كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو ...أســد
ج ــائ ــع لــلــفــرائــس األوروبــــيــــة

 5حــــاالت وفــــــاة ...مــــاذا عن
عـــــدد االصـــــابـــــات بـــكـــورونـــا؟

ل ــي ــف ــان ــدوف ــس ــك ــي فــــي تــحــد
خـــاص ملــحــو صــورتــه الباهتة

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم أمس
تسجيل  229إصابة جديدة بفريوس كورونا لريتفع
العدد الرتاكمي اىل .542169
كام تم تسجيل  5حاالت وفاة.
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ّ
«مسـ ـ ـ ــرحية» االذالل مسـ ـ ـ ــتمرة «ولعبـ ـ ـ ــة» شـ ـ ـ ــراء الوقـ ـ ـ ــت تعطـ ـ ـ ــل املبـ ـ ـ ــادرة الحكوميـ ـ ـ ــة
الحريـــــري يصـــــف لقـــــاءات البياضـــــة «بمضيعـــــة الوقـــــت» :باســـــيل «حالـــــة مرضيـــــة»
ماكـــــرون يتوقـــــع االســـــوأ وصنـــــدوق النقـــــد «ينعـــــى» االجـــــراءات املاليـــــة «الترقيعيـــــة»
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ابراهيم نارصالدين
فصل جديد من «مرسحية» االذالل املمنهج للبنانيني تتكرر
«ممل» ومثري «للغثيان» ،مثة جهات تعمل عىل خلق
ّ
عىل نحو
املشكالت االقتصادية واملعيشية تدفع باملواطنني اىل «الكفر»
بواقعهــم املرير ،ثم تجد الحلول «الظاملة» واملوقتة لالزمات
املفتعلة فريضخ الناس «خانعني» مستســلمني لقدرهم الن
«القرقشة افضل من الجوع» .وهكذا بعد الرسقة املوصوفة
للودائــع «ومتنني» املودعني بوعود مرشوطة لســحوبات
محــدودة من ودائعهم ،وبعد الحل املوقت الزمة الدواء ،مثة
وعــد بانفراج موقت وغري مؤكــد الزمة املحروقات ،بعدما
ادت «طوابــر الذل» دورها يف تهيئة اللبنانيني لالنتقال اىل
مرحلة رفع الدعم حيث ســيتأقلم معه اللبنانيون وفق املثل
الشــائع «هني فلوسك وال تهني نفوســك» .واىل ان تنتهي
هذه الدوامة «الســخيفة» دخــل صندوق النقد الدويل عىل
خط «نعي» االجراءات املالية املتعلقة بالســحوبات بالدوالر
والكابيتال كونرتول ،فيام ال تزال الحســابات الشــخصية
والضيقة تحول دون التقدم يف مفاوضات تشكيل الحكومة،
ويخوض كل من الرئيس املكلف سعد الحريري ورئيس تكتل
«لبنان القوي» جربان باســيل « لعبة» هدر الوقت بانتظار
تطــورات داخلية وخارجية تســمح لهام بتعزيز وضعهام
السيايس واالنتخايب ،وهو امر يدركه جيدا «الثنايئ الشيعي»
الــذي يحاول «ملء الفراغ» بحراك غري مجد حتى االن ،ودون
اوهام كبرية...
يف هذا الوقت توحي العودة اىل االستثامر يف «الشارع» مع
عودة اقفال طرقات حيوية ،و»الرتاشق» االعالمي املمنهج بعد
هدنة «هشــة» بان االمور تتجه نحو االسوأ حيث يسعى طرفا
النزاع اىل دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري اىل نعي مبادرته،
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لكن ال احد منهام يريد التورط علنا «بدماء هذا الصديق» ...وهذه
عب عنها الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون
الصورة القامتة ّ
الذي اكد التمسك بحكومة إصالح يف لبنان وبخارطة الطريق
التي اقرتحتها فرنسا ،لكن الالفت كان اعالنه عن توجه فرنيس
إلنشاء نظام متويل دويل يضمن استمرار عمل الخدمات العامة
اللبنانية يف حال حدوث أي اضطراب ســيايس يف البالد! وقد
اكدت اوســاط دبلوماسية ان كالم الرئيس الفرنيس ليس من
فراغ بل نتيجة معطيات فرنســية جدية تتحدث عن تطورات
مقلقة عىل الســاحة اللبنانية تقتيض استجابة رسيعة من
املجتمع الدويل ملنع انزالقه نحو فوىض ســتؤثر ســلبا عىل
اوروبا .وتجدر االشــارة اىل ان هذا الكالم اطلق بعد اســتامع
ماكرون لتقييم «سلبي» قدمه قائد الجيش العامد جوزاف عون
يف زيارته االخرية اىل باريس.

} سقوط الهدنة «الهشة»؟ }

حكوميا ،مل يقدم الرئيس املكلف سعد الحريري اي اجابات
عــى هيكليــة حكومية وضعت كمســودة يف اجتامعات
«البياضــة» ،وهذا االمر يعكس االجواء الســلبية يف «بيت
الوســط» التي ترى ان االمور عادت اىل «نقطة الصفر» ،او
االصح انهــا مل تغادرها ،ومثة مؤرشات عــى بداية نهاية
«الهدنة» «الهشــة» مع فريق رئيــس الجمهورية حيث نقل
زوار رئيــس الحكومة املكلف عنه «ســخريته»من محاولة
رئيس تكتل لبنان القوي جربان باسيل تكريس بعض االعراف
التــي وصفها بانها مثرية «للشــفقة» ،وقال ان مثة «حالة
مرضية» غري قابلة للشــفاء عند باســيل ،فهو يحاول فرض
«معادلة» سياســية جديدة عنوانها «البياضة» مقابل «عني
التينة» و»بيت الوسط» «وبعبدا» ،من خالل االيحاء ان االمور
«تطبــخ» حكوميا يف «دارته» ،وانه هو املعني االول واالخري
يف اعطــاء «الضوء االخرض» من عدمه ،وهذا عرف ال ميكن

ريابكوف يكشف عن استمرار سياسة الضغط القصوى على طهران

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران

اعترب نائب وزير الخارجية
الرويس ســرغي ريابكوف
إنه عىل الرغم من املفاوضات
الجارية يف فيينا فإن سياسة
الضغط القصوى عىل إيران
ال تــزال ســارية .وأضاف
ريابكوف أن مباحثات فيينا
تبحــث يف املدى الذي ميكن
من خاللــه رفــع مختلف
العقوبــات والخطوات التي
يجــب أن تتخذها طهران يف
املقابل.

(التتمة ص)12
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تظاهرة عىل جرس الرينغ بسبب االوضاع املعيشية

ان اقبل به ،والجميع يعرفون ذلك ،وال اعرف ملاذا االرصار عىل
امليض يف اضاعة الوقت؟

} «الحلقة املفرغة» }

ووفقــا لهؤالء ،اكد الحريري انه ليــس معنيا باي تفاوض
يجريه االخرون مع باسيل ،النه مل يكلف احدا بذلك ،واي عملية

للتفاهم حول الحكومة تتم فقط وفقا للدستور مع رئيس
الجمهوريــة يف بعبدا ،ومن غري املفهوم ملاذا الدوران يف
«حلقــة مفرغة» فقط العطاء جربان دور واعادة تعوميه
سياسيا؟!..

(تتمة املانشيت ص)12

فــي اجــــراء غــيــر مــســبــوق ...االمـــن الــداخــلــي يتحرك
الزال ــة مباني فــي منطقة الطفيل على أمــاك خاصة

فــهــمــي وعـــــي ابـــراهـــيـــم يـــراجـــعـــان عــــن الـــرخـــص
مـــرر
الـــتـــي كـــانـــت لــصــالــح رشكــــة «ســــيــــزرس» دون
ّ
والــــعــــال يـــتـــوعـــدون بــاملــواجــهــة والــتــصــعــيــد
االهـــــايل
ّ

اجتامع فيينا

الــــقــــســــام تــــحــــذر مـــــن االعــــــتــــــداء عـــلـــى األقـــصـــى
تـــوتـــر فــــي الــــقــــدس إثـــــر اســــتــــفــــزازات املــســتــوطــنــيــن
ســاد التوتــر يف القدس
املحتلة أمــس الخميس جراء
سلســلة من االستفزازات من
جانب املســتوطنني تضمنت
زيــارة عضو الكنيســت من
اليمني املتطرف إيتامر بن غفري
لبــاب العامود ،يف حني أكدت
كتائب القســام أنها تتابع ما
يجري عن كثــب وحذرت من
مغبة املساس باألقىص.
وجــاء بن غفــر إىل باب
العامــود احتجاجا عىل قرار
الرشطة اإلرسائيلية منعه من
تنظيم مســرة األعالم -التي
متثل احتفاال استفزازيا بذكرى
احتــال القــدس الرشقية-
لكنه غادر بعــد أن تصدى له توتر يف القدس بني الفلسطينيني وقوات االحتالل
فلسطينيون .واعتقلت رشطة
الفلســطينيني
االحتالل عددا من
إىل إخالل بالنظام العام واملساس بأمن الدولة.
عدد
عىل
االعتداء
فيديو
مقاطع
ووثقت
له،
التصدي
الذين حاولوا
واتهــم بن غفري القائــد العام للرشطة باملســاس بحصانته
اعتقالهم.
أثناء
بهم
والتنكيل
من الشبان
الربملانية بعد منعه من مسرية األعالم.
(الجناح
القســام
الدين
عز
الشــهيد
كتائب
قالت
جانبها،
من
ورفضت املحكمة العليا اإلرسائيلية أمس التامســا تقدم به بن
يف
عبيدة،
أبــو
املتحث
لســان
عىل
حامس)
لحركة
العســكري
غفــر ضد قرار املفتش العام للرشطة مبنعه من تنظيم املســرة
بيــان إنها وقيــادة املقاومة «تتابع عن كثب ما يجري يف القدس واقتحام باحات املســجد األقىص .وبررت املحكمة رفضها بضيق
واملسجد األقىص من محاوالت استفزازية وعدوانية من املغتصبني الوقت ،وكان بن غفري ينوي القيام باملسرية احتجاجا عىل تأجيل
وزعامئهم» ،وحذرت من مغبة املساس باألقىص.
مســرات أعالم كان مقررا أن يشــارك فيهــا عرشات اآلالف من
عىل
القدس
يف
األحرار
ووجهــت الكتائب تحية إىل «املرابطني
اإلرسائيليني يف البلدة القدمية بالقدس املحتلة.
تصديهم ومقاومتهم لتدنيس األقىص والعدوان عليه».
وقــال بن غفري إن منعه يعد مساســا مبا ســاها األســس
} منع مسرية األعالم }
الديومقراطية وبجوهــر حصانته الربملانية ،واتهم املفتش العام
وكانــت الرشطة قد أصدرت قرارا مبنع بــن غفري من اقتحام للرشطة بالفشــل يف تأدية واجبه يف السيطرة عىل احتجاجات
األقىص والقيام مبسرية األعالم بدعوى أن ذلك من شأنه أن يؤدي الفلسطينيني بالقدس واللد ويافا.

تقــع بلدة الطفيل عىل الحدود اللبنانية الســورية ،ومنذ
والحصة
سنتني اشرتت رشكة سيزرس  600سهم من العقار،
ّ
الباقية ميلكها مرصف لبنان.
ومؤخراً سلّط االعالم الضوء عىل املشاكل يف الطفيل بني
ماليك رشكة سيزرس وحسن دقّو من جهة ،ومن جهة ثانية
االهايل وبعض السوريني الذين بنوا أكرث من  200منزل دون
أي مسوغ رشعي.
تم توقيف حســن دقو بدأت حملة اعالمية كبرية
عندما ّ
عليه وعىل رشكة سيزرس ،كام عىل وزير الداخلية الذي كان
ســبق وأعطى ترخيصاً للرشكة لبناء هنغارات يف املرشوع
ووضع آليات الرشكة داخلها.

تضم
تعرضــت قاعدة فكتوريا يف مطار بغداد الدويل التي
ّ
عســكريني أمريكيني لهجوم صاروخي امس ،بطائرة مسرية
مفخخــة ،وفق مصدر امني عراقي بعد أقل من ســاعة عىل
قصف قاعدة بلد شامل بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا .وأفاد
الجيش العراقي بســقوط ثالثة صواريخ عىل األقل عىل قاعد
بلد الجوية ،حيث يتمركز متعاقدون أمريكيون ،وفقا لرويرتز.
وينســب االمريكيون واملسؤولون العراقيون الهجامت عىل

(التتمة ص)12

ضربة صاروخية تقتل املتحدث باسم «الجوالني» في إدلب
قتل املتحدث الرسمي باسم
هيئة تحرير الشام امللقب أبو
خالد الشــامي ،خالل رضبة
صاروخية اســتهدفه فيها
الجيش السوري يف بلدة أبلني
بجبل الزاوية جنوب إدلب.
وقال ناشــطون مق ّربون
مــن الهيئة إن االســتهداف
طال الشــامي خالل جولة
اســتطالعية يف بلدة أبلني،
حيــث ســقطت قذيفــة
صاروخية بشــكل مبارش
مــكان تواجــد الشــامي
ومرافقيه وقادة آخرين.
وأكّــد ناشــطون أن عدد
القتــى يف الرضبة تجاوز

(التتمة ص)12

إدارة بـــايـــدن تــســتــعــد لــتــوســيــع «اتـــفـــاقـــات أبـ ــراهـ ــام»
أكد مسؤولون أمريكيون كبار
ووســائل إعالم أن إدارة الرئيس
األمــريك ،جو بايدن ،تســتعد
ملواصلة وتوســيع نهج ســلفه
دونالــد ترامب الرامــي لتطبيع
العالقات بني «إرسائيل» وجريانها
العرب.
ووصــف وزيــر الخارجيــة
األمرييك ،أنتــوين بلينكن ،يف
ترصيحــات أدىل بها أمام لجنة
الشــؤون الخارجيــة التابعة
ملجلس النواب األمرييك األسبوع
الجاري« ،اتفاقات أبراهام» بأنها
«إنجاز مهم ال ندعمه فحسب ،بل
ونتطلع إىل تطويره».

«درون» تهاجم قاعدة اميركية بصواريخ في مطار بغداد الدولي
مواقع عســكرية وديبلوماســية غربية إىل فصائل مسلحة
مقربة من إيران .ويذكر اىل ان الواليات املتحدة وإيران متلكان
حضورا عســكريا يف العراق ،إذ تقود الواليات املتحدة التحالف
الدويل الذي يساعد بغداد يف محاربة تنظيم داعش منذ ،2014
وتنرش نحو  2500عسكري يف البالد.
من جهــة أخرى ،تدعم إيران فصائل مســلحة منها قوات
الحشد الشعبي املنضوية يف إطار الحكومة العراقية.

مدعي عام التمييز قال أنه ال يتدخل يف هذا املوضوع .أما
املدعي العام املايل قيل له كيف ســتهدم املنشــآت؟ يف حني
ان آالف املخالفات االخرى مرتوكة دون حسيب او رقيب وال
تدخل اليها القوى األمنية.
وتقول مصادر مطلعة عىل امللف «تركتم كل يشء ودخلتم
اىل بلدة حدودية مل تدخلوها ســابقاً» .وتضيف «واذا اردتم
الدخول عليكم اعطاء مهلة ملاليك األرض الزالة املنشــآت».
وتشــر املصادر «رفض املدعي العــام املايل ما قلناه ،وقال
«بكــرا رح يطلعوا يهــدّ وا» وكأنهم يتخطّون القانون بهدف

اتفاق ابراهام
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جــــمــــهــــوريــــة الـ ــصـ ــنـ ــاديـ ــق

نبيه الربجي
   

انــه منطق األشــياء
يف دولة كانــت تدعى
الدولــة
(تجــاوزاً)
اللبنانيــة .اذا مل يكــن
ســعد الحريري كزعيم
طائفة (وكبطل معركة
القادســية ومعركــة
حطني) رئيساً للحكومة،
نــي الرعايــا ،وقــد
بتنا جميعاً متاثيل خشــبية ،طوابري ّ
الذل ،وتناســوا
أننا عىل أرصفــة الجحيم ،وه ّبــوا اىل قطع الطرق،
واشعال االطارات .وجوده خارج السلطة يعني خروج
الطائفــة ،بقضها وقضيضها ،مــن الزمان واملكان...
هنا ،عىل كل حال ،حال سائر الطوائف .من كانوا وراء
املصائب التي حلت بنا هم أساقفة الخالص .هذا ما حدث
يف التيتانيك ،ولكن عىل وقع موسيقى جيمس هورنر
ال عىل وقع الحجارة ،والحرائــق ،وصناديق القاممة.
سعد الحريري ،كشــخص ،يليق به الود .دمث ،وبعيد
كلياً عن املفهوم الكالســييك (املفهــوم الغوغايئ)
للطائفيــة .هوايتــه الذهبية طبخ البابــا غنوج قبل
أن تفرض عليــه الهواية األخرى .طبــخ الحكومات
التــي ال تصلــح حتــى الدارة مزرعــة للضفــادع.
ما هو الرصيد الشــخيص للرجل ســوى أنه ابن رفيق
الحريري الذي أيت به يف ظروف اقليمية ودولية معينة،
حتى ما انقلبت تلك الظروف رأساً عىل عقب ،انتهى عىل
ذلك النحو الرتاجيدي .لكنه كان الشخصية الباهرة التي
مثلام تتقن اللعبة الداخلية تتقن اللعبة الخارجية ،اىل
أن وقــع بني يدي من ال يدركون قراءة الواقع ،وما وراء
الواقع ،ان يف قاعات الربيستول أو يف أروقة االليزيه.
ال يشء يف رصيد الشيخ سعد .وريث ثروة تبددت يف
جيوب نافخي القرب ،ووريث ثروة سياسية أكرث تعقيداً
بكثري من أن يتوىل ادارتها ،وهو الذي هبط من املدخنة،
وان كان هناك من يعتقد أن الفلســفة املالية لألب هي
التــي أودت بنــا اىل الهاوية .رمبا ما بعــد الهاوية.
من هــو البديل عن رئيــس تيار املســتقبل ؟ نجيب
ميقايت بكل مواصفات الظل ،أم فؤاد الســنيورة ،بكل
مواصفات الحانويت الصغري «»Le petit boutiquier؟
يبقى متام سالم الذي رفض كل املظاهر األمرباطورية
«ألننــي للناس ولقضايــا الناس ».هــذا الرجل الذي
تم زجــه يف ذلك الثــايث املربمج ال مــكان له يف
األجنــدة الطائفية .ابحثــوا عن .. .قطــاع الطرق !!
بهاء الحريري عرف كيف يســقط من الخطوة األوىل.
الذين دفعوا بــه اىل الضوء ،محمــوالً عىل «صفقة
القــرن» ،أعادوه اىل الرف ،أو اىل الثالجة .شــعارات
فضفاضة ،بل شــعارات فولكلوريــة ،وفوق طاقته،
كــا فوق طاقة فرقة حســب الله التــي عملت عىل
تســويقه ،وكام قلنا املرة تلو املرة ،مــن ثقب الباب.
مل يظهر أمام الناس ليقول هذا أنا ،وهذا هو مرشوعي
لالنقاذ بعدما وعد وحنث بوعده ،ليكتفي بتوزيع كراتني
األرز والسكر والرسدين عىل فقراء القوم (يا قوم! ).. .
مضحك جــداً نهاد املشــنوق حني حــاول أن يطعن
ســعد الحريري (ويل نعمتــه) بالدبابيس يف الظهر،
باالســتجابة اليعــاز جهة مــا قد تكــون معروفة
للتلفظ باسم نواف ســام أثناء االستشارات النيابية.
اطّلعنا عىل مؤلفات نواف ســام ،وعىل بعض جوانب
شــخصيته يف الحقل الديبلومــايس ،كام يف الحقل
األكادميي والسيايس .ال شك أنه دماغ مميز ،بحمولة
ثقافيــة مرتامية وعميقــة يف آن ،لكننا مل نالحظ،
خالل مقابلته التلفزيونية األخرية ،أي رؤية متكاملة
للدخول يف الحل القريب املدى أو يف الحل البعيد املدى.
رمباكاندورهاليتعدى ،يفحالتكليفهتشكيلالحكومة،
ادارة طروحات صنــدوق النقد الــدويل ،والصناديق
األخرى .حكومة الصناديق يف ...جمهورية الصناديق !
ترديد اسم نواف ســام يف باريس ،وصوالً اىل بعض
املحافل القريبة من الســفارة الفرنسية ،ويف سياق
املســاعي اىل اذابة جبل الجليد ،وهــو جبل النار ،بني
قرص بعبدا وبيت الوســط ،تشــر بأن القايض يف
محكمــة العدل الدولية (هل مثة مــن عدالة دولية؟)
األفضــل ليكون رجــل صندوق النقد الــدويل ،بعدما
طرح نفســه ،مواربة ،للرئاسة الثالثة .مل يقل كالماً
ســلبياً يف ســاح «حزب الله» ،وقال :لست أمريكياً.
اذا مل يكن نواف ســام أمريكياً ،هل يكفي أن يكون...
فرنسياً ؟!

بـــــــري دعـــــــا الـــــــى جــلــســة
للجان املشتركة االربعاء املقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بــري لجان :املال واملوازنة،
االدارة والعدل ،الصحة العامة والعمل والشؤون االجتامعية،
االقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ،اىل جلسة
مشرتكة عند العارشة والنصف من قبل ظهر يوم االربعاء يف
 16الحايل ،وذلك لدرس اآليت:
 -1مرشوع القانون الوارد يف املرســوم رقم  7453الرامي
اىل انشاء نقابة الزامية للنفسانيني يف لبنان.
 -2مرشوع القانون املعجل الوارد يف املرســوم رقم 7797
الرامي اىل اقــرار البطاقة التمويلية وفتــح اعتامد اضايف
استثنايئ لتمويلها.
 -3اقــراح قانــون «البطاقــة االئتامنيــة التمويليــة
االلكرتونية».
 -4اقرتاح قانون الرشاء العام.

دريـــان عــرض مــع عكر املستجدات

دريان مجتمعاً مع عكر
استقبل مفتي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف دريان يف
دار الفتوى ،نائبــة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة
الخارجية بالوكالــة يف حكومة ترصيف األعامل زينة عكر،
وتم البحث يف املستجدات عىل الساحة اللبنانية.

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ّ
ُ
باريس ممتعضة  :شكلوا أي حكومة ...فاالرتطام قريب!

متى يُفرج الحريري عن الحكومة؟
نور نعمة

بوال مراد
مل تعد حكومــة االخصائيني تعني لباريس شــي ًئا .اصال
منذ انطالق رئيس الحكومة ســعد الحريري بعملية التأليف
واطالع الفرنسيني عىل مجريات العملية ،أيقنوا ان امانيهم
يف ضفة والواقع يف ضفة اخرى .غريب كيف ان فرنســا،
االم الحنــون ال تعرف الكثري عن ابنها لبنــان وعن تركيبته
التي يصعب تجاوزها بطروحات اقــرب ان تكون للمثالية.
فاذا كان انفجار بحجم انفجــار مرفأ بريوت مل يؤد لتنحي
االحزاب الحاكمة منذ عرشات الســنوات عن الســلطة ،ومل
يؤد الستقالة او محاسبة مسؤول كبري واحد ،كيف اعتقدت
باريس لوهلة انها قــادرة ان تفرض حكومة من اخصائيني
غري حزبيني؟
اصال منذ فــرض الحريري نفســه رئيســا مكلفا بديال
عــن مصطفى اديب الــذي احبط مهمته عن ســابق تصور
وتصميــم ،وقبل الفرنســيون باالمر الواقــع ،انتهت عمليا
مبادرتهم باعتبارها أفرغت من مضمونها ،فكيف يكون ابرز
السياسيني عىل رأس حكومة مستقلة؟ يف حينها أقنع رئيس
املجلس النيايب نبيه بري حزب الله بوجوب السري بالحريري
لالعتبارات نفســها التي ادت للسري به يف السنوات املاضية،
لكنه ودون شك مل يتمكن من اقناع رئيس الجمهورية العامد
ميشــال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جربان باســيل
بذلك ،فالرئيس ميشــال عون وباســيل رفضا املوضوع منذ
البداية وحاوال التصدي له من خالل تأخري موعد االستشارات
النيابية ومن بعدها من خالل مناشــدة ضامئر النواب ،ولكن
دون جدوى  .سار «الثنايئ» عىل مضض بالتكليف الذي فرض
عليه فرضا ،لكنه وبعد مرور اكرث من  ٨اشــهر يرفض تقديم
املزيد من التنازالت...
يتابع الفرنسيون كل ما يحصل عن كثب .قد يزداد اهتاممهم
يف بعض املراحل ،لكنه ما يلبــث ان يرتاجع  .فخيبات االمل
املتواصلة التي منيت بها باريس لبنانيا ،غري مســبوقة لحد
باتت تعتــر امللف محرقة لها .وبحســب املعلومات« ،كل ما

بات يعني االدارة الفرنســية اليوم تشكيل حكومة ،ايا كانت
هذه الحكومة ،حكومة اخصائيني ،سياســيني ،تكنوقراط،
تكنوسياسية ،حكومة اقطاب ،حكومة انتخابات ،كل ذلك مل
يعد يهمها كثريا ،من منطلق ان كل ما تريده ان تخرج من هذه
املحرقة بحد ادىن من الخســائر الديبلوماسية ،بعدما باتت
عىل يقني ان ايا كان شــكل الحكومة ،فباملضمون ســتكون
قطعة جبنة تتقاسمها االحزاب والطوائف ،شاء من شاء وأىب
من أىب .واذا كان هناك من يسعى حقيقة لتغيري هذا الواقع،
فالحري به العمل عىل تغيري النظام».
ّ
ليس خافيا ان الفرنسيني بحثوا بذلك مع الكثري من القادة
اللبنانيني وشخصيات يف املجتمع املدين اال انهم عىل ما يبدو
تراجعوا عن الدفع يف هــذا االتجاه بعدما ايقنوا ان االرتطام
بات وشــيكا وان الحكومة الجديدة ستكون اشبه باسفنجة
متتص ولو قليال من حدته ،عىل ان يتم بعد االنتخابات وضع
طرح تغيري النظام او تعديله مجددا عىل الطاولة.
حاولت باريس مساعدة الحريري بالتوسط له لدى اململكة
العربية السعودية ،لكن اكرث من محاولة يف هذا املجال باءت
بالفشل .هي مل تستسلم اال منذ وقت قصري ،لعلمها بأن غياب
الرىض الســعودي يجعل الرئيس املكلف مرتددا كثريا بانجاز
عملية التشكيل القتناعه بأن مصري حكومته سيكون الفشل
بغياب الدعم العريب والدويل.
اليوم تع ّول باريس كام فرقاء لبنانيني عدة بأن يستســلم
الرئيس املكلف للواقع الحايل ،فاما يشكل ويواجه مصريه او
يعتذر ويرتك املجال لشــخصية اخرى لتج ّرب حظها ،خاصة
وانه بات واضحا ان الرياض تدفع بالســفري الســابق نواف
ســام بديال عن الحريري ،فيام يدفع عــون بالنائب فيصل
كرامي لتويل املهمة.
لكن وطاملا «الثنايئ الشــيعي» أمل -حزب الله متمســك
بالحريري ،فال احد قادر عــى االطاحة به .يف كل االحوال،
وبغض النظر عن االســباب والخلفيات يبقى االفق الحكومي
مقفال ،وااليجابية التي اشيعت االسبوع املايض تبني انها مل
تكن اال رساب!

حـــراك فيصل كــرامــي  ...خــفــايــاه وخــلــفــيــاتــه...
جهاد نافع

انها جرمية أال يسارع االفرقاء السياسيون اىل تشكيل
حكومة ،خاصة الرئيس املكلف مع تفاقم االزمة اللبنانية
عىل كل االصعدة واالقرتاب من االرتطام واالنهيار الكامل.
فالحريري يناور ويتذرع بالف حجة لعدم تأليف حكومة،
ويســعى الظهار ان عوامــل اقليمية تقــف وراء عرقلة
الحكومة ،يف حني ان العقــد داخلية محض ،وقد اصبح
واضحا هذا االمر لجميع القوى السياسية وايضا للمواطن
اللبناين .ولهذا عىل الحريري ان يحسم موقفه ،فاما يبادر
اىل تقديم صيغة حكومية تحرتم موازين القوى وامليثاقية
او يعتذر ليفســح املجال امام شــخصيات جديدة لتؤلف
حكومة يف ارسع وقت.
والحال انه المر مؤسف ومحزن أال يكون للبالد حكومة
يف ظل هذه الظروف االقتصادية واملالية الراهنة ،واالنىك
ان تداعيات هذه االزمة تح ّملها ويتح ّملها الشعب اللبناين
وحده ،رغم انه مل يسبب هذا االهرتاء املؤسسايت والفساد
املسترشي الذي اوصل لبنان اىل االنهيار ،بل الحكم اللبناين
منذ انتهاء الحرب االهلية اىل يومنا هذا.
من هنا بات عىل الرئيــس املكلف اتخاذ قرار يرتكز عىل
الرصاحة والشفافية يف مقاربة امور الدولة ويكون قراره
جريئا يرتقي اىل مســتوى االزمة .بيد ان ســعد الحريري
يتعامل مــع االزمة االجتامعيــة واالقتصادية والكيانية
باستخفاف وقلة مسؤولية ،وهذا امر مؤسف ،الن املواطن
اللبنــاين اليوم يف امس الحاجة اىل مســؤول ال يتالعب
مبصري ومستقبل البلد ،بل يبذل الغايل من اجل انقاذ لبنان
من التفتت واالنهيار الكامل.
كل يوم مير تزداد االحوال ســوءا وتصبح املعالجة اكرث
تعقيدا بالنســبة لالزمة اللبنانية .فمتى سيفرج الحريري
عن الحكومة ؟ ومتى ســ ُيقدّ م صيغــة حكومية تلحظ
مطالب اآلخرين ايضا دون االســتئثار بالســلطة؟ متى
ســيدرك جيدا ان الوضع يف لبنان مل يعد يحتمل اي تأخري
او تعطيل يف والدة الحكومة املرتقبة؟
اال يشاهد الحريري الناس تنتظر لساعات وساعات امام
محطــات الوقود ؟ اال يدرك ان الدوالر وصل اىل  14000ل.
ل .ومن املحتمل ان يرتفع اىل عرشين الف لرية؟ اال يدرك ان
املواطن اللبناين مل يعد ميلك القدرة الرشائية لتأمني حاجة
عائلته؟
انطالقا من هــذا الواقع املــردي كان كالم البطريرك
الراعي واضحا ان عــى الحريري اتخاذ قرارات صعبة يف
حال مل ينجح يف مهتمــه ،ومبعنى آخر ،عليه االعتذار اذا
كان عاجزا عن تشــكيل حكومة يف الوقت الراهن .اضف
اىل ذلك ان رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط
دعا اىل تســوية بني الحريري والعهد ،وهذا دليل عىل ان
التحــدي والعناد لن يأتيا باي ايجابيــة للحريري ،بل عىل
العكس يرضان به.
اذا مــاذا ينتظر الحريري بعد ليحســم قراره؟ هل لبنان
يف مرحلة قادر عىل تح ّمل وزر الحســابات السياســية
التي تكون احيانا غري مدروســة ؟ هــل يتح ّمل املواطن
اللبناين املزيد من االمل والقهر الذي يواجهه نتيجة االزمة
املستفحلة؟
رحمة بالشــعب اللبناين ايها الرئيس ســعد الحريري
احســم موقفك من اجل لبنان وناسه كيال يستمر النزيف
الذي ينهك الوطن ويهدد كيانه.

غــريــو بــعــد لقائها الــيــازجــي:
نجهد لدعم لبنان ومساعدته

الفتا ذاك الحراك الذي يقوم به الوزير السابق النائب فيصل كرامي
 ،واكرث ما ُيلفت زياراته االشــبه بلوحة فسيفساء  ،من تركيا اىل
السفارة السعودية  ،اىل استقباله وفدا من السفارة االمريكية يوم
أمس ،وكل ذلك بحرصه عىل عالقة مميزة مع حزب الله ،وطبعا مع
الرئيس بري ،وسبق ذلك عالقته الطيبة مع رئيس «التيار الوطني
الحر» جربان باسيل  ،ويف الوقت عينه مع رئيس «تيار املرده» الوزير
السابقسليامنفرنجيه،ومعالنائباملستقيلميشالمعوض،دون
أن ننىس مجمل دول محور املقاومة مبا فيهم سوريا  ،وإن مل يظهر
هذه العالقة ،ورغم برودة العالقة مع «تيار املستقبل» ،اال انه حافظ
عىلخطوطالعالقةمعالرئيسسعدالحريري...
ليس من خصم جدي اىل حدود العــداء ،اال «القوات اللبنانية»
ويحرص كرامي عىل رفع شعاره يف وجه رئيسها :مل نسامح ولن
ننىس ...
تشري مصادر طرابلسية اىل ان زيارة وفد السفارة االمريكية يوم
امس لدارة كرامي يف طرابلس حيث تناول البحث االوضاع اللبنانية
 ،جاءت تتويجا للحراك الذي يقوم به كرامي  ،وبعد زيارة البطريرك
املاروين بشــارة الراعي االول من امس والتي كانت زيارة ناجحة
حسب ما أوحى كرامي بعد الزيارة ،وتعرب املصادر عن اعتقادها ان
لهذهالزيارةعدةاسبابابرزها:
 اوال :انها تأيت اثر ترشيح كرامي نفسه لرئاسة الحكومة بديالعنالحريرييفحال عزوفه.
 ثانيا ان الزيارة متهيد لزيارة تقوم بها السفرية االمريكية الحقالدارة كرامي واعداد ملف مباحثات حول ترشــحه ملنصب رئاسة
الحكومةومناقشةبرنامجهيفحالتكليفه.
 ثالثا :ان الســفارة االمريكية تدرس عالقــات كرامي مع كلاالطراف والقوى اللبنانية وقدرته السياسية من حيث عالقاته مع
اضطاديفالسياسةاللبنانية...
 رابعا  :هناك من يفرس الزيارة االمريكية عىل انها اعالن تخلعن الحريري مكلفا لرئاسة الحكومة  ،ويلتقي املوقف االمرييك
مع املوقف السعودي حيال الحريري ،وان النقاش يدور حاليا حول
الشخصية البديلة يف الوسط السني ،ال سيام ان السعودية اطلقت
سياسة انفتاح جديدة عىل القيادات السنية االخرى ،وخاصة يف
طرابلس وااللتفات نحو كرامي ،كونه سليل عائلة عرفت تاريخيا
بحرصهاعىلالعالقةاملميزةمعالسعودية،الدولةالتيتغدقالكثري
من االموال عىل مؤسسات آل كرامي يف طرابلس ،من املستشفى
االسالمي اىل الجمعية اىل جامعة املنار وال تزال املوازنة السعودية
متواصلةدونانقطاع.
وتعتقد االوساط الطرابلسية ان الخيار بعد الحريري هو فيصل

كرامي ،ومل يرشح نفسه لو مل يكن هناك داعم له ،وهذا الدعم متأت
من كون كرامي موضع ارتياح لدى محور املقاومة من حزب الله اىل
بري مرورا بايران وصوال اىل سوريا ،عدا عالقاته املتينة مع تركيا،
وقدكانلهترصيحواضحبهذاالصددحولالعالقةالتاريخيةاملميزة
بني طرابلس وتركيا ،وقد سارعت االدارة الرتكية اىل تلبية طلبات
كراميوبرسعةالفتة.
لكن تطرح عالمات استفهام حول امكانات وقدرات فيصل يف
مواجهة هذا الكم الهائل من االزمات املالية واملعيشية واالقتصادية
الخانقة ،وهل يستطيع كرامي مواجهتها ؟ وماذا ميتلك من حلول
لها؟ وهل يستطيع انتشال لبنان مام هو فيه يف لحظات انهيار
مريع عىل كل املستويات يف ظل ارتفاع جنوين متواصل لسعر
رصف الدوالر ،واحتامالت رفع الدعم عن املحروقات ،وعن الطحني،
ويف ظل ازمة املستشــفيات والتي تســببت يوم امس بتكسري
وتحطيم طوارىء مستشفى املظلوم ،وهي البداية لنتائج ازمة
املستشفيات ،اضافة اىل ازمة الكهرباء املزمنة ؟ هل يلقى كرامي
الدعم الالزم النقاذ لبنان ،وهل تلتقي حوله الدول املؤثرة لتطلق
مسريةاالنقاذ؟
وتقولاالوساطالطرابلسيةانهممكنلكراميانيحظىبالدعم،
اذا ابدت الواليات املتحدة االمريكية واململكة العربية الســعودية،
باعتبارهام القطبني املؤثرين يف الســاحة اللبنانية  ،اســتعداد
املساهمة واملساندة واملساعدة يف ايجاد الحلول وتسهيلها ورفع
سيوفالظلمعناملواطناملقهور
بعض املراجع الشاملية تعتقد ان حركة فيصل كرامي ليست بنت
ساعتها وليست من بنات افكاره وحده ،وإن كان صاحب طموح منذ
لحظةولوجهالحياةالسياسيةاملتوارثة،بلهيحركةمدروسةلها
معد ومخرج ،وتشكل التفافا عىل اي احتامل آخر ،عدا كون حركته
استلهامالسياسةالرئيسالراحلالجدعبدالحميدكراميوسياسة
عمهالرئيسالشهيدرشيدكراميووالدهالرئيسالراحلعمركرامي،
واستعادةلدوربيتكراميالتقليدييفطرابلس.

دعا رئيس لجنة اإلعالم واالتصاالت النائب حســن الحاج
حسن يف حديث إذاعي ،إىل «الســر يف اتجاهني ملكافحة
االحتــكارات ،األول يكمــن يف إقرار قانون املنافســة يف
مجلس النواب ،والثاين يف قيــام األجهزة األمنية واإلدارية
بواجباتها لقمع املحتكرين ،وال ســيام يف قطاعات األدوية
والغذاء واملحروقات».
واعترب أن «االحتــكارات وحامية الوكاالت الحرصية هي
أحد األســباب الرئيســية التي فاقمت االزمــة االقتصادية
والنقدية واملالية التي يعيشها لبنان .وقال« :إن كتلة الوفاء
للمقاومة تقدمت منذ نحو  9أشهر باقرتاح قانون املنافسة
اىل املجلس النيايب ،وهو منبثق عن مرشوع الوزير منصور
بطيش».

ورأى أن «أحد األهداف االساسية من مرشوع القانون هو
تنظيم املنافسة ومنع االحتكارات ومنع الرتكيز االقتصادي،
باإلضافة إىل إلغــاء حامية الــوكاالت الحرصية وبالتايل
تعزيز مصلحة املســتهلكني وتخفيض األســعار من خالل
إرساء منافسة حقيقية» ،مشــرا إىل أن «اقرتاح القانون
ينص عىل انشاء هيئة للمنافسة».
وأمل أن «يتم اقرار اقرتاح القانون الذي كان يجب ان يقر
منذ اكرث من  18عاما ،لكن الضغوط السياســية والكارتالت
االقتصادية منعت إصداره».
وختــم« :ان الوكاالت الحرصية واالمتيــازات تعود ملئات
األشــخاص الذين يجنون أرباحا طائلة عىل حساب ماليني
املواطنني الذين هم من كل الطوائف والتيارات السياسية».

غريو واليازجي
استقبل بطريرك انطاكية وسائر املرشق للروم االرثوذكس
يوحنا العارش يازجي يف املقر البطريريك يف البلمند ،سفرية
فرنسا آن غريو التي شكرته عىل حفاوة االستقبال ،وأعربت
عن سعادتها بزيارته.
وعــرض البطريرك يازجي مع الســفرية غريو «لألوضاع
العامة والدور املهم الذي لعبته فرنسا عرب التاريخ يف املنطقة
وما زالت تلعبه ،خصوصا يف هذه املرحلة».
وتباحــث الطرفان يف «صعوبة املرحلة التي مير بها لبنان
ودقتهــا» ،فأكدّ يازجي «وجوب إيجــاد حل رسيع لألوضاع
الصعبة يف لبنان مبا يضمن العيش الكريم لشــعبه ووجوب
تشــكيل حكومة يف أقىص رسعة» ،مشــددا عىل «أهمية
املبادرة الفرنســية التي طرحها الرئيــس الفرنيس إميانويل
ماكرون يف زيارته للبنان».
بدورها ،أكدّ ت السفرية غريو أن «فرنسا كانت وال تزال اىل
جانب الشــعب اللبناين الذي تكن له كل محبة وتجهد لدعمه
عىل جميع األصعدة ،وستقوم بكل ما يلزم يف سبيل مساعدة
لبنان».

عثمان استقبل ضابط االرتباط الجديد

ف ــي الــســفــارة االمــيــركــيــة لــلــتــعــارف

ال ــح ــاج حــســن :االحـــتـــكـــارات وحــمــايــة الـــوكـــاالت الــحــصــريــة
ســــــــبــــــــب رئــــــــيــــــــســــــــي لـــــــتـــــــفـــــــاقـــــــم االزمــــــــــــــــة

عثامن مجتمعاً مع سميث
استقبل املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء عامد عثامن
بعــد ظهر امس ،يف مكتبــه يف ثكنة املقــر العام ،ضابط
االرتبــاط الجديد لدى الســفارة األمريكية يف لبنان الســيد
جايســون ســميث «  ،»JASON SMITHيرافقه السيد جان
إبراهيم من مكتب التحقيق بالســفارة ،يف زيارة تعارف ،تم
يف خاللها البحث يف سبل تعزيز التعاون.
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ً

«طبخــــــة بحص» ...هــــــل يرفع بري الرايــــــات البيضــــــاء حكوميا ؟
ملاذا اســــــتبعاد «االشــــــتراكي» عن االتصاالت ...وما دور باســــــيل ؟

رضوان الذيب

كل الجهود لتاليف الحكومة «طبخة بحص»
بغــض النظر عن نيات ســعاة الخري الجدية،
لكن «ســمعان» واحد يف البياضــة والثاين
بني بيت الوســط والخارج ميارســان لعبة
«التكاذب املشــرك» وزرع «الكامئن املتبادلة»
و»التذايك عىل الجميــع» وال يريدان حكومة
يف املدى املنظور ،وهذا واضح حسب مصادر
متابعــة للتاليف من طريقــة تعاطيهام مع
«ســعاة الخري» ،بعد أن نسفا كل الحلول التي
وضعت عىل الطاولة ومــن ضمنها اكرث من
 20مقرتحا فرنسيا واماراتيا ومرصيا ،مضافا
إليهــم مخارج بري وحــزب الله ،وبالتايل ما
الجدوى مــن كل االجتامعات بعد أن أصبحت
أوراق الحريري وباســيل مكشوفتان؟ وهام
يراهنان عىل تبــدالت إقليمية ودولية يضعها
كل منهام يف خانته لكســب املزيد من أوراق
القوة الداخلية ،ويعتقــدان ان «من يرصخ اوال»
سيدفع الثمن.
جربان باسيل يخوض معركة رئاسة الجمهورية،
ومدخلها كــا يعتقد الحصة املســيحية الكاملة
يف الحكومة ،وما دام بــري والحريري وجنبالط
يرفضون وصول باســيل إىل بعبدا ،فإن ال حكومة
«وال مــن يحزنون» ،كــا أن باســيل يريد تحديد
حجم ســليامن فرنجية حكَوميا والقول للجميع
يف الداخل والخارج «انا الزعيم املســيحي االقوى»
وخليفة ميشــال عون وخطه العريب واالمني عىل
مرشوع املســيحية املرشقية ،كام ان باسيل حسب
املصادر املتابعة للتأليف وكام سمعت ،لن يرتاجع؟
وملصلحــة مــن؟ لفرنجية او جعجع او ســامي
الجميل او غريهم؟؟ وملاذا يرتاجع وخياراته تتقد َم
يف املنطقة مرشوعه يعيد ترتيب اوراقه الهجومية
يف كل الســاحات ،والبداية من ســوريا ،وهذا ما
سينعكس عىل لبنان وكل استحقاقاته.
وتضيــف املصــادر املتابعة للتأليف ،ان ســعد
الحريــري يخوض معركة تشــكيل الحكومة من

املنظار عينه الــذي يخوض فيه باســيل معركة
رئاسة الجمهورية ،فالحريري يخوض االن معركة
رئاسة الحكومة يف العهد القادم واستعادة هيبته
قبل االنتخابات النيابية والتأكيد من خالل معركة
التأليف لكل املنافسني عىل زعامة الطائفة السنية
وتحديدا شقيقه بهاء« ،انا ضامن حقوق السنة يف
لبنان ومرجعهم «والقول لويل العهد الســعودي،
«انا االقوى سنيا» ،وهذه الرسائل الحريرية وصلت
ملرص واإلمارات وتركيا وقطر ،وبالتايل لن يرتاجع
الحريري حكَوميا عن رشوطه وتســمية الوزراء
الســنة ،واال يكون االسم الســني من حصة عون
معاديا له« ،وان تســمية وزيرين مســيحيني من
حقي «انا ابن رفيق الحريري».
ويف ظل هذه االجواء ،تسأل مصادر سياسية عن
دور جنبالط وموقفه من اســتبعاد ممثله الوزير
وائل ابو فاعور عن اجتامعات التأليف ،والغياب عن
صورة املشهد السيايس إىل جانب الخليلني وباسيل
وغطاس خوري بعد أن كان هذا االمر «عرفا» ،طوال
املرحلة املاضية ؟ رغم ان جنبالط ال يقف عند هذه
التفاصيل يف ظــل األزمة الوجودية ،وهمه األول

واألخري تشكيل الحكومة «يك يبقى البلد» ،يف
حني أشــارت معلومات اىل ان باسيل ال يرغب
بوجود ممثل لجنبالط «عندئذ ال يأخذ راحته»،
كام ان الحريري مل يســأل عن الغياب يف ظل
العالقة غري الودية مع «ابن عمود السام» لكن
الحريري «مهام لف ومهام دار» ال يســتطيع
الخروج من «عباءة املختارة «مع متدد شقيقه
بهاء يف إقليم الخــروب وحضوره الالفت يف
برجا ،يف حــن يردد جامعة «املســتقبل» ان
املقعد الدرزي يف بريوت بـ «جيبنا» وجنبالط
بحاجة لنا كام نحن بحاجة له .وهذه العالقة
«املصلحجيــة» تنطبــق ايضا عىل باســيل
لحسابات جبلية ،ولذلك نزل جنبالط بكل ثقله
ملعالجة ذيول الحادثة بني اشرتاكيني و ر .نعيم
العوين يف إحدى القرى الشوفية.
الصورة سوداوية حســب املصادر املتابعة
للتأليف ،والحريري وباســيل لــن يرتاجعا ولو
وصل ســعر الدوالر اىل  50ألفــا وانهار البلد،
وهام ميارســان اآلن لعبة شــد العصب الطائفي
واملذهبي ،وهي لعبة ستحرق أصابعهام كام حرقت
أصابع الشــهيد رفيق الحريري عــام  2000عندما
خاض حــرب الغاء ضد الرئيس الحص بشــعارات
مذهببة دفعت احد اإلعالميــن الكبار إىل تحذير
رفيق الحريري من خطورة هذه اللعبة املذهبية عىل
الشــارع اللبناين ،فرد بإعتداد« :انا رفيق الحريري
وقادر عىل ترويض هذا الهيجان بعد االنتخابات»،
لكن الوقائع اثبتت عكس ذلــك وتصاعدت حروب
«االزقــة املذهبية» بشــكل خطــر ،وبالتايل من
هو القــادر اليوم عىل مللمة هذا الشــحن املذهبي
َومخاطره ،والله يسرت.
وحسب املعلومات ،ان الساعات الـ  48القادمة
حاسمة ،وقد تكون الخرطوشــة األخرية ،قبل أن
يرفع بري الرايات البيضاء حكَوميا ويوقف جهوده
ويقول للبنانيني «يا رب اشهد انني قد بلغت» رغم ان
مصادر سياسية تؤكد ان التأليف بحاجة إىل ضغط
شعبي كبري وصوال إىل العصيان املذنني يك يرضخ
الحريري وباسيل ويسهالن ،واال...

حسن دهــم مستودعات ملستلزمات غسل الكلى :
ع ــل ــى املــســتــشــفــيــات ابـــــــراز فـــواتـــيـــر تــزعــم
عــدم حصولها على الــدعــم الــى مكتبي مباشرة

خالل املداهمة
نفذ وزيــر الصحة العامــة يف حكومة
ترصيف االعامل الدكتور حمد حسن حملة
دهم شملت ثالثة مستودعات للمستلزمات
(غســيل الــكىل) واملغروســات الطبيــة
والكواشــف املخربية ،يف كل من الصنائع
الحمرا واألرشفية وسن الفيل.
وأظهر الكشــف والتقــي الذي قام به
مبؤازرة أمنية مــن قبل مدعي عام التمييز،
أن املســتودعات تحتــوي عــى بضاعة
مدعومة تكفــي حاجة الســوق اللبناين
لغســيل الكىل ملدة ترتاوح بني ثالثة وستة
أشهر عىل األقل ،إضافة إىل بضاعة تنتظر
تأكيد الدعم من مرصف لبنان املركزي.
وأبدى حســن يف ترصيح بختام الجولة،
ارتياحــه «لوجــود الكميــة الكافية من
مستلزمات غســيل الكىل ألشهر إضافية»،
مطمئنــا املواطنني يف هذا املجــال ،داعيا
«بعض املستشــفيات إىل عدم اإلســتمرار
يف التهويــل غري املــرر ،إذ يكفي املواطن
ما يعانيه من ظــروف يومية صعبة ،فيام
واجب املســؤولني واملعنيني كافة الســعي
إلعطاء املواطن اللبناين ما يحق له من دون

منة من أحد والتأكد مــن أال مخالفات يتم
ارتكابها باســمه حيث ســيحال املخالفون
بشكل فوري عىل النيابة العامة».
وأكد أن «اللجان املختصة ستحدد مكمن
الخلــل واملســؤوليات :هل هــي الرشكات
املســتوردة أم بعــض املوزعــن أم بعض
املستشــفيات» ،الفتــا إىل أن «هــذا األمر
سيحســم يف األيام القليلــة املقبلة حيث
ستتم مطابقة الفواتري املدعومة من مرصف
لبنان مع إيصاالت الرشكات واملستشــفيات
التــي متنى عليها إبــراز الفواتري املزعومة
التي تثبت عدم استفادتها من الدعم اعتبارا
من صباح غد يف مكتب الوزير مبارشة».
وشــدد عــى «رضورة عدم اســتغالل
املواطــن ومطالبتــه بفروقــات باهظة
بحجة عــدم الدعــم» ،مؤكــدا أنه «عىل
املستشــفيات والــركات اإلكتفاء بقبض
السعر املدعوم املجدول يف مرصف لبنان»،
مشــرا اىل أن «حمالت املطابقة والتقيص
ستســتمر لضامن عدم حصــول تقنني أو
احتكار لألدوية واملســتلزمات املخزنة يف
املستودعات».

عــــــون شــــــكر نظيــــــره العراقــــــي مضاعفــــــة كميــــــة النفــــــط للبنــــــان
وطالــــــب شــــــاباغين بدعــــــم لبنان فــــــي اعــــــادة النازحين الــــــى بالدهم
اعرب رئيــس الجمهورية العامد ميشــال عون عن امتنان
لبنان للدعم الذي يتلقاه باستمرار من االتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر متطلعا اىل استمراره السيام
يف الظروف الصعبة التي مير بها.
واكــد الرئيس عون خالل اســتقباله قبل ظهر امس ،يف
قرص بعبدا ،االمني العام لالتحاد الســيد جاغان شــاباغني
 ،JAGAN CHAPAGAINان وجــود املكتب اإلقليمي لالتحاد
الذي يغطي دول الرشق األوســط وشامل افريقيا يف بريوت
دليــل عىل ثقة االتحاد بلبنان وبــدوره يف محيطه والعامل.
وقال الرئيس عون ان الخدمات التي قدمها االتحاد الســيام
بعد االنفجــار يف مرفأ بريوت تركت اثــرا كبريا يف نفوس
اللبنانيني عموما والســيام املنكوبني منهم خصوصا لجهة
املشــاركة يف اعامل اإلغاثة الفورية ومساعدة  9800عائلة
مترضرة وتقديم مساعدات غذائية ومادية ،فضال عن الدعم
النفيس .كذلك شــكر رئيس الجمهورية مساعدة االتحاد يف
مكافحة جائحة كورونا ،منوها بالتنسيق القائم بني االتحاد
وجمعية الصليب األحمر اللبناين.
واثار الرئيس عون مع الســيد شــاباغني مسألة النازحني

الســوريني وتداعياتها عىل القطاعات اللبنانية كافة ،داعيا
اىل دعم لبنــان يف مطالبته بإعــادة النازحني اىل بالدهم
يف اطــار العودة االمنة ،خصوصــا اىل املناطق التي مل تعد
تشهد عمليات عســكرية ،الفتا اىل ان نزوح اعداد كبرية من
السوريني زاد يف تردي األوضاع االقتصادية واالجتامعية يف
البالد ما يجعل من املستحيل االستمرار يف هذا الواقع.
وكان السيد شــاباغني قد اعرب عن سعادته لوجوده يف
بريوت ولقائه رئيس الجمهورية مؤكدا عىل االســتمرار يف
دعم لبنان وجمعية الصليب األحمر اللبناين برئاسة الدكتور
أنطوان الزغبــي الذي حرض اللقاء واألمــن العام للجمعية
جورج كتاين ،مشــيدا بالتنســيق الدائم القائم بني االتحاد
والجمعيــة ،ومنوها مبا يقوم به الصليــب األحمر اللبناين
يف مختلــف املجاالت .وقــال :ان االتحاد ســيواصل تقديم
املســاعدات للبنان يف املجاالت الصحية واالجتامعية ،بهدف
التخفيف من االثار الصعبة التي خلفتها االحداث السيام بعد
انفجار مرفأ بريوت وانتشار جائحة كورونا.
ورافــق األمني العــام لالتحــاد يف زيارته املستشــارة
القانونية السيدة فيكتوريا ســتودارت واملدير املايل ملنطقة

الــرق األوســط وشــال
افريقيا يف االتحــاد الدكتور
حسام الرشقاوي ومدير مكتب
لبنان لالتحاد السيد كريستيان
كورتيــز كاردوزا ،إضافة اىل
الدكتور الزغبي.
عــى صعيــد آخــر ،ابرق
الرئيــس عــون اىل كل من
الرئيس العراقــي برهم صالح
ورئيــس الــوزراء العراقــي
مصطفــى الكاظمي شــاكرا
لهام قــرار الحكومة العراقية عون مع وفد االتحاد الدويل لجمعيات الصليب االحمر الدويل والهالل االحمر (دااليت ونهرا)
مبضاعفة كميــة النفط التي
التي م َّر بها .وتأيت مبادرة بالدكم اليوم ،يف ظروف اقتصادية
أقرتها للبنان من  500ألف طن
إىل مليون طن سنوياً ملساعدته عىل تجاوز الظروف الصعبة وحياتية بالغة الدقة والصعوبة بالنســبة إىل شعبنا ،ونحن
أحــوج ما نكون فيها إىل دعم أشــقائنا وأصدقائنا ،لنتمكن
التي مير بها.
واعتــر الرئيس عون انه «ليس غريبــاً عىل دولة العراق مــن التصدي للتدهــور املعييش واإلنســاين ،وبدء مرحلة
وقوفها الدائم إىل جانب وطننا ،يف مختلف الظروف واملحن النهوض».

ّ ّ
خطــــــة امنية ملواجهة اي تفلت في الشــــــارع مع رفع الدعم رســــــميا
حزب الله يتشاور مع حلفائه ...ويدفع مع بري بقوة الى تأليف الحكومة

ً

عيل ضاحي

غلبت املعلومــات عن رفع
الدعم الجــدي عن املحروقات
بأنواعها كافــة ،وبدء الرفع
التدريجــي عــن االدوية ،وال
سيام الفيتامينات واملكمالت
الغذائيــة ،وامــس حليــب
االطفال بشــكل كامل ،عىل
تطــورات امللــف الحكومي،
رغــم ان االتصاالت مل تتوقف
وبقيت عىل زخمها بعيداً من
االضواء يف إنتظــار حلحلة
العقــد املتبقيــة ،وخصوصاً
تسمية الوزيرين املسيحيني،
واالجوبة املنتظرة من رئيس
مجلس النــواب نبيه بري من
الرئيس املكلف سعد الحريري
والنائب جربان باسيل ،وكذلك
توزيــع الحقائب والذي تقدم
البحث فيه خالل الســاعات
املاضية بشكل ملحوظ.
وبإنتظار إنكشاف حقيقة
مــا يجري يف ملــف رفع الدعــم وتداعياته عىل
الشــارع ،وتوضيح ما يجري من خالل الحكومة
والــوزارات املعنية ،تتخبط كل القوى السياســية
والحزبية يف البدائل املمكنة ،ويف كيفية مواجهة
رفع الدعم وتأثرياته االجتامعية واملعيشية.
ومواكبة إلطاللة االمني العام لحزب الله السيد
حسن نرصالله يف عيد تأســيس قناة املنار ،ويف
إطار التشاور مع الحلفاء ،التقى نائب االمني العام
للحزب الشــيخ نعيم قاســم وفداً من االحزاب (8
آذار) ،والشــخصيات العربية مهنئا بعيد املقاومة
والتحرير ،يف مبنــى «كتلة الوفــاء للمقاومة»
 حــارة حريك ،وتؤكد املعلومــات ،ان اللقاء كانمناسبة للبحث يف ملف الحكومة واملعوقات التي
متنع التأليف وآخر التطورات يف التأليف واللقاءات
التي تجري ويعلن عنها وبعضها خلف االضواء.
وتؤكد اوســاط مشــاركة يف اللقاء ان حزب

الله وحركة أمــل ،مصمامن عىل تأليف الحكومة
والدفع اىل تشــكيلها يف اقرب وقت ممكن ،وان
املشــاورات تتقدم مع بقاء بعض العقد التي ميكن
حلحلتها اذا صفت النوايا وتنازل االطراف املعنيون،
وتجدد االوساط ان العقبات داخلية وال عقبات او
«فيتوات» خارجية متنع التشــكيل ،وان املطلوب
اليوم مواجهة مــا يجري من انهيــار اقتصادي
واجتامعي ،من قبل الدولة واملؤسسات والحكومة
وليســت مســؤولية االحــزاب او املجتمع املدين
والجمعيات ان يكونوا بديالً عن الدولة.
وتؤكد االوســاط ،ان رصخة الســيد نرصالله
واعالنه برصاحة التوجــه يف نهاية املطاف اىل
خطوات ذاتية وحزبيــة ومن جانب واحد يف ظل
املعطيات املتوفرة ،والتي تؤكد باالضافة اىل الجانب
االحتكاري واملايل والجشــع وتحقيق االرباح ،وان
هناك من يســتثمر سياســياً يف تأليب الجمهور
الشيعي واملســيحي والسني والدرزي ضد االحزاب

وضد القوى املمثلة لطوائفها يف الربملان.
يف املقابل ،ومع توســيع قوى  8آذار و»الثنايئ
الشيعي» ملشاوراتهام السياسية والحتواء تداعيات
رفع الدعم بشــكل واضح ورصيح ،وهو بات امرا
واقعا وعمليا وبــدأ امس ،يســعى تحالف  8آذار
اىل منع انجــرار جمهوره اىل الشــارع ،ودخوله
يف مواجهات مع شــوارع اخرى ،رغم ان عنوان
الشارع يف هذه االيام سيكون اقتصادياً واجتامعياً
ومعيشياً وسياسياً.
امــا يف الجانــب االمني ،فتؤكد اوســاط هذا
التحالف ان الركون اوالً واخرياً اىل الجيش والقوى
االمنية لحفظ االمن.
ويرتدد ان الجيش وضع خطــة امنية محكمة
ملنع اي انفجار غري مدروس للشــارع ،او حرف اي
تظاهر ســلمي ومطلبي ومعييش مرشوع ومربر
اىل مكان آخر ،وخصوصاً محاوالت استجالب ردات
الفعل الطائفية وال سيام يف االماكن املختلطة.

الـــــــراعـــــــي اســــتــــقــــبــــل لـــــونـــــغـــــدن مـــــودعـــــا
وتـــأكـــيـــد اســـتـــمـــرار دعـــــم بــريــطــانــيــا لــلــبــنــان

ً

استقبل البطريرك املاروين
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعــي قبل ظهــر امس يف
الــرح البطريــريك يف
بكــريك ،القائــم باالعامل
الربيطاين مارتن لونغدن يف
زيــارة وداعية قبيــل انتهاء
مهامه يف لبنان الشهر املقبل،
وكانت مناسبة تم يف خاللها
عرض لألوضاع الصعبة التي
مير بها لبنــان وتأكيد وقوف
بريطانيا اىل جانبه وتأييدها
ملبدأ الحياد الناشــط واملؤمتر الراعي مجتمعاً مع لونغدن
الدويل الخاص من أجل لبنان.
وقال لونغدن بعــد اللقاء:
الخاص من أجل لبنان ،وكيف أن لبنان الجميل
«لقد تحدثت مع صاحب الغبطة يف عدد من والعظيم يعتمــد اليوم عىل الجيل الجديد من
املواضيع ،وأبرزها األوضاع املعيشية الصعبة الشباب والشابات الذين يطمحون اىل رؤية
التي يعاين منها الشــعب اللبناين واألزمات بلد أفضــل ويســتحقون كل الدعم الدويل
املرتاكمــة ،وأثنيت عــى دوره القيادي يف املمكن لتحقيق طموحهم وحلمهم فيه .كام
هذه املرحلة الصعبــة .وتطرقنا اىل مبادرة أكدت لغبطته أن اململكة املتحدة ستســتمر
غبطته حــول نقطتي الحياد واملؤمتر الدويل بالدعم والوقوف اىل جانب لبنان».

نــقــل تــهــانــي الــقــائــد وبــحــث ف ــي ع ــاق ــات الــتــعــاون

الــجــيــش  :رئ ــي ــس االركـــــــان شـــــارك فـــي عــمــان
فـــي مــئــويــة املــمــلــكــة االردنـــــيـــــة الــهــاشــمــيــة

صدر عن قيادة الجيش  -مديرية التوجيه،
البيان اآليت« :برعاية جاللة امللك األردين عبد
الله الثاين بن الحســن ،أقيم احتفال رسمي
بتاريــخ  2021 / 6 / 9يف عامن ملناســبة
الذكــرى املئويــة األوىل لتأســيس اململكة
األردنية الهاشــمية ،حــره رئيس األركان
اللواء الركن أمني العــرم ممثال قائد الجيش
العامد جوزاف عون عىل رأس وفد مرافق.
بعد انتهــاء االحتفال ،التقى رئيس األركان
امللك عبد الله ورئيــس أركان الجيش األردين
اللواء الركن يوســف أحمد الحنيطي ،وقدم
اللــواء الركن العرم تهــاين قائد الجيش إىل

جاللة امللك ملناســبة الذكرى ،وجرى التداول
يف عالقات التعاون بني جييش البلدين.
كام تم التطرق إىل أهمية التمرين املشرتك
 union Resolute 2021الــذي اســتمر اثني
عرش يوما خالل النصف الثاين من شهر أيار
الفائت ،وشــاركت فيه وحــدات من الجيش
اللبنــاين وعنــارص من الجيشــن األردين
واألمرييك.
يشار إىل أنه كان قد سبق االحتفال عشاء
رســمي أقامه اللواء الركن الحنيطي بتاريخ
 2021 / 6 / 8عــى رشف الوفــود املدعوة
للحضور».

الجمعة  11حزيران 2021

ً

4

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

باسيل اقترح أفكارا جديدة لتسمية الوزيرين املسيحيين ..والحريري لم يتجاوب:
ُ
ي ــش ــت ــرط مـــوافـــقـــة «ت ــك ــت ــل ل ــب ــن ــان الــــقــــوي» ع ــل ــى م ــن ــح ال ــث ــق ــة لــحــكــومــتــه
دوليل بشعالين
ال يبــدو أنّ أي حكومة ســتولد يف األفق
كل جهود رئيس مجلس الن ّواب
القريب ،رغم ّ
نبيه ب ّري لتسهيل والدتها ،ورغم اجتامعات
البياضة ،التي رأى فيهــا البعض ،أنّها تؤكّد
أنّ رئيــس «الت ّيــار الوطني الحــ ّر» النائب
تضم
الظــل ،فيام
ّ
جربان باســيل هو رئيس
ّ
اإلجتامعات يف الواقع الخليلني ،أي مستشار
األمني العام لحزب الله حسني الخليل وعضو
«كتلة التنمية والتحرير» عيل حســن خليل،
ورئيس شعبة اإلرتباط والتوثيق يف الحزب
الحاج وفيق صفا .فعقدة التشــكيل مل تعد
تقترص عىل نوع الحكومة وعدد وزرائها ،وال
عىل توزيع الحقائب ،إنّ ا عىل أمرين :خشية
الحريري من «تعطيل عملها» أو استقالتها،
واشــراط منحها الثقة من قبل بعض الكتل
النيابية ،ال سيام من قبل «تك ّتل لبنان الق ّوي»
ســم الحريري للتكليف ،وذلك قبل أن تتشكّل وتُعلن
ّ
الذي مل يُ
بيانها الوزاري .فام الذي جرى التط ّرق اليه خالل اإلجتامعات
األخرية املتعلّقة بفكفكة عقدة التشــكيل ،واىل ماذا أفىض
لقاء املعاونني مع الحريري؟
مصادر سياســية عليمة أوضحت بدايــ ًة أنّ اجتامعات
املعاونني مع بعضهم بعضا وتبادل أفكار القادة واألحزاب التي
للتوصــل اىل تقارب يف وجهات
ميثّلونها ،هي أمر طبيعي،
ّ
النظر واإلتفاق عىل املسائل التي ال تزال تُعرقل والدة الحكومة.
فيام تجد أنّ هناك من يســعى دامئــاً اىل «الحرتقات» ،واىل
حرف األنظــار عن مضمون اإلجتامعات ونتائجها .علامً بأنّه
َ
جرى خالل هذه األخرية التط ّرق اىل ثالث نقاط أساسية هي:
 أوالً :توزيع الحقائب الذي جرى التوافق عىل ما نســبته % 98منها.
 ثانياً ،تسمية الوزيرين املسيحيني وقد طُرح باسيل أفكاراًلحل هذه العقدة.
جديدة ّ
 ثالثاً :مســألة منح الثقة من قبــل «تك ّتل لبنان القوي»للحكومة الجديدة ،وهو رشط جديد يضعه الحريري للتشكيل.
وتقول املصادر ،انّ آخــر املعلومات أفادت بأنّ املعاونني أي
الخليلــن والحاج صفا قد نقلوا أجــواء ونتائج اإلجتامعات
مع باســيل اىل الحريري ،عىل أن يعودوا مجدّ داً اىل الب ّياضة
للقاء باسيل للمزيد من جوجلة األفكار .وقد وضع املعاونون

حل عقدة تســمية
الحريري يف أجواء انفتاح باســيل عىل ّ
الوزيرين املســيحيني وعرضوا مقرتحاته بهذا الشأن .غري أنّ
الحريــري مل يتجاوب مع أي من طروحات باســيل ،عىل ما
متمســكاً مبا يعتربه من صالحياته أي
لفتت املصادر ،وبقي
ّ
تسمية الوزيرين املسيحيني .وأشارت اىل أنّ الحريري ينطلق
يف هذه النقطة ،من قاعدة «املثالثة» التي يعمل عىل تطبيقها
من خالل إرصاره عىل تسمية الوزيرين املسيحيني ،وليس من
تنص
مبدأ املناصفة الفعلية بني املســلمني واملسيحيني الذي
ّ
عليه املادة  95من «اتفاق الطائــف» ،وهو بذلك يضع قانوناً
جديداً للبالد من دون أن يجــري التوافق عليه من قبل جميع
األفرقاء.
وأكّدت املصادر نفســها ،أنّ الحريري أبلغ املعاونني أنّ منح
«تك ّتل لبنان القوي» الثقة لحكومته الجديدة هو رشط مسبق
للتشــكيل ،فيام تجد أوســاط «الت ّيار الوطني الح ّر» أنّ منح
الثقة للحكومة يعود اىل الكتــل النيابية التي تبني موقفها
عادة بنا ًء عــى الربنامج الذي تقدّ مــه الحكومة يف بيانها
الوزاري .وتســاءلت ما إذا كانت الثقة املسبقة املطلوبة هي
لحل
عقدة جديدة ل»فركشة» الحلول املطروحة أمام الحريري ّ
جميع العقد.
وبناء عليه ،فإنّ األجواء اإليجابية التي سادت خالل اليومني
املاضيني ،بدّ دتهــا نتائج لقاء املعاونــن بالرئيس املكلّف ،إذ

تراجع التفاؤل نسبياً ،عىل ما عقّبت املصادر،
عىل أمل حصول اإلجتامع الجديد بني الخليلني
وصفا بباســيل .فعقدة تســمية الوزيرين
املسيحيني ال تزال عىل حالها ،كون الحريري
يريد أن يضمن بقاء حكومته املنتظرة اىل ما
بعد اإلنتخابات النيابيــة املقبلة ،وحتى اىل
التوصل
يتم
ّ
ما بعد انتهــاء العهد يف حال مل ّ
اىل انتخاب رئيس جديــد ،ليك تحكم البالد
بنفسها اىل حني التوافق عىل تغيري النظام أو
تعديله خالل مؤمتر تأسييس يُعقد يف لبنان
أو يف إحدى دول الخارج.
وبرأي املصــادر ،فإنّ الحريــري ال يريد
االعتذار عن تشــكيل الحكومــة ،وبالتايل
ال يــو ّد أن يُؤلّفها كونــه ال يزال يخىش من
الســعودية التــي ال يعلم ما الــذي تريده
بالضبط .علامً بأنّ تقاربها من إيران مل يصل
بعــد اىل حدّ موافقتها عىل مشــاركة حزب
الله يف حكومته الجديدة .ولهذا ال يُقبل عىل
التشكيل ،ألنّه لن يتمكّن ا ّذاك من جلب املساعدات املالية إلنقاذ
رصت الدول الخليجية عىل عدم تقديم املساعدات
لبنان ،إذا ما أ ّ
لحكومة لبنانية ال ترىض ال برئيسها وال ببعض وزرائها.
من هنا ،أشارت املصادر نفســها ،اىل أنّ العرقلة تقف هنا،
فيام عىل الحريري ،غري القادر عىل التشكيل أن يعتذر ،ويرتك
الخيار للطائفة السن ّية أن تختار شخص ّية سن ّية أخرى لرئاسة
الحكومة ،ترىض عنها الدول الخليجية .وعندئذ فقط سيتمكّن
لبنان من تشكيل الحكومة والحصول بالتايل عىل املساعدات
يكنه استعادة النهوض اإلقتصادي
الخارجية ،ألنّه من دونها ال ُ
واملايل واملعييش .فام يريده الشعب اليوم هو أي رئيس حكومة
يستطيع إنقاذ البلد ويعيد تنشيط العجلة اإلقتصادية بواسطة
املساعدات من الدول الخليجية والدول املانحة.
ولفتت املصادر اىل أنّ عدم تشكيل الحريري للحكومة من
شأنه إضعافه يف أي إنتخابات نيابية مقبلة ،وليس العكس،
عىل ما يعتقد هو و»ت ّيار املســتقبل» ،لهــذا فمن األفضل له
التشــكيل وإعادة تعزيز العالقة الســن ّية -املسيحية ملا فيه
مصلحة البلد .وح ّذرت من اعتامد الحريري عىل مبدأ «املثالثة»
يف املشاركة يف السلطة خالفاً للدستور ،والحقاً من تشكيل
تحالف رباعي يسعى اىل اختيار رئيس الجمهورية املقبل ليس
عىل أســاس أن يكون األقوى أو األكرث متثيالً بني املسيحيني،
بل األكرث ضعفاً وخضوعاً لألطراف األخرى...

لــقــاء الــبـ ّـيــاضــة أنــتــج عــقــدتـ ّ
ـي «الــطــاقــة» و»االتـــصـــاالت» واملــزيــد مــن الــتــنــاحــر...
ُ
الثنائي الشيعي مستاء من باسيل ...فهل يحصل على ضمانة منحه الثقة؟
صونيا رزق
فيــا تتــواىل االجتامعات وحركــة والوســطاء ،الذين
يواصلون محادثاتهم بطريقة غــر مبارشة ،مع املتناحرين
حول التشــكيلة الحكومية ،علّها تؤدي اىل النهاية املنتظرة،
يبقى الواقع مختلفاً وتسوده االجواء التشاؤمية ،عىل الرغم
من محاولة البعض تب ّييــض صفحة تلك اللقاءات ،لكن عىل
ارض الواقع الحكومي ،ال احــد يرفض التخيل عن رشوطه،
والنتيجة واحدة ال تشــكيلة يف االفق ،وال بوادر حل بل املزيد
من املعضالت والعقد .فيام تستمر الجهود لعدم نعي مبادرة
رئيس املجلس النيايب نبيــه بري ،الذي ينقل نوابه واملق ّربون
من عــن التينة ،بأنّ االجواء تفاؤلية لكن بحذر ،اما الحقيقة
فتتلخص بإســتمرار املعارك الحكومية بني املعنيني ،لكن من
بعيد وباملراسلة ،والجميع يلتزم الصمت ويفضل عدم الكالم
يف هذا امللف ،النه ال يعرف حقيقة النوايا ،اذ ال يشء واضحاً
يف هذا االطار ،لكن البارز بأنّ الثنايئ الشــيعي تلقى ضامنة
من الرئيس املكلف ســعد الحريري بعدم إعتذاره ،بحسب ما
اشــارت املعلومات ،والثنايئ مستاء من رئيس التيار الوطني
الحر جربان باســيل  ،وبصدد تلقيه ضامنــة منه بأن مينح
الثقة للحكومة يف حال ُشكلت.
وعىل خط اللقاءات القامئة ،وآخرها كان مساء الثالثاء يف

البياضة ،حيث زار الخليالن ومسؤول وحدة االرتباط يف حزب
الله وفيق صفا دارة باســيل ،وإتفق املجتمعون عىل رضورة
الرتويج ألجواء ايجابية ،وبأنّ التقدّ م يف امللف الحكومي س ّيد
املوقف ،فيام ال تزال عقدة تســمية الوزيرين املسيحيني يف
مكانها ،عىل الرغم من طــرح صيغة من قبل الخليلني ،وهي
تســمية الوزيرين بالتوافق بني رئيــس الجمهورية ورئيس
مجلس النواب والرئيــس املكلف ،اما باســيل فال يزال عىل
اقرتاحه بعدم تســميتهم من قبــل الحريري ،عىل ان يحصل
توافق بني مختلف االفرقاء ،حول إختيار اسمني من مجموعة
يص الحريري عىل موقفه بعدم التنازل عن
يتم تقدميها ،لكن ّ
حقه الدستوري ،يف تسمية الوزيرين املسيحيني .ويقابل ذلك،
اعالن باســيل بعدم إعطاء الثقة لحكومة الحريري ،إضافة
متمســك
اىل رفضه إعطاء وزارة الطاقة ل «تيار املردة» ،النه
ّ
بها ،ومفضّ الً إعطاء وزارة االتصاالت للنائب السابق سليامن
فرنجية ،مام يعنــي ان عقدتني أضيفتا اىل العقد الحكومية.
وهذا يعني انّ لقاء باسيل والخليلني ومسوؤل وحدة االرتباط
يف حزب الله مل يصــل اىل أي نتيجة ،عىل ان يعقد لقاء آخر
يجمع هؤالء ملتابعة امللف املأزوم.
ومن هذا املنطلق ،يبدي نائب رئيس «تيار املستقبل» النائب
السابق مصطفى علوش ل»الديار» تشاؤماً كبرياً يف ما يخص
االزمة الحكومية ،ويقول» ال ارى تشكيلة مرتقبة بل صعوبة

كربى ،والحريري يلتزم الصمت ،واللبيب من االشارة يفهم»،
الفتاً اىل انه مل يعد يســأل الحريري عن مستجدات التشكيلة
الن ال امل منها».
وعىل الخط عينه ،تشــر مصادر «تيار املستقبل» ،اىل ان
إعرتاض باسيل عىل تســمية الحريري للوزيرين املسيحيني،
هو مخالفة للدســتور كون الرئيــس املكلف ،هو من يعرض
أســاء الوزراء ،بينام يحق لرئيس الجمهورية االعرتاض أو
املوافقة .معتربة بأنّ التيار الوطنــي الحر يفرض ما يريده ،
يسمي الوزراء املسيحيني ،فيام
الســني ال
بذريعة انّ الرئيس
ّ
ّ
العكس ســيكون خرقاً للصالحيات الدستورية ،وذكّرت بأنّ
ســمى يف حكومته االخرية الوزير غطاس خوري
الحريري
ّ
ســمى الرئيس ميشــال عون الوزير طارق
من حصته ،فيام
ّ
الخطيب من حصته .واعتربت املصادر املذكورة بأنّ باســيل
يبحث عن مستقبله السيايس من خالل هذه الحكومة.
وعىل خط التيار الوطني الحــر ،فتلفت مصادره اىل تعاون
تؤسس للحلول ،واصفة لقاء
النائب باسيل وطرحه الدائم لنقاط ّ
الب ّياضة الذي دام ثالث ســاعات ،بااليجايب والشفاف ،ورأت انّ
العرقلة تــأيت دامئاً من الرئيس املكلف ،بحيث بات التأليف رهن
موقفه ،ودعته اىل االرساع بتشكيل الحكومة ،النّ الوضع مل يعد
يحتمل ،وال بد من التعايل عن املصالح والقيام بيشء ما إلنقاذ
البلد ،معتربة بأنه يعمل للقضاء بأي طريقة عىل العهد.

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتأليف :عقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات جدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة وموس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكو وباري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
ُ
ه ــــــل يق ــــــدم الحري ــــــري عل ــــــى خط ــــــوة حاس ــــــمة ف ــــــي اليومي ــــــن املقبلي ــــــن؟
فادي عيد
تدور عملية التأليف ليس يف «بيت الوسط» والب ّياضة وعني
التينة فحسب ،وإمنا يف العاصمتني الفرنسية والروسية،
بحيث ينقل بأن املستشــار يف الرئاســة الفرنسية باتريك
دوريل ،يتابــع إتصاالته اليومية مع القيادات السياســية
اللبنانية ،ومع الرئيــس نبيه بري عىل وجه التحديد ،وعلم
أن األمور واملعطيات التي كانت ســائدة منذ أيام قد تبدّ لت
مؤخراً من خــال أجواء مل ّبدة عىل خــط «التيار الوطني
الح ّر» وتيار «املردة» ،إىل اتصاالت جرت مع الرئيس املكلّف
سعد الحريري من قبل دوريل ،ملعرفة أين أصبحت التشكيلة
الحكومية العتيدة ،بعدمــا كان طلب الحريري مهلة ثالثة
أيام لرفع تشكيلة قد تريض الجميع.
ولكن الرئيس املكلّف ،صدم بعدما عادت املشاورات حول
متســك النائب
حقيبــة الطاقة إىل املربع األول ،من زاوية
ّ
جربان باسيل بتسمية وزير مستقل ،كام يوحي بذلك ،وهو
أحد رجال األعامل الذين لديهم خربة يف الشؤون الخدماتية
والحياتية ،كونه نفّذ أعامالً يف الخارج ،وهو ميلك ســجالً
نظيفاً ،ويعترب من األخصائيــن والتكنوقراط ،ولكن يرى
الحريري و»تياراملردة» أنه مبج ّرد تســميته من قبل رئيس
«التيار الوطني الحر» ،فمن الطبيعي أنه ســيكون محسوباً
عليه ،وهــذه النقطة الخالفية أعادت مســار التأليف إىل
الوراء ،األمر الذي كشــفه املعاون السيايس لرئيس مجلس
النواب نبيه بري النائب عيل حســن خليــل خالل زيارته
األخــرة لـ «بيــت الوســط» ،ولقائه الحريــري .وتقول
املعلومات أن الخليل  ،الحظ أن رئيس «تيار املســتقبل» ال
ّ
تول النائب باسيل اإلتصاالت واملشاورات
زال مســتا ًء من
يف امللف الحكومي ،والتي هي حكامً ،وبحســب الدستور،
يجب أن تكون بينــه وبني رئيــس الجمهورية حرصاً كام
درجت العادة قبل الطائف وبعده.

ويف هذا السياق ،يُتوقّع،
وبحســب املعلومــات،
وبعــد الجولتــن األوىل
والثانيــة مــن املفاوضات
بــن «الثنايئ الشــيعي»
وباســيل يف الب ّياضة ،فإن
الحصيلــة األولية تشــر
بأنه من الصعوبة أن يحمل
الرئيس املكلّف أي تشكيلة
وزاريــة إىل قــر بعبدا
وتعلــن مراســيم التأليف،
إذ ال يــزال اإلعتذار هو أحد
أبرز الخيــارات املطروحة
يف «بيــت الوســط» ،إمنا
ذلك يبقــى رهن اإلتصاالت
املكثّفــة التي تقــوم بها
باريــس مــع الحريــري،
وذلك ،خالفاً ملــا ينقل عن
ســعيها لحكومة انتقالية ،وإبعــاد الحريري عن الرساي،
فإنها ترى ترؤس الحريــري للحكومة يف هذه املرحلة هو
خيارها األســاس منذ أن دعمت تكليفه ،وإن هي ترى ،يف
حال اعتذر ،رضورة اللجوء إىل حكومة انتقالية من خالل
تكليف شخصية مستقلة إلدارة اإلنتخابات النيابية املقبلة.
ويف موازاة الدور الفرنيس الضاغط ،تبدو موســكو هي
األخرى من الذين يتولّون اإلتصاالت مع القوى السياســية
رص عىل رضورة
اللبنانيــة املعنية بالتأليف ،وبالتايل ،هي ت ّ
اإلرساع يف تشــكيل الحكومــة عىل خلفيــة قلقها عىل
اإلستقرار يف لبنان ،وهذا ما أوحى به نائب وزير الخارجية
الرويس ميخائيــل بوغدانوف خــال لقاءاته األخرية مع
بعض املستشارين ملرجعيات سياســية لبنانية ،حيث كان

حــــزب ال ــل ــه واصـــــل جــولــتــه
عــلــى املــؤســســات الــرســمــيــة
فــــي م ــح ــاف ــظ ــة ال ــج ــن ــوب

جال وفد من «حزب الله» برئاســة مسؤول منطقة صيدا
الشيخ زيد ضاهر  ،ضم أحمد جبييل والدكتورأحمد دكور ،عىل
املؤسســات الرسمية يف محافظة لبنان الجنويب ،وزار عددا
من رؤســاء الدوائر واملصالح العامة العاملة فيها ،استكامال
للجولة التي قام بها منذ أســبوعني مطلعا عىل ســر العمل
فيها.
وشــملت الجولة يف املحافظة رؤســاء مصالح املالية،
تعاونية موظفي الدولة تســجيل السيارات  ،توزيع الجنوب
يف مؤسسة كهرباء لبنان ،منطقة االتصاالت ،ودوائر العمل،
املســاحة ،النفوس وقلم قضاء صيدا ومكتب صيدا للصندوق
الوطني للضامن االجتامعي .
واطلع الوفد عىل ســر العمل فيها واملشــاكل التي تعاين
منها ،مؤكدا « رضورة مواصلة الجهود رغم الظروف القاسية
التــي متر بها البالد» ،منوها بـ «نشــاط العاملني من مدراء
وموظفني ،رغم األزمة املعيشــية واإلقتصادية الخانقة التي
يعاين منها املواطن واملوظف عىل حد سواء».

ّ
ضاهر :اذا لم تحل أزمة املحروقات
ســـــنـــــكـــــون أمـــــــــــام كـــــارثـــــة
صـــــنـــــاعـــــيـــــة وزراعــــــــيــــــــة

غرد النائب ميشال ضاهر عرب حسابه عىل «تويرت» :اذا مل
تحل ازمة املحروقات ســنكون أمام كارثة صناعية وزراعية،
حيث ســتقفل معظم املصانع األســبوع املقبل ،نتيجة عدم
توافر مادة املازوت .وكذلك سيتم تدمري املوسم الزراعي نتيجة
عدم متكن املزارعني من الري ،باالضافة اىل أزمة املستشفيات
واملختربات واالدوية ،ليســتمر التدمري املمنهج ملقدرات هذا
البلد».

لبنان واملنطقة
في لقاء الجميل وفرونتسكا

ناقش رئيس «حزب الكتائب اللبنانية» سامي الجميل ،مع
املنسقة الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان يوانا فرونتسكا ،التي
التقته يف زيارة تعارف آخر التطورات يف لبنان واملنطقة ،يف
حضور رئيس جهاز العالقات الخارجية يف الحزب ميشــال
ايب عبدالله ومنســق العالقات الخارجية مــروان عبدالله.
وشــدد الجميل عىل «رضورة حصول االنتخابات النيابية يف
موعدها ،وعىل االدور األسايس لألمم املتحدة لناحية الضغط
باتجاه احرتام املواعيد الدســتورية وتأمني ارشاف دويل عىل
عملية التصويت لضامن نزاهة النتائج وصون الدميوقراطية
يف لبنان وحق اللبنانيني يف اختيــار ممثليهم بعيدا من اية
ضغوطــات ميكن ان متارس من قبــل املنظومة ملنع التغيري
وابقاء قبضتها عىل البالد».

سعد استقبل وفد الكتلة الوطنية
وتشديد على توحيد قوى املعارضة
استقبلاألمنيالعاملـ«التنظيمالشعبيالنارصي»النائبالدكتور
أسامة سعد يف مكتبه بصيدا ،وفدا من حزب «الكتلة الوطنية» ضم
األمني العام الدكتور بيار عيىس وعضو اللجنة التنفيذية ناجي أبو
خليل،بحضورالدكتورعصمتالقواصوسهيلزنتوت.
وأشــار بيان للمكتب االعالمي لسعد ،اىل أنه «تخلل اللقاء
البحث يف معانــاة الناس عىل مختلــف الصعد االقتصادية
واملعيشية واملالية واالجتامعية ،واالنسداد السيايس يف البلد
وفشل املنظومة الحاكمة وعجزها عن ايجاد الحلول».
وأكد الحــارضون «رضورة التحرك دفاعا عن حقوق الناس
ومن أجل التخفيــف من معاناتهم ،وعــى الرضورة امللحة
لتوحيــد قوى املعارضــة الوطنية التغيرييــة تحت برنامج
نضايل يقوم عىل الدفــاع عن حقوق النــاس ،ويهدف اىل
التغيري السيايس كمدخل اىل التغيري الشامل يف كل املجاالت،
إضافة إىل محاســبة املنظومة الحاكمة عــى ارتكاباتها
وعىل ما أوصلت البالد إليه مــن انهيارات كربى يف مختلف
املجاالت» .وشددوا عىل «أهمية اطالق التحركات يف مختلف
املناطق كأولوية من أجل تحقيــق األهداف التي انطلقت من
أجلها انتفاضة ترشين ،وانقاذ البالد من املآزق واالنهيارات».

الـــــخـــــازن عــــــزى فــرنــجــيــة
فــــــــي ذكـــــــــــــرى والـــــــــــــده:
بغيابه نفتقد ركنا من أركان الوفاق

يجب ،وفــق املعلومات ،أن يقوم وزير الخارجية ســرغي
الفروف بسلسلة اتصاالت ومشاورات مع بعض املسؤولني
جه إىل موســكو ،ولكن بعد إصابته
الذين كانوا بصدد التو ّ
بعارض صحي ،بــات بوغدانوف هو من يتوىل هذه املهمة،
والضغــط عىل أصدقاء روســيا يف لبنان لتســهيل مهام
التكليف ،مــا يتناغم دوره ومواقفه مــع باريس مبعزل
عن التباينــات واإلختالفات حول بعــض النقاط وامللفات
السياسية.
وأخرياً ،فإن اليومني املقبلني سيعتربان يف غاية األهمية،
وقد يكونان من األيام الحاســمة ملســار التأليف أو عدمه،
وهذا ما سيتبدّ ى جلياً من خالل الخطوة التي سيقدم عليها
الرئيــس الحريري ،والتي يعتربها بعــض املحيطني به يف
غاية األهمية.

اتصل عميــد املجلس العام املاروين الوزير الســابق وديع
الخازن ،يف ذكرى استشــهاد الوزير والنائب السابق طوين
سليامن فرنجية ،برئيس تيار «املردة» سليامن فرنجية معزيا
ومســتذكرا ،وقال يف ترصيح« :يف ذكرى استشهاد الوزير
والنائب الســابق طوين ســليامن فرنجية نتذكره وزوجته
وابنته وعنارص أمنه وحاميته الذين استشــهدوا يف مجزرة
إهدن ،لنؤكد النبل الوطني ،والتســامح الخلقي الذي تعامل
معه كبري العائلة الرئيس الراحل ســليامن فرنجية وحفيده
رئيس تيار املردة النائب ســليامن فرنجية مع هذه الفاجعة
العائلية والوطنية عىل حد سواء».
أضاف« :لقد اتسمت شــخصية الراحل الكبري بالوفاء يف
السياســة والعزة يف النفس ،والدفاع عن لبنان وعن معقله
املاروين برشاسة املدافع عن الكرامة التي تجسد ذروة املعايري
اإلنســانية والوطنية .وكان جريئا يف مواقفه العامة ،بعيدا
عن الرياء السيايس والتملق».
وختم« :بغيابه الطويل ،تفتقد السياسة والوطن ركنا أساسيا
من أركان الوفاق الوطني ،الذي ما أحوجنا إليه جميعا اليوم».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
كلامت يف زمن الغربة
فهد الباشا
 -1ال يكفي ان نتكلم لغة واحــدة يك نكون مجتمعا
وا -1من اســتطاع أن يقيض عىل فاسد كبري واحد ،من
الذين يعيقون النهوض بالحياة ومل يفعل هو مستحق ما
يلحق به وأمثاله من أذى الفاســدين .واستحق ،بالتايل،
جزاء ما يستحقه الفاسدون.
***
 -2الفتنة يف متام صحوتها .املســؤولون عن الحفاظ
عليها غافيــة نامئون .أيقظوهم ولو بــدق كل نواقيس
الخطر ،ايها الذين ما زلتم ساهرين.
***
 -3الذين تكرث العناوين يف اذهانهم وهم يسعون اىل
مقاصدهم تطول بهــم الطريق ،وهيهات هيهات يصلون
اىل حيث يقصدون.
***
 -4من يخالف قاعدة الــردع القائلة قطع االعناق من
قطــع االرزاق هو اما متخلف واما مقطوع النســب مع
العزة والكرامة.

مطرانا نيويورك ولوس انجلوس
أكدا دعمهما لـ «كاريتاس»
لتخفيف من حدة االزمة االجتماعية

زار راعي ابرشية مار مارون  -نيويورك املطران غريغوري
منصور وراعي ابرشــية سيدة لبنان -لوس انجلوس املطران
الياس زيدان املقر العام لـ «رابطة كاريتاس لبنان» يف ســن
الفيل .وكان يف اســتقبالهام رئيس الرابطة األب ميشــال
عبود وعدد من املديرين واملســؤولني عن األقســام والربامج
يف الرابطة ،واطلع املطرانان عىل مختلف اعامل ومشــاريع
الرابطة يف ظل الظروف الحالية الصعبة وتم البحث يف سبل
التعاون من اجل مساندة ومساعدة كاريتاس مبهامها.
وشــكر األب عبود «جميع الذين ساهموا وتربعوا للرابطة
من خالل أصحاب الســيادة والجاليــة اللبنانية يف الواليات
املتحدة» .وشدد عىل «أهمية هذا الدعم الذي سمح لكاريتاس
يف الوصول اىل عدد كبري من العائالت ومساعدة األفراد عىل
مختلف األصعدة أهمها املسكن واملأكل وترميم املنازل املترضرة
من انفجار املرفأ وتسديد الرسوم املدرسية وغريها».
بدوره اثنــى املطران منصــور عىل «جهــود املتطوعني
واملوظفني والشــبيبة وجميع القيميني عىل عمل كاريتاس
الدؤوب» ،مشريا اىل انه «يعي الثقل الذي تحمله الرابطة يف
تحدي املحنة والظروف املأســوية ألجل االنسان يف لبنان»،
مؤكدا «عىل دعم ومساندة الرابطة للتخفيف من حدة األزمة
االجتامعية».من جهته ،شــدد املطران زيــدان عىل» أهمية
التعاون والتضامن لتخطي املرحلة الراهنة» ،مشــددا عىل ان
«ال حدود للعطاء واملحبة».

الـــصـــمـــد وطــــرابــــلــــســــي فـــــي <بــــيــــت الـــــوســـــط>:
ً
ً
لـــم يــلــمــســا مـــن ال ــح ــري ــري حــــا ق ــري ــب ــا لــلــحــكــومــة
كامل ذبيان
ســمى النائبان جهاد الصمد
والدكتور عدنان طرابليس ســعد
الحريري ،رئيســاً للحكومة ،يف
موقف متاميز عــن زمالئهم يف
«اللقاء التشــاوري» ،الذي التقى
ســنة ،الظهار ان داخل
فيه نواب ُ
الطائفة السنية ،تعددية سياسية
وحزبية ،وان التمثيل السني ،ال يقع
عىل «تيار املستقبل» فقط ،الذي
ميثل اكرثية نيابية ،لكنها ليست
آحادية ،وطرح اللقاء نفسه كتلة
نيابية تضم ســتة نواب ،انسحب
منها الصمد الحقاً ،ويجب ان تتمثل يف الحكومة بوزير ،فسمي
حســن مراد يف حكومة الحريري االخــرة ،وطالل حواط يف
الحكومة الحالية برئاسة حساندياب.
ورد الحريري الجميل ،للنائبني الصمد وطرابليس فاتصل بهام
مكتب الرئيس املكلف ،للقائه يف بيت الوسط ،فلبيا الدعوة ،كل
عىل انفراد ،حيث حرض موضوع تشكيل الحكومة ،كبند اسايس
عىل جدول الزيارة ،اذ اكد الحريري لهام بانه مســتمر يف سعيه
لتشكيل الحكومة ،تحت سقف املبادرة الفرنسية ،وهو قدم اسامء
الحكومة ،اىل رئيس الجمهورية ميشــال عــون ،وفق االصول
الدســتورية ،لكنه تلقى جواباً سلبياً منه ،وفق ما اكد الحريري
للصمد الذي قال لـ «الديار» ،بانه ملس من الرئيس املكلف ايجابية
اىل اقىص الحدود ،وان املشــكلة هي يف تعنــت الرئيس عون
بالتكافل مع رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باسيل ،حيث رشح
الحريري ،بعضاً من تفاصيل ما حدث معه ،مع رئيس الجمهورية
الذي انفتح عليه للتعاون وتشكيل الحكومة بالرشاكة الدستورية
والوطنية ،لكنه يبدو ،بان باســيل يقف حجر عرثة ،ويريد انتاج
صيغة لحكومة ،كام يرغب هو ،وهذا ما ارفضه ،يقول الحريري
للصمــد ،الذي رأى ،بان املواطن ال يهمه هذا الرصاع الســيايس،
النه بحاجة لحكومة تعالج االزمات التي وقعت عليه ،من مالية
واقتصاديةومعيشيةوخدماتية.
واملسألة كام يراها الصمد ليست مرتبطة بوزير او وزيرين ،بل
بالثقة املفقودة بني الرئيس عون وباســيل من جهة ،والحريري
من جهة ثانية ،وهنا تصبح املشــكلة داخلية ،يضاف اىل ذلك،
ان كالً مــن الطرفني ،عليه تقديم تضحيات ال تنازالت ،وهذا غري
متوفر عندهام بالرغم من ان الحريري وافق عىل  24وزيراً ،وهذا
كان مطلب الرئيس عون ،الذي ا ّيــد توزيع الحكومة عىل ثالث
مثانيات ،وعند التطبيق طالب بتسمية الوزيرين املسيحيني ،لريفع
عدد وزرائه اىل غري مــا هو متفق عليه باملثالثة يف التوزيع ،اذ
يرى الصمد بان احرتام الدســتور واملؤسسات هو املعيار املفقود
واللغة الطائفية واملذهبية ،تتقدم ،ومعها الطرح الفدرايل ،وبتنا

بحث في تعزيز التعاون مع سفير الصين الجديد

ّ
وزيــــر الــصــحــة :ل ــم نــتــبــلــغ م ــن مــصــرف لــبــنــان
ّ
ُ
قــــيــــمــــة مـــــالـــــيـــــة مــــــــــحــــــــــددة لـ ــلـ ــدعـ ــم
أكــد وزيــر الصحة يف
حكومة ترصيــف األعامل
الدكتــور حمد حســن يف
حديث اذاعي أن «الوزارة مل
تتبلغ من مرصف لبنان قيمة
مالية محــددة للدعم ،ولكن
وفق االتفاق ستبارش بختم
كل فواتري الــدواء املدققة
منها ،واملفقودة من السوق
ليصار اىل دعمها وتحريرها
مبــارشة من مســتودعات
حسن مع سفري الصني
األدوية».
«وزارة
أن
اىل
ولفــت
الفئات العمرية ما فوق الـ 55عاما» ،متمنيا
الصحة تعمل عىل ثالثة مســارات :التنسيق «التســجيل عىل املنصة حتى تكون العملية
مع مرصف لبنان لتحرير دعم فواتري األدوية ،سلســلة ورسيعة ،والتي ستشمل كل ذوي
والعمل مع املســتوردين لضامن رصفها من اإلحتياجات الخاصة».
املســتودعات ومع نقابة الصيادلة ملواكبة
عــى صعيد آخــر ،التقى وزيــر الصحة
رصف الدواء بشكل شفاف للمواطنني».
الســفري الصيني الجديد يف لبنان تشــيان
واألحد
وعن ماراتون «فايزر» يومي السبت
مينجيــان ،يف زيــارة بروتوكولية ،تم يف
الناس
تشجيع
املقبلني ،أشار اىل أن «الهدف
خاللها البحث يف تعزيز التعاون املشرتك يف
هم
واملســتهدفني
عــى اإلقبال ألخذ اللقاح
القطاع الصحي.

محاض ــــــــر ضب ــــــــط ف ــــــــي ح ــــــــق محط ــــــــات
مخالف ــــــــة ف ــــــــي زحل ــــــــة ...قي ــــــــف س ــــــــوري
قامت دوريات من مديرية البقاع اإلقليمية يف
أمن الدولة ،يرافقها مندوبو مصلحة االقتصاد
والتجارة يف البقاع وبناء عىل إشــارة القضاء
املختصبالكشفعىلبعضمحطاتاملحروقات
ضمن محافظة البقاع ،وسطروا محارض ضبط
يف حق أصحاب ثالث محطات يف بلديت حوش
الحرمية وجب جنني ،قضــاء البقاع الغريب،
وختموها بالشمع األحمر إلقدام أصحابها عىل
تخزينكميةمناملحروقاتوالتالعببأسعارها.
كذلك ،سطر محرض ضبط يف حق صاحب
محطة محروقــات يف محلة الفيضة ،قضاء
زحلة ،إلقدامه عىل بيع صفيحة البنزين بسعر
يفوق السعر الرسمي ولتالعبه بكيل صفيحة
البنزين وتم إلزامه بيع كامل املخزون لديه.
وتم تنظيم محرض ضبــط يف حق صاحب
محطة محروقات يف بلــدة قب الياس ،قضاء

زحلة ،لعدم وضع رصاصــات عىل مضخات
املحروقات ،وتــم إلزامه بيــع كامل مخزون
املحروقاتلديه.
وأوقفــت املديرية  -مكتب زحلة ،شــخصا
سوريا اعرتف بقيامه مع مواطنه برسقة محل
ميكانيك ســيارات يف محلة املدينة الصناعية
يف مدينة زحلة ،وبيع املرسوقات إىل صاحب
محل ميكانيك سيارات يف محلة العمرية ،قضاء
زحلة ،الذي تم توقيفه أيضا بناء عىل إشــارة
القضاء املختص .وتتم مالحقة السوري اآلخر
لتوقيفه.
وعاهــدت املديريــة يف بيــان «املواطنني
باالســتمرار يف عملية ضبط عمليات احتكار
املحروقــات وتخزينها والتالعب بأســعارها
ومالحقةالضالعنييفعملياتالرسقةوالسلب
التيتحصل».

صدر عن املديرية العامة لألمن العام اإلعالن
اآليت«:تعلماملديريةالعامةلالمنالعاماملواطنني
اللبنانيني والالجئني الفلســطينيني وفئة قيد
الدرس ،أن جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر
وجوازات املرور املفقودة او املرسوقة ،الصادرة
بها بالغات فقدان ،تعترب بحكم امللغاة.
ويف هذه الحال يتوجب عليهم ما ييل:
 -عدم جواز استعامل هذه الوثائق التي سبق

أن قاموا باالبالغ عنها أنها مفقودة او مرسوقة
ومن ثم عادوا ووجدوها.
إلزاميةقياممنعادووجدهامنهمبتسليمهااىل اقرب مركز أمن عام اقليمي ،ليصار اىل إلغاء
بالغالفقدان.
 إلزامية التقدم من املراكز االقليمية للحصولعىل جوازات ســفر أو وثائق سفر أو جوازات
مرور بدل تلك امللغاة».

إعـــــان ل ــأم ــن الـــعـــام عـــن جـــــــوازات الــســفــر
والــــــوثــــــائــــــق املـــــفـــــقـــــودة أو املــــســــروقــــة

قــــــــائــــــــد الــــــجــــــيــــــش عــــــرض
الـــــــتـــــــطـــــــورات مـــــــع زواره
اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون ،يف مكتبه يف
الريزة ،رئيس الرابطة املارونية النائب الســابق نعمة الله أيب
نرص عىل رأس وفد مرافق.
كام اســتقبل النائب الثالث لحاكم مــرف لبنان الدكتور
سليم شاهني.
ثم استقبل الوزير السابق اللواء أرشف ريفي وتم البحث يف
األوضاع العامة بالبالد.

«املـــرأة والــطــفــل» تبحث فــي قانون
حماية األطــفــال من التزويج املبكر
امام «فدرالية طوائف» ،وقد يؤدي ذلك اىل طرح موضوع الكيان،
ويدخل لبنان يف املحظور.
فام يحصل يف عملية تشكيل الحكومة ،يدخل يف اطار فرض
اعراف جديدة وهذا ما ليس لبنــان بحاجة اليه يف ظل االنهيار
الواقع فيه ،وان موضوع الرشاكة او املشاركة التي يطرحها زعامء
طوائف ،ال تؤمن االستقرار للبنان اذا ما جاء الطرح طائفيا يف كل
مســألة او قضية تطرح سواء يف موضوع النفط لجهة توزيع
البلوكات ،او اســتحداث مناطق اقتصادية او بناء معامل انتاج
كهرباء اىل غري ذلك من القضايا االمنائية والحيوية الخ...
فالحكومة لن تبرص النور قريبا ،وهو يتمنى ان تولد امس قبل
اليوم والغد يقول الصمد لكنه مل يلمس من الرئيس الحريري بأن
العقد بدأت بالحل ،وهذا ما ســيزيد االزمة تعقيدا ،واذا مل تحصل
تضحيات من الرئيســن عون والحريري ،كــا من كل القوى
السياســية فإن اللبنانيني ملّوا هذه املرسحية وسئموا من كل
املسؤولني الذين يتلهون مبسائل فئوية ،ال تطعم جائعا ،وال تسد
لقمة لفقري ،وال تعيد ملودع امواله الخ...
وكام الصمد ،فإن النائب طرابليس لبى دعوة الرئيس الحريري،
لالستامع اليه حيث عرض له مراحل تشكيل الحكومة ،والعقبات
التي تحول دون ان تبرص النور مح ّمال املســؤولية للرئيس عون
وباســيل وفق ما ابلغ طرابليس والصمــد ،وان نائب «جمعية
املشاريع الخريية االســامية» عن بريوت نقل للرئيس املكلف
معاناةاملواطننيواالذاللالذييتعرضونلهعىلكلاملستويات،وان
تشكيل الحكومة قد يفتح الباب لحل االزمة التي باتت مستعصية.
اذ تقول مصادر يف الجمعية بأن قضية الناس هي ما تعنينا وان
النائب طرابليس نقل للحريري ما حل باللبنانيني ،وهو ما يعلمه
الرئيس املكلف الذي اكد لطرابليس بأنه طرح نفســه لرئاســة
الحكومة للمساهمة يف انقاذ لبنان ولن يرتاجع عن موقفه.
فالناس مل تعد تحتمل رصاعات عىل السلطة ،وعىل الصالحيات
واملكاسبتقولمصادرجمعيةاملشاريعالتيومنموقعهاالوسطي،
هي ليست عىل عداء او خصومة مع احد بل هي مع املواطنني فقط.

دعوات لالقبال على التلقيح
لتحقيق التمنيع املجتمعي
تنظــم وزارة الصحــة
العامــة ماراتــون فايــزر
الثالــث« ،وفق خطة اللجنة
التنفيذية للقــاح لعمر 55
عاما ومــا فوق ،إضافة إىل
ذوي الحاجات الخاصة ألقل
من  55عاما ،يومي الســبت
واألحــد يف  12و 13الحايل
يف كل املحافظات اللبنانية
مــن الثامنــة صباحا حتى
السادسة مساء».

خالل االجتامع
بحثت «لجنة املرأة والطفل» النيابية  يف اقرتاح القانون
املتعلــق بحامية األطفال مــن التزويج املبكــر وذلك يف
جلســة عقدتها برئاســة النائبة عناية عزالدين وحضور
النواب :روال الطبش ،ادي دمرجيان ،بكر الحجريي ،قاســم
هاشــم ،روجيه عازار ،عيل املقداد ،انطوان حبيش ،عدنان
طرابليس ومحمد نرصالله .ومشاركة القضاة :أمين أحمد،
أنجيال داغر ورزان الحاج شــحادة عن وزارة العدل ،إضافة
اىل املستشارين القانونيني بول مرقص وفارس ايب خليل.
واتفق املجتمعون عىل متابعة النقاش يف جلسات الحقة.

تقي الدين :صمت الشعب
سيجلب الويالت

غرد رئيــس «حزب الوفاق الوطني» بــال تقي الدين عرب
حسابه عىل تويرت « :صمت الشعب سيجلب الويالت».

ً

انطالق ماراتون «فايزر» لعمر  55عاما وما فوق
ولذوي الحاجات الخاصة يومي السبت واالحد

وما فوق ،وأقل من  55سنة
لذوي االحتياجات الخاصة
عىل ان يصطحبــوا معهم
بطاقة الشؤون اإلجتامعية
الخاصة بهم.

} مستشفى
نبيه بري }

} مستشفى صيدا
الحكومي }

ويف هذا االطــار ،اعلن
رئيــس مجلــس ادارة
مستشفى صيدا الحكومي
الدكتــور احمــد الصمدي
عن انطالق ماراثون فايــزر للتلقيح ضد كورونا
يف املستشفى نهاري الســبت واالحد ،بالتنسيق
والتعاون مع وزارة الصحة من الســاعة الثامنة
صباحا وحتى السادسة مساء».
ولفــت اىل ان «الفئات العمرية املســتهدفة هي
من  55عاما ومــا فوق ،وأقل من  55ســنة لذوي
االحتياجــات الخاصة ،عــى ان يصطحبوا معهم
بطاقة الشؤون االجتامعية الخاصة بهم».
وأكد الصمدي ان «كل الرتتيبات اللوجستية يف
املستشفى اصبحت جاهزة تحضريا لنهاري السبت
واالحد وان اعــداد اللقاحات ســتكون مفتوحة
بحسب استقبالنا العداد امللقحني» ،مشريا اىل انه
تم فتح الطابق الثــاين يف مركز اللقاحات املعتمد
يف املستشــفى كام انه تم زيادة اعداد املوظفني
ملواكبة التلقيح منذ استقبال املريض اىل تسجيله

مشرفية يزور البخاري

استقبل سفري خادم الحرمني
الرشيفني لدى لبنــان وليد بن
عبد اللــه بخــاري ،امس يف
مقر إقامته يف الــرزة ،وزير
السياحة والشؤون االجتامعية
يف حكومــة ترصيف األعامل
الربوفسور رمزي املرشفية.
وجرى خــال اللقاء التداول
يف املســتجدات الراهنة محليا
وإقليميا ،وشؤون ذات االهتامم
املشرتك.

حريق في ميس الجبل
تسبب بإنفجار عدد من
االلغام االرضية

تسبب اندالع حريق يف ميس
الجبــل عىل الحــدود اللبنانية
وفلســطني املحتلة  -منطقة
كروم املــراح ،بإنفجار عدد من
االلغام االرضيــة من مخلفات
العدو االرسائييل.

وتلقيه اللقاح ومراقبة حالته».
وأمل من الجميع «االقبال عىل تلقي لقاح فايزر
النها فرصــة جديدة عىل طريــق متنيع املجتمع
اللبناين ومواجهة فريوس كورونا» ،مشددا عىل
«اهمية التسجيل عىل منصة وزارة الصحة ،تالفيا
لالزدحام وكســب الوقت وكذلك االلتزام بالفئات
العمرية التي حددتها الوزارة».

} مستشفى جزين }

كام أعلن مدير مستشــفى جزيــن الحكومي
الدكتور رشبل مســعد ،انه بالتعــاون مع وزارة
الصحة العامة ،ســينطلق ماراتــون التلقيح ضد
فريوس كورونــا (نوعية اللقــاح  )pfizerيومي
السبت  2021/6/12واالحد  .2021/6/13ابتداء
من الســاعة  00:8صباحا ولغاية الـ  00:6مساء.
واوضح ان الفئة العمرية املســتهدفة 55 :ســنه

وأعلن مدير مستشــفى
نبيــه بــري الحكومي يف
النبطيــة الدكتور حســن
وزين ،أنــه «بالتعاون مع
وزارة الصحة العامة ،سيتم
اطالق ماراتون التلقيح ضد
فريوس كورونــا ()pfizer
وذلــك يوم الســبت واالحد
املقبلني ،بدءا مــن الثامنة
صباحا ولغاية السادســة
مســاء .أما الفئة العمرية املستهدفة فهي من 55
عاما وما فوق ،وأقل من  55سنة لذوي االحتياجات
الخاصة عىل ان يصطحبوا معهم بطاقة الشؤون
االجتامعية الخاصة بهم.

} مستشفى تبنني الحكومي }

كــا أعلن مدير مستشــفى تبنــن الحكومي
الدكتور محمد حامدي يف بيان« ،إطالق ماراتون
التلقيــح بفايزر ضد فــروس كورونا يف ملعب
تبنني البلدي ،وذلك يومي الســبت واألحد املقبلني،
بدءا من الثامنة صباحا ولغاية السادســة مساء،
وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة».
وأشــار إىل أن «الفئة العمرية املســتهدفة من
 55عاما وما فوق ،ولذوي الحاجات الخاصة عىل
أن يصطحبوا معهم بطاقة الشــؤون االجتامعية

ً

املــــــقــــــدح اســــتــــقــــبــــل وفـــــــــــدا مــــــن الــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيــــة
لـــــلـــــصـــــلـــــيـــــب االحــــــــــمــــــــــر فــــــــــي عـــــــيـــــــن الــــــحــــــلــــــوة
اســتقبل القيادي الفلسطيني اللواء
منري املقدح يف منزلــه يف مخيم عني
الحلوة ،وفدا من اللجنة الدولية للصليب
االحمر ،ضم :رئيس البعثة الفرعية يف
الجنوب زي سو يك ،ومستشاره محمد
تكيل ،يف زيارة بروتوكولية ملناســبة
انتهاء عمله يف لبنان ،حيث جرى تقويم
املساعدات الطبية واالنسانية واالغاثية
التي قدمتهــا اللجنة الدولية للمخيامت
الفلســطينية بعامة ،يف ضوء تفيش
جائحة كورونا ،واالزمــة االقتصادية
واملعيشية اللبنانية بخاصة.
ونــوه املقــدح بـــ «دور اللجنــة
وتقدمياتهــا يف ظــل الوضع الصحي
الصعب الذي يعيشــه ابنــاء املخيامت املقدح مجتمعاً مع الوفد
خصوصــا يف ظــل تفــي جائحة
الخريي اىل مركز الســتقبال املصابني بفريوس كورونا من
كورونا» ،مشريا اىل انه «جرى تحويل
مستشفى االقىص الذي ترشف عليه جمعية الهالل االخرض الحاالت املتوسطة والخفيفة» ،آمال النجاح والتوفيق لخلفه.
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

ّ
الوجع رفيق اللبناني الــدائــم ...والـــدواء مفقود الــى ما ال نهاية!؟
تـــثـــبـــيـــت ســــعــــر الــــــصــــــرف مـــطـــلـــب لــــــعــــــودة الــــــــــــــدواء...

باميال كشكوريان السمراين

ين أن يولد من رحم األحزان واملشاكل
كُتب عىل املواطن اللّبنا ّ
والهموم يف بل ٍد أقفل أبوابه عىل أعتاب استسالم كامل شمل
جميع األصعدة ،وأســوأها كان األزمات الصحية التي حطّت
ح ّتم عىل
رحالهــا يف الصيدليــات الخالية من األدويــة ...ف ُ
ين أن يعيش مع مرضه وأوجاعه...
اللّبنا ّ
همً يضاف إىل سلســلة الهموم
بات الــدواء لدى املواطن ّ
املعيشية ،يف ظل أزمة اقتصادية غري مسبوقة ،تشهد تقلبات
حادة يف ســعر رصف الدوالر الذي سجل أرقاما قياسية غري
مســبوقة أمام اللرية اللبنانية ،وذلك يف بلد قائم أساساً عىل
االســترياد ...ليدخل تعبري «االســترياد» يف خانة الكلامت
املحذوفة من قاموس لبنان ،خاصة استرياد الدواء الّذي ارتبط
جار ورشكات
بارتفاع ســعر الرصف من جهة ،وبتحايــل الت ّ
األدوية مــن جهة أخرى ،ليبقى املواطن كبش املحرقة الوحيد
سجل الخالفات اإلقتصادية – التجارية والسياسية حتامً!
ّ
يف
اال أن اللبنــاين ال يزال قادراً عىل التأقلم مع األزمة ،وبرغم
عدم وجود ضوابط صارمة يف ما يتعلق بتنظيم سوق الدواء
من قبل الدولــة اللبنانية ،مثة ترتيبات غــر نظامية باتت
مطبقة من قبل الصيدليات ورشكات األدوية ملنع تفاقم األمور،
خصوصا بعدما شــهدت الفرتة املاضية ظاهرتان أسهمتا يف
فقدان العديد من األدوية من السوق:
 األوىل عمليات التهريب إىل الخارج ،ال سيام أن الدواء مازال حتى اآلن مدعوماً بســعر الرصف الرسمي للدوالر (1515
لرية لبنانية) ما يوازي مثن أو حتى عرش سعر الرصف الفعيل
يف السوق املوازية.
 الثانيــة تهافت الناس عىل تخزيــن األدوية يف منازلهمخوفاً من انقطاعها وتحسبا لرفع الدعم عنها.
هذه الرتتيبات ميكن وصفها بأنها «تقنني غري رســمي»،
حيــث تقوم رشكات األدوية بتســليم كميــات محدودة من
الدواء» .هذا ما جاء عىل لســان أحد الصيادلة الّذي اسرتسل
معي.
بحديثه مع «الديار» عند زيارته بحثاً عن دواء
ّ
األزمة ليست بسيطة ،وإمكانية معالجتها «عىل الطريقة
اللبنانيــة» ،وهي العبارة التي تدل عىل قــدرة اللبنانيني عىل
التعامل مع األزمــات ،مل تعد ممكنة ،خصوصاً مع اتســاع
قامئة األدوية التي فقدت متاماً من السوق.

} نقيب مستوردي األدوية :الحل
بتثبيت سعر رصف الدوالر }

يقول نقيب مســتوردي األدوية يف لبنان ،كريم جبارة لـ
«الديار» ،إنــه «طاملا مرصف لبنان ما زال قــادراً عىل تأمني
الدعم والعمالت الصعبة ،وطاملا ما زلنا قادرين عىل االسترياد،
ميكن اســتمرار تأمني الدواء إىل لبنان ،لكن املشــكلة تكمن
يف أن املرصف املركزي يتأخــر يف هذه العملية حالياً التأخري
ناهز األربعة أشهر ،وذلك بسبب شــح العملة األجنبية التي
يف حوزته .كذلك ،هناك خوف من تأثــرات حالة الهلع عند
الناس ،الذين يتهافتون عىل رشاء األدوية بغرض تخزينها يف
منازلهم».

ويضيف جبارة «نحن يف حاجــة إىل وضوح يف الرؤية،
بحيث نكون عىل علم مبا ميكن القيام به عىل مدى عام عىل
األقل ،ليك نحدد وجهة عملنا خالل األشــهر املقبلة ،أو حتى
نهاية العام الحايل ،فهل سيســتمر العمل عىل أساس السعر
الرسمي أو عىل أســاس خطة ترشيد الدعم» ،مشدداً عىل أن
«غياب الرؤية هو الذي يخلق حالة هلع وعدم استقرار».
ويشدد جبارة عىل أنه «مل يعد مقبوالً أن يبقى العاملني يف
قطاع الدواء ،من صيادلة ومستشفيات ورشكات استرياد ،يف
وضعية الحصول عىل مدخولهم من ســعر الدواء عىل أساس
ســعر رصف الدوالر املحدد بـ 1515لرية لبنانية ،يف حني أن
سعر رصف السوق السوداء قد وصل إىل  13,000لرية لبنانية،
فمدخولهم مل يعد يغطي نفقاتهم التشغيلية».

} رصخة الصيادلة تتصاعد} ...

من جهته ،يقول جورج شــاهني  ،وهو صاحب صيدلية لـ
«الدّ يار» إن الوضع سيىء يف كافة املجالت ،ونحن الصيدليني
خصيصاً نعاين منــه» ،ويضيف «نحن نعاين من نقص كبري
يف املخزون ،ففي الســابق كان لدى الصيدليات احتياطي من
األدوية ،ولكن يف الظــروف الحالية ويف ظل النزيف القوي
والتقصري يف تســليم األدوية ،فإن الصيدليات قد استنفدت
احتياطاتها ،فنحن نعاين من مشكلة نقص األدوية أوالً ،وهو
األمر الذي نعاين أشد املعاناة منه ،باإلضافة إىل األصناف التي
فقدت من السوق نهائياً».
ويشــر إىل فقــدان دوايئ «الديكســاميثازون»،
و»اللوفينوكس» وغريها مــن األدوية املهمة ،ومنها متعلقة
بوبــاء الكورونا وخاص ًة الحــاالت الصعبــة .وهناك أيضاً
أدوية ملعالجة ضغط الــدم مفقودة .أما األدوية األخرى ،مثل
علب بالشــهر
«بالفيكس» (دواء قلب) ،فيتم تســليمنا ثالث ٍ
فقط ،يف حني أن عدد الزبائن يتخطى العرشة أشــخاص ،وأنا
أتكلم عن نفيس كصاحب صيدلية صغرية» ،الفتاً إىل أن «هناك
الكثري من األشخاص الذين ينتهي بهم املطاف دون حصولهم
عىل األدوية».
كام يرى شاهني أن «الوضع يف لبنان سيئ للغاية ،والجميع
يعــاين من وطأة األزمة ،من املواطــن إىل الصيديل .أما رفع
الدعم ،فســوف يدفع مثنه املواطن والصيديل معاً» ،موضحاً
«من املمكن أن يخفف رفع الدعم العبء املادي عىل الصيدالين
قليالً ،ولكن هل سيبقى املواطن قادراً عىل الرشاء؟».
أصحــاب رشكات تصنيــع األدوية واســتريادها يهتفون
للخالص!
من جهته ،يقول إلياس حنا أبــو كرم ،وهو صاحب رشكة
«كرم بارا فارماسوتيكالز» السترياد وتوزيع املواد شبه الطبية
إن «عدد الــركات التي تتعامل باســترياد األدوية املدعومة
قلت بســبب عدم توفر الدوالر يف السوق والدعم الكايف من
قبل الســلطات ،مام انعكس عىل توفر األدوية املدعومة يف
السوق» ،ويشري إىل أن هناك شقني لألزمة:
 «األول  :الوضــع االقتصادي ،فليس من املمكن تســعرياألدويــة للصيادلة كــا يف املايض ،وتحديــداً ترصيف كل
البضائع من الدوالر عىل اللرية اللبنانية ،وذلك نسب ًة النخفاض
يف قدرة املواطن الرشائية ،بحيــث بات غري قادر عىل تحمل

هذه األســعار ،ويؤدي ذلك تلقائياً إىل انخفاض كبري يف ربح
املورد ،وكذلك ربح الصيادلــة الذين يصبحون مضطرين عىل
تقليل رشاء الكميات الالزمة من البضائع» ،وإذا كان املواطن
يف السابق قادراً عىل رشاء علبة دواء أو اثنتني ،فهو اليوم غري
قادر عىل رشاء ظرف واحد.
 الثاين :يتعلق بقدرة الصيدليات عىل االستمرار ،ال سيام أننقيب الصيادلة قد دق ناقوس الخطر حني كشف عن أن 600
صيدلية قد أغلقت أبوابها يف لبنــان ،كام أن هناك املزيد من
الصيدليات التي تواجه اإلفالس».
ويف هذا اإلطــار ،يقول أبو كرم «لألســف هناك صيادلة
أغلقت أبوابها بعدما ازداد وضعها ســوءاً .ومن ناحية ثانية،
نحن كرشكات غري قادرين عىل تســليم الكميات املطلوبة من
قبل الصيدليات ،ألنه ليســت لدينا القــدرة عىل تلبية الطلب،
وذلك بسبب عدم توفر البضائع لعدم قدرتنا استرياد الكميات
الكافيــة يف ظل أزمة الدوالر .كذلك فــإن ربح الصيادلة قد
انخفض بســبب عدم قدرتها عىل تأمــن البضائع وبيعها،
فالصيدليات تعمل عىل أســاس ســعر الرصف الرسمي ،أما
السوق فيعتمد عىل ســعر الرصف الفعيل (يف سوق الرصف
املوازية) فإن حدثت مشكلة ما ،وأبسطها تعطل سيارة النقل،
وصيانتها بالدوالر ،وسعر رصفه يف الســوق املوازية الّذي
يواصل ارتفاعه».
وكيف يترصف أصحاب الصيدليات يف هذا الوضع؟ السؤال
يبدو صعباً ،إذ ال يجد أبو كرم ما يقوله ســوى عبارة «الصرب،
ال أكرث وال أقل!».
يبقى عىل املواطن أن يطلب ح ّبة الشــفاء الســحرية من
السياســيني والزعامء يف علبة «الحكومة» غري املســتوردة
ح ّتى اليوم أيضاً وغــر ُمص ّنعة محلياً ...فهل يطول اإلنتظار
والوجع...؟

«الواسطة حتى في تعبئة البنزين بهالبلد»  ...والدولة غائبة!
باوال عطية
يف نظام يعاين من انهيار عىل جميع املستويات االقتصادية
والسياسية واألخالقية ،ويف بلد اعتاد سياسة املال ومفهوم
«الواسطة» ،التي تسللت إىل أروقة مؤسساته وعششت يف
عقول أفراده كاملــرض الخبيث ،ملوثة فكرهم وضاربة عرض
الحائط القيــم واملفاهيم ،يبدو أن العدوى انتقلت إىل أصحاب
محطات الوقود أيضا ،حيث كل مني «إيدو إلو» وســط غياب
تام ألي جهاز رقايب يضبط الوضع.
هي فــوىض أشــبه بالعصفورية ،عصفوريــه برمجها
أبطالها ،أصحاب محطــات الوقود ،الذين يغنون عىل ليالهم،
ليقع املواطن ضحية مزاجهم وما يرونه مناسبا ويتالءم مع
طمعهم بتحقيق املزيد من األرباح .حيث أصبحت «التعباية» أو
عدمها نسبية ،تخضع ملعايري أصحاب املحطات ،والتي تبدأ من
شكل السيارة ونوعها وصوال إىل مدى كرم الزبون واستعداده
لدفــع إكرامية للحصــول عىل حقــه يف رشاء املحروقات،
و»تفويل» سيارته! فكلام كانت االكرامية أكرب كلام سمح له
بضخ كميات أكرث والعكس صحيح ليطبق سقف الـ « 20ألف
لرية فقط» عىل ناس وناس!
ويف هذا االطار سلسلة من الشكاوى يتقدم بها مواطنون
لصحيفــة «الديار» ،حيث شــارك زيــاد تجربته عىل إحدى
محطات الوقــود بالقول «انتظرنا زوجتــي وأنا دورنا قرابة
النصف ســاعة يف طابور الســيارات أمام املحطة ،لنتفاجأ
عند وصولنا إىل اآللة بـ»جيب» ضخم «شــكّ » عىل املحطة
ومل ينتظر دوره غري آبه بصف السيارات الذي كان باالنتظار،
ليقوم املوظفون بتوســيع املجال أمامه مع النغمة الشهرية

جامعة البلمند تحافظ على
ّ
مرتبتها املتقدمة بحسب تصنيف
مؤسسة «كيو أس» العاملية
احتلت جامعة البلمند ،للعام الثاين
عىل التــوايل ،مركــ ًزا متقد ًما بني
الجامعات العاملية بحســب تصنيف
مؤسســة «كيــو أس» الربيطانية
العاملية ،وحافظت عىل املركز الثاين
يف تصنيفها بني الجامعات يف لبنان.
وقد عززت جامعة البلمند موقعها،
نتيجــة التزامهــا مبواصلة متيزها
األكادميــي ،رغــم كل التحديــات
والظروف الصعبة.
وعب رئيس جامعة البلمند الدكتور
ّ
اليــاس وراق عــن فخــره لحصول
جامعة البلمند عــى هذا التصنيف،
حيــث رأى فيه تأكيــداً واضحاً عىل
صواب ّية التــزام الجامعــة بثقافة
التقييــم والتطوير املســتمر ألدائها
وإخضاعها إىل القيــاس والتحليل،
جــه الدكتور
بشــكلٍ دوري .وقد تو ّ
وراق بالشــكر واالمتنان لألساتذة
كافة ،واملوظفــن ،والطالب ،الذين
لهم الفضل األكرب يف الحصول عىل
هذا التم ّيز األكادميي.

«أهال بالريس» ويقوم بتفويل سيارته بتجاهل تام للمواطنني،
وعندما حان دورنا طلبنا منه أن «يف ّول» السيارة ليفاجأنا بأنّ
الحد األقىص املسموح به هو  20ألف لرية!».
أ ّما زيــن فله معاناة أخرى مع أصحــاب محطات الوقود
يرويها بالقول «يف إحــدى الليايل وأثناء توجهي إىل جونيه
للقــاء أصدقايئ مل أجــد أي محطة وقود فاتحــة وبعد أن
دققــت النظر يف العتمــة املحيطة بإحــدى املحطات التي
كانــت قد اطفأت انارتها ووضعت الرشطان الحمر كإشــارة
عىل إقفالها ،تفاجــأت مبوظف يقوم بتعبئــة البنزين يف
الخفي لسيارة «بورش» ،فاقرتبت منه مسلطا الضوء العايل
يل مطالبــا بإطفاء النور ،فاقرتبت
ليهلع املوظف ويركض إ ّ
وطلبت منه تعبئــة البنزين ليجاوبني بالرفض تحججا بنفاد
املادة ،وبعد أن عرضــت عليه دفع  10آالف لرية ،رفع الرشيط
األحمر وســمح يل باالقرتاب والتعبئــة رشط إبقاء االنارة
مطفئة وبسقف ال يتجاوز الـ 20ألف لرية! إذا دفعنا  10آالف
مقابــل بنزين بقيمة  20ألف لرية إنهــا مهزلة» ،يختم زين.
بدوره شــارك املحامي عيل عباس تجربته مع إحدى املحطات
يف منشــور عىل صفحته عىل فايســبوك وقال «كنت يف
محطــة الوردية املالصقة لقرص العــدل حيث يعبي صاحب
املحطة البنزين ملن يعجبه ،وقفت خلف الســيارة التي تعبي
بانتظار دوري وعندما حــان دوري اقرتبت فرفضوا التعبئة،
ليخرج املسؤول «معنرت» ويقول يل :ال أعرفك ألبيعك البنزين،
فقلــت له أنني محام وأعبي كل يــوم من محطتكم يك أصل
اىل قرص العدل ومقطوع من البنزين وما تقومون به مخالف
للقانون حيث ال ميكنكــم التمييز بني الناس لريد عيل« :روح
تشىك ما فارقة معي حدا وصورين إذا بدك كامن  .»...فاكتفى

املحامي نارض كسبار
السالح بيد الولد واالزعر
السالح بيد االزعر يؤذي،
يجرح ،يقتل .مثل قديم جديد،
يضاف اليه ان هذا الســاح
ايضاً يــؤدي النتائج ذاتها اذا
كان بيد ولد او انســان غري
مدرك وغري مسؤول.
ويجد هذا املثل مفعوله
يف هذه االيــام مع وجود
وسائل التواصل االجتامعي
التي باتت سالحاً خطراً بيد كل شخص ،مسؤوالً كان او غري
مسؤول .يكتب ما يشــاء ويقدح ويذم ويشهر مبن يشاء،
دون حسيب او رقيب ،وخصوصاً انه من خالل متابعتنا ملا
يُكتب ،هناك مجال يوميــاً لعرشات ،ال بل ملئات املالحقات
القضائية ،ولكن ما النفع من إرهاق القضاء بالشــكاوى
بعد ان يكون اليل «رضب رضب واليل هرب هرب».
فبعد التشــهري وبث االخبار الكاذبــة وانطباع صور
معينة يف اذهــان الناس ،ما النفع من صدور احكام بعد
سنوات؟ هذا مع العلم ان معظم من تتناولهم جرائم الذم
والقدح والتشــهري واالخبار الكاذبة ينأون بأنفسهم عن
الرد النهم ،كام يقــال بالعامية «هم يصغرون ويكربون
اآلخر» .فال نتوقع ان يدخل شخص مرموق يف جدل مع
اشخاص سخفاء ال حيثية لهم اال التبجج وحب الظهور.
واكرث من ذلك ،فإن االخبار الكاذبة قد تؤدي اىل مشاكل
ونزاعات ال تحمد عقباها .واملثل االقوى ما حصل يف الهند
حيث ذهب عرشات آالف الضحايا بســبب خرب كاذب ادى
اىل نشوب معارك ضارية يف احدى البلدات.

***
} بوابة برلني }

العام  1981ذهب املحامي طانيوس رزق اكرث من مرة
لزيارة الزميلة افلني ،وكان املنــزل الذي تقيم به محاطاً
بتصوينة وله ثالثة ابواب خارجية :يف التصوينة ،ثم عند
اول البناء ،ثم عند الباب الخاص باملنزل .وهذا االخري مغلق
وله قفل خارجي اضايف .وعند كل باب زر كهربايئ .فلم
يجد احداً وترك هذه االبيات:
سكوره واقفال وازرار
وحيط مصون بدرابزين
ثالث بواب كبار زغار
بيحمو بيتك يا افلني
متنيت ولنو يش نهار
شوفن مرة مفتوحني
دخلك هذا مدخل دار
ميا بوابة برلني؟

* **
} الشغل العام والعمل الجدي }

كان رئيس هيئة الترشيع والتحديث يف مجلس النواب
املحامي اوغســت باخوس يتمتع بنشــاط دائم وثقافة
عالية .فهو يتابــع مواضيع متعددة مثــل الالمركزية
االدارية ،واالمالك العامة عىل مختلف انواعها .والبلديات
وغريها ،ويشجع كل من يتعاطى الشغل الوطني العام.
ويف هذا املجال ،استمع اىل مقابلة عىل احدى شاشات التلفزة
مع احد رؤساء البلديات يف الثاين والعرشين من ترشين الثاين
 ،2003يتكلم فيها عن اهم انجازاته ،فأرسل له الربقية اآلتية:
السيد سميح حالل ،رئيس بلدية حبوش ،قرب النبطية،
منذ يومني اعجبتني اطاللتك عىل الشاشة.
قــرأت عىل محيــاك االخــاص واملرونــة والصدق
والشــجاعة يف العمل البلدي .ومن واجبي التشجيع ،ملا
عندي من خربة يف مجال البلديات ،االمر الذي يشجعني
عىل االلحاح واملطالبة بتعميم البلديات االلزامي يف البالد.
تحيتي لك ورفاقك.

***
} كل واحد بياخد صندوقو معو }

عباس بتصويره واضعا ما حصل برسم الوزارة والقضاء.
إذا هي فوىض ،يف بلد «صار بدنا واســطة يف حتى لنعبي
بنزين!» وسط غياب تام للدولة واألجهزة الرقابية.

ّ
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى االم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن تعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة موقوفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقا من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازل
عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق االحتيـــــــــــــــال ملســـــــــــــــنين يعيشـــــــــــــــون وحدهـــــــــــــــم
صدر عــن املديرية العامــة لقوى األمن
الداخــي شــعبة العالقات العامــة البالغ
اآليت« :يف إطــار املتابعــة اليوميــة التي
تقوم بها شــعبة املعلومات يف قوى األمن
الداخيل ملكافحة الجرائم يف مختلف املناطق
اللبنانية ،وبعد أن حصلت يف اآلونة األخرية
عدة عمليات رسقــة قام بها مجهوالن ،كانا
يســتغالن وجود أشــخاص من كبار السن
مبفردهــم يف منازلهــم ،ليقومــا برسقة
أموالهم ومصاغهم بطريقة احتيالية.
عىل أثر ذلــك كثفت الشــعبة إجراءاتها
االســتعالمية لكشــف هويــة الفاعلني.
وبنتيجة االستقصاءات والتحريات ،متكنت
من تحديد هويتيهام ،وهام:
 خ .ق( .مواليــد عــام  ،1979لبنــاينالجنسية)
 ي .ق( .مواليــد عــام  ،1990لبنــاينالجنســية) ،وهام من أصحاب الســوابق
بجرائم رسقة بطريقة احتيالية.
بتاريخ  ،2021-6-4وبعــد عمليات رصد
ومراقبة ،نفــذت قوة خاصة من الشــعبة
عمليــة نوعية ومتزامنة نتــج منها توقيف
األول يف القبة-طرابلــس ،وضبطت بحوزته
مبلــغ  /4/ماليني ل .ل .وتوقيــف الثاين،

القضاة واملحامون...مواقف وطرائف

عىل منت ســيارة ،يف مدينة زحلة ،وضبطت
بحوزتــه مبلــغ  /4400/دوالر أمــريك،
ومليون لرية لبنانية.
بالتحقيق معهــا ،اعرتفا بإقدامهام عىل
تنفيذ أكرث من  /10/عمليات رسقة بطريقة
احتيالية بني محافظتي جبل لبنان والشامل،

وذلك عن طريق البحث عن أشخاص كبار يف
الســن يقيمون مبفردهم ،بحيث يقوم األول
بإلهاء املسن ،بينام يقدم الثاين عىل الرسقة.
وأن املبالغ املضبوطــة بحوزتهام هي جزء
من مبلغ مرسوق مــن منزل يف بلدة أميون
بتاريخ سابق ،كام أن السيارة التي أوقف عىل
متنها املوقوف الثــاين قد تم رشاؤها بباقي
املبلغ املرسوق من املنزل املذكور .كذلك اعرتفا
مبحاولة تنفيذ عرشات عمليات الرسقة التي
باءت بالفشل.
بتفتيــش منزل األخري ،ضبــط فيه مبلغ
وقــدره  /32,500,000/ل.ل ،.ومصــاغ
مرسوق.
أعيدت املرسوقــات إىل أصحابها ،وأجري
املقتىض القانوين حيــال املوقوفَني ،وأودعا
املرجع املعني.
لذلك ،وبناء عىل إشــارة القضاء املختص،
تعمم املديرية العامــة لقوى األمن الداخيل
صــورة املوقوفني وتطلب مــن الذين وقعوا
ضحيتهــا ،االتصال بفــرع معلومات جبل
لبنان عىل الرقم  ،01/513732كام تحذر هذه
املديرية العامة املواطنــن كافة ،وبخاصة
املسنني من مغبة الوقوع ضحية هكذا أعامل
احتيالية».

من املعلوم ان التصويت يف صناديق االقرتاع يف نقابة
املحامــن يف بريوت كان يتم حســب احــرف االبجدية
بحيث توزع الصناديق من الحرف أ حتى الحرف ياء ،ويف
عهد النقيب االسبق شــكيب قرطباوي اصبح يتم توزيع
الصناديق حســب ارقام املحامني املســجلني يف النقابة
بحيث ينتخب يف الصندوق رقم  1املحامون االقدم.
ويف جلســة انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة
يف  16ترشين الثاين  2003ســأل املحامي سامي عون
رحمه الله عن الصندوق الذي سينتخب فيه فافيد انه يف
الصندوق رقم .2فضحك .وعندما سئل عن السبب قال:
منذ عدة ســنوات انتخبت يف الصنــدوق رقم  4ويف
الســنة املاضية يف الصندوق رقم  3وهذه الســنة يف
الصندوق رقم  2وسكت.
وعندما سئل ولكن ملاذا تضحك؟ ...اضاف:
النني سئلت وماذا بعد الصندوق رقم  1فاجبت كل واحد
بياخد صندوقو معو.

***
} بولس سالمة القايض الحريص
عىل كرامة الناس }

يف مقابلة اجراها معــه االعالمي حميد طربيه يف «املجلة
العربية» يف العام  ،1994يقول املحامي رشــاد ســامة ،إبن
القايض والشاعر بولس ســامة ما يأيت :يقول والدي يف احد
مؤلفاته انه دخل القضاء فقرياً ،وخرج منه مديوناً .وهذا يعني
النزاهة التي يجب ان يتحىل بها القايض ،فيرتفع عن حاجاته،
وميارس رســالته دون السؤال عن كسب سوى ما يتقاضاه من
مرتبه الوظيفي .هذه الصورة عن القضاء بقيت مالزمة لبولس
سالمة اىل درجة ارص عيل معها الن انضم اىل السلك القضايئ،
الــذي له فيه تاريخ مجيد وناجح ،ولــوال بعض الصدفة لكنت
اخرتت القضاء طريقاً لكنني اســتبدلت ذلك مبامرســة مهنة
املحاماة كونها مهنة حرة.
يحرضين هنا ما كان يردده والدي ملناسبة تعيينه محققاً عدلياً.
ومعلوم ان ســلطة املحقق ،وصالحياته هي اوسع صالحيات
تعطى ،الن املحقق يعكف عىل دراســة ملفــات قضايا تتعلق
باملدعى عليه يف حال الجنحــة او باملتهم يف حال الجناية ،كام
يتمتع قايض التحقيق بسلطة التوفيق .فعندما عني والدي محققاً
عدلياً طلب ان يدخل السجن ملدة  24ساعة ،كسجني ،ليعيش عملياً
حالة املوقوفني واملسجونني ،وليك ّون فكرة عملية عن ذلك ،ليدرك
معاين قرار التوقيف والسجن .احب ان يعرف ما معنى ان يعاين
انســان يف السجن اسبوعاً او شــهراً او سنة او اكرث ،بقصد ان
تكون لهذه الصالحية املهابة التي يجب ان يحرتمها القايض ،فال
تصبح هذه الصالحيات «اعتيادية» وال يكون القايض غائباً عن
واقع السجني ،واقع حرمان االنسان من حريته.
اذن كان بولس سالمة القايض ذلك االنسان الحريص
عىل كرامة الناس ،وقد خرج من القضاء بســبب مرضه
املتامدي ،ناصع الجبني وطاهر الكف.

7

اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

طوابير الذل امام محطات املحروقات والسوبرماركات والصيدليات متى تنتهي ؟
جوزف فرح
ما يزال موضوع الدعم شــاغل الناس
منذ حواىل ثالثة اشــهر  :تارة يتحدثون
عن الغائه وطورا عن ترشيده ويف بعض
االحيان يتحدثون عن الغــاء الدعم عن
بعض الســلع او ايقائه عىل سلع اخرى
 ,ويف كل ترصيــح يرتاكض املواطنون
اىل محــات الســوبرماركت ومحطات
الحروقــات والصيدليــات يتحســبون
ويتداركون تحســبا من االعظم لكنهم ال
يدركون او هم يدركون يف قرارة انفسهم
انهم اصبحوا كرة يتقاذفها السياسيون
ومعليش اذا شاهدوهم يف طوابري الذل اما
السوبرماكت واملحطات والصيدليات املهم
عند هؤالتء وزيــر الزائد وزير بالناقص
فتلك هي قضيتهم وليست قضية شعبهم

الذي يتعرض لالذالل كل يوم ويبقى خانعا
مرتضيا كان الوقت الذي يقضوه امام هذه
االماكن غري محسوبة من حياتهم التي
باتت بال معنى وغري ماسوف عيهم .
ثالثة اشــهر واملواطن ينتظر رحمة
الله ان تنزل عليه لعل وعىس لكن هؤالء
املسؤولني همهم تامني البطاقة التمويلية
التي كرث الحديــث عنها كام الحديث عن
الدعم ولكنها ستظهر قريبا وقيل موسم
االنتخابــات النيابية لتكــون بترصف
السياسيني ليولوحوا بها لناخبيهم يف كل
لبنان .
وتســتمر املاســاة يف وقــت يقف
العامل متفرجا عىل ســقوط اخر معاقل
الدميقراية بواســطة الدوالر والحصار
الذي لن ينتهي واالزمات التي تتوالد دون
طوابري امام محطة بنزين
توقف.

طرقــــــات مرآب للســــــيارات واســــــتمرار طوابيــــــر الذل امــــــام املحطات
البراكــــــس يطــــــرح خارطــــــة طريــــــق لرفــــــع الدعــــــم خالل  4اشــــــهر
تشهد الطرقات يف معظم املناطق اللبنانية زحمة
خانقة مع اســتمرار أزمة البنزيــن ،إذ تقف طوابري
السيارات أمام املحطات ،فيام أقفل قسم كبري منها بعد
نفاد املحروقات لديها .ويف هذا السياق ،فأن «باخرة
بنزين راسية يف البحر تنتظر إفراغ حمولتها ،وأخرى
تصل يف  13الجاري ...لكن املشكلة األساسية تكمن
يف فتح االعتامدات .يف حــن أن مخزون البنزين ال
يكفي إال ستة أيام كحدّ أقىص ،وهناك طرح السترياد
بنزين  98أوكتان عىل أال يكون مدعوماً وإبقاء الدعم
عىل  95أوكتان».
من جانبــه ،أكد عضو نقابــة اصحاب محطات
املحروقات يف لبنــان الدكتور جورج الرباكس «أن كل
املعلومات تفيد بأن مرصف لبنان مل ِ
يعط حتى اآلن أي

ّ
املــديــريــة الــعــامــة للنفط تــحــذر
مــن خــطــر تــخــزيــن املــحــروقــات

حــ ّذرت املديرية العامــة للنفط يف بيان
«املواطنني واملؤسســات من انتشار ظاهرة
تخزين املحروقات ال ســيام مــادة البنزين
تحســباً لرفع الدعم الحقاً» ،وأكدت أن «هذه
ّ
َس مبارشة بأمــن املواطنني
املامرســات مت ّ
وممتلكاتهــم وجنــى أعامرهــم ،وتع ّرض
السالمة العامة للخطر ملساهمتها يف حرائق
مبارشة ،إذ ن عمليــات التخزين املركزية لها
رشوطهــا العلمية والفنيــة والبيئية تحت
األرض ويف محطات املحروقات فقط».
ودعت إىل «عدم املجازفــة بأرواح الناس
يف مقابل ربح مايل مبارش ،ناهيك بتع ّرض
املســ ّببني للمالحقة القانونية من األجهزة
األمنية املختصة».

موافقة مسبقة للرشكات املستوردة للنفط تسمح لها
بتفريغ البواخر التي وصلت اىل املياه اللبنانية أو التي
ستصل خالل أيام ،واالتصاالت جارية ملحاولة إيجاد
الحلول .وعليه نســأل عن ســبب اإلرصار عىل إذالل
املواطنني وأصحاب املحطات معاً وهل يُستع َملون يف
اللعبةالسياسية؟».
أضاف يف بيان :نحن عىل أبواب فصل صيف واعد
ننتظر خالله مجيء عدد كبري مــن املغرتبني الذين
يحملون معهم العمالت الصعبة املطلوبة لالسترياد
ونع ّول عليهم إلنعاش االقتصــاد اللبناين املنكمش
منذ اكرث من سنة بســبب جائحة «كورونا» واألزمة
االقتصادية العامة .فإرسال الرسائل التي تدفع بهؤالء
إىل إلغــاء مجيئهم إىل لبنان ،يُعترب جرمية بحق هذا
البلدَ .مــن رصف عرشات مليارات الدوالرات من أموال
املو ِدعني ،يســتطيع أن يرصف بضعة ماليني إلنقاذ
فصل الصيف الذي ســيعيد إليه أضعاف ما سيرصفه
من الدوالرات ،وإليقاف الــذل عن اصحاب املحطات
واملواطنني.
وتابع :الجميع يعلم ان كميات املحروقات املتوفرة
يف الداخل اللبناين محدودة وال تكفي إال لفرتة قصرية.
لذلك مل نتوقف منذ اســابيع عديدة عن التحذير من
الوصول اىل ما وصلنا اليه ،ونعود مجدداً إىل مطالبة
املعنيني كاف ًة باتخاذ القــرارات الرضورية الفورية
إلعطاء املوافقة عىل االعتامدات املطلوبة ألنها السبيل
الوحيد املتاح حالياً .وقف االســترياد املفاجئ وإبقاء
جرمي وتدمريي.
البالد من دون محروقات هو فعل ُ
وقــال الرباكس «عىل الحكومــة ومرصف لبنان
أن يعلنــا بوضوح عن سياســتهام يف هذا القطاع
ومصارحتنا ومصارحة الشعب اللبناين بحقيقة ما
يريدانفعله.
وإن كانا يريدان رفــع الدعم ،فهذه خارطة طريق
لرفعه خالل  4اشهر :
 -1يخفض الدعم تدريجياً  22%شهرياً عىل فرتة

جورج براكس
اربعةاشهر.
-2يق ّراملجلسالنيايبقانونالبطاقةالتمويليةالتي
يبدأ العمل بها خالل الشهر الثاين من بداية رفع الدعم.
 -3يؤ ّمن مرصف لبنان فــوراً وخالل هذه الفرتة
االعتامدات املطلوبة السترياد املحروقات التي توقف
الطوابري واالذالل وتقنني املولدات.
 -4تتخذ وزارتا االقتصاد والطاقة ومنشآت النفط
واالجهزةاالمنيةكافةاالجراءاتاملتوجبةلوقفتسليم
املحروقاتلتجارالتهريباملعروفنيجيداً.
 -5تأمني تســليم املحطات عــى كامل االرايض
اللبنانية ماديت البنزين واملازوت من خالل الرشكات
املستوردة املتعاقدة معها أو رشكات التوزيع.
 -6يخصــص لتمويل هذه الخطــة  750مليون
دوالر امرييك سيعاد تكوينها بالكامل واكرث من اموال
املغرتبني والسياح الذين سيمضون العطلة الصيفية
يف لبنان.
أما إن كانت الحكومــة ترص عىل إبقاء الدعم كام
هو ،فلتأخذ كافة االجراءات لتأمني الدوالرات السترياد
املحروقات»

شــــــركات اســــــتيراد املحروقات تنفــــــي التخزين في مســــــتودعاتها :
الحــــــل برفع الدعم عــــــن البنزين وننتظــــــر التحاويل مــــــن «املركزي»
بعد إطــاق عضــو نقابة أصحــاب محطات
املحروقات يف لبنان الدكتور جورج الرباكس اليوم
خارطة طريق لرفع الدعم عن البنزين خالل أربعة
أشــهر إذا كانت الحكومة ومــرف لبنان يريدان
ذلك ...رأت مصادر يف «رشكات استرياد املحروقات»
أن «حل أزمة البنزين يكمن يف إلغاء الدعم عن هذه
املادة بعد مشــهديّة أرتال السيارات املصطفّة أمام
محطات املحروقــات ،ويف ظل تقنني التحاويل من
قبل مرصف لبنان الذي خفّــض عدد بواخر النفط
من أربع بواخر شهرياً إىل باخرة واحدة» ،متوقعة
أن «يرتفع ســعر صفيحة البنزين إىل ١٤٠ألف لرية
بحسب ســعر الرصف للدوالر األمرييك يف السوق
السوداء وسعر برميل النفط الحايل».

لكــن املصــادر مل تغفل املطالبــة «بتخصيص
كمية من املحروقات املدعومة ألصحاب ســيارات
الـ»تاكيس» والنقل العام للمحافظة عىل أســعار
ثابتة للركّاب الذين ستتخىل غالب ّيتهم عن استخدام
سياراتهم يف تنقالتهم».
وطالبت بــأن «تبقى الدولة اللبنانية هي املرشف
واملراقب والجهة التي تصدر جدول تركيب األسعار
وتحدّد معدّل الجعالة لكل من املستوردين وأصحاب
املحطات ورشكات التوزيع ،وأن يبقى االسترياد ح ّراً
ضمن إطار املنافسة بني الرشكات املستوردة».
ونفت املصادر أن «تكون رشكات توزيع املحروقات
تقوم بتخزين املحروقات يف مســتودعاتها ألن كل
الكميات املوجودة هي ب ِعلِم مــن الجامرك ،كام أن

ازمــــة ف ــق ــدان الــطــحــيــن بــــدأت تــلــوح جــنــوبــا
ازمــة فقدان مــادة الطحني بــدأت تلوح يف
افران النبطية والجنوب ،بعد ازمة الدواء والبنزين
لتضــاف اىل معانــاة املواطنــن يف ظل وضع
اقتصادي ومعييش متدهور وغري مسبوق .
وسجل تهافت املواطنني واصحاب االفران عىل
رشاء مادة الطحني من املســتودعات املعتمدة يف
منطقةالنبطية.
واشار وكيل رشكة مطاحن الدورة يف الجنوب
عيل رمــال اىل انه «وبعد حديــث رئيس اإلتحاد
العاميل العام باألمس بشارة األسمر عن ان هناك
خطوة خطرة مــن وزارة االقتصاد بصدد اتخاذها
وهي ايقــاف دعم منتجات القمــح عن طحني
االكسرتاواملعجناتالذييدخليفصناعةاملناقيش
والحلويــات والكالم عن بــدء حصول تقنني من
املطاحنبكمياتالطحنيحصلتهافتمناصحاب
األفران الصغرية والباترسي ومخابز التنور والصاج
عىل رشاء الطحني خوفا من انقطاعه او رفع الدعم
عنه وهذه الحالة ظهرت جليا يف مناطق الجنوب
حيث بدأ أصحاب هذه املؤسســات ملسارعة اىل
تأمني كميات الطحني خوفا من حصول ما يشبه
ازمة البنزين .ولفــت اىل «ان أصحاب هذه األفران
بدأوا يشعرون بالخوف عىل مصري حياتهم وحياة
عائالتهم بعد هذه الترسيبات عن قرارات ستصدر
عن وزارة االقتصــاد ،اذ ان رفع الدعم عن الطحني
الذييدخليفصناعةاملناقيشوالباترسيوالصاج

ً

يعتاش منه قرابة  ٣٠باملئة من ابناء الجنوب بني
صاحب فرن وعامل ومــوزع وخصوصا ان هذا
القطاع يعاين حاليا مع رفع الدعم عن مواد الخمرية
والسكروارتفاعسعرالورقوكلفةالصيانةوفقدان
الكهرباء واملحروقات وتأثره ايضا بإرتفاع أسعار
اللحوموالجبنةوغريها.
وعن عمليات تقنني الطحني قال :بالفعل هناك
بعــض التقنني من رشكات املطاحــن وهذا األمر
يتعلق بالصعوبات التي تعانيها ايضا هذه الرشكات
وخصوصا يف مــا يتعلق بالكهرباء والعمل طول
الوقت عىل املولدات وهذا ما يضعف االنتاج شاكرا
رشكتي مطاحن التاج والدورة عىل الوقوف دوما
اىل جانبنا والعمل معا يف هذه الظروف العصيبة
عىل تأمني قوت الناس ودميومة عملهم مؤكدا ان
الياتنا تعمل عىل مدى اربع وعرشين ساعة ملنع اي
محاولةانقطاع.
وناشد رمال «القوى السياسية عىل رأسها دولة
الرئيس نبيه بري وسامحة السيد حسن نرصلله
اىل التدخل فورا لدى وزارة اإلقتصاد إليقاف اي قرار
اعدام جامعي الالف العائالت الفقرية التي تعتاش
من هذا القطاع وخصوصا ان كلفة دعم القمح هي
األقل بني كل املواد املدعومة»  ،داعياً «اصحاب هذه
األفران ايضا اىل عدم التخزين ألن ذلك يخلق ازمة
خانقة ويصعب األمــور اكرث ملحاولة تجاوز هذه
املرحلة العصيبة من تاريخ لبنان».

الكميات املستوردة ال ميكن إخفاؤها يف ظل حاجة
السوق إىل مادة البنزين ،يف حني أن «مستودعاتنا
جاهزة الستقبال أي شــخص يرغب يف التأكد من
الكميات املتوافرة ،وال وجود ألي احتكار أو تخزين»،
وتابعت :ننتظر موافقة مــرف لبنان عىل قيمة
التحويل ،عىل أن نبارش فوراً تفريغ بواخرنا املنتظرة
يف عرض البحر.
وإذ ذكّرت بأن «هذه املشكلة نعاين منها منذ بدء
التقلبات الحادة يف ســعر رصف الــدوالر» ،أعلنت
املصادر أن «االجتامعات متواصلة مع وزارة الطاقة
واملياه لبلورة الحل ،ومواكبة إمكانية رفع الدعم عن
املحروقات الذي ال بدّ أن يُ َتخذ القرار يف شأنه بعدما
شح الدوالر و»تصفري» االحتياطي اإللزامي».
ّ

ّ
غــرفــة امل ــاح ــة ف ــي ب ــي ــروت تــحــذر
مـ ــن اســـتـــمـــرار تـ ــراجـ ــع خــدمــاتــهــا

ح ّذرت الغرفة الدولية للمالحة يف بريوت من «استمرار
تراجع الخدمات التــي تقدّمها محطة الحاويات يف مرفأ
بريوت ،يف حال بقيــت إدارتها عاجزة عن تأمني وتحويل
األموال الصعبــة إىل املورِدين يف الخــارج ،لرشاء ِقطَع
الغيار الالزمة إلصالح معداتها من رافعات جرسيّة وآليات
وقاطرات».
وأوضحت أن «الرصيف الرئيــي الرقم  16يف محطة
الحاويات ،مج ّهــز بـ 16رافعة جرسيّــة لتأمني تفريغ
وشحن سفن الحاويات ،يف حني أن عدد الرافعات الجرسية
الصالحة للعمل حالياً تراجع إىل  ،6كام أن غالبية اآلليات
حة
والتجهيزات أصبحت غــر صالحة للعمل وبحاجة مل ّ
إىل عمليات صيانة وإصالح لتتمكّن املحطة من االستمرار
يف تقديم خدماتها» .وأبدت تخ ّوفها «من أن تصبح محطة
الحاويات شبه مشلولة ،يف حال أصبح املزيد من الرافعات
واآلليات خارج الخدمة».
وناشــدت الغرفة «املســؤولني املعنيني التدخل رسيعاً
إليجاد الحل املناســب ملعضلة تأمني وتحويل األموال إىل
الخارج ،ألن اســتمرار تراجع خدمــات محطة الحاويات
ســتكون تداعياته وخيمة عىل كافة العاملني يف قطاع
النقل البحري اللبناين من جهة ،واملستورِدين واملصدِّرين
مــن جهة أخرى ،خصوصاً أن أكرث مــن  70يف املئة من
تجارة لبنان مع الخارج تتم عرب محطة الحاويات يف مرفأ
بريوت التي متكّنــت من أن تصبح العباً محورياً يف رشق
املتوسط».

بــعــد ارت ــف ــاع الــــــدوالر« ..الــســوبــرمــاركــات» تــعــود الـــى تــخــزيــن الــبــضــائــع !
أكد نقيب مســتوردي املواد االســتهالكية هاين
بحصيل أنه «ليس هناك نقص حتى الساعة يف املواد
الغذائية ،ولكن ارتفاع سعر رصف الدوالر أعادنا إىل
د ّوامة الهجوم عىل السوبرماركت وفقدان البضائع
عن الرفوف ،فيام هي مخ ّزنة يف املستودعات».

وشــدد يف حديث اىل “صوت كل لبنان” عىل أن
يغيوا يف آلية التسعري عن الـ12500
معظم التجار مل ّ
لرية للدوالر ،وهم يف صــدد االنتظار يوم أو يومني
ملراقبة تط ّور ســعر الرصف لتحديد لوائح األسعار»،
وقال :حتى لو ارتفع سعر الرصف بقيمة ألفني لرية،

فذلك ال يعني ارتفاع أســعار السلع بالقيمة ذاتها بل
أقل .ودعا بحصيل اىل «عدم تحميل التجار مسؤولية
ارتفاع األسعار ،بل البحث عن السبب الذي يقف خلف
االرتفاع الجنوين لسعر الرصف والذي يكمن يف غياب
الحلول لألزمة السياسية الراهنة».

الجمعة  11حزيران 2021

«لجنة االقتصاد» النيابية برئاسة البستاني عالجت مع
الضابطة الجمركية اوضاع السكانر واثارت موضوع الترابة
عقدت لجنــة االقتصاد الوطنــي والتجارة
والصناعة والتخطيط جلســة برئاسة النائب
فريد البســتاين وحضور النــواب :عيل بزي،
شــوقي الدكاش ،امني رشي ،محمد سليامن،
روجيه عــازار ،وعدنان طرابلــي ،ورئيس
املجلس االعىل للجامرك العميد اسعد الطفييل،
املديــر العام للجامرك باالنابــة رميون خوري
اضافــة اىل ممثلني عن الجــارك املقدم عيل
الحاج وابراهيم حيدر.

} البستاين }

وقــال البســتاين عقب انتهاء الجلســة:
«استضافت اللجنة اليوم الضابطة الجمركية
وكانت جولة نقاش بني النــواب والضابطة
الجمركية ،واســتطرادا لالجتامع الذي حصل
يوم االثنني يف وزارة الخارجية ،حيث وضعت
خارطة باالمور التي تحققت وما يجب فعله.
اســتفدنا من خربتهم التقنيــة ورشحوا لنا
موضوع السكانرز ووضع كل سكانرز ،وأرص
اعضاء اللجنة عىل تقديم تقرير مفصل لكل
سكانر عىل االرايض اللبنانية واملعابر الربية
والجوية والبحرية ،وهــذا التقرير لن يكون
فقــط تقنيا بل فيه عقــود صيانة ،فالدولة
متعرثة ماليــا .وكانت هناك مبادرة من بعض
اعضــاء اللجنة الذين هم اعضــاء ايضا يف
جمعية الصناعيني وجمعية التجار ،فقد أبدوا
االستعداد للمســاعدة الصالح هذه االعطال.
وعندما يصلنا التقرير ســنقوم بدراسة لكل
مرشوع سكانرز .كام ان هناك سكانر مقدما
من دولة فرنسا وبجهد قام به العميد الطفييل،
واوجه له التحية .ان التعاون الذي نراه اليوم
بني املجلس االعىل للجامرك واملديرية العامة
للجامرك ايجايب ويفيدنا كثريا يف هذا الظرف
العصيب الذي منر به».
وتابــع« :املؤســف ان الجــارك قدمت اىل
الحكومة عدة طروحات يف العام  2017لتصليح
الســكانرز واملحافظة عليها» ،مشــرا اىل ان
«التالعب بالتيار الكهربايئ يف املرفأ كان له تأثري
عىل االعطال ،حيث السكانرز يتاثر بالكهرباء.
واالمر هنا يتطلــب املحافظة عليها ،والرشكات
تطلب «فرش» دوالر والدولــة غري قادرة عىل
تقدميه.أرحبمببادرةجمعيةالصناعينيوغرفة
التجارة ومؤسســات زراعية وغريها ملساعدة

الدولة لتقوم بهذا الواجب» .واضاف« :كام كان
نقاش حول تحديث قوانني الجــارك ،وارتأت
اللجنة ان هذه القوانني مهمة وموجودة يف لجنة
العدل .واليوم نحــن يف خطة طوارىء ،وقررنا
ان نبحــث يف هذا االمر يف وقت الحق» .وتابع:
«تحدثنا ايضا عن الفســاد بالنسبة للضابطة
الجمركية ،واملوجــودون معنا كانوا متفهمني
لغضب اعضاء اللجنة ،بأن يكون الفساد،يف وقت
نحن بحاجة لعمل كل عنرص بشفافية».
من جهته ،قال مقرر اللجنة النائب بزي »:ان
اللجنة وضعت يدها عىل ملف شغل الرأي العام
اللبناين لفرتة زمنية وما زال ،وهو ازمة االسمنت
اي الرتابــة وكان هناك احتكار قوي وســوق
ســوداء ،ووصل سعر الطن الواحد اىل حواىل 3
مليون او  3مليون ونصف يف السوق السوداء.
وقد اثارت اللجنة خالل اجتامعها االثنني املايض
هذا املوضوع مع نائبة رئيس الحكومة ووزراء
الداخلية واملالية والصناعة والزراعة وخصوصا
وزير الصناعة كون وزارته معنية بهذا امللف».
وتابــع« :من خالل النقاش ،تبــن ان هناك
لجنة تشاركية وضعت تقريرا ورفعته اىل رئيس
حكومة ترصيف االعامل الدكتور حسان دياب
يطالب باعطاء موافقة اســتثنائية ملدة ثالثة
اشهر للرشكات من اجل استخراج املواد الالزمة
لصناعة االسمنت رشط االلتزام باملعايري واالثار
البيئية .كام ان هناك مسألة أخرى وهي السامح
لوزير الصناعة من اجل تحديد السعر .وتم يف هذا
القرار تفويض وزير الصناعة الدكتور عامد حب
الله من اجل منح االذونات الالزمة ،وايضا تحديد
سعر الطن ،لتفادي او تجنب االحتكار والسوق
الســوداء .وجرى االتفاق بينهم وبني الرشكات
املعنية وهي ثالث رشكات لتتسلم هذا امللف ،وتم
تحديد السعر ب 627الف لرية لبنانية يضاف اليها
الرضيبة املضافة ت.يف.أ .ليصل اىل ما يقارب
 800الف لرية لبنانية».
ومتنى بزي عىل حكومــة ترصيف االعامل
«ان ترصف اعامل املواطنــن ،الننا نرى انها ال
تفعل شــيئا ،ويفرتض ان ترصف االعامل يف
ظل هذه الظروف االســتثنائية الضاغطة التي
يعاين منها املواطن يف لبنان ،ان كان عىل صعيد
ازمة املحروقات او البنزيــن او طوابري الذل يف
كل املناطق والقرى اللبنانية ،اضافة اىل االدوية
املفقودةكأدويةاالمراضاملستعصيةواملزمنة».

الجامعــــــة األميركيــــــة تمنح رشــــــا وســــــام فتوح
جائزة ســــــمير مقدســــــي في االقتصــــــاد للعام 2021
املدير املؤســس ملعهد االقتصاد
نالت اآلنســة رشــا فتوح
املايل يف الجامعــة األمريكية
كرميــة األمني العــام إلتحاد
يف بــروت ()2007-1984
املصارف العربية ذ وسام فتوح
كام ونرش أعــاالً مهمة حول
“جائــزة ســمري مقديس يف
الدميقراطية واالقتصاد والتنمية
االقتصــاد للعــام “ 2021من
يف العامل العريب .شغل منصب
الجامعة األمريكية يف بريوت
وزير االقتصاد والتجارة يف لبنان
وذلك تقديراً لتفوقها واعدادها
عام .1992
أطروحة عكست قيم و رؤية
رشا وسام فتوح حائزة عىل
ســمري مقــديس يف الحقل
ماجيســتري يف االقتصاد من
االقتصادي.
وأطلقت الجامعة األمريكية فتوح واالنسة رشا
الجامعة االمريكية يف بريوت
يف العام  ، ٢٠٢٠وماجيستري يف
يف بــروت يف العام «   2007
جائزة ســمري مقديس يف االقتصاد « تقديراً العالقات الدولية والعلوم السياسية من جامعة
إلنجازاتهالعلميةوالجامعية،والتيتُ نحألفضل بنســلفانيا يف الواليات املتحدة االمريكية يف
مرشوع أو أطروحة تعكس قيم عمله .وقد شغل العام  ، ٢٠١٧ولها العديد من الدراسات واالبحاث
الدكتور مقــديس منصب نائب رئيس الجامعة عن االقتصاد العاملي والتنمية املستدامة وخاصة
األمريكية يف بريوت من  1993إىل  .1998وكان حول استفادة الدول النامية.

االتحاد العمالي ّ
اقر توصية االضراب في  17الجاري

عقد املجلس التنفيذي لالتحاد العاميل العام
اجتامعا برئاسة الدكتور بشارة األسمر وحضور
األعضاء ناقشخاللهجدول األعامل والتوصيات
الــواردة من هيئة املكتــب .وحيا املجلس يف
بيان «االتحــادات والنقابات العاملية وأعضاء
هيئة التنســيق النقابية والعامل واملوظفني
يف القطاعني العام والخــاص لتلبيتهم دعوة
االتحاد العاميل العام بتنفيذ اإلرضاب السلمي
والدميوقراطي عىل كل األرايض اللبنانية يوم
األربعاء يف  26أيار املايض».
وأكد أنه «يف ضوء تفاقم األزمة السياسية
واملعيشية واالقتصادية عىل مختلف املستويات
ونتيجة االســتمرار غري املربر يف عدم تأليف
حكومة إنقاذ وطنــي تفتح نافذة أمل للعامل
واملوظفني ولكافة أبناء الشعب اللبناين للبدء
يف انتشال البالد من املســتنقع الذي وصلت
اليه واالنحدار املريع يف حياتهم ومعيشــتهم
وكرامتهم ومستقبل الشــعب والوطن ،وبناء
عىل توصية هيئة مكتب املجلس التنفيذي يف
اجتامعها يوم الثالثــاء يف  8حزيران الجاري
يعلن املجلس التنفيذي تنفيــذ إرضاب وطني
نقايب وعاميل وشــعبي عىل كافة األرايض
اللبنانية استكامال للضغط تحت شعار اإلرساع
وعدم التلكؤ يف تأليــف حكومة انقاذ وطني
وإسقاط الذرائع الواهية والحسابات الحزبية

والسياســية يف حني تغرق البالد كل يوم يف
مشكلة ومأساة جديدة .وذلك يوم الخميس يف
 17حزيران الجاري ودعوة كافة فئات الشعب
اللبناين للمشاركة يف هذا التحرك السلمي».
أضاف البيان« :ويف هذا املجال ،يكلف املجلس
التنفيذي هيئة املكتب بإجراء االتصاالت الالزمة
بجميع الهيئات واملنظامت املعنية والتنســيق
معها إلنجاح هذا التحرك السلمي وكذلك تحديد
أماكن التجمعــات واالعتصامــات يف املدن
والبلــدات واملناطق كافة تحت شــعار تأليف
حكومة لبنانية فورا ومن دون أي تأجيل .ومن
اليوم حتى يوم اإلرضاب عقد جمعيات عمومية
لالتحادات والنقابات األعضاء تحضريا النجاح
التحرك».
ووافق املجتمعون عىل «توصية هيئة املكتب
بالدعوة العاجلة اىل عقد مؤمتر نقايب وطني
موسع يف مقر االتحاد العاميل العام يف أقرب
وقت يف ضــوء االتصاالت العاجلة مع الفئات
النقابية وهيئة التنســيق النقابية ومنظامت
املجتمــع املدين ،لتحديد جــدول األعامل الذي
يتضمن الضغط لتأليف حكومة ووضع جدول
بتحــركات تصعيدية عىل املســتوى الوطني
وتحديد أقرب تاريخ لعقد هذا املؤمتر».
وقرر املجلــس اإلبقاء عــى اجتامعاته
مفتوحة.

نفت نقابة مســتوردي األدوية وأصحاب
املستودعات ما يتم التناقل فيه نقالً عن نقيبها
كريم جبــارة حول رفع الدعم عــن األدوية.
«يتم التداول
وأصدرت بياناً أوضحــت فيه أنّ :
عىل مواقع التواصــل االجتامعي أن «نقيب
الرشكات املستوردة» أعلن أن مرصف لبنان قد
توقّف عن منح املوافقات عىل الطلبات الجديدة
للدعم املقدّمة من املســتوردين ،وأن عمليات
الدعم توقفت عملياً.
االّ أن نقابة مســتوردي األدوية وأصحاب
املستودعات  يف لبنان تفيد مبا ييل:
منسوب اىل
أوال :إن الخرب املشار اليه أعاله
ٌ
«نقيب الرشكات املستوردة» وليس اىل «نقيب
مستوردي األدوية وأصحاب املستودعات».
ثانياً :ال ميكن لنقابة مســتوردي األدوية
وأصحاب املستودعات التأكيد ما إذا كان الخرب

ٍ
قطاعات أخرى ،االّ
املشار اليه أعاله صدر عن
أنه بإمكانـها الجزم بأنه لـم يصدر عنها عىل
اإلطالق.
كل من وزير الصحة العامة يف
ثالثاً :لقد اكّد ٌّ
حكومة ترصيف األعامل حمد حسن ،ورئيس
لجنة الصحــة النيابية النائب عاصم عراجي،
مراراً ويف ضوء اجتامعاتهام مع املســؤولني
يف مرصف لبنان أن دعم الدواء باقٍ .
رابعاً :تتمنــى نقابة مســتوردي األدوية
وأصحاب املســتودعات من الجميــع التق ّيد
بالبيانات الرسم ّية الصادرة عنها حرصاً ،وذلك
للحــؤول دون متابعة األخبــار املضلّلة التي
يصدرها مر ّوجو الشــائعات الذين ال يهدفون
االّ اىل اللّعــب بأعصاب النــاس واملرىض يف
ظل األوضــاع الصعبة التي يعيشــها جميع
املواطنني».

ّ
مستوردو األدوية  :حسن وعراجي يؤكدان استمرار الدعم
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d?? O? ?« wÐd*«Ë w?U?? Ý tK$Ë —uÐœ Ê«Ëd??  d?? L? ?C?*« …—u??B?« w
ÆÊ«Ëd U¹ uM¹Ë …d¼“ ”UO« ÆÆÆ¡U bô« iFÐË w½«bOB«

—uÐœ Ê«Ëd dLC*«

wKŽ bL× dLC*«

≠ ‰«uÞ« W????FÐ—QÐË ¨d????O???B??? ”«d?Ð “U???
œ ±[μ≤ ≤Øμ ∫XuÐË
‰Æ‰ ¥[μ∞ Ω±≠μ ∫X —uH«
‰Æ‰ ≤ Ωd/ U¹ vKŽ ¡U Ë ∫tOKÐËb«
‰Æ‰ ≤±[∞∞∞ Ω¥≠±≠μ ∫WOŁö¦«
‚Ë—U f¹d« ∫ÁdLC ≠ tK« ‚“— Ê«uD½« ∫tJU

l?????¹œË ≠‰Æ‰ ±[±∞ ≠‰Æ‰ ≤[≥∞ d????/ U?????¹ ≠±
‰Æ‰ ≤[≥∞ ≠„¥∑[μ
‰Æ‰ ≤[≤∞ ≠„μ¥ .b½ ≠‰Æ‰ ±[≤∞ ÊUDK « ≠≤
‰Æ‰ ≥ ≠„ μ≥ ÂUBŽ ≠ ·u KO ≠≥
‰Æ‰ ±∞ ≠„μ≤ bMN ≠ VOÞ ≠¥
‰Æ‰ ∑ ≠„μ≤ Vž«— ≠ V¹U−F« s“ ≠μ

d² ±¥∞∞ W U *« ≠ YU¦« ◊uA«
œ ±[¥≥ ≤Øμ ∫XuÐË
‰Æ‰ ≤[μ∞ Ω≥≠± ∫X —uH«
rK ð vKŽ d/ U¹ ‰Æ‰ ≤[¥∞ Ω≥≠≤ ∫tOKÐËb«
‰Æ‰ ≤μ[∞∞∞ Ω≤≠≥≠± ∫WOŁö¦«
ö¼ VO³Š ∫ UÐU× ½ô«
Ê«Ëd? ∫Ád??L?C?? ≠ …d¼“ ”U?O« ∫tJ?U?
—uÐœ

œ«u??ł U??N? O? “U?? Èd??³J« W?¹uM« uK?Š ÍdM¼ Âu??Šd*« …ezU??ł
¨wU?Ž ‰U??O?)« …œU?O?IÐ åe?F?« nO?Ýò Êu?Žd? ‰U?A? O? d¹“u«
Âu?Šd*« d¹“u«Ë Êu?Žd? U¹œU?½ X« W?u?Šd*« …—u?B« wË
wU??Ž ‰U??O? )«Ë Êu??Žd?? ‰U?A? O?  d¹“u?« t?F? Ë uK?Š ÍdM¼
ÆULNO²1dË t²KOIŽË uKŠ ÍdM¼ bOH(«Ë ULN¹b¹ 5Ð ”QJ«Ë

‰u?? u?« w{U?? ÂU¹Q?? ?Ž W?? ³? ? U?? B?« 5F« ÂU?¹« vKŽ t?K« ‚“—
»—U?×? œ«u?'« “u UM?¼ dNE?ð pK*« b?³Ž Í—bÐ a?OA« W?I?O? b«
n½« ‚—UIÐ —U²;« tUM vKŽ

X½« åd?/ U¹ò ‚Ë—U????? f¹—
b¹b??'« œ«u?'UÐ lz«d« “u??HUÐ
W—Uš t«Ë ånUI« ‚dÐò sÐ«
Áu?Ð« vK?Ž lK?D¹ t?K?« ¡U?????A?½«
¨‰ö? …—uBUÐ p?ðöÞ `O×?
‡ UMŽ wJ?×MOÐ pð«—U?B??²½« fÐ
s r?Ë r Ê«b?????O*UÐ —u?????Bð
u?? U???ý U?? ÊuM¼«d?*« U??Ëô«
rNðd??L??ž Æ‰Æ‰≤[≥∞ W?L??O??IU¼
d?O?³J« dJA«Ë ‘Ëd? «d?A?Ž
d?? J?¹ r Íc« l¹œË ‰U??O???K
f? U½Ë g?ŠU?ÞË rd?ÞU??????š
uË t?O? ? UM dN? v²?Š b?%Ë
U?H?OM« ”√— sLŁ ¨d?O?B? ”√dÐ
«–« nOË ”Ëd« d JOÐ öGUNÐ
vK?Ž tK« ‚“— d/ U?¹ ”«— ÊU??
ÂU¹Q??Ž åW?³??U?B?« 5F«ò ÂU¹«
aOA« W?IOb« ‰u?u« w{U
“u? UM?¼ d?NEð pK*« b??³?Ž Í—bÐ
t ? UM vKŽ å»—U×?ò œ«u'«
ÆÆÆn½« ‚—UHÐ å—U²;«ò

U¹ ÆÆÆw?U???G?« VO???³????Š
Âu???O« XM? wMF¹ Ê«Ëd???
t??“d« XL?? ?« p?ðœU?F??
5?ÐË pM?OÐ ‰œU??????F?????²U?Ð
wK?Ž b???L????×??? d????L????C*«
wKŽ b?L×? fÐ¨5œUF?²
u²?ŽUL?ł åX³Žò Ê«Ëd? U¹
wN?« U¹ åd???O½U?½bÐò `O?M
d????O½U½b?U¼ X³?J½« nO????
X½U??? ¡U?? Ë f?Ð ¨rN??O?KŽ
XM?Ð wN??? p?F??? W????O??? Ë
W?MÐ«Ë å+U??????žò rO?????Že?«
UNJU u½« w?HJ¹Ë WuÐdŠ
U¹ årK ?ðòË ¨…d¼“ ”U?O«
v???K???Ž Ê«Ëd???????????????????????????
¡U???A½« ÆÆÆs¹—U???B??²?½ôU¼
…d?¼“ ”U?????O?« ÊuJ?¹ tK?«
ÆÆÆrN?F? —u?B?²?O ÊUM³KÐ
Æ„Ëd³

Î«bł WœUŽ ÂuO« WKž X½U
wKŽ b?L?; ≤ s¹d?L?C*« 5Ð
‚d??š YO???Š —uÐœ Ê«Ëd* ≤Ë
f¹d« ŸbJ« dL?C*« W×zö«
wKŽ bL×Ë åd/ UOÐò ‚Ë—U
oI?Š å—UM« nO?Ýò œ«u?'UÐ
œU?O??ł w¼ Ác¼ U?L?N?? Î«d?B½
°ÆÆÆU?N?−zU?²½ Ác¼Ë pÐ b?O?H?
…d?A?Ž W ?L?Ð .b½ tÐ “U?
≤Øμ l???z«— X???u??ÐË ‰u???Þ
b?L×? dL?C*« lÐUðË œ±[¥¥
tð«—U?????B????²?½« Íö???? w?KŽ
5M¼«d*« —u??N??L?ł ¡vłU?? Ë
n« ≤π åd???O½U½œò ”d???HUÐ
Æ‰Æ‰∂¥‡ÐË Êu???O½U??? …d???O
±¥±∞∞ W?OŁö¦?ÐË X —u?
pO³« WŽULł XuŽ …dO n«
„Ëd??³?? Êu??Žd?? ‰U??A??O??
ÆlOL−K

ÊU?½b??????Ž ≠‰Æ‰ ±[±∞ ≠‰Æ‰ ±[¥∞ r?K ?ð ≠±
‰Æ‰ ±[¥∞ ≠„μ∂
≠„μ≥ .b½ ≠‰Æ‰ ±[≥∞ ÊU???e?« w U??? ≠≤
‰Æ‰ ≤[≤∞
‰Æ‰ ∑ ≠„μ∂ ¡öŽ ≠ ÊUM³ b− ≠≥
‰Æ‰ ≤±∂ ≠„¥∑[μ l¹œË ≠ dHMCž ≠¥
‰ « u ?Þ « … d ?????A ?????F ?Ð Ë ¨ 5  u ?D ?Ð “ U ?????

d² ±¥∞∞ W U *« ≠ lÐ«d« ◊uA«
≠ ‰«uÞ« W??? ???L????ÐË ¨‰uÞ ±μ » “U???
œ ±[¥¥ ≤Øμ ∫XuÐË
VO??³??Š vKŽ —U?M« nO??Ý ≠ μ≠± ∫X ??—u??H«
‰Æ‰ ±[∂∞ ΩwUG«
‰Æ‰ ≤[≤∞ Ω—UM« nOÝ vKŽ rK ð ∫tOKÐËb«
‰Æ‰ ∑[≤∞∞ Ω≥≠μ≠± ∫WOŁö¦«

.b½ ≠‰Æ‰ ±[±∞ ≠‰Æ‰ ±[∑∞ —U?M« n?O????Ý ≠±
‰Æ‰ ±[∑∞ ≠„μ∂
≠„¥π l¹œË ≠‰Æ‰ ±[±∞ ≠ wU??G« VO??³?Š ≠≤
‰Æ‰ ±[∂∞
‰Æ‰ ≤¥ ≠„μ¥ „—U³ ≠ ’«už ≠≥
‰Æ‰ π ≠Âμ≤[μ —bÐ ≠ —«u ≠¥

d² ±¥∞∞ W U *« ≠ fU)« ◊uA«
≠ ‰«uÞ« W????FÐ—«Ë ¨‰«u?Þ« W????FÐ—QÐ “U????
œ ±[¥≥ ±Øμ ∫XuÐË
‰Æ‰ ∂¥ ΩV¹U³(« eŽ vKŽ dO½U½œ ≥≠¥ ∫X —uH«
‰Æ‰ ±¥±[∞∞∞ Ω≤≠≥≠¥ ∫WOŁö¦«
wKŽ bL× ∫ÁdLC ≠ pOÐ ‰UAO ∫tJU
Ω d???O?½U½œ vK?Ž —UM« n?O???Ý ∫t???OK?ÐËb«
‰Æ‰ ≥π∞∞∞

≠„μ≤[μ —bÐ ≠‰Æ‰ ±[±∞ ≠‰Æ‰ ≤π d???O½U½œ ≠±
‰Æ‰ ≤π
≠„μ¥ ÂU?B?Ž ≠‰Æ‰ ±[±∞ ≠ V¹U??³?(« e?Ž ≠≤
‰Æ‰ ±[μ∞
‰Æ‰ ±[¥∞ ≠„μ¥ .b½ ≠ ËdOÐ dO« ≠≥
‰Æ‰ ±∂μ ≠„μ∞ l¹œË ≠dO« uÐ« ≠¥
dB½ uÐ« ∫ UÐU× ½ô«

π

≤∞≤± Ê«d¹eŠ ±± WFL'«

»u????????³???????? ‡?‡ U???????O?Ðd????????Ž

U???O??Ë
¨ö??OÐ√ ¨qÒO??L?'« ¨„dð ¨—U??Ò“ ¨Ê«b¹“
sÞu« w rNzU³½«Ë »U?Ò ¨q{U
Êe??(« s b¹e0 Êu??FM¹ d??−??N*«Ë
W uŠd*« UNOKŽ ·uÝQ*« vÝô«Ë

◊UÒOš Êu1— ©UMO® 5KO¼
Ê«b¹“ VO$ n¹“uł WK —√
…bO:« W UOI« ¡Uł— vKŽ …b «d«
Ê«d¹e?Š μ X?³?« W¹bÐô« …U??O?(«Ë
ÆW?OM¹b« U?N?ðU?³?ł«Ë W?L?L?²? ≤∞≤±
Âu¹ U?N???H½ W?Š«d …ö?B« X?L?O? «
W??ŽU???« ≤∞≤± Ê«d¹e???Š ∂ b??Šô«
W?Oz«—bðU?? w d?NE« b??FÐ …b?Š«u«
U??O?K¹“«dÐ ¨W??O?½«bKJ« q¹U???Ë— „ö*«
ÆWOuB)« s —b vB QÐ
d?J?Að ¨W?M?¼«d?« ·Ëd?E?K Î«d?E?½
U??N?—U??A¹ s q? …b?O??I??H« WKzU??Ž
Í“U?F??²« q³?IðË ¨teM? s …ö?B«
∫WOU²« ÂU —ô« vKŽ
∞≥Ø≥∞∞¥∞¥ ∫Í—U Ê¬
∞≥Ø∑∂≥≥¥μ ∫«b√
∞≥Ø≥¥∏≤∑μ ∫d¼“ «b√
∑∞Ø∏≤π≤∏≥ ∫◊UÒOš vM

∫UNðUMÐ
—U????Ò“ fJ? W????łË“ Í—U???? Ê¬
vM1 t???²??łË“Ë t??O??łË— ∫U¼œôË«Ë
UL¼œôË«Ë qOL'«
U¼œôË«Ë ÊU¹œ
q{U??? VO???$ W??łË“ w«—u???
UL¼œôË«Ë
qOzUË—
„dð t???O???łË— W??łË“ Ê«b?¹“ «b√
∫U¼œôË«Ë
»U?Ò? qÐdý W?łË“ 5 ‡ Í—U?
UL¼œôË«Ë
nËœË—
·u²¹d
UN²IOIý
d?¼“ w“ W?K —« ◊U??????ÒO?????š «b?√
∫UL¼œôË«Ë
q²¹« d¼“ UO²¹d
d¼“ ‰UAO
‚“— UNIO?Iý WK —« w−uUÐ vM
∫UL¼œôË«Ë ◊UÒOš tK«
◊UÒOš Êu1—
◊UÒOš p¹—b¹d
¨Õd?? ¨◊U?ÒO??š özU??Ž Âu?L??ŽË

WJ³ý ≤∂ ∫W×Ð«d« UJ³A« œbŽ ‡
Æ‰Æ‰≤μ∑π∑±∏ ∫WJ³ý qJ W¹œ«dô« …ezU'« ‡
WIÐUD ÂU —« WFÐ—« WFÐ«d« W³ðd*« ¿
Æ‰Æ‰∂∑∞∑≤∂∏∞ ∫W³ðd*« VŠ WOULłô« ez«u'« WLO ‡
WJ³ý ±≥±∏ ∫W×Ð«d« UJ³A« œbŽ ‡
Æ‰Æ‰μ∞∏π∞ ∫WJ³ý qJ W¹œ«dô« …ezU'« ‡
WIÐUD ÂU —« WŁöŁ W U)« W³ðd*« ¿
Æ‰Æ‰±μπ±μ≤∞∞∞ ∫W³ðd*« VŠ WOULłô« ez«u'« WLO ‡
WJ³ý ±π∏π¥ ∫W×Ð«d« UJ³A« œbŽ ‡
Æ‰Æ‰ ∏∞∞∞ ∫WJ³ý qJ …ezU'« ‡
V×?« v« W?L?«d²?*«Ë vËô« W³?ðdLK? WL?«d?²*« mU?³*« ¿
Æ‰Æ‰±≤∂π∂≥μ¥≥≤ ∫q³I*«

˝ b¹“ ZzU²½ ˝

W?−?O?²?M« ¡U?łË ±π∞∏ r — b¹“ V×?Ý f? « ¡U?? Èd?ł
∫wðüU
≤∏±≤≤ ∫`Ð«d« r d«
Æ‰Æ‰¥≥μ∑∑∑≥∂ ∫vËô« …ezU'« ¿
…bŠ«Ë W —Ë ∫W×Ð«d« ‚«—Ëô« œbŽ ‡
∏±≤≤ ∫r dUÐ wN²Mð w²« ‚«—Ëô« ¿
Æ‰Æ‰¥μ∞∞∞∞ ∫W¹œ«dô« …ezU'«
±≤≤ ∫r dUÐ wN²Mð w²« ‚«—Ëô« ¿
Æ‰Æ‰¥μ∞∞∞ ∫W¹œ«dô« …ezU'«
w?N?????²M?ð w²?« ‚«—Ëô« ¿
≤≤ ∫r dUÐ
…e???zU??????????????????????????????'«
W?????????O?????????L?????????Ý— U?‡?‡‡?‡?‡?½ö?????????Ž«
Æ‰Æ‰¥∞∞∞∫W¹œ«dô«
w{«—ô« W????U???? vK?Ž ôU????Bðô«
d???O???³???)« s —Òb???I?*« mK³?*« vËô«
ÊöŽ≈
V×?K WL?«d²*« mU?³*«
ÆWO½UM³K«
¡U??d???A« 5Ð l?O??³« "U?½ l¹“uðË
Æ‰Æ‰∑μ∞∞∞∞∞∞ ∫q³I*«
WKN??? ÊQÐ ÊUM³? ¡UÐd??N?? s?KFð
W??³??MÐ q U??I??HM« r?NMO??L??CðË
WKN? ‰öš p–Ë ¨WO?JK*« w t²?BŠ
«c¼ d????A?½ a¹—U?ð s U???? u¹ 5?ŁöŁ
ÆÊöŽô«

5Þuð d??³??Ž ·d??B?? Í« Èb ‡
…—uðUH?K ‰Æ‰≤\∞∞∞ qÐUI …—u?ðUH«
qBð« Âö?F²?Ýû® d?¦« Ë« …b?Š«u«
Æ©pdB0

ÍdB(« U½dO rKI« fOz—

qÐU????I???? LibanPost VðU?J ‡
Ë« …b????Š«u« …—u?ðU???H?K ‰Æ‰≤\∞∞∞
…b?Š«u« …—uðUHK ‰Æ‰±\μ∞∞ W?HKJÐ
s W¹U?³?łò W? b? Ð „«d²?ýù« d?³?Ž
W? b)« Ác?NÐ „«d?²?ýû® åÊ«uMF«
∞±Ø∂≤π∂≤π r dUÐ ‰UBðô« sJ1
Æ©≥≥≥ rI ‡

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
…dCŠ sŽ —œUB« —«dI« Vłu0
a¹—U?²Ð ŸUI?³« w Í—U?IF« w{U?I«
WK−?*« Èu?Žb« w ≤∞≤±Ø¥Ø≤∑
≤∞≤±Øμ —Ëb???? ”U???Ý« r? — X%
WUuÐ œu?LŠ wKŽ wŽb*« s W? bI*«
Ÿu?{u?0 V¹d?G« Ã—u??ł w U?;«
s μμ¥ r — —U??I??F« W??O?JK U??³Ł«
sLC²*«Ë W¹—UIF« wJA dH WIDM
oOuðË W?IOHýË oO?Hý s q ⁄öÐ«
Âu?Šd*« œôË« å.d ò Í—U? Ë WK¹U½Ë
v« —uC×K ru?Žb½ UŠd ”UO«
Ë« ŸU?I?³« w W¹—U?I?F?« W?LJ;« rK
‚«—Ë« mK³???² w½u½U?? q?¦2 ‰U??Ý—«
WKN? ‰ö?š Áö??Ž« …—u?c*« Èu?Žb«
d?AM?« «c¼ a¹—Uð s U? u¹ s?¹d?A?Ž
‚«—Ëô« W?U? rJ?žöÐ« v« —U?B¹ ô«Ë
tO U0 rKI« f}z— WDÝ«uÐ …—uc*«
ÆwzUNM« rJ(«

W¹—UIF« WLJ;« rK fOz—
ŸUI³« w
”U³Ž 5Š fO*
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ«

ÊuO½u¹ Êd?²¹Ë W?dý VðUJ ‡
…—uðU??HK ‰Æ‰≤\∞∞∞ W??HKJÐ OMT
Æ…bŠ«u«
ÊuO½u¹ Êd?²¹Ë W?dý VðUJ ‡
W????????????H?K?J?Ð BOB FINANCE
Æ…bŠ«u« …—uðUHK ‰Æ‰≤\∞∞∞
l u vKŽ X½d?²½ù« WJ³ý d?³Ž ‡
©ogero.gov.lb® ËdOłË« W¾O¼
ÂUJŠQ?Ð 5d??²??A*« d??ÒcÔð U??L??
…œU?*«® π≥Ø¥μ∂μ r — Âu???????Ýd?*«
Âu??Ýd*UÐ tK?¹b?F?ðË ©tM W??¦U??¦«
±ππ∏Ø∞±Ø≥∞ a?????¹—U????ð ±±∂∏≤
d?N??ý« W?F?Ð—« WKN? b?¹b?% W??N?'
…œb;« WKN*« ¡UN?²½« bFÐ ÷«d²Žû
»u???łËË ¨Áö??Ž« …—u???c*«Ë lb?K
W?I?DM*« w ÷«d??²?Žù« VKÞ .b??Ið
Æ„d²A*« r — UN lÐU²« WOHðUN«
Â«dJ?« 5d?????²?????A*« s? VK?D¹
«c¼ Êu?L?C? l l¹d?« »ËU?−?²«
ÆrN½ËUFð sŠ rN s¹dUý ¨⁄ö³«

qOž —u?ł nOEM² ÷ËdF« .bIð
¨Í—«d?(« ‚Ëc?« qL?F?? w qł«d*«
r — ÷Ëd??F« Ã«—b??²??Ý« Ÿu?{u??
¨≤∞≤±Ø≤Ø≤μ a??¹—U?ð μ¥∑Øœ¥À
W??F???L??'« Âu¹ W?¹U??G œb??? b??
Â«Ëb?« W¹U????????N?½ bM?Ž ≤∞≤±Ø∑Ø≤
ÆdNE« q³ ±±\∞∞ WŽU« wLÝd«
„«d???²???ýù« w 5?³???ž«dK s?J1
Áö?Ž« —u?c*« ÷Ëd??F« Ã«—b?²?ÝSÐ
d??²??œ s W?? ??½ vKŽ ‰u??B??(«
W½U « ‡ Ê«u¹b« W×KB s ◊ËdA«
lMB« W?I?³?*« W?d?G« w ‡ d?«
W??N???'« w WŁb???×??²???*« ≥∏ r —
W?ÝR* Íed*« vM³*« s W?OÐdG«
o¹dÞ t?? d?Š sL??{ ÊUM³ ¡UÐd??N?
Á—b???? mK?³???? ¡U????I p–Ë ¨d????N?M«
Æ‰Æ‰Ø≤∞∞∞∞Ø
o³??Ý w²« ÷Ëd??F?« ÊQÐ ÎU??LKŽ
‰«eð ô s?¹œ—u*« iFÐ U???NÐ ÂÒb???IðË
oKD w sJL*« s Ë ‰uF?H*« W¹—UÝ
qC√ …b¹bł ÷Ëd?Ž .bIð ‰«uŠ_«
ÆWÝRLK
W½U? √ v« b?OU?Ð ÷Ëd?F« rÒKð
w ‡ dNM« o¹dÞ ‡ ÊUM³ ¡UÐdN ÒdÝ
≥∏ r — lM?B« W??I??³??*« W??d??G«
s W?OÐd?G« W?N'« w W?Łb×?²?*«
¡UÐd??N?? W????ÝR* Íe??d*« v?M³*«
ÆdNM« o¹dÞ t dŠ sL{ ÊUM³
≤∞≤±Ø∂Ø∑ w ËdOÐ

ÂUF« d¹b*« s i¹uH²Ð
WÐU½ùUÐ Wd²A*« ÊËRA« d¹b

w Í—U??I??F« q?−??« W½U?? « s
tOUŽ
Í—u????)« Í“u???? U????²?¹— X³?KÞ
UL?NMOÐ œU%ôUÐ œ«bŠ t?O³½ sHO?²ÝË
„Uł qOË œ«bŠ oOuð tO³½ ULNKu*
lzU??{ ‰bÐ pOK9 bMÝ œ«b??Š t?O??³½
ÆÁ—«œ 5Ž ≤πμ≤ —UIFK

≤∞≤± —U¹√ ≤≤ w ËdOÐ

wMOMŠ n«Ë ”bMN*«
W½U?O?Ë —U?L¦?²?Ýù ÂU?F« d¹b*«
WOJKÝö«Ë WOJK« ö«u*«

wÐu¹_« bLŠ√ qÝUÐ ”bMN*«

±μ ‰ö?š W??F?ł«d*« ÷d?²?F??LK
U u¹

tOUŽ w Í—UIF« q−« 5 √
dž«œ ÊUOKO
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Ã«Ë“ ÊöDÐ
ÍœU??ý ≠ —u???BM q?O??³½ U???O½«œ
nÝu¹ —uBM

¥μ∞ nOKJ²«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¥μμ nOKJð

≤Ø∂ ∫r — ⁄öÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

U????N½Q?Ð ôU???B?ðô« …—«“Ë sK?Fð
s «—U?³²?Ž« qOB?×?²« bO? lC²?Ý
∫WOU²« UuAJ« ≤∞≤±Ø∞∂Ø±∂

ÊöŽ≈
WKN??? ÊQÐ ÊUM³? ¡UÐd??N?? s?KFð
X¹“ ¡«d?A bzU??F« ÷Ëd?F« .b?Ið
∂∂ wU?????Ž d?ðuð öÐU?J ’U?????š
Ã«—b???²???Ý« Ÿu??{u??? ¨·Æ„±μ∞Ë
a?¹—Uð π≥Øœ¥À r? — ÷Ëd???????F?«
Âu¹ W¹U?G œb? b? ¨≤∞≤±Ø±Ø∑
W¹U??N½ bM?Ž ≤∞≤±Ø∑Ø≤ W?F??L??'«
q³? ±±\∞∞ WŽU?« wL?Ýd« Â«Ëb«
ÆdNE«

XÐU?¦« nðUN« d?Oð«u U?uA?
≤∞≤± ÂUŽ —U¹« dNý sŽ
dOð«u?H« Uu?A v« W?U{ùUÐ
œÒb?Š bIË ¨…œÒb?*« dO?ž …dšQ?²*«
≤∞≤±Ø∞∑Ø±¥ U¼U????B???? « WKN????
ÆU¼b¹b²
dOÐ«b²UÐ Â«dJ« 5d²A*« dÒcðË
∫WOU²«

qO³ł
wzUC ÊöŽ«
—u????BM? ÍœU????ý u????Žb*« v?KŽ
U? .b?Ið ¨t?² U? « Wu?N?:« ¨nÝu¹
r²???šË ‰U??L???Žô« Êö???Ž« q³?? t?¹b
a¹—Uð s ÂU¹« …dAŽ WKN0 oO?I×²«
ÆdAM«
≤∞≤±Ø∂Ø±∞ w `³B ‚Ë–

fOzd«
Í—u)«
Á—U³ł ”uO½uD½«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

wzUC ÊöŽ«
WO½b*« UOý«— WLJ× sŽ —œU
W¹—UIF« U¹UCI« w …dþUM«
«b¹uŽ bL× w{UI« WÝUzdÐ
.d??? ∫U??N???OKŽ v?Žb*« v« mK?³¹
5²« ”UO« WK —«

„«d???²???ýù« w 5?³???ž«dK s?J1
Áö?Ž« —u?c*« ÷Ëd??F« Ã«—b?²?ÝSÐ
d??²??œ s W?? ??½ vKŽ ‰u??B??(«
W½U « ‡ Ê«u¹b« W×KB s ◊ËdA«
lMB« W?I?³?*« W?d?G« w ‡ d?«
W??N???'« w WŁb???×??²???*« ≥∏ r —
W?ÝR* Íed*« vM³*« s W?OÐdG«
vM³? ¨t? d?Š sL?{ ÊU?M³ ¡UÐd?N?
p–Ë d??NM« o?¹dÞ ‡ ÊUM³ ¡UÐd??N??
Æ‰Æ‰Ø∑μ∞∞∞Ø Á—b mK³ ¡UI
o³??Ý w²« ÷Ëd??F?« ÊQÐ ÎU??LKŽ
‰«eð ô s?¹œ—u*« iFÐ U???NÐ ÂÒb???IðË
oKD w sJL*« s Ë ‰uF?H*« W¹—UÝ
qC√ …b¹bł ÷Ëd?Ž .bIð ‰«uŠ_«
ÆWÝRLK
W½U? √ v« b?OU?Ð ÷Ëd?F« rÒKð
w ‡ dNM« o¹dÞ ‡ ÊUM³ ¡UÐdN ÒdÝ
≥∏ r — lM?B« W??I??³??*« W??d??G«
s W?OÐd?G« W?N'« w W?Łb×?²?*«
¡UÐd??N?? W????ÝR* Íe??d*« v?M³*«
Æt dŠ sL{ ÊUM³
≤∞≤±Ø∂Ø∑ w ËdOÐ

∫U???????N???????žö?Ð« »u?KD?*« ‚«—Ëô«
`z«uË tðUI?d Ë Èu?Žœ —UC×?²Ý«
ÂU??N«Ë —u½ U??O??Žb*« s W?? b??I??
s¹b« ·d???ý rÝU??? U??ËË W???N¹e½Ë
q−?Ý dÐUł Xd?O WO? U;« WU?uÐ
—Ëb?????? ≤∞±∏Ø±± ”U??????Ý« r d?Ð
Æ≤∞±∞Ø∑Ø∏ a¹—U²Ð
vŽb*« Â«e?« t??³??łu0 5?³UÞ ≠
s ±μ∏ —U??I?F« qO??−???²Ð U?N??OKŽ
rÝ« vKŽ t?²OJK qI½Ë U?Oý«— W?IDM
U??N??OKŽ vŽb*« 5L??CðË U??O??Žb*«
Í—UIF« q−« W½U « ⁄öÐ«Ë UIHM«
vK?Ž Èu????Žb« Ác¼ …—U????ý« l?{uÐ
¨—uc*« —UIFK WOMOF« WHO×B«
—u?C??×K W?LJ;« Ác¼ r?u?Žbð
mK³?² U½u½U rJK¦1 s Ë« U?OB? ý
dzUÝ Âö²Ý«Ë tðUI?d Ë —UC×²Ýô«
mOK³??²« Ê« U?LKŽ ¨ U?³K?D«Ë `z«uK«
s¹d?A?Ž WKN? ¡U?C?I½UÐ U½u½U? r²¹
vKŽË Êö???Žô« «c¼ d???A½ vKŽ U??? u¹
W???Šu? vKŽ t?MŽ W??? ????½ oOK?Fð
¡UC?I½« bFÐ —UBO W?LJ;« U½öŽ«
W??GU?³« m?OK³?²?« WKN? Ë W?KN*« Ác¼
W?FÐU?²? v« U? u?¹ 5FÐ—«Ë W??L?š
v²??ŠË ôu??« rJ?I??×Ð W??L??U??;«
Æ…dOšô« Wł—b«

rKI« f}z—
qIŽ ‰UC½

ÂUF« d¹b*« s i¹uH²Ð
WÐU½ùUÐ Wd²A*« ÊËRA« d¹b
wMOMŠ n«Ë ”bMN*«
¥μ≥ nOKJ²«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WdG« sŽ —œU ÊöŽ«
‰ULA« w W¦U¦« WOz«b²Ðô«
Í—«bMF« UOðU W}zd« Wdž
∫r¼b??{ vŽb?²??*« v« t??łu?
«bKO²? Ë ¨ËbFJ« ‚“— bF?Ý« 5LÝU¹
Êu? œ«Ë ¨Ëb?F? ôu?I½ o?O?H?ý WK —«
ôuI½ nÝu¹ oO?Hý Uýd Ë Èb?FÝË
¨ö« Uðdž“ …bKÐ s rNFOLł ¨ËbF
ÆUOUŠ W U ô« q× uuN− Ë
W? bI*« ≤∞±πØ∂±r — Èu?ŽbUÐ
dÐdÐ UM?Š W??O?Žb?²?*« s rb?{
ÍœU??ý w? U??;« WU???uÐ Íu???F??
W????L?J;« Ác?¼ ru????Žb?ð ¨Õb????Šœ
≤π r dÐ UNMŽ —œUB« rJ(« Âö²Ýô
sL???C???²*« ≤∞≤±ØμØ≤∑ a¹—U???²Ð
±∑∏∏ r — —U?I?F« w Ÿu?O?A« W«“≈
o¹dÞ sŽ W?¹—U?I?F?« Uðd?ž“ W??IDM
Âu?LFK wMKF?« œ«e*UÐ lO³K t?ŠdÞ
vKŽ WB²?<« cOHM²« …dz«œ WDÝ«uÐ
…b¹«e*« w ÕdDK U?ÝUÝ« b?L²?F¹ Ê«

∫nK ²« ‰UŠ w
5d????²?????A*« ◊uD?š lD?IÔð ‡±
b??Š«Ë ÁU??&UÐ lb« sŽ 5?HK ??²*«
a¹—Uð s «—U³?²Ž« åjI ‰U³?I²Ýûò
≤∞≤±Ø∞∑Ø±μ
5d????²?????A*« ◊uD?š lD?IÔð ‡≤
5¼U????&ôUÐ lb?« sŽ 5?HK ????²*«
≤∞≤±Ø∞∏Ø∞≤ a¹—Uð s «—U??³?²?Ž«
qË …œU?Ž« sŽ W? «dG« vu?²?ðË
«c¼ s Î«—U³?²Ž« ©Æ‰Æ‰±±\∞∞® j)«
Æa¹—U²«
…—u??BÐ rNðU??«d??²?ý« v?GKð ‡≥
vKŽ b?Š«Ë d?N?ý —Ëd? b?FÐ W?²? R?
s «—U??³?²??Ž« „«d??²?ýù« l?D a¹—Uð
b??FÐ tKË œU??F¹Ë ≤∞≤±Ø∞πØ∞±
WU?{« WI?×²?*« «dšQ²*« b?¹bð
j?)« q?Ë …œU?????????????Ž« r?Ý— v?«
a¹—U?ð v²???Š p–Ë ©Æ‰Æ‰±±\∞∞∞®
ÆwzUNM« ¡UGù«
…—u??BÐ rNðU??«d??²?ý« v?GKÔð ‡¥
vKŽ d?N?ý« WŁöŁ —Ëd? b?FÐ W?OzU?N½
s «—U??³??²??Ž« X R*« ¡U??G?ù« a¹—Uð
vu??²??ðË ≤∞≤±Ø±≤Ø∞± a¹—Uð
—d?%Ë U¹d?N?ý ©•≤® U¼—b? W? «d?ž
«d?šQ?²*« qÒB?×?ÔðË …U?GK*« ÂU? —ô«
ÆU??NÐ ‰u??L??F*« W??O½u½U??I« ‚d?DUÐ
Êu½U???? s ¥μ …œU?*« v« «œUM?²???Ý«
ÆWO uLF« W³ÝU;«
s tL — vGK*« „d²A*« Âd×Ô¹ ‡μ
q³? b?¹b?ł „«d?²?ý≈ vK?Ž ‰u?B?(«
W?I?×?²?*« d?Oð«u?H« lO?L?ł b¹b?ð
ÆtOKŽ
◊u?D?š l?D?Ið ‡√ ∫W?E?Šö?????????
…—uðU lœ s?Ž 5HK ²*« 5d?²A*«
≤∞≤± ÂU??Ž ÊU?????O½ d??N???ý nðU¼
åjI? ‰U??³?I?²?Ýûò b??Š«Ë ÁU?&UÐ
Æ≤∞≤±Ø∞∂Ø±μ a¹—Uð s «—U³²Ž«
…U??GK*« 5d??²??A??LK? sJ1 ‡ »
«ËœÒb?????????¹ r? s?¹c?«Ë r?NÞu?D?š
v« …—œU??³*« …d??šQ??²?*« r¼d??Oð«u??
o¹œUM? w «d??šQ??²*« j?O????Ið
W??×KB??? wË W??O??HðU??N« o?ÞUM*«
…—«“Ë vM?³???? ‡ W????OU?*« ÊËR????A«
`K?B« ÷U¹— Ÿ—U???ý ¨ ôU???Bðô«
„«d??²?ý≈ vK?Ž ‰u?B??(« W??O½UJ ≈Ë
Æb¹bł
d??³?Ž d??Oð«u??H« b¹b??ð W??O½UJ «
∫WOU²« qzUÝu«
o?¹œUM? s ‚Ëb?M Í« Èb? ‡
…—«“u W???FÐU??²« d???Oð«u??H« i?³??

W??O?u¹ ZzU??²½
V×?Ý f « ¡U?? Èd?ł
¡UłË ±±≥∞ r — åW?O u¹ò
∫wðüU W−O²M«
≥¥μ ∫WŁöŁ WO u¹ ¿
∂∑±μ ∫WFÐ—« WO u¹ ¿
∑∞μ∑∞ ∫WLš WO u¹ ¿

WÐu??³???

w½U?M‡?‡‡?³K?« w‡?‡M?‡‡Þu?‡« V?O????B?½U?????O«

ÂU¼«dÐ√ UUHð« lOÝu² bF²ð Êb¹UÐ …—«œ≈
©± W×HB« WL²ð®

ÍœUF« —«b?ô« wMÞu« VOB½U?O« V×Ý f « ¡U? Èdł
∫wðô« qJA« vKŽ W−O²M« ¡UłË ÊËdAF«Ë ÍœU(«
∫ UöG« ez«uł ¿
∏π¥≠±∏∂ ∫r dUÐ wN²M¹ ·öž q Æ‰Æ‰ ±∞∞∞∞∞ `Ðd¹ ‡
∫W¹œUF« ez«u'« ¿
± ∫r dUÐ wN²Mð W —Ë q Æ‰Æ‰ μ∞∞∞ `Ðdð ‡
¥± ∫r dUÐ wN²Mð W —Ë q Æ‰Æ‰ ±∞∞∞∞ `Ðdð ‡
±μ∑≠≤π∂ ∫r dUÐ wN²Mð W —Ë q Æ‰Æ‰ ≤∞∞∞∞ `Ðdð ‡
≠μ±≥≥ ∫r d?UÐ w?N?????²M?ð W????? —Ë q Æ‰Æ‰ ≥∞∞∞∞ `?Ðdð ‡
∞∑¥≤≠πππ∑
∏≥μπ ∫r dUÐ wN²Mð W —Ë q ‰Æ‰ ¥∞∞∞∞ `Ðdð ‡
≠π∏∂± ∫r d?UÐ w?N?????²M?ð W????? —Ë q ‰Æ‰ μ∞[∞∞∞ `?Ðdð ‡
∏∏∂π≠π≥∞μ
≠∏±¥± ∫r d?UÐ wN????²M?ð W??? —Ë q Æ‰Æ‰ ±∞∞∞∞∞ `?Ðdð ‡
μμ∑±≠¥∞μ¥
≠±∂∂μπ ∫r d?UÐ wN???²Mð W??? —Ë q ‰Æ‰ μ∞∞∞∞∞ `?Ðdð ‡
≥≤∞≥∞ ≠∂μ¥∏±≠≤∂π∂≥
≠¥∑∏∑π ∫r d« qL?% w²« W? —u« Æ‰Æ‰ ±∞∞∞∞∞∞ `Ðdð ‡
∏∞±≤≤≠±≥≥∞∏
∑≥∏∑∏ ∫r d« qL% w²« W —u« Æ‰Æ‰ ≤∞∞∞∞∞∞ `Ðdð ‡
∑±∂μ∞ ∫r d« qL% w²« W —u« Æ‰Æ‰ μ∞∞∞∞∞∞ `Ðdð ‡
π±≤∏± ∫r d« qL% w²« W —u« Æ‰Æ‰∑μ∞∞∞∞∞∞ `Ðdð ‡
∫r d?« qL?????% w?²« W????? —u« ‰ Æ‰ ±μ∞[∞∞∞[∞∞∞ `?Ðdð ‡
∏≥≥∑≥

w?½U??M?‡?‡??‡?³?K??« u?‡?‡??ðu?K?« Z?zU??????????????²?½
±π∞∏ r — —«bö w½UM³?K« uðuK« V×Ý f « ¡U? Èdł
∫wðô« qJA« vKŽ W−O²M« ¡UłË
∫wU{ô« r d« ¥≤ ‡ ¥± ‡ ≥π ‡ ≥≤ ‡ ±≥ ‡ ∑ ∫W?×Ð«d« ÂU —ô«
≥±
WIÐUD ÂU —« W²Ý vËô« W³ðd*« ¿
ÆW×Ð«— UJ³ý ô ‡
wU{ô« r d« l ÂU —« WLš WO½U¦« W³ðd*« ¿
ÆW×Ð«— UJ³ý ô ‡
WIÐUD ÂU —« WLš W¦U¦« W³ðd*« ¿
Æ‰Æ‰∂∑∞∑≤∂∏∞ ∫W³ðd*« VŠ WOULłô« ez«u'« WLO ‡

U½ö??Ž« ‡ WÐu??³???

U½ö??Ž« ‡ WÐu??³???

U U?Hð« v≈® ÂULC½ô« w Vždð b? ‰Ëœ v≈ dEM½¢ ∫lÐUðË
l U?NðU? ö?Ž lO?³D?ð w ŸËd?A«Ë U?N?O? W?—U?A*«Ë ©ÂU¼«dÐ√
Æ¢wz«dE½ s œbŽ l wðU*UJ s ULN ¡eł «c¼ ÊU ÆqOz«dÝ≈
f √ tðd??A½ d¹d??Ið w ”dÐ b?²??O?ýu??Ý√¢ WU??Ë b?√Ë
W?I?«u* …—œU?½ WU?Š q¦9 ¢ÂU¼«dÐ√ U? U?H?ð«¢ Ê√ fO?L?)«
U?N−?N²½« w²?« UÝU?O« vKŽ s¹d?šü« 5OÞ«d?I1b«Ë Êb¹UÐ
W?O?{—√ W?¾?O?N?ð vKŽ qL?Fð sDMý«Ë Ê√ v?≈ …d?O?A? ¨V «dð
W??LzU??I« U?? U??Hðô« e¹e??Fð v?≈ w «d« „«d??(« ·UM¾??²??Ýô
Âö?Ý WO? UHð« lO? uð vKŽ W?OÐdF« ‰Ëb?« s b¹e*« lO−?AðË
…dOš_« ÍdJF« bOFB?²« Wuł dHÝ√ Ê√ bFÐ ¨qOz«dÝ≈ l
ÆWOÝU uK³¹b« œuN'« Ác¼ n uð sŽ …ež ŸUD ‰uŠ
U???????? U???????¬¢ √— Êb?¹U?Ð …—«œ≈ Ê√ WU????????u?« d???????–Ë
U U?Hð« vKŽ WOÐdF« U u?J(« s œbŽ lO u² ¢W?ÝuLK
ÆqOz«dÝ≈ l UNðU öŽ lO³DðË WzbN²Ð WO{U
sŽ ”dÐ b²O?ýuÝ√ ‡ nAJ« ÊuOdO? √ ÊuR i—Ë
—Ëb¹ Y¹b?(« Ê√ X×?ł— WU?u« Ê√ dO?ž ¨W?OÐd?F« ‰Ëb« Ác¼
Êö??Ž≈ v?KŽ V «dð b???N??Ž W?¹U??N½ w? l Ë Íc« Ê«œu???« sŽ
l W?O?ÝU? uKÐb« U? ö?F?« W? U? ≈ ÊËœ rO¼«dÐ≈ U?O? U?Hð«¢
ÆÊULŽ WMDKÝË ¨Êü« v²Š ¢qOz«dÝ≈¢
…ež w …dOš_« ¢WOKOz«dÝù« WOKLF« Ê√ v≈ WUu« X²HË
«c?¼ w U?¼œu??????N??????ł X{u?????? Ë Êb?¹UÐ …—«œ≈ ‚«—Ë√ X?DK?š
U?d?×K U?L?š“ XDŽ√ «—uD²« pKð Ê√ W?×?{u? ¨œb?B«
XŽb?²Ý«Ë ¨Ê«œu?« UNM ¨W?OÐdŽ ‰Ëœ w? lO³D²K W?C¼UM*«
w ·«d?Þ_« ‰Ëb« q³??? s V?OÐ√ qð o?×Ð …œU???Š «œU???I???²½«
5B ý sŽ öI½ ¨”dÐ b²OýuÝ√ b√Ë Æ¢ÂU¼«dÐ√ U UHð«¢
Êb¹UÐ …—«œ≈ W?Ý«—œ sŽ ¡U?³½_« W?×? ¨Ÿu?{u*« v?KŽ 5FKD
Ê«œ ¨ qOz«d?Ý≈ w? o³?Ý_« wJ¹d? _« d??O?H?« 5O?Fð W??O½UJ ≈
ÆjÝË_« ‚dA« v≈ UOJ¹d √ UŁuF³ ¨ËdOÐUý
V??Š ¨Êu?O?J¹d? _« ÊuËR??*« qL??F¹ ¨t???H?½ X u« w
rOKF??²«Ë ‰U?L??Ž_« ‰U?−?? w jÐ«Ëd« e¹e??Fð vKŽ ¨d¹d?I??²«
WF u*« lÐ—_« WOÐdF?« ‰Ëb«Ë qOz«dÝ≈ 5Ð Èdš√ ôU− Ë
Ê«œu«Ë s?¹d×³«Ë «—U? ù« w¼Ë® ¢ÂU¼«dÐ√ U U?Hð«¢ vKŽ
”uLK ÕU?$ “«dŠ≈ rN¹ Ê√ ÊuK Q¹ rN½√ W?HOC? ¨©»dG*«Ë
w qOz«dÝ≈ l? …b¹bł WOzUMŁ U? UHð« Â«dÐ≈ w WQ?*« ÁcNÐ
W??O? «d?« U¼œu?N??ł sDM?ý«Ë WK«u?? l s «e??²UÐ ¨W??IDM*«
ÆwKOz«dÝù« wMODKH« Ÿ«eM« W¹u²

U½ö??Ž« ‡ WÐu??³???

U½ö??Ž« ‡ WÐu??³???

U½ö??Ž«

—U−¹û

WIý ◊UO)« WKð ËdOÐ —U−¹û
oÐUÞ ÂU?LŠ ´ a³D ´ ÊU?²d?ž
lb« §≤∞∞ d??×?³K? W?H??ýU? π
n?KÝ d????????N???????ý« W???????²???????Ý
‡ ∑±Ø¥∂∂¥±π∫
∑∞Ø∑≤¥∑±∑
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
…“U??²2 W?L?? ? W??I?ý —U??−¹û
vHA?² »d? ÊUFLÝ Íd?OU
Âu½≥ ÂÆÂ±¥μ W?ŠU?? …U?O?(«
´ a³D ÊuJKÐ≥ …dHÝË ÊuU
Ë« U¹d?N?ý —ôËœ §μ∞∞ ÊU U?L?Š
ÊU?½u???????????O?K? Æ‰Æ‰≤μ∞∞∞∞∞
W?O½UM³ …d??O n« WzU?L??L?šË
∞≥Ø≥μ¥±∂π∫ U¹dNý
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‰ULŽ
‚u??? sÒ¹b???²?? o?zU??Ý »uK?D
—u??? 5Ð U??? …d??Ý_ 5?FÐ—ô«
n« W¹ULL?šË ÊuOK

ËdOÐË

œôË« ÊËb?Ð W????????? U?M? l? ‰Æ‰
∞≥Øπ¥∞∞±¥
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W¹—«œ«

w bŽUB WdA »uKD
tO½uł
Â«ËbÐ W?¹c??O???HMð …d???Oðd?JÝ ‡±
ÆWIDM*« ÊUJ W¹uË_« q U

U dH²
wM b?ŽU?B? W½U?O? rKF? ‡≥
WOzUÐdN UŠu Õö≈
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الجمعة  11حزيران 2021

بــطــولــة آســيــا بــالــتــايــكــوانــدو :مــشــاركــة كثيفة
والبرنامج الكامل للمسابقات على مــدى  5أيام
ينظــم االتحــاد اللبناين
للتايكوانــدو بطولة آســيا
للرجال والســيدات (حزام
أسود) بني  14و 18حزيران
الجــاري يف «مج ّمع نهاد
نوفل» (ذوق مكايل) برعاية
رئيس الجمهوريــة العامد
ميشــال عون .وهــي املرة
األوىل التي تقام فيها بطولة
قارية عىل هذا املستوى يف
لبنان ومص ّنفة «جي .»4
تشــارك يف البطولة أكرث
من اثنتــن وعرشين دولة
آســيوية اىل جانب عدد من
الدول من القــارة األمريكية
واألفريقية واألوروبية.
ويف ما ييل أسامء الدول:
 بطولــة آســيا يفالبومسيه (القتال الوهمي):
افغانســتان ،ايران ،كوريا
الجنوبيــة ،اململكة العربية
الســعودية ،الكويــت،
الفيليبني ،فلســطني ،قطر،
سوريا ،العراق ولبنان.
 بطولة البارا املفتوحة(مفتوحــة امــام جميــع
الدول يف جميــع القارات) :بوسرت بطولة آسيا
افغانستان ،الدامنارك ،مرص،
 9صباحاً حتى  -30. 12مسابقات البارااملجر ،ايران ،األردن ،كازاخســتان ،منغوليا،
املغــرب ،نيبال ،الربازيل ،البــرو ،الفيليبني( ،كيوروغــي  -قتال حر وبومســيه  -قتال
روســيا ،اســبانيا ،تركيا ،الواليات املتحدة وهمي)
 من الساعة  13.30حتى الساعة -19.00واوزباكستان.
 بطولــة آســيا يف الكيوروغي (القتال مسابقات البارا (كيوروغي وبومسيه)كيوروغي (القتال الحر)
الحــر) :كمبوديــا ،افغانســتان ،تايوان،
*األربعاء  16حزيران
ايــران ،العراق ،االردن ،كازاخســتان ،كوريا
 من الســاعة  9صباحاً حتى الســاعةالجنوبية ،الكويت ،منغوليا ،نيبال ،باكستان،
فلسطني ،الفيليبني ،قطر ،السعودية ،سوريا -12.30 ،األدوار التمهيدية لعدد من األوزان.
 من الساعة  13.30حتى الساعة -19.00طاجاكســتان ،االمارات العربيــة املتحدة،
ربع نهايئ
فييتنام،اليمن ولبنان.
 من الساعة  19.00حتى الساعة -21.00وكام هو مالحظ ،تشارك اكرث من  22دولة
آسيوية مع مشــاركة من القارة األمريكية نصف نهايئ ونهايئ.
*الخميس  17حزيران:
(الواليات املتحدة والربازيل والبريو) والقارة
 من الساعة  9.00حتى الساعة - 12.30األوروبية (روسيا واسبانيا وتركيا والدامنارك
واملجر) والقارة األفريقيــة (الجزائر ومرص األدوار التمهيدية لعدد من األوزان.
 من الساعة  13.30حتى الساعة -16.00واملغــرب) يف بطولة البــارا املفتوحة امام
جميع الدول .وستبدأ طالئع الوفود املشاركة الدور ربع النهايئ.
 الســاعة  16.00حتى الساعة -17.00يف الحدث القاري الكبري بالوصول السبت.
وستقام االثنني مسابقات البومسيه (القتال الحفل الرسمي الفتتاح البطولة
 من الســاعة ال 17.00حتى الســاعةالوهمي) والثالثاء مســابقات البارا واألربعاء
والخميــس والجمعة وعىل مــدى ثالثة ايام -20.00نصف نهايئ ونهايئ عدد من األوزان
مع التتويج .
مسابقات الكيوروغي (القتال الحر).
*الجمعة  18حزيران:
ويف ما ييل برنامج مباريات البطولة:
 من الســاعة التاســعة حتى الســاعةالبومسيه (القتال الوهمي)
 -13.00الدور التمهيدي لعدد من االوزان.
*االثنني  14حزيران
 من الســاعة  14حتى الساعة - 16.30 الســاعة  9صباحــاً حتــى الســاعةالدور ربع النهايئ.
:12.30الدور التمهيدي.
 من الساعة  16.30حتى  -19.30نصف الســاعة  13.30حتــى الســاعةالنهايئ والنهايئ مع التتويج.
-18.30الدور نصف النهايئ.
عىل صعيــد آخر ،يواصــل منتخب لبنان
 الســاعة  18.30حتــى الســاعة-19.30نهائيات البومسيه وتتويج الفائزين .تحضرياتــه املكثفة للبطولة عــى أن يع ّمم
االتحــاد اللبناين للتايكواندو اســاء العبي
البارا
والعبات املنتخب الحقاً.
*الثالثاء  15حزيران:

بــــطــــولــــة لــــبــــنــــان فــــــي كــــــــرة الــــســــلــــة :
ف ــوز كبير للشانفيل عــلــى املــتــحــد ()56-118
حقق الشــانفيل فوزاً كبرياً عىل مضيفه املتحد
بفارق  62نقطة ( ،)56-118الربع األول (،)8-26
والثــاين ( ،)28-49والثالث ( ،)47-93يف املباراة
التــي جرت أمس الخميس عــى ملعب املتحد يف
طرابلس ،ضمن املرحلة  15من بطولة لبنان «أكس
أكس أل أيرنجي» يف كرة السلة.
وهو الفــوز الحادي عرش للشــانفيل ،مقابل
 4هزائم ،يف حني لقي املتحد خســارته خسارته
العارشة ،مقابل  5انتصارات.
وكان الرباعي جوزيــف الرشتوين وعزيز عبد
املسيح وجاد بيطار وسريجيو درويش األفضل يف
صفوف الشــانفيل ،إذ سجل األول  33نقطة و11

ً
ً
سعادة أمينا عاما لالتحاد
اآلسيوي للسامبو

عقد االتحاد اآلســيوي للســامبو مؤمتراً
عاماً يف أوزباكستان جرت خالله انتخابات
اللجنة التنفيذية الجديدة لالتحاد واســفرت
عن اعــادة انتخاب رئيس االتحــاد للجودو
وفروعه فرنســوا ســعادة أميناً للرس العام
لالتحاد لفــرة جديدة متتد من العام الحايل
 2021اىل .2025

ريباوندز و 4متريرات حاسمة ،والثاين  33نقطة
و 5ريباوندز ومتريرتني حاســمتني ،والثالث 22
نقطة و 10ريباوندز و 3متريرات حاسمة ،والرابع
 20نقطة وريباوند واحد و 9متريرات حاسمة.
ويف صفوف املتحد ،ابراهيم حداد  23نقطة و7
ريباوندز ومتريرتني حاسمتني ،وحسن زكريا 17
نقطة و 2ريباوندز.
قاد املبــاراة الحكام زياد طنــوس وكلود أيب
جربايل وأميد رصاف.
وتختتم املرحلــة اليوم الجمعــة ،فيلتقي عند
الساعة السابعة مساء بيبلوس مع الريايض بريوت
عىل ملعب مجمع الرئيس ميشال سليامن يف جبيل.

فرنسوا سعادة

ص ــن ــز يــكــتــســح ن ــاغ ــت ــس ويـــتـــقـــدم (-2صــــفــــر)
س ّجل كريس بول  17نقطة ولعب  15متريرة
حاســمة ليقود فينكس صنز إىل فوز ساحق
 98-123عىل دنفــر ناغتس ويتقدم -2صفر،
يف سلســلة مواجهات نصف نهــايئ األدوار
اإلقصائية (بــاي أوف) للمنطقة الغربية يف
الدوري األمرييك للمحرتفني بكرة السلة.
وكان املخرضم بول العنرص األســايس يف
االنتصار الكبري لصنز ،إذ قام بالتقاط خمس
مرتدات وأنهى املباراة من دون أي خطأ.
وسجل كل العب أســايس لصنز أكرث من
عرش نقــاط ،ومل يعط فريــق فينيكس أي
فرصة لناغتس لالحتفــال بالعبه الرصيب
نيكوال يوكيتش الذي اختــر الثالثاء أفضل
العب ملوسم .2021-2020
وســجل ديفني بوكر  18نقطة لفينيكس،
فيام أضــاف دي أندري أيتــون الذي راقب

يوكيتــش طــوال املبــاراة 15 ،نقطة و10
متابعات.
وأنهى الرصيب املبــاراة برصيد  24نقطة
و 13مرتدة وســت متريرات حاسمة ،وغادر
يف الربع األخري مع فرض فينيكس لسيطرة
كاملة.
وقــال بول «لقــد كان مرة أخــرى جهداً
جامعياً .كنــا نعلم مدى أهمية هذه املباراة»،
مشــراً إىل أن صنز مل يرغب يف التوجه إىل
دنفر لخوض املباراة الثالثة يوم الجمعة مع
تعادل يف السلسلة.
وأضــاف «أردنا فقط الحفــاظ عىل ميزة
اللعب عىل أرضنا وتحقيق الفوز».
وتقدم صنز يف الشــوط األول  ،42-52ثم
عزز هذا التقــدم إىل  43-60بفضل ثالثيتني
لجاي كراودر.
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

بــطــولــة أم ــم أوروبــــا  :ايــطــالــيــا وتــركــيــا تــقــصــان شــريــط االفــتــتــاح الــيــوم

ســاعات معدودة تتبقى
عىل انطــاق منافســات
بطولة يورو  ،2020املؤجلة
منــذ العام املــايض ،حيث
تقــص إيطاليــا ،رشيــط
االفتتاح مبواجهــة تركيا،
اليــوم الجمعــة ،ضمــن
منافسات املجموعة األوىل.
وســتقام النســخة الـ
 16مــن البطولــة يف 11
دولــة مختلفــة ألول مرة
يف التاريخ ،مبشــاركة 24
منتخبا للمــرة الثانية عىل
التوايل.
ويدخل منتخب الربتغال ،منتخب ايطاليا
ً
حامل للقب ،الذي
البطولة
انتزعه من فرنسا يف نسخة
 ،2016ليصعد ملنصات التتويــج للمرة األوىل يف
تاريخ مشاركاته باليورو.

} هيمنة إيبريية }

مل يســتطع أي منتخــب من خــارج الجزيرة
اإليبرييــة ،قنص لقب اليورو يف آخــر  13عاما،
وتحديدا منذ تتويج إسبانيا يف نسخة .2008
وتقع شــبه جزيــرة إيبرييا أو شــبه الجزيرة
األندلســية يف الجزء الجنويب الغــريب من قارة
أوروبا ،حيث تشكل إســبانيا  % 85من مساحتها،
يف حني تحتل الربتغال الجــزء الغريب منها بنحو
 ،%14.9لتتوزع املساحة القليلة املتبقية عىل أندورا
وجبل طارق.
ومل يخــرج لقب اليــورو من بــن دول جزيرة
إيبرييا ،حيث توجت به إســبانيا مرتني متتاليتني
عامي  2008و.2012
وأنهــى املنتخــب الربتغال ،بقيادة أســطورته
كريســتيانو رونالدو ،هيمنة املاتادور عىل اللقب
بالفوز به يف النسخة التي احتضنتها فرنسا عام
.2016

} من ينهي هذه الهيمنة؟ }

تدخــل إســبانيا ،البطولة بجيل جديد شــاب،
مختلف كل ًيا عن الفريق الذي خاض آخر نسخة قبل
 5سنوات ،بينام تتســلح الربتغال بكتيبة مدججة
باملواهب والالعبني املميزين يف املالعب األوروبية.
وتبدو الربتغــال األوفر حظا من إســبانيا يف
الذهاب بعيدا للدفــاع عن لقبها ومحاولة احتكاره
وإبقائه داخل الجزيرة اإليبريية.
لكن طريق الربتغال لن يكون مفروشا بالورود،
نظــ ًرا لوجود منتخبات تتمتــع بجودة عالية ،يف
ظل امتالكها نجوما ومواهب واعدة يف السنوات
األخرية ،مثل منتخب فرنســا بطــل العامل ،والذي
يتســلح بعدد من الالعبني الكبــار ،أمثال كيليان
مبايب ،كريم بنزميا وأنطوان غريزمان.
كام أن إيطاليــا ،تحت قيادة املــدرب املخرضم
روبرتو مانشيني ،أثبتت قدرتها عىل مقارعة الكبار
واملنافسة بقوة عىل اللقب الغائب عنها منذ ما يزيد
عن نصف قرن.
وحقــق املنتخب اإليطايل نتائــج مميزة خالل
حقبة مانشيني ،حيث تحول إىل فريق ال يقهر يف
حا بقوة النتزاع اللقب
آخر عامني ،مام يجعله مرش ً
هذه املرة.
وال يختلف الحال بالنســبة إلنكلرتا ،التي متتلك
دوما كتيبة مــن الالعبني ذوي الجــودة العالية،
فضال عــن قدرة مدربها غاريث ســاوثغيت ،عىل
وضع الفريق يف املسار الصحيح.
وظهر بوضــوح قدرة «األســود الثالثة» عىل
مقارعة كبــار القارة العجوز يف اليورو ،وذلك بعد
املشــوار املميز لهم يف بطولة كأس العامل ،2018
والتي أنهاها الفريق يف املركز الرابع.
ورغم النتائج املرتاجعــة ملنتخب أملانيا يف آخر
 3ســنوات ،إال أن بطل العامل يف  2014يبقى دو ًما
يف دائرة الرتشيحات عند مشاركته يف أي بطولة،
خاصة يف ظل امتالكه الكثري من النجوم واملواهب
املتألقة مع األندية األوروبية.

} املدن واملالعب }

واســتناداً إىل رغبة الرئيس الســابق لالتحاد
األورويب للعبة الفرنيس ميشــال بالتيني ،شاءت
القارة العجوز االحتفال بالذكرى الســتني النطالق
كأس أوروبا بإقامة نهائيات  2020يف  13مدينة
مــن  13دولة ،لكــن بروكســل البلجيكية قررت
االنسحاب ليصل العدد إىل  12مدينة.

ولو مل يتدخل فريوس كورونا إلرجاء النهائيات
مــن صيف  2020حتــى الصيف املقبــل ،ألقيمت
النهائيات يف  12مدينة.
واآلن ،بات العدد  11مدينة بعدما وضع «ويفا»
حضور الجمهور كرشط للســاح باالستضافة ما
أخرج دبلن وبلباو من البطولة.
وانتقلت املباريات التي كانــت مقررة يف بلباو
إىل مدينة مضيفة جديدة يف إســبانيا أيضاً وهي
إشــبيلية ،فيام توزعت املباريات التي كانت مقررة
يف دبلــن بني مدينتني كانتــا مدرجتني أصالً عىل
الئحة املدن املضيفة ،وهام ســان بطرســبورغ
ولندن.
وتعهــدت املدن التــي بقيت عــى الئحة املدن
املضيفة ،يف أن تســمح بحضور املشــجعني يف
املدرجات لكن بنسب متفاوتة ترتاوح بني  25و100
باملئة.
وهنا املــدن الـ 11املضيفة :أمســردام ،باكو،
بوخارست ،بودابست ،كوبنهاغن ،غالسكو ،لندن،
ميونيخ ،روما ،سان بطرسبورغ ،إشبيلية.
املالعب الـ 11املضيفة
أمســردام (هولندا) ،يوهان كرويف أرينا (54
ألف مقعــد)  -باكو (أذربيجــان) ،امللعب األوملبي
( 69ألف مقعد)  -بوخارست (رومانيا) ،ناشيونال
أرينا ( 54ألف معقد)  -بودابســت (املجر) ،ملعب
بوشــكاش أرينــا ( 68ألف مقعــد)  -كوبنهاغن
(الدمنــارك) ،ملعب باركــن ( 38ألــف مقعد) -
غالسكو (اسكتلندا) ،هامبدن بارك ( 51ألف مقعد)
 لندن (إنكلرتا) ،ملعب وميبيل ( 90ألف مقعد) -ميونيخ (أملانيا) ،أليانز أرينا ( 70ألف مقعد)  -روما
(إيطاليا) ،امللعب األوملبي ( 68ألف معقد)  -ســان
بطرسبورغ (روسيا) ،ملعب سان بطرسبورغ (61
ألف مقعد)  -إشبيلية (إســبانيا) ،امللعب األوملبي
( 57ألف مقعد).

} املواعيد الهامة }

تنطلق البطولة من امللعب األوملبي يف العاصمة
اإليطالية روما اليوم الجمعة مبباراة من املجموعة
األوىل ستكون إيطاليا املضيفة أحد طرفيها.
وتســتمر البطولة حتى األحد يف  11متوز حيث
تقام املباراة النهائية عىل ملعب «وميبيل» يف لندن.
ويف ما يأيت أهم املواعيد:
 11حتى  15حزيران  :الجولــة األوىل من دور
املجموعات.
 16حتى  19حزيران  :الجولــة الثانية من دور
املجموعات.
 20حتى  23حزيران  :الجولــة الثالثة من دور
املجموعات.
 26حتى  29حزيران  :الدور مثن النهايئ.
 2و 3متوز  :الدور ربع النهايئ.
 6و 7متوز  :الدور نصف النهايئ.
 11متوز  :املباراة النهائية.

} برنامج مباريات الجولة األوىل
بتوقيت بريوت }

ويف ما ييل برنامج مباريات الجولة األوىل التي
تقام اليــوم الجمعة وغداً الســبت وبعد غد األحد
ويومي االثنني والثالثاء بتوقيت بريوت :
 الجمعة :ايطاليا  -تركيا (الساعة )22.00
 السبت :ويلز  -سويرسا (الساعة )16.00
الدمنارك  -فنلندا (الساعة )19.00
بلجيكا  -روسيا (الساعة )22.00
 األحد :انكلرتا  -كرواتيا (الساعة )16.00

النمســا  -مقدونيــا
(الساعة )19.00
هولندا  -أوكرانيا (الساعة
)22.00
 االثنني :اســكتلندا  -تشــيكيا
(الساعة )16.00
بولنــدا  -ســلوفاكيا
(الساعة )19.00
اسبانيا  -السويد (الساعة
)22.00
 الثالثاء :املجر  -الربتغال (الساعة
)19.00
فرنســا  -أملانيا (الساعة
)22.00

} لوف يخوض حربه
األخرية }

بعــد  15عاما قضاها يف منصــب املدير الفني
للمنتخب األملاين (مانشافت) ،يواجه املدرب يواكيم
لوف حاليا التحدي األخري يف مســرته التدريبية
مع الفريق.
وبرهن لــوف ،يف بطولــة كأس العامل 2014
بالربازيل ،عىل أن املثابرة ميكنها أن تسفر عن لقب.
لكنه اآلن ال ميتلك الوقت الكايف للمثابرة ،وإمنا
يحتاج إىل املغامــرة وأن يحاول ،من خالل بطولة
كأس األمــم األوروبية (يــورو  ،)2020تأكيد أن
االنتقــادات التي ُوجهت إليــه يف الفرتة املاضية،
مل تكــن صائبة ،وأنه ال يزال لديــه ما يقدمه مع
املانشافت.
وإزاء الضغــوط التي تعــرض واالتحاد األملاين
للعبة لها ،يف الفرتة املاضية ،أعلن لوف يف التاسع
من آذار املايض ،أنه سيرتك تدريب املانشافت مبجرد
انتهاء مسرية الفريق يف يورو .2020
كام أعلن االتحــاد األملاين للعبة ،يف  25أيار ،أن
هانز فليك ،املدرب املســاعد للوف ســابقا ،واملدير
الفني لبايرن ميونيخ يف املوســمني املاضيني ،هو
من ســيتوىل تدريب املانشــافت بعقد ميتد حتى
.2024

} أعظم نجاح }

وكانت أبرز اللحظات يف مسرية لوف التدريبية،
عندما رفع مع فريقــه كأس العامل ،يف  13متوز
 ،2014بالفوز يف النهايئ عىل املنتخب األرجنتيني
بهدف نظيف ،سجله ماريو غوتزه.
ويتسم املهاجم الســابق ،لوف ،بامليل للنواحي
الخططية بشــكل كبري ،إضافــة الهتاممه بأدق
التفاصيل يف أداء الفريق.
وعىل مدار هذه الســنوات الطويلة ،التي توىل
فيهــا مســؤولية الفريق ،نجح لــوف يف تعليم
العبيــه أن القوة واألداء الخططــي وإجادة ألعاب
الهواء ،ميكنها أن تتواجد مع الرسعة واألداء الفني
والتمرير الجيد واالستحواذ عىل الكرة.
لكنه سيكون يف أمس الحاجة اآلن لتعليمهم شيئا
إضافيا ،وهو رضورة اقتناص الفرصة من أجل تحقيق
النجاح ،يف الخطوة األخرية له مع املانشافت.
واســتطاع لوف التعامــل مع حالــة االرتباك
والتوتر ،التي سادت بعد خســارة املانشافت أمام
املنتخب اإلسباين ،يف نهايئ يورو .2008
وكذلك بعد هزمية أملانيا يف نصف نهايئ بطولتي
كأس العــامل  2006و ،2010حيث كان بحاجة إىل
التعلم من مثل هذه التجارب ،يف طريقه إىل الفوز
باللقب العاملي عام .2014
لكــن لوف مل يســتطع تحمل الضغــوط التي
طاردته ،بعد الخروج صفر اليدين من رحلة الدفاع
عن اللقب ،يف مونديال  2018بروســيا ،ال سيام
أن الفريــق ودع البطولــة من الــدور األول (دور
املجموعات).
وقدم لــوف واملانشــافت مســرة جيدة ،يف
التصفيــات املؤهلــة ليــورو  ،2020حيث تصدر
مجموعته بعدما حقق  7انتصارات وخرس مباراة
واحدة ،وسجل العبوه  30هدفا يف املباريات الـ،8
فيام اهتزت شباكه  7مرات فقط.
لكن ظل خــروج الفريــق بشــكل مهني ،من
النســختني األوىل والثانيــة لبطولــة دوري أمم
أوروبا ،والهزمية القاســية  6-0أمام إسبانيا ،يف
 17ترشين الثاين املايض ،محطات صعبة وسيئة
يف مسريته التدريبية ،وهي الصورة التي سيحاول
محوها يف اليورو بعد أيام.

كريستيانو رونالدو ...أسد جائع للفرائس األوروبية
بعدما مر بأحد اسوأ األعوام يف مسريته ،وعدم
تحقيق بطولته املفضلة أيضا وهي دوري األبطال،
يدخل النجم الربتغايل ،كريستيانو رونالدو ،بطولة
كأس األمم األوروبية كأســد حبيس ،عاقد العزم
عىل االحتفاظ اللقب الذي حققه منتخب بالده ،يف
النسخة األخرية عام .2016
وكان توديــع دوري األبطال أحــد أكرث األحداث
مــرارة لرونالدو ،فقد كانت هــذه املرة األوىل منذ
 15عاما ،التي يودع فيهــا البطولة من الدور مثن
النهايئ ،دون تسجيل أي أهداف يف هذا الدور.
كام كان هذا العام الثاين عىل التوايل ،الذي يغادر
فيه البطولة من الــدور مثن النهايئ ،حيث انتهت
مسرية اليويف حينها عىل يد ليون الفرنيس ،بينام
يف موسم ( )2019/2018خرج البيانكونريي من
ربع النهايئ أمام أياكس أمسرتدام.
وأنهــى رونالدو موســمه املــايض يف دوري
األبطال ،بتسجيل أربعة أهداف فقط ،كانت جميعها
يف دور املجموعات.
كام أن فريق «الســيدة العجوز» تأهل بصعوبة،

يف الجولــة األخرية من «ســري آ»،
للنســخة املقبلة مــن دوري األبطال،
بفضل تعرث نابويل أمام هيالس فريونا.

} «جوع رونالدو» }

وال ميكــن لبطولتــي كأس إيطاليــا
وكأس السوبر اإليطايل ،اللتني حققهام
يوفنتوس يف املوســم املنرصم ،إشــباع
جوع العــب يرغــب يف مواصلة كتابة كريستيانو رونالدو
التاريخ مع منتخب بــاده ،كام أن لديه
مدريد ،ودييغو جوتا ،جناح ليفربول.
حافز إضايف ،يف ظــل تواجد منتخب «البحارة» يف
كام ال زالــت هناك الدعائم األساســية للفريق
مجموعة املوت ببطولة «يورو .»2020
ويشــارك منتخــب الربتغال ضمــن املجموعة أمثــال املدافع بيبي ،الذي زامــل رونالدو يف ريال
السادســة ،التي تضم كال من فرنسا ،بطل كأس مدريد ،وجوزيه فونتي بطل الدوري الفرنيس مع
العامل  ،2018وأملانيــا بطل مونديال  ،2014واملجر ليل ،وجواو موتينيو عقل خط الوسط.
وستمنح «يورو  »2020رونالدو فرصة استعادة
التي تعد األقل قوة بني فرق املجموعة.
وقد انضم لصفــوف الربتغال العديد من النجوم البطولة املطلقــة ،والحصول عــى دفعة قوية
يف الســنوات األخرية ،مثل برونو فرنانديز ،نجم للمستقبل ،الذي ال يعلم أحد هل سيكون يف اليويف
مانشسرت يونايتد ،وجواو فيليكس ،العب أتلتيكو أم يف ناد كبري آخر.

ليفاندوفســـــــــــــــكي فـــــــــــــــي تحـــــــــــــــد خـــــــــــــــاص ملحـــــــــــــــو صورتـــــــــــــــه الباهتـــــــــــــــة
اعتاد محبو عامل الســاحرة املستديرة يف السنوات
األخرية عىل تواجد اســم النجم البولنــدي ،روبرت
ليفاندوفســي ،مهاجم بايــرن ميونيخ ،بني قامئة
األفضل أو األكرث تهديفا أو أي أرقام قياســية خالل
املواسم القليلة السابقة.
لكن عــى النقيض متامــا يختلف األمر بشــأن
مشــاركات «ليفا» مع منتخب بــاده ،الذي يحتاجه
بشدة للذهاب بعيدا يف منافسات يورو .2020

وبالعــودة إىل التاريخ ،فقد وقــف وراء إنجازات
بولنــدا ،نجوم مميــزون ،أوصلــوا املنتخب للهدف
املنشود.
ويف نسختى كأس العامل  1974و ،1982حيث حقق
منتخب بولندا املركز الثالث ،تألق كل من غريغورز التو
وزبيغنيو بونيــك ،بعدما حصد األول لقب الهداف يف
مونديال أملانيا ،بينام تألق الثاين وجاء يف املركز الرابع
بني أفضل العبي البطولة التي أقيمت يف إسبانيا.

أما ليفاندوفســي ،فالربغم من تألقه الالفت مع
بايرن ميونيخ يف الســنوات األخرية ،إال أنه دامئا ما
يعاين مع املنتخب ،وال يقدم األداء املنتظر منه.
وشــارك مهاجم الفريق البافاري يف يورو ،2012
التي اســتضافتها بالده مع أوكرانيا ،ونسخة فرنسا
 ،2016باإلضافة إىل كأس العامل  2018يف روســيا،
بينام فشل يف قيادة بالده للتأهل إىل منافسات كأس
العامل  2010يف جنوب أفريقيا و 2014بالربازيل.
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كيميــايئ رويس راحــل .وضــع ترتيــب العنارص
الكيميائية ،واشتهر بسبب مساهمته يف تأليف النسخة
األوىل من الجدول الدوري للعنارص.
إسمه مؤلف من  13حرفا .إذا جمعت:
 -9+12+5+1+7عاصمة أوروبية.
 -11+9+5+2+13موسيقي إيطايل.
 -5+4+12+10من املكاييل.
 -7+11+5من أسامء الغزال.
 -10+6+3مقياس غريب.
 -8+12+5نهر أورويب.
 -10+3+8حرشات مجتهدة.
 -13 +1آلة طرب.

الحل السابق شارل سانت ـ بوف
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ عاصمــة دولــة
كربى ،ال ِغ َنى ،جاه و ِغ َنى.
2ـ من ملوك فرنســا،
قمر مكتمل.
3ـ أغلظ أوتار العود،
أرادَ ،حفري تحت األرض.
4ـ عائلــة ،نارصها
وق ّواها ،تعرتف.
5ـ أرشــدين ،سمن
ألف.
غاية السمن ،لجأواّ ،
6ـ أح َّبــت ،ممثلــة
مرصية.
7ـ أحــد الوالديــن،
صفار البيــض ،حا ِكم،
تكل َّم بصوت منخفض،
للنهي.

8ـ مدينة ســورية،
تلميذ ،من الشعوب.
9ـ يــأكل رسيعا ،مدَّ ،
أرسعَ ،شاب َهت.
10ـ هيئــة املالبس،
املتوســطون يف الرشاء
وصل إىل.
َ
والبيع،
11ـ فيلسوف أملاين،
خبز يابس ،شكّ  ،ورك.
12ـ لالســتفهام،
لفظــة هجــاء ،مدينة
ايطاليــة ،أغنية لفريد
األطرش.
13ـ نهر أورويب ،أديب
عبايس ،الناقة الغزيرة
اللنب.

الحل السابق
1ـ منصور الرحباين
2ـ إسبانيا ،أ ّوم ،ال
3ـ ريّي ،آر ،السنابل
4ـ غــب ،دنــوت ،يف،
لدغ
نت ،أن ،راموس
5ـ راسمّ ،
يلف ،نفجس ،أبومي،
6ـ ّ
هدي
ّ
تــب ،إيليا أبو مايض،
7ـ
ّ
ار

1ـ مخــرع الهاتــف ،خليفة
رض املجلس.
عبايس ،ح َ
2ـ ماركــة ســيارات ،أديــب
فرنيس راحل.
3ـ غزال ،يجــري يف العروق،
رتبة عسكرية.
4ـ مسحوق للتنظيف ،الكامل،
مقدار.
5ـ غاز سا ّم ،نزل باملكان ،ما مل
يدبغ من الجلد.
6ـ لحمــة يف الحلــق ،رِفاق
العمل.
7ـ أقطعه ،فيلسوف صيني.
8ـ للنفي ،دا َوى ،قَيد صغري.
9ـ يقفل ،االسم الثاين لرئيس
لبنــاين راحل ،ضمــر متصل،

افقيا:

عموديا:

8ـ تراســــلني ،لهــا،
حمدي
9ـ إبــن النفيــــس،
بكا سني
10ـ تيس ،واربها ،باطل
11ـ رشيــح ،انســحر،
عسل ،اجر
12ـ ألفرد نوبل ،ميادين
13ـ تقـــبلوا ،برشلونه،
ند

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

للمنادى.
عملت إىل ،مخرج مرصي
ُ
10ـ
راحل.
11ـ مواجِ هــا لـِ ،نبات ح ّريف
الطعم.
12ـ مــادة تدخل يف صناعة
الخرطوش ،جامعة من ،شحم.
13ـ مــن الحبــوب ،مانِحا،
خصب.
َ
غني.
14ـ يف القميص،
حادثّ ،
15ـ صديق النحل ،زوج.
ــق
نس َ
16ـ لعلــع الرصاصّ ،
ونظّم ،هجا.
17ـ سيف ،نهر أورويب.
18ـ فنانــة لبنانيــة صاحبة
الصورة.

1ـ مارغريت تاترش
2ـ نسيب الرببري
صبي ،سف ،انسياق
3ـ
ّ
4ـ وا ،دم ،آسا ،حلب
5ـ رنّان ،نييل ،فل
6ـ إيرول فلني ،ارو
7ـ ال ،جني فوندا
يأسن
8ـ نسأَ ،
9ـ حالفت ،الرسحوب

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

كن منفتحا ووديا تجاه األشــخاص الذين
ّفت بها ،مام
تنجز بنجــاح مهمة صعبة كُل َ
تحســن
يكســبك الشعور بالراحة واالطمئنان ،بالرغم تتعرف عليهم بطريقة غري مبارشة.
ًّ
ملموس عىل الصعيد املهني وســيكون سهال
من بعض املشاكل والعراقيل املحيطة بك.
تسيري األمور.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

حاول أن تحل مشــاكلك الشــخصية وخذ
تقدّ م أكيد وثقة بالنفس تزداد من خالل ما
يبديه املحيط تجاهك .أحالمك بدأت تتحقق فال األمور ببساطة من زاويتها االيجابية ،وتعامل
مع الظــروف املحيطة بك بيشء من الحكمة
تترسع ختى ال تفقد ما كسبته حتى اآلن.
والروية.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

الحيــاة العاطفيــة بإمكانها أن تلعب دورا
ال تندفــع اىل املغامــرة دون أخذ ظروفك
الخاصــة بعني االعتبار .اســع من أجل رشح هاما هذه الفرتة .ال تكن متســاهال يف اعارتك
وتوضيــح بعض النقــاط يف عالقة مهمة لألشياء الثمينة .حدســك صائب بخصوص
األمور املالية.
بالنسبة لك.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

حافظ عىل هدوئك .ادرس االقرتاحات التي
اقدم وال تخف ،فالــردد يف مصارحة من
تحب عن شعورك الصادق نحوه ليس لصالحك ،قدمت اليك وخذ قرارا واضحا ورصيحا .امكانية
خصوصا وأنت واثق من املحبة املتبادلة بينكام .القيام برحلة قصرية خاطفة وسيصيبك منها
فوائد.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

2 1

1

4

3

5

2
3
4
5
عموديا:

افقيا:
1ـ مدينة يف املغرب.
2ـ العل ّو.
3ـ تظاهــ َر بالفقــر
واإلحتياج.
4ـ يظهــر وي ّتضــح
والفجر.
5ـ مدينــة يف الواليات
املتحدة.

1ـ رسام فرنيس.
2ـ حدّ ثني وخاطبني.
3ـ عزاَ الكالم إىل.
4ـ كلّفت بعمل ما إىل.
5ـ سبائك الفضّ ة.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ هاملت.

1ـ هايدن.

2ـ الويس.

2ـ ألتوي.

3ـ يتابع.

3ـ مواسم.

دورسي.
4ـ
ّ

4ـ ليربا.

5ـ نيامر.

5ـ تسعري.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ الفارايب.
2ـ الخرضاء.
3ـ اهبان بن خالد.
4ـ  11ألف عامل.
5ـ سنة 1950
6ـ يف والية هاواي.
7ـ يف اندونيسيا.
8ـ بوانس آيرس.
9ـ سنة 1959

من تسعة حروف:

املرح يســيطر عليك هذه الفــرة .أعاملك
تغمرك حالة من الصفاء الفكري مام يجعلك
تحسن مستمر يف أمورك مزدهرة ولكن ال تكرر ما حصل باألمس .عليك
تصل اىل بر األمان.
ّ
اال تبــوح مبا تفكر به من مشــاريع للغرباء
العملية ،وستتطور األمور كام تشتهي.
والخبثاء.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

10ـ بويس ،ابه ،بربر
11ـ أمن ،أبوابه ،لش
12ـ النوم ،كاع
13ـ يلبد ،ماما ،سمو
14ـ الغريض ،سبلني
15ـ يحيا ،آه
16ـ مهّ  ،منطاد
17ـ وداد ،لجني
18ـ سريين عبد النورَ ،رند

1ـ ما إسم املدينة الربيطانية التي تقع يف وسط إنكلرتا
وتحــل يف املرتبة الثانية بعد العاصمة لندن بالصناعات
امليكانيكيــة وصهر املعــادنِ ،علام بأنه يف والية االباما
األمريكية يوجد مدينة تحمل نفس االسم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ من هو األديب والناقد اللبناين الذي تويف عام 1946
وصاحب الباب املرصود؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما إسم الفيزيايئ الفرنيس الذي إكتشف قوة البخار،
واختربها يف تسيري املراكب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ من هــو األديب اللبنــاين ،والصحايف الذي توىل
صحيفة االهرام بعد وفاة بشارة تقال عام 1901؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما إســم السهل املشهور بالقطن والزيتون والقمح
الذي يقع يف املغرب بني األطلس األعىل واملحيط األطليس،
ويخرتقه نهر أم الربيع؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ يف أيــة دولة عربيــة تقع مدينة صور التي تحمل
نفس إسم مدينة صور يف جنوب لبنان؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إســم الوالية األمريكية التي فيها  11ألف بحرية،
وتُعترب موطن آ ِمن للمزارعني والحطّابني؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إســم األديبة اللبنانيــة التي هاجرت إىل مرص،
وأنشأت مجلة فتاة الرشق عام 1906؟

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

متــي أوقاتا ممتعة ال تخلو من املفاجآت
أفــكارك ســتكون اليــوم واضحة ويجب
اتباعها .اســتفد من تيــار الحظ هذه الفرتة ،اللطيفة .تقتنع انه ليس من املفيد قول كل ما
رس بها.
خصوصــا لبناء عالقات جديــدة قادرة عىل تفكر به .هدية ذات طابع خاص ت ّ
مساعدتك.

دولة افريقية
اصطياف
أصدقاء
أركان
انديانا
الفاتيكان
بابونج
بروكلن
توسكانا
دفاع
دبوس
ذهب
رفيق
راديو
زهيد
زق
س َندات
ستوكهومل
ستالني
شهم
صنديد
صافيتا
ضفاف
طريق
طيف
طوكيو
عسل
غسق
غيوم
فيلق
فنزويال
فانتوم
فواز

SUDOKU

قائد
كونياك
كروتال
ليفربول
لوزان

مشط
منفلوط
مهرجان
مجتهد
مواطن

طريقة الحل:
امأل املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــر من مــرة يف كل
مربع صغــر (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

مزارع.

الحل السابق
دجاكرتا

الحل السابق

الجمعة  11حزيران 2021

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ّ
«مســــــــرحية» االذالل مســــــــتمرة «ولعبــــــــة» شــــــــراء الوقــــــــت تعطــــــــل املبــــــــادرة الحكوميــــــــة
}رهانات الحريري؟ }

(تتمة ص)1
} «اوهام واكاذيب» }

ووفقــا للحريري ال يشء جديــدا حكوميا ،وما يروجه
باســيل ومصادره مجرد «اوهام» كاذبة لكسب الجمهور
واللعب عىل «عواطف» من تبقى له يف «شارعه» لاليحاء
انه اعد فرض نفســه كمحاور رئييس يف امللف الحكومي
رغام «عني» ،وهذا االمر مجرد اكاذيب لن تنطيل عىل احد،
واالمور لن تصل اىل اي مكان اذا استمرت االمور عىل هذا
النحــو« ،عامل يضيعوا وقتهم وقت اللبنانية يف البياضة
خليهم يتســلوا» !...موقفي واضح ،والرئيس بري يعرفه
جيدا ،كام يعرف «مراوغات» باســيل املعتادة ،ولن اتخىل
عن ثوابتي...

} الهروب من التشكيل }

يف املقابــل اعتربت اوســاط «مرينا الشــالوحي» ،ان
اتهامات بيت الوسط لباسيل بانه ينصــــب نفســـــه
رئيســــا للجمهورية ،يكشــف حقيقة طريقة الرئيس
املكلــف يف ادارة امللــف الحكومي والتي تُظهر مبا ال يرقى
اليه شــك انه تخىل عن دوره يف التشكيل ويبــــحث عن
حجــــة لعدم ابصار الحكومة النــور ،ويحاول الهروب
اىل االمام للتعــــمية عــى الحقيقة اما خوفا من وضع
داخيل يخشــــى ان ينفجر يف وجهه او من شــــيء ما
يف الخــارج؟
واكدت املصادر ان النائب باسيل مل يسع يوما اىل اجراء
مشــاورات ال يف البياضة وال يف غريها ،وهو تحفظ عىل
الطرح لكنــه قبل حرصا عىل انجاح مبادرة الرئيس بري،
لكــن الحريري يبحث عن ذريعة الحباط عملية تشــكيل
الحكومة ،رئيس الجمهورية سيستمر مبقابلة السلبيات
بااليجابية ،لكنــه يف مرحلة تقييم الوضع مبا ميلك من
صالحيات ولن يبقى يف موقع املتفرج اىل ما شــاء الله،
ال ســيام بعدمــا بدأ الحريري يلعب عــى الوتر الطائفي
لشــد العصب الطائفي واملذهبي وكأننا عشية االستحقاق
االنتخايب.

} ما هي االيجابية الوحيدة؟ }

يف املقابل تجد اوســاط «الثنايئ الشيعي» ان اإليجابية
الوحيــدة حتى االن تتمثــل يف اإلبقاء عىل مبادرة رئيس
مجلــس النواب نبيه بري عىل «الطاولة» الن الحوار وان
كان غري مبارش ،افضل من «القطيعة» ،لكن هذه املراوحة
لن تســتمر اىل ما النهاية ،وبري لن يســمح باســتمرار
«املراوغة» اىل ما ال نهاية خصوصا ان العقد الرئيســية
«ال تزال عالقة من دون حل».

يف املقابل ،تحدثت مصادر سياسية عن عدم «استعجال»
الحريري لحســم امللف الحكومــي بانتظار تبلور املوقف
الخليجــي من عــدة ملفات ويف مقدمتهــا العالقة مع
سوريا ،واملحادثات االيرانية -السعودية ،واشارت اىل انه
يظــن بان «لعبة» الوقت تعمل لصالحه خصوصا ان قرار
«االعتذار» عن التكليف سيصبح فعاال اكرث مع االقرتاب من
االســتحقاقات االنتخابية ،ولهذا كلام تم «حرق» املراحل
خــر الرئيس عون املزيد من الوقــت من عهده حيث ال
يريد الحريري ان يســجل لــه اي نجاحات تذكر ميكن ان
«يورثها» لخليفته املفرتض ،ولهذا الرتكيز ليس عىل تشكيل
الحكومة بل عىل القضاء عىل اي فرصة رئاسية محتملة
للنائب جربان باســيل ،ولهذا يسعى الرئيس املكلف لالبقاء
عىل «الجرح» الحكومي نازفا مراهنا عىل فرض نفســه
مجددا االول لدى الطائفة الســنية انتخابيا ،وهو يحتاج
«لعدو» ملقارعته وليس للدخول يف تسوية جديدة مع العهد
يستفيد منها خصومه للهجوم عليه والتسويق انه «رضخ»
مجددا لرشوط باســيل الذي يســاعده عــن قصد او غري
قصد عرب طريقته االستفزازية يف التسويق للمفاوضات
الحكومية...

} «الرقم الصعب» سنيا! }

ويف هذا االطار يعتقد الحريري ان «الطريق» ليست معبدة
بعد امام استعادة دمشــق لعالقاتها مع الرياض ،ما يجعل
وجود منافســن له عىل املستوى الحكومي مجرد «تهويل»
غري جدي حتى االن ،الرتويج للنائب فيصل كرامي ،وهو يعتقد
ان الوقــت ال يزال لصالحه وســيبقى «رقام صعبا» يصعب
تجــاوزه باعتباره جزءا من االســتقرار الداخيل وخصوصا
العالقة الشيعية -السنية ،ولهذا يحافظ عىل عالقات ممتازة
مع الرئيس نبيه بري ،ويتمســك «باملساكنة» مع حزب الله
مراهنا عىل عودته رشيكا طبيعيا الي تسوية مفرتضة يف
االقليم. ..

} العالقات السورية -السعودية؟ }

ويف هذا الســياق ،جاءت ترصيحات السفريالسعودي
لدى األمم املتحدة عبد الله املعلمي حول التطبيع مع النظام
السوري ،لتربر رهان الحريري عىل الوقت ،فعندما سئل عن
االخبار التي تتحــدث عن قرب عودة العالقات مع النظام
السوري ،قال» إنها مجرد ادعاءات يطلقها النظام لتحصيل
مباركــة لوضعه الراهن ،وإنــه ال مجال ألي عالقات قبل
أن يتخذ األســد فوراً «خطوات» ،دون ان يحدد ماهية هذه
الخطوات .ولهذا يفضل الحريــري االنتظار وعدم «حرق
املراحل» علّه يســتفيد من حضوره عىل الســاحة السنية
العادة فرض نفســه «رقام صعبا» عىل السعوديني الذين

ريابكوف يكشف عن استمرار سياسة الضغط القصوى على طهران
(تتمة ص)1
عىل هذا االســاس ،أعلن ريابكوف أن موســكو تنطلق
مــن أن ضامن الظروف لعودة النفط اإليراين إىل الســوق
يعــد واحدا من أهم عنارص االتفاقية حول العودة للصفقة
النووية اإليرانية .ولفت نائب وزير الخارجية الرويس اىل
ان هذه الجزئية من املفاوضات نقطة حساسة جدا ،معربا
عن تفهم بالده موقف إيران بشــأن رضورة رفع العقوبات
األمريكية كمسألة ذات أولوية.
واضــاف املســؤول الرويس إن الحديــث اآلن يدور عن
العودة للتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة املشرتكة بشأن
الربنامج النووي اإليراين ،حسب اتفاق عام  ،2015مشريا
إىل أن توفري ظروف عودة النفط اإليراين إىل األسواق هو
أحد املكونات األساســية لالتفاق الذي يجري إعداده بشأن
الصفقة النووية.

} واشنطن تطالب طهران بالتعاون
الكامل وتفسري وجود مواد نووية
يف مواقع غري معلنة }

من جهة اخرى ،انضمت الواليات املتحدة إىل بريطانيا
وفرنســا وأملانيا يف مطالبة إيــران بالتعاون الكامل مع
الوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية يف ضــوء تقارير عن
نشــاط غري معلــن يف عدد من مواقعهــا النووية ،يف
حني تســتأنف خالل أيام مفاوضات فيينا وسط شكوك
يف إمكانية التوصل إىل تســوية تعيد طهران وواشنطن
لالتفاق النووي.
وبينــا يتواصل يف فيينا لليوم الرابع اجتامع محافظي
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية ،قالــت البعثة األمريكية
لــدى الوكالة امس عرب تغريدة بتويرت -إن تعاون إيران مع
الوكالة يجب أن يكون كامال وفوريا.
وأضافت البعثة األمريكية أن التعاون املنشــود يجب
أن يتضمن تفســرات ميكن التحقق منها يف ما يتعلق
بأصل املــواد أو املعدات النووية ومكانها الحايل ،التي
تشري العينات إىل أنها كانت موجودة يف  3مواقع غري
معلنة.
وتابعت أن األسئلة املتعلقة باملواد واألنشطة النووية
املحتملة غري املعلنة يف إيران تنشــأ مــن التزاماتها
القانونية مبوجب اتفاقية الضامنات الشاملة الخاصة
بها.
وأشــارت البعثة إىل حقيقة أن عدم وجود إجابات عن
أسئلتها عىل مدار عامني أمر مقلق جدا.

وكانت بريطانيا وفرنسا وأملانيا طالبت منذ يومني  -يف
بيان مشــرك  -إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الذرية،
ومنح حق الوصول دون عوائق إىل جميع املواقع واألنشطة
ذات الصلة.
ويف الســياق ذاته ،كشــف املدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية رافائيل غرويس ،إن الوكالة مل تحقق التقدم
الذي كانت تطمح إليه مع إيران بشــأن قضايا عدة .وكان
غرويس قال يف وقت ســابق إن إيــران اقرتبت من إنتاج
سالح نووي.

} جولة سادسة بفيينا }

اىل ذلــك ،من املقرر أن تنطلق نهاية األســبوع الحايل
الجولة السادســة من محادثات فيينا بشأن إحياء االتفاق
النووي لعام .2015
وقال كبــر املفاوضني اإليرانيني عباس َعراقجي إن من
املبكــر التكهن يف ما إذا كانت هــذه هي الجولة النهائية
مؤكدا أن نقاط الخالف املتبقية تتعلق بكيفية عودة جميع
األطراف إىل االتفاق.
وحثت بريطانيا وفرنســا واملانيا يف بيان طهران عىل
الرتاجع عــن أي عمل يتعارض مع االتفاق النووي معربة
عن قلقها إزاء انتهاكات إيران املستمرة اللتزاماتها املتعلقة
باملجال النووي.
وأشار البيان إىل أن إيران اتخذت خطوات حاسمة نحو
إنتاج أسلحة نووية من خالل تخصيبها لليورانيوم بنسبة
تبلغ .%60
وعىل صعيد آخر ،أفــادت وزارة الخزانة األمريكية،
أمس الخميس ،بــأن الواليات املتحدة فرضت عقوبات
مرتبطة بإيران عىل كيانات وأفراد مينيني وســوريني
وغريهم.
وذكــرت الوزارة يف بيانٍ أن هــذه العقوبات “مرتبطة
باإلرهاب” ،وتم فرضها عىل “أعضاء شبكة تساعد حرس
الثــورة يف إيران والحوثيــن باليمن” .وأضافت أن “هذه
الشــبكة تجمع عرشات ماليني الدوالرات لحركة “أنصار
الله” من مبيعات سلع منها النفط اإليراين”.
وشــملت العقوبات مينيني إثنني وســوريني وإمارايت
وصومــايل وهندي ،باإلضافة إىل كيانات مق ّرها يف ديب
وإسطنبول وصنعاء باليمن.
من جهة أخرى ،رفعت وزارة الخزانة األمريكية العقوبات
عن  3مســؤولني إيرانيني سابقني ومؤسستني تجاريتني،
عقب مراجعة العقوبات التي كانت مفروضة عليهم.
وذلك “تأكيداً عىل التزام الواليات املتحدة برفع العقوبات
عن الكيانات التي تغري سلوكها” ،وفق بيان الوزارة.

ضربة صاروخية تقتل املتحدث باسم «الجوالني» في إدلب
(تتمة ص)1
العرشة ،أبرزهم كان املتحدث الرسمي باسم الهيئة واملنسق
اإلعالمــي .وجاءت رضبات الجيش الســوري صباح أمس
خالل وجود مكثّف ملســلّحي هيئة تحرير الشام يف مناطق
خفض التصعيد بعد رصد تحركاتهم فيها .وأفاد ناشــطون
كذلك أن الجيــش الرتيك تدخل لنقل جرحى الهيئة بعربات
مصفحة إىل نقاطه الطبية.

} مقتل جندي رويس وإصابة ثالثة
بانفجار يف سوريا }

من جهة أخرى ،قتل جندي رويس وأصيب ثالثة آخرون

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

يف انفجار استهدف آليتهم يف سوريا وفق ما نقلت وكاالت
أنباء روسية.
ونقلــت الوكاالت عن وزارة الدفاع «بعد االنفجار ،قىض
جندي رويس متأثرا بجروحه.
ونقل ثالثــة كانوا برفقته يف (اآللية) إىل مرفق طبي
حيــث تلقوا الرعاية الالزمة» .وأوضحت وزارة الدفاع أن ال
خطر يهدد حياة الجرحى.
وبحسب الوزارة وقع االنفجار األربعاء خالل التحقق من
مســار دورية للرشطة العسكرية الروسية يف محافظة
الحسكة ،يف شامل رشق سوريا.
وأوضحت أن عبوة ناســفة انفجــرت لدى مرور اآللية
املصفحة .وتنرش روســيا يف سوريا آالف الجنود ملؤازرة
القوات املسلحة التابعة للرئيس بشار األسد.

 مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص -مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

ســيعتربون الســاحة اللبنانية مجرد تفصيل صغري بعد
التفاهم مع طهران ودمشــق ،وهو يعتقد انه سيعيد انتاج
حضوره الســيايس يف غياب اي بديل جدي «ينافســه»
سنيا!.

} باسيل واسرتاتيجية «املخاطر» }

يف املقابل ،يعتقد باســيل انه ســيزداد قوة فور انتهاء
املفاوضات األمريكية  -اإليرانية حول امللف النووي ،ويرى
يف عودة سوريا اىل دورها العريب انتصارا لخياراته .ولهذا
فهو يركزعىل االنتخابات النيابية ليعود ممثال الكرب كتلة
مســيحية متهيدا لفرض نفسه مرشحا وحيدا للرئاسة،
وهو يعتمد اســراتيجية محفوفــة باملخاطر النه ميس
بالعالقة مع حزب الله مجددا!
ويف هذا الســياق ،كان الفتا خــروج حملة ممنهجة
النتقــاد حزب الله من قبل قيادات يف التيار الوطني الحر
وهو ما رأت يف اوســاط مطلعة انه محاولة لشد العصب
مســيحيا ،لكنه قد يرتك ندوبا جدية عىل العالقة الثنائية،
الن الحــزب قــد ال يكون قادرا عىل «هضــم» االتهامات
الجائرة هذه املرة« .فالتيار» تجاوز «عتب» ســابق من قبل
حزب الله عىل باسيل شــخصيا ،ومطالبته مبناقشة اي
تباينات ثنائية يف «الغرف املغلقة» ،شــكلت بعدها لجنة
مشرتكة ملناقشــة تطوير تفاهم مارمخايل ،لكن باسيل
نفســه عاد اىل «الغمز» من «قناة» حزب الله مجددا من
خالل تاكيده ان التفاهم مل ينجح سوى بوأد الفتنة ،واخفق
يف مكافحة الفســاد ويف بناء مرشوع الدولة ،ومل تقف
االمور عند هذا الحد فعاد النائب زياد أسود وعضو املجلس
السيايس «للتيار» ناجي حايك اىل ترصيحاتهم الحادة ضد
الحزب وانضم اليهم اخريا النائب السابق نبيل نقوال متهامً
الحــزب بتغطية الفســاد! وهذا ما يطرح اكرث من عالمة
اســتفهام حيال امكانية تجاوز هذا «املشكل» املفتعل من
قبل «التيار»؟

حل الزمة البنزين؟ }
حل ال ّ
} ّ

يف هذا الوقت ،تحركت وزارة الطاقة باتجاه مرصف لبنان
عىل وقع اســتمرار طوابري «الذل» عىل محطات الوقود،
وســط معلومات غري رســمية عن حل موقت سينعكس
ايجابا عىل االرض بدءا من مطلع االســبوع املقبل ،وبات
واضحا ان املرصف املركزي يعمل عىل الضغط عىل السلطة
السياسية لتحمل املسؤولية القانونية عىل استمرار الدعم
عىل املحروقات ،كام حصل مع الفيول ملؤسســة كهرباء
لبنان ،ويف حني أن مخزون البنزين ال يكفي إال ســتة أيام
كحدّ أقــى أعلن رئيس مجلس إدارة رشكة «كورال» عن
حل موقّت لالزمة قائــاً إنّ «مرصف لبنان أبلغنا
إيجــاد ّ
أن أزمة االســترياد وامل ُعامالت وأزمــة املوافقات لتفريغ

ستتم
البواخر املوجودة والتي ســتصل األســبوع املقبل،
ّ
املوافقة عليها وستتوفّر مادة البنزين،علام ان باخرة بنزين
راســية يف البحر تنتظر إفراغ حمولتها ،وأخرى تصل يف
 13الجاري.
ويف هذا الســياق ،اعلن مرصف لبنان يف بيان ،أنه بعد
أن «اطّلع عىل املعلومات املتداولة يف وسائل اإلعامل املرئية
واملسموعة ومختلف وســائل التواصل االجتامعي حول
عقد
أزمة املحروقات وطوابري الســيارات أمام املحطاتُ ،
ضم إىل الحاكم رياض سالمة ،وزير الطاقة واملياه
اجتامع ّ
رميــون غجر وقد أكد غجــر أن «كميات البنزين واملازوت
والغاز املنزيل التي تم استريادها خالل العام  2021وحتى
تاريخه متثل زيادة بحدود  % 10عن الكميات املســتوردة
خالل الفرتة نفســها من العام  ،2019علامً أنّ الوضع كان
طبيعياً من هذا العام وحركة االقتصاد بشــكل عام كانت
أفضل حاالً!
يف املقابل ،أكد عضو نقابة اصحاب محطات املحروقات
يف لبنــان جــورج الرباكــس «أن كل املعلومات تفيد بأن
مــرف لبنان مل يعــط حتى اآلن أي موافقة مســبقة
للرشكات املستوردة للنفط تسمح لها بتفريغ البواخر التي
وصلت اىل املياه اللبنانية أو التي ستصل خالل أيام ،وقال
ان االتصاالت جارية ملحاولة إيجاد الحلول.

} «نعي» صندوق النقد }

وفيــا يعقد مجلــس إدارة جمعية املصــارف اليوم
اجتامعا ملناقشــة آلية تنفيــذ تعميم مرصف لبنان الرقم
 158املتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع
بالعمــات االجنبية ،دخل صندوق النقد الدويل عىل خط
ســيتم متويل
نعي»التعميم» وقال انه ليس واضحاً كيف
ّ
السحب املزمع من الودائع نظراً للرتاجع الحاد يف العمالت
األجنب ّية يف لبنان يف السنوات األخرية.
كام لفت اىل عــدم فعالية قانون «الكابيتال كونرتول»
املزمع اقراره ،واشــار اىل ان اقرتاحات «ضبط رأس املال»
وســحب الودائــع يف لبنان تحتاج ألن تكــون جزءاً من
إصالحات أوسع للسياسة ،ولهذا ال يرى «الصــــندوق»
حاجــة ألن يُط ّبــق لبنان قانون ضبــــط رأس املال اآلن
من دون دعم أو سياسات مالمئة مال ّية وأخرى لســــعر
الرصف.
ووفقا الوســاط مالية فان الكالم الصادر عن صندوق
النقــد الدويل ليس جديدا فقد ابلغ املعنيون عىل نحو غري
رسمي قبل ساعات من صدور املوقف العلني بان االجراءات
«الرتقيعية» ال تساعد يف انقاذ الوضع املايل والنقدي ،وال
بديل عن خطة شاملة تتبناها حكومة مكتملة االوصاف،
وكل يشء آخر ،سيعمق االزمة.

فــــي اجــــــــراء غ ــي ــر مــــســــبــــوق ...االمــــــن الــــداخــــلــــي يــتــحــرك
الزالــــــة مــبــانــي فـــي مــنــطــقــة الــطــفــيــل عــلــى أمـــــاك خــاصــة
(تتمة ص)1
االنتقــام .عندما كان اهايل هذه املنطقة بحاجة للقوى االمنية
يف ظل وجود داعش والنرصة مل يجدوهم اىل جانبهم بينام اليوم
تركوا كل يشء الزالة الهنغارات وقطع أرزاق الناس».
تم توقيف
وتقــول املصادر «نحن بنينا  4هنغــارات ،وعندما ّ
الســيد حســن دقو ،بدأت الهجمة االعالميــة باتهامنا بدفع
الرشاوى واالموال ،وتارة باالنتامء لحزب الله ،وتارة اخرى لتيار
املستقبل».
وتضيف املصادر نفســها «كام قالوا ان وزير الداخلية أعطى
رخصة لبناء الهنغارات االربعة وأنه تتم اعامال غري مشــبوهة
يف هذه املنشآت ،فتوجه الجيش والقوى االمنية ومل يجدوا أي
اعامل غري قانونية بل وجدوا آليات ،وبالرغم من ذلك قرر وزير
الداخلية سحب الرتخيص املعطى لنا».
وتشــر املصادر «قدمنا طعناً امام مجلس شورى الدولة النه
ال يحــق للوزير الغاء الرتخيص كونــه ال وجود ألي مخالفة».
لتضيف «هنا ما قاله املدعي العام الحايل عيل ابراهيم انه ال يجب
ازالة الهنغارات كــون قدمنا طعناً ،وطلب منا احضار املوافقة
الالزمة من مرصف لبنان».
ويف السياق نفسه ،تقول املصادر «هنا وبعد زيارة لالستقصاء
غي املدعي العام الحايل
اىل موقع الهنغارات بخالل  48ساعة ّ
قــراره وطلب ازالة الهنغارات التــي كلّفتنا ماليني الدوالرات،
قدمنــا اعرتاضاً قلنا فيه اننــا مالكون ،وأعاملنا رشعية ،وكل
ما يجري هو لالنتقــام من ماليك الرشكة» .وتضيف املصادر
«عندما علــم االهايل والعامل اعتصموا يف املكان رافضني هدّ
املنشآت».
كام أكدت املصادر «سيكون هنالك اليوم وغداً تجمعا للعائالت
جه القوى االمنية والجيش
والكبار والصغار ملنع الهدّ حيث ستتو ّ
لهدم املنشــآت .فكيف يقومون بهذه االعامل ال ســيام يف هذه
الظروف الصعبة واالنهيار االقتصادي الحاصل».

} أهايل الطفيل يريدون الدفاع عن رزقهم }

ويف اطار متصل ،قالت مصادر من بلدة الطفيل «سنبقى تحت
الهنغارات وداخل املنشآت وليهدموها فوق رؤوسنا .وهنا نح ّمل
كل نقطة دم تسقط للمسؤولني اللبنانيني فهل من املقبول وقف
النــاس عن العمل وقطع أرزاقهم يف هذه الظروف؟ لذلك عليهم
التدخــل ليك يرتاجع وزير الداخلية عن قرار الهدم الذي ســبق
واتخذه».
واضافــت ان املدعي العــام املايل كان قد طلــب عدم ازالة
الهنغارات لحني البت باعرتاضنا.
وختمــت «عندما طلبنا ان نقوم نحن بعملية الهدم للتخفيف
من االرضار رفضوا اعطائنا مهلة!! فلامذا هذا االرصار وما الهدف
من هدم هذه املباين التي فتحت آالف فرص العمل ألكرث من مئة
عائلة لبنانية ومن يقف خلفه»؟؟

} نسخة عن طلب رجوع
عن قرار بإزالة انشاءات }

جانب النائب العام املايل املحرتم
املستدعية  :رشكة سيزرس أي ام جي ش.م.ل
املوضوع :طلب رجوع عن قرار بإزالة انشاءات
تم ابالغنا الحضور اىل مخفر معربون
بتاريــخ ّ 2021/6/8
تم اعالمنا بصدور إشــارة
التابع لفصيلة طليا  ،ولدى حضورنا ّ
من قبل حرضتكم بإزالة الهنغارات واالنشاءات املشيدة من قبل
الرشكة املستدعية ،
وعليه ،
وحيث ان هذا القرار فيه ظالمة كبرية بالرشكة املســتدعية
إضافــة اىل تعريض مئات عائالت العامل لديها اىل الترشيد ال
سيام يف ظل الوضع االقتصادي املأساوي الذي مير به البلد .

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو مسؤول قسم االخراج سمري فغايل -رئيس القسم الفني وجيه عيل

وحيــث اننا نعرض لجانبكم فيام ييل الظلم الالحق بالرشكة
املستدعية :
ان الهنكارات واالعامل التي قامت بها املستدعية يف املنطقةوتحديداً ضمن العقار الذي متلك فيه  /600/سهام من منطقة
طفيل العقارية  ،متت معظمها مبوجب تراخيص من قبل وزير
الداخلية ومن محافظ بعلبك ومبلغة اصوالً من مخفر معربون.
( ربطاً صورة الرتاخيص )
فبالنســبة للهنغارات ،صدر بتاريخ  2020/11/18قرار من
تم مبوجبه السامح للرشكة املستدعية
وزير الداخلية والبلديات ّ
بوضــع أربعة هنغارات يف العقار رقــم  /14/منطقة طفيل
العقارية عىل ان تكون غري ثابتة وان يصار اىل ازالتها عند انتهاء
الحاجة منها وان يحرص استعاملها لتوضيب املعدات واالليات .
وفور انتهاء الرشكة املستدعية من تركيب الهنغارات املذكورة
 ،وبتاريــخ  2021/5/4جرى ابالغ الرشكة مضمون قرار وزير
الداخليــة الصادر بتاريــخ  2021/4/29القايض بالطلب من
الرشكــة إزالتها  ،وذلك مبوجب محــر اداري منظم من قبل
مخفر معربون برقم  ( . 204/43ربطاً صورة القرار )
عندهــا تقدمنا بطعن امام مجلس شــورى الدولة بالقرار
املذكور سجل برقم  2021/24592تاريخ  ، 2021/5/10طالبني
ابطاله لعدم الرشعية والقانونية ولتجاوز حد السلطة،
( ربطاً نسخة عن الطعن )
وحيث ان األجهزة األمنية كافة كشفت مراراً وتكراراً عىل تلك
الهنغارات ومل تجد داخلها االّ عىل االالت الزراعية التي أنشــأت
لوضعهــا فيها  ،ورغم ذلــك فانها تعمد جاهدة اىل ازالتها دون
انتظار قرار مجلس الشورى بهذا الشأن ودون النظر اىل ملكيتها
الثابتــة  ،ودون االلتفــات اىل الحاجة الرضورية لها وللعامل
وعائالتهم التي يقيمون فيها.
ومــا يؤمل من هــذه الترصفات ايضاً انــه يوجد عىل العقار
تعديات من قبل اشــخاص سوريني مقيمني بصورة غري رشعية
وال ميلكون أي مرت ارض يف كامل املنطقة يرسحون وميرحون
ويشــيدون منــازل ويحفرون االبار االرتوازيــة وال يوجد من
يحاســبهم علامً بان معظمهم مطلوبــن للعدالة بالعديد من
املذكرات وال تعمد األجهزة األمنية اىل توقيفهم بســبب املحاذير
األمنية كونها منطقة جردية حدودية محاطة بالجيش السوري
والياته .
وحيث ان رشكة سيزرس حاولت جاهدة منع حصول التعديات
عــى ملكيتها وملكية رشيكها مــرف لبنان وازالتها  ،االّ ان
األجهزة األمنية ال تبدي أي اهتامم إزاء ذلك.
وحيــث انه من الثابت عدم وجود أي ادعاء من مرصف لبنان
ضد رشيكته املســتدعية  ،ورغم ذلك نفاجىء بهذه الحملة ضد
املســتدعية رشيكة امللك وترك املعتدين واملحتلني الفعليني دون
ادىن مالحقة !! .
حــرة النائب العام ان هذه الهنكارات واالنشــاءات كلفت
الرشكة املستدعية مبالغ طائلة ومن الظلم ازالتها رغم اقامتها
عــى ملكهــا الخاص  ،وان القانون ال يوجــب ازالتها يف حال
وجود مخالفة بناء وامنا العمل عىل تســوية املخالفات  ،وهذا
ما تقوم به الرشكة املســتدعية  ،مع التأكيد ان الرشكة تقدمت
بدعوى إزالة شــيوع وتحديد حصتها وحصة رشيكها  ،وثبوت
ان االنشاءات هي ضمن حصتها .
( ربطاً نسخ عن دعوى ازالة الشيوع )
لذلك
نلتمــس من جانب نيابتكم الكرميــة الرجوع عن قرار ازالة
االنشــاءات املقامة استناداً اىل تراخيص مربزة ملا فيه من رضر
محدق عىل املســتدعية املالكة  ،بانتظار صدور قرار من مجلس
شــورى الدولة بالطعن املقدم بقرار وزيــر الداخلية وبانتظار
االنتهاء من تسوية اية مخالفة بناء فيها .
واقبلوا فائق االحرتام
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