة 
الصعبــة. وأثنت عــىل »كل فــرد يف هذه 
املؤسسة ملا يبذلونه من جهد غري مسبوق يف 
ظل اإلمكانــات الضعيفة ويف ظل وضعهم 
املعييش وأحوالهــم الحياتية الصعبة، حيث 
أصبحت رواتبهم ال تسمح بحياة كرمية لهم 

ولعائالتهم«.
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ــاذ ــق ــه وفـــرصـــة اإلن ــل نــصــر ال
ــداء؟ ــ ــ ــن ــ ــ ــي ال ــ ــّبـ ــ ــلـ ــ ــن يُـ ــ ــ م

غالب قنديل

ما زالــت خارج التــداول الرســمي والحكومي 

والسيايس دعوة الخالص والرؤية اإلنقاذية الواقعية، 

التي طرحها األمني العام لحزب الله ســاحة السيد 

حســن نرصالله. ومن الواضح أن الواقع الســيايس 

العقيم والتائه ما زال يسبح يف حالة اغرتاب وانعدام 

وزن بعيــدا عن هموم الناس ومعاناتهم الخانقة.

- أوال: ما تقّدم به ســاحة الســيد من اقرتاحات 

وأفــكار يف مناخ الكارثــة االقتصاديــة واملالية، 

كان تعبــرا أمينا وصادقا عــن حمية قائد املقاومة 

وحرصه عــى مصالح شــعبه ووطنه يف ظروف 

شــديدة الصعوبة والحرج، يتحّسس قائد املقاومة 

معاناة شــعبه يف ظلها، ويّتجند مع أخوته ورفاقه، 

راميا بثقل املقاومة وعالقاتها يف ســبيل املساعدة 

عى تخطّي املحنــة الخطرة، التي متّثل بتفاعالتها 

وارتداداتها حالة غر مســبوقة، يجمع الخرباء عى 

أنها تعرّض البلد لكارثة شديدة الخطورة.

ويف هذا الســياق، تقّدم الســيد برؤية متقدمة 

وســّباقة، نعلم  جميعا أن الواقع الســيايس، الذي 

يتباىك وينتحب، ال يجرؤ عى الســر بها ألنه أدمن 

الخنــوع أمــام األمريك املتغطــرس، وهو يخىش 

إغضابه، عى الرغــم من دروس التجارب املرة، التي 

تظهر ألي عاقل حصيف وجهة العمل املجدي لتحقيق 

املصالح الوطنية. ولعل ســاحة الســيد، بدافع من 

حرصــه وحكمتــه، تحاىش تقليــب املواجع وفتح 

حســاب املســؤولية عن الكارثة، التي كانت حاصل 

خيارات سياسية واقتصادية ومالية، كان حزب الله 

مع بعض القوى والشخصيات الوطنية قد انتقدوها 

وعارضوهــا وحذروا منهــا يف ذروة انتفاخ وتغّول 

النهــج اإلعاري الريعي. وبهــذا الرتّفع، وبحكمته 

ونبله، أعطى الســيد األولوية لنداء العمل املشــرتك 

لإلنقــاذ، وتجاوز محاكمــة املنطق الخاطئ وتعيني 

املسؤولية عن الكارثة، التي قاد البالد إليها يف تجرّبه 

وعنــاده، وهي مل تكن أبدا قدرا محتوما ال بديل عنه، 

أو ال سبيل لرّده وتحاشيه.

- ثانيا: أخذ الســيد بيد ســائر رشكاء الوطن يف 

ســبيل الخالص وأولوية تخطي الكارثة بدال من فتح 

الحســابات واملناكفات يف وقت حرج ومثني، فقّدم 

نداء العمل املشرتك راسا الخطة واألهداف التي يدعو 

ســائر الرشكاء للتحرّك عى أساسها. ويف هذا مأثرة 

جديدة لقائد املقاومة ولحكمته يف تقديم األولويات 

الوطنية والشــعبية والهــّم املصري عى املجادالت 

واملناكفــات غر املجدية. وعىس اآلخرين يف الواقع 

السيايس يّتعظون بدل أن يقع لبنان يف مآل بيزنطي 

معروف النتائج، ودوامة سجاالت يف السقوط الحّر 

اىل الهاوية السحيقة.

إن نداء ســاحة السيد هو فرصة لسائر األطراف 

والقيــادات للتالقي حول العناويــن اإلنقاذية التي 

اقرتحهــا، وبلــورة الصياغة املشــرتكة للمرشوع 

اإلنقاذي املنشــود، بدًءا من وقف الكارثة وصوال اىل 

القيامة والنهوض من جديد بذات الحمية والتصميم. 

وهــذا يســتدعي توافر الوعــي واإلرادة عند معظم 

القيادات املعنية، كا يتطلّب تحركا شعبيا داعا لهذه 

املبادرة الوحيدة، التي تحمل أمل الخروج من الكارثة 

بحلول واقعية وممكنة. ولذلك، املطلوب اليوم تحريك 

أوسع نقاش ممكن عرب وسائل اإلعالم ويف البلدات 

واألحياء واملناطق اللبنانية بدون اســتثناء، إلطالق 

حملة شعبية واسعة ما أمكن، لرتجمة هذا الربنامج 

وتحويلــه اىل خطة تنفيذية دون أّي تأخر. ونتوقع 

من سائر الوطنيني يف مختلف أنحاء لبنان أن يبادروا 

برسعة اىل دراســة خطاب اإلنقاذ، والبدء بالتحرّك 

الشعبي لتحويله اىل خطة وطنية.

- ثالثا: إن بالدة الواقع السيايس وقصوره الفكري 

وتخلّفــه الثقــايف تدعونا اىل التأكيــد عى أهمية 

التحرّك واملبادرة ملالقــاة الجهد، الذي نثق بأن قيادة 

حزب الله لن تبخل أو ترتّد يف بذله حيث تســتطيع، 

لتكوين إرادة مشــرتكة مع سائر األطراف السياسية 

يف البــالد، وبلورة خطة إنقاذيــة. ولكن احتضان 

وتفعيل هذه الخطة يستدعي استقطاب وتكوين قوة 

ضغط واســعة وفاعلة ما أمكــن، حتى ال يتبّدد أمل 

الخالص يف رتابة وبالدة الســلوكيات البروقراطية 

األثرة عند الواقع الســيايس، كا نعرفه. وقد سبق 

أن تكّفل بدفــن ووأد الكثر من األفكار والفرص يف 

دوامة إدمان اســتالبه لقوة العــادة، والرتهانه اىل 

مراكز السيطرة االستعارية يف العامل.

إننــا نهيب ختاما، بســائر األطراف السياســية 

والقيــادات املســؤولة وجميع وســائل اإلعالم أن 

تتحرك بــأرسع وقت ممكن وعى الفــور، لتنظيم 

نقاش وطني شــامل حول خطة اإلنقاذ، وحّث الهمم 

وحشــد الطاقــات لفرضها، وكرس حواجــز التبلّد 

وجــدران املصالح واالرتباطات الخارجية، التي تقف 

يف طريق إنقاذ البلد، وهو، كا برهن قائد املقاومة، 

هدف وطني ممكن التحّقق وليس مستحيال، ورصيد 

املقاومة وقائدها ســيكون يقينا، كا نعرف وندرك، 

عنرص دفع وتحفيز، ورصيدا قويا، يســّهل عى لبنان 

اجتياز هذه املحنة والتعايف، متطلعا اىل طرق أبواب 

املســتقبل الواعد بهّمة أبنائــه املخلصني واملبدعني، 

وهم غالبية ســاحقة تنتظر صحوًة وخطة عمل.

تيمـــــــــــور جنبـــــــــــاط التقـــــــــــى مفتـــــــــــي صـــــــــــور ــن ــ ــيـ ــ مـــــــــــواضـــــــــــيـــــــــــع كـــــــنـــــــســـــــيـــــــة بـ
ــر واملـــــــطـــــــران لـــيـــونـــيـــد ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــن ــ ــوح ــ ي

مفتي صور والوفد املرافق تيمور جنبالط يوحنا العارش مجتمعاً مع ليونيد والوفد املرافق

اســتقبل رئيس »اللقاء الدميوقراطي« 

النائــب تيمور جنبــالط يف مكتبه يف 

كليمنصو، يف حضور مستشــاره حسام 

حرب والدكتور نارص زيدان، مفتي صور 

وجوارها الشيخ مدرار الحبال يرافقة وفد 

من مشايخ املنطقة، وتم عرض األوضاع 

السياسية واملعيشــية الصعبة التي متر 

بها البالد، وإنعكاســات األزمة عى كل 

الفئات.

كــا تــم البحث يف بعض الشــؤون 

اإلمنائية.

إســتقبل بطريرك أنطاكية وســائر 
املرشق للروم االرثوذكس يوحنا العارش 
يف املقر البطريريك يف البلمند، املطران 
ليونيــد رئيس أســاقفة فالديكفكاز 
وأالنيا من الكنيســة الروسية، يرافقه 
األرشــمندريت فيليب ممثل البطريرك 
الرويس لــدى بطريركية أنطاكية يف 
لبنان، وذلك يف حضور رئيس دير سيدة 
البلمند األرشمندريت رومانوس الحناة، 

ورئيس جامعة البلمند الياس الوراق.
تم خالل اللقاء تداول شؤون كنسية 
وتأكيــد »أهمية العالقة التاريخية بني 
الكنيســتني الروسية واألنطاكية، كا 
جرى عرض للوضع يف املنطقة بشكل 

عام، ويف لبنان بشكل خاص«.
بعد اللقاء، جــال املطران ليونيد يف 
أرجاء التلــة البلمندية، حيث زار الدير 

والجامعة.

دوليل بشعالين

بات مؤكّداً بعد كالم األمني العام لحزب الله الســّيد حسن 
نرصاللــه األخر الذي وّجه خالله رســائل عّدة للداخل، أّن 
اإلنتخابــات النيابية املُبكرة التي تُلــّوح بها بعض األحزاب 
املســيحية والســنّية لن تحصل.. وهــي »مضيعة للوقت«، 
عــى ما قال، ما دامت اإلنتخابــات النيابية الفعلية يُفرتض 
أن تحصــل يف موعدها بعد أقــّل من عام. وهذا ال يعني بأّن 
األحــزاب املعنية قد تلتزم جميعها مبوقف الســّيد نرصالله 
كونه ليس املوقف الرســمي للدولــة، إالّ أّن كالمه قد وضع 
حــّداً نهائياً لتلويح األحزاب باإلنتخابات النيابية املُبكرة رغم 
علمهــا بأّن طرحها هذا غر جّدي وأّن أقوالها يف شــأنه لن 

تتحّول اىل أفعال.
مصــادر سياســية مطّلعة رأت أّن كالم الســّيد نرصالله 
يجعــل الفريقني املتخاصمني اليوم يعــودان عن انحرافها 
عن املطلب األســايس املطلوب من الجميع،أال وهو تســهيل 
تشــكيل الحكومــة، نحو اقرتاحات أخــرى يف غر وقتها. 
فطرح إجراء اإلنتخابات النيابية املُبكرة، ســبق وأن ألغي من 
املبادرة الفرنســية نفســها،منذ أن تعّهد القادة السياسيني 
باإللتزام ببنودها املتبقية خالل اجتاعهم بالرئيس الفرنيس 
إميانويل ماكرون يف قرص الصنوبر خالل زيارته الثانية اىل 
لبنان يف أول أيلول املايض.وهذا األمر، إن يعني شــيئاً، فهو 
أنّها مل تكن ممكنة منذ تسعة أشهر، فكيف ستكون هي الحّل 
اليوم بعد كّل هذه الفرتة التي مضت ســدى من دون تشكيل 

حكومة قادرة عى تحقيق اإلصالحات املطلوبة؟!
وعن القول بــأّن حزب الله يعلم متاماً بأنّه يف حال جرت 
اإلنتخابات النيابية املُبكرة، فإّن نتائجها ســتنزع منه امتالك 
األكرثية النيابية يف الربملان كون حليفه املسيحي، أي »تكّتل 
لبنان القوي«، ســيخرس عدداً من مقاعــده النيابية يف أي 
إنتخابــات مقبلة، ولهذا أعلن موقفــه أنّه ضّدها، أوضحت 
املصادرأّن هذا األمر ليس صحيحاً، فاملزاج الشعبي تغّر فعالُ 
بعد »انتفاضة 17 ترشين«بســبب الوضع اإلقتصادي واملايل 
املرتّدي الذي وصلت إليــه البالد، غر أّن املنتفضني الفعليني 
يُحّملون املسؤولية للطبقة السياسية بكاملها، وليس لحزب 
دون آخر. وهذا يؤكّد أنّه يف حال قّرر الشــعب املشاركة يف 
اإلنتخابــات النيابية املقبلة، فإّن نســبة كبرة من الناخبني 
ســُتعيد التصويت لألحزاب نفسها، ما دام القانون اإلنتخايب 
يف لبنــان، ومن ضمنه القانون الحايل الذي جرت انتخابات 
العــام 2018 عى أساســه، ال يزال مقّســاً عى األحزاب 
والطوائــف، ويعتمد صيغــة 6 و6 مكّرر، عى ما ينّص عليه 

الطائف«.. »اتفاق 
وتقول املصادر نفســها، بأّن عوامل عّدة تيش بأّن أحجام 

الكتل النيابية لن تتغّر بشــكل كبر يف الربملان الجديد، يف 
حــال جرت اإلنتخابات وفق القانون الحايل أبرزها:

-  أوالً: شّد العصب الطائفي من قبل األحزاب، أكانت موالية 
أو معارضــة، هو الذي يجعل املحازبني واملنارصين ال يبّدلون 
مواقفهــم يف صناديــق اإلقرتاع، رغــم الوضع اإلقتصادي 
واملايل اليسء الذي وصلت اليه البالد، وإن كان بسبب الطبقة 
السياســية واألحزاب نفســها. فهذه األحزاب غالباً ما تُغدق 
الوعود واألموال قبل كّل إنتخابات نيابية وبلدية واختياريّة، 
مــا يجعلها تُحّقق نتائج جّيدة. وقد يُســاهم الوضع املرتّدي 
الحايل وتأمــني البطاقة التمويلية املوعودة، يف ازدياد عدد 

منارصي كّل منها.
- ثانيــاً: إّن املجموعات املنتفضــة منذ 17 ترشين األول 
2019 مل تتمكّــن من توحيد موقفهــا وكلمتها ومن وضع 
أهداف مشــرتكة. كا أّن »الثورة« مل تخلق وجوهاً ناشــطة 
واعدة بطبقة سياسية أفضل. ولهذا قد يصعب عى الناخبني 
املؤيّدين لـ »الثــورة« التصويت لوجوه غر معروفة أو غر 
فاعلــة، ما يجعلهم رمبــا ميتنعون عن التصويت أو اإلقرتاع 
بورقة بيضاء. فيا نســبة املشاركة يف اإلنتخابات املقبلة، 
يف حال حصولها، حتى وإن مل تتجاوز الـ 35 أو الـ 40 % فإّن 
نتائجهــا هي التي توصل الفائزين فيها اىل املجلس النيايب.

- ثالثــاً: إذا جرى تطبيق القانون الحايل عى ما تقّرر يف 
العــام 2018 أي بانتخاب املغرتبــني يف اإلنتخابات املقبلة 
)أيّــار 2022(،فإّن هذا األمر قد يلعــب دوراً يف تبّدل بعض 
الحســابات، سيا وأّن األحزاب بدأت تنشط حالياً يف العمل 

الناخبني املغرتبني لإلقرتاع لصالحها. مع 
مــن هنا، فإّن حزب الله و«حركة أمل« ال يخشــيان عى 
مقاعدهــا النيابية، عى ما ذكــرت املصادر عينها، يف أي 
إنتخابــات مقبلة.. وما دام »التّيار الوطني الحّر« متحّمســاً 
لإلنتخابــات النيابية املُبكرة، فهذا يعني بأنّه يضمن حصوله 
عــى مقاعده فيها، كون عدد محازبيه مل يتبّدل بل تضاعف 
عى ما تقول مصادره، وإن كان َفَقد عدداً من املقاعد النيابية 
بفعل اســتقالة بعض النّواب املحســوبني عليه من املجلس 
النيايب أمثال النائبني نعمة افرام وشــامل روكز وميشــال 
معّوض. وتؤكّد هذه األخرة أنّه ســيبقى القّوة املســيحية 
األكرث متثيالً، كون األحزاب املســيحية األخرى لن تتمكّن من 
الحفاظ عى عدد مقاعدها نفسه كونها تخلّت عن تحالفاتها 

الســابقة التي أّدت اىل رفع عدد نّوابها يف الربملان.
أّما إذا كان البعض يرفــض إجراء اإلنتخابات املقبلة وفق 
القانــون الحايل كونــه أّدى اىل خســارته لبعض املقاعد 
النيابية، رغم عدم تراجع شعبيته عى األرض، عى ما يقول، 
مثل »تّيار املســتقبل«، فعليه العمل، عى ما نصحت املصادر، 
عى تشكيل حكومة مؤّقتة، ما دام التكليف ال يزال يف جيب 

رئيسه أي الرئيس املكلّف سعد الحريري. عى أن تكون مهّمة 
هذه الحكومة التهيئــة لقانون إنتخايب أكرث عدالً ومتثيالً، 

وذلك بهدف اســتعادة ثقة املجتمع الدويل بلبنان.
ويف حــال مل تتمكّن القوى السياســية من التوافق عى 
إجراء اإلنتخابات النيابية املقبلة يف موعدها، لسبب أو آلخر، 
عــى ما ذكرت املصادر، عندها تُصبــح اإلنتخابات الفرعية 
أكــرث من رضورية. فاملجلس النيايب الحايل الذي يُعاين من 
شغور عرشة مقاعد فيه بفعل استقالة 8 نّواب ووفاة اثنني، 
ال مُيكنــه انتخاب رئيس الجمهورية املقبل من دون ملء هذا 
الشغور الحاصل، ســيا وأّن تسعة مقاعد منها من طائفة 

واحدة هي الطائفة املسيحية.
بناء عليه، فإّن »حكومة اإلنتخابات« أو »إدارة اإلنتخابات« 
يتّم التداول حالياً بتشكيلها يف الداخل كا يف الخارج، كونها 
أســهل من »حكومة املهّمة اإلنقاذية«، إذ تحتاج اىل توافق 
عى بعض األمــور وعى تطبيق بيان وزاري يتضّمن كيفية 
إدارة اإلنتخابــات املقبلــة وإجرائهــا يف موعدها.. ويُفكّر 
الفرنســيون بهذا النوع من الحكومات بطريقة جديّة، كونه 
يدخل من ضمن املبادرة الفرنســية التــي أظهرت أنّها مّرت 
مبراحل عّدة، وتكّيفت مع األوضاع الداخلية يف لبنان. ولهذا، 
فهــم يدعمون مبادرة الرئيس بّري العازم عى إزالة العقبات 
التــي تحول دون والدة الحكومة، واملهم بالنســبة إليهم أن 

تصل مساعيه اىل خامتة سعيدة.

فرنسا ُتفّكر جديّاً بـ»حكومة إدارة اإلنتخابات« كونها أسهل
األحزاب ُتعيد حساباتها ... وحزب الله ال يخشى من النتائج

ــبـــت لــحــكــومــتــنــا  ــالـ ــن بـــكـــركـــي: طـ ــ نـــجـــم م
اشكالية  هــنــاك  لــكــن  استثنائية  بــصــاحــيــات 

الحريري التقى فرونيسكا في زيارة تعارف

استقبل البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
قبل ظهر امــس، يف الرصح البطريريك يف بكريك، وزيرة العدل 
يف حكومة ترصيف األعال ماري كلود نجم التي عرضت لألوضاع 
العامة وألزمة تشــكيل الحكومــة. كا وضعت الراعي يف أجواء 

مرسوم تعيني أعضاء مجلس القضاء األعى.
وبعد اللقــاء، قالت نجم: »تحدثت عن أزمات البلد املرتاكمة، وعن 
الشق القضايئ املتعلق مبسؤوليتي، ولكن الهّم األكرب اليوم هو تشكيل 
حكومة عى أسس تفيد الشعب اللبناين، فنحن نريد تشكيل حكومة 
اليوم قبل الغد ألن الوضع ال يحتمل، فنحن كحكومة مستقيلة علينا 
مسؤوليات ولكن يجب أن نتمكن من مارستها بطريقة أقوى، واليوم 
ال وجود لحكومة تستطيع أن تحل القضايا املالية والقضائية وغرها، 
ونحن كحكومة مستقيلة غر مخولني باتخاذ كافة القرارات، وهذا 
أسوأ ظرف نعيش فيه«. أضافت »برأيي الشخيص إن أزمات ومشاكل 
لبنان أبعد من موضوع تشــكيل الحكومة، مع أنه موضوع أساس، 
ولكن الســؤال األهم هو أية حكومة ستشكل وماذا ستنجز، أنا رأيي 
معروف يف هذا االطار، املطلوب حكومة مع صالحيات استثنائية يك 
تستطيع أن تعمل، وقد طالبت بهذه الصالحيات لحكومتنا، ولكنني 

أعلم أن هناك اشكالية يف هذه النقطة«.

استقبل رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري بعد ظهر امس يف 

بيت الوسط، املنسقة الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان يوانا فرونيسكا، 

يف زيارة تعارف ملناسبة تسلمها مهامها الجديدة يف لبنان.

نجم عند الراعي

الحريري مستقبال فرونيسكا

الغـــرب والخليـــج يُركـــزان علـــى االهتمـــام بالجيـــش

عيىس بو عيىس

حالة اليأس من القوى السياســية ال تقترص عى القوى 
الدولية التي كانت تبدي اهتاماً بالســاحة اللبنانية وقّررت 
تبديــل رؤيتهــا ، ال بل ان العديد من األفرقاء املحليني باتوا ال 
يــرتددون يف التعبر عن امتعاضهم من الواقع الذي وصلت 
إليه مفاوضــات التأليف، نظراً إىل أنها تظهر عدم االهتام 
بالواقع الذي وصل إليه املواطنون، يف ظل التدهور املستمر 
يف ســعر رصف اللرة مقابل الــدوالر، والرتاجع الكبر يف 

القيمة الرشائّية للرواتب واألجور.
وتعترب مصادر سياسية مطلعة أن التعبر األوضح عن هذا 
التحول يف النظرة الدولية يكمن يف املوقف الفرنيس، حيث 
تحّولت باريس التي كانت قد أطلقت مبادرة بعد االنفجار الذي 
حصل يف مرفأ بروت يف الرابع من آب املايض، إىل الرتكيز 

عى أمرين أساسيني:
- األول: كيفية تأمني الدعم للمؤسسة العسكرية.

-الثاين: كيفية ضان إجراء االســتحقاقات اإلنتخابية 
يف مواعيدهــا املقررة. يف حني يعمل البعض يف لبنان عى 
تأجيلها وفقا ملقتضيات مصلحته الخاصة ، لكن الفرنسيني 
ومن خلفهــم االمركيون أبلغوا املعنيني يف لبنان أن عملية 

إنتاج السلطة الترشيعية يف لبنان أمر مطلوب وملّح.
وتشــر هذه املصادر اىل أن كالم البطريرك املاروين مار 
بشــارة بطرس الراعي االخر يف عظة نهار االحد، يشــكل 
التخوف نفســه من تأجيل هذا االســتحقاق ، وقال بالشكل 

املبارش : »من غر املسموح املس باملواعيد املقررة لإلنتخابات 
النيابية والرئاســية، خصوصاً أن بعض القوى السياســية 
بدأت تفكر يف احتال الذهاب إىل خيار التمديد«، وهو برأي 
البطريرك نفســه مغامرة غر محسوبة النتائج، ال سيا أن 
هناك قراراً حاساً عى املستوى الدويل بعدم الساح بذلك، 
حيث هنــاك رغبة واضحة يف أن تكون  االنتخابات النيابية 
املقبلة بوابة اإلنتقال إىل مرحلة جديدة، عنوانها السعي إىل 
إحداث تغير يف التوازنات، ولو مل يكن ذلك بالحجم الكبر.

اال أن هذه املصادر ال تّعول كثرا عى إمكانية والدة حكومة 
جديــدة بفعل التوترات القامئة بني أهل السياســة، إن كان 
لناحية ضيق الوقت أو إنتاجيتها التي ستكون شبه معدومة 
، لكن يف املقابل، هناك آمال كبرة عى املؤسسة العسكرية    
لضــان إجراء االنتخابــات النيابية يف موعدها، من خالل 
الحفاظ عى الحد األدىن من االســتقرار، يف ظل التوقعات 
املســتمرة يف الذهاب اىل املزيد مــن الفوىض االقتصادية 
واالجتاعيــة ، مــن هنا يتصدر الجيــش اللبناين واجهة 
االهتام الدويل واالقليمي، خصوصا دول الخليج، من خالل 
املؤمتر الذي سيعقد بدعوة من فرنسا خالل الشهر الحايل.

وتختــم هــذه املصادر بالقــول انه قد ال تكــون القوى 
السياســية املحلية مدركة لحقيقة مــا يحصل عى أرض 
الواقــع، لكن األكيد أنها دخلــت يف دوامة خطرة ال تعرف 
كيفيــة الخروج منهــا، األمر الــذي يقودهــا إىل املزيد 
مــن الغــرق بدل البحث عــن كيفية الوصــول إىل الحلول 
 اإلنقاذيــة، فهل يقود ذلك الحقاً اىل يأس جاهرها منها؟
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ــاوري«؟ ــش ــت ــاء ال ــق ــل ــن »ال ــواب م ــن ــري »يُـــزكـــزك« بــاســيــل ب ــحــري ال
اآلراء!  تــبــادل  ــهــدف  وال املكلف  الــرئــيــس  مــن  ــدعــوة  ال طــرابــلــســي: 

عيل ضاحي

يف توقيت الفت وخالل يوم واحد التقى الرئيس 
املكلف ســعد الحريــري، كل من نائــب »جمعية 
املشاريع الخريية االسالمية« »االحباش« الدكتور 
عدنان طرابليس، وكذلك النائب جهاد الصمد ويف 

لقائني منفصلني امس االول.
ويف حــني خرج عبد الصمد مــن اللقاء، ليؤكد  
انه »مع الحفاظ عــى  الثوابت وعدم خلق أعراف 
جديدة من شأنها أن متّس بصالحية أي مؤسسة 
من مؤسســات  الدولة اللبنانيــة، وخاصة مقام 
رئاسة الحكومة الذي نحرص عليه أشد الحرص«، 
يؤكد طرابلــيس لـ«الديار« ان اللقاء اىت بناء عى 
طلــب الحريري وبعد اتصال منــه، وكان »طبقه 
االسايس« تشكيل الحكومة ألن وضع البلد مل يعد 

يحتمل، ونحن ذاهبون اىل االنفجار الكبري.
التوقيت طبيعي، وهو  ان  ويشري طرابليس اىل 
لقاء تشــاوري بني نائب يف الربملــان مع الرئيس 
املكلف، ولتبادل االفكار واآلراء يف مرحلة حساسة 
وقامتة من عمر لبنان، ويكشف عن ان  الحريري 
متمسك بتكليفه ومبهمة التأليف، وانه يعمل عى 
تذليــل الصعوبات مع الرئيــس نبيه بري صاحب 
املبادرة. كام مل يســمع من الحريري انه يف وارد 
االستقالة من مهمته او االعتذار او االستقالة من 

مجلس النواب.
ويرفض طرابليس ما قيل عن ان الحريري يهدف 
من خالل اللقاء معه ومع الصمد، انشاء اصطفاف 
سيايس جديد او شــد العصب السني او استاملة 
املعارضة الســنية، ويكشف انه مل يبحث معه يف 
التفاصيل الحكوميــة، وخصوصاً يف ملف متثيل 
»اللقاء التشــاوري« السني الوطني يف الحكومة 
الجديدة، والذي ميثله حالياً وزير االتصاالت طالل 
حواط يف حكومة حسان دياب املستقيلة، وقبله 
كان الوزير حســن مراد ممثله ايضاً يف حكومة 
الحريري التي استقالت يف 29 ترشين االول 2019.
وجدد طرابلــيس التأكيد انه اثــار مع الحريري 
رضورة االرساع يف تشــكيل الحكومــة تأخذ عى 
عاتقها مهمة اإلنقاذ واإلصالح، وإخراج لبنان من هذا 
 النفق املظلم واالنفتاح عى املجتمع العريب والدويل.

وعن لقائه مــع الحريري بعد 10 اشــهر من 
تســميته ولقائه يف االستشــارات النيابية غري 
امللزمة  وزيارته الســفري السعودي وليد البخاري 
للتضامن معه بعــد كالم وزير الخارجية املتنحي 
رشبل وهبه، يؤكد طرابليس عى النهج الوسطي 
لـ«املشــاريع« وان ال مانــع مــن اي لقاء يخدم 
الوطنية. كام يؤكد ان »االحباش« هنأوا  املصلحة 
السوري بشار االســد بفوزه عرب برقية،   الرئيس 
القيادة  وانهم يرحبون بــأي لقاء وتواصل مــع 

السورية.   
ويؤكد طرابليس ان »اللقاء التشاوري« مستمر، 
وان غياب النائب عبــد الرحيم مراد عن االضواء ال 
سبب ســيايس له بل بســبب االوضاع وجائحة 
اللقاء يجتمع دورياً ويلتقي  »كورونا«. ويقول ان 
مبراد وان الوحيد الذي خرج منه هو النائب جهاد 
الصمد منذ فرتة، ويؤكد ان االعالن عن ترشــيح 
عضو »اللقاء التشاوري« النائب فيصل كرامي هو 
شخيص وإعالمي، ومل يُبحث يف »اللقاء«، واصالً 
املوضوع طرح اعالمياً وليس يف آوانه، عى اعتبار 

ان الحريري مل يعتذر ومل يرتك مهمته.
يف املقابل تؤكد اوســاط ســنية يف 8 آذار، ان 
الحريري يهــدف اىل تأكيد انــه »محتضن« من 
الطائفة الســنية وانه ليس بعيــداً من املعارضة 
السنية، وبذلك رســالة موجهة اىل رئيس« التيار 
الوطني الحــر« النائب جربان باســيل، ورد عى 
»زكزكته« عرب »دفش« كرامي لتســويق ترشيحه 
اىل رئاســة الحكومة يف حال اعتــذر الحريري. 
وبالتايل، لقاءات الحريري بنواب فرادى من »اللقاء 
التشاوري«، فيه رسالة ايضاً اىل كرامي »مرشح 
باســيل« البديل، واالول كان زار ايضــاً البخاري 
لتأكيد عى عالقته وعمقها بالسعودية  متضامناً 
بالتزامن مع العالقة العميقة مع ســوريا وحزب 

الله!      

ــا ــه ــي ف ــن  ــيـ ــلـ ــامـ ــعـ ــلـ لـ ــة  ــ ــي ــ ــب ــ ــدري ــ ت دورة  نـــظـــمـــت  ــة  ــ ــوري ــ ــه ــ ــم ــ ــج ــ ال رئـــــاســـــة 
UNITAR مـــــــــع    بــــالــــتــــعــــاون  نـــجـــاحـــهـــا  املـــــفـــــاوضـــــات  أســـــــس  حـــــــول 

خالل اللقاء

نظمــت املديريــة العامة لرئاســة 

الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة األمم 

 ،)UNITAR( املتحدة للتدريــب واألبحاث

لقاءات حول »أســس املفاوضات وسبل 

نجاحها« عى مدى يومني، شــارك فيها 

عدد من املستشارين والعاملني يف املديرية 

العامة لرئاسة الجمهورية.

وقــد شــكر املديــر العام لرئاســة 

UNI�الجمهورية انطوان شقري مؤسسة 

مرعي  مــروان  الدويل  واملفاوض   TAR

عــى تعاونهام يف ســبيل إنجاح هذه 

الدورة، والتي تســاهم يف تعزيز قدرات 

املوظفني والعاملني، عى الصعيدين املهني 

والشخيص. وخالل لقاءات الدورة، توىل، 

ADNالعاملية  مرعي  مؤسس مجموعة 

التي تعنى بتخريج مفاوضني دوليني يف 

شتى الحقول واملجاالت التفاوضية، القاء 

املحــارضات وإدارة اللقاءات االفرتاضية 

عرب الفيديو، وقّدم ابرز األسس التي تقوم 

عليها املفاوضات عى املستويات كافة، 

الرضورية  واملعطيات  النقاط  اهم  وعدد 

النجاح أي عملية تفاوضية.

تجدر اإلشــارة اىل ان املديرية العامة 

لرئاسة الجمهورية تحرض لدورات تدريبية 

أخرى بهدف تعزيز خربات العاملني فيها 

يف مختلف املجاالت.

دعا الى حراك يقوم على أنقاض العناوين السابقة
اإلذالل  ــل  ــّب ــق ت فـــي  االســـتـــمـــرار  الـــلـــه:  ــل  ــض ف
ــاس  ــن ــوق ال ــق ــة فـــي االعـــتـــداء عــلــى ح ــشــارك م

أبدى السيد عيل فضل الله يف درس التفسري 
القرآين، خشــيته من »أن تتواىل االنهيارات 
يف البلد من خالل صمــت الناس التي تتقبل 
األوضاع عى طريقة املسكنات«، مشريا إىل 
»أن االســتمرار يف تقبل االذالل الحاصل قد 
يكون نوعا من الرشاكة يف االعتداء الذي يتم 

عى مصالح الناس«. 
وعن مستقبل الوضع الراهن يف البلد، قال 
فضل الله: »يبدو أن ما يصيب البلد من شــلل 
الدولة ويف  متصاعد يف مختلف قطاعــات 
املؤسسات العامة - يحظى بتوافق غري معلن 
من كثري من األفرقــاء الذين ميثلون الطبقة 
السياســية يف لبنان، فهم وإن اختلفوا يف 
كل ما يتصل مبصالحهــم الخاصة، إال أنهم 
متفقــون يف العمق عــى أن تتحمل الناس 
تبعات كل هذا االنهيار، حتى وإن أدى األمر إىل 
الفوىض العارمة التي يتحدث عنها الجميع«، 
مضيفا »إننا ال نفاجئ من اعتامد هذا األسلوب 

القاتل يف تعطيل الحلول لحســابات مصالح 
الوطني  فئوية وطائفية عى حساب املصري 
والشــعبي، ولكننا نتســاءل عى ضوء ذلك 
عن اللحظة التي ســتندفع فيها الناس لتقول 
املذهبية  األنفاق  النهائية وتخرج من  كلمتها 
الضيقة  السياسية  والحســابات  والطائفية 
التي اختنقت بها، ألن استمرارها يف تقبل هذا 
اإلذالل املخيف يجعل أزماتها ترتاكم وقد تكون 
رشيكة فيام يرتكــب حيالها من اعتداء عى 
حقوقها وحتى عى مصريها ومصري األجيال 

املقبلة«.
ودعــا إىل »حراك حي يقــوم عى أنقاض 
كل العناوين السابقة، وأن ينطلق من مواقع 
شعبية عفوية ال يحركها إال وجعها وشعورها 
بأن املســتقبل يهرب من أمامها وأن مصريها 
بات يف املجهــول، وال يحتمل ذلك الرتاخي أو 
انتظار الحلول التي لن تأيت من الخارج، وحتى 

من الطبقة السياسية يف الداخل«.

نصائح الى الحريري باالبتعاد عن السراي

فادي عيد

دخل لبنان يف مرحلة الحسم غري الواضح 
املعامل عى صعيد التأليف وسط معلومات عن 
حلّني ال ثالث لهام: إّما التأليف عى قاعدة أن ال 
ينكرس أّي من رئيس الجمهورية ميشال عون، 
ورئيس »التيار الوطني الحر« جربان باســيل 
من جهــة، والرئيس املكلف ســعد الحريري 
من جهة أخــرى، وإّما اعتذار  الحريري، وهو 
الخيار األكرث ترجيحاً، إذ مثة من يشــري وهو 
من ضمن املحيطني بــه ، إىل أن االيام املقبلة 
قد تحمل مفاجــأة قريبة، وقد تكون االعتذار 
عن التأليف من خالل مؤمتر صحايف يعقده 
أو عرب كلمة نارية من ضمن بيان يتلوه أمام 
اإلعالم. وتقول املعلومات انه حتى الساعة، ما 
زالت الخيارات تُــدرس يف كل الدوائرالضيقة 
للمعنيــني بالتأليف، والذيــن ينهمكون يف 
التحضري للمرحلــة املقبلة وتحديداً إذا حصل 
االعتــذار، بينام ومن خالل الســيناريوهات 
املطروحة، هناك مؤرشات عن أجواء تفيد بأن 
الشخصية التي ســتخلف الحريري، سُتكلّف 
إلدارة اإلنتخابات من خالل حكومة انتقالية، 
ولكن مــا زالت هويتها موضــع نقاش بني 
باريس وبعض الجهات اللبنانية، ومنها رئيس 
مجلس النواب نبيــه بري، مع العلم، أن طرح 
امكانية اســتمرار حكومة ترصيف األعامل 
يف مهامها حتى انقضاء والية الرئيس عون 
قد يشــكّل خياراً ثالثاً، عــى أن تعاود هذه 
الحكومة جلساتها نظراً لالوضاع االقتصادية 

واالجتامعية املتدهورة.
وعليه، تشري مصادر متابعة ملسار التأليف، 
اىل أن مــا يحصل عى هــذا املحور، ينحرص 
يف مبادرة الرئيس بــري التي فقدت زخمها، 
كام ســبق وحصل مع املبادرة الفرنسية التي 

انطلقت بقوة ثم تراجعت، وبالتايل، فإن بري 
يقوم بجهود مكّثفة بعيداً عن اإلعالم، ولكن 
بعض األصدقــاء والحلفاء هــم عى اطالع 
عليهــا، ويف طليعتهم رئيس الحزب التقدمي 
االشــرتايك وليد جنبالط، وهي تتمحورحول  
كل املسائل سواء عى صعيد توزيع الحقائب 
أو األســامء، وذلك  يف حال أبرصت الحكومة 
النور، وإن كان هذا األمر ما زالت دونه عقبات. 
ونقلــت املصادر عن بعــض املقربني  من 
الحريري، أنه يــرى، وبعــد  النصائح التي 
رضورة  واألصدقــاء،  الحلفاء  مــن  تلقاها 
اإلبتعــاد يف هذه املرحلة عن الرساي، ألنه ال 
ميكــن أن يحصل التعايش بينه وبني الرئيس 
عون والنائب باسيل، وذلك انطالقاً من واقع 
التحوالت والتغيــريات يف املنطقة بعد حرب 
غزة وإعادة انتخاب الرئيس بشــار األســد 
لوالية جديدة، مبعنــى أن هذا الواقع يطرح 
تساؤالت حول وضع لبنان، وخصوصاً أن أي 
رئيس حكومة يف لبنان، ســيؤدي دوراً عى 
صعيد التكّيف والتفاعل مع ما جرى يف غزة 
ودمشــق، وبالتايل، فإن الحريري غري مهيأ 
لهذه األجواء نتيجة عالقته غري السويّة مع 

الرئيس عون، واملقطوعة مع بشار األسد. 
ومن هنا، مثة ظــروف قد تدفع الحريري 
إىل االعتذار ، خصوصــاً إن  مل يحصل عى 
ضامنات دولية، وعى حســم مســألة  أال 
يكــون يف الحكومة، أي ثلث معطّل أو وزير 
ملك. وأضافت املصــادر أن البعض يعترب أن 
تويّل »التيــار الوطني الحر« لوزارة الداخلية 
اآلن، يحمل أكرث مــن داللة يف هذا التوقيت 
االنتخايب  الصعيديــن  عى  وذلــك  بالذات، 
الخلفية، فإن املســألة  واألمني، وعى هذه 
معّقدة للحريري، سّيام أن االنتخابات قريبة، 
وكل املؤرشات تدل عى أن االستحقاق النيايب 

سيجرى يف موعده الدستوري.

أساقفة الروم الكاثوليك: تطبيق بنود الطائف مدخل للحّل 
انطاكية  بطريــرك  ترأّس 
وسائر املرشق للروم امللكيني 
الكاثوليك يوســف العبيس، 
اجتــامع أســاقفة لبنــان 
والرؤساء العامني والرئيسات 
العامــات يف الربــوة، وتم 
الوطني  الشــأن  يف  البحث 
الشــأن  إىل  إضافة  العــام 

الكنيس. 
االجتــامع،  ختــام  ويف 
صــدر عن املجتمعــني بيان 
من  »بالشــكر  فيه  تقدموا 
البابا لدعوته اىل يوم تفكري 
وصالة من أجل لبنان بحضور 

بطاركة لبنــان يف األول من متوز املقبل يف 
حارضة الفاتيكان«.

وتوقــف اآلباء عند تدين أعــداد االصابات 
والوفيات بجائحــة كورونا، ومثنوا »الجهود 
املبذولة من قبل االجهــزة الطبية ومن وزارة 
تكون  مــن«ان  خشــيتهم  وابدوا  الصحة«، 
االزمة الحكومية قــد تحولت اىل ازمة نظام 
يف ظل انتقائية يف تنفيذ بنود واغفال اخرى 
ملحوظة يف اتفــاق الطائف الذي تحول اىل 
دستور الجمهورية الثانية، ومن ضمنها الغاء 
الطائفية السياســية، انشاء مجلس شيوخ، 
وتطبيق الالمركزية االدارية املدرجة أساســا 
يف اتفــاق الطائف وهي قد تشــكل مدخال 

للحلول«.
ودرس اآلباء »همــوم اللبنانيني من فقدان 
الذل  الدواء واملحروقات والوقوف يف طوابري 
والخشية من فقدان املواد الغذائية األساسية 
يف ظل السياســات النقديــة القامئة عى 

الترصف باموال املودعني«.
ورأى اآلباء أن »الثقة مفقودة بني الشــعب 
والحكم الذي يســتنزف الوقت يف تشــكيل 
الحكومة مام ساهم بشكل كبري يف الوصول 
اىل ما وصلنا اليه من فقدان السيولة وضياع 
االقتصاد وتخبط القطاعات املنتجة يف ازمات 
تدفع بالشــباب اىل الهجــرة وكأن املقصود 
تهجــري الطاقــات اللبنانية وافــراغ املراكز 
الطبية من االجهــزة البرشية، لذلك ال بد من 
طرق جديدة للمعالجات والخروج من الحلقة 
املفرغة التي تتمحور حول الرشوط والرشوط 
املضادة يف وقت بتنا عــى قناعة بان خرق 
جدار االزمة ال يتم إال عرب حوار جدي ومفتوح 
واالعرتاف باالخــر لجهة الحقوق والواجبات 
واعتامد االرادة الصلبة لتغليب مصلحة الوطن 

واملواطن عى ما عداها ». 
كام عرب اآلباء عن« دعمهم ملؤسسة الجيش 
والقوى األمنية عى التضحيات التي يقومون 

بها يف هذه الظروف الصعبة«.

العبيس يرتأس االجتامع

إيجابيـــــــــــــــات اجتمـــــــــــــــاع البّياضـــــــــــــــة ال يُعـــــــــــــــّول عليهـــــــــــــــا
محمد علوش

شــهد نهار الثالثاء تطورات حكومية متضاربة، 
فبعد أن حملت كلمة االمني العام لحزب الله الســيد 
حســن نرص الله أبعاداً تشاؤمية مبا يخص تشكيل 
الحكومة يف االيام القليلة املقبلة، كان التفاؤل يخرج 
من البياضة، تحديداً من منزل رئيس التيار الوطني 
الحر جربان باسيل، بعد اإلجتامع الذي جمعه بعيل 

حسن خليل وحسني الخليل ووفيق صفا.
من يدقق يف كالم االمني العام لحزب الله، يجد أن 
خطابه كان رصيحاً حتى النهاية، فالتسوية مل تركب 
بعد والحكومة قد ال تُشكل قريباً، والوضع اإلقتصادي 
يتجه إىل األسوأ، وحتى ولو ُشكلت الحكومة، فلن 
الحلول اإلقتصادية متوافرة بســهولة، ولن  تكون 
تنفرج األزمات فجأة، ولو ان السيد نرص الله أملح اىل 
وجود خطط وبدائل قد يحني وقتها قريباً لتســهيل 

حياة اللبنانيني.
ترى مصادر سياســية مواكبــة لعملية تأليف 
الحكومة، أن كالم السيد نرص الله كان واقعياً، فهو 
مل يرغب مبنح اللبنانيني آمــاالً خيالية، بل أبلغهم 
بالواقع الذي ينتظرنا، أما بالشأن الحكومي، فلم يكن 

الجو إيجابياً وال مالمئاً لتشكيل حكومة بلحظة كالم 
الســيد نرص الله، وما قيل عن إيجابية يف اجتامع 
املساء جاءت بعد الخطاب، رغم أن العارفني بتفاصيل 

امللف يؤكدون أن إيجابيات البياضة ال يُعّول عليها.
صحيح أن بعض الحلحلة ُسجلت عى خط توزيع 
الحقائب، ولكن مل تكن هذه هي املشكلة األساسية، 
فاللقاء، بحسب املصادر، مل يتطرق اىل قرار باسيل 
عدم منح حكومة الحريري الثقة يف املجلس النيايب، 
كذلك مل يجد الحل ملسألة تسمية الوزيرين املسيحيني، 
وأيضاً مل يجد النهاية السعيدة ملشكلة جديدة خلقها 
التيار الوطني الحر، وهي مشكلة ما أسامه باملثالثة، 
فبعد املوافقة ســابقا عى توزيع الثالث 8 للوزراء، 
تراجع التيار عن قبوله وبات يعترب املســألة مثالثة 

مقنعة لن يقبلها.
إذا، تعترب املصادر أن اإليجابية برزت مبســألة ال 
تحمل االهمية نفسها نسبة لباقي املسائل التي تُعيق 
تشكيل الحكومة، وتحديداً املسألة املتعلقة بتسمية 
الوزيرين املسيحيني، إذ تكشف املصادرعن أن رئيس 
الحكومة املكلف سعد الحريري ال يعتزم التنازل عن 
حق يعتربه مقدســاً يف عملية التشكيل، وهو حق 
تســمية الوزراء، كل الوزراء، ومناقشة األسامء مع 

رئيس الجمهورية بغية االتفاق عليها، مشرية إىل أن 
الحريري الذي يؤكد انفتاحه عى الحلول، يرفض ان 
يكون الحل عى حساب الصالحيات، معترباً أن من 
ينادي باحرتام صالحيات رئاسة الجمهورية يجب أن 

يخجل قبل املس بصالحيات رئاسة الحكومة.
إن هذا الواقع يجعــل األمور معقدة مجدداً، وحل 
هذه املعضلة بحسب دوائر »بيت الوسط« لن يكون 
سوى باقرتاح الحريري لألسامء، وموافقة ميشال 
عون عليها، متاما كام يجب ان يرسي عى كل أعضاء 
الحكومة، وبالتايل ال دخل لباســيل مبن يســّمي 

الوزيرين وغريهام.
يرفض الحريري تكريس اعراف جديدة مبســألة 
تشــكيل الحكومة، وهو مدعوم بهــذا املوقف من 
»نادي رؤساء الحكومات السابقني« الذين يعتربون 
أن أي خلل يف االعراف ســيؤدي إىل نتيجة ال تُحمد 
عقباها، وبالتايل، ترى املصادر أن لقاء البياضة حمل 
إيجابية ال يُعّول عليها، مشرية إىل أن االنظار تتجه 
إىل املوعد املقبل بني املجتمعني والذي تم اإلتفاق عى 
يكون قبل نهاية األسبوع الحايل، ألجل بحث العقبات 
األساسية التي تُعيق التشكيل، وعندئذ ميكن الحكم 

عى اإليجابية بشكل أفضل.

افتتح الرياضة الروحّية لسينودس األساقفة
ــــــف  ـــ ـــ ـــ ــــــتطيع أن نق ـــ ـــ ـــ ـــــــــي: ال نس ـــ ـــ الراع
ـــــــــــــــم  ـــــــــــــــدي  إزاء املظال ـــــــــــــــي األي مكتوف

بدأت صبــاح امس الرياضة 
الروحية الســنوية لسينودس 
برئاســة  املوارنة  األســاقفة 
البطريرك املــاروين الكاردينال 
مار بشــارة بطرس الراعي يف 
الرصح البطريريك يف بكريك، 
ومشاركة مطارنة الطائفة يف 
لبنان وبلدان االنتشار وتستمر 
عى  املقبل،  السبت  يوم  لغاية 
ان تبــدأ أعامل الســينودوس 
املغلقــة يوم اإلثنــني يف 14 
حزيران وتســتمر لغاية ظهر 

يوم الســبت يف 19 الجاري، حيث ســيصدر البيان الختامي 
ويتضمن كل املواضيع التي تم بحثها«.

بعد الصالة املشــرتكة، ألقى الراعي كلمة افتتاح الرياضة 
الروحية وقال: »شــعبنا يتطلع إلينا طيلة هذين األسبوعني، 
ومل يبق له من أمل وثقة ســوى يف الكنيســة، من بعد أن 
فقدهام يف الجامعة السياســية واملســؤولني. هذا الواقع 
املعنوي املرير ال يشكل بالنســبة إلينا مجرد إدانة، بل واجبا 
علينا للتعويض عن تقصري الدولة واملسؤولني تجاه املواطنني 
وكل مواطن، من خالل مؤسســاتنا، وأراضينــا، وتنظيمنا 

لخدمة املحبة اإلجتامعية واإلمنائية«.
وتابع »وإنا ككنيســة ال نستطيع أن نســكت أو أن نقف 
مكتويف األيدي إزاء املظامل السياسية واإلجتامعية واملعيشية 
النازلة بشــعبنا من خــالل حرمانه الغذاء والدواء، أبســط 
حقوقه األساسية وال ســيام فرص العمل عى أرض الوطن، 
والعيش بكرامة، وقد جعلته الجامعة السياسية واملسؤولون 
شعبا متسوال، محروما من الوظيفة ومن مورد العيش بعرق 
الجبني، حتى أصبح نصف الشعب اللبناين يف حالة فقر. هي 
كنيستنا مدعوة »لتتسلح بالجرأة وتعطي صوتا ملن ال صوت 
له، مســتعيدة دامئا رصخة اإلنجيل يف الدفاع عن البؤساء 

واملهددين واملحتقرين واملحرومني من حقوقهم اإلنسانية«.

ــع فــهــمــي  ــ ــاوي وتــــــرزيــــــان أثـــــــــارا مـ ــ ــن ــ ــح صــ
ــرري املــــرفــــأ ــ ــضـ ــ ــتـ ــ مــــلــــف تــــعــــويــــضــــات مـ

ــم بــحــث الـــوضـــع األمـــنـــي مـــع عكر  ــيـ ــراهـ ابـ

القوي«  »لبنان  تكتل  نائبا  التقى 
نقوال صحنــاوي وهاكوب ترزيان 
وزير الداخلية يف حكومة ترصيف 
وبحثا  فهمــي،  محمــد  االعامل 
معــه »ســبل االرساع يف توزيع 
بلدية  اقرتهــا  التي  التعويضــات 

بريوت ملترضري انفجار املرفأ«.
الالعالمــي  املكتــب  واعلــن 
تم   « انــه  بيان،  لصحنــاوي يف 
االمنية  املواضيــع  اىل  التطــرق 
كعمليات الرسقة مثال، وخصوصا 

يف منطقة بريوت السيام االرشفية 
والرميل واملدور والصيفي«.

وشــدد صحناوي وترزيان عى »رضورة 
عى  للحفاظ  والدوريــات  املراقبــة  زيادة 

امن الســكان. كام حرض ملــف املتعاقدين 
مع بلدية بــريوت يف اللقاء ايضا، من باب 
اعادة تعزيز عمليات الصيانة، وايجاد حلول 

ملشاكل الفارق يف سعر الرصف«.

زار املديرالعــام لألمن العام 
نائبة  ابراهيم،  عبــاس  اللواء 
وزيرة  الــوزراء  مجلس  رئيس 
الخارجية  ووزيــرة  الدفــاع 
يف  بالوكالــة  واملغرتبــني 
األعامل زينة  حكومة ترصيف 
عكر، وجرى خالل اللقاء عرض 
والتطورات  العامــة  لألوضاع 

األمنية يف البالد.
استقبل  ابراهيم  اللواء  وكان 
وفدا  الظهر،  قبــل  مكتبه  يف 

من رابطــة مخاتري وادي خالد، 
وعرض معهم شــؤون املنطقة وحاجياتها، 
الســيام ما يتعلق مبعامالتهــم لدى مراكز 

األمن العام.

وقد شكر الوفد اللواء ابراهيم عى »جهود 
املديريــة العامة لألمن العــام يف الحفاظ 
عى أمن الوطــن واملواطنني«، وقدم له درعا 
تذكارية« عربون وفاء وتقدير لهذه الجهود. 

فهمي مجتمعاً مع صحناوي وترزيان

ابراهيم يزور عكر
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القضـــــــــــــــاة واملحامون...مواقـــــــــــــــف وطرائف

املحامي نارض كسبار

{ بني سجون العدلية {

راجعت والدة احد املســجونني املحامي يوســف لحود 
عله يســاعدها يف نقل موكله من ســجن طرابلس اىل 
بريوت، اذ انها تســكن يف الجنوب ومشــوار طرابلس 
يضنيها، فأرسلها االســتاذ لحود لعند رئيس قلم النيابة 
العامة التمييزية نبيل الفغايل الذي هو ابن الشاعر الكبري 

واملشهور شحرور الوادي، وارسل معها الكتاب التايل:
بات الك قلب االمومة ومدمعو
مشوار درب طرابلس بيوجعو

كرمالها ببريوت حطو والسجني
بني السجن والسجن ما بتفرق معو

بني سجون العدلية 
بتقدر تعمل نقلية

ومش قادر من قلب الحبس
تنقلنا عالحرية

* * *

{ أين رويب {
التقى املحاميان مطانيوس عيد ورفيق غانم يف غرفة 
نقابة املحامــني يف املنت وكان عيد يرتدي روب املحاماة. 
وبعد قليل، هم مطانيوس بالوقوف، اال انه بدأ يلتفت يف 

جميع االتجاهات قائال: اين رويب؟
ـ فأجابه غانم: ولكنك ترتيده.

فقال غانم: لقد اصبح الروب جزءا منك ولهذا الســب 
فانت تفتش عنه.

ثم اردف قائال: هلق اذا ترشحت بتنجح.
* *  *

{ كلنا من هاملقلع....! {
يف كتابه »قبل ان ننىس« يقول القايض املرحوم اميل 

ابو سمرا:
كان املرحوم ســليم بك باز رئيس محكمة البرتون... 
وكان يقوم بزيارة القامئقام اســعد كرم كل صباح قبل 
الجلســات ويتناول معه القهــوة. ذات يوم دخل عليهام 

خوري من غزير فحياهام وقال للقامئقام:
ـ انا قاصد سعادتك

ـ خري انشاء الله
ـ البارحــة اوقف رئيس املحكمــة اخي بتهمة رسقة 
)وكان ال يعرف رئيس املحكمة( واتيت مستنجدا بسعادتك 

الين اعرف ان رئيس املحكمة صديقك...
ـ ما هي التهمة املوجهة الخيك؟ 

ـ اتهموه زورا برسقة كنيسة ونحن من ارشاف املنطقة
فسأله سليم باز:

ـ من اية عائلة حرضتكم امن االمراء الشهابيني؟.
ـ فقال: ما يف ارشاف غري الشهابيني؟

ـ طيب! من مشايخ آل حبيش؟ 
ـ ما يف ارشاف غري الحبيشيني؟

ـ من مشايخ بيت الخازن؟
ـ شه! ما يف ارشاف غري مشايخ آل الخازن؟.

ـ طيب خلينا نترشف باسم عائلتك
فوقف ورضب بيده عىل الطاولة قائال:

ـ بيي من بيت املقريوامي من بيت قطيط.
فضحك سليم باز وقال له:

ـ يا ابونا! يا ابونا! حاج تحتد...وتشــوف حالك علينا..
كلنا من هاملقلع.

* **

{ شو النفع مني بعد سن االربعني {
خالل حفــل الغداء الذي حصــل يف 8 آب يف بنحيله 
الشوف، والذي ضم 100 محام ومحامية ملناسبة انتهاء 
السنة القضائية، وقف املحامي سهيل نرص والقى كلمة 
شدد فيها عىل دور نقابة املحامني الرائد. ثم القى قصيدة 

عن الحب ومام جاء فيها:
يا حب من دلك عا قلبي مني

وشو النفع مني بعد سن االربعني
والدي شباب وشعر رايس شاب

واوجاع صدري عالشامل وعاليمني
جاوب الحب بلهجة الفيها حنان

وقال الحب ما بينقاس بعد السنني
الشب شب بحن الفاظ اللسان

ولو كان عمرو جاوز الستني
وقال الحب يا حبي انا اميان

انا تقوى انا الفي انا دين
تنهدت تنهيدي وقلت يجرب خاطرك

يا حب رصيل ناطرك من سنني
انا رهن االشارة بخاطرك
عجل وقال للحبيبة تلني

وعود قاعد ناطرك
عا حر جمر وقلب عم ينخرو سكني

وبعد الجواب الحاملو راح شاطرك
فرحة لقايئ باجمل الحلوين

»االشـــــــــــــــتراكي« حّذر من املساس
 بحقـــــــــــــــوق املضمونين

أعلن الحزب التقدمي اإلشرتايك ان »مع استمرار غياب الحكومة عن القيام 
بأدىن واجباتها يف توفري األمن الصحــي والغذايئ للمواطنني الواقعني تحت 
ضغط األزمات املرتاكمة، فإن تأمني حقهم باالستشــفاء ال يحتمل التسويف 
وال اإلهامل وال التخيل عن املســؤوليات، خصوصاً وأن االنحدار املايل املخيف 
انعكس كارثياً عىل الهيئات الضامنة وعىل رأسها الصندوق الوطني للضامن 
االجتامعي وتعاونيــة موظفي الدولة، ما حّول املواطــن إىل ضحية جديدة 

النعدام الرؤية الحكومية والتخلف عن الواجب«.
وحذر الحزب التقدمي االشــرتايك من >مغّبة املساس بأدىن حقوق العامل 
واملوظفني املضمونني، يحّض كل من يعنيهم األمر من أصحاب القرار برضورة 
التحرك الجــّدي والرسيع ملنع الكارثــة الصحية، وتحويل األمــوال العائدة 
للمؤسســات االستشــفائية لوقف انحدار ال تحمد عقبــاه نحو قعر هاوية 

االنهيار الصحي املضاف اىل االنهيار االجتامعي واالقتصادي«.

دموع االسمر

تشهد شوارع طرابلس تغرّيا  مضحكا ومبكيا 
يف الوقت عينه، حيث يسعى املواطنون استبدال 
الحاجيــات باملوجود، خصوصــا فيام يتعلق 
بوســائل النقل، حيث بدأت تزدهر يف املدينة 
الهوائية، لكن دونها مخاطر  الدراجات  ظاهرة 
كبرية، الن الطرقات غري مخصصة لقيادة هذه 
الدراجات،  اضافة اىل انتشار الدراجات النارية 
بشــكل الفت يهدد امن وسالمة املواطنني يف 
كل لحظــة،  لذلك ارتفعــت يف االيام االخرية 
اسعار الدراجات النارية وتراوحت االسعار بني 

املليون لرية والخمسة ماليني.
وتشهد شــوارع املدينة يف ساعات الصباح 
االوىل ازدحاما خانقا، خصوصا يف الشــوارع 
البنزين حيث تقف  التي تفتح فيها محطــات 
طوابري السيارات بالعرشات، وال تلبث ان تقفل 
هذه املحطات حتى تهدأ الحركة يف الشــوارع، 

وكأن قــرارا قىض مبنع التجول، حيث يحافظ املواطنون عىل 
مخزون الوقود لديهم تفاديا لطوابري الذل اليومية، ويف حال 
اضطــر اىل االنتقال فانه يركن ســيارته يف مكانها ويتنقل 
باالجرة، علام ان هذا القطاع باتت تتحكم فيه اســعار مادة 
البنزين وندرتهــا، فتم رفع اجرة النقل حتــى باتت تتجاوز 
الخمســة آالف اىل العرشة آالف، ما دفع بعض املواطنني اىل 
االســتغناء عن التنقل بالتاكــي. وكان الفتا توجه بعض 

اصحاب الدراجات النارية للعمل عىل نقل الركاب بكلفة اقل.
ولوحظ يف االيام االخرية، دعــوات عىل صفحات مواقع 
التواصل االجتامعي لالمهات التي تعتمد الوســيلة الطبيعية 
الرضاع طفلها التطوع الرضاع طفــل آخر بعد فقدان حليب 
االطفال من االسواق والصيدليات، والقت هذه الخطوة ترحيبا 
واسعا، ولبت بعض السيدات هذه الدعوة ووضعتها يف اطار 
انقاذ حياة طفل من الجوع، بعــد ان تعذر عىل والديه رشاء 
الحليب املفقود. واشــارت اوســاط  طرابلسية اىل ان بعض 

العائالت امليســورة تعمل عىل رشاء علب حليب 
االطفال من الســوق الســوداء باسعار خيالية 

وتخزينها ملدة طويلة.
كام لوحظ يف اســواق طرابلس العودة اىل 
قناديل الكاز الذي استخدمه اجدادنا قبل عقود، 
لكن هذه املرة يباع القنديل باســعار ترتاوح بني 
200 الف و٣00 ألف لرية  واكرث حســب حالته، 
وتضطر عائــالت كثــرية اىل اقتنائه تحضريا 
للعتمــة املوعود بها الشــعب اللبنــاين، وبعد 
انقطاع الشموع واختفائها من املحالت السباب 
مجهولــة، لكن املعلومات افادت ان الشــموع 
متوفرة يف املخازن وســوف تظهر يف الوقت 

املناسب لكن باسعار جديدة.
التي تلقاهــا املواطنون  والصدمة الكبــرية 
هو رفع اسعار االستشــفاء يف  املستشفيات، 
وفرضت عىل املرىض تسديد املبلغ املتوجب عىل 
الصندوق قبــل اي اجراء حتى لو كان مضمونا، 
العالج، واعتربت اوساط متابعة  واال لن يتلقى 
ان هذا االمر سيخلق فوىض عارمة وكبرية يف االيام املقبلة، 
يف ظل دعوات للمواطنني املشــاركة يف اوسع حراك شعبي 
احتجاجا عىل االزمات املتتالية، ومخاوف كبرية من تحول هذا 
الحراك اىل فوىض عارمة يف شوارع املدينة ال تحمد عقباها 
، بعــد ان وصلت االزمات املعيشــية اىل الخط االحمر وتهدد 
املواطن الفقري بلقمة عيشــه وبصحته وبعــد ان اصبحت 

الطبابة حكرا عىل املقتدرين فقط.

الدراجـــــــــــــــات الهوائيـــــــــــــــة بـــــــــــــــدل الســـــــــــــــيارات فـــــــــــــــي طرابلـــــــــــــــس
ــــــــود!!!! ــ ــ ــــــــب املفقـــ ــ ــ ــــــــدل الحليـــ ــ ــ ــــــال بـــ ــ ــ ــ ــــــــاع اطفـــ ــ ــ ــــــــّوع الرضـــ ــ ــ ــــــــات تتطـــ ــ ــ وامهـــ

ــزال  ــي الــســابــق وال ن عـــراجـــي: كــنــا ف
ــة ــ نــعــمــل عــلــى مــعــالــجــة مــلــف األدوي

اعترب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، يف 
حديث تلفزيوين، ان »لبنان يعاين من تهريب كبري لألدوية، اضافة 
اىل قيام بعض املواطنني بتخزين كميات لديهم داخل البيوت، ولكن 
املشكلة االساس تكمن يف وجود األدوية يف املخازن، ولألسف 
وصلت االمور يف املخازن اىل فصل االدوية والقول ان هذا الجزء 

مدعوم والجزء االخر غري مدعوم، وهذا االمر غري مفهوم بتاتاً«.
وشدد عراجي عىل انه »كنا يف السابق وال نزال نعمل عىل 
معالجة االدوية، وكان يفرتض من التجار عدم تخزين الدواء 
بتاتاً، ومرصف لبنان دعا اىل تحديد األولويات، وبالفعل عمل 
وزير الصحة يف حكومة ترصيف االعامل حمد حســن عىل 
تحديد هذه الالئحة ليتم ارســالها اىل املرصف«، مبيناً انه »ال 
ميكن ان تغيب االدوية عن املرىض بشــكل كامل وخاصة اذا 
كان املريض يعاين من مرض خطر او مزمن، ونحن كنا نقول 
ونطالب منذ البداية الرشكات املســتوردة بعدم قطع الدواء، 
ونحن نحاول مع مــرصف لبنان حل االزمــة ولكن البعض 
لألســف ارص عىل الحصول عىل وعد من مرصف لبنان لضخ 
الدواء يف االسواق، ولكن انا أخاف ان تتكرر هذه القضية، يف 

ظل انهيار قيمة اللرية اللبنانية وعدم تأليف الحكومة«.

هارون: لم نصل الى انهيار القطاع الطبي بعد 
األزمة ملواكبة  الضامنة  للجهات  إمكانات  وال 

شار نقيب أصحاب املستشــفيات الخاصة سليامن هارون، 
إىل أن »انهيــار القطاع يعني أن الناس غــري قادرة عىل الدخول 
للمستشفيات وهي متوت أمامها. نحن مل نصل لهذه الدرجة بعد، 
وما زلنا واقفني عىل أرجلنا، لكن هناك صعوبات كبرية تنعكس 
عىل املريض بالدرجــة األوىل«، موضحــاً أن »جميع الجهات 
الضامنة تقول أن ال إمكانات مادية ملواكبة األزمة املوجودة حاليا«.

وخالل حديث تلفزيوين، لفت إىل أن »املستشــفيات تحاول 
كســب املزيد من الوقت إىل حني تأليف حكومة وإيجاد حلول، 
يف وقت ال ميكــن للدولة اليوم تأمني الطبابة ملواطنيها، ويف 
هذا اإلطار، أجرينا بعض االتصــاالت مع البنك الدويل وغريه، 
وهم طلبوا تأليف حكومة، والبدء باإلصالحات لتوفري املساعدة 
لنا. كام أكدوا أن األولوية لديهم هي القطاع الطبي والرتبوي«.

وشــدد عىل أن »أســاس القطاع الطبي متني، فنحن لدينا 
العنارص البرشية ولدينا خربة 150 سنة يف القطاع، بالتايل 
من املمكــن أن تتغري األحوال بني ليلــة وضحاها«. ورأى أن 
»املريض من الناحية الطبية أمام موقف صعب، فالغالء الذي 
يشهده عائد لغالء املستلزمات الطبية، البتي تم دعمها بشكل 
خاطئ. حيث كان يجب إعطاء األموال املخصصة للدعم لوزارة 
الصحة وتعاونية املوظفــني والجهات الضامنة، حينئذ تصل 

الخدمة مبارشة للمريض«.

عــدوان  الــى  كتاباً  وجهت  الصمد  عبد 
النهائّية  بنسخته  اإلعــام  قانون  حــول 

وجهت وزيرة اإلعالم يف حكومــة ترصيف األعامل منال 
عبد الصمد نجد، كتابا إىل رئيس لجنة اإلدارة والعدل النيابية 
النائب جورج عــدوان، ضمنته التعديالت التي وضعتها وزارة 
اإلعالم عىل اقرتاح قانون اإلعالم بنســخته النهائية، وكذلك 
يف ضوء املالحظات التي طرحتها يف النقاشــات التي جرت 

يف لجنة اإلدارة والعدل يف األول من حزيران 2021.
ومتنت عبد الصمد يف كتابها أن »يتم األخذ بتلك التعديالت 
واملالحظات قبل إقــرار القانون بصيغتــه النهائية، كونها 
تتالءم مع الرؤيــة التطويرية للــوزارة والقوانني الحديثة 
املعتمدة عىل املستوى الدويل، وتعيد االعتبار لحرية الصحافة 

ولدور اإلعالم يف صناعة الرأي العام«.
وأرفقت عبد الصمد يف كتابها جدوال يتضمن مقارصصنة 
بني النص املقرتح من لجنة اإلدارة والعدل، والنص املقرتح من 

قبل وزارة اإلعالم مع األسباب املوجبة.

ــرق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاذ لفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعاف وانقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاورة إسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منـ
الدفـــــــــــــــاع املدنـــــــــــــــي فـــــــــــــــي الهيئـــــــــــــــة الصحيـــــــــــــــة 

ل  التابع  املــدين  الدفاع  نفذت فرق مــن 
»الهيئة الصحية اإلســالمية« يف حزب الله 
منطقة صيدا، مناورة إسعاف وإنقاذ وإطفاء 
شــارك فيها ٣4 متدربا من فرق صيدا وحارة 
صيــدا وعنقــون، وذلــك يف وادي عنقون 
بنعفول بــإرشاف املدرب محمد إبراهيم الذي 

نوه بأداء املشاركني.
تتويجا عمليا  أتــت  التي  املناورة،  وحرض 
لدورة إسعاف مستوى 2، كل من الشيخ عيل 
رضا، مســؤول منطقة صيدا يف حزب الله 
الشيخ زيد ضاهر، مسؤول الدفاع املدين يف 

الهيئة الصحية اإلسالمية يف منطقة صيدا 
عصام جوين، مسؤول شــعبة عنقون عيل 
جعفر فرحات ومختار بلــدة عنقون محمد 

موىس فرحات .
ويف ختام النشاط، تحدث ضاهر منوها ب 
مشددا  املميز«،  وأدائهم  املشاركني  »املتدربني 
والتأهيل  التدريــب  »أهميــة مواصلة  عىل 
والطوارئ يف  اإلسعاف  خصوصا يف مجال 
اي وقــت لخدمة اإلنســان واملجتمع . واكد 
لحامية  التأهيلية  األنشــطة  تلك  »مواصلة 

صحة املواطن«.

افتتح مركزاً كبيراً للتلقيح بادارة الصليب االحمر
ــــــــــــة ـــ ــــــــــــه آمن ـــ ــــــــــــت نفس ـــ ــــــــــــي الوق ـــ ـــــــــدة... وف ـــ ـــ ــــــــــــوة رائ ـــ ــــــــــــن: خط ـــ حس

افتتح وزير الصحة العامة 
يف حكومة ترصيف االعامل 
حمد حسن ظهر امس، مركز 
ميغا سنرت األكرب للتلقيح يف 
االحمر  الصليب  بإدارة  لبنان 
يف ســيتي مول - الدورة«، 
يف حضور مستشارة رئيس 
الصحية  للشؤون  الحكومة 
برتا خــوري، رئيس مجلس 
مول«  ســيتي  »آدميك  إدارة 
ميشــال ابيش، الربوفسور 
ســليم مغربل من التفتيش 
الصحــي، مديــر العنايــة 
الصحة  وزارة  يف  الطبيــة 
جوزيف حلو، رئيس الصليب 
األحمر انطوان زغبي وممثل 
لجنة  يف  األحمــر  الصليب 

أوروبا دوري نخلة...
بعد الجولــة التي قام بها 

الوزير والحضور عىل املركز، اعترب حسن يف كلمة ألقاها ان 
»هذه الخطوة ســتحث املواطنني عىل القيام بعملية التلقيح، 
خصوصا وأنها بعيدة عن جو املستشــفيات واملراكز الصحية 
ويف الوقت نفســه آمنــة إىل حد بعيد مع وجــود األطباء 

والصليب األحمر«.
وإذ شكر »إدارة السيتي مول« والجمعيات التي ساعدت عل 
قيام »امليغا ســنرت«، أكد أنه »قادر عىل استيعاب ما بني الف 
وخمسة آالف شــخص يوميا وهو رقم قيايس. وهي خطوة 
رائدة مل يقم بها أحد يف العــامل وهو ما يخدم وزارة الصحة 
واملواطن للتمنيــع يف الرسعة املطلوبــة«، مؤكدا »أن هذه 
الخطوة ستشمل باقي املدن واملناطق اللبنانية واستنادا حتى 

آخر ايلول«.
ويف موضوع الدواء، أكد حسن عىل »رضورة التعاون لحل 
املشكلة عىل أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم، فعندما توافرت 
اإلمكانات لوزارة الصحة استطاعت مع كل الرشكاء أن تقطع 

باملجتمع إىل بر األمان رويدا رويدا، أن موضوع الدواء حساس 
جدا ، وهناك مســؤول وعليه أن يتحمل املســؤولية ويكون 
مسؤوال عن األرقام التي يعطيها. نحن كوزارة لدينا أكرث من 
ســيناريو، لكننا يف حاجة اىل رقم دقيق لننطلق منه. هناك 
حاكم مرصف لبنان من جهة والفرقاء السياسيون املختلفون 
من جهة اخرى،املطلوب ســن القوانني املطلوبة. وهناك من 

يجب أن يتحمل ما وصلت إليه البلد يف هذا املوضوع«.
وعن تحرير الدواء، قال حســن:«ان تقرير البنك الدويل ال 
ينصح برفع الدعم عن الدواء يف لبنان يف ظل األزمة املعيشية 
القامئة قبل العام 202٣، نحن ال نستطيع أن نقوم بخطوات 
غري مدروســة، وننتظر اليوم اللوائح املدعومة من مرصف 
لبنان والتي تســلمت من خاللها املستودعات موجودات يك 
نعمل وفق القانون وضمن اإلجــراءات الواقعية حتى تكون 
اإلجراءات التنفيذيــة وبالتعاون مع املرجعيات القضائية يف 

البلد«.

حسن يلقي كلمته خالل االفتتاح

ــة  ــرجــم ــت ــا فـــي مـــركـــز الـــلـــغـــات وال ــي ــال ــط افـــتـــتـــاح مــكــتــبــة إي
الســفرية  افتتحــت 
نيكوليتا  لبنان  اإليطالية يف 
بومبارديــريي، ومدير مركز 
ربيع  والرتجمــة  اللغــات 
إيطاليا  مكتبة  مشــعالين، 
وزارة  من  مقدمة  هبة  وهي 
بالتعاون  اإليطالية،  الثقافة 
مع وزارة الخارجية اإليطالية، 
إىل مركــز اللغات والرتجمة 
اللبنانية. جرى  الجامعة  يف 
الحفل بحضــور عميد كلية 
اآلداب والعلــوم اإلنســانية 
أحمد  اللبنانية  الجامعة  يف 
رحاب، ومديرة املعهد الثقايف 
اإليطــايل يف لبنان مونيكا 
املحارضة  واألســتاذة  زيكا، 

يف الجامعة اللبنانيــة كاترينا كارليني، وعدد كبري من طالب 
صفوف اللغة اإليطالية.

تشــكل مكتبة إيطاليا تقديرا مرموقا قررت وزارة الثقافة 
منحه هذه السنة ملركز اللغات والرتجمة وهي مؤسسة بارزة 
تعنى بنرش اللغة اإليطالية. تتضمن املكتبة حواىل 550 مجلًدا 
مبواضيع مختلفة، مــن األدب إىل التاريخ والفنون املختلفة، 
من الجغرافيا واملناظر الطبيعية إىل علم اآلثار، إىل فن الطهو 
والســينام، إضافــة إىل ٣4 قرص DVD من روائع الســينام 

اإليطالية. رحلة حقيقية يف عامل الثقافة اإليطالية من خالل 

أعامل املؤلفني اإليطاليني الكالسيكيني واملعارصين.

ورّصحت الســفرية اإليطاليــة قائلة: »أنــا عىل يقني 

من أنــه ميكن لكل طالب وكل أســتاذ يف مركــز اللغات 

والرتجمــة أن يجد بدءا من اليوم يف هــذه املكتبة زاوية 

إيطالية يستكشــفها ويتعمــق فيها وتكــون ملهمة له 

أكرث  العالقة  أن يوطد  اهتامم متجدد من شــأنه  ومصدر 

بلدينا«. بني  فأكرث 

بومبار ديريي تتحدث اىل الطالب
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االســـــــــمر: البقاء الدعم على الطحين املســـــــــتعمل للخبز واإلكســـــــــترا
 قــال رئيس االتحاد العاميل العام الدكتور بشــارة األســمر يف 
ترصيح: »علمنا أن هناك خطوة كبرية وخطرية قد تقدم عليها وزارة 
االقتصاد والتجــارة تتعلق برفع الدعم عن الطحني االكســرا الذي 
يدخــل يف صناعة الخبز اإلفرنجي والكعك وكل مشــتقات الرغيف. 
األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع أسعار هذه السلع ارتفاعا كبريا وجنونيا. 
كام أن هذه الخطوة ســتصيب العامل والفقراء وتنعكس سلبا عىل 
سعر املنقوشة عىل سبيل املثال ال الحرص، التي قد يصل سعرها إىل 
ما يزيد عن عرشة آالف لرية، فضال عن ســعر الكعك الذي بات قوت 
املسنني واألطفال بدال من الحليب الذي فقد من األسواق وصار سعره 

وهميا«.
أضاف: »هناك مشاكل كثرية تحيط بقطاع املطاحن وقطاع االفران 

مع تقلب أســعار القمح عامليا ومع عدم توفر بعض املواد األساسية 
يف صناعة الرغيف مثل الخمرية والسكر، التي من املفرض أن تكون 
مدعومــة. أضف إىل ذلك كلفة املازوت الذي قد ال يكون متوفرا أيضا 

بأسعار السوق وكلفة الصيانة مام يهدد استمرارية هذا القطاع«.
وتابع: »إن االتحاد العاميل العام يؤكد مجددا، عىل رضورة إبقاء 
الدعم عىل مادة الطحني املستعمل للخبز واإلكسرا حفاظا عىل قوت 
الناس يف ظل األزمة اإلقتصادية الخطرية والخانقة التي تعاين منها 
البالد، ويؤكد عىل سعر ربطة الخبز - ربطة عيش الفقري. ويتوجه 
اإلتحاد إىل وزارة اإلقتصاد لعدم اتخاذ القرارات املعيشــية الصعبة 
دون الرجــوع إىل رأي أصحاب اإلختصــاص واملعنيني من النقابات 

واالتحاد العاميل العام«.

ــن الــــزراعــــيــــيــــن ــ ــي ــ ــي ــ ــاع ــ ــن ــ ــص ــ ــع الــــتــــقــــى وفــــــــد ال ــ ــج ــ ــع ــ ج
ــة االتــــــصــــــاالت وحــــــل مـــســـألـــة الـــتـــصـــديـــر ــعـ ــابـ ــتـ دكـــــــــاش: ملـ

ــة: ــســعــودي ــات االقـــتـــصـــاديـــة< و>مــجــلــس الــعــمــل« فـــي ال ــئ ــي ــه >ال
ــع املــمــلــكــة ــة مـ ــ ــ ــجــة األزم ــة .. ملــعــال ــي ــرســم لـــبـــذل الـــجـــهـــود ال

ــو عـــــــــرض الـــــصـــــعـــــوبـــــات أمـــــــــــام املـــــقـــــاولـــــيـــــن : ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـ
ــار ــ ــ ــي ــ ــ ــه ــ ــ االن الـــــــــــى  ــاع  ــ ــ ــط ــ ــ ــق ــ ــ ــال ــ ــ ب تـــــــدفـــــــع  أزمــــــــــــــــات   4
ولــــــــــــــن نــــــســــــكــــــت عـــــــــــن الـــــــعـــــــبـــــــث بــــمــــصــــالــــحــــنــــا

الوفد عند جعجع

لقاء الهيئات مع وفد املجلس

الحلو خالل املؤمتر الصحايف

التقى رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري جعجع، 
يف املقر العام للحزب يف معــراب، وفدا من الصناعيني 
الزراعيني برئاسة وسام مسلم صاحب مصنع »مسلم« 
للمخلالت، يرافقه: آســيا رزق صاحب رشكة »آســيا 
للتأمني«، طوين دياب صاحب محامص »األمرية«، وسام 
شــحادة صاحب مصنع »أدونيس« للبهارات، شــاهني 
شــاهني صاحب مصنــع »درييك«، وحكمــت طربيه 
صاحب رشكة »GRT« للشحن البحري، وذلك يف حضور 
عضو تكتل »الجمهورية القوية« شوقي الدكاش، األمني 
املساعد لشؤون املصالح نبيل أبو جودة، عضوي مجلس 
ادارة جمعية الصناعيــني اللبنانيني صخر عازار، وزياد 
شامس ورئيس مصلحة أصحاب العمل يف الحزب زياد 

بجاين.
وعقب اللقاء، لفــت دكاش إىل أن »االجتامع جاء يف 
إطار مناقشــة الصعوبات التي تتهدد قطاعي الصناعة 
والزراعة يف لبنان، من أجل إمــكان البحث عن الحلول 
املمكنــة يف الوقت الذي تتكاثر فيه األزمات عىل الصعد 

كافة.
وأوضح دكاش أن »جعجع، عــىل ما أبلغ الوفد أيضا، 
يقوم مبتابعة اتصاالته عىل أعىل املستويات مع اململكة 
العربية السعودية، كام نقوم نحن أيضا كنواب من خالل 
اللجنة اإلقتصادية بكل ما ميكننا القيام به وذلك من أجل 
التوصل إىل حلول يف مسألة أزمة التصدير إىل اململكة«.

وختــم الدكاش: »نحن كقوات لبنانية سنســتمر يف 

متابعة هذه املشكلة من أجل الوصول إىل نتيجة تحفظ 
األمن االقتصادي واالجتامعي للبنانيني«.

من جهته، قال مسلم: »أتينا اليوم إىل هنا للقاء الدكتور 
جعجع بغية إطالق رصخة وجــع كبرية جدا من القلب 
ولنطلب مســاعدته لنا وملئــات آالف املوظفني والعامل، 
باعتبار أن املحظور قد وقع، وأصبحت املصانع اليوم يف 
خطر اإلقفال، ألنها مل يعد باســتطاعتها الصمود أمام 
كل هذه املشــاكل واألزمات، فنحــن وكأننا اليوم نعيش 

يف بلد تقوم الســلطة فيه بتدمــري مصانعه عمدا، بعد 
أن قامت بتدمري القطاع املرصيف والقطاع االستشفايئ 

والجامعات«.

الهيئات  رئيــس   اســتقبل 
الوزير  انية  اللبن االقتصاديــة  
الســابق  محمد شــقري  أمس 
يف مقر غرفــة بريوت وجبل 
لبنان، وفــداً من مجلس العمل 
يف   لبنــاين  ل ا ر  واالســتثام

األمني  اســة  رئ ب الســعودية  
العام للمجلس فادي قاصوف، 
تنمية  ة  ـ ـ ئ ي ه رئيس  بحضور 
اللبنانية  العالقات االقتصادية 
الخليجيــة  ايــي رزق ، وتركز 
البحث يف أزمة تصدير املنتجات 
الغذائية  ت  ا ع ا ن ص ل وا الزراعية 
بعد  الســعودية  اللبنانية اىل 
اكتشــاف  املخدرات  يف شحنة 
الرمان، والخطوات واالجراءات 
املطلوبــة إلعــادة األمور اىل 

طبيعتها، فضالً عن إرســاء أفضل عالقات التعــاون بني البلدين 
وشعبيهام.

وشدد شــقري أمام وفد املجلس، عىل رضورة إيجاد حلول 
رسيعة ألزمــة التصدير اىل اململكة التــي يجب العمل عىل 
إنهائها فوراً، لرضرها الشديد عىل العالقات األخوية التاريخية 
بني البلدين الشقيقني وعىل مصالح لبنان ورشيحة كبرية من 

اللبنانيني.
وأعرب شقري عن أسفه لبطؤ تنفيذ كل االقراحات العملية 
املقدمة لضبــط عمليات التهريــب، ومنها ورقــة الهيئات 
االقتصادية التي وافق عليها املجلس األعىل للدفاع، مشــدداً 
عىل رضورة تنفيذها فــوراً عىل أرض الواقع لطأمنة اململكة 

ومختلف  دول الخليج .
وإذ نوه شقري بالعمل املهم الذي تقوم بها األجهزة األمنية 
لرضب »أوكار« صناعة املخــدرات وترويجها وضبط عمليات 
التهريب، طالب مبحاكمة كل املرتكبني وإنزال أشد  العقوبات  

بهم ليكونوا عربة ملن اعترب.
ونوه شــقري بعمل الجاليات اللبنانية يف كل دول العامل ال 
ســيام يف الخليج والســعودية لألعامل واالنجازات الباهرة 
التي يقومون بها والتي متثــل أفضل متثيل الوجه الحضاري 
للبنان ودوره الريادي يف املنطقة والعامل، داعياً مجلس العمل 
واالســتثامر اللبناين يف الســعودية وكل اللبنانيني يف دول 

الخليج بالتمســك بأفضل العالقات مع هذه الدول الشقيقة 
وبذل كل املستطاع العطاء الصورة الحضارية عن لبنان وِقَيم 

الشعب اللبناين.
أما قاصوف فقد أشــاد بالجهود الجبــارة التي قام ويقوم 
بها شقري للمســاعدة يف إنهاء أزمة التصدير مع السعودية، 
مؤكداً ان  القطاع الخاص  اللبنــاين الذي يعكس صورة لبنان 
الحقيقية لن يقبل بتوجيه أي طعنة ألي دولة شقيقة ال سيام  

اململكة العربية السعودية  »التي مل نر منها إال الخري واملعاملة 
الحسنة واالحتضان لكل اللبنانيني الذين يستثمرون ويعملون 

عىل أراضيها«.
وأطلق قاصوف رصخة نبه طالب فيه املسؤولني اللبنانيني 
العمل مبا يستجيب ملصالح وأعامل مئات آالف اللبنانيني الذين 

يعملون يف دول الخليج.
وأكــد قاصوف وقوف مجلس العمل واالســتثامر اللبناين 
يف الســعودية اىل جانب شــقري والهيئات االقتصادية يف 
أي مبادرة يقومــون بها ملعالجة األزمــة وإعادة االمور اىل 
طبيعتها، مشرياً اىل ان املجلس سيتابع لقاءاته مع املسؤولني 
اللبنانيني لحثهم عىل االرساع بتنفيــذ الخطوات واالجراءات 

اآليلة اىل إنهاء أزمة تطال مئات آالف اللبنانيني«.
وتم االتفاق يف نهاية االجتامع عىل اســتمرار التواصل 
والتنســيق والتعاون بــني الطرفني ملتابعة هــذه القضية 

الوطنية.

عقــد نقيب املقاولني مــارون الحلو مؤمتــرا صحافيا 
يف مقر النقابة عرض خاللــه الصعوبات التي يواجهها 
املقاولون يف ظــل األزمة املاليــة واالقتصادية الراهنة، 
يف حضور رئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي شــارل 
عربيد، رئيس جمعية تجار بريوت نقوال شامس، املهندس 
جوزف معلوف ممثال نقيب املهندســني جاد تابت، نقيب 
أصحاب الفنادق بيار االشقر، نقيب أصحاب السوبرماركت 
نبيل فهد، النقيب الســابق للمهندســني صبحي البساط، 

وعدد من املقاولني.
وتحدث الحلو: اســمحوا لنا أن نعيد عىل مســامعكم 
أهمية هذا القطاع وتأثريه يف الدورة االقتصادية والحياة 
املهنية واالجتامعية. بلغ عدد رشكات الهندسة واملقاوالت 
املنتسبة اىل نقابة املقاولني ونقابتي املهندسني يف لبنان 
حوايل 5000 رشكة تشــكل 27% من الــدورة االقتصادية 
ويرتبط بها أكرث من عرشيــن ألف مهندس وعرشات آالف 
املوردين والتقنيني والفنيني والعامل، ويشــمل نشــاطها 
أصحاب املصالــح واملقالع والكســارات ورشكات الرابة 
والحديد ومــواد البناء وتجار املعــدات والكثري من حركة 
املصــارف والتجار. ويتأثر مصالــح كل هؤالء بأي قرارات 
إيجابية أو سلبية، ونحن نتعرض اليوم اىل أربعة مخاطر 

رئيسية تطال عقود االشغال والقطاع.
وأضاف: نطالب وزير املال بوقف درس امللفات لألسباب 

التالية :
- ال يوجد ســعر رصف ثابت ميكن مــن خالله تحديد 
كيفية احتساب قيمة الدخل، وبالتايل يستنتج منه قيمة 
الرضيبة، وان التعاميم الصادرة من معاليكم وخاصة بهذا 

الخصوص ستكون ملتبسة وقابلة للطعن القانوين.
-  ان الفوىض بالتعامل املايل منذ 17 ترشين األول 2019 
وحتى اليوم تحتم إعادة النظر بــكل اإلجراءات الرضيبية 
ويجب اصدار قانون تسوية لالعفاء من الرضائب والغرامات 
خالل الســنوات 2019 و2020 و 2021، وبالتايل إيقاف 
اإلجراءات املتعلقة بدرس املكلفني ريثام يكون هناك خطة 

واضحة من الدولة تجاه السياسية الرضيبية واملالية.
اننا نطالب أيضا ان تقوم وزارة املالية بواجباتها تجاه دفع 

املستحقات املراكمة للمقاولني وكذلك تدوير االعتامدات.
ان بعض االعالم يصور أي عمل هنديس او عمراين هدفا 

مشبوها.

وختم الحلو بالقول: »يف نهايــة املؤمتر نطالب الدولة 
بكل أجهزتها :

- أمنوا لنا مــادة الرابة من خالل الســامح للرشكات 
الوطنية باستخدام املقالع الخاصة بها دون نظريات بيئية 

وجمعيات تنظريية.
- أمنوا لنا املحروقات لنشــغل محطات الرصف الصحي 

ومحطات الضخ باالسعار التعاقدية.
اإلدارية واإلعالمية والقضائية  الجنون  أوقفوا حفلة   -
وتعالــوا معا اىل طاولة حوار إلنقاذ مــا تبقى من كرامة 

الجميع.
اىل الرئيس حسان دياب

اىل وزير البيئة املستقيل واملعتكف
اتخذوا قرارا صائبا ومســتداما ال كــام فعلتم البارحة، 

وقعوا وافرجوا عن هذه املادة االساسية يك نعمل.
اىل القضاة نقول: أرضبوا بيد من حديد وحققوا العدالة.

اىل االعالميني الرشفاء ارفعوا الصوت عمموا الحقيقية 
وبرشوا بها انتم الســلطة الحقيقية فــال تخذلوها واىل 
املدسوســني عىل املهنة ونارشي االكاذيب واالقاويل اىل 
االعالميني املشــبوهني كفوا عن الرذيلة والدس والتشويه 

كفى كذبا وسام تبثونه عىل الرأي العام كل يوم«.
واىل القطــاع الخاص وقوى االنتاج أقــول :انتم القوى 
الحية انتم الشــعلة انتم األمل ثابروا بصمت وجهد وعمل 

دؤوب الستنهاض لبنان من جحيمه.

ــورة ــ ــك ــ ــاء ال ــضــ ــ ــع الــــزراعــــيــــة فــــي ق ــ ــاري ــ ــش ــ ــع امل ــ ــاب ــ ــود ت ــ ــح ــ ل

لويس لحود خالل جولته

لوزارة  العــام  املديــر  جال 
عىل  لحــود  لويس  الزراعــة 
قضاء  يف  الرهبانيــة  األديار 
الكــورة، متابعــاً املشــاريع 
الزراعية، يرافقه منسق اللجنة 
األســقفية للحوار املسيحي - 
اإلســالمي يف لبنان الشاميل 

جوزيف محفوض.
بدأ جولتــه صباحا يف دير 
ســيدة النجاة برصمــا التابع 
للرهبانيــة اللبنانية املارونية، 
بقــداس يف كنيســة الديــر 
الدير  رئيس  به  إحتفل  األثرية، 
األب يوســف طنوس عىل نية 
املديــر العام، طالبــاً من الله 
»بأن  النجاة  ســيدة  بشفاعة 

ترافقه يف مهامه يف هذه الظروف االستثنائية الصعبة«.
اما املحطة الثانيــة، فكانت يف دير ســيدة بكفتني حيث كان 
يف إســتقباله رئيس الدير اإلرشــمندريت غريغوريوس وعدد من 
الرهبان، يف حضور مدير معهد بكفتني األرثوذكيس بشارة حبيب.

واســتمع رئيس الدير إىل رشح مفصل من املدير العام شــاكرا 
له مبادرتــه والخطوة التي قام بها من »أجــل العودة إىل الجذور 

والتمسك باألرض وإستثامرها يف هذه الفرة الصعبة«.
ثم توجه لحود اىل دير شفيعة الحارة - بدبا، وكان يف إستقباله 
رئيس الدير ووكيل مطرانية طرابلس اإلرشمندريت كاسينوس يف 

حضور رهبان الدير.
كام زار دير مار يعقوب الفاريس املقطع - دده، حيث إســتقبله 
عىل مدخل الدير األم الرئيســة فيفرونيا وعدد من الراهبات، وعقد 
لقاء موســع بحثت يف خالله األم الرئيسة مواضيع زراعية، يف 

حضور املرشف عىل الزراعة سيمون البشوايت .
ثم زار لحود كنيسة الدير األثرية، وأضاء شمعة عىل نية السالم 

يف وطننا الحبيــب لبنان والعامل كله، بعدها أخذت صورة تذكارية 
عىل مدخل الكنيسة.

وغادر الوفد باتجاه دير ســيدة الناطور أنفه، حيث إســتقبلته 
رئيســة الدير األخت دومينيك واألخوات الراهبات، وجال لحود يف 
أنحاء الدير مســتطلعا غرف املالحة يف جوار الدير. بعدها إستمع 

لحود إىل الراهبات واعداً »مبتابعة ملفاتهن الزراعية«.
واختتــم لحود زيارتــه يف معهد يوحنا الدمشــقي الالهويت 
االنطايك- البلمند ، حيث إســتقبله اإلرشــمندريت يعقوب خليل 

مقدما إليه التهنئة مبركزه الجديد.
واللقاء األخري كان يف دير ســيدة البلمند البطريريك االنطايك 
مع رئيس الدير اإلرشمندريت رومانوس، حيث عقد إجتامع موسع 
أوعز يف خالله املدير العام إىل فريق العمل واملهندسني الزراعيني، 
مبتابعــة امللفات الزراعية مع رئيس الديــر البطريريك واإلهتامم 
بها، محمال اإلرشــمندريت رومانوس رسالة شفهية إىل بطريرك 
انطاكيا يوحنــا العارش اليازجي املوجود خــارج املنطقة بدواعي 

مهمة كنسية.

ــدوق الـــضـــمـــان ــ ــ ــن ــ ــ ــي ص ــ ــ ــاد ف ــ ــ ــس ــ ــ ــاس وف ــ ــ ــت ــ ــ ــات اخ ــ ــي ــ ــل ــ ــم عــ
ــه ــتـ ــنـ ــي وابـ ــ ــان ــ ــث ــ ــّر ال ــ ــسـ ــ ـــي عـــلـــى أمــــيــــن الـ ــ ــّدع ــ كــــركــــي يـ

تقــّدم املدير العام للصندوق الوطنــي للضامن االجتامعي محمد 
كريك »بدعــوى جزائية أمام النيابة العامــة املالية يف بريوت ضد 
كل مــن رنا بهجت قاننجي وبهجت قاننجــي )أمني الرّس الثاين يف 
مجلس إدارة الصندوق( الرتكابهام مخالفات ألحكام قانون الضامن 
االجتامعي وأنظمته بهدف االســتفادة من تقدميات الصندوق من 
دون وجه حّق واختالس أمواله عرب الغش واإلفادة الكاذبة والتزوير 

واستعامل املزّور«.
وصدر عن مديرية العالقات العامة يف الصندوق البيان اآليت: »ألن 
الجميع تحت سقف القانون، وألن أموال الصندوق الوطني للضامن 
االجتامعي أمانة تعّهد مديره العام الدكتور محمد كريك عىل صونها 
وحاميتها عىل الدوام، بوجه كائــن من كان، تقّدم د. كريك بدعوى 
جزائية أمام النيابة العامة املالية يف بريوت سّجلت تحت الرقم 2391 
بتاريخ 2021/6/9  ضد كل من رنا بهجت قاننجي وبهجت قاننجي 
)أمني الرّس الثــاين يف مجلس إدارة الصندوق( الرتكابهام مخالفات 
ألحكام قانون الضامن االجتامعي وأنظمته بهدف االســتفادة من 
تقدميات الصندوق من دون وجه حــّق واختالس أمواله عرب الغش 

واإلفادة الكاذبة والتزوير واستعامل املزّور.
هذا االدعاء جاء يف ضوء تحقيق قامت به مديرية التفتيش االداري 
التي وضعت  تقريــراً مفّصالً باملخالفة الفادحــة التي أقدم عليها 
عضو مجلس اإلدارة )بصفة أمني الرّس الثاين( العارف وامللّم بقانون 
الضامن االجتامعي وأنظمته، ال ســّيام نظــام التحقيق االجتامعي 

والذي يحظّر استفادة أحد الوالدين أو كليهام عىل عاتق أحد أبنائهم 
املضمونني )يف هذه الحالة السيدة رنا(  يف حال حصولهم عىل دخل 

ثابت يساوي مرة ونصف الحّد األدىن الرسمي لألجور.
وقــد بيّنت مديريّة التفتيــش اإلداري أن الســّيد بهجت قاننجي 
يتقاىض مبالــغ تفوق بكثــري املبالغ املحّددة يف نظــام التحقيق 
االجتامعــي كام بّينت أيضــاً مخالفة قانونيــة واضحة من خالل 
اعراف السّيدة رنا قاننجي بأّن عائلتها تساعدها عىل تأمني معيشتها 
وبالتايل ال تنفق عليهام ماّم يعترب مخالفة رصيحة  للامدة 14 من 
قانون الضامن االجتامعي التي تنّص عىل رضورة االنفاق عىل األهل 
للتمكّن من إفادتهم من التقدميــات الصحّية. وقد أّدت هذه األعامل 
التي قام بها الســيد بهجت قاننجي وابنته اىل تكبيد الصندوق مبالغ 

مالية طائلة تقّدر مباليني اللريات اللبنانية.
وتجدر اإلشــارة أيضاً اىل أنّه ســبق للمدير العــام أن اّدعى عىل 
الســادة بهجت قاننجي وفضــل الله رشيف وعــادل علّيق ورفيق 
سالمة وانطوان واكيم وهم أعضاء يف مجلس اإلدارة بجرم االفراء 
واالدعاءات الكاذبة وذلك أمام قايض التحقيق األّول يف بريوت وقد 
بــدأت محاكمتهم أمام قاض التحقيق القــايض وائل صادق )الرقم 

.)2020/567
وعليه، فإن املدير العام ومبوجــب الدور املنوط  به حامية أموال 
املضمونــني مل ولن يردد أبداً عن اتخاذ أقــى التدابري واإلجراءات 

الالزمة بحق املخالفني مهام كانت صفتهم الشخصية أو املهنية«.

ــــــي ــ ــ ــ ــ ــــع الصحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الواقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا لوزنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء عرضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا األطبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نقيبـ

ــارات كبير ــيـ ــف سـ ــوق ــّول بـــيـــروت الـــى م ــحـ ــر املــحــطــات ُتـ ــي طــواب

وزين مستقبالً الوفد

يف  املــال  التقى وزيــر 
األعامل  ترصيــف  حكومة 
أطباء  نقابَتــي  مــن  وفداً 
برئاســة  وطرابلس  بريوت 
رشف  أبــو  رشف  النقيــب 

والنقيب سليم أيب صالح.
وأكّــد الوزير للوفد خالل 
االجتــامع، أن وزارة املــال 
تعري أهمية كربى لشــؤون 
عموماً  الصحــي  القطــاع 
خصوصاً،  األطبــاء  ووضع 
دفعت  قد  املال  وزارة  أن  كام 
 50 مبلغ   2020 العــام  يف 
مليار لرية للجان األطباء وما 

يقارب 45 مليار لرية حتى تاريخ 8 حزيران 2021، وتعمل عىل 
ترسيع الدفع ملا تبّقى من مستحقات للعام 2021 بعد ورودها 

من الوزارات واملؤسسات املعنية.

وأعلــن املكتب اإلعالمي لوزارة املــال يف بيان، أن »الوزارة 

وضعت اليوم 5،000،000  )خمســة ماليني( طابع فئة الـ 

250 لرية قيد التداول«.

تشــهد طرقات عــّدة، خصوصــاً يف بــريوت وضواحيها، 
زحمة سري خانقة يتســّبب بها اصطفاف الناس عىل محطات 
املحروقات، ما حّول معظم أنحاء العاصمة اىل موقف ســّيارات 
كبري، يف ظّل تفاعــل املواطنني مع هذا املوضــوع عرب مواقع 

التواصل االجتامعي.
وشهدت طريق املطار بإتجاه خلدة زحمة سري خانقة بسـبب 
تعبئة الوقود يف محطة األيتام، كام عمد عنارص قوى األمن يف 

عدد من املناطق اىل تنظيم السري يف محيط املحطات.
وقــد وثق اللبنانيون مشــاهد الــذل عىل مواقــع التواصل 

االجتامعي فنرشوا الصور والفيديوهات.
من جهة أخــرى، أصــدرت وزارة الطاقة واملياه قــراراً حّدد 

مبوجبه سعر مبيع املحروقات السائلة.
فارتفــع ســعر صفيحــة البنزيــن 95 و98 أوكتــان 900 
لرية واملازوت 1400 لرية، فيام انخفض ســعر قارورة الغاز 300 

لرية، وأصبحت األسعار عىل الشكل اآليت: 
بنزين 95 أوكتان: 41800 ل.ل. 
بنزين 98 أوكتان: 43000 ل.ل. 

املازوت: 30000 ل.ل. 

الغاز: 25200 ل.ل.
وتجدر اإلشارة إىل أن الجدول مل يصدر منذ 19 أيار املايض.

{ أبو شقرا {
ويف مداخلة تلفزيونية، أكــد ممثل موّزعي املحروقات  فادي 
أبو شــقرا أن »املحطات ســتقفل أبوابها خالل أيام بسبب نفاد 
املحروقات«، داعياً إىل »رفع الدعم أو ترشــيده يف سبيل إيجاد 

حل ملا يحصل«.
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dHMCž ‡ rKð ‡ ÊUM³� b−� ‡≥

w�UG�« VO³Š ‡ qO)« r$ ‡ —UM�« nOÝ ‡¥

…dB½ uÐ« ‡ V¹U³(« eŽ ‡  ËdOÐ dO�« ‡μ

 ∫lÐ«d�« ◊uA�«

◊u??A�« «c?¼ w� t??(U??B� Ê“u?�« ‚—U??� ∫w�U??G�« V?O??³??Š

ÎU?ÝUO?� t?�uHð Î«œU?O?ł f�UM¹ w½uÐ t½« s� ÎU?L²?Š b?OH?²?O?ÝË

Êd?L²*« WKH?Š Âu?O�« WKHŠ Êu?J²Ý Ëb?³¹ U?� vKF� ¨…u?� fO�Ë

ÆÆÆl¹œu� ÁuF³ðQ� l¹œË

∫f�U)« ◊uA�«

Á“u?� dŁ« UN?O�« qO?Š« dN?ý WŠ«— s� b?zUŽ  Ëd?OÐ dO?�« 

¨Âu?O�« W�U?� fH½ vK?Ž å„«dŠòË å‚d?A�ò vKŽ qN?�«

vKŽ Y�UŁ d?B½ W�U?{UÐ t� `L?²Ý WFz«— W?�U×Ð l²?L²¹

ÆÆtK−Ý

W?ŽU?��« WKH?(« √b³ð ¨W?O?�½d?� ◊«u?ý« ≥ ÂuO�« WK?HŠ sL?C?²ð

°r�U???�??� —u???N??L???ł —u??C???×Ð ÆÆozU???�œ fL??š ô« …b???Š«u�«

ÆÆÆp²�öÝ ÆÆÆbLŠ« uÐ«

.d� ÂdC<« ‰U?O)« ÷dFð

Z²½ rO�« d?O?Ý ÀœU?( b?L?Š« uÐ«

ÊQ� n²J�« w� dJÐ t²ÐU�« tMŽ

ÁbŽUIð tO?HJ¹ ö� X³KI½« b� t�U¹«

Êu?F?Ð—« ‰«uÞ t?³?Š√Ë W?MN*« s�

«c?NÐ W³?O?B*« Ác¼ qL?²J²� ÎU�U?Ž

qI½ U¼b??FÐ YO?Š rO?�ô« »U?B*«

lC?šË åsL?NÐò vH?A²??� v�«

u¼Ë t?H²?� w� W?O?Š«dł W?OKL?F�

tM?Ž ‰«“Ë WM????Š W?�U????×Ð Êô«

ÆdD)«

ÊU?� .d?� ÊQ?�Ë Ëb?³¹ U?� vKŽ

‚U?�« q?L?F�« s� 5M�« Ác?¼ ‰«uÞ t?C¹u?F?ð »U??×Ð U?O??NK�

ô ÆÆÆÆn�« ±μ —ôËœ vKŽ WO½UM³� …dO� 5¹ö?� …dAŽ m�U³�« dD)«Ë

t� vML²½ ¨ÀœU(« «cN� t{dF?²Ð WKÐ 5D�« œ«“Ë ¨t�u¹  u� tOHJð

qš«œ ÎU³¹d?� „«d½ tK�« ¡UA½«Ë p²�ö?Ž tK�bL(« qłUF�« ¡U?HA�«

`³Bð X�u�« l�Ë —u?Ðœ Ê«Ëd� jOAM�« d?LCLK� b?ŽUL?� Ê«bO*«

ÆÆÆqz«Ëô« s¹dLC*« s�

ÆÆÆ‚Ë—U� f¹— U¹ d/ U¹ Á¬

sJ�Ë œbF�« WKOK� tKOš ÊUÐ ‚Ë—U?� f}zd�« dLC*« sŽ ·ËdF*«

…d� ‰Ëô i?�d¹ åd/ U¹ò ÊQÐ `O×?� ådLM�« Í“ò U?NK� UN?�uF?H�

—UE½« XH� åd/ U¹ò sJ�Ë d²?� ±∂∞∞ W�U� vKŽ t�U?¦�« w½«uÐ l�

Ÿö²Ðô t²¹“u?NłË WDýUM�« tM¹—UL²Ð Ÿu³Ýô« «c¼ d?×³Ð 5³�«d*«

d?N¹ Íc�« ‚Ë—U?� f¹d�« ÁdL?C?� qCHÐ «c¼ q�Ë tÞu?ý w½«uÐ

ÆÆÆw½UHðË ’öšUÐ tOKŽ

l¹œË U¹ ÆÆÆd/ U¹

l¹œË ‰U?O)« U?NL?$ ÊuJ¹ ÊQÐ d?O²?� ‰uI?F?� ÂuO�« WKH?Š

t?�b?Ið U?N?¹—U9 ¡U?�Ë t?O½u?³�« ÁbMŽ ‰Ëô« ◊u??A�UÐ Áu?I?(

ÆÆÆ“uHK�

u¼Ë åd/ U¹ò œ«u?'« l¹œË ‰UO?)« wD²1 w½U¦�« ◊u?A�« w�Ë

‰U?O)« t?OKŽ d?L²?Ý« «–«Ë uKO?� ¥π qL×¹ d/ U?¹ vL?� vKŽ rÝ«

«–« ÆÆÆÁu?I??(Ë uKO?� ¥∑ w{U??� `O?B??O?� uKO?� ≤ t?� ‰eM¹ l¹œË

«–« W?F?O?�œ W?²K� u¼Ë d?HMC?ž Y�U?¦�« ◊u?A�U?Ð wD²1Ë ÆÆÆsJO?�

fÐ ¨W¹u?ý w³??F?� årKðò t?³DÝ« oO?�— s?�  ö?�ô« ŸUD²?Ý«

∫ UÐu?F??� w� U?� —uÐœ Ê«Ëd??� gŠUD�« d??L?C*« l�Ë o³??�UÐ

U¹ò lÐ«d�« ◊uA�« v�« qI²MO?� t²OÝËdHÐ l{«u²*« l¹œË d?L²¹Ë

—uÐœ Ê«Ëd� e¹eFK�Ë p�« ÂuO�« UNK� WKH(« l¹œË U¹ åw�UG�« VO³Š

w�u?IF� V×?M¹ r�Ë d?O�« uÐ« d?L²Ý« «–«Ë ¨W?FÐ—ô« l�dO?Ý Íc�«

wK²F?Ð«Ë l¹œË U¹ p�UŠ bý ÆÆÆW?L?)« «uF�dð Ê«Ëd?�Ë X½« dO?²�

ÆÆÆÊ«Ëd� l� pð—u�

q‡O‡Ð—√ w� WOdO�_« WOKBMI�«

‚«d?F?�« v�« d?H?�?�« s� —c?% 

WE�U?×?� w� W?O?�d?O?�_« W?O?KBMI�«  —c?Š

‚«dF�« ¡U×½√ w�UÐ v�≈ dH�« s� ¨f�« ¨qOÐ—√

Ÿ«d???B�«Ë »U?¼—ù« U¼“dÐ√ ¨»U???³????Ý√ …b???F�

Æ`K*«

ôò ∫wH??×??� ÊU?O?Ð w� W?O?KBMI�«  d??�–Ë

¨U½Ë—u?� ”Ëd?O?� V³??Ð ‚«d?F�« v�≈ d?�U?ð

`?K?*« Ÿ«d?????B�«Ë ·U?D²?????šô«Ë »U?¼—ù«Ë

rŽb�« .b??Ið vKŽ ‚«d??FK� …œËb?;« …—b??I�«Ë

Æå5O�dO�_« 5MÞ«uLK�

¨Ê«d¹e???Š ≤∑ s?� «—U???³???²???Ž«ò ∫X�U???{√Ë

 U??�b??) …œËb??;« b???O??Ž«u*« n½Q??²???MÝ

d?H?�« “«u?ł  U�b?š v�≈ W?�U?{ùUÐ oOŁu?²�«

 U?�bš qE?²ÝË ¨qF?H�UÐ W?�bI?*« WO?M'«Ë

ÆåWIKF� WOM'« Ê«bI�

WO?KBMI�« —«Ë“ lOL?ł vKŽ V−¹ò ∫XFÐUðË

‚u?� U?L?� Â«u?Ž√ ±∞ d?LF?�« s� Êu?GK³¹ s¹c�«

b??O??Ž«u?*« d??�«uð ÊuJ?O??Ý U??L??� ¨ŸU?M� ¡«bð—«

w� Íb'« bŽU³²�«  U?³KD²� V³Ð «œËb×�

b?O?Ž«u*« qEðË ¨UM?¹b� W?�U?F�« —UE²½ô« W?�d?ž

ÆåWIKF� s¹dłUN*« dOž  «dOýQ²Ð W�U)«

Õ«Ëd???????�Ë »—Q??????� w?�  U??????N???????ł«u??????� ∫s?L??????O?�«

WFÐUð WO?M�√ …u� ‰UI²Ž« W?OHKš vKŽ 5MÞ«u*«

ÎU?Oð«—U�≈ Âu?Žb*« wÐuM'« w�U?I²½ù« fK−?LK�

VI?K*« Íb?????OK?)« œ«R????� w?½b????F?�« jýU?M�«

ÆÊUÓIÚ¹Ób�UÐ

WFÐUð W?OM�√  «u� Ê≈ WOK×� —œU?B� X�U�Ë

vKŽ w?(« ’U?�d�« X?IKÞ√ åw�U??I??²½ô«ò ‡�

rNM� œb?Ž WÐU�≈Ë w¼«u?²�« wŠ w� 5−²?;«

«uFD� 5−²;« Ê√ —œUB*« X�U{√Ë ¨ÕËd−Ð

ÕU³B�« cM� w¼«u²�« wŠ w� wOzd�« Ÿ—UA�«

WO?HKš vKŽ ådÐuOðu¹ò jýU½ ‰UI?²ŽUÐ Î«b¹bMð

n�U?×?²�«Ë w�U?I?²½ô« U?NO?� b?I?²½«  U¼u¹b?O?�

Ã«d�ù« WŽd?Ð Êu−²;« V�U?ÞË ¨ÍœuF�«

ÆÍbOK)« jýUM�« sŽ

b¹b?ý —UB?Š qþ w�  «¡«b²?Žù« Ác¼ wðQð

¨sLO�« vKŽ Íœu?F�« n�U×²�«  «u?� t{dHð

œu?�u�« sH?Ý WM�d?�  U?OKL?Ž v�≈ W?�U?{ùUÐ

n�U×?²�« q³� s� ¨…b¹b?(« ¡UMO� v�≈ WN?−²*«

jHM�« W?�dý u?Hþu?� V�UÞ YO?Š ¨ÍœuF?�«

¨WO�b)«Ë W¹uO?(«  UŽUDI�« uK¦2Ë WOMLO�«

sHÝ vKŽ n�U?×²�« —UB?Š ¡UN½SÐ ¨5�u¹ cM�

sŽ w½U??½ù« nK?*« qB??� W?Žd??ÝË ¨œu??�u�«

…U½U?F0 —U?L?¦?²?Ýô« i�—Ë ¨ÍdJ?F�« nK*«

dI?� ÂU�√ WOłU?−²Š≈ WH?�Ë w� p�–Ë ¨5OMLO�«

sÞ«u?� W?ÐU?�SÐ wM1 wK?×?� —b?B??� œU?�√

W?IDM� w� Íœu?F?�« œËb?(« ”d?Š Ê«d?OMÐ

‰UL?ý …bF?BÐ W¹œËb(« tÒ³ÓMÔ� W?¹d¹b0 ÚuÒ�Ód�«

W¹œu????F????�«  «u???I�« ÒÊ√ ·U????{√Ë ¨sL????O�«

wF??�b*«Ë wšË—U?ÒB?�« nB?I�UÐ X?�b?N??²?Ý«

W¹œËb?(« Õ“«— W¹d?¹b?� s� W?�Òd?H?²??� oÞUM�

ÆWE�U;UÐ

∑≤ b?�— - t?½√ ¨ÍdJ?Ž —b??B?� `{Ë√Ë

 UN?³ł w� Íœu?F�« n?�U×²?�«  «uI� ÎU?�dš

W??ŽU??Ý ≤¥‡?�« ‰ö??š sL??O�« »d???ž …b¹b??Ô(«

¨WO�U?²�  UMOB% À«b?×²Ý« UNMOÐ ¨W?O{U*«

ÆÆÆwF�b� nB�Ë f&  «dzUÞ oOK%Ë

±± Íœu?F�« n�U?×?²�«  «dzUÞ XMý UL?�

»—Q� wÐdž ¨Õ«Ëd� W¹d?¹b� vKŽ ÎW¹uł Î…—Už

¨W?O{U*«  U?ŽU�« ‰ö?š ¨sLO�« ‚d?ý ‰UL?ý

fOzd�«  «u?� 5Ð  U?N?ł«u?*« q�«uð qþ w�

»e??ŠË n�U?×??²�«Ë ÍœU¼ —u??BM� tÐ— b?³??Ž

wML??O�« gO??'«  «u?�Ë ¨W??N?ł s� Õö??�ù«

oÞUM� w� Èdš√ W?Nł s� W?O³F?A�« ÊU−K�«Ë

ÆÕ«Ëd� W¹d¹b� s� W�ÒdH²�

˝ ÊbŽ w�  UłU−²Š« ˝

ÊbFÐ w¼«u?²�« W¹d¹b�  bNý ¨‚U?OÒ�« w�

s�  «d??A??FK�  U??łU?−??²??Š« ¨sL?O?�« »uMł

»d??????????F?Ô¹ w?½«d?¹≈ wÝU?z— `?ýd??????????�

Êb?¹UÐ ¡U??????I?K?� Áœ«b??????F??????²??????Ý« s?Ž

bF²� t½≈ ¨w²?L¼ d�UM�« b³Ž w½«d¹ù« wÝUzd�« `ýd*« ‰U�

¨ UÐU??�??²½ô« w� “U??� «–≈ Êb¹UÐ u??ł w�d??O?�_« f?Ozd�« ¡U??IK�

qC??�√  «—U??ý≈ ‰U?Ý—≈ v?�≈ W?łU??×Ð U??�d??O?�√ò Ê√ s� r?žd�UÐ

ÆÊ«dNÞ v�≈ åÈu�√Ë

…œuŽò Ê√ vKŽ oÐU?�« w½«d¹ù« Íe�d*« ·dB*« k�U×?� œbýË

Í_ W?OÝU?Ý√ gN�« w½«d¹ù« ÍËuM?�« ‚UHðô« v�≈ …b?×?²*«  U¹ôu�«

ÆåjÝË_« ‚dA�« w� lÝË_«  «dðu²�« jÝË ¨WKL²×� W�öŽ

Êb¹UÐ bO?�« V½Uł s� œU?ł ¡wý Í√ d½ r� UM½√ bI²?Ž√ò ‰U�Ë

«u?³?×?½« Íc�« ÍËuM�« ‚U?Hðô« v�≈ …œu?F�« ôË√ wG?³M¹ ÆÆb?FÐ

Àb×²�« UMMJLO� ¨W?I¦�« s� b¹e*« ¡UMÐ -Ë WOKLF�« UM¹√— «–≈ ÆtM�

sJ� ¨W?OÐU−¹≈  «—U?ý≈ Êu?O�d?O�_« qÝ—√ò ∫U?H?OC?� ¨åp�– sŽ

„UM¼ X½U??� «–≈ ÆÆW¹U?HJ�« t?O??� U0 W¹u?� sJð r?�  «—U?ýù« pKð

ÆåUM�ƒUAð Ë√ UM�ƒUHð Èb� w� p�– dŁRO� ¨Èu�√  «—Uý≈

rNOKŽ XI�«Ë 5×?ýd� WF³Ý s� bŠ«Ë u¼ ©U?�UŽ ∂¥® w²L¼

±∏ w� …—dI*« WOÝUzd�«  UÐU�²½ô« ÷u) WO½«d¹ù«  UDK�«

ÆWO�öÝù« W¹—uNL'« w� Ê«d¹eŠ

UEŠ d�Ë_« fO� t½√ v?�≈ ÊuKK;«Ë Í√d�«  UŽöD²Ý« d?OAð

fOz— ¡«—Ë wðQ?¹ U0— t?³?Oðdð Ê«Ë ¨w?ÝUzd�« ‚U?³?�U?Ð “u?HK�

`ýd*« t½√ b??I?²?F¹ Íc�« ¨w?Oz— r?O¼«dÐ≈ W?OzU?C?I?�« WDK�«

Æw¾M�Uš wKŽ tK�« W¹¬ w½«d¹ù« vKŽ_« býdLK� qCH*«

w−??O?ð«d??²??Ý« p¹d??ý U??O???ÝË— ∫dD�

¨w½UŁ ‰¬ d�U½ sÐ bLŠ√ aOA�« ¨uJÝu� Èb� ÍdDI�« dOH�« b�√

d¹bB?ð WO½UJ�≈ ÊQ?AÐ 5²�Ëb�« 5Ð …dL?²� ‰«e?ð ô  «—ËUA*« Ê√

ÆWŠËb�« v�≈ Íu'« ŸU�bK� WOÝËd�« å¥∞∞ ”≈ò W�uEM�

åpOMðu?³?Ýò W�U�Ë l� —«u?Š w� ÍdDI�« wÝU?�uKÐb�« ‰U?�Ë

W¹u'« ŸU�b�« a¹—«u?� WO�UHðô W³M�UÐ U?�√ò ∫f�« WOÝËd�«

Ÿu?{u*« «c¼ ‰«e¹ ô Ë Ÿu?{u*« «c¼ w� b¹b?ł ö?� å¥∞∞ ”≈ò

Æås¼«d�« X�u�« w� ZzU²½ ô sJ� ¨UŠËdD�

uJÝu�Ë WŠËb�« 5Ð W¹dJF�«  U�ö?F�« Ê√ vKŽ dOH�« œbýË

WOÝËd�« ŸU�b�« …—«“ËË ÁbKÐ 5Ð  U�ö?F�« n�ËË ¨åW¹bł WLN�ò

w²�« wMI?²�« ÍdJ?F�« ÊËU?F?²�« W?O?�UHðU?Ð «d�c?� ̈ å…e?O2ò U?N½QÐ

Æ ≤∞±∏ ÂUŽ WŠËb�« w� UOÝË—Ë dD� UN²F�Ë

ô uJÝu?�Ë WŠËb�« 5Ð ÍdJ?F�« ÊËUF²�« Ê√ w?½UŁ ‰¬ d�–Ë

5²�Ëb�« 5Ð W�œU³?²*« œu�u�«  «—U¹“ v�≈ «dO?A� ¨«dL²?� ‰«e¹

ÆÈdš√  ôU−� w�Ë  U�uKF*« ‰œU³ðË V¹—b²�« ·bNÐ

wN� pðd³?š√ UL�Ë ¨UOÝË— l� …eO2  U�ö?Ž UN� dD�ò ∫‰U�Ë

vKŽ ÊU?²�“U?Ž UO?ÝË—Ë dDI?� ¨jI� b?Š«Ë ‰U−?� w� dB?×Mð ô

dD� W�Ëb� W³M�UÐ UOÝË—Ë ÆtIOLFðË wzUM¦�« ÊËUF²�« lOÝuð

Æå ôU:« lOLł w� rN� p¹dýË w−Oð«d²Ý« p¹dý w¼

UOÝË— l� dD� jÐdð …e?O2  U�öŽ v�≈ UC¹√ dO?H�« —Uý√Ë

v�≈ U²?�ô ¨W�U?I¦�«Ë œU?B²�ô«Ë …—U?−²�«  ôU?−� w� U?NL?O�U�√Ë

W¹œU?B?²?�ô« W?L?I�« w� W?�—U?A?LK� W?ŠËb�« v�≈ …u?Žœ t?O?łuð

ÆÊ«d¹eŠ dš«Ë√ WOÝËd�« Ê«“U� WM¹b� w� U¼bIŽ l�e*« …dO³J�«

∫wK?Oz«d???Ýù« jÐU???C�«  u???� vKŽ ÎU???IKF???Ô� w?�U??šu???

…d?‡?‡?‡?‡?‡?D?‡?‡?‡?š  U???????????H?�U??????????�???????????� V?‡?‡?‡?‡?J?‡?‡?ð—«

s×½ò ∫‰U� Íc�« g²O½“u� wMOÐ UNO�U×� o¹dÞ

gO??'« s?J� ¨ÊU??�—_« W??¾???O¼ fOz— Âd???²??×½

…UOŠ W¹ULŠ ∫t²HOþË d¼uł w� qA� wKOz«dÝù«

W?Ý«d??( lC?�ð W¹dJ??Ž …Q?AM� w� d??A?³�«

q�U?ý oOI?% ¡«d?łUÐ V�UDð WKzU?F�« ¨W?³�«d?�Ë

ÆådOBI²�« Èb� rN� ·bNÐ ·UHýË

w� åXÝuÐ rO�«“Ëd?O?łò WH?O?×?� X³²?�Ë

wKOz«d?Ýù« jÐUC�«ò sŽ ¨f�« ¨U?N²?OŠU?²²?�«

w{U*« d?N?A�« ÍdJ??Ž Ìs−?Ý w�  U?� Íc�«

»UJð—ô Á“U?−?²?Š« ¡U?MŁ√ W?C?�U?ž ·Ëdþ w�

ÊU?Šò ÎWKzU??� ¨åw�u?I�« s�_UÐ oKF??²ð rz«d?ł

`L????¹ Ê√ V−¹ Æo?zU???I???(« d???NE²� X?�u�«

w� qI²� oOI?% ¡«dłSÐ wKOz«dÝù« gO'«

ÆåX  jÐUC�« …U�Ë

 «u� sŽ wKOz«dÝù«i24news" ò l�u� qI½Ë

Âbš Íc�« jÐUC?�«ò Ê√ ¨5MŁô« Âu¹ ¨‰ö²Šô«

W??³???F??A?� W??FÐUð W???O??łu?�uMJð …b???ŠË w�

¨ÊU?�√ ¨gO?'« w� W¹dJ?F�«  «—U?³?�?²?Ýô«

q³?� W?C?�U?ž Ì·Ëdþ w� w�uð b?� ÊU?� Íc�«Ë

s−??Ý w� t�U??I??²??Ž« ‰ö?š 5?Žu?³??Ý√ u??×½

ÆåW�Ëb�« s�QÐ …bAÐ d{√ ¨ÍdJŽ
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»eŠ  U�uJŠ UN²�b
 w²�«  U?�b)« vKŽ b¼Uý t�H½ VFA�«
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UF²*« åWOLM²�«Ë W�«bF�«ò

»—UŠ Íc�« b?OŠu�« »e(« u¼ åW?OLM²�«Ë W�«b?F�«ò Ê≈ ‰U
Ë

¨»ö?I½ô«Ë W¹U?uK� 5?
«u?²�«Ë ¨b?Š«u�« »e?(« W?O?ýU?	 b?{

ÆWLEM*« W1d'«  UJ³ýË WOÐU¼—ù«  ULEM*«Ë

5Ð  U¦ŠU³*« s� …b¹bł W�uł

åWO½UG�ô« W�uJ(«Ë ÊU³�UÞò
Ê√ ¨f�« ¨W?O½U?G?	_« åÊU?³�UÞò W?�d?Š rÝUÐ Àb?×?²?� sKŽ√
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الخميس 10 حزيران 2021

ــات اآلســــيــــويــــة املــــــزدوجــــــة فـــــي كــــــرة الــــقــــدم: ــيـ ــفـ ــصـ ــتـ الـ
ــان ــســت ــان ــركــم ــام ت ــ ــ ــتـــاره ويـــخـــســـر أم ــتـــهـ ــع ثـــمـــن اسـ ــدفـ لـــبـــنـــان يـ

دفع منتخب لبنان مثن اهتزاز شــباك الحارس مهدي خليل 
من كرتن ثابتتــن، اىل إكامله الدقائق األخــرة من املباراة 
مع تركامنســتان بعرشة العبن، بعد طرد املدافع نور منصور 
ببطاقة حمراء، فســقط 2 - 3 )الشــوط االول 0 - 0(، يف 
املباراة التي أجريت بينهام قبل ظهر اليوم عىل ملعب جويانغ 
يف كوريــا الجنوبية، يف املجموعة اآلســيوية الثامنة من 
التصفيات املزدوجة املؤهلة ملونديال قطر 2022 وكأس آسيا 

يف الصن 2023.
وحرمت الخســارة لبنان ضامن مقعد يف الدور اآلسيوي 
الحاسم املؤهل ملونديال قطر، والتأهل املبارش لنهائيات كأس 
آسيا يف الصن، علام أن مصر »منتخب األرز« ال يزال يف يده 
يف أرض امللعب يف حال تخطيه كوريا الجنوبية مستضيفة 

التجمع الخاص باملجموعة األربعاء املقبل.
وتأخر املنتخب اللبناين 0 - 1 بكرة رأسية لظفار باياجانوف 
يف الدقيقــة 60، اذ تطــاول بنجاح لرضبــة حرة من مين 

املنطقة، وأودع الكرة شباك الحارس مهدي خليل.
إال أن الرد اللبناين جــاء صاعقا عرب املهاجمن االحتياطي 
ربيع عطايا وحسن »سوين« ســعد ليمنحا لبنان التقدم 2 - 
1 يف غضون دقيقتن. وســجل عطايا إصابة التعادل 1 - 1 
اثر مجهود فردي، اذ اقتحم املنطقة الرتكامنية وأرســل الكرة 

أرضية اىل مين الحارس يف الدقيقة 73.
ويف الدقيقة 75 منح ســعد التقدم للبنان 2 - 1 بتسديدة 
من خارج املنطقة اىل املقص األمين ملرمى الحارس الرتكامين.

ويف الدقيقة 86 ومن كرة ثابتة من رضبة حرة من خارج 
املنقطة، منح اناغولييف غوشمرات التعادل لرتكامنستان 2 
- 2 بكرة حولها بسن قدمه اىل شباك الحارس خليل. وتال ذلك 

طرد الحكم للمدافع نور منصور ببطاقة حمراء.
ويف الدقيقة 90 األخرة، ســجل التيمــوراد انتاديورديف 

إصابة الفوز 3 - 2 لرتكامنستان بكرة سددها أرضية من داخل 
املنطقة اىل يسار الحارس خليل.

{ مدرب منتخب لبنان {

وبعد املباراة، أبدى املدير الفنــي ملنتخب لبنان، جامل طه، 
أسفه لضياع فوز محقق عىل تركامنستان.

وقال طه، خالل املؤمتر الصحفي: »أّدت الحامســة الزائدة 
واالندفاع غر املربرين، إىل تسجيل منتخب تركامنستان هدف 

التعادل )2-2( ثم مباغتتنا بهدف قاتل«.
وواصــل: »كانت خطوطنا أكرث حيويــة بعد التبديلن يف 
الشــوط الثاين )حســن منذر وربيع عطايا(، لكن الالعبن 
افتقدوا االنضباط والثبات، وترّسعــوا أحيانا، ولو صمدوا 7 

دقائق الختلفت الصورة«.
وأردف : »ارتكبت أخطاء يف أوقات غر محســوبة، وقتل التعادل 
املباغت روح الحيوية ووقعنا يف املحظور، فاستفاد الرتكامن وردوا 

اعتبارهم، بعد خسارتهم )1 -2( يف بروت عام 2019«.
وتابع: »تفّوقنا عليهم مرات يف السيطرة واالستحواذ، لكن 
التمّركز الســيئ أفىض إىل التفريط بالنقاط الثالث، وضاع 

التعب سدى«.
واســتكمل طه: »علينا دامئا النظر إىل األمام، وبذل الجهد 
للوقوف مجددا.. ســنتحرّض ملباراة كوريــا الجنوبية )األحد 
املقبل( متطلعن للظهور بصورة مقبولة.. صحيح أن صفوفنا 
أصبحت غر مكتملة، لكننا سنســتخدم أوراقنــا املتوافرة، 

ودامئا لكل مباراة ظروفها«.
وختم: »قاتــل العبونا حتى الثانية األخرة، ونعتذر ألننا مل 
نفلح يف إســعاد اللبنانين. نحن محكومون باملحاولة دامئا 
واالستمرار يف املشاركة واملنافسة ســعيا إىل األفضل، وأن 
تقرتن الظروف الفنية باألحوال العامة.. وهذه ُسّنة الرياضة 

عموما، وكرة القدم جزء منها«.

حسن معتوق يسدد مبراقبة العب تركامنستاين جورج مليك يحاول تخطي أحد العبي تركامنستان

ــرات تــتــواصــل ــحــضــي ــت ــك: ال ــايـ ــي الـــربـــيـــع كـــابـــي حـ ــ ــم«مـــديـــر رالـ ــ ــّلـ ــ ــعـ ــ »مــــــــعــــــــاً لـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــروت«.... »ضــــــــربــــــــة مـ

مدير رايل الربيع كايب حايك

الدكتورة سيلني حرب

حاوره جالل بعينو

الربيع  لرايل  التحضرات  تتواصل 
سينظمه  الذي  والثالثن  الســادس 
والسياحة   للسيارات  اللبناين  النادي 
)ATCL( األحــد املقبــل الواقع فيه  
13 حزيران  الجــاري   يف قضايئ  
كرسوان وجبيل. ويــأيت الرايل بعد 
نحو سنتن عىل آخر رايل وهو رايل 
اقيم يف صيف  الــذي  الدويل  لبنان 
2019  ثــم توّقفت »عجلة الراليات« 
انتشــار  بســبب    2020 العام  يف 
جائحة كورونا التي اجتاحت العامل.

ومنذ فرتة، بدأ النادي بتنفيذ روزنامة 
الرياضة امليكانيكيــة الحافلة  التي 
حطّــت الرحــال يف رايل الربيــع. 
»الديار« التقت  املدير التاريخي لرايل 
بالرياضة  الخبر  الربيع كايب حايك 
امليكانيكية عــىل الصعيدين االداري 

والفني.

{ التحضرات واملراحل {

ويقول حايك بهدوئه الالفــت »التحضرات القامة الربيع 
يف نســخته السادســة والثالثن تســر عىل قدم وساق 
والنادي املّنظم اتخذ كافة االجراءات عىل كافة األصعدة من 
تنظيمية وصحية .وكام يعلم الجميع تعود الراليات بعد غياب 
نحو ســنتن بسبب جائحة كورونا«. وتابع حايك قائالً »لقد 
اخرتنا املرحل الخاصة للرسعة بعناية وبأدق التفاصيل وبدأنا 
التحضرات منذ عدة أشهر القامة الرايل وهو باكورة الراليات 
يف العام الجاري«. وبالنسبة ملسار الرايل اجاب حايك »تبلغ 
املسافة االجاملية للرايل 232.27 كلم منها 66.68 كلم طول 
املراحل الخاصة الست للرسعة ويقام عىل طرقات أسفلتية. 
وينطلق املتسابقون عند الســاعة السابعة من صباح األحد  

من كازينو لبنان لخوض املراحل الست وهي:
*املرحلة الخاصة األوىل والرابعة للرسعة: 17.36 كلم.

- بالط – طورزيا: تنطلق هذه املرحلة من بالط  صعودا« 
باتجاه بشــليل زبدين، بر الهيت ثــم تتوجه إىل الحصون 

بإتجاه فرحت السقي، وصوال« إىل طورزيا .
تقفل هذه الطريق ان  من الســاعة  06.01 حتى الساعة 

09.01
ثم يعاد إقفالها من الساعة 09.57 حتى الساعة 12.57.

*املرحلة الخاصة الثانية والخامسة للرسعة: 14.63 كلم.
- املنصف – سبيل: تنطلق هذه املرحلة من املنصف صعوداً، 
بإتجاه  شيخان، غرزوز، بخعاز، معاد، غلبون، بجه، وصوالً 

إىل سبيل .
تقفل هذه الطريق  من الســاعة 06.58 حتى الســاعة 

.09.58
ثم يعاد إقفالها من الساعة 10.54 حتى الساعة 13.54.

الخاصة  *املرحلة اإلســتعراضية 
الثالثة والسادسة: 1.35 كلم.

-كازينو لبنان:تنطلق هذه املرحلة 
من النقطة املقابلــة ملطعم »أطالل 
صعوداً  لبنان   كازينو  بإتجاه  بالزا« 

نحو مدخل كازينو لبنان.
الســاعة  من  الطريق  هذه  تقفل 

09.19 حتى الساعة  15.15.
إىل  األوىل  الســيارة  وســتدخل 
كازينــو لبنان ناهيــة رايل الربيع 
عند الســاعة 14.30 حيث ســيقام 
التتويج«.  واردف قائالً« مركز  حفل 
التجّمــع  ومنطقة الخدمة محددان 
يف باحة موقف »املؤسسة اللبنانية 
)أدما(  انرتناســيونال«  لالرســال 
الساعة  الســاعة  08.00 حتى  من 

.»14.00

{ ارشادات املتطوعن {
وتابع قائالً »وبالنســبة  لالجراءات الصحية ســيتخذ 
النادي املنظمة كافة االجراءات وفق الربوتوكول الصادر عن 
االتحاد الدويل للسيارات)الفيا(«. واشار اىل ان بن 250 اىل 
300 شــخص يعملون يف الرايل وجميعهم من املتطوعن 
مضيفاً » أن  املقر العام للرايل محّدد يف كازينو لبنان ولقد 
عاينُت مع رئيس مصلحة الرياضة يف النادي كايب كريكر 
مقر الرايل وأنجزنا الرتتيبات املتعلقة بالســباق«. واضاف 
»نأمل من رجال الصحافة واالعــالم واملواكبن للرايل من 
هواة الرياضة امليكانيكية اتباع ارشــادات املتطوعن خالل 
املراحــل الخاصــة بحذافرها لناحية الســالمة والتباعد 
االجتامعي. واود االشــارة اىل انه تحّدد موعد جديد القفال 
باب  التسجيل للمشاركة يف الرايل عند الساعة الرابعة من 

بعد ظهر الخميس 10 حزيران الجاري«.

{ الشكر {

ووّجه حايك الشــكر اىل كل من سيســاهم يف انجاح 
الرايل ويف مقدمتهم  الجيش اللبناين وقوى األمن الداخيل 
والدفــاع املدين والصليــب األحمر والبلديات التي ســيمر 
بها الســباق واألهايل ومجلــس ادارة الكازينو. كام اوجه 
تحية خاصــة اىل املتطوعن عىل عملهــم املحرتف الذي 
تعّودنــا عليه يف الراليات وهم باتوا متمرســن ومتفانن 
الشكر  امليكانيكية.كام  الرياضة  يف عملهم وهم يعشقون 
اىل اللجنة املنظمة واىل كافة مســؤويل السباق واللجان 
ولرجال الصحافة واالعالم واملصورين مع تجديد مطالبتي 
اياهم باتباع االرشــادات املتعلقة بالسالمة وهذا امر هام 
جداً«. وختم حايك قائال »امتنى  التوفيق لجميع الســائقن 
ومالحيهم يف الســباق وجميل ان تعود أجواء الراليات اىل 
ربوع وطن األرز بعد توّقف بســبب الظــروف التي يعلمها 

الجميع«. 

جالل بعينو

جاء مكان املؤمتر الصحايف لجمعية »معاً لبروت« وتحديداً 
مــن الطابق الثاين ملبنى«الريــف« يف الجميزة املطل عىل مرفأ 
بروت الحزين »رضبة معلّم« مــن جمعية »معاً لبروت« التي 
عقدت  املؤمتر الصحايف من املبنى الذي تعرّض ألرضار جسيمة 
من جراء االنفجار لالعالن عن »تحدي بروت الريايض العاملي 
19.8« الذي ســيقام يف 11 و12 و13 حزيــران الجاري دعامً 

لبروت.
مل ينعقد املؤمتر الصحايف يف قاعة فندق او ما شــابه كام 
تجــري العادة بل  كان املكان  مبثابة رســالة رمزية من احدى 
الشقق املترضرة والتي تسر أعامل الرتميم فيها عىل قدم وساق 
بحضور عدد من مســؤويل الجمعية وابطــال وبطالت وعىل 
رأســهم عداءة األلرتا ماراتون و«املرأة الفوالذية« كاتيا راشــد 
)عضــو اتحاد العاب القوى( والبطل  املخرضم نجيب نرص  الذي 
شــارك يف بطوالت دولية عديدة ملســابقات »الرجل الفوالذي« 
ومســابقات الدراجات الهوائية والسافات والبطلة الواعدة يف 
املبارزة  تيا ابو عراج ابنة عضو اتحاد اللعبة زياد ابو عراج الذي 
حرض املؤمتر الصحــايف اىل جانب عدد من االبطال الحارضين 
ايضاً مع العلم ان عرشات األبطال والبطالت)سنكون مع األسامء 
الحقاً(  سيشاركون يف لبنان والعامل يف التحدي »كرمال عيون 

بروت« الجريحة.
احد املنظمن رجــل األعامل جورج طعمــه كان واقعياً يف 
كالمه فتحــدث بنربة واثقة عن الحدث الريــايض ذات األبعاد 

االنسانية آمالً ان يلقى الدعم من محبي لبنان وعاشقيه.
اما الدكتورة ســيلن حرب فارتجلت كلمة معرّبة )من دون 
اي خطــأ لغوي يف أمــر الفت مع تدويــن رؤوس اقالم عىل 
ورقتن عشية املؤمتر الصحايف لكن حرب - ابنة بلدة تنورين 
البرتونية- مل تستعن بهام خالل القائها كلمتها( رشحت فيها 
باسهاب حول الحدث من جميع جوانبه الرياضية واالنسانية 
واملالية واالعالمية فتمكّنت يف فرض نفســها عرب أداء الفت 

املؤمتر  الذيــن واكبوا  الحارضين واملشــاهدين  اهتامم  القى 
الصحايف مبارشة عرب وسائل التواصل االجتامعي فبدت حرب 
متمكّنة يف كلمتها. فالدكتــورة »الديناميكية«حرب )معتادة 
عىل التنّقل بن عيادات طب األســنان بــن بروت والبرتون( 
وطعمة )الذي جاء خصيصاً من العاصمة االنكليزية لندن حيث 
مكان عمله عشــية املؤمتر الصحايف وسيشارك كسائق يف 
التحدي عىل حلبة  RPM يف املتن( أجابا عىل أسئلة الحارضين 
بكل وضوح وشــفافية. واذا كان ال بد من وضع عالمة عىل 
املؤمتر الصحايف واجوائه فانه لن يقل عىل عرشة عىل عرشة. 
فاختيار املكان جاء معرباً كالحدث ومراحل التحضر له أمثرت 
نجاحاً مع مواكبة مــن اركان الجمعية  والعاملن فيها مجاناً 
وتحديداً من فرنسا عرب ثريا افرام بارود ومن الواليات املتحدة 
األمركيــة عرب ندى افرام حجييل ومن العديد من املشــاركن 

واملشاركات يف تنظيم  للحدث.
انتهى املؤمتر الصحايف ببصيــص أمل بعودة بروت ولبنان 
معافين مام يعيشه وطن األرز من محن عىل كافة األصعدة مع 

وجود لبنانين ولبنانيات ال يستسلمون وال ييأسون ...
انه التصميم اللبناين. تحيــة اىل »معاً لبروت« مع األمل ان 
ينجح »التحدي« والدعم املرجو منه ألهداف امنائية وانســانية 

وطبية وغرها.

اتــــحــــاد الـــتـــريـــاتـــلـــون يـــنـــظـــم مـــســـابـــقـــة أكــــواتــــلــــون األحــــد
ينظم  االتحــاد اللبناين للرتياتلون بطولة لبنان  يف األكواتلون 
للعام الجاري  األحد املقبل الواقع فيه 13 حزيران الجاري يف مدينة 
صور. واملســابقة مؤلفة  من ثالثة اجزاء متتالية: ركضوسباحة 
ثم ركض  من الســاعة السادسة والنصف صباحاً وحتى العارشة 
صباحاً لجميع الفئات العمرية وذلك تحت سقف رشوط السالمة 
العامة التي تفرضها  وزاريت الصحة العامة  والشباب والرياضة 

.وتأيت هذه البطولة ضمن روزنامة نشــاطات االتحاد السنوية 
بالتعاون مع بلدية صور ومشاركة جميع األندية االتحادية.

ويف ما ييل مسار السباق:األنطالق ركضاً  عىل  الكورنيش 
البحري )5كلم( ثم  يتجه املتســابقون  للسباحة داخل البحر 
ملسافة كيلومرت واحد ونصف تقريباً يف املسبح البلدي ملدينة 

صور فمجدداً الركض عىل الكورنيش البحري )2.5كلم(.

خــــــــــــــــــال مـــــــــؤتـــــــــمـــــــــر صــــــحــــــافــــــي
ــاملــي« ــع ــروت الـــريـــاضـــي ال ــيـ ــدي بـ ــح ــق »ت ــل ــط ــروت« ت ــي ــب ــاً ل ــعـ »مـ
ــم ــال ــع ــاء ال ــ ــح ــ ــان فــي جــمــيــع أن ــنـ ــبـ ــاق لـ ــّشـ 19.8 وتــــحــــشــــد عـ

طعمة وحرب وباز مع عدد من االبطال والبطالت

 ) Together LiBeirut( »دعت جمعيــة »معــاً لبــروت
كل عّشــاق  لبنان لالنضامم إىل الـ 150 مشرتك يف »تحدي 
بــروت الريايض العاملــي 19.8 » الذي ســيقام من 11 إىل 
13 حزيران الجــاري لدعم مشــاريع إعادة إعامر العاصمة 

اللبنانية بروت.
وجاءت الدعــوة خالل مؤمتر صحايف حاشــد عقد قبل 
ظهر األربعاء يف الطابق الثاين من مبنى »ريف« الرتايث يف 
الجميزة املطل عىل مرفأ بروت املهّدموضمن اجراءات الوقاية 
من وباء »كورونا« اتخذها املنظمون. وحرض الرشيك املؤسس 
لحملة »معاً لبروت« رجل األعامل جورج طعمة ومنســّقة 
»التحدي« الدكتورة ســيلن حــرب، ممثل النــادي اللبناين 
للسيارات والســياحة لويس باز، عدد من االبطال والبطالت 

الذين سيشاركون يف التحدي ورجال صحافة واعالم.

{ حرب {

افتتاحــاً النشــيد الوطني  ثــم كلمة  حرب جــاء فيها« 
ســيقوم املشاركون مبامرســة  األنشــطة الرياضية التي 
يختارونها عــىل 19.8 كلم أو لفة أو قفــزة أو 19.8 من أية 
وحدة أخرى، مشّجعن بذلك اصدقائهم ومعارفهم عىل التربع 
لصالح »معاً لبروت«. واضافت«إنَّ اســم التحدي مستوحى 
مــن العاصمة بروت، التــي تبلغ مســاحتها 19.8 كلم2 ، 
وهو يرحب بجميع األشــخاص بغض النظر عن جنسيتهم أو 
موقعهــم أو أعامرهم أو قدراتهم. وميكن املشــاركة يف هذا 
التحدي ضمن فريق أو بشــكل فردي وميكن التســجيل و/
www.(  :التــايل التــربع مــن خالل املوقع االلكرتوين  أو 

الريايض  بروت  » تحدي  وتابعــت   .)togetherlibeirut.org
العاملي 19.8 هــو تذكر للعامل باحتياجــات بروت العديدة 
بعد عرشة أشــهر من االنفجار الذي دّمرها  وهوأيضاً دعوة 
لالستمرار يف دعم ســكّان بروت الذين نجوا من االنفجار 
.ووّجهت الشــكر  باســم الجمعية لكل من سيســاهم يف 
انجاج الحدث الريايض ذات الطابع االنساين من أندية وعىل 
رأسها النادي اللبناين للسيارات والسياحة ورياضين ورجال 
صحافة واعالم. واشــارت اىل ان النادي اللبناين للســيارات 
والسياحة ) الكسليك( ســيكون محطة للعديد من املشاركن 
واملشاركات الذين ســيقومون بالتحدي الخاص بهم يف  مقر 
النادي املذكور. ووجهت تحية اىل الحارضين باسم  العديد من 
اركان »معاً لبروت« وعىل رأسهم ثريا افرام بارود وندى افرام 

حجييل وغرهن واملوجودات  خارج لبنان«. 

{ طعمة {

بدوره، تحــدث طمعه وهــو رجل أعامل فقــال  »نهدف 
الثانية  الحدث الســتكامل املرحلة  جمع التربّعات مــن  إىل 
من دعمنالبــروت، حيث ســنعمل عىل مســاعدة املرىض 
العق والصحة  الصحية  الرعايــة  املحتاجن وتوفر خدمات 

لية لهم وترميم األبنية األثرية ودعــم الــرشكات الصغرة«. 
وكشــف طعمة ،وهو سائق راليات ســابق شارك يف العديد 
من السباقات، انه سيشارك مع عدد من السائقن يف القيادة 

ملسافة  محددة عىل حلبة »ار. يب. أم« )املتن(. 
ويف هذا السياق سيستقطب  الحدث أكرث من 150 ريايض 
محــيل ودويل وأوملبي ومشــاهر ومواطنــن ومغرتبن 
وأصدقائهم من جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك كندا والواليات 
املتحدة وفرنسا واململكة املتحدة وإيطاليا وبولندا وسويرسا 

لبنان،  إىل  البلدان، باإلضافة  من  واليونان وأسرتاليا، وغرها 
ل فيه أكرث من 75 مقيم وناد ريايض.  حيث تسجَّ

ومن أبــرز التحّديات: القيام بنشــاطات رياضية متعّددة 
عىل مســافة اجاملية تبلغ 198 كم بأقّل من 19.8 ســاعة، 
الركض ملدة 19.8 ساعة، الســباحة يف البحرملســافة 19.8 
كم، ركوب الدراجة عىل مســافة 19,8 كلــم، لعب أكرث من 
19 مباراة شــطرنج، ســحب شــاحنة يدوياً لـ 1,98 كلم، 
تســلّق بناية الريف األثرية يف الجمّيزة عىل مســافة 198 
املتبقن رياضيات الرك املشاركن  كم، كام سيامرس عدد من 

ض، القفز، امليش، التسلق والتجذيف وغرها.
وخــالل املؤمتر تم عــرض فيلمن وثائقيــن عن الحدث 

والجمعية وعن األبطال والبطالت املشاركات فيه.

ــي كــــــرة الـــقـــدم ــ ــة فـ ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــة الـ ــ ــي ــ ــرك ــ ــي ــ ــات األم ــيـ ــفـ ــصـ ــتـ الـ
ــس بـــــاراغـــــواي وتــــعــــادل األرجــنــتــيــن ــدهـ ــل يـ ــ ــرازي ــ ــب ــ ــار ال ــطـ قـ

حافظ منتخب الربازيل عىل سجله املثايل يف تصفيات أمركا 
الجنوبية املؤهلة ملونديال 2022، بعــد فوزه اليوم األربعاء يف 

الجولة السادسة عىل مضيفه باراغواي بهدفن دون رد.
وأحرز النجم نيامر هدفا مبكرا يف الدقيقة الرابعة، وأضاف 
لــوكاس باكيتا هدفا يف اللحظات األخــرة )الدقيقة الثالثة 
من الوقت الضائع(، لتحقق الربازيل انتصارها الســادس عىل 

التوايل يف التصفيات.
ويتصدر منتخب الربازيل، جدول ترتيب تصفيات قارة أمركا 
الجنوبية بالعالمة الكاملة )18 نقطة من 6 مباريات(، فيام 

تجمد رصيد باراغواي عند 7 نقاط يف املركز السادس.

{ تعادل األرجنتن {

وأحــرزت األرجنتــن، هدفن يف أول 8 دقائــق، لكنها مل 
تســتطع الصمود أمام ضغط كولومبيا يف الشــوط الثاين، 

ليتعادل أصحاب األرض 2-2.
بدأ منتخب األرجنتن، املباراة بأفضل طريقة ممكنة، عندما 
وضع كريســتيان رومرو، الذي كان يخوض مباراته الدولية 
الثانية فقط، الكرة برأســه يف الشــباك بعــد ركلة حرة يف 

الدقيقة الثالثة.
وجعل لياندرو باريديس النتيجــة 2-0، بعد خمس دقائق 
الحقة، عندما شق طريقه وســط مدافعي كولومبيا، قبل أن 

يضع الكرة يف املرمى.

{ فوز مفاجئ لبرو عىل اإلكوادور {

وفجر منتخب برو، مفاجأة مدويــة، بعد أن حقق الفوز 
األول له يف التصفيات، يف عقر دار اإلكوادور، بنتيجة 1-2.

وعىل ملعــب رودريغو باث ديلغادو، خرج الشــوط األول 
بشباك نظيفة للمنتخبن.

ويف الشــوط الثاين، تقدم الضيوف بهدف أول يف الدقيقة 
62 بتوقيع الجناح كريستيان كويباس.

ويف الدقيقة 89، أَمن لويس أدبينكوال انتصار برو بالهدف 
الثاين، قبل أن يســجل غونثالو بالتا، هدف حفظ ماء الوجه 

ألصحاب األرض بعدها بدقيقة.
ويعد هذا هو الفوز األول لبــرو يف التصفيات بعد تعادل 
و4 هزائم متتالية، لرتفع رصيدها إىل 4 نقاط يف قاع الجدول 

)املركز العارش(.
فيام تكبــد منتخب اإلكوادور خســارته الثانية تواليا بعد 
ثنائية الربازيل، والثالثة منذ بداية التصفيات، ليتجمد رصيده 

عند 9 نقاط باملركز الثالث.

{ تعادالن لألوروغواي وتشييل {

ويف مباراتن أخرين، تعادلت فنزويال مع األوروغواي )0-
0(، وتشييل مع بوليفيا )1-1(.

نــــــــــــــادي لــــــــيــــــــدرز عـــــــّيـــــــن مـــــــايـــــــا أشــــقــــر
مــــــــســــــــؤولــــــــة الـــــــــعـــــــــاقـــــــــات الــــــعــــــامــــــة

عّن نادي »ليدرز«، الذي يرئســه ميشــال بو 
الســيدات لكرة  الالعبة يف صفوف فريق  عبدو، 
السلة  مايا اشقر مســؤولة العالقات العامة يف 
النادي يف إطار ورشة العمل »الالفتة« التي يقوم 

بها النادي القادم بقوة اىل عامل األضواء.
أشقر سبق لها أن مّثلت لبنان مرات عدة ولعبت 
مع أبرز االندية اللبنانية. وباالضافة اىل نشاطها 
السلوي، تتمتع اشقر بخربة كبرة يف مجال ادارة 
االعامل والتســويق والعالقات العامة. اذ ســبق 
ان شــغلت اكرث من منصب مــع رشكات عاملية، 
فضال عن كونها تبوأت منصب منســقة الرياضة 
والنشــاطات يف رشكة »تاتش« اىل جانب عملها 
كمديرة يف قســم العمليات عن منطقة الجنوب 

وجبل لبنان يف الرشكة املذكورة.

وتعــد اشــقر 
لنــادي  مكســباً 
»ليدرز«وتطــوره 
التي  الخطــة  مع 
اللجنة  وضعتهــا 
للنادي  االداريــة 
يُظهــر  بحيــث 
رغبتــه  النــادي 
كل  باحتضــان 
وتكوين  الكفاءات 
مــن  مجموعــة 
صيــن  ختصا ال ا

لتقديم صــورة غر اعتيادية عــن العمل االداري 
الجديد يف الرياضة اللبنانية.

مايا اشقر

انتصاران للحكمة وبيروت
أنيبال  الحكمــة عىل  فاز 
زحلة )122-71(، يف املباراة 
التــي جرت أمــس األربعاء 
القلبين  راهبات  ملعب  عىل 
األقدســن يف زحلة، ضمن 
لبنان  املرحلة 15 من بطولة 
يف  أيرنجي«  أل  أكس  »أكس 

كرة السلة.
وعــىل ملعــب مجمــع 
الشــياح، فاز بــروت عىل 

أطلس الفرزل )56-95.
وتســتكمل املرحلة اليوم 
الخميــس، فيلتقــي عنــد 
الســاعة الرابعة بعد الظهر 
املتحــد مع الشــانفيل عىل 

ملعب املتحد يف طرابلس.



1ـ محمود مرعي، دفاع

2ـ يسحبون، راموا

3ـ رنّم، رحّي، مقّر، كم

4ـ فيوميتشينو، أور

5ـ تود، سهيل، لوكسمبورغ

6ـ أساند، رسا، ملا، دلوا

7ـ مفلسان، ملهاة، اآلُمد

8ـ ميّل، دوماس، خّل، سلّة

9ـ نشله، أينعت، اليخت

10ـ ري، يفكّها، بس، بَدونا

11ـ نيجرييا، المتنا، نعّد

12ـ سكينة، راجت، لوِبه، 

بل

، مقاتلة، منت، بدر 13ـ مهَّ

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

عاصمة آسيوية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  عدّي بن زيد 

اخترب معلوماتك

1ـ موسيقي منساوي. 

2ـ انعِطف وأنثني. 

إحتفــاالت  3ـ 

واجتامعات سنوية.

4ـ عملة رقمية مشّفرة. 

5ـ إشعال وإلهاب النار.

لوليــم  1ـ مرسحيــة 
شكسبري. 

2ـ الفقر. 
3ـ يواصل القول. 

4ـ جَمل ضخم شديد. 
5ـ العــب كــرة قــدم 

برازييل. 

أديب وناقد فرنيس راحل. درس البالغة والفلسفة، ثم 

بدأ بدراسة الطب لكنه مل يكمل دراستها. عمل صحافيا، 

وارتبط بصداقة مع األديب والشاعر فيكتور هوغو.

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمعت:

11+3+7+5+2- دولة أوروبية.

4+9+7+2+7- دولة عربية.

8+10+7+5- دولة عربية. 

5+2+7+6- وكالة أنباء عربية. 

1+6+9- إبيضَّ شعره.

11+2+5- مدينة يف املغرب. 

8+3- أْصل.

1ـ ما إسم الفيلسوف القديم املشهور الذي لّقَب بـِ املعلّم 

الثاين، وذلك لدراسته كتب املعلم األول ارسطو؟ 

ــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم أول مدينة إحتلها العرب يف االندلس؟ 

ــــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هو الشاعر العبايس الذي لّقَب بـِ النّواح؟ 

ــــــــــــــــــــــــــ

4ـ سد اسوان الذي هو ثالث اكرب خزان مايئ يف العامل، 

هو سد مايئ عىل نهر النيل يف جنوب مرص. طوله 3600 

مرت وارتفاعه 111م. فكم كان عدد العامل الذين شاركوا 

يف بناء هذا السّد؟ 

ــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف 15 آب 1947 حققــت الهنــد إســتقاللها بعد 

مقاومة ســلمية وعصيان مدين . ففي أية سنه اعلنت 

الجمهورية يف الهند؟ 

ــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية والية أمريكية يقع مطار ليهيو؟ 

ــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية دولة آسيوية توجد اهم سوق للخيزران يف 

العامل؟ 

ــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية عاصمة بأمريكا الجنوبية يقع مطار إزيزا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــ

9ـ يف أية ســنة ُمنَحت كوكب الرشق السيدة أم كلثوم 

وسام األرز الوطني؟ 

1ـ مريفت أمني، نسم

2ـ حسن يوسف، رشيكه

3ـ محمود املليجي

، نسله، ينّم 4ـ وبَّ

5ـ دوريس داي، يرتق

6ـ منحته، أيف 

7ـ يشري، ديكارت

8ـ عر، يلسمونه، آل

9ـ ياِمن، املعالجة

10ـ مقَول، هات، آٍت

11ـ دور، والس، بم

12ـ فا، أكمة، إستلّت

13ـ كوسا، خل، نون

14ـ عرمرم، اليباب

15ـ بدل، خّد، هّب

16ـ واّلستون

17ـ رومل، نعرب

18ـ غادة عادل

؟ من هو
من هي؟

لبناين  وشاعر  موسيقي  1ـ 
راحــل مــن رواد املوســيقى 

اللبنانية. 
عموديا: 

أوروبية  وزراء  رئيســة  1ـ 
راحلة.

2ـ وزير لبناين راحل.
3ـ ولَد، حية قيل بأنها تطري، 

إنقياد إىل.
4ـ للندبة، يجري يف العروق، 

داوى، مدينة سورية.
5ـ صفــة للذهــب، ممثلة 

مرصية، من األزهار.
6ـ ممثل أمرييك راحل، سهم 

باألجنبية.
7ـ نوتة موســيقية، ممثلة 

أمريكية.
ــر األمــر، يتغرّي لون  8ـ أخَّ

وطعم املاء.
9ـ عاهَدت، إبن آوى.

10ـ ممثلــة مرصية، فطَن 
واهتمَّ لـِ، ثرثر بال منفعة.

11ـ إطأمنَّ لـِ، مداخلُه، طرَد.
12ـ الرقاد، جبان.

13ـ يقيــم باملــكان، تُقال 
للوالدة، علو وارتفاع.

14ـ أحــد الخمســة املغنني 
الكبار قدميا، بلدة يف الشوف.

15ـ يعيش، للتأوه.
16ـ رفــَق باإلبل، يُطلَق يف 

الجو.
17ـ فيلم ألم كلثوم، فّضة.

18ـ االســم االول لفنانــة 
عملة  الصورة،  صاحبة  لبنانية 

افريقية.

2ـ دولة أوروبية، عطَّش، 
للنهي.

3ـ ســقِيي لـــِ، مقياس 
أريّض، اجــزاء النباتات التي 

تتكون فيها حبوب القمح.
4ـ جــاء زائرا بعــد أيام، 
إقرتبُت من، حرف جر، لسَع.

5ـ مــاء جاٍر، نفخ منخره 
غيظا، حرف نصب، العب كرة 

إسباين. 
6ـ يــرّص، نتكرّب ونفخر، 
عاصمة دولة بنني ســابقا، 

عروس.
7ـ قطَع، شــاعر مهجري 

راحل، أهّم أنهر سويرسا. 
8ـ تكاتبني، مجلة عربية، 

االســم الثاين ملمثل مرصي 
راحل.

الــدورة  مكتشــف  9ـ 
الدمويــة الصغرى، بلدة يف 

قضاء جزين.
10ـ ذكــر املعــز، خاتلها 
وخادعهــا، عمــل خاِس ال 

فائدة منه.
11ـ شاعر وقايض الكوفة 
لسّتني سنة، إفتنَت بـِ، يعطيه 

النحل، قرميد. 
وكيميايئ  مخــرتع  12ـ 

سويدي، ساحات القتال.
واســتجابوا  رضيوا  13ـ 
لألمر، فريق كرة اســباين، 

شبيه.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

تنام عىل مرشوع وتستفيق عىل آخر جديد. 

هكذا أنت سيع البّت يف كل األمور. ال تتخذ أي 

قرار يف هذه املرحلة، بل تريث قليال.

ســتصلك أخبار ممتازة مــن أقرباء بعيدين 

عن مقــرك. عليك املغامرة واملجازفة يف بعض 

املشاريع حتى تحصل عىل النجاح والتقدم. 

تحســن يف وضعك املايل، والعاطفي أيضا. 

بامكانك أن تأخذ املبادرات وتقيم االرتباطات. ال 

تشاور أحدا بشؤون أمورك الخاصة. 

سينتابك القليل من الحرية واألرق فال تدع هذه 

األمور تقلقك. اتجه هذه الفرتة اىل الرومانسية، 

ووفر جهودك لالهتامم جيدا بالحبيب اللطيف. 

افتح نوافذ قلبك عىل الحب لتستفيد من هذه 

الفرتة الجميلة . ابتســم وعد اىل ما كنت عليه 

من املرح والفرح ألن الحظ السعيد سريافقك.

تجد نفسك بحاجة اىل من يعطيك الطأمنينة 

واألمان عىل الصعيد العميل. ستنال ما تريد من 

مؤازرة ودعم إذا طرقت الباب املناسب. 

مبادرات طيبة وحســنة تتعلق مبستقبلك. 

االخالص نادر جــدا يف هذه األيام فال تحزن. 

آن األوان لتمّيز بني الصداقة والُحّب الحقيقي.

يتحســن وضعك العام ما ســينعكس عىل 

حياتك العائلية واالجتامعية. من املمكن الوثوق 

باألصدقاء، ولكن ابتعد عن األشخاص الخبثاء.

تتلقــى اقرتاحا مفيدا من انســان مخلص 

وصادق فال متر عليه مرور الكرام. تنعم حاليا 

بجو ايجايب مريح عىل الصعيد العاطفي. 

مواقــف جديدة ممتازة تســاعدك عىل حل 

املشــاكل التي تتعرض لها. ستكون أكرث هدوءا 

وتفاؤال وسرتى األمور بوضوح وجّدية أكرث. 

يساعدك الحظ، وفطنتك أيضا، عىل تحقيق 

كل ما تحلم به يف هذه اآلونة. حان الوقت فعال 

ألنك عانيت وضحيت كثريا من أجل غريك. 

ال تضيــع الوقت الثمني. إذا كنت تفكر بعمل 

ما بارشه برسعة وال تتأخر، ألن وضعك الفليك 

يخدم مصالحك خالل هذه الفرتة.

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

انقطاع
بنزين

بريوت
بوردو

براغ
بعلبك

باتيستا
برلني

باكستان
بوليفيا

بنغالدش
توغو

ترانسيك
تريانا
ثانية
ثياب

ثور
جدة

حصة
حامس

خربة
دبلن
ذهب
راديو

زند
سورينام

سواح
شعب

صحف
صداقة

عقيد

فلوريدا
فنلندا
فرنسا
قرين
قمة

كمبوديا
كوبنهاغن

لويزيانا
لقامن

موضوع
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ماراتــــــــون الحكومــــــــة علــــــــى وقــــــــع طوابيــــــــر البنزيــــــــن ... وبــــــــري حــــــــذر » تيصيــــــــر الفــــــــول باملكيــــــــول« 

لبنــــــــان فــــــــي  باالقتصــــــــاد  السياســــــــة  تتحّكــــــــم  والتطبيــــــــق هكــــــــذا  العلــــــــم  بيــــــــن 

روحـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــي: مـــــــنـــــــعـــــــنـــــــا وقــــــــــــــــــــــــوع الــــــــــــــحــــــــــــــرب عــــــــــلــــــــــى ايـــــــــــــــــــران

األمــــــــــــــــــم املـــــــــتـــــــــحـــــــــدة تــــــــنــــــــاشــــــــد الـــــــــعـــــــــالـــــــــم مـــــــــســـــــــاعـــــــــدة ســـــــــكـــــــــان غــــــــزة 

ـــ »شــكــل مــطــلــق«  ...)تـــتـــمـــة( دمــشــق تــرفــض بـ ــاء قــــادة أوروبــــا ــق ــل ــة ل بـــايـــدن فـــي رحــلــة خــارجــي

البعد الســيايس الذي يربز أكرث من دوره يف البلدان املُتطورة 
حيث يتمتع الناخب بوعي إقتصادي أكرب.

هذا األمر منذجه »اليف« يف رسم يُظهر ديناميكية العالقة 
بني السياســة واإلقتصاد )أنظر إىل الرســم(. وقّسم »اليف« 

الرسم إىل ثالثة بلوكات ديناميكية:
البلوك األوّل ويحوي عىل التأثريات اإلقتصادية والسياسية 
لإلجــراءات املُتخذة من قبل الحكومــة والالعبني الخارجيني 
)صندوق النقد مثاًل( وهو ما يربز عىل الرسم يف األسهم رقم 

3، 4، 10، 8 و9 عىل الرسم؛
البلوك الثاين ويحوي عىل ردة الفعل اإلقتصادية والسياسية 
للحكومــة عىل أحداث إقتصادية وسياســية ُمعّينة. وهو ما 

يظهر يف الرسم عىل األسهم 1، 2 و5.
البلــوك الثالث ويحوي عىل تربير للمســاعدات الخارجية 

بحسب اإلطار االقتصادي والسيايس القائم آنًيا.
وتُظهــر أبحــاث »اليف« أن القطاع الخــاص هو العنرص 
األســايس يف العالقات اإلقتصادية خاصة النمو االقتصادي، 
التجــارة مع الخارج، التضّخم، وميزان املدفوعات، والوظائف. 
وبالتــايل تتفاعل الحركات العاملية واملجتمع املدين مع تطّور 
هذه املــؤرشات من خالل إحتجاجات وإرضابات والتي ترُتجم 

عادة بثمن إنتخايب تدفعه القوى السياســية يف البلدان التي 
فيهــا دميوقراطيات ووعي ُمجتمعي كبري. لكن يف الدول التي 
يلعــب فيها وعي أقّل أو يلعب البعــد املذهبي دوًرا يف اللعبة 

السياسية، تتعقد األمور بشكل كبري!
يقول الباحث Zeev Maoz من جامعة ميشــيغان، ان البعد 
الدينــي ال يدخل فقط يف الحياة الشــخصية، بل له تأثري يف 
الحيــاة العامة من خالل مأسســة الكيانات الدينية وبالتايل 
تلعب هذه املؤسسات دوًرا يف التأثري األيديولوجي والعمالين 
عىل األرض )املامرسات الدينية( داخل مجموعات تُصّوت عادة 
بنفس اإلتجاه يف االنتخابات. وهو ما يتّم إســتغالله من قبل 
القوى السياسية يف إتجاه مصالح سياسية إقتصادية تؤّدي 
عــادة إىل رضب الدميوقراطية مبفهومها النظري القائم عىل 
قانــون األعداد الكبرية وخيارات حرّة مبنية عىل وعي الناخب 

اإلقتصادي.
يف القرن التاســع عرش، عالج كارل ماركس ُمشــكلة دور 
الدين يف السياســية ضمن نطاق الفلسفة السياسية. ويقول 
ماركس أن النخب التقليدية والربجوازية تستخدم الدين لدعم 
البنيــة الطبقية وخضوع الربوليتاريــا )Elster 1985(. هذا 
املفهــوم هو عنرص مهم ملا نصفه باملنظــور الذرائعي للدين 
والنظرية السياسية. ومع ذلك، حتى يف املاركسية، يلعب الدين 

دوًرا داعاًم فقط.

إذا ومام تقّدم نرى أن التقاعس 
يف القــرارات اإلقتصادية يكمن 
يف قســم كبري يف الحســابات 
تُسيطر  التي  والدينية  السياسية 
عىل الحياة اإلقتصادية اللبنانية. 
ويبقى الســؤال: مــا الذي مينع 
املجتمع املدين والحركات العاملية 
يف لبنان من القيام بإحتجاجات 
كام تنص عليه النظرية السياسية 

واإلجتامعية والفلسفية؟
العديــد مــن التربيــرات تّم 
إعطاؤهــا يف تحاليــل الخرباء 
منهــا أن الشــعب مل يصل إىل 
باإلضافة  بعــد،  املجاعة  نقطة 
إىل اإلرتهان واإلســتزالم للقوى 
السياسية واألحزاب، واإلستفادة 
املادية من هــذه األحزاب، والبعد 
الدينــي الــذي يقســم املُجتمع 

اللبناين إىل مجموعات. وبإعتقادنا، وكام رّصح كارل ماركس 
عىل هذا الصعيــد، ال يعي املُجتمع اللبناين حقيقة الواقع املّر 
الذي وصل إليه املُجتمع اللبناين مع الـ social dumping الذي 

تعرّض له والذي ستظهر آثاره يف املرحلة املُقبلة بشكل عنيف 

قد يقود إىل ردات فعل عنيفة عىل شكل ما حصل يف رومانيا 

يف تسعينات القرن املايض.

باملتطرفني يف الواليات املتحدة خططوا لهذه الحرب.

ووجه انتقادات للمؤسســات اإليرانية املعنية باالنتخابات، 

قائال إن ظلام كبريا تم ارتكابه يف حق النظام وحق الناس وعدد 

من الشخصيات الذين تم رفض ترشحهم.

وأكــد روحاين أن االتفاق النووي يعترب املســار الوحيد الذي 

ســيؤدي إىل رفع العقوبات عن البالد، وأن عىل املرشــحني يف 

االنتخابات أن يعلنوا عن موقفهم من االتفاق النووي.

وأضــاف أنه تم إلغاء القرارات التي فرضت عىل إيران مبوجب 
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة.

مــن جانبه، قال وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن إنه 
يتوقع أن تظل مئات العقوبات األمريكية سارية عىل طهران حتى 

إذا تم االتفاق عىل العودة إىل االتفاق النووي.
يف املقابل، أشار الناطق باسم الحكومة اإليرانية عيل ربيعي 
إىل أنــه ال يوجد ما مينع الحكومة من التوصل التفاق يف فيينا 

قبل االنتخابات الرئاسية املقبلة.
من جهة أخرى، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل 
غرويس إن الوكالة مل تتمكن من تحقيق التقدم الذي كانت تطمح 

إليه مع إيران بشأن قضايا عدة، مشددا عىل الحاجة يف املرحلة 
املقبلة للحصول عىل أجوبة بشأن أسئلة تم طرحها عىل إيران.

ويف سياق متصل، أكد سريغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية 
الرويس، أنه مل يبق هناك إال القليل من القضايا العالقة بشــأن 
اتفــاق إيران النــووي، وال ميكن أن تظهر مــن اآلن صعوبات 

مستعصية أمام العودة إليه.
ترصيحات ريابكوف جاءت أمس األربعاء خالل مشاركته يف 

منتدى »قراءات برمياكوف« يف موسكو.  
وقال: »لقد اكتســبت املفاوضات زخام خاصا بها. وعىل ما 
يبدو، يف األيام املقبلة سيســتأنف العمل عىل ما ميكن تسميته 

وثيقة ختاميــة للمفاوضات«.وأضاف: »ال أرى أي صعوبات ال 
ميكن التغلب عليها عىل هذا املسار، ال سيام تلك املرتبطة بتطور 
األحــداث الداخلية يف إيران قبيــل االتخابات. ونحن يف الوفد 
الرويس هناك يف فيينا نعمل عىل ترسيع التوصل إىل النتيجة 

النهائية«.
وشدد ريابكوف عىل أنه ال توجد مربرات للمامطلة يف العملية 
التفاوضية، وقال: »بالرغم من وجود قضايا مل يتم حلها، ال ميكن 
القول إن هناك الكثري منها، وكلها يف غاية الوضوح. ومن السهل 
هنــا العثور عىل التوازن األمثل للمصالح والصيغ النهائية التي 

سيعتمدها الطرفان«.

وقالت هاســتينغز إن ما يدخــل إىل قطاع غزة من بضائع 

ومواد بناء ومساعدات يف الوقت الحايل ميثل 50% فقط مام 

كان يدخل القطاع قبل »التصعيد اإلرسائييل« األخري.
كام طالبت هاســتينغز بالســامح للمصابــني واملرىض، 

خصوصــا املصابني بالرسطان واألمــراض املزمنة، مبغادرة 

القطاع لتلقي العالج يف الخارج.

{ املستوطنني يقتحمون األقىص {
من جهة أخرى، جدد عرشات املستوطنني اإلرسائيليني، أمس 

األربعاء، اقتحام املســجد األقىص، مبدينة القدس، بحراســة 
رشطة االحتــالل اإلرسائيلية، فيام أغلقــت قوات االحتالل 
مؤسســة فلسطينية وشنت حملة اعتقاالت بالضفة الغربية 

والقدس املحتلتني.
وقالــت دائرة األوقاف اإلســالمية بالقــدس، يف ترصيح 
مقتضب، إن 78 مســتوطنا اقتحموا املســجد األقىص أمس 

بحراسة الرشطة اإلرسائيلية.
وتداولــت صفحات إعالميــة محلية فلســطينية صورا 
وفيديوهات القتحام 36 مســتوطنا إرسائيليا لباحات املسجد 

األقىص بحامية من رشطة االحتالل.
وقد أّجل املجلس الوزاري اإلرسائييل املصغر للشؤون األمنية 

املسرية التي تعرف مبسرية األعالم، إىل الثالثاء املقبل.
وخّيم الخــالف داخل حكومة رئيس الــوزراء اإلرسائييل 
بنيامني نتنياهو بني مؤيد ومعارض ملســار املسرية التي دعت 
إىل تنظيمها جامعات ميينية متطرفة اليوم الخميس، يف وقت 
دعت فيه األمم املتحدة »إرسائيل« وحركة املقاومة اإلسالمية 

)حامس( لتفادي االستفزازات وضبط النفس.
فبعد 3 ســاعات ونصف الســاعة من الســجال والخالف، 
انتهى املجلس الوزاري املصغر للشــؤون األمنية يف إرسائيل 
إىل دحرجة املســؤولية عن موعد وتنظيم مسرية األعالم يف 
القدس املحتلة إىل ساحة الحكومة املقبلة، التي من املفرتض 

أن تعرض عىل الكنيست لنيل الثقة األحد املقبل.

وتُعرف املســرية باسم »مســرية األعالم« احتفاال بإعالن 
»إرسائيل« القدس عاصمــة موحدة لها إثر احتاللها وضمها 
عام 1967، ويشــارك فيهــا اآلالف وتصل إىل القدس املحتلة، 
ومتر مبحاذاة وداخل أسوار املدينة القدمية وبالسوق الرئييس 

ويف الحي اإلسالمي داخلها..
اعتقال 11 بالضفة والقدس بينهم قيادي من حامس

ويف السياق ذاته، اعتقل جيش االحتالل أمس األربعاء، 11 
فلسطينيا من عدة مناطق بالضفة والقدس، بينهم قيادي يف 

حركة حامس.
وذكرت وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية )وفا( أمس أن 

االعتقاالت شملت 6 من القدس و5 من رام الله.

أكدت عليه الرشعية الدولية برفضها قرار الضم اإلرسائييل الباطل 
للجوالن«، أضافت إىل أن »قرار إدارة ترامب باالعرتاف بهذا الضم 
ما هو إال مؤرش إضايف عىل انتهاك واشــنطن السافر للرشعية 

الدولية وقراراتها ومواثيقها«.
وقالت الواليات املتحدة إن ســيطرة »إرسائيل« عىل الجوالن 
الســوري املحتّل يجب أن تســتمّر ما دامت سوريا متّثل تهديداً 

لـ«إرسائيل«.
ويف معرض رّده عىل سؤال عاّم إذا كانت إدارة الرئيس الحايل 
جو بايدن تعرتف بسيادة »إرسائيل« عىل الجوالن املحتل، قال وزير 
الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن »إن »إرسائيل« تســيطر عىل 

الجوالن عملياً، برصف النظر عن املوقف القانوين.

وأضاف بلينكن: »أعتقد أن ذلك يحتاج إىل أن يظل الوضع كام 

هو إالّ إذا مل تعد سوريا متّثل تهديداً إلرسائيل، وأعتقد أننا مل نصل 

إىل ذلك بعُد«.والالّفت أن بلينكن رفض يف شباط املايض االعرتاف 

بالسيادة اإلرسائيلية عىل الجوالن السوري املحتل.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة »سانا« السورية أنّه ُسمع دوي 3 

انفجارات يف أجواء دمشق بالتزامن مع تحليق طائرات إرسائيلية 

يف أجواء البقاع اللبناين.

يف هــذا اإلطار، قالت »ســانا« إّن »الدفاعات الجوية تتصدى 

لعدوان إرسائييل من اتجاه االرايض اللبنانية«.

كام أعلن التلفزيون الســوري عن »سامع دوي انفجارات يف 

سامء العاصمة السورية دمشق«.

وكتــب بايــدن يف مقال رأي نرش يف صحيفة »واشــنطن 
بوســت«: »هل ســتثبت التحالفات واملؤسسات الدميقراطية 
التي شكلت جانباً كبرياً من القرن املايض قدرتها عىل مواجهة 
التهديدات والعداوات يف العرص الحديث؟ أعتقد أن اإلجابة هي 

نعم. لدينا فرصة إلثبات ذلك هذا األسبوع يف أوروبا«.
وســيتوقف بايدن يف محطته األوىل يف قرية سانت إيفز 
الساحلية يف كورنوال حيث سيشارك يف قمة مجموعة السبع.

ومــن املتوقع أن تهيمن عىل االجتامع قضايا التجارة واملناخ 
ودبلوماســية اللقاحات ومبادرة إلعادة بناء البنية التحتية يف 

دول العامل النامي.

وسيلتقي بايدن مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون 

اليوم الخميس يف كورنوال، وهي فرصة لضخ دماء جديدة يف 

»العالقة الخاصة« بني البلدين بعد خروج بريطانيا من االتحاد 

األورويب.

وبعد انتهاء قمة مجموعة الســبع التي تستغرق ثالثة أيام، 

سيزور بايدن وزوجته جيل امللكة إليزابيث يف قلعة وندسور.

بعد ذلك يتوجه إىل بروكســل إلجراء محادثات مع قادة حلف 

شامل األطليس واالتحاد األورويب.

ومن املتوقع أن ترتكز املحادثات عىل روسيا والصني، باإلضافة 

إىل زيادة مساهمة دول الحلف يف تكاليف الدفاع املشرتك.

ويف محطته األخرية بجنيف ســيعقد بايدن لقاء، قد يكون 

األصعب خالل الجولة، مع الرئيس الرويس فالدميري بوتني.
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ولقاءات ستجري الســتكامل االجواء االيجابية وان االمل يف 
حسم كل النقاط للوصول اىل الحلول الناجزة.

وكانت املعلومات التي وزعت عن لقاء البياضة بني باســيل 
والخليلــني تحدثت عن اجواء جيدة وقالت انه« تم تبادل افكار 
واقرتاحات باجواء ايجابية حققت تقدما من شــأنه تســهيل 
تاليــف الحكومة مــن ضمن االصول امليثاقية والدســتورية 

وبحسب قواعد املبادرة الفرنسية ».
وذكــرت مصادر مطلعة للديار ان النقاش دار يف جو افضل 
من اللقاء الذي ســبقه وانه اتسم بااليجابية وتناول التفاصيل 

التي نوقشت يف لقاء عني التينة بني بري والحريري .
واضافت ان مقاربة عقدة تســمية الوزيرين املســيحيني 
احرزت تقدما مبوافقة باســيل عىل مشاركة االطراف بطرح 
مجموعة اســامء مســيحية وان يختار الحريري منها اسمني 
لــوزاريت الداخلية والعدل . غري ان الرئيس املكلف كان اكد انه 
يرفض حجب تســمية الوزيرين املسيحيني عنه وان من حقه 
ان يســمي هو مبوافقة الرئيــس عون .واضافت املعلومات ان 
الحريري ميكن عىل االقل ان يوافق عىل تســمية وزير مسيحي 

ويختار الثاين من مجموعة اسامء مطروحة .
وبالنســبة لوزارة الطاقة فان باسيل جدد القول ان التيار غري 
متمسك بها لكنه رفض اسنادها اىل املردة . وتردد ان هذه العقدة 
باتت بحكم املحلولة باســناد االتصاالت للمردة واعطاء الطاقة 

لطرف اخر .
ويف شــأن رشط الحريري املوافقة عــىل صيغة ال8،8،8 
وارشاك التيار يف التســمية مقابل منح التيار الثقة للحكومة 
قالت املعلومات ان باسيل بقي عىل موقفه متسائال كيف ميكن 
وضع هذا الرشط املســبق بينام الرئيس املكلف يقاطع التيار،  
وذكّر ايضا ان التيار مل يسم الحريري يف االستشارات النيابية .

لكن باســيل حرص عىل تكرار ما قاله يف جلســة مجلس 
النواب االخرية ان بغض النظر عن موضوع الثقة ســنكون مع 

الحكومــة واىل جانبها ومن الداعمني لها يف برنامج اصالحي 
شامل يحايك متطلبات توفري الدعم للبنان واملصلحة الوطنية .
اما الحريري،  حســب اوســاطه،  فريى انه ال ميكن للتيار 
ان يشــارك يف الحكومة ويحجب عنها الثقة وليس مقبوال ان 

ميارس دور املواالة واملعارضة يف وقت واحد .
ووفقا للمصادر املطلعة فان هناك اتجاهني ملعالجة هذه املسألة 
: ان يتوج االتفاق عىل التشكيلة الحكومية بلقاء مصالحة بني 
الحريري وباســيل قبل اعالن التشكيلة او بعدها،  وهذا التوجه 
يجري العمل عليه منذ فرتة .اما الفكرة الثانية فهو ان يرتك لنواب 
التيار الحرية يف حجب او منح الثقة بحيث يعطيها عددا منهم 

ويحجبها اخرون . لكن هذا الطرح ال يبدو مقبوال .
وفيــام تردد ان املعاون الســيايس للرئيس بري النائب عيل 
حسن خليل زار بيت الوسط ظهر امس والتقى الحريري اتصلت 

به الديار  بعد الظهر وتبني انه يف الجنوب 
واكتفى بالقول انه مل يلتق بعد بالرئيس املكلف .

وعن االجواء التي ســادت اللقاء مع باسيل قال » ان النقاش 
دار يف اجواء ايجابية »، مشريا اىل ان البحث مستمر .

وكانت اوســاط التيار قد تحدثت عن »ان الهيكل االســايس 
للحكومــة الجديــدة تم التوافق عليــه بالكامل يف اللقاء مع 
باسيل،  وان التاليف بات متوقفا عىل موقف الحريري »، مشرية 

اىل ان الكرة يف ملعب الرئيس املكلف.
اما مصادر بيت الوســط فاكدت ان الكرة ليست عندنا،  مع 
العلم ان الرئيس الحريري ال يتعامل مع هذا االســتحقاق املهم 
عىل طريقة تقاذف الكرات او تسجيل النقاط . واشارت اىل ان 
لقاءه مع الرئيس بري خلص آىل نتائج ايجابية حول تشــكيلة 
ال8،8،8، يف اطــار حكومــة ال24 وتوزيــع بعض الحقائب 
مقرونة باســئلة منهــا موضوع الثقة وتســمية الوزيرين 

املسيحيني وهي اسئلة برسم الطرف اآلخر .

{ السفرية الفرنسية : ال تدخلونا
يف دهاليزكم السياسية {

ويف معلومات خاصة لـ»الديار« من مصادر نيابية موثوق 

بها اكدت السفرية الفرنسية يف لبنان آن غريو خالل لقائها مع 
لجنة الصداقة الربملانية اللبنانية-الفرنسية » ان فرنسا تتطلع 
اىل تاليف حكومة لبنانية قادرة تتمتع بصدقية لبنانيا ودوليا ».
وقالــت » ان باريس ال تتدخل باعطاء تســميات لوزراء يف 
الحكومة،  ولن تشارك يف هذه التسميات »، مجددة التأكيد ان 
املساعدات الدولية للبنان تتطلب تشكيل حكومة قادرة وتقوم 

باالصالحات املنشودة ».
وحــول دور فرنســا يف عملية تشــكيل الحكومة قالت 
الســفرية غريو » ان املســؤولية قبل كل يشء هي مسؤولية 
لبنانية بحتة،  وفرنســا كانت وما زالت تلتزم يف املســاعدة 
بهــذا املجال،  لكن ال تقبل وال تريد ان تحل محل اللبنانيني يف 

هذه العملية ».
وردا عىل استفسارات بعض النواب قالت السفرية الفرنسية 
موجهة الكالم للمســؤولني اللبنانيني » ال تدخلونا يف دهاليز 
السياســة اللبنانية،  فالقرار بشأن تاليف الحكومة هو قرار 
لبنــاين،  ويجب االخذ بعني االعتبار تاليــف حكومة لبنانية 

قادرة عىل التحاور مع املجتمع الدويل وكســب ثقته ».
وحول ما اذا كانت باريس تتجه اىل تشــجيع تاليف حكومة 
انتخابات اذا ما فشلت املساعي الحالية وطالت االزمة،  اوضحت 
السفرية » ان فرنسا ال تتدخل يف هذا املوضوع،  فاللبنانيون هم 
اصحــاب القرار،  وكام عربت فان هناك حاجة لتاليف حكومة 
تتمتع بصدقية وتعمل ملصلحة لبنان واللبنانيني وليس ملصالح 

فئوية او مصالح سياسية ضيقة«.
وشددت عىل دور الربملانيني يف الدبلوماسية املتكاملة التي 

تؤمن بها فرنسا،  مؤكدة انها تدعم ابنان سيدا حرا مستقال .
واشارت اىل انه يف ظل استمرار االزمة الحكومية اللبنانية 
فان فرنسا مل توقف مبادرتها،  وهي تركز حاليا عىل االستمرار 
يف تقديم املساعدات االنسانية والصحية والرتبوية والحاجات 

االولية وامللحة للمجتمع والهيئات املدنية .
ونقلت املصادر عن الســفرية الفرنسية انها كشفت للنواب 
اللبنانيني ان لبنان تلقى خصوصا بعد انفجار املرفأ مســاعدات 
بقيمــة ملياري دوالر،  معربة عــن املها يف العمل مع لبنان 

يف املســتقبل العادة اعامر ما تهدم وبناء البنى التحتية التي 
يحتاجها لبنان .

{ مسلسل اذالل الناس {
عــىل صعيد اخر، اجتاحت طوابري الســيارات الطويلة اىل 
محطــات املحروقات امس ايضــا كل املناطق يف ظل الحديث 
عــن نقص يف الكميات املوزعة وتبادل تحميل املســؤوليات،  
واستمرار صمت الحكومة واكتفائها بالتفرج عىل املشهد املذل 

الذي يعيشه املواطن . 
وليست ازمة املحروقات افضل من ازمة الدواء حيث بات عدد 
كبري من االدوية الرضورية ولالمراض املستعصية مفقودا يف 
الصيدليات،  بينام مستودعات التجار تحجب الدواء سعيا للربح 

واالحتكار .
وقد اعلن وزير الصحة حمد حســن امس ان موضوع الدواء 
حساس جدا، وهناك مسؤول عليه ان يتحمل املسؤولية ويكون 

مسؤوال عن االرقام التي يعطيها .
اضاف » نحن كوزارة لدينا اكرث من سيناريو لكننا يف حاجة 
اىل رقم دقيق لننطلق منه . هناك حاكم مرصف لبنان من جهة 
وهناك الفرقاء السياسيون املختلفون من جهة اخرى ... ونحن 

كوزارة سنتخذ االجراءات املطلوبة الن الوضع مل يعد يطاق«.

{ نفط عراقي للبنان {
من جهة اخرى اقدمت العراق عىل مبادرة اخرى تجاه لبنان 
وقــررت الحكومة العراقية تزويد لبنان مبليون طن من النفط  
بدال من خمســمئة الف طن لتامني اكرث من نصف حاجة لبنان 

ملادة الفيول للكهرباء . 
وآكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ان هذا القرار سينفذ 

برسعة .
والقــى القرار العراقي ترحيبا لبنانيا فابرق الرئيس بري اىل 
الكاظمي شاكرا عىل هذه املبادرة،  ومنوها مبواقف املرجعيات 

والحكومة والشعب العراقي تجاه لبنان . 
كام تبلغ رئيس الحكومة املســتقيلة حســان دياب القرار 

العراقي رسميا وشكرها لهذا القرار.

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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