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»كورونـــــــــــا«: 5 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــات  و206  

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 206 
حــاالت جديدة ُمصابة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 542375.
وأوضحت أنّه »تّم تســجيل 197 إصابة بني املقيمني و9 
حاالت بني الوافدين«، مشريًة إىل أنّه »تّم تسجيل 5 حاالت 
وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 7790«.

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

ــر لـــلـــريـــاضـــي  ــيـ ــبـ ــوز كـ ــ ــ فـ
)59-98( بــيــبــلــوس  عــلــى 

ص 10

قطع طريق الناعمة باالطارات املشتعلة

مفاعل نووي ايراين

ناقالت نفط إيرانية تتجه إىل بانياس

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

نور نعمة

تســتباح كرامة املواطن اللبناين اذالال  امام محطات الوقود 
وتأمني امليــاه والكهرباء فضال عن تحليق الدوالر اىل 01500 
الف لرية يف السوق الســوداء وفقدان االدوية يف الصيدليات 
والبطالــة والهجرة التي تشــكل نزيفــا دميغرافيا قد يصعب 
تعويضه يف حني يســتمر الخالف بني العهــد ورئيس التيار 
الوطني الحر من جهة وبني الرئيس املكلف ســعد الحريري من 
جهة اخرى االمر الذي يحبط اي مسعى لتاليف الحكومة. ذلك 
انه يف وقت تدور حرب كالم وتراشــق اتهامات وشائعات بني 
الحريري والعهد وكل طرف يحمل االخر مســؤولية التعطيل، 
يعيش اللبناين حربا اقتصادية واجتامعية ومعيشية ونفسية  
تحطم اي بارقة امل باقية يف قلوب اللبنانيني. فالشعب اللبناين 
يعترب ان الحل لالزمة اللبنانية عىل كل االصعدة بعيد وسيكون 
عىل حسابه الن الســلطة الحالية قطعت الشك باليقني بانها 

عدوة لناسها وال تكرتث ملعاناة مواطنيها.
ويف هذا االطار، صحيح ان مرصف لبنان وقع عىل االعتامدات 
وهذا ســيؤدي اىل تفريــغ البواخر ملاديت البنزين واملازوت ما 
سيؤمن هاتني املادتني السبوعني وبالتايل سرييح ذلك املواطن 
جزئيا ومؤقتا. ولكن الحقا الن تتجدد  ازمة املحروقات ومعها 
ازمات اخرى؟ من هنا، الســؤال الذي يطرح نفسه:هل هو قدر 
اللبنــاين ان يعيش دامئا الويــالت والعذاب والقهر؟ اال يكفي 
اللبناين املآيس التي عاشــها يف الحرب االهلية الدموية ليعود 
اليوم ويواجه ازمة اجتامعية ومعيشــية ترهق كاهله وتذله 

وتــرده من وطنه؟ هل مصري اللبنــاين ان يعيش حربا تلو 
االخرى وال يعرف االستقرار واالزدهار والطأمنينة يف بلده؟

وامــام هذه الحالة املزرية، نفــذت مجموعة من اللبنانيني 
مبن فيهم شــخصيات من املجتمع املدين اعتصاما امام وزارة 
الصحة ملناشدة االمم املتحدة ملساعدة لبنان يف االزمة الصحية 
املستفحلة بعد ان اعلنت الصيدليات ارضابا ليومني لرفع الصوت 
بهدف تأمني مستلزماتها. ودعا النائب شامل روكز ايضا االمم 
املتحدة ومنظمة الصحة العاملية اىل مســاعدة اللبنانيني يف 
االزمــة الصحية التي يعاين منها والتي تحولت اىل مأســاة 

وكارثة صحية.

{فرنسا حريصة عىل الجيش 

وتسعى لتجنيب لبنان الفوىض الخطرية {
يف غضون ذلك، تحشد فرنسا الجتامع دويل يف 17 حزيران 
لدعــم للجيش اللبناين من اجل الحفاظ عىل هذه املؤسســة 
العســكرية بغية ابقائها متامسكة وقادرة عىل الصمود يف 
ظــل االزمة املالية واالقتصادية والكيانية التي تعصف بالدولة 
اللبنانيــة. وهــذه الخطوة تؤكد ان فرنســا واملجتمع الدويل 
حريصني عىل ان ال يغرق لبنان يف فوىض خطرية ولذلك تويل 
فرنسا اولوية يف الحفاظ عىل الجيش اللبناين وباقي املؤسسات 
االمنية بعد تعرث املساعي مع الطبقة السياسية املعنية بتشكيل 
حكومة لرتســيخ االستقرار الســيايس وتحقيق االصالحات 

ـ روسي بـ »الجولة األخيرة«   »املفاوضات النووية«: تفاؤل صينيـ 
سابقين إيرانيين  مسؤولين  عن  عقوبات  ترفع  واشنطن 

ــى بـــانـــيـــاس  ــ ــ ــة تـــتـــجـــه إل ــ ــي ــ ــران ــ ــط إي ــفـ 3نـــــاقـــــات نـ
ــب »داعـــــــش« ــ ــدري ــ ــت ــ ــن ب ــ ــط ــ ــن ــق تـــتـــهـــم واشــ ــ ــشـ ــ ودمـ

تحّذر  الفلسطينية  واملقاومة  يصّعد  االسرائيلي  االحتال 
إقامة »مسيرة األعام«  توتر في القدس بعد املوافقة على 

ــال قـــمـــة مــجــمــوعــة الــســبــع  ــ ــم ــ كــــورونــــا يـــتـــصـــدر أع
ــن مـــلـــيـــار جــــرعــــة لـــقـــاح ــ وتــــبــــرعــــات بـــأكـــثـــر مـ

أكدت الصني قبيل انطالق 
مــن  السادســة  الجولــة 
مفاوضــات فيينــا الرامية 
النووي  االتفــاق  إلحيــاء 
اإليراين، أن املحادثات دخلت 
مراحلهــا األخرية. ويف حني 
اتهمت طهران الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بالتحيز ضدها 
اإلرسائييل،  التهديد  وتجاهل 
رفعت واشنطن عقوبات عن 

مسؤولني إيرانيني سابقني.
فقد قــال وزير الخارجية 
الصيني »وانغ يي«، يف كلمة 
ألقاهــا أمــس الجمعة يف 
جنيف خالل مؤمتر الحد من 
إن مفاوضات فيينا  التسلح، 
يف مراحلهــا النهائية، وإن 
األطــراف بحاجة ملضاعفة 

قال موقع »تانكر تراكرز« 
املتخصص يف تتبع الناقالت 
إن 3 ناقــالت نفــط إيرانية 
تتجــه إىل مينــاء بانياس 
نحو  متنها  عىل  الســوري، 
ألف برميل  مليون وسبعمئة 

من النفط الخام.
وقال املوقع إن أول ناقلتني 
وصلتا أمــس الجمعة، فيام 
ستعرب الثالثة قناة السويس 
يف وقت الحق من يوم أمس 

الجمعة.
عىل صعيــد آخر، عرضت 
العســكرية  العامة  النيابة 
ومشاهد  صوراً  الســورية 

استشــهد فتى فلســطيني وأصيب آخرون برصاص قوات 

االحتالل يف قرية بيتا جنوب نابلس، خالل مظاهرة احتجاجية 

عىل إقامة بؤرة استيطانية عىل جبل صبيح، يف وقت تستمر 

األجواء املتوتــرة مبدينة القدس بعد موافقة رشطة االحتالل 

تحت ضغط املتطرفني عىل تنظيم ما تســمى »مسرية األعالم« 

انطالقاً من باب العامود بعد تعديل مسارها.

ويف الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات داعمة لســكان حي 

الشــيخ جراح بالقدس املحتلة، اعتقلت رشطة االحتالل عددا 
من الفلسطينيني يف املدينة بينهم أطفال.

واستشهد فتى فلسطيني وأصيب 8 آخرون بالرصاص الحي، 
أمــس الجمعة، جراء قمع قوات االحتالل مســرية مناهضة 

لالستيطان يف بلدة بيتا، جنوب نابلس بالضفة الغربية.

انطلقت يف بريطانيا قمة مجموعة الدول الصناعية السبع 
الكربى أمس الجمعة، وســيخصص اليوم األول لبحث خطط 
التعــايف من جائحة كورونا، مع توقعــات بتعهد املجموعة 

بتوفري مليار جرعة من اللقاحات للدول الفقرية.
وسيحتضن منتجع كورنوال جنوب غرب إنجلرتا قمة زعامء 
أكرب 7 اقتصادات يف العامل، وهي القمة األوىل منذ نحو عامني، 

وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون، يف كلمة 
أمام قــادة املجموعة واالتحــاد األورويب أيضا، »أرى أن من 
الــروري حقا عقد هذا االجتــامع ألننا نحتاج إىل ضامن أن 
نســتفيد من دروس الجائحة، نحن بحاجة إىل ضامن أال نكرر 
بعض األخطاء التي ال شك ارتكبناها خالل الـ 18 أشهر املاضية 

أو نحوها«.
وكان جونســون قد رصح قبيل القمة أن بالده ســتقدم ما 
ال يقــل عن 100 مليون جرعة مــن اللقاحات الفائضة لديها 
إىل الدول الفقرية خالل العام املقبل، بينها 5 ماليني األســابيع 

املقبلة.

وبعدما واجهت بريطانيا انتقادات بسبب تأخرها يف تقديم 
تربعــات للدول الفقرية، قال جونســون يف بيان أمس األول 
»نتيجة لنجــاح برنامج التلقيح يف اململكة املتحدة، نحن اآلن 
يف وضع يســمح لنا بتشــارك فائض جرعاتنا مع أولئك الذين 

يحتاجون إليها«.
وأضــاف »من املتوقع أن يعلن قــادة العامل يف القمة أنهم 
ســيقدمون ما ال يقل عن مليار جرعة لقاح لفريوس كورونا 
إىل العامل من خالل برنامج لتشارك الجرعات والتمويل، إضافة 
لوضع خطة لتوســيع تصنيــع اللقاحات من أجل تحقيق هذا 

الهدف«.
وسيذهب حوايل 80% من اللقاحات إىل مبادرة »كوفاكس« 
)COVAX( التي تهدف إىل ضامن التوزيع العادل للّقاحات يف 

جميع أنحاء العامل، مع تقاسم الباقي بشكل ثنايئ.
وجاء هذا بعد ساعات من تعهد الرئيس األمرييك جو بايدن 
بالتــربع بـ 500 مليون جرعة من لقاح رشكة فايزر لنحو 92 

مل يصل بعد مســتوى تحرك الــوزارات واألجهزة 

األمنية ملنــع االحتكار والتخزين للمواد والســلع، 

أكانت طبيــة أو محروقات أو مرتبطة بالطعام اىل 

املستوى املطلوب، واملنتظر من قبل املواطن اللبناين. 

تحرك وزارة الصحة بشــخص وزيرها الدكتور حمد 

حســن جيد، ولكن أمن املجتمع الصحي والغذايئ ال 

ميكــن ان يرتبط بتحرك فــردي، بل يجب أن يقرتن 

بتحرك مؤسســايت دائم، واال يكون مفعول التحرك 

الفردي محصورا وقصري األمد بينام املطلوب أن تبقى 

الدولة ليالً و نهاراً ســاهرة عىل تأمني كل احتياجات 

مواطنيهــا، عرب منع أٍي كان من اســتغالل أوجاع 

الناس ،وباألخص بعض التجار الذين أظهروا مؤخراً 

فقدانهم ألي شعور انساين ووطني.

عىل طريق الديار

»الديار«



محمد علوش

كام قلنا ســابقاًن فإن إيجابيات لقــاء البياضة اللييل 
ال يعــّول عليها، وهذا بالفعل ما تبــن بعد أيام عىل اللقاء 
الشهري الذي حاول البيان الصادر عنه اإليحاء وكأن العقد 
الحكومية يف طريقهــا إىل الحلحلة، إال أن الحقيقة هي 
أن العقد »مكانــك راوح«، والتقدم الذي حصل عىل صعيد 

يُغني من جوع. يُسمن وال  ال  الحقائب  توزيع 
تلك  وتحديــداً  األساســية عــىل حالها،  العقد  تزال  ال 
املتعلقة بتسمية الوزيرين املســيحين، والعقدة املستجدة 
القوي«،  لبنان  الثقة للحكومة من قبل »تكتل  حول إعطاء 
مام يؤكــد الواقع القائل بأن »ال رئيــس الحكومة املكلف 
ســعد الحريري يريــد تأليف الحكومــة، وال رئيس التيار 
الوطني الحر جربان باسيل يريد للحريري أن يشكلها«، ما 
يضعنا يف دائرة مفرغة ال تُنتج ســوى املزيد من األزمات.

البياضة، والتي صدرت  الغاضبة من اجتامع  بعد األجواء 
عن محيط »بيت الوســط«، تكشــف مصادر مطّلعة عىل 
مســار التأليف أن التفاوض ُجمد حالياً عنــد النقاط التي 
وصل إليها، وال جديد يُذكر عىل الصعيد الحكومي، ما يعني 
ان احتامالت اعتذار الحريري باتت أكرب، مشرية يف الوقت 

نفسه إىل أن االعتذار إن حصل فلن يكون يف وقت قريب.
إن هــذا الواقع، بحســب املصــادر، يزيــد من فرص 
اإلحتــامالت االخــرى، وعىل رأســها تشــكيل »حكومة 
انتخابــات«، وهو ما تدفــع باتجاهه اإلدارة الفرنســية 
بوضوح، مشــرية إىل أن الفرنســين بات لديهم موقفهم 
الواضح برضورة تنحي ســعد الحريري ووصول شخصية 
وال  لالنتخابات  مرشحة  غري  الحكومة  لرئاســة  مستقلة 

نيابية. كتلة  متلك 
يعتــرب الفرنســيون أن الحريري نال فرصته لتشــكيل 
الحكومــة واهدرها، وبالتايل، ال ميكن البقاء يف الوضعية 
الراهنــة، وال بّد من وضع حد ملهلــة التكليف التي يُفرتض 
أن تكون محدودة، وتُشــري املصادر إىل ان الفرنسين يرون 
أن عىل الحريري االعــرتاف بالعجز والتنحي. ولكن باملقابل 
وبحال أراد الحريري االعتذار، فعليــه إيجاد الطريقة التي 
تفيده يف السباق االنتخايب، وأال يكون اعتذاره خسارة له.

يف هذا الســياق، ترى املصادر أن اعتــذار الحريري ال 
ميكن أن يكون قريباً، إال بحال جرى التوصل اىل تســوية 
تجعله رابحــاً، وبالتايل، يف حال فكــر يف االعتذار فهو 
يرغــب بتأدية دور املعارض الذي يجعله يكســب اكرث يف 
أننا قد نســتمر عىل الوضع  الشــارع الســني، ما يعني 
املصادر  الجاري، وتشري  الصيف  نهاية  الحايل حتى  نفسه 
اىل ان هــذا املوعد ال يأيت من فراغ، بل تحدده مســارات 
التفــاوض يف املنطقة، والتي يُفــرتض أن تظهر مثارها 
خالل شــهري متوز وآب، ويُتوقع ان تنعكس إيجاباً عىل 
لبنان الذي عليه النجاح يف محاولة مترير هذه الفرتة يف 
الذي  اللبناين  الجيش  أقل خسائر ممكنة، وهنا يكمن دور 

عديدة. دول  من  مساعدات  يتلقى 
إن هذه الحقائق تدعمهــا التقارير الغربية التي تتحدث 
أيــام صعبة مقبلة، وعــن فوىض متوقعــة نتيجة  عن 
تحلــل الدولــة وتوقف خدماتهــا، وما نــراه اليوم عىل 
محطــات الوقود، ويف ملف الكهربــاء، وأمام الصيدليات 
واملستشــفيات ســوى جزء من هذا التحلّــل، لذلك قررت 
فرنســا البحث عن طريقــة لتمويل خدمــات الدولة بعد 
الكامل، والذي تُشــري املصادر  العجز  الوصول اىل مرحلة 

إىل أنه بات قاب شهرين أو أدىن.

وتتحــدث التقارير الغربية عن خطــر داهم عىل لبنان 

نتيجــة انتهاء امــوال الدعم دون وجود رؤيــة متكاملة 

لكيفيــة التعامل مع هذه املســألة، وانعــدام الحوار مع 

صندوق النقــد الدويل الذي يُعترب أساســياً يف أي حلول 
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انقالب عسكري أو انفجار جهنمي
نبيه الربجي

مــاذا لدينا اآلن ســوى 
اململة  األسئلة  تلك  اجرتار 
؟ اىل متى نلقي اللوم عىل 
أصابنا،  مــا  يف  اآلخرين 
ويصيبنا ؟ نحن الذين نقف 
أمام  املاعــز  طوابري  كام 
نقف  االقــرتاع،  صناديق 
الصيدليات  أمام  املاعز  كام 
والدكاكــن  الفارغــة، 
الوقود  الفارغة، ومحطات 

الفارغة...
ال دولة بل لوياجريغا الطوائف )املافيات(، وال شعب بل 
ركام. هكذا وصفنا املطــران الجليل جورج خرض، وهكذا 
قال فينا جامل باشا السفاح، بعد ليلة املشانق يف ساحة 
الربج، الفقاعــة البرشية. أي مهزلــة تلك حن يتوقف 
غضبنا عند اقفال الطرق ؟ اقفال الطرق أمام من، يف حن 
أن الصعود الجنوين للدوالر يطحن عظامنا ؟ من يقطعون 

الطرق هم قهرمانات السلطة، وهم قتلة الرصخة... 
قبل أن تسقط الدولة، ســقطنا كرعايا ترعرعنا عىل 
الغرائزية، وعىل الزبائنية، وعــىل التفاهة. هذه ثقافة 
الحثالة ال ثقافة من غنت لهم فريوز جريان القمر، وهم 
الهياكل العظمية التي تتكدس عند أبواب القضاء والقدر.

اذا تناهى اليكم ما يقال يف املنظومة السياسية عندنا. 
كونســورتيوم األفاعي. ادارة مغارة ال ادارة دولة. هكذا 
نحن من البداية. لبنان األبيض ولبنان األسود. منذ الثنايئ 
بشــارة الخوري ـ رياض الصلــح، وذاك امليثاق الوطني 
العجيب، متى حاول أهل الســلطة عندنا بناء دولة تليق 

باملخلوقات البرشية ال باملاعز البرشي ؟
قرأنا ما قيل يف انذار السيد حسن نرصالله حول استرياد 
البنزين واملازوت. نجوم الســيادة )أم غربان السيادة ؟( 
هبوا للدفاع عن رشف الدولة، وعن كرامة الدولة. هؤالء 
ورثة من سلّموا ظهورهم ليارس عرفات )1969 (، قبل أن 

يضعوها بترصف آرييل شارون )1982(.
نستذكر ما قاله يهوشوا ســاغي، وكان، آنذاك، رئيساً 
لالستخبارات العســكرية يف هيئة األركان »دولة باملزاد 

العلني«. من يشرتي هذه الفضيحة ؟
الدم  حتامً نحن مــع القضيــة الفلســطينية، ومع 
الفلســطيني، ومع الرتاب اللفلســطيني. لكننا لبنانيون 

أيضاً، ويفرتض أن نكون يف دولة ال يف األدغال.
هؤالء الذين يعتربون أن ســالح حــزب الله الذي دحر 
االحتالل، وكرس معادلــة توازن الرعب مع عتاة الهيكل، 
تجاوز للرشعيــة التي ينتهكها »الطــريان االرسائييل« 
منذ الخمســينات من القرن الفائت، أال يعرفون أنه ليس 
باستطاعة دريك يف دولتنا الغراء، الدخول اىل أي مخيم 
لالجئن الفلسطينين )وهم اشــقاؤنا( ؟ غداً، لن يكون 
باستطاعة دريك أن يدخل اىل أي من مخيامت النازحن 

السورين )وهم أشقاؤنا( !!!
أكرث من مســؤول أمني يتخوف من أن تؤدي الضائقة 
املعيشــية القاتلة، اىل وقوع انفجار ما )وهم يشريون 
اىل منطقة بعينها( ال يلبث أن ينتقل، بالعدوى، اىل سائر 
املناطق، لتندلع الفــوىض الجهنمية، الفوىض الدموية، 
فيام املشكلة )أيها الســيد يهوذا( يف تسمية الوزيرين 
املســيحين. أحد الكهنة سأل يف قداس األحد »وهل هام 
بطرس وبولس ؟«. يا أبانا الذي يف الســموات، هل أتاك 

خرب يهوذا اللبناين ؟!
ال ينفي هذا وجود يهوذا األمرييك، ويهوذا العريب، يف 
عقــر دارنا. خطيئتنا، وكام كتب دنيس روس، األقرب اىل 
أذن جاريد كوشــر، وأيضاً األقرب اىل أذن ديفيد شينكر، 
أننا مل نفتح األبواب لـ«صفقة القرن« التي تقيض باقامة 

كانتون فلسطيني عىل األرض اللبنانية.
أكرث من ذلــك، وأخذاً بطرح عــريب، توطن النازحن 
لبنان الحداث تغيري دميوغرايف )طائفي(  السورين يف 

بصيغة دستورية أخرى بعد سقوط الصيغة الراهنة.
ال أحد ضد الســالم، الســالم املتكافئ، ال سالم الذئب 
الحاخام والقهرمانة. مرص منوذج  والحمل، وال ســالم 
مختلف، كدولة عريقة مل يتــم تركيبها يف أروقة قرص 
فرساي، وال تحت خيمة سايكس ـ بيكو. أما األردن فهو 

حالة خاصة.
ونحــن نتدهور عىل ذلك النحو الــكاريث، نقول لقائد 
الجيــش »أيها الجرال جــوزف عون، أنــت أمام مهمة 
تاريخية. أيهام أفضل انقالب عسكري يأيت بحكومة من 
األدمغة النظيفة، بنظافتك، أم االنفجار الذي يعني نهاية 

لبنان ونهاية اللبنانين« ؟! بانتظار دباباتك...

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات ثابتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة التحّديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي مواجهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون: إرادتنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ
وال بـــــــــــــــّد للمجتمـــــــــــــــع الدولـــــــــــــــي مـــــــــــــــن املســـــــــــــــاعدة اليجـــــــــــــــاد الحلـــــــــــــــول

الجمهورية  رئيــس  ابلغ 
وكيلة  عون،  ميشال  العامد 
األمن العــام لألمم املتحدة 
التنفيذية ل«برنامج  واملديرة 
للمستوطنات  املتحدة  األمم 
محمد  ميمونة  البرشيــة« 
رشيــف، خالل اســتقباله 
يف  امس  ظهــر  قبــل  لها 
الذي  »لبنان  ان  بعبدا،  قرص 
اقتصادية  ظروفــا  يواجه 
واجتامعيــة صعبة، يتطلع 
اىل دعــم منظــامت األمم 
املتحــدة والدول الشــقيقة 
والصديقــة يك يتمكن من 
الخروج مــن الضائقة التي 

يعيشها منذ اشهر«.
التي  »املساعدات  ان  واكد 
تلقاها لبنان ليســت كافية 
من  أصابه  مــا  اىل  بالنظر 

ارضار، ســواء بعد االنفجــار يف مرفأ بريوت او 
انتشار جائحة »كورونا«، ومسألة النزوح السوري 
الذي تضاعف خالل سنوات الحرب السورية، حتى 
وصلت اعداد النازحن السورين اىل مليون و800 
الف نازح، وتجاوزت الكلفة التي تكبدها لبنان 45 
مليار دوالر، فضال عن االنعكاســات السلبية عىل 
االقتصــاد اللبناين بعد اقفال الحــدود اللبنانية - 
السورية وتعذر حركة تصدير املنتجات اللبنانية«، 
معتربا انه »من املســتحيل االستمرار يف استقبال 
هذا العدد الضخم من النازحن الســورين، وعىل 
املجتمــع الدويل من جهة واألمم املتحدة من جهة 

ثانية، العمل عىل اعادتهم اىل قراهم يف سوريا ال 
سيام تلك التي باتت آمنة«.

وإذ رأى الرئيس عــون ان »التضامن الدويل مع 
لبنان هو دليل ثقة مبســتقبل هذا البلد وشعبه، 
عىل الرغم من كل الظروف القاســية التي مير بها 
حاليا«، وشدد عىل ان »إرادة اللبنانين يف مواجهة 
التحديات ثابتــة، وال بد للمجتمع الدويل ان يؤدي 
إيجاد حلــول لالزمات  دوره يف املســاعدة عىل 

املتالحقة يف بلدنا«.
التي  »املســاعدات  بـ  الجمهورية  رئيس  ونوه 
للمســتوطنات  املتحدة  األمــم  برنامج  قدمهــا 
البرشيــة »UN HABITAT« الذي يعمل من اجل 

مســتقبل حــرضي افضل 
العمرانية  التنمية  وتحقيق 
املســتدامة، ال ســيام بعد 
بــريوت،  مرفــأ  انفجــار 
حيث اجرى مســحا ميدانيا 
الف   160 وجمــع  لألرضار 
طن من الــركام. كام اطلق 
طوارئ  مســاعدة  مرشوع 
157.7 مليون دوالر،  بقيمة 
وأعاد تأهيل 23 مدرسة يف 
بريوت وجبــل لبنان و100 
ان  ومتنى  ســكنية.  وحدة 
الربنامج يف  يســتمر عمل 

مجاالت اختصاصه كافة«.
بدورهــا، اطلعت ميمونة 
عىل  عون  الرئيــس  رشيف 
قــام  التــي  »النشــاطات 
املتحدة  األمــم  برنامج  بها 
البرشيــة  للمســتوطنات 
واملشاريع التي يعتزم االســتمرار بتحقيقها، اىل 
جانب ما قدمه الربنامج من استجابة لكارثة بعد 
انفجار مرفأ بريوت. وعربت عن تضامن الربنامج 
مع لبنــان رئيســا وحكومة وشــعبا«، مؤكدة 
»استمرار العمل عىل تقديم كل املساعدات املمكنة 
يك يتمكن لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي 

مير بها«.
ورافق رشيــف يف زيارتها، رئيســة الربنامج 
القطري ملوئل األمم املتحدة تاينا كريستيانســن، 
مدير املكتب التنفيذي نيــل خور واملمثل اإلقليمي 

ملوئل األمم املتحدة يف العامل العريب عرفان عيل.

عون مستقبالً ميمونة رشيف والوفد املرافق            )دااليت ونهرا(

ــة؟ ــوم ــك ــح ــد تـــألـــيـــف ال ــواعــ ــ ــر ق ــّي ــغ ــت ــم... فـــهـــل ت ــ ــس ــ ــح ــ حــــزيــــران شـــهـــر ال
الــســيــنــاريــوهــات البديلة؟ بـــدأ الــحــريــري االعــــداد لـــالعـــتـــذار... ومـــا هــي  هــل 

محمد بلوط

هل حان الوقــت لتغيري قواعد تاليــف الحكومة يف ظل 
انسداد اآلفاق امام املحاوالت والحلول التي اتبعت منذ تكليف 

ألرئيس الحريري وحتى اليوم؟
قد يكون الجواب عىل هذا الســؤال غري جاهز االن، لكن ما 
حصل يف االيام االخرية يؤرش اىل ان مبــادرة الرئيس بري، 
التي انطلقــت بزخم ملحوظ مؤخرا، قد اصيبت بانتكاســة 
بعد ان عجز الثنايئ الشــيعي يف اقناع النائب جربان باسيل 
باالقرتاحــات واملخارج املطروحة لعقدة تســمية الوزيرين 
املســيحين ومنح التيار الوطني الحر للحكومة، ومل يحصل 
الخليالن منه ســوى عــىل جواب ايجايب يف شــان توزيع 

الحقائب.
ومــا زاد الطن بلّة، مــا نقل الحقا عن مصــادر الرئيس 
الحريري مــن موقف، يقطع الطريق عــىل مواصلة الحوار 
غري املبارش بينه وبن باســيل، ويؤكد عىل حرصية مثل هذا 
التفاوض مع الرئيس ميشال عون الذي يبدو واضحا انه يشدد 
عىل اولوية حل هذه العقد مع صهره باســيل بصفته رئيس 

اكرب كتلة نيابية مسيحية.
ورغم تأكيد عن التينة ان مبادرة بري مســتمرة ومل تصل 
اىل خواتيمها، فان اليومن املاضين استحرضا مجددا السجال 
بن طريف النزاع واشــاعا اجواء غري مشجعة وال تبعث عىل 
التفاؤل باحراز تقدم قريبا.  وهذا ايضا يستحرض الكالم الذي 
قاله االمن العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله يف ذكرى 
انشــاء محطة تلفزيون املنار وتأكيده عىل عدم تحديد مهل 
ملساعي تأليف الحكومة ، ودعوته يف الوقت نفسه حكومة 
ترصيــف االعامل اىل تحمل مســؤولياتها للتصدي لالزمات 

املعيشية واالجتامعية يف البالد.
ويقول مصدر ســيايس بارز، ان ما ســجل مؤخرا يؤرش 
بوضوح اىل ان عمليــة تأليف الحكومة وفق اآللية والوقائع 
التي حكمتها وتحكمها حتى اليوم مرشــحة الن تبقى تدور 
يف حلقــة مفرغة ، الفتا اىل ان الوقــت بات عامال ضاغطا 
للغاية وان اســتهالك املزيد منه يعني االنهيار واالنحدار اكرث 
نحو الهاوية، ما يفرض التعامل مــع االزمة بطريقة اخرى 
ليس عىل صعيد تأليف الحكومة فحسب، بل ايضا عىل صعيد 

الوضع العام وكيفية ادارة الدولة.
ويعتقد املصدر ان شهر حزيران يفرتض ان يكون مفصليا 
لحسم الخيارات يف شــان موضوع الحكومة، فاما تتشكل 
بتوافق عون والحريري، واما يتكرّس الطالق بينهام، ويحصل 
ما يحصل بعد ذلك من تطورات، اكان عىل صعيد مسار ومصري 

صعيد  عــىل  ام  الحكومة، 
الوضع العام يف البالد.

وال يعنــي تغيــري قواعد 
احداث  الحكومــة  تأليــف 
اي انقــالب عــىل االصول 
هذه  تحكم  التي  الدستورية 
تتعدل  رمبا  لكــن  العملية، 
اســاليب قيــادة التفاوض 
والضغــوط التــي ميكــن 
القيام بها عىل طريف النزاع 
امرهام  حسم  عىل  لحملهام 
املتبادلة  التنــازالت  وتقديم 
متلك  مهمة  حكومة  لصالح 
املواصفــات التــي حددتها 

املبادرة الفرنسية.
وحتــى اآلن مل تتبلور او 
سيقدم  التي  الخطوة  تتضح 
عليها الحريري اذا ما فشلت 

مبادرة بري ، لكن االجواء التي رشــحت عن »بيت الوســط« 
واجتامعات »كتلة املستقبل« االخرية توحي بان خيار االعتذار 
مطروح وان كان قد سحب من التداول بعد ان كرث الكالم عنه 

منذ اسابيع قليلة .
ويقول احد اعضاء كتلة نواب »املســتقبل«:  مل نسمع ومل 
يطرح الحريري معنا هذا املوضوع،  كام انه مل يناقشــه مع 
الدائرة املصغرة املحيطة به. لكننا ملســنا مؤخرا انه يف صدد 
القيام بخطوة ما يف حال استمرت االزمة الحكومية، ال سيام 
انه اكد غري مرة انه من غري املقبول االســتمرار بالسكوت عن 
انهيار البلد بهذا الشكل، وانه لن يقبل بان يبقى شاهدا عىل ذلك.

واذا كان الحريري مل يحســم امره حتى اآلن لحســابات 
واعتبارات عديدة، فانه يتجه اىل االعتذار ولن يبقى متمسكا 
بورقة التكليف طويال، وســيقدم عىل هــذه الخطوة وفق 
خطة بدأ يتهيأ لها تساعده يف االحتفاظ بحضوره السيايس 
والشعبي، اكان عىل صعيد استمراره يف لعب الدور االول يف 
الشارع الســني واختيار الرئيس املكلف البديل ام عىل صعيد 
اعادة اســتنهاض جمهور »املســتقبل« للدخول يف مرحلة 
التحضري لالنتخابات النيابية يف موعدها بعد اقل من سنة«.

ومثة سيناريوهات عديدة مطروحة يف حال فشل مساعي 
تشــكيل الحكومة برئاســة الحريري خالل هذا الشهر لعل 

ابرزها:
 -  تكليــف رئيس جديــد للحكومة يكــون للحريري دور 

اسايس يف تسميته مبوافقة االطراف االخرى ويف مقدمها 
الثنايئ الشيعي.

ويف مثل هذه الحال ينرصف الرئيس املكلف الجديد لتأليف 
حكومة عمل ومهمة، وفق اســس املبادرة الفرنســية بعيدا 
عن اجواء التناحر الشــخيص بن الحريري من جهة، وعون 
وباســيل من جهة اخرى، وبعيدا ايضا عام يقال من »فيتو« 

سعودي عىل شخص الحريري 
وتكــون مهمة الحكومة يف مثل هذه الحال وقف االنحدار 
نحو الهاوية وتفعيل مؤسسات الدولة، وتحقيق الحد االدىن 
من الخطوات لفرملة االزمة االقتصادية واالجتامعية وادارة 
واالرشاف عــىل تأمن الحــد االدىن من الدعم واملســاعدات 
الخارجيــة وتنفيذ القوانن واملشــاريع امللحة مثل البطاقة 
التمويلية بديال عن رفع الدعم .اما برنامج االصالح الشــامل 

فيرتك لحكومة ما بعد االنتخابات النيابية العام املقبل.
 -  التوافق عىل اسم بديل للحريري يكون شخصية مستقلة 
مقبولة مــن الجميع ويحظى بثقة غالبيــة املجلس النيايب 
لتشــكيل حكومة تحرض وترشف عىل اجراء االنتخابات يف 

موعدها العام املقبل.
ويف الحالتن، فان تشــكيل احدى الحكومتن يفرتض ان 
يحصل يف الصيــف، باعتبار ان هناك حاجة لحكومة اصيلة 
من اجل وقف االنهيار، خصوصــا ان حكومة دياب ال تقوم 
حتــى مبهام ترصيف االعــامل، عدا عن ان البالد ســتدخل 

تدريجيا يف اجواء املعركة االنتخابية بعد شهور قليلة.

ـــــــــــــــري ـــــــــــــــن الحري ـــــــــــــــحب يدهـــــــــــــــا م ـــــــــــــــا تس ـــــــــــــــدة... وفرنس ـــــــــــــــة ُمجّم املفاوضـــــــــــــــات الحكومي

بري أبرق ُمهنئا الرئيس الصيني ورئيسة مجلس النواب القبرصي
أبرق رئيس مجلس النــواب نبيه بري اىل 
االمــن العام للجنــة املركزيــة يف الحزب 
الشــيوعي الصيني، رئيس جمهورية الصن 
الشــعبية يش جن بينغ، مهنئــا بالذكرى 
املئوية لتأســيس الحزب الشيوعي الصيني، 
لتعزيز  العمــل  آمال يف برقيتــه »مواصلة 
التعــاون والتنســيق يف مختلف املجاالت ال 

ســيام الترشيعية منها مبــا يخدم مصالح 
البلدين ».

كام أبــرق مهنئا إلنيتا دميرتيو ملناســبة 
انتخابها رئيسة ملجلس النواب يف جمهورية 
املشرتك  التعاون  قربص، متطلعا اىل »تعزيز 
بن الربملانن يف املجاالت الترشيعية ملا فيه 

مصلحة البلدين والشعبن الصديقن«.

استقبلت سفيري املكسيك وكندا
عكـــــــــــــــر بحثـــــــــــــــت مـــــــــــــــع إريكســـــــــــــــون أهميـــــــــــــــة
ــــــان ـــ ـــ ـــ ـــــــــي للبن ـــ ـــ ــــــع الدول ـــ ـــ ـــ ــــــويد واملجتم ـــ ـــ ـــ ـــــــــم الس ـــ ـــ دع

مجلس  رئيس  نائبة  استقبلت 
الوطني  الدفــاع  وزيرة  الوزراء 
واملغرتبن  الخارجيــة  وزيــرة 
بالوكالــة يف حكومة ترصيف 
األعــامل زينة عكر، الســفرية 
تشاستيناي،  شــانتال  الكندية 
وتم البحث يف العالقات الثنائية 
بــن البلدين وســبل تطويرها، 
والدعم  املســاعدات  إىل  إضافة 
الكندي املســتمر للبنان ملعالجة 
األزمة اإلنســانية واالقتصادية 

الراهنة.
والتقت ســفري املكسيك خوسيه إغناسيو 
العامة  األوضــاع  مادراســو، وبحثت معه 

والعالقات الثنائية بن البلدين.
وكذلــك، اســتقبلت عكــر نائبــة وزير 
التعاون اإلمنايئ الدويل يف وزارة الخارجية 
الســويدية جانن إمل إريكســون، بحضور 

السفرية الســويدية آن ديســمور، يرافقها 
مديــر املســاعدات اإلنســانية يف الوكالة 
الســويدية للتنمية للرشق األوســط وآسيا 
الســفارة.  من  ووفد  هوملكفيســت  غوران 
وتــم البحث يف األوضــاع العامة يف لبنان 
واملنطقــة، إضافــة اىل تعزيــز العالقات 
الثنائية واملســاعدات التي تقدمها الســويد 

عكر مجتمعة مع اريكسون والوفد املرافق
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

ابتسام شديد

ســاهم خطاب األمني العام 
لحزب الله يــوم الثالثاء، عىل 
سياســية،  مصادر  تعبري  حد 
يف خلط  الكثــري من األوراق  
الداخليــة بدءا مــن املوضوع 
الحكومــي اىل البــت مبصري 
املبكرة،  النيابيــة  االنتخابات 
فحســم الســيد الجدل القائم 
الشيعي  الثنايئ  رفض  بتأكيده 
قبل  النيابية  االنتخابات  اجراء 
موعدها، معلنا أيضا االستمرار 
الحريري  ســعد  تكليــف  يف 
وموزعــا مســؤولية التأخري 
النزاع  طريف  اىل  التشكيل  يف 
 يف »بيــت الوســط« وبعبدا. 
فمن الواضح ان بني حزب الله  

و«التيار العــوين« اكرث من نقطة  اختالف مؤخرا 
قناعة  بســبب  الحكومي  التفاوض  موضوع  يف 
مفادها ان التعطيل ليس ســببه »بيت الوســط« 
فقط ، بل رشوط النائب جربان باســيل وقد ثبت 
بعد اجتامعات البياضة ان االيحاءات باحراز تقدم 

مل تكن يف مكانها الصحيح.
نقطة االختالف األخرى تتمثل بشكوى العونيني 
التغطية  من انحياز حليفهم الشــيعي  وتأمــني 

الشيعية لبقاء سعد الحريري رئيسا مكلفا.
فليس رسا ان األمور  مؤخــرا، مل تكن عىل ما 
يرام بني الثنايئ و«مرينا الشــالوحي« ، فترصيح 
النائب جربان  باسيل حول السالح  وفشل تفاهم 
مار مخايل يف بنــاء الدولة ونجاحه فقط يف وأد 
الفتنة عشية اطاللة السيد نرصالله  مل يكن كالما 
عابرا، بل حمل رسائل عتب من الرشيك املسيحي، 

عززه كالم صدر عن قيــادات مقربة  من »مرينا 
الشــالوحي«  تركت أصداء ســلبية وصدمة يف 

الوسط السيايس.
كالم القيادة العونيــة ليس بعيدا عام يحىك يف 
يتحدث  عونيون  عن  السياسية،  حيث  الصالونات 
انحياز واضح من الثنايئ الشــيعي للحريري،   وان 
الثنايئ  ال يراعي مطالب التيار يف معركة التأليف، يف 

وقت يدفع العهد والتيار الوطني الحر مثن االنهيار.
مل يعد ســهال اخفاء معامل الصدام والتوترات بني 
الثنايئ والتيار الوطني الحر التي تظهر فجأة ثم تختفي 
بعد فرتة، ولكنها دامئا تبقى منضبطة وتحت السيطرة.

ال يخفــي عارفون ان لدى حزب الله  مالحظات 
عىل التيار ايضا، حيث مل يفهم بعد الســبب الذي 
يدفع التيار اىل طرح  االستقالة من مجلس النواب  
وسبب عرقلة  مبادرة الرئيس نبيه بري يف الوقت 
الحكومة،  لتأليف  األولويــة  ان تكون  الذي يجب 

إزاحة  بدل  الرتكيز عىل هدف   
الحريري ودفعه اىل االعتذار.

فريق ٨  يف  ســيايس  يؤكد 
آذار ان  حــزب اللــه ال يجاري  
رغبة حليفه التيار الوطني الحر 
الجامحــة باحــراج الحريري، 
رشيكا  يكــون  ان  يرفض  كام 
يف عزله سياســيا لعدة عوامل 
أبرزها: مخاوفــه من الفوىض  
 - الفتنةا لســنية  ومــرشوع 
الشــيعية  وما يجهز للساحة 
الداخلية من فوىض بدأت تظهر 
مع طوابــري البنزين وما يحدث 
املحروقات،  محطــات  عــىل 
ويصف السيايس العالقة بأنها 
مثرية للجــدل، لكن الغوص يف 
أسبابها يظهر الحاجة اليها يف 
سيناريوات  من  يرسم  ما  ضوء 

كارثية لزعزعة الوضع اللبناين.
ليس صحيحا ان حزب الله يؤدي  دور الحاضنة 
السياسية لسعد الحريري، لكنه حريص، كام تقول 
مع  الخصومة  تجربة  تتكرر  سياسية، أال  مصادر 
فحزب  السنية،  والزعامة   السياســية  الحريرية 
الله  ال يريد ان  توّجــه اليه تهمة  كرس الحريري 
وأقصائه سياسيا الحقا، وهناك دوافع كثرية ايضا  
متنع الخالف وتجعل حزب الله والحريري يتأبطان 
ذراع بعضهام بعضا حكوميا لتفادي ســيناريوات 

دراماتيكية بعد االرتطام الكبري.
يســجل املتابعون ان »الســتاتيكو« السابق ال 
يزال مســتمرا بني »املســتقبل« وحزب الله، اال 
الضغوط  وتزايــدت  الظروف  تغــريت  حال  يف 
عــىل الحريري لالعتذار، فحينئــذ رمبا قد يطرأ 

املعادالت. تغري عىل 

»مضبوطة« الحكومي  امللف  في  والتيار   الله  حزب  »تــوتــرات« 
الحريري اعتذار  »كأس«  تجّرع  لعدم  الشيعي  يضغط...  الثنائي 

حّق اللبنانيين املغتربين محفوظ في القانون في اإلقتراع والترّشح
»الخارجية« شّكلت لجنة لبدء التحضير النتخاب غير املقيمين منذ اآلن

دوليل بشعالين

يخىش املغرتبون اللبنانيون الذين انتخبوا للمرّة 
األوىل يف حياتهم يف بلــدان اإلغرتاب يف الدورة 
اإلنتخابية املاضية أي يف العام 201٨، من أن يتّم 
إقصاؤهم يف اإلنتخابــات النيابية املقبلة، أكانت 
حصلت يف وقــت ُمبكــر أو يف موعدها، بعدما 
تناهى اىل مسامعهم خرباً عن احتامل إلغاء إقرتاع 
املغرتبني يف اإلنتخابــات املقبلة.فهؤالء يرفضون 
إلغــاء اإلنتخابات ويريدون املشــاركة يف إحداث 
التغيري يف الحياة السياسية مثلهم مثل اللبنانيني 
يف الداخل، عن طريق إيصال صوتهم يف صناديق 

اإلقرتاع.
وعىل أســاس هذا الخرب الــذي تناقلته بعض 
التواصل اإلجتامعي،  وســائل اإلعالم ووســائل 
تحّركت مجموعات إغرتابيةيف عدد من دول العامل 
أملانيا، رومانيا،  إيطاليا، بريطانيا،  منها فرنســا، 
بلجيكا،هونغ كونــغ، الواليات املتحدة األمريكية، 
سويرسا، أوسرتاليا، األرجنتني، الكويت والرياض.. 
وأرسلت رســالة اىل وزارة الخارجية واملغرتبني، 
قالت فيها: »نؤكّد أنّنا، كهيئات متّثل رشيحة كبرية 
من املغرتبني اللبنانيني، لن نقبل تهميشــنا وكتم 
مقّدس،  دميوقراطي  حــّق  فاإلنتخابات  صوتنا.. 
مكرّس بالدســتور والقوانني، وهو حق مكتسب، 
ترّســخ يف اإلنتخابات املاضية، ولن نقبل بإعادة 
عقارب ساعة الدميوقراطية والحقوق اىل الوراء«.

كام نرشت هذه املجموعات وعددها 21 مجموعة، 
والتي تضّم رجال أعامل وشــخصيات من مختلف 
القطاعات،رشيطــاً مصّوراً تحــّدث فيه عدد من 
املغرتبــني عن حّقهم يف اإلقــرتاع، عىل ما نّصت 
عليه املادة 111 من قانون اإلنتخابات للعام 2017 
والتي جاء فيها أنّــه: »يحّق لكّل لبناين غري مقيم 

عىل األرايض اللبنانية أن مُيارس حّق اإلقرتاع«.
أوســاط ديبلوماســية متابعة أكّدت أّن نائبة 
رئيــس الحكومة، وزيرة الدفــاع الوطني ووزيرة 
الخارجيــة بالوكالة زينــة عكر فور تســلّمها 
مهامها يف »الخارجية، عقدت اجتامعاً تطرّق اىل 
موضوع انتخاب املغرتبني وشــكّلت لجنة للعمل 
عليه، التخاذ التدابري اللوجيســتية الالزمة إلجراء 
هذه العمليــة يف موعدها. وأوضحت بأّن القانون 
اإلنتخايب الحــايل رقم 44 الصادر بتاريخ 6/17/ 
20217، قد نّص يف الفصــل الحادي عرش تحت 
املقيمني عىل  اللبنانيــني غري  اقرتاع  عنوان: »يف 
األرايض اللبنانيــة«، عىل حّق اقــرتاع كّل لبناين 
مغرتب. كام فّند كيفية إجراء عملية اإلنتخاب يف 
املراكز اإلنتخابية يف الســفارات أو القنصليات أو 

يف أماكن أخرى تحّددها الوزارة وفقاً ألحكام هذا 
القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية واملغرتبني، 
وتســجيل املقرتعــني، واإلعــالن عــن القوائم 
اإلنتخابية، وتحديد األقــالم والهيئات وصوالً اىل 
عملية اإلقرتاع وإحصاء األوراق وتوزيعها، وإيداع 
املغلّفات وباقي املســتندات اإلنتخابية بهدف فرز 
األصوات. وهــذا األمر يجعل حــّق املغرتبني يف 
اإلقرتاع محفــوظ يف القانون يف أي وقت تجري 

فيه اإلنتخابات. 
واملغرتبني بصدد  الخارجيــة  وزارة  فإّن  ولهذا، 
التحضري لــكّل هذه األمور اللوجيســتية لتصبح 
الســفارات والقنصليات اللبنانية يف دول الخارج 
جاهزة إلجراء عملية اإلنتخــاب متى تقّرر دعوة 
وزارة الداخليــة والبلديات الهيئــات الناخبة اىل 
اإلنتخابــات النيابيــة املقبلة. علامً بأنّه ســبق 
للســفارات والقنصليات أن حــّرت لإلنتخابات 
النيابية املاضيــة يف العــام 201٨، وجرى نقل 
العملية اإلنتخابية من جميع دول العامل بشــكل 
مبارش من وزارة الخارجيةعىل شاشــة عمالقة، 

ما يجعل مهّمتها أسهل يف العام املقبل. 
وأشارت األوساط الديبلوماسية، اىل أّن القانون 
اإلنتخايب نفســه، نّص عىل حــّق املغرتبني يف 
الرتّشــح أيضاً، وليس فقط يف اإلقرتاع، ال سيام 
يف الدورة املقبلــة، إذ ورد يف املادة 112 املتعلّقة 
باملرّشحني من غري املقيمني أّن »املقاعد املخّصصة 
يف مجلس النّواب لغري املقيمني هي ســّتة تُحّدد 
بالتساوي ما بني املســيحيني واملسلمني، موّزعني 
كالتايل: ماروين، أرتوذكيس، كاثولييك، ســّني، 
شيعي، درزي وبالتساوي بني القارات الست«. وهذا 
يعني بأنّه يف حال تقّرر إجــراء اإلنتخابات وفق 
القانون الحايل، فإنّه ال مُيكن إلغاء حّق اللبنانيني 
غري املقيمني يف الرتّشح، كام ال مُيكن عدم اعتامد 
هذه املقاعد السّتة املخّصصة للمرشحني املغرتبني.

وبرأي االوســاط ، فإّن اإلنتخابــات النيابية 
املقبلــة التي بدأت األحزاب السياســية تتحّر 
لهــا يف دول الخارج قبــل الداخل، من دون أن 
الجديــدة، نظراً ملا  الحكومــة  تنتظر تشــكيل 
مُيّثلــه املغرتبون مــن قيمــة لبنانية يف دول 
الخارج كــام يف بلدهم لبنان الــذي ال يزالون 
عائالتهم  خالل  من  به  عالقتهم  عىل  يحافظون 
منذ  لهم«  املــايل  »الدعم  ومُيّثلون  وأقاربهــم، 
عقود، ال بّد وأن يجــري خاللها إضافة املقاعد 
الســتة لغري املقيمني يف حال حصولها. فاملادة 
األخري نّصت عىل  اإلنتخــايب  القانون  122 من 
أعضاء  عدد  اىل  تُضاف  الســّتة هذه  املقاعد  أّن 
الدورة  يف  عضواً   134 لُيصبــح  النواب  مجلس 

التي  الدورة األوىل  التي ســوف تيل  اإلنتخابية 
ســتجري وفق هذا القانون )أي يف اإلنتخابات 
املقــّررة يف العام 2022(. عــىل أن يُصار يف 
الــدورة الالحقــة )أي يف انتخابــات العــام 
2026( تخفيض ســّتة مقاعــد من عدد أعضاء 
مجلس النــّواب الـ 12٨ من الطوائف نفســها 
التي خّصصت لغــري املقيمني يف املادة 112 من 
يُتخذ يف مجلس  القانون، وذلك مبرســوم  هذا 

الوزير. اقرتاح  بناء عىل  الوزراء 
وعــن تحميل املجموعــات اإلغرتابيــة وزارة 
الخارجية مســؤولية مبارشة عــن صون أصول 
وقواعد مامرسة الحياة الدميوقراطية واملساهمة 
يف تعزيزهــا من خــالل حامية حــّق املغرتبني 
الدســتوري يف اإلقــرتاع الحّر، واملشــاركة يف 
العملية الدميوقراطية، عىل مــا ورد يف الكتاب، 
بأّن هذه املســؤولية مشرتكة  عّقبت األوســاط 
تتقاسمها الحكومة والوزارات املعنية، كام مجلس 
النّواب الذي أقّر القانون اإلنتخايب الحايل وأعطى 
اللبنانيني غري املقيمني الحّق يف التصويت يف دول 
اإلنتشار، وال بّد بالطبع من الحفاظ عىل هذا الحّق 

بعد أن حصلوا عليه.
وفيــام يتعلّق بالكلفة التي ســتتكّبدها الدولة 
الســائرة نحو اإلفالس لعملية اقرتاع املغرتبني يف 
دول الخارج، وإذا ما كانت ســتحول دون انتخاب 
هؤالء، شّددت األوساط عينها، عىل أّن اإلنتخابات 
النيابية مقّررة بشــكل مبــديئ يف أيّار من العام 
املقبل، ويف حال مل مينــع أي طارىء أو ظرف ما 
حصولها يف موعدها، فال بّد من انتخاب اللبنانيني 
من غــري املقيمني حيثام ُوجــدوا. أّما فيام يتعلّق 
بالكلفة، فعىل الحكومة تدبري هذا األمر، ومنذ اآلن 
وحتى العام املقبل ال مُيكــن الجزم حول إمكانية 

تحّسن أو تدهور الوضع اإلقتصادي يف البالد. 
ولفتــت االوســاط، اىل أنّه مــن املفرتض أن 
تتشــكّل حكومة جديــدة يف أرسع وقت ممكن، 
وأن تبدأ بالتأســيس لإلصالحات املطلوبة بهدف 
الحصول عىل الدعم املايل الالزم من الدول املانحة 
ودول املجتمع املدين إلنقاذ البالد ومعالجة بعض 
اللبنانيني قد ساهموا  املغرتبني  بأّن  األزمات. علامً 
عىل مــّر العقــود املاضية مســاهمة كربى يف 
الحفاظ عىل العيش الكريــم لعائالتهم يف لبنان 
إن من خــالل التحويالت أو اإلســتثامر أو الدعم 
الســيايس يف بالد اإلغرتاب. وهذا الدعم ال بّد وأن 
يســتمّر ال ســيام يف املرحلة الراهنة التي تزداد 
فيها العائالت اللبنانية فقراً يوماً بعد يوم بســبب 
اللبنانية مقابل  للــرية  الرشائية  القدرة  انخفاض 

العمالت األجنبية بشكل غري مسبوق.

ــن ــي ــي ــان ــن ــب ــل ــان قـــــــادر بــــــــــإرادة ال ــنـ ــبـ ــي: لـ ــانـ ــيـ ــفـ ــسـ الـ
ــة الــعــربــيــة ــ ــن األمـ ــ ــن أم ــه مـ ــنـ ــى الــصــمــود .. وأمـ عــل

ميشــال  العامد  الجمهورية  رئيس  اســتقبل 
عــون، وفدا من »املؤمتر القومي االســالمي«، 
ونوابا وشخصيات سياسية  احزاب  ضم رؤساء 
العربية،  الــدول  ونقابية مــن لبنان وعدد من 
التهنئة  الجمهــوري لتقديم  حرت اىل القرص 

والتحرير«. املقاومة  »عيد  ملناسبة 
العام  املنســق  اللقــاء، تحدث  يف مســتهل 
ل«املؤمتر القومي االســالمي« خالد السفياين، 
بذكرى عيد  احتفاله  لبنان يف  فأكد »مشــاركة 
املقاومــة والتحريــر، كام مشــاركة املقاومة 
الكيان  عىل  العظيــم  بانتصارها  الفلســطينية 

الصهيوين«.
ورد الرئيــس عون مؤكــدا ان »لبنان يحتفل 
يف كل عام بعيد املقاومة ألنها شــكلت منوذجا 
وذكر  للنرص«.  وبالتــايل  والصمــود  للصالبة 
مبواقفه ابان حرب متوز، مشــددا عىل ما قاله 
حينها بأنه »لــن تكتب الغلبة إلرسائيل بعد هذه 

النرص  تحقيق  اصبحت عاجزة عن  الحرب، وهي 
يف اي حــرب تخوضها. وهذا مــا كان واضحا 
العدو  يف حرب غــزة االخــرية، حيث تفاجــأ 
االرسائيــيل كام العامل باملقاومــة وما حققته 
فانقلبــت املوازين«، متمنيــا ان »تعود القضية 

للعرب«. االساس  القضية  الفلسطينية 
وضــم الوفــد ممثلني عــن لبنــان، الغرب، 
ليبيــا،  األردن، مــرص،  تونــس،  موريتانيــا، 
الســودان، التشــاد، البحرين، اليمــن، اململكة 

والصومال. الكويت  السعودية،  العربية 
العربية  االحــزاب  وفد  التقى  الظهــر،  وبعد 
رئيــس حكومة ترصيف األعامل حســان دياب 

نفسها. للغاية  الحكومية،  الرسايا  يف 
وألقى دياب كلمة قــال فيها: »نحن مؤمنون 
أن اإلحتالل إىل زوال مهام طال الزمن. نحن يف 
البوصلة هي فلســطني، ولذلك،  أن  لبنان نؤمن 
فــإن العودة إىل الســري وفق هــذه البوصلة، 

يعيد العــرب إىل قضيتهم الجامعة، وإىل الروح 
خالل  شــهدت  لألســف  التي  الواحدة  العربية 
الســنوات املاضيــة تراخيا، وعرفــت قضيتهم 
تراجعــا«، مضيفا »مير لبنــان بظروف صعبة 
العرب  أشــقائه  تضامن  إىل  ويحتــاج  جــدا، 
وأصدقائه يف العامل، وأن يقفوا إىل جانبه. وأنا 
عىل ثقة، أن األشــقاء العرب لن يقفوا مكتويف 
األيــدي. نحن تحت حصار قــاس، واالنهيار ال 
انهيار  الــذي يريد  العــدو اإلرسائييل  إال  يخدم 

منه«. للثأر  لبنان 
اللقاء، تحدث الســفياين باســم  ويف بداية 
الوفد حيث شــدد عىل »دور رئيــس الحكومة 
وعدد من املســؤولني يف تعزيــز صمود لبنان 
يف ظل األوضــاع الصعبة«، وأعــرب عن ثقته 
الصمود  عىل  اللبنانيني  بــإرادة  قادر  لبنان  بأن 
وتجاوز املحنة«، مشددا  عىل »أن أمن لبنان من 

العربية«. األمة  أمن 

العربية<  >األحــزاب  وفد 
التحرير بعيد  مهنئاً  زار 

الفوالذية العاصفة  تدريب  اختتام  >اليونيفيل<: 
اللبنانّية املسلحة  القوات  مع  الحّية  بالذخيرة 

الحية  بالذخرية  تدريبات  امس،  اختتمت 
أيام، بني جنود حفظ  اســتمرت خمســة 
القوات  من  وجنود  لليونيفيل  تابعني  سالم 
يف  التدريب  جرى  حيث  اللبنانية،  املسلحة 
ســاحة مفتوحة تقع جنــوب املقر العام 

الناقورة. يف  لليونيفيل 
وأشــار بيان لليونيفيل، اىل أن »تدريب 
»العاصفــة الفوالذية«، الذي تولت قيادته 
قــوة االحتيــاط التابعــة للقائــد العام 
القوتني  اجراؤه بني  يتــم  لليونيفيل والذي 
مرتني يف الســنة، تضمن اســتعامل عتاد 
مدرع ومدفع رشــاش ونــريان حية من 

خفيفة«. أسلحة 
الذي  التدريب  »خــالل  أنــه  اىل  ولفت 
جرى هــذا األســبوع، شــارك جنود من 
القوات املســلحة اللبنانيــة وجنود حفظ 
التابعــة للقائد  ســالم من قوة االحتياط 
والقطاع  وفرنسا(  )فنلندا  لليونيفيل  العام 
الغريب )غانــا وجمهورية كوريا وماليزيا 
والقطاع  وإيطاليــا(  وإيرلنــدا  وبولنــدا 
الرشقــي )الهنــد وإندونيســيا ونيبــال 
وإســبانيا(«، مشــريا اىل أنه »شارك يف 
الخامس وعنارص  اللــواء  التدريب عنارص 
اللــواء الســابع وفوج التدخــل الخامس 
يف القــوات املســلحة اللبنانية عىل مدار 

األسبوع«.
أنــه »مبوجب قرار مجلس  البيان  وذكر 
جوهر  يشــكل  الذي   ،1701 الدويل  األمن 
والية اليونيفيــل، تدعم بعثة األمم املتحدة 
املســؤولة  اللبنانية  املســلحة  القــوات 
جنوب  يف  واالستقرار  األمن  عن  الرئيسية 
لبنان. وإحــدى الطرق للقيام بذلك هي من 
التدريب  هذا  مثل  املنسقة،  األنشطة  خالل 
الذي جرى خالل هذا األســبوع«، موضحا 
بناء  يف  تســاعد  املنسقة  »األنشــطة  أن 
اللبنانية  املسلحة  القوات  وتساعد  القدرات 
أفضل  بشــكل  معا  العمل  عىل  واليونيفيل 
للحفــاظ عىل األمــن يف الجنوب. وتعمل 
املهارات  تحســني  عــىل  األنشــطة  هذه 
والخربات، اىل جانب الحفاظ عىل الكفاءة 
إجراءات  عىل  والتدريب  املتبادلة،  واملعرفة 
التنســيق  آليات  وإرســاء  الناري،  الدعم 
املناســبة، وضامن االرتبــاط الفعال عىل 

املستويات«. جميع 
ولفت اىل أنــه »خالل تدريب »العاصفة 
الفوالذيــة« هذا األســبوع، كان الحد من 
من  املنطقة  لســكان  محتمــل  إزعاج  أي 
األولويــات. وقــد عملت ســفن البحرية 
اللبنانيــة املدعومــة من قــوة اليونيفيل 

البحر«. يف  السالمة  تأمني  عىل  البحرية 

وداخلي خارجي  حصاران  حصارنا  أرســان: 
غرد رئيس الحزب »الدميوقراطي اللبناين« 
»تويرت«:  عىل  حســابه  عرب  أرسالن  طالل 
»ســبات عميق، الدواء بدأ ينفد بشكل كبري، 
ال حليب لألطفال، طوابري الســيارات لتعبئة 
البنزيــن تكرب كل يوم، ال كهرباء، الدوالر 15 

ألف لرية ونحن يف دولة حصارها غري معلن.
الفارق الوحيــد أن حصارنا حصاران، حصار 
خارجي وحصار داخيل من مجموعة خوفها 
وارتباكهــا يجعلها تتمســك مبوقعها أكرث 

فأكرث... نهايتكم وخيمة«.

ــي وطــن حــــــداد  يـــــوم  آب   4 اعـــتـــبـــار  مــــرســــوم  وقّــــــع 

ــأ: أنـــا أعــتــرف ــرف ــي شــهــداء امل ــاب ألهــال تقريباًديـ وحــدي  كنُت  ألنني  هزمني  الفساد  أن 

دياب مجتمعاً مع وفد اهايل شهداء املرفأ

اعطى رئيس حكومة ترصيف األعامل  حسان 
دياب، موافقته اإلستثنائية عىل مرشوع مرسوم 

يقيض بإعتبار يوم 4 آب يوم حداد وطني. 
وكان الرئيس دياب استقبل وفدا من أهايل 
شــهداء مرفأ بريوت، وتوجــه اليهم بالقول: 
الذين خرسوا  العميقة  الجروح  »أنتم أصحاب 
أحباءهم، غضبكم مفهوم ومرشوع«، ألن الذي 
حصل هو أحد نتائج الفساد يف البلد«، مضيفا 
»قضية شهداء املرفأ هي قضية وطن وليست 
قضية شــخصية تخصكم وحدكــم. ولذلك، 
الدولة، معنية بهذه القضية سواء بتداعياتها، 
أو بحيثياتها. هناك محاوالت حصلت لتضييع 
القضية عرب الرتكيز عىل هوامشها وليس عىل 
أساسها. القضية األساس هي يف اإلجابة عىل 
أسئلة تحتاج إىل أجوبة: كيف دخلت هذه املواد 
إىل لبنان؟ ومن سمح بإدخالها؟ وما هو هدف 
دخولها؟ وملاذا بقيت 7 سنوات؟ ومن استفاد 
منها؟ وكيف حصــل اإلنفجار؟ هل هو بفعل 
فاعل؟ أم بســبب خطأ تقني؟ ملاذا مل يشكل 
وجود هذه املواد أي خطر عىل مدى 7 سنوات؟ 
كل هذه األسئلة تحتاج إىل أجوبة حتى نعرف 

الحقيقة«.
وتابع »أنا أقول، بكل شــفافية، أن الفساد 

املسترشي والذي يتحكم بالدولة، هو املسؤول 
األول عــن انفجار املرفأ. لكــن طبعا يجب أن 
نعــرف الحقيقة الكاملة عن هــذا االنفجار. 
لن يرتاح الشــهداء يف عليائهم، إال بكشــف 
الحقيقة. ومــن حق الجرحى، والذين تررت 
منازلهم ومؤسســاتهم وأمالكهم، أن يعرفوا 
هذه الحقيقة. ســيبقى يوم 4 آب هذا التاريخ 
محفورا بذاكرتنا، ومبســتقبل لبنان. لذلك، أنا 
وقعت عىل مرشوع مرسوم يقيض باعتبار 4 
آب هو يوم حداد وطني، حتى يتذكر اللبنانيون 
حجم األمل الذي أصابكم وأصاب البلد«، مضيفا 
»أعرف أن هذا ال ينصف شهداءنا وال جرحانا وال 
املتررين، لكنه وقفة وجدانية حتى نستذكر 
أن الفســاد انفجر يف املرفأ، وحتى نعمل كلنا 
عىل اقتالع الفساد من يومياتنا. أنا أعرتف أن 
الفســاد هزمني ألنني كنت وحدي تقريبا يف 
هذه املواجهــة، لذلك نحن يف حاجة لنتكاتف 

كلنا حتى ننترص عليه«.
واستقبل الرئيس دياب يف الرساي، السفري 
اإلقليمي لربنامــج األمم املتحدة مايكل حداد 
لربنامج  املقيمة  واملمثلة  أحمد صربا  يرافقه 
لبنان ســريين  املتحــدة اإلمنايئ يف  األمم 

مويرو.

ديــاب ــأ:  املــرف تفجير  شــهــداء  عــوائــل  لجنة 
القانون تحت  أنه  وأكد  هواجسنا  على  أجاب 

أعلنت لجنــة عوائل شــهداء تفجري مرفأ 
بريوت يف بيان، أن وفــدا منها »التقى رئيس 
حكومة ترصيف االعامل حسان دياب، حامال 

جملة مطالب منها:
1ـ إعالن 4 آب ذكــرى حداد وطني يف ظل 
عدم مبادرة أي احد بالدولة باملبادرة بذلك خالل 
اكرث من عرشة أشهر عىل املجزرة، رغم تكرار 

مطالبتنا بذلك مرارا وتكرارا.
2ـ الطلب مــن رئيس الحكومة يف حال تم 
استدعاؤه من قبل املحقق العديل، تلبية طلبه 
دون اللجــوء للحصانات التــي نرفضها أمام 
فظاعة وهول املجزرة التي أملت بنا، وقد وعدنا 

بذلك.

3ـ كذلــك طلب الوفد منه تســهيل مهمة 
استدعاء رؤساء األجهزة األمنية التي تخضع 

لسلطته، وأبدى استعداده لذلك.
4ـ عرض الوفــد املظلوميــة التي لحقت 
بجرحى التفجري اآلثــم وخاصة الذين اصيبوا 
بإعاقات دامئة أو شبه دامئة، والذين حرموا من 
التقدميات املالية، وتم االتفاق عىل البحث بآلية 

تعديل القانون مبا يضمن حقوق الجرحى«.
وأشار البيان اىل أن »الرئيس دياب أجاب عىل 
هواجس وأســئلة الوفد التي تضمنت سببب 
تأجيل نزوله اىل مرفأ بــريوت إبان االنفجار، 
وأكد للوفد أنه تحت القانون وأنه أدىل بكل ما 

لديه من قبل دون زيادة وال نقصان«.
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فادي عيد

مل تتمكــن مبــادرة رئيس 
نبيه بري حتى  النيايب  املجلس 
اليوم، مــن تأمني بعض فرص 
نجاحهــا، ويف مقّدمها تأمني 
بني  إعالمية  ـ  سياسية  هدنة 
القرص الجمهــوري والبّياضة 
مــن جهة، و »بيت الوســط« 
من الجهــة املقابلة، وحيث ما 
خلف  يتمرتس  فريــق  كل  زال 
ال  وكأنه  ومطالبــه،  قناعاته 
الوصول  أولوياتــه  يف  يضع 
إىل الحــد األدىن من الحلحلة 
يعمل  إمنا  املطروحــة،  للعقد 

عند بروز أي إيجابيات اىل اســتنباط ِعَقد جديدة، 
وذلك يف محاولــة مفضوحة إلحباط مبادرة بري 
من أساسها، يف الوقت الذي يحّمل فيه كل طرف 
الطرف اآلخر مســؤولية نسف آخر فرصة متاحة 

لتأليف الحكومة العتيدة. 
نيايب  الســياق، كشــف مصــدر  ويف هــذا 
الحريري، مل  املكلّف سعد  الرئيس  أن  »مستقبيل«، 
يتلّمس حتى يومنا هذا أي جّدية لدى الفريق اآلخر 
إليجاد أرضية صالحــة للبحث الفعيل يف عملية 
التشكيل، ال سيام بعد االجتامع األخري الذي عقده 
النائب عيل حســن خليل والحاج حســني الخليل، 
ورئيس جهاز االرتباط يف حزب الله وفيق صفا مع 
رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باسيل، 
مشرياً إىل أن اإلتهامات التي سيقت بحق الحريري 
بعد هذا االجتامع، ال تشّجع وال تنبئ بوجود نيات 

حقيقية لتشــكيل الحكومة العتيــدة، والخروج 
من حال االنسداد الســيايس الخطر الذي تواجهه 
الســاحة الداخلية، وخصوصاً أن خطر االنفجار 
االجتامعي أصبــح داهامً يف ظل االســتخفاف 
الظاهر من قبل السلطة الحاكمة تجاه ما يحصل 

عىل األصعدة املالية واالقتصادية واملعيشية.
ويف هذا املجال، كشــف املصدر النيايب نفسه، 
عن محاولة تكريس أعراف جديدة يعمل إلرسائها 
فريــق رئيس الجمهورية، وذلــك عىل الرغم من 
الليونة التي أبداها الحريــري تجاه مبادرة بري، 
وإعالنه للوســطاء الذين زاروه بأنه ينتظر تذليل 
كل العقد، ليك يتقّدم بتشــكيلة حكومية جديدة 
إىل رئيس الجمهورية يف قرص بعبدا. لكن املصدر 
النيايب ذاته، اســتدرك، أن الرئيس املكلّف قد شعر 
يف اآلونة األخرية، أن هنــاك محاولة تجري من 
أجل إرســاء أعراف يف عمليــة تأليف الحكومة، 

محّذراً مــن خطورة هذا األمر 
عىل الدســتور اللبناين بشكل 
خاص، وذلك بالنســبة للعرف 
الطائفــي املتمّثل مبنع رئيس 
الوزراء  تسمية  من  الحكومة 
إىل  لفت  املســيحيني، وكذلك، 
بعد  يوماً  يتكــرّس  ثاٍن  عرف 
يوم عرب املامرسة، حيث يظهر 
الجمهورية،  رئيس  أن  للجميع 
جمهوريــة  رئيــس  ليــس 
إمنــا رئيس  املســيحيني،  كل 
جمهوريــة »التيــار الوطني 

الحر« أو مسيحييه فقط.
وقــال املصــدر النيايب، أن 
يف  ظهرت  قــد  جديدة  بدعة 
اآلونة األخرية، باإلضافة إىل هذه األعراف، وهي 
طرح »التيار الوطني الحر« بأن يســمي »املجلس 
وبالتايل،  املسيحيني.  الوزيرين  لإلعالم«  الوطني 
اعترب املصدر النيايب املســتقبيل، أن عقدة جديدة 
ال تزال تحول دون نجاح اجتامعات الوسطاء مع 
رئيــس »التيار الوطني الحــر«، ومتحورت حول 
رفض باســيل أن مينح نواب »تكّتل لبنان القوي« 

الثقة لحكومة الحريري مهام كان شكلها.
وعليه، يؤكد املصدر نفســه، أن جواب الرئيس 
املكلّــف واحد ومل ولن يتغرّي أبــداً، وهو أن عملية 
تشكيل الحكومة تجري باالتفاق بينه وبني رئيس 
الجمهورية ميشال عون، وليس بني أطراف أخرى، 
ويف قرص بعبــدا بالذات، وليس يف أي مكان آخر. 
وبالتــايل، فإن الحّل األول واألخري هو الدســتور 

والعودة إىل نصوصه واحرتامه.

ــــــدة  ــ ــ ــ ــــــراف جديـــ ــ ــ ــ ــــــــس أعـــ ــ ــ ــــــري تكريـــ ــ ــ ــ ــــــــض الحريـــ ــ ــ ــــــذا يرفـــ ــ ــ ــ لهـــ

خطـــــــــــــــوات »شـــــــــــــــراء الوقـــــــــــــــت« تؤّجـــــــــــــــل وال تمنـــــــــــــــع اإلنفجـــــــــــــــار
هيام عيد

الحراك  نيابية مطلعة عــىل  تحّدثت أوســاط 
الجاري عىل الخــط الحكومي، عن ســباق ربع 
الساعة األخري ما بني خروج اإلتفاق عىل تشكيلة 
املكلّف ســعد  الرئيس  حكومية جديدة برئاســة 
الحريري، أو الذهاب نحو تكليف جديد لشــخصية 
يجري الحديث عنها يف اآلونة األخرية، ولكن مل يتم 
حتى الساعة حسم املوقف تجاهها، نتيجة اآلمال 
التي ما زالت معلّقة عىل متابعة الحريري ملهمته، 
خصوصاً، وأن أي طرح من قبله لإلعتذار مل يدخل 
بعد إطار الجّدية. وإذ تكشــف األوساط النيابية، 
أن الكرة ليســت يف ملعب الرئيس املكلّف، بل عىل 
العكس، مــا زالت يف عني التينة حتى الســاعة، 
فهــي تؤكد أن العــّد العكيس قد انطلــق لبلورة 
التصّور الحكومــي النهايئ، حيث أن الحكومة لن 
تبقى معلّقة اىل وقت طويل، ال ســيام وأن أطرافاً 
خارجية قد بارشت إتصــاالت خاصة من جهتها، 
إضافة إىل عمليات استقصاء كانت قد ُسّجلت منذ 
نحو الشهر من قبل ســفرية أوروبية يف بريوت، 
حول حيثيات متعلّقة بنائب بريويت بشكل خاص، 

وهي قــد طرحت هذا املوضوع من أســابيع عىل 
هامش زيارة قامت بها إىل بكريك.

فإن  »البطيء«،  الحكومي  الحراك  لكن، ومقابل 
الشــارع بدأ ينشــط تحت عناوين عدة جوهرها 
ســيايس، وإن كان طابعها معيشيا، كام تُضيف 
األوساط النيابية نفســها، والتي تعترب أن تفاقم 
أزمات الدواء واملستشفيات واملحروقات والكهرباء 
واإلرتفــاع الجنــوين للدوالر، ســيفرض إيقاعاً 
مختلفاً هذه املرة عىل الدينامية السياســية التي 

انطلقت فعلياً إعتباراً من مطلع األسبوع الجاري.
وأمام اســتمرار التأخري الحاصل يف املعالجات 
الجارية، فإن األوســاط ذاتها، ترى أن أي توّقعات 
بحســم قريب لجهة اإلجراءات املُفرتضة ملنع أي 
انفجار يف الشــارع، ليست يف محلها، ألن كل ما 
ُســجل من خطوات يف اآلونة األخرية، يندرج يف 
إطار تطويق اإلحتقان واستيعاب النقمة الشعبية، 
املتصاعدة، وبالتايل، ســحب فتيــل التصعيد، أو 
توقيته عىل ســاعة خارجية وليس داخلية، وذلك 
عىل الرغم من كل ما يتم طرحه عن توظيف لألزمة 

املعيشية يف السباق اإلنتخايب النيايب املقبل. 
ومن هنا، فإن هذه األوساط عينها، ترى أن ِقطَباً 

مخفية عدة ال تزال تعرتض مســار مبادرة رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري، ولذلــك، فإن بري كام 
الحريري، قد توافقــا، ويف ضوء كل اإلجتامعات 
األخرية التي ُعقــدت، عىل الرتيّــث يف إبداء أي 
موقف، وخصوصاً من قبل الحريري، الذي يحافظ 
عىل صمتــه الدائم، ويرفض اإلنجرار إىل أية ردود 
أو بيانات عــىل كل ما يتناوله من ترسيبات خالل 

األيام القليلة املاضية.
ويف ضــوء األمثــان الباهظة التــي يدفعها 
املواطنون الذين يراقبون انهيار قدراتهم الرشائية، 
املالية والصحية  األمان  وســقوط كل شــبكات 
بشكل خاص، تخلص األوســاط النيابية نفسها، 
إىل أن اعتبــار كل الحركة الجاريــة اليوم بأنها 
ترجمة لرغبة داخلية وخارجية مبنع أي انفجار، 
وبالتايل، تتوقع مواصلة العمل يف كل اإلتجاهات 
الســيايس، بغية رشاء  الصعيد  وليس فقط عىل 
املزيد مــن الوقت وتأجيل »الَحســم«، عىل الرغم 
من أنه بات رضوريــاً وملحاً ويطالب به أكرث من 
مسؤول ســيايس قبل املواطنني الذين يستعدون 
الطرقات إليصــال رصخاتهم  للعودة إىل قطــع 

ومعاناتهم اليومية.

ــيـــش ــجـ وفــــــــد »مـــــيـــــريـــــو« الــــتــــقــــى قـــــائـــــد الـ
ــاعــاً  ــق ــواء ابــــراهــــيــــم... وقـــــام بــجــولــة ب ــ ــل ــ و ال

استقبل قائد الجيش العامد جوزيف عون، يف مكتبه 
يف الريزة، رئيس مؤسســة      Mérieux اإلنسانية - 
فرنسا آالن مرييو، حيث شكره عىل مبادراته املتكررة 

لدعم املؤسسة العسكرية يف مجال الطبابة.
 ،Alain Mérieux والتقى فد املؤسســة برئاســة
مدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم يف مكتبه 
وتم خالل اللقاء مناقشة خطة مستقبلية عرضتها 
املؤسسة النشاء وتقديم مركز صحي متطور لصالح 

االمن العام.
وقد مثَّن اللواء ابراهيم الدور االنساين الذي تقوم به 
هذه املؤسسة، وشكرها عىل املساعدة املجانية التي 
قدمتها الجراء فحوصات  PCR لعنارص االمن العام يف 

اطار الجهود املبذلة ملكافحة وباء كورونا.
 Mérieux اىل ذلــك، جال رئيس رئيس مؤسســة
اإلنســانية وعقيلته، برفقة وفــد مؤلف من مدير 
املؤسسة جان بيري بوسري وممثلة املؤسسة يف لبنان 
د. جوزيت نجار ود. روبــري صباغ، حيث قدم رئيس 
بلدية دورس إييل الغصني درعاً تقديرياً وفاًء لجهودهم 

بخدمة املنطقة لكالً من آالن مرييو.
ومن ثم اســتكملت الزيارة ملركز عامل لرعاية األم 
والطفل يف دورس الذي يعمل بالتعاون مع املؤسسة 
وبلدية دورس ومحافظة بعلبك الهرمل، حيث اطلع 
الوفد عىل األقسام والربامج املوجودة، حيث يقدم املركز 

مئات املعاينات شــهرياً ومئات الخدمات 
االجتامعية، ألبناء املنطقة والنازحني عىل 
حد ســواء، بالتوازي مع تنظيم جلسات 
التثقيف الصحي واالجتامعي داخل املركز 
لتحســني الوقاية من املخاطر الصحية 
ومن اإلصابة بفريوس كورونا، وبرنامج 
الصحة النفسية الذي تنفذه منظمة اطباء 

العامل ضمن املركز بالرشاكة مع عامل.
وقد تم تدشــني قاعة يف املركز باسم 

شــانتال مرييــو كعربون تقدير عىل مســاهامت 
املؤسسة يف بناء املركز.

بعد ذلك انتقــل الوفد إىل مركز كامد اللوز الصحي 
التنموي الذي يخدم البلــدة ومحيطها منذ أكرث من 
35 عاماً، وكان لــه دور كبري يف دعم الناس وتعزيز 
صمودهم، خصوصاً خالل املحنة األخرية مع فريوس 

كورورنا.
ومن ثم اســتكملت الجولــة يف مخيم للنازحني 
السوريني لالطالع عىل ســري عمل العيادة النقالة 
والوحدة التعليمية الجوالة التي تعمل مع أطفال املخيم 
بهدف تأمني وصول 600 طفل للحق يف التعليم إضافة 
إىل الدعم النفيس  االجتامعي. وقد استمع الوفد إىل 
رشح من فريق عامل امليداين حول دور املؤسســة 
يف توفري برامج الرعاية الصحية والنفسية للناس 

داخل املخيم وكيفية عملهم للحرص عىل عدم تفيش 
فريوس كورونا وغريها من املهامت، وكذلك اطلع الوفد 
عىل أنشطة للمؤسسة ضمن املخيم ملحو األمية التي 
تنفذ مع النساء واألمهات، واستمع الوفد ملداخلة من 
عدد من النساء الذين تحدثوا حول صعوبة أوضاعهم 
وحاجاتهم ووقوف مؤسسة عامل إىل جانبهم خالل 
السنوات ال10 املاضية من خالل برامجها وتضامن 

فريقها .
وقد أشار االن مرييوي إىل سعادة املؤسسة لدعم 
لبنان عرب رشاكات وبرامج صحية – تنموية تهدف إىل 
متكني النــاس وصون حقه يف الوصول إىل حقوقه 
األساسية، معترباً »أن مرشوع مركز دورس التضامني 
لألم والطفل بالتعاون مع إمارة موناكو ومؤسســة 
عامل هو رسالة صداقة وإنسانية وسالم، ستمتد إىل 

مناطق أخرى من لبنان«.

قائد الجيش مجتمعاً مع رئيس مؤسسة مرييو والوفد املرافق

اتـــفـــقـــنـــا الـــــــراعـــــــي:  زارت  فـــرونـــتـــســـكـــا 
ــوم الــلــبــنــانــيــيــن ــمـ ــول لــتــخــفــيــف هـ ــلـ عــلــى حـ

استقبل البطريرك املاروين 
الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعــي، قبل ظهــر أمس، 
البطريــريك  الــرصح  يف 
ببكريك، املنســقة الخاصة 
لبنان  املتحــدة يف  لألمــم 
زيارة  يوانا فرونتســكا يف 
استالمها  بعد  بروتوكولية، 
مهامهــا الجديدة يف لبنان. 
وكانت مناســبة تــم فيها 
عــرض دور األمــم املتحدة 
للخروج  لبنان  مساعدة  يف 
فضال  الحالية،  أزمتــه  من 

عن التوقف عند طروحات الراعي لالنقاذ، ال 
سيام عقد مؤمتر دويل من أجل لبنان يكرس 

حياده اإليجايب الفاعل.
بعد اللقاء، قالت فرونتسكا: »استمعت إىل 
آراء الراعي حول الوضــع يف لبنان، ومثنت 

إميانه باستقرار البالد والتعايش فيها، وهو 
ما تؤيــده األمم املتحدة بقــوة. كام اتفقنا 
عىل الحاجة إىل حلول عاجلة للتخفيف من 
الهموم التــي يعانيها الشــعب اللبناين يف 
حياته اليومية وللمساعدة يف استعادة أمله 

وثقته مبستقبل أفضل«.

فرونتسكا عند الراعي

»لقيام حكومة إنقاذ بأسرع وقت« 
ــّد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتكون أشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان: الكارثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قبـ

ــة 1915  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن مجاعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بمائـ
اعترب املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبــالن، يف خطبة الجمعة التــي القاها يف 
مسجد اإلمام الحسني يف برج الرباجنة، أنه »من 
الرضوري أن تشــكل مظلومية شعبنا وناسنا 
مادة عمل النقابات املهنية، كممثل غري طائفي 
لبلد يجري ذبحه بسكني محتكري املستودعات 
والســلع والدواء والبنزين واملازوت وعصابات 
التجارة والدوالر، وإال فإن الجميع مهدد، والكارثة 
ستكون أشد مبائة مرة من مجاعة 1915، وكذلك 
ما حصل من أزمات يف العامل يف القرن املايض. 
ما يحصل اليوم يتصدر أسوأ ظاهرة اقتصادية، 
ما يعني أننا أمام كارثة غري مســبوقة، وأشبه 
بعصف مل يصل بعد إىل الذروة، واآليت سيكون 
أســوأ وأعظم، يف ظل لعبة سياســية ظاملة 
وشنيعة، ليس لها مثيل، يف بلد بات مكشوفا 
عىل الجوع والبــؤس والفقر والبطالة واملوت، 
وتحت رحمة منظومة سياسية صادرت الوطن، 

واسرتهنت الناس خدمة لنزواتها وشهواتها«.
وعن تأليف الحكومة، أكد املفتي قبالن »أنها 
طبخة بحص، ألن املعنيني بهذا األمر ال يبحثون 
عن مصلحة النــاس، وال يهمهم مصري البلد، 
وال يعنيهم هــذا الواقع املرير واملذل، وال كل هذا 
الفقر الذي يؤرش إىل انفجار اجتامعي أصبح 

قريبا، وكل الصورة القامتة، تحت إرشاف طبقة 
سياســية همها مصالحها واحتكارها، همها 
السلطة والتسلط والعدوان اليومي عىل الناس، 
وتدمري ما تبقى من مؤسســات الدولة، وهي 
مستمرة يف إحراق البلد، وإيصال اللبنانيني إىل 
بئس املصري، عىل الرغم من كل الجهود الخرية 

واملبادرات املباركة«.
وحــذر قبالن مــن »مغبة هــذا املخطط 
الجهنمي«، داعيا »إىل وقف دكاكني السمرسات 
السياسية، والخروج من عقدة الرشوط، فلعبة 
املصالح يجب أن تتوقف قبل انفجار الربكان«، 
مشــددا عىل »دور الجيش، فنحن معه وإىل 
جانبه، ولكنه ليس بديال عن الحل السيايس، 
ولن يكون. وعىل الدول الشــقيقة والصديقة 
وبخاصة فرنســا التي ترغب يف مســاعدة 
اللبنانيني أن تقف إىل جانبهم يف هذه املحنة، 
وأن متد يد املســاعدة إىل الوزارات العامة، ألن 
حامية االســتقرار، وتعزيز األمن، يبدأ بدعم 
خدمات الدولة التي باتت اليوم شبه مشلولة، 
ورمبا غائبة كليا، وبقيام حكومة إنقاذ بأرسع 
وقت ممكن، ألن األمور المست الخطوط الحمر 
ومل تعد تحتمل املزيد من املناورات السياسية 

واملزايدات الطائفية«.

غريو حاضرت عن الديبلوماسية الفرنسية في الشرق
عرب  الجيش  قيادة  اعلنت 
»تويرت«،  عــىل  حســابها 
يف  الفرنسية  الســفرية  ان 
يف  حارضت  غريو  آن  لبنان 
للقيادة  شــهاب  فؤاد  كلية 
واألركان، عن »الديبلوماسية 
الــرشق  يف  الفرنســية 
يف  وخاصــة  األوســط 
لبنــان«، يف حضور ضباط 
الكلية وضباط دورة األركان 
وطــالب الدراســات العليا 
لألعامل  العــايل  املعهد  يف 

.»ESA«

فضل الله للمسؤولين: الجتراح حلول واقعية لألزمات
قال الســيد عيل فضل الله خــالل القائه 
خطبتي صالة الجمعة، من عىل منرب مسجد 
اإلمامني الحســنني يف حارة حريك: »يبدو أن 
مسلســل اإلذالل الذي يعاين منــه اللبنانيون 
لن يتوقف، وهم يف ســعيهم لتحصيل الغذاء 
والدواء واالستشفاء والكهرباء أو يف انتظارهم 
الطويل عىل محطــات البنزين أو املحروقات، 
وهو لن يتوقف بل ســيتفاقم ويزداد مع قادم 
األيام بعدما أصبح واضحا أن ال حلول جادة لكل 
هذه األزمات.. وإذا كان من حلول فهي من قبيل 
املسكنات.. فاإلنسان يف هذا البلد يبدو أنه ترك 
ملصريه ليتدبر أمره ويقلع أشــواكه بأظافره«، 
مضيفــا »ومع كل هذا يســتمر التعقيد عىل 
صعيد تأليف الحكومة رغم كل ما يشــاع من 
أجواء إيجابية، والتي مع األسف أصبحت جزءا 
من اللعبة السياسية والرصاع الدائر بني املعنيني 
بالتأليف، حيث ال يزال التصلب والعناد والكيدية 
سيد املوقف، وال يبدي أي منهم استعداده للتنازل 
لآلخر، إما تثبيتا ملوقعه يف املعادلة السياسية 
أو عىل صعيد طائفته، أو منعا لتأليفها ضمن 
الظــروف واملعطيات الحاليــة وانتظارا منه 
لظروف أخرى. يف هذا الجو يســعى كل طرف 
الستخدام الوسائل املتاحة لديه للضغط عىل 
الطرف اآلخر، إما باســتنفار الغرائز الطائفية 
واملذهبية ورفع األسقف، أو يف أسلوب قطع 
الطرقات.. ونخىش أن يكــون ما يجري عىل 

الصعيد املعييش وما يعانيه اللبنانيون هو جزء 
من عملية الضغط التي ميارسها هذا الفريق أو 

ذاك«.
أضاف »إننا أمام هذا االنسداد يف األفق عىل 
الصعيــد الحكومي، ندعو مجــددا كل القوى 
السياسية التي تدير البلد ويف مواقع التأثري فيه 
إىل تحمل مســؤوليتها يف إخراجه من الحال 
الذي وصل إليه، واملعاناة التي يعيشها اللبنانيون 
بعدما كانوا الســبب فيها بشكل مبارش أو غري 
مبارش، للعمل بكل جديــة عىل اجرتاح حلول 
واقعية ألزماته وعدم االكتفــاء برمي الكرات 
وتبادل االتهامات وتسجيل النقاط، أو توصيف 
الحال، وأن يسخر كل منهم موقعه يف الداخل، أو 
عالقاته الخارجية يف هذا اإلطار، وأن ال يفوتوا 
أي فرصة إلنقاذ البلد من االنهيار الذي وصل إليه، 
فهناك يف هذا العــامل من يريد لهذا البلد الخري 
بعيدا من املصالح واملنافع. ونحن يف هذا اإلطار، 
نتوجه بالشكر للعراق وحكومته عىل مبادرتهم 
بتقديم مليون طن من النفط الخام ملســاعدة 
لبنان، ونأمل أن يكون للــدول األخرى مبادرات 
مامثلة تساعد اللبنانيني عىل مواجهة أزماتهم 
الحادة. ونحن يف الوقت نفســه، نعيد دعوة 
اللبنانيني إىل تحمل مســؤوليتهم يف الضغط 
عىل كل من هم يف مواقع املسؤولية وإشعارهم 
بأنهم لن يغفروا ملن أوصلهــم إىل هذه الحال، 

ونحن نأمل أن تثبت االنتخابات القادمة ذلك«.

وفـــــــــــــــد حـــــــــــــــزب اللـــــــــــــــه بحـــــــــــــــث مـــــــــــــــع ضاهـــــــــــــــر 
ـــان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاه لبن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة مي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا مؤسس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاكل تعانيه ـــ ـــ ـــ ـــ مش

زار وفد من حزب الله برئاســة مسؤول 
حرب،  حاتم  الجنــوب  يف  البلــدي  العمل 
زيد  الشــيخ  صيدا  منطقة  مســؤول  ضم 
دكور،  أحمد  والدكتور  احمد جبييل  ضاهر، 
إدارة »مؤسســة مياه لبنان الجنويب« يف 
ورئيس  العام  مديرها  والتقى  مدينة صيدا، 

ضاهر. وسيم  الدكتور  اإلدارة  مجلس 
مع  »البحث  ان  للوفــد  بيان  وبحســب 
الدكتور ضاهر تناول ســبل تعزيز التعاون 
ظل  يف  النــاس  معانــاة  من  للتخفيــف 
األزمة اإلقتصاديــة واإلجتامعية الخانقة 

التي طالــت معظم الرشائــح االجتامعية 
الصيف«. فصل  بداية  مع  خصوصا 

وبحــث املجتمعون يف »املشــاكل التي 
الحاد  النقص  بسبب  املؤسسة  منها  تعاين 
يف املــواد الخاصة باالمــدادات وتصليح 
األعطال«، وجرى عــرض »للواقع الخاص 
بالخدمات املتنوعة التي تؤديها املؤسســة 
حاليــا، باالضافة اىل االنجــازات التي تم 
املالية  األزمــة  من  الرغم  عــىل  تحقيقها 
املؤسســة  منها  تعــاين  التي  الخانقــة 

وموظفيها«.

احباط تهريب محروقات وطحين الى سوريا
أعلنت قيــادة الجيش - مديرية التوجيــه يف بيان لها انه: 
»أوقفت وحدات الجيش املنترشة يف البقاع والشامل اعتبارا من 
تاريخ 8 /6/2021 ولغاية 10/6/2021 ستة مواطنني وسوريا 
واحدا، وأحبطــت تهريب كمية من املحروقــات إىل األرايض 
السورية قدرت بـ: 9480 ليرتا من مادة البنزين و460 ليرتا من 
مادة املازوت باإلضافة إىل 50 طنا من الطحني جميعها محملة 

يف شاحنة وبيك أب و4 آليات من نوع فان ودراجة نارية.
سلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع املوقوفني بإرشاف 

القضاء املختص«.

مشنتف: النقاذ لبنان 
استنكر رئيس حزب »الحركة اللبنانية« املحامي نبيل مشنتف، 
يف ترصيح، »ان تصل االمور اىل صحة االنسان فينقطع الدواء 
يف كل لبنان بحجج مختلفة وتقفل الصيدليات ويتظاهر االطباء 
واملمرضون امام وزارة الصحة استنكارا للوضع الصحي املأساوي«.

وسأل: »هل ينفذون مؤامرة وزير خارجية امريكا السابق هرني 
كيسنجر الذي قال ان »لبنان غلطة تاريخية«، يعني ازالة لبنان من 
الوجود ككيان وكدولة مستقلة«. واكد ان تجويع الشعب اللبناين 
ورضب صحته وتخريب حياته بقطع الكهرباء واملحروقات عنه 
ورسقــة امواله هو تنفيذ لتلك املؤامرة«، داعيــا »حكام لبنان 

وساسته اىل انقاذ لبنان قبل فوات االوان«.

ــه  ــلـ ــالـ ــطـ الـــعـــبـــســـي اســـتـــقـــبـــل املــــعــــلــــوف وعـ
ــع ابـــــــو جـــــــــودة أوضـــــــــــاع الـــبـــقـــاع  ــ ــ ــث م ــ ــحـ ــ وبـ

انطاكية  بطريــرك  التقى 
امللكيني  للروم  املرشق  وسائر 
الكاثوليك يوسف العبيس يف 
املقر البطريــريك يف الربوة، 
رئيس »جمعية طالل املقديس 
املقديس،  طــالل  االمنائية« 
عامة  شــؤونا  معه  وعرض 

واخرى تتعلق بالطائفة.
انطوان  العبيس  واستقبل 
مرسة، وأجرى معه جولة افق 
سياسية واقتصادية، والسبل 
االيلة اىل معالجــة االوضاع 

املرتدية عشــية لقاء رؤساء الكنائس اللبنانية 
مع البابا يف الفاتيكان. ثــم التقى النائب ادي 
معلوف والوزير السابق غسان عطالله وتناول 
البحث الشؤون االقتصادية واالجتامعية، وقال 
املعلوف بعد اللقــاء: »اجرينا جولة افق باالمور 
العامة خصوصا تلك االقتصادية واالجتامعية 
والسبل املمكنة لتخفيف وطأة الوضع املعييش، 
واطلعنا غبطته عىل املستجدات املتعلقة بتشكيل 

الحكومة. واوضحنا له اننا نســهل تشــكيل 
الحكومة عىل عكس ما يشــاع من اننا نسعى 
للحصول عىل الثلث زائدا واحدا او االستئثار بوزير 
من هنــا او حقيبة من هناك، واننا نريد للرئيس 

الحريري ان يشكل حكومة اختصاصيني«.
كذلك، استقبل العبيس جورج مغبغب واالب 
نضال جبيل ووفدا مــن مجلس كنائس الرشق 
األوسط، كام التقى محافظ البقاع القايض كامل 

ابو جودة وبحث معه يف أوضاع زحلة والبقاع.
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

فهد الباشا

1- ال بد أن تستتبع هذه االحزان والدة لغة جديدة. وال 
بد ان الناس ليسوا جميعا من طوائف الخصيان الخرس. 
صوت التاريخ صارخ، و الفاسدون وملة الظاملني جميعا 
اليسمعونه اال اذا خرج من فوهة بندقية، يؤكد حقيقة 

ان« الطغاة يخلقون جحيام للناس وهالكا لنفوسهم«.
] ] ]

2- ال يكفي وضع النقاط عىل الحروف يك تســتعيد 
الكلامت معانيها، عند اغفال هذه النقاط. املهم، اوال، ان 
ال تكون الحروف قد انحرفــت عن موقعها الطبيعي يف 
الكلمة. ففي هذه الحال ال جدوى من وضع النقاط عىل 

الحروف.
] ] ]

3- اىل كل صاحــب نزعــة فردية لعينــة، اىل كل » 
منزوع« بأنانية رعناء، خذها حقيقة مبخترص يفيد بأنه 
كلام تضاعف حبك ذاتك تراجــع حب الناس اياك. وأنت، 
يف املنطلق واملقصد، تسعى وامثالك اىل كسب ود الناس. 

لكم عيون وال تبرصون. االنانية عمى.
] ] ]

4- أسميناها، أو اسامها لنا السلف« أديانا ساموية«، 
رمبا ليك يســهل علينا، نحن، اتباعهــا، االقامة فيها، 

كمعتقالت فائقة الوصف.

كلامت يف زمن الغربة

ــو حـــســـن الفـــتـــتـــاح ــ ــدع ــ ــا ي ــ ــي ــ ابــــــي رم
البوار مستشفى  في  الكلى  غسيل  مركز 

غرد النائب ســيمون ايب رميا عرب حســابه عىل »تويرت«، 
قائال: » اجتامع برفقة روجيه عــازار ووفد من اندية الليونز 
برئاســة جان كلود ســعادة مع وزير الصحة حمد حســن 
لدعوته اىل افتتاح مركز غســيل الكىل يف مستشفى البوار  

برعاية رئيس الجمهورية العامد ميشال عون.
الشكر الكبري لليونز وموعدنا يوم الثالثاء املقبل مع اهلنا 

للمشاركة يف االفتتاح«.

البزري : للمشــــــاركة الفاعلة بتلقي اللقاح 
دعا رئيــس اللجنة الوطنيــة إلدارة لقــاح الكوفيد-19 
عبــد الرحمن البزري »كل من تتوفــر فيهم الرشوط لالقبال 
واملشاركة الفاعلة عىل تلقي اللقاح من خالل ماراتون فايزر 
الذي سيقام يومي السبت واألحد القادمني«، معتربا أن »وجود 
عدد من مراكز التلقيح املُشــاركة يف املاراتون يُعترب مؤرشاً 
جيداً، ودليالً عــىل إلتزام وزارة الصحــة، والخطة الوطنية 
األهايل وتأمني مناعة مجتمعية  الكوفيد-19 بحامية  للقاح 

عالية«.

حـــــــفـــــــل تـــــــخـــــــريـــــــج عـــــنـــــاصـــــر 
ــن مـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــع والـــــوحـــــدات  ــ مـ

اعلنت قيادة الجيش عرب حســابها عرب« تويرت«، عن حفل 
تخريج وتوزيع شهادات عىل عنارص من مختلف قطع الجيش 
ووحداته، بعــد ان تابعوا بنجاح دورة »قنص تأسيســية«، 
بارشاف مدرسة القوات الخاصة، تخللها تنفيذ مترين تكتي 

بالذخرية الحية يف منطقة حنوش.

ــزي الــحــاج  ــ ــّور رم ــصـ االعـــتـــداء عــلــى املـ
فهمي دان.. طاهر والقصيفي اتصال متضامنين 

صدر عن نقابــة املصورين الصحافيني بيان، أشــار اىل 
»تعرض املصور رمــزي الحاج لالعتــداء بالرضب وتحطيم 
كامرياته والشتائم واالخطر مبا حصل انه مل يتدخل أحد من 
املواطنــني الكرث املوجودين يف املــكان لحاميته«، ودعا اىل 
الفاعلني ومعاقبتهم والزامهم بدفع بدل الرضر  »محاســبة 

للذي لحق بالحاج ومعداته«.
وأوضح البيان أنه و«أثناء قيام رمزي الحاج بواجبه املهني 
يف منطقة الرحاب - قرب الغبريي لتصويره معاناة املواطنني 
واالذالل الذي يتعرضون له عىل محطات البنزين، وبدل ان يتم 
مساعدته وتســهيل عمله اليصال صوتهم وصورتهم ونقل 
باالعتداء عليه بوحشية وتحطيم  معاناتهم لالســف قاموا 
كامرياتــه ومصــادرة الفيلم«.اننا نضع هــذا االعتداء امام 
الجميع ونناشــد كل املعنيني فتح تحقيق مبا حصل واعتقال 

املعتدين ومحاسبتهم«.
واتصل نقيــب املصورين عزيز طاهــر بالحاج، واطمنئ 
عليه وهنأه بالســالمة. وأكد »ان النقابة حارضة الي خطوة 

قانونية وكل امكاناتها بترصف الحاج«.
كام اتصــل نقيب املحرريــن جوزيــف القصيفي بنقيب 
املصورين، واستنكر ما تعرض له رمزي الحاج، معلنا تضامنه 
»الكامــل ودعم نقابــة املحررين املطلق لحــق حرية العمل 

لالعالميني«.
ويف وقــٍت الحٍق، أصدر املكتب االعالمــي لوزير الداخلية 
والبلديات يف حكومة ترصيف األعــامل محمد فهمي بياناً، 
إســتنكر فيه الوزير فهمي بشدة ما تعرض له املصور رمزي 
الحاج، مؤكدا أن »العمل جار لتوقيف املعتدين«، مشــدداً عىل 
وجوب احرتام اإلعالميــني واملصورين ملا لدورهم من اهمية 

قصوى يف نقل الحقيقة«.

بعلبك  مــنــطــقــة  فـــي  مــطــلــوبــيــن  تــوقــيــف 
قيــادة  أعلنــت 
الجيــش - مديريــة 
بيان  يف  التوجيــه، 
لها انــه: »بتاريخ 11 
/6 /2021، أوقفــت 
مديرية  مــن  دورية 
منطقة  يف  املخابرات 
كالً  بعلبك،   – الطيبة 
و)ع.أ(  )ح.ي(  مــن 
إلقدام األول عىل رشاء 
مرسوقة  ســيارات 
تفكيكهــا  بهــدف 

وبيعهــا الحقا يف قطعة أرض عائدة لــه، ولوجود مذكرات 
توقيــف عدة، بحق الثــاين الرتكابه جرائم ســلب ورسقة، 
ولالشتباه مبشــاركته يف قتل املواطن جهاد ويزاين بتاريخ 
27 /1 /2021. وقد ضبطت بحوزتهام قنبلة يدوية، وكمية 
من حشيشة الكيف، وأجهزة خلوية ومبلغ من املال، باإلضافة 

إىل قطع سيارات مرسوقة كانت معدة للبيع.
كام دهمت دورية من املديرية املذكورة يف منطقة بشوات 
– بعلبك منــزيل )ع.ح( و)ط.ح(، وضبطت بداخلهام كمية 
كبرية من نبتــة املاريجوانا، وآلة معــدة لتجفيفها، وأجهزة 
خلوية والسلكية وأســلحة حربية، وتجري املتابعة لتوقيف 

املتورطني.
سلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع املوقوفني بإرشاف 

القضاء املختص«.

دموع االسمر

كتب عىل اللبنانيني ان يعيشوا يف قلق وتوتر دامئني، إن 
لجهة االنتظار لساعات طويلة يف طوابري الذل، او لناحية 
تجنب وقوع االشكاالت االمنية يف اي لحظة نتيجة تعنت 

البعض بتجاوز السيارات يف الطوابري.
وهكذا دواليك بني االنتظار تحت اشعة الشمس الحارقة،  
وبني انقطاع الدواء  وغالء االستشفاء، ويف حال توفرهام 
فان كلفة االستشــفاء، باتت تفوق قدرة كل املواطنني عىل 
االستشفاء ما عدا الطبقة السياسية الرثية واالغنياء الذين 

يعيشون يف واد،  والشعب يف جهنم.
فيوم امس، عاشت طرابلس حالة خوف ارعبت املواطنني، 
دفعت بالبعض اىل التزام منازلهم،  والخروج الحضار اللوازم 
او اذا كان عــىل موعد جديد مع طوابري الذل، لكن ما حصل 
نتيجة فقدان حليب االطفال مــن الصيدليات التي مل تفتح 
ابوابها، ملتزمة باالرضاب مدة ثالثة ايام احتجاجا عىل عدم 
تلبية الطلبات الطبية وغريهــا، دفع باحد اآلباء النزول اىل 
الشارع وبيده سالحا فركب دراجته النارية وراح يطلق النار 
عشوائيا، وحني اوقفه احد املواطنني موضحا له ان ترصفه 

يرعب املواطنني، اجابه انه مل يعد يطيق بكاء طفله الجائع.
كذلك شهدت محطتي بنزين يف طرابلس اشكاالت امنية 
ادت اىل ســقوط جريحني االوىل يف القبة، نتيجة خالف 
عىل احقية التعبئة حيث خرج احد املواطنني بسالحه مطلقا 

الرصاص ترهيبا ثم القى قنبلة ادت اىل حالة هلع، هرب عىل 
اثرها الناس الذين كانوا يقفون يف الطابور ساعات طويلة، 
ويف املينــاء ايضا حصلت قصة مشــابهة ونجح الجيش 

اللبناين يف ضبط الوضع بعد تعقب مطلقي الرصاص.
اما يف مستشفى املظلوم يف منطقة الضم والفرز، فقد 
دفع باحدى العائالت التي منعت من ادخال امرأة بحالة والدة  
اىل املواجهة مع املوظفني الذين رفضوا ادخال املرأة الحامل 
قبل دفع االمــوال، فام كان من عائلة الســيدة اال تحطيم 

املكاتب والزجاج.
 وكان الفتــا، ان جميع مستشــفيات طرابلس وضعت 
تسعرية جديدة تحدد اسعار االستشفاء حسب سعر رصف 
الدوالر يف السوق الســوداء مؤكدة انها ال تستطيع تلبية 
حاجات املرىض اال يف حــال دفعوا قبل ادخالهم للمعالجة 
حتى تتمكن من رشاء حاجاتهــا الطبية من الرشكات التي 
ال ترصف الي مستشــفى اال بعد الدفع وبالدوالر االمرييك 

بسعر السوق السوداء.
هذه االزمات التي تضغط باثقالها عىل املواطنني، جعلت 
العائالت يعيشون حاالت قلق من مصري مجهول اثر فقدان 
االدوية وارتفاع اسعار االستشفاء،  وتسبب بتفاقم حاالت 
الســلب والنهب،  كام رفعت من وترية االشكاليات االمنية 
الســباب تافهة ناتجــة عن اضطراب اعصــاب املواطنني 
املقهورين، ويف يوم واحد ويف منطقة واحدة سجلت ستة 

اشكاليات فردية بني املواطنني.

طوابير ذل... واشــــــكاالت ُمتنقلة في طرابلس

عادت التحّركات اىل الشارع، حيث قطعت 
الطرقــات يف عــدد من املناطــق احتجاًجا 
معطوفة  املعيشــية،  االوضاع  تــردي  عىل 
عىل االرتفــاع يف ســعر رصف الدوالر يف 
السوق السوداء، وطوابري الذل امام محطات 
املحروقات واملستشفيات واملصارف واألفران، 
وسط غياب اي حلول جذرية او نية حقيقية 

بايجاد حلول.
ففي بريوت، اغلق طريق كورنيش املزرعة 
من قبل بعض املواطنــني، ثم ما لبث أن أعاد 

الجيش وفتحها.
اوتوسرتاد  عىل  الســري  محتجون  وقطع 
الناعمة باالتجاهني باالطارات املشــتعلة، ثم 

اعيد فتحها الحقاً.
كام تم قطع طريق عام الشويفات مقابل 

قرص زعيرت باالطارات املشتعلة.
وقــد قطعت الطريق عنــد مفرق صحراء 

باالطارات  ايضاً  باتجاه كفرشيام  الشويفات 
املشتعلة.

ويف النبطيــة، قطع شــبان طريق عام 
الفوقــا - قرب ثانوية  النبطية  النبطية يف 
الصبــاح الرســمية، باإلطــارات املطاطية 
املشــتعلة. وتجمع الشــبان وسط الطريق، 
بعدما وضعوا عوائق حديدية، ورددوا هتافات 
نــددت باألوضــاع االقتصادية واملعيشــية 

الصعبة.
أمــا يف الشــامل، أفادت غرفــة التحكم 
املروري عن قطع الســري عند ســاحة عبد 
الحميد كرامــي طرابلــس وتحويله باتجاه 

الطرقات املجاورة.
ويف البقــاع، قطع شــبان طريق املصنع 
- راشــيا مبســتوعبات النفايات والحجارة 
واألتربــة، وقــام املارة عىل ســلوك الطرق 

الفرعية.

املأزومة األوضــــــاع  على  احتجاجاً  طرقــــــات  قطع 

تحرك ملحتجني يف النبطية

أعلــن الجيــش اللبنــاين عــرب موقعه 
جمهورية  سفري  »وبحضور  أنه  اإللكرتوين 
  Qian Minjian الصني الشــعبية يف لبنــان
الركن   العميد  الصينــي  العســكري  وامللحق 
اللواء  العــام  واملفتــش   ،Zheng Yuchong
الركن ميالد إسحق ممثالً قائد الجيش العامد 
جوزاف عون، أقيم قبل ظهر امس يف اللواء 
آليات عسكرية عبارة  اللوجستي حفل تسلّم 
عن 40 شاحنة و60 جيب وقطع بدل عائدة 
لها، مقدمــة هبة من الســلطات الصينية 

لصالح الجيش اللبناين«.
بالعالقة  كلمته  الصيني يف  السفري  ونّوه 

واللبناين،  الصينــي  الجيشــني  تجمع  التي 
مشــرياً »إىل أن هذا التعاون يعكس مشاعر 
الصداقة العميقة تجاه شعب لبنان وجيشه«.

كام ألقى اللواء الركن إســحق كلمة أشار 
التي تســاهُم يف  فيها »إىل أهميــة الهبة 
تحســني حركّيــة الوحــدات املنترشة عىل 

األرايض اللبنانية«.
ويف الختام، تال اللواء الركن ميالد إسحق 
كتاب شكر باسم العامد قائد الجيش وسلّمه 
إىل الســفري الصينــي، وقّدم لــه وللعميد 
الركــن Yuchong، درعني تذكاريــني تقديراً 

لجهودهام.

آلّيات عســــــكرية هبة مــــــن الصين الــــــى الجيش

املستشــفيات    أصحــاب   نقيب  أوضــح 
ســليامن هارون يف حديث صحفي انه »ال 
ميكن ان ننكر اّن هناك مشكلة يف التعرِفات 
الضامنة  ــات  الجه قبــل  من  املوضوعــة 
خصوصاً اّن كل ما نشرتيه يَسّعر وفق سعر 
الرصف يف الســوق املوازي، من مستلزمات 
مطبخيــة ألدوات التنظيــف والتعقيم حتى  

املستلزمات الطبية  نشــرتيها وفق تسعرية 
الســوق املوازي ألّن املســتوردين ما عادوا 
يحصلون عىل الدعم من  مرصف لبنان. لذلك 
أرسلنا كتاباً اىل الجهات الضامنة الرسمية 
مرفقاً بدراسة عن تصّورنا لكيفية احتساب  

الــدوالر  واألســعار  الجديــدة التــي يجب 
اعتامدها، ونحن ال نزال يف طور التفاوض«.

ورشح »اّن تعرفــات الجهــات الضامنة 

الرسمية ال تزال وفق سعر الرصف الرسمي 
1500 لــرية، لذا نتفــاوض معهم عىل  أي 
تعرفــات جديدة. لكــن املشــكلة اّن هذه 
الجهات، التي تشــمل الطبابة العسكرية و 

وزارة الصحة و قوى االمن الداخيل وتعاونية 
املوظفني، تأخذ موازنتها االستشــفائية من 
الدولة، والدولــة ال متلك  املال لتتكفل بكلفة 
رفع التعرفة، ما يســّبب لنا إشكاالت يضطّر 
املريض يف نهايتها اىل ان يســدد قسامً من 
الفاتورة من حسابه الخاص«، موضحاً »اّن 
املستشــفيات مل تعتمد بعد تسعرية السوق 
املــوازي للخدمات التــي تقدمها إمنا يف ما 
يتعلق باملســتلزمات الطبية فــإّن املريض 
ُمجرَب عىل تســديد مثنها وفق سعر الرصف 

اليومي«.

هــــــارون : نفــــــاوض الجهــــــات الضامنــــــة حــــــول
الجديدة واألســــــعار  الــــــدوالر  ب  ا ـ ـ ـ ـ ـ احتسـ كيفيــــــة 

العامة  الصحــة  وزير  أكد 
االعامل  ترصيف  حكومة  يف 
حمد حسن أن »الوزارة تبلغت 
املركزي  املرصف  حاكمية  من 
تبني الفواتري التي تم التوقيع 
عليها يف الــوزارة عرب تفنيد 
أنه  اىل  الفتــا  األولويــات«، 
الرشكات  مــن  مطلوبا  »بات 
األدوية واملستلزمات  تســليم 
دون  من  املخربية  والكواشف 

تردد«.
كالم حســن جــاء خالل 
ترؤســه اجتامعا يف الوزارة 
الرعاية  مراكــز  ملســؤويل 
املنترشة  األوليــة  الصحيــة 

يف مختلــف املناطق اللبنانيــة، يف حضور 
ممثلة منظمــة الصحة العامليــة يف لبنان 
الرعاية  دائرة  رئيســة  الشــنقيطي،  إميان 
األولية يف الــوزارة رندة حامدة وممثلني عن 
اليونيسف واالتحاد األورويب. وأكد حسن أن 
»زيارات الدهــم والتقيص امليداين التي يقوم 
بها كشفت أن املســتلزمات واألدوية مخزنة 
ليس فقط عىل الرفوف يف املســتودعات، بل 
األروقة«. وسأل متوجها ألصحاب  أيضا يف 
املســتودعات: »هل تنتظرون رفع الدعم؟ لن 
لكم.  لن يصح  اإلحتــكار؟  ذلك.أتريدون  يتم 
فنحن والقضــاء ســنقوم بعملنا يك تصل 
املوجودات املدعومــة إىل املواطنني من دون 
اإلستثامر زورا بصحتهم، ألن هذا اإلستثامر 

هو استثامر أسود«.
ومتنى أن »يصار مبؤازرة القضاء املختص 
إىل اتخاذ خطــوات عملية تلــزم الرشكات 
بتوزيع األدوية بشــكل شفاف وعادل«، كام 
دعا املستشفيات إىل »عدم اإلستثامر بصحة 
الطبية  الخدمات  أن »جميع  املواطن«، مؤكدا 
مدعومة عىل 85 يف املئة، وعىل املواطن أن 

يدفع 15 يف املئة فقط«.
كام تناول وزير الصحة العامة أهمية دور 
مراكز الرعاية األولية مشريا إىل أن »تعرفتها 
ال تتخطــى التعرفة املحددة مــن قبل وزارة 
الصحة العامة وهي تعرفة رمزية، خصوصا 
أن هذا الوقت هــو للوقوف إىل جانب الناس 

يف األزمة«.
وكانــت كلامت لكل مــن منظمة الصحة 
»أدوية  لربنامج  وعرض  واليونيسف  العاملية 
األمراض املزمنة« الذي تنفذه الوزارة بالتعاون 
مع منظمة الصحة العاملية وجمعية الشبان 
املســيحية، يف أربعمئة وخمســة وأربعني 
مركــزا من بينهــا مئتا مركز رعايــة أولية 
والبقية نقاط صحيــة. كام كان تركيز عىل 
أهميــة التلقيح الروتيني إذ مــن املهم عدم 
تسجيل أمراض قد تؤثر عىل وفيات األطفال 

أو إصابتهم بأمراض وعاهات دامئة.
من جهــة ثانية، إســتقبل وزير الصحة 
وفدا من جامعة الجنــان ضم عمداء ومدراء 
من الجامعة، وقــدم له لفتة »تقدير وتهنئة 
بالجهود التي يبذلها يف ســبيل حامية لبنان 
طبيا واستشفائيا ومواجهة احتكار األدوية«.

وفد جامعة الجنان شــــــكره ملواجهتــــــه احتكار االدوية 
حســــــن ترأس اجتماعاً ملســــــؤولي الرعاية : سنقوم

والقضــــــاء بإيصال املوجــــــودات املخزنــــــة للمواطن 

حسن يلقي كلمته خالل االجتامع

العايل طارق  والتعليم  الرتبية  وزير  إفتتح 
كيندل،  أندريــاس  أملانيا  وســفري  املجذوب 
وحدة معالجــة الشــكاوى وإدارة الكوارث 
واألزمــات يف وزارة الرتبية والتعليم العايل، 
يف حضــور رئيس »لجنة متابعــة التدابري 
الركن  اللــواء  كورونا«  لفــريوس  الوقائية 
فادي  للرتبية  العام  املدير  األســمر،  محمود 
داوود،  جورج  اإلبتــدايئ  التعليم  مدير  يرق، 
الخوري  هيلــدا  والتوجيه  اإلرشــاد  مديرة 
واملنظامت  األورويب  االتحــاد  عن  وممثلني 
الدولية،  للتنمية  األمريكية  والوكالة  الدولية 
وجمع من الرتبويني وفريق عمل إدارة الوحدة 

واملتخصصني فيها.
بعد النشــيد الوطني وتقديم من املستشار 
اإلعالمي ألبري شــمعون، تحدث ممثل األمني 
العام للصليب األحمــر اللبناين ومدير وحدة 
الحد من مخاطر الكوارث يف الصليب األحمر 
اللبناين قاسم شــعالن، الذي رشح تفاصيل 
الصليب  الوحدة بدعم من  إنشــاء  وخلفيات 
األحمر األملاين واملساعدة اإلنسانية األملانية. 

ثم اشــار كيندل إىل أهميــة الرتبية يف 
املجتمع اللبناين، الفتا إىل العديد من املشاريع 
أملانيا  التي كانت موضع تعاون بني  الرتبوية 
ولبنان، وقد اســتثمرت أملانيا يف هذا املجال 
نحــو 300 مليــون يورو عىل مــدى ثالث 
سنوات. وأشــار إىل مراحل ومشاريع عديدة 

من التعاون والرشاكــة مع الوزارة والصليب 
مســتدامة  رشاكة  أنهــا  مؤكدا  األحمــر، 
واستثامر جيد ومثمر يف هذا القطاع الحيوي 

يف لبنان.
أما املجذوب فقال: »يرسنا أن نطلق رسميا 
وحدة معالجــة الشــكاوى وإدارة الكوارث 
واألزمات، لتستقبل اتصاالت العائلة الرتبوية 
الكبــرية من تالميذ وطالب وأهل واســاتذة 
ومعلمني ومؤسســات تربوية، وتعمل عىل 
حلها، أو إيجاد حل لها، بالتنسيق مع الوحدات 
اإلدارية املعنية يف الوزارة وغريها من إدارات. 
وأعلن أنه يف األيام القليلة املقبلة، ســيطلق 
أيضا، القســم املخصص الستقبال املواطنني 

الذين يودون تقديم مراجعاتهم حضوريا«.
بعد ذلك، ســلم املجذوب والسفري شهادات 
التقديــر إىل فريــق عمل الوحــدة، وانتقل 
الحضور إىل الطابق السابع حيث كانت جولة 
ميدانية عىل غرفة تلقي اإلتصاالت والشكاوى 
ومعاينة الشاشــات التي تســجل اإلصابات 
إىل  واستمعوا  الرتبوي،  القطاع  بكورونا يف 
رشح من املسؤولني واملتخصصني حول إدارة 
الوحــدة ومتابعة حــاالت التنمر والتحرش 
والضغط النفيس، كــام اطلعوا عىل كيفية 
متابعة وإدارة الكوارث، والســهر عىل تلقي 
املختصة  املراجع  إىل  وتحويلهــا  اإلتصاالت 

عىل مدار الساعة.

وزيــــــر التربيــــــة افتتــــــح وســــــفير أملانيــــــا »وحدة
الكــــــوارث واألزمات«  معالجــــــة الشــــــكاوى وإدارة 

خالل االفتتاح
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السبت 12 حزيران 2021

ــف ــ ــرائ ــون... مــــواقــــف وطــ ــ ــ ــام ــ ــ ــح ــ ــ الـــقـــضـــاة وامل

املحامي نارض كسبار

منذ اليوم االول لتبوئه منصب نقيب املحامني وهو يعمل ليل نهار، متحدياً 
جميع الظروف التي استجدت او تفاقمت من سياسية واقتصادية واجتامعية 
ومالية وصحية، حتى ليحس املراقب ان النقابة اصبحت جزءاً اساســياً منه 

وهو جزء منها.
يتابع عرشات املواضيع واملشــاكل يف آن واحد. ويتدخل شخصياً خصوصاً 
عندما يعلم ان هناك خالفاً بني محامــني او داخل عائلة احد املحامني او يف 
مواضيع إنسانية، وهو اآليت من بيئة تعودت عىل العطاء بفرح ودون مقابل.

كل يوم يزور الطابق الثالــث يف مركز نقابة املحامني يف بريوت لالطالع 
عىل آخر االعامل التي يقوم بها شــباب جمعية فــرح العطاء. هذه االعامل 
التي مل تكلف النقابة اي مبلغ. اعامل متطــورة تجري بتقنية عالية تحايك 
العام 2025، والتي سوف تجعل من النقابة محط انظار رجال العلم والقانون 

والهيئات التحكيمية يف لبنان والخارج.
] ] ]

نـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــا عــــــــــــــنــــــــــــــدك
طــال انتظار املحامني وبينهم املحامي يوســف لحــود يف مكتب قايض 

التحقيق عمر الناطور لحني انتهائه من التحقيق.
فأرسل له مع كاتبه بيتا شعريا، وهو يعرفه يتذوق الشعر، ويستلطف روح 

الدعابة:
نظرنا عندك يا ناطور     تارصنا متل الناطور 

والهيئة اسمك مشتق     من كلمة ناطر ونطور
فضحك القايض الكبري، واعلم املحامني انه كان بصدد التوســع بالتحقيق 

يف دعوى كبرية وشائكة.
] ] ]

مــــــــــــا انـــــــــــــــت روكـــــــــــــــــــز يــــــــــــا صــــبــــي
يف كتابه »قبل ان ننىس« يروي القايض اميل ابو سمرا الطرفة اآلتية:

يف الســنة االخرية يف مدرســة الحكمة كانــت االدارة تخفف عنا وطأة 
النظام، فكان بإمكاننا ان ندرس اينام شئنا، ذات يوم كنت امتىش امام قاعة 
الدرس حيث كان الخوري الياس شوبح يقوم باملناظرة فيها. فلام رآين جايئا 

اطل عيل وقال:
شو القصة عمبمتدن؟. فاجبته ضاحكا:

قاطع الرسن...!
فأقرتب مني وقال:

يعني مطرحك فقلت:
مطرحي يا سيدي نعم!. واضاف قائال: اميل انا مضطر ان اغيب ساعة فهل 

يزعجك ان تنوب عني هذا الوقت؟ قلت:
بأمرك!...ودخلنا معا القاعة واوىص التالميذ بأن ال يزعجوين وجلست عىل 
املنــر وتابعت القراءة. وبعد هنيهة الحظت ان احد التالمذة يجلس مقرفصاً. 
فأوعزت اليه يف ان يجلس مســتقيامً ففعل. ولكنه ما لبث ان عاد اىل ما كان 

عليه فانتهرته فاستقام، ولكنه رجع اىل وضعه االول عندئذ سألته: 
ما اسمك؟ فقال روكز! فاخذت ورقة وكتبت عليها:

ما انت روكز يا صبي وامنا
انت الذي قد كان يصحب روكز؟.

] ] ]

الــــــــــطــــــــــريــــــــــق الــــــــــــــــــى االصــــــــــــــــــاح
يف محــارضة القاها يف نقابة املحامني يف بــريوت بتاريخ 2001/2/8 

يقول القايض جوزيف غمرون
اليــس هو زمن التحــدي، ورئيس وزراء لبنان يعلن عــىل املأل عزمه عىل 
التصدي لغول االدارة بتحويل االربعــني توقيعا يف احدى االدارات العامة من 
اجل رشاء كمية قليلة من النب، اىل توقيعني او ثالثة عىل االكرث؟. انه يعرف، 
رئيس وزراء لبنان، ان امتام معاملة رشاء كمية قليلة من النب الدارة رسمية، 
بتوقيعني فقط، يخترص نصف الطريــق اىل االصالح، ويبقى النصف االخر، 

بالطبع، يف عهدة االنسان.
] ] ]

ولـــــــــــــــد الـــــــــــــولـــــــــــــد...والـــــــــــــدعـــــــــــــوى
ويضيف القايض غمرون:

اننــا امام التحدي الكبري، وانا مرة اخــرى، ال افهم كيف نغايل يف الحديث 
عن تحديثات، يف انظمتنا السياســية، واالقتصادية، فيام اصبح تندرا اقامة 
الدعــوى يف لبنان، وراجت الصورة عند النــاس ان يأيت صاحب القضية اىل 
قرص العدل، محنيا عىل عصاة يرافقه ولد ولده، ليســلمه الدعوى التي اقامها 

ايام الشباب.
ويختم القايض جوزيف غمرون

هل تســاءلنا، فيام يتعلق بالقضاء الجزايئ، ملاذا خطت بعض الترشيعات 
الحديثة خطوات متقدمة ذهبت اىل حد املبادرة يف االصالح الســيايس، كام 
حصل يف ايطاليا، او اىل تفعيل العقوبة، والحد من وقوع الجرائم، كام حصل 
يف مرص، بينام نحن ال نزال يف حال تخلف كبري يف هذا املجال، نرى احكامنا 
تصدر بعد مرور ســنوات عىل حصول الجرائم، او اقامة الدعاوى، حتى ولو 
كانت احيانا تتعلق بجنح بســيطة، جاعلة من العقوبات، يف حال صدورها، 

مجرد تدابري خالية من اية فائدة، وغري مؤدية اىل اي اصالح؟
هل تســاءلنا مثال ملاذا عمــدت تلك الترشيعات، بصــورة عامة، اىل دمج 
قضاءي النيابــة العامة والتحقيــق يف قضاء واحد، واىل الغــاء الهيئات 
االتهامية، موصلة قضاياها اىل املحاكم بصورة محمودة بعد تحقيق مبارش، 
وعلمي، ودقيق، يقوم به وكيل النيابة املتخصص، وفاصلة قضاياها امام هذه 
املحاكم، بعد اتباع اصول موجزة خاصة، برسعة محمودة؟ ام مل نتساءل بعد 
يف عامل التطور، والتحديث، واختزال التواقيع، كم اصبح مبذرا للوقت، ومفقدا 
للثقة مرور امللفــات الجزائية بكل هذه املفارز: تحقيقات اولية متشــبعة، 
ومتالحقة، واحيانا متعارضة، ومن غري ذوي اختصاص، تحت ارشاف نظري 
للنيابة العامة، فمطالعة، فتحقيق اســتنطاقي بعيد عن الحدث، فقرار ظني، 
فإحالــة اىل النيابة العامة، ومنها اىل هيئــة اتهامية غارقة يف العديد من 
القضايا، فقرار اتهامي غالبا ما يكون استنســاخا للقرارالظني، فإحالة اىل 
النيابة العامة، ومنها اىل املحكمة، وقد مرت شــهور طويلة، واحيانا كثرية 
ســنوات عىل وقوع الحادث، وما ادراكم كم تستغرق املحاكمة من وقت يف 
ظل نظام االستكتاب البليد، والتبليغ السلحفايت، والتخلف يف سوق املتهمني، 

والبدائية يف التفتيش؟
] ] ]

بــــــــيــــــــن الــــــــطــــــــويــــــــلــــــــة والــــــقــــــصــــــيــــــر
شــتاء 1979 كان املحامي طانيــوس رزق يف انكلرتا حيث االمطار غزيرة 
وتعرف اىل فتاة طويلة جدا قالت لــه مازحة:«يبدو انك اصبحت قصريا من 
امطار انكلرتا«. فأجابها:«بل يبدو انك قد اســتغرقت احد عرش شــهرا حتى 

ولدت«.
] ] ]

فــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــل الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــارة
كان املحامي طانيوس رزق مع بعض اصدقائه، وراح احدهم يشيد بسيارة 
اشــرتاها ابنه. وكعادته يف اقرتاح ما يعود اليه، قال:«من ميزات هذا النوع 
من الســيارات، ان له خمســة اجهزة فرامل«. فاســتغرب احد الحارضين 
وقال:«هنالك اوال فرامل الرجل. وثانيــا فرامل اليد وثالثا فرمل علبة الرسعة 
)الفيتاس( فام هي الفرامل املتبقية يف ســيارتكم؟ وارتبك الرجل. فاستدرك 
املحامي رزق قائال:«هنالك رابعا الحجارة وراء الدواليب، وخامســا االشجار 

والجدران عىل جوانب الطرقات«.

باوال عطية 

بعد أكرث من 7 سنوات من العذاب و«الشحشطة« يف 
املحاكم، ال تزال قضيــة الطفلة إيال طنوس التي برتت 
أطرافهــا األربعة عىل عمر الـ9 أشــهر تنتظر الحكم 
النهايئ والعدالة التي تنصــف الطفلة وتعيد إليها ولو 

تعويضا بسيطا عىل ما »فعلت« بها أياديهم.
وبعد أن أصدرت محكمة استئناف الجنح يف بريوت 
برئاسة القايض طارق بيطار، حكمها ملزمة مستشفى 
الجامعــة األمريكية يف بريوت ومستشــفى ســيدة 
املعونات يف جبيل، والطبيبني »عصام. م« و«رنا. ش«، 
بأن يدفعوا بالتكافــل والتضامن للطفلة طنوس مبلغ 
تسعة مليارات لرية لبنانية بدل عطل ورضر، باإلضافة 
إىل دخل شهري ملدى الحياة يقدر بأربعة أضعاف الحد 
األدىن لألجور. وبعد أن  قــى الحكم بإلزام املحكوم 
عليهم أن يدفعوا بالتكافل والتضامن مبلغ 500 مليون 
لرية لوالد الطفلــة و500 مليون لرية أيضــا لوالدتها 
بدل عطل ورضر، بدأ امللف يســلك اتجاها معاكســا، 
حيث أصــدرت لجنــة  التحقيقات  يف نقابــة أطباء 
بريوت تقريرها الثــاين يف قضية الطفلة إيال طنوس 
والذي أىت عىل شــكل »صك براءة« ملستشفى الجامعة 
األمريكية وملستشفى ســيدة املعونات ولجميع األطباء 
الذين عاينوها، متناقضاً مع كل التقارير التي سبقته، 
بدءا من تقرير اللجنة التي عينها القضاء برئاسة نقيب 
األطباء  رشف أبو رشف  والذي أدان  مستشــفيات  سيدة 
املعونات و اوتيــل ديو  والجامعــة األمريكية، ومرورا 
بتقرير لجنة األطباء السابقة الذي دان طبيب مستشفى 
املعونات، ووصوال اىل تقرير  وزارة الصحة الذي طالب 
نقابة االطباء ان تتحمل مسؤوليتها يف تبيان الحقائق.

وبحسب التقرير »كل الحق« عىل عملية نقل الطفلة 
من سيدة املعونات اىل الجامعة األمريكية مروراً بأوتيل 
ديو، باعتبار أنها »كانت طويلة ومضنية وأن التدهور 
األهم حصل خالل ســاعات النقل«، ما يرفع املسؤولية 
عن املستشــفى والطاقم الطبي ويضعها عىل الوزارات 
املعنية عن ســوء توزيع وحدات العنايــة املركزة يف 

مختلف املناطق وعن عدم توافر وسائل نقل آمنة 
ورسيعة لهذه الحاالت.

»مل تتبلّغ بالتقرير!« يكشــف والد الطفلة ايال 
طنوس، حّســان طنوس يف حديثه لـ »الديار«، 
للجامعة  التقريــر  بــة  نقا ال »أرســلت  مضيفا 
االمريكية يف بــريوت أما نحــن فعرفنا بالخر 
من النــاس، واتصلنا بالنقابــة طالبني الحصول 
عىل نســخة من القرار ليسلموها للمحامي يف 8 
حزيران يف حــني كان القرار قد صدر يف 22 أيار 
)أي يوم سبت( فكيف لنقابة أن تجتمع يوم سبت؟ 
علام أننا حاولنا  أكرث من مرة التواصل مع النقابة 
التي  املســتندات  لتسليمها  بغية تحديد جلســة 
باالستامع  والتي ال ميلكونها وطالبناها  بحوزتنا 
اىل شــهادتنا ولكن دون جدوى حيث مل يرد علينا 
أحد بالرغم من جميع املراســالت التي ارسلناها، 
لنقوم بدورنا بارسال كتاب يتضمن جميع االدلة 

والتقارير والقــرارات القضائية وبالرغم من كل ذلك مل 
تعنّي جلسة!«.

ويعتر طنوس أّن »التقرير وضع املسؤولية عىل ايال 
وكأنها هي املسؤولة عام حّل بها!«، الفتا إىل أنه »عىل 
مدى 7 ســنوات »ما خلينا باب ما دقينا«  وكان الجواب 
واضحا ورصيحا: »الجزاء يعقــل الحقوق«،  ومبا اننا 
رفعنا دعوى جزائية فــال دور للنقابة، بالرغم من كل 
القرارات التي صدرت والتي عىل اساســها يجب تحويل 
االطباء إىل مجلس تاديبي«، ليســأل »بأي حق تصدر 
لجنة تحقيقات تقريرا وتعود وتجتمع بعد 5 ســنوات، 

ال بطلب الضحية وال القضاء، لتصدر قرارا مختلفا!«.
وتابع »أليس من حقنا أن نســأل عن ســبب وجود  
تقريرين، وملاذا عاد االطباء واجتمعوا، وهل هذا الفعل 
قانوين؟ وهل يجوز لنقيب االطبــاء الحايل أن يصدر 
تقريرا يدين فيه 3 أطباء و3 مستشفيات ليعود ويصدر 
تقريــرا مناقضا ويقره يف مجلــس النقابة؟ وإذا هو 
كنقيب مل يكن متجانســا مع أفكاره ومل يكن موافقا 
عىل التقرير الثاين مبا أنه مل ميضيه كان عليه تسجيل 

اعرتاضه«.

وعن الســبب الكامن وراء ما قامت به نقابة األطباء 
يقــول طنوس »هناك أكرث من ســبب، لعّل أبرزهاعدم 
قبــول النقابة بالحكم الذي يجــرم الخطأ الطبي الذي 
وقع حيث اعتاد االطباء عىل التنصل من مســؤوليتهم 
وارتــكاب االخطاء دون حســيب أو رقيب، ومن جهة 
أخرى هناك حسابات داخل نقابة االطباء خصوصا مع 
اقرتاب االستحقاق االنتخايب حيث أّن بعض املرشحني 
الجدد هــم أعضاء يف اللجنــة التي أصــدرت القرار 
ويحاولون بيعه للمستشفيات للفوز باالنتخابات، لهذه 

الدرجة أصبحت إيال رخيصة بعينهم!«.
ويختم والــد الطفلة حديثه متوجهــا إىل املعنيني 
أجدد ثقتي  بالقول »سوف تحاسبون وستفشلون وأنا 
بالقانون اللبناين ومتأكد من أنه ســينصف ابنتي كام 
أنصفها القضاء«، معترا أّن »نقابة االطباء هي صورة 

مصغرة عن الفساد املسترشي يف البلد«. 
يف املحّصلــة، تجدر االشــارة إىل أّن ما يحصل مع 
الطفلة ايــال ليس إال رسد لواقع مّر وأليم، يعكس مدى 
جشع وطمع املتحكمني يف أعناق الناس، وسط ضمري 
غائب ال يخىش عدالة السامء فكيف له احرتام وتنفيذ 

عدالة األرض؟!

إيا طنوس... قصة »ضحية حسابات« بكل تفاصيلها
تقرير النقابــــــة »ألهداف انتخابيــــــة داخلية« ؟! 

باميال كشكوريان السمراين

لبنان ذاك البلد املرتكز عىل الصناعة والتجارة وسوق 
االسترياد والتصدير، بات رســمياً يف خر كان، إال أّن 
»كان« قد أضاعت »أخواتها« املنصوبني واملرفوعني عن 

ُسلّم ركائز الوطن الّذي يهوى يف املهوار الحاّد!
يف  ملحة رسيعة عىل األرقام العربية، فقد ســجلت 
الصادرات الرتكية لغاية مطلع آذار املايض رقام قياسيا 
عند بلوغها ما قيمته 16 مليارا و12 مليون دوالر، وبذلك 
تكون قد سجلت زيادة قدرها 9.6 باملئة مقارنة بالشهر 
نفســه من العام املايض 2020، ونحــن يف لبنان كان 

محجورا علينا يف خالل تلك الفرتة!
يف الوقت ذاته تصّدرت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
املرتبــة االوىل يف الئحة الدول العربية، حســب قيمة 
الصادرات املرصية اليها بإجاميل 7.4 مليارات درهم اي 
حواىل 2 مليار دوالر سنويا ، مام يشكل 21% من مجمل 
الصادرات املرصية إىل الدول العربية، تليها االردن التي 
اســتوردت من مرص بقيمة مليار دوالر فقط صناعات 

غذائية خالل الستة االعوام املاضية.
يف لبنان يعّد قطاع املجوهرات من الركائز األساسية 
لالقتصاد اللبناين، إذ تشكل صادرات املجوهرات والذهب 
اللبنانية،  نحو 30% من إجاميل الصــادرات الصناعية 
مام يدل عىل تألق صناعة املجوهرات يف لبنان والطلب 
املتزايد عليه يف االســواق العربيــة والعاملية، وتحديدا 

الخليج.
الواردات األمريكية اىل لبنان بلغت قيمتها نحو 29 مرّة 
قيمة الصادرات اللبنانية اىل الواليات املتحدة األمريكية، 
وهو ما يعّر عن خلل كبري يف امليزان التجاري ملصلحة 
الواليات املتحدة، وهنا يجد لبنــان فرصة كبرية للعمل 

عىل رفع صادرات الصناعات الغذائية اليها.
يف االرقام ايضا ما بني الســعودية ولبنان، يبدو ان 
اململكة العربية الســعودية قدمــت خالل 30 عاما من 

العام 1990 اىل العام 2015:
- 70 مليار دوالر ِهبــات

- 10 مليارات دوالر استثامرات
- 4 مليارت دوالر تحويــالت اللبنانيني املقيمني عىل 

اراضيها سنوياً
- 270 مليون دوالر متويل مشاريع

- %10 من الودائع األجنبية سعودية
- 736 مليون دوالر حجم تبادل تجاري سنوي

- 377 مليون دوالر قيمة صادرات لبنانية سنوية.
ويف »العــريب املشــرح« ننعى اليوم عمــود لبنان 

األساس الّذي ُدّمر عمداً فاهتّز عرش الدولة!

{ سوق الذهب... مقفل ! {
حني تهافت اللّبنانيون عىل رشاء الذهب يف املناسبات 
كافة، مل يعرفوا رمّبا أنّهم أسســوا ثــروة تكون اليوم 

قرشهم األبيض لأليام السود الّتي يعيشونها.
وملتابعة ســوق بيع ورشاء الذهب، رشح »ميشــال 
الجوهرجــي« يف جبيل، وهو املخــرم »العتيق« يف 
هذا املجال  ل »الديار«: »مل نشهد حركة مشابهة لجهة 
بيع اللّبنانيني صيغتهم مثل الحالة التي نشهدها اليوم، 
فيمكننا القول اّن أقّل من 5% يســعى للرشاء، فيام %95 
تقريبــاً يزوروننــا لبيع ما عندهم يف هــذه الظروف 
الصعبة جّداً الّتي نعيشها، فمن يشرتي الذهب اليوم هو 
آّما ُملزم بسبب مناسبة اجتامعية كخطبة أو عرس، إّما 
ُمغرتب يزور لبنان يدفع بالدوالر، واملغرتبون مشهورون 
بحّبهــم لرشاء الذهب من لبنــان ألّن العيار 18 و 21 و 
24 غري متوافر  بكرثة يف بلــدان اإلغرتاب خاّصة يف 

أمريكا«. ويتابع ميشــال: » السؤال املطروح الّذي نبحث 
عن أجوبته بني الزوايا : مــا هو مصري أصحاب متاجر 
الذهب اليوم جّراء حركة البيع والرشاء؟ ونسأل أنفسنا 

اىل متى سنستطيع املثابرة واالستمرارية وملاذا؟«.

{ خبرية اقتصادية: الحلول

يف ُخطٍط انقاذية بعيدة عن السياسة ! {
االستقرار يف لبنان يعيد بناء اقتصاده خالل سنوات 
ليســت طويلة كام يظن البعض ، وميكــن أن يصبح 
الوطن معرا لكل الصادرات اآلســيوية اىل العامل، كام 
ان االستثامرات الجديدة يف قطاعات الزراعة والصناعة 
تليها الســياحة الداخلية، ميكــن أن توفر للبنان دخال 
كافيا لوقف االنهيار واعادة انطالق العجلة االقتصادية ، 
لكن عىل ما يبدو، إن املسوؤلني اللبنانيني يف واد وشعب 

لبنان يف واد آخر.
الخبرية االقتصادية لينا حمد قالت ل »الديار«: »لنتّفق 
يف البداية أّن الحّل الوحيد هو تهميش السياسة ودورها 
املُخزي الّذي أوصل لبنان اىل ما نحن عليه!«، وتُضيف: 
لبنان خراء ماليــون واختصاصيون اقتصاديون  »يف 
كفؤون بدرجات عالية جّداً باســتطاعتهم رسم ُخطط 
انقاذيــة قصرية وطويلة املدى تُنقــذ لبنان من مآزقه 
وتُعيد ازدهاره وترفع نســب صادراته ووارداته وتُعيد 
ازدهاره عىل األصعدة كافة ولو أخــذ ذلك وقتاً، إال أنّنا 
بإمكاننــا الوقوف من جديــد، غري أّن هــذا الحلم لن 
يتحقق طاملا نتمّتع بنظام سيايس محط، يتصارع فيه 

السياسيون عىل السلطة بهدف الوجاهة فقط!«
ويبقى عىل اللّبنايّن أن يســأل إذا كان سيشهد عىل 
اللّبناين، وهــل من املمكن  تبّدٍل تاريخــي يف النظام 

االرتكاز عىل السياسة االقتصادية فقط؟

ــر   ــ ــع ــ ــق ــ االنـــــــهـــــــيـــــــار اإلقــــــــتــــــــصــــــــادي يــــــدفــــــع لـــــبـــــنـــــان الــــــــــى ال
! يــبــيــعــون   %95 و  ــرون  ــتـ ــشـ يـ  %5 ــن  ــ م أقــــــّل   : ــب  ــ ذهـ تـــاجـــر  تـــجـــربـــة 

رجاء الخطيب

إن حياة االنســان يف لبنان تكاد تفقد 
قيمتها الحقيقيــة، وتكاد الفئات العمرية 
كافة تفقد أبســط حقوقها يف بلد باتت 
املطالبة فيه بالحقوق أمرا طي النسيان، ال 
بل كاد يالمس أي حديث يف هذا األمر حد 
السخرية ألن ما يهم اآلن هو رغيف الخبز، 
القليل من الوقود، ووجبة غداء تكاد تســد 

الجوع املقيت.
يحظى املســن يف الــدول التي تحرتم 
الدولة  من  اإلهتامم  بالكثري من  مواطنيها 
والنظام الصحي واإلجتامعي، عر شبكات 
األمان التي تعمل عىل املواطن منذ صغره، 
ضمــن إطار ما يشــبه اإلدخــار وتوفري 

املال حتى يســتطيع اإلســتفادة منها عند بلوغه سن 
الشيخوخة.

ال يكفي القول إن نظام الشــيخوخة غري متوافر يف 
لبنان، وان املسن اللبناين أكرث عرضة لإلذالل واإلهانة 
يف اواخــر عمره مهام كانت التضحيــات التي قدمها 
للوطن، بل بات مــن املالحظ مؤخراً إنتشــار ظاهرة 
التســول بوجوه جديدة مل نعتدهــا ، وهو إن دل عىل 
يشء، فهو يدل عــىل مؤرشات اإلنهيــار اإلجتامعي 
اإلقتصادي املخيف الذي نعيش، حيث ال يقترص التسول 
عىل األطفال والنساء، ال بل ينترش بكرثة بني كبار السن 
ممن يفرتشــون الطرقات ويبحثون يف القاممة عام 

يسد جوعهم.
هذا ما نراه ظاهراً للعني، أما ما ال نراه فهو أشد ايالماً 
وأملاً. ميوت الكثري من املسنني يف منازلهم جوعاً ومرضاً 
وقهراً ووحدًة دون أن يدري بهم أحد حتى تفوح رائحة 
جثثهم! نعم، بلغ اإلهامل يف هــذا الوطن الصغري حد 
املوت يف املنزل دون أن يدري بك أحد حتى تبلغ التعفن. 

وكام يف كل مرة، ال يخلو األمر من املبادرات الفردية 
اإلنســانية األخالقية التي تؤدي ولو حتى دورا بسيطا 
يف التغيــري والتوعية، حيث قامت مؤسســة »األمان 
األهلية« بشــخص مديرها العام الســيد جميل ضاهر 

بإطالق مبادرة رعاية املسنني يف منازلهم.
ضاهر تحدث لـ »الديار« عن نشأة الفكرة، حيث قال: 
إن الفكرة بدأت تتبلور يف شــهر رمضان، حيث كانت 
املؤسســة تقوم بتوزيع الحصــص الغذائية، والحظ 
الكثري من الحاالت التي تعاين من الفقر املدقع وأحيانا 
غري القابل للتصديق من جهة، ومن جهة أخرى الحظ 
أن معظم املسنني ليســوا بحاجة إىل الغذاء فقط، امنا 

بحاجة إىل من يهتم بهم ويرعاهم. 
ضاهر اعتر أن املسنني مثلهم مثل أي فرد يف املجتمع 
فيزيولوجية واجتامعية، فهم بحاجة  احتياجات  لديه 
ملن يجالسهم ويحدثهم ويستمع اليهم، وبالتايل، كانت 
املبادرة من منطلق إنســاين بحت قائم عىل مشاهدات 

ميدانية متشابهة ومتكررة. 
وأشار ضاهر إىل أن هناك الكثري من الحاالت ملسنني 

توفاهم الله ومل يــدر بهم أحد من الجريان 
إىل أن فاحت روائــح جثامينهم من املنازل 
ســواء يف بريوت أو يف بلدة شــبعا حيث 
الذي رأى  تعمل املؤسســة أيضاً. ضاهــر 
أنه من األجدى عدم انتظار وزارة الشــؤون 
للتحــرك، أطلق مبادرة رعاية املســنني يف 
الشــباب  من  مجموعة  قيام  منازلهم عر 
املتطــوع بزيارة ميدانية للمســنني بهدف 
تقديم األمان والبســمة، إىل جانب فحص 
وبسيط  دوري  بشــكل  والسكري  الضغط 
الحيوية  املؤرشات  عىل  االطمئنان  باب  من 
األساســية، ليقوموا بعدهــا بإعالم ذوي 
املســن أو الجهة املختصــة يف حال كان 

يعاين من أي مشاكل صحية ظاهرة.
ضاهر أكد أن املبــادرة انطلقت يف بلدة 
شــبعا، ولكنها تعمــل أيضاً بفاعليــة يف بريوت يف 
منطقة طريق الجديدة وعائشــة بكار كام يف مخيمي 
صرا وشــاتيال أيضا،ً وهناك النية للتوسع نحو البقاع 
قريبــاً. أما عن ردود الفعل، فيؤكــد ضاهر أن التفاعل 
الذي القاه كان أكرث من املتوقع وردود الفعل اإليجابية 
احاطت باملبادرة بشكل واسع، كام كان من املالحظ أن 
املسنني متسكوا بالشــباب املتطوع بشكل كبري وكان 
مالحظا كم الفرح الذي يخترونه خالل هذه الزيارات 
الدورية. أما عن التمويل، فأكد ضاهر أنه ليس هناك من 
أي جهة ممولة، امنا هــي مبادرة فردية بتمويل فردي 

والقليل من املساعدات املادية من بعض األصدقاء. 
املسنون ليســوا أفراداً انتهت مهامتهم وأدوارهم يف 
هذا املجتمع، انهم جزء من النسيج اإلجتامعي وعمود 
أساس يف العالقات األرسية والعادات اإلجتامعية التي 

متيز مجتمعاتنا العربية. 
مباركة هي كل مبادرة ترسم الضحكة يف زمن بات 

التبسم من عوارض الجنون.

رعاية املسنين في منازلهم... مبادرة إنسانية في صلب النسيج االجتماعي
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

أكد عضو نقابات أصحاب وكاالت الســفر 
والســياحة الســفر جان زيلع أن »نســبة 

الراغبني
يف العودة اىل لبنــان مقبولة، وال تراجع 

يف حجوزات الصيف«.
كام  مكتملة  ستكون  الحجوزات  وأضاف: 
نتوقع، ونأمل أن يكون املوســم الســياحي 

جيداً.
هذا  الطــران  وضع  تــأزّم  قــال:  لكنه 
العام بســبب الوضع االقتصــادي وجائحة 
»كورونــا«، إذ أن »عدد الطائرات الشــاغلة 

يعادل 35% إىل 40%، كــام أن عدد الوافدين 
هــو يف حدود 30 إىل 40 ألف شــخص يف 
األشــهر األوىل مــن 2021 يف مقابل 965 

ألفاً يف العام الفائت«.
إلغــاء لحجوزات اللبنانيني  أن »ال  وأكــد 
املغرتبني هذا الصيف، إال أن السّياح يرتّددون 

يف املجيء إىل لبنان«.
وعن تســديد املســافر 50 دوالراً إلجراء 
فحــص الـPCR   قال زيلــع: كل زائر ملزم 
به لدخول لبنان، والتســعرة 50 دوالراً ألن 

رشكات الطران تشرتي بالدوالر.

الصيف… هــذا  املغتربين  حــجــوزات  فــي  ــغــاء  إل ال 

مجموعة  امــس  اعتصم 
»جمعية  يف  الناشطني  من 
املودعني اللبنانيني«، تجمعوا 
ملرصف  الرئييس  املركز  أمام 
الحمرا  شــارع  يف  لبنــان 
يف بروت. رددوا شــعارات 
بالودائع  املس  بعدم  طالبت 
يف املصــارف واعادتها اىل 
أصحابها. ورددوا شــعارات 
»يــا رياض اســمع صوت 
املس  ممنــوع  املودعــني: 

بأموال املودعني«.

ــة ــي ــع ــم ــج ــام أمـــــــــام »املــــــــركــــــــزي« ل ــ ــصـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــع ــ ــودائ ــ ــال ــ ــدم املـــــــّس ب ــ ــع ــ ــب ب ــ ــال ــ ــن ط ــ ــي ــ ــودع ــ امل

االعتصام امام مرصف لبنان

لبنان د. مارتن  الربيطاين يف  السفر  قام 
لونغــدن بزيــارة اىل جمعيــة الصناعيني 
اللبنانيني وتم خــال اللقاء البحث يف وضع 
التي  والتحديات  اللبنــاين  الصناعي  القطاع 
يواجهها يف ظل االزمــة الوجودية واملالية 

غر املسبوقة التي مير بها لبنان.
كام تطرق البحث اىل سبل توسيع التبادل 
التجــاري بني البلدين والــذي مييل ملصلحة 
بريطانيا. ويف هذا الســياق، طلبت جمعية 
الصناعيني من الســفر الربيطاين التواصل 
مــع املعنيني يف بــاده للعمــل عىل توفر 
مســاعدات تقنية للقطاع الصناعي ال سيام 
يف ما يتعلــق بتطوير التعليم املهني ومتويل 
برامج الصناعــة اللتزاماتها البيئية، ودعوة 
القطاع  اإلنكليزية لاستثامر يف  املؤسسات 
اثبــت قدرته عىل  الذي  اللبنــاين  الصناعي 

الصمود.
وشددت الجمعية عىل ان الصناعيني الذين 
متكنوا من مجابهة كل الصعاب التي عصفت 
وتعصف بلبنان باتوا خرباء يف إدارة االزمات 
ومســتعدون ليكونوا رشكاء مع املستثمرين 

اإلنكليــز نظرا لفرص التصنيــع املتاحة يف 
وانتشارها  اللبنانية  الصناعة  والمتداد  لبنان 

حول العامل من خال املغرتبني اللبنانيني.
كذلك تطرق اللقاء اىل رضورة اجراء بعض 
التي تعتمدها  التعديات عىل قواعد املنشــأ 
بريطانيا مبا يسمح بدخول منتجات صناعية 
لبنانية إضافيــة اىل بريطانيا وبالتايل ردم 

الهوة يف امليزان التجاري بني البلدين.
من جانبه أكد السفر الربيطاين عىل متانة 
عاقــات الصداقة التاريخيــة بني بريطانيا 
ولبنان واهتاممها الشديد باستقراره وتطوره 
كذلك معالجة االزمة االقتصادية وبدء عملية 
النهــوض. ويف هذا االطار، ابدى الســفر 
الربيطاين انفتاحه عىل كل الحلول املطروحة 
ووعد برفع مطالــب الصناعيني اىل املعنيني 

والعمل قدر املستطاع عىل دعم القطاع.
ثم دارت حلقة حوار بــني أعضاء مجلس 
اإلدارة والســفر الربيطاين تركزت خصوصا 
الجانب الربيطاين تقديم كل  عىل الطلب من 
ما يلزم ملساعدة لبنان يف ضبط الحدود عىل 

جميع املعابر اللبنانية البحرية والربية.

الســــــفير البريطانــــــي زار »جمعيــــــة الصناعييــــــن«
التجــــــاري التبــــــادل  توســــــيع  ســــــبل  وبحــــــث 

رأت جمعية املستهلك يف بيان، ان »التعميم 
لبنــان هو الطريق  الصادر عن مرصف   158

االرسع اىل االنهيار«.
واعتــربت انه »منذ عرشين شــهرا ينتظر 
املودعون حلوال واضحة وشــفافة الزمتهم، 
كام ينتظــر كل املواطنني خطــة اقتصادية 
مالية شاملة تفتح نافذة ضوء يف هذه العتمة 
التعميــم 158 عىل حصان  القاتلة فجاءهم 

ابيض نافق«.
»مجموعة  التعميــم،  »مضمون  اضافت: 
من الرتقيعات واألالعيب متارســها السلطات 
الحاكمة للحفاظ عىل سيطرتها ومصالحها. 
جمعية املســتهلك فتشــت يف صفحات هذا 
التعميم الجديد عام سيخدم املودعني واالقتصاد 
املنهــار، لكنها وجــدت يف طياته الكثر من 

الشياطني، العاملة ملصلحة املصارف:
اوال: قرار الســحب بالدوالر جــاء متأخرا 
ومن خارج اي خطة شــاملة ملعالجة ازمات 
البــاد الخطرة. قــرارات الحاكــم، وغياب 
مؤسســات الدولة، طوال عرشين شهرا من 
عمر االزمة، فشلت يف الحفاظ عىل االستقرار 
القدرة  وعــىل  واالجتامعي  االقتــــصادي 
الرشائية للرة. ترقيعات الحاكم اســــتبدلت 
الحلول االقتصاديــة واملالية باملزيد من طبع 
اللرة ومن الدعم للتجار ومن املنصات املفتعلة 
فاخرتعت أربعة او خمســة اسعار مختلفة 
للدوالر، ليس غباء بل لتهريب العمات الصعبة 
ونهب الودائع وإلفقــاد اللرة واالجور قدرتها 

الرشائية.
ثانيا: قرار 400 دوالر )أي الدفع باللرة وعىل 
سعر منصة 12 ألف لرة للدوالر( هو استمرار 
لسياسة الهركات املاضية. لذا سارعت »سوق 
الدوالر الحــرة« اىل االرتفــاع اىل حدود 15 
ألف لرة تحضرا لوصولهــا قبل 30 حزيران 
اىل عتبة 18-20 ألفــا لتأمني هركات،30 % 
عىل االقل، مثنا »تســتحقه« املصارف نتيجة 
لتضحياتهــا، طبعا يأيت الغــاء حق املودعني 
برصف أي مبالغ اخرى عىل سعر 3900 ل. ل. 

هدية اضافية عىل البيعة.

ثالثا: هديــة ثالثة وهــي االخطر، قدمها 
للمصــارف، ومجددا مــن جيوب  الحاكــم 
املودعــني. تجميد أكرث مــن 26 مليار دوالر، 
بفائدة صفر باملائة، تابعــة لزهاء800  ألف 
حســاب )بني عرشين وخمســني ألف دوالر 
للمودع( لن يتمكن املودعون من املطالبة بها 
ملدة خمس سنوات، وهذا عبء كبر مل تعرف 
املصــارف كيف تتخلص منــه عندما رفضت 
مرشوع الحاكم يف الســاعات االوىل. لكنها 
وافقت رسيعا عندما احتسبت كل املنافع غر 

املعلنة التي ستحصل عليها«.
ورأى البيان ان »الحاكم وســلطة الطوائف 
تلعب بالنــار بأكرث مام تتصور، الن الهركات 
ليــس محــــصورا رضره باملودعــــني بل 
القــدرة الرشائية لكل  ســــيعجل انهيــار 
اللبنانيني بأكرث من30 % خال اســابيع، يف 
وقت ال مجال فيه ألي زيادة يف االجور. وهذه 
جرميــة اضافية تضــاف اىل جرائم الحاكم 

وسلطة الطوائف«.
وتابع: »ما هو الحل؟ اسوة بالدول التي عانت 
املأزق نفسه، عىل املجلس النيايب اصدار قانون 
الكابتال كونرتول مــن ضمن خطة متكاملة 
للخروج مــن االزمة ودفــع الودائع بعملتها 
االصلية. وجمعية املســتهلك تدعو جمعيات 
بالتعميم 158  الطعن  للمشاركة يف  املودعني 
امام القضــاء، وتحديدا النقاط املذكورة اعاه 
وحرص التعميم بدفع مبلــغ 800 دوالر لكل 
مودع عىل ان تســحب من حسابه شهريا ال 
قبل خمس سنوات من اســتحقاقها. واالهم 
تدعو الجمعية املجلس والسلطة الحاكمة ان 
تتوقف عن املراوغــة والتاعب والتهرب من 
مسؤولياتها وتضع خطة شاملة للخروج من 

االزمة او ترحل، ولن تفعل ولن ترحل«.
وختم البيان: »شــياطني املصارف وعرابها 
يعملون بهمة يف املجلس النيايب، ويف القضاء 
ويف االعام ويف كل مستويات السلطة. عىل 
اللبنانيني ان يعملوا بقوة أكرب يف الشــوارع 
وامام بيوت اصحاب الســلطة ملحاســبتهم 

والسرتداد حقوقهم ودولتهم الضائعة«.

»جمعية املستهلك« : التعميم »158« الطريق االسرع لالنهيار
كونترول الكابتال  قانون  اصدار  النيابي  املجلس  وعلى 

دهم وزير الصحة العامة يف حكومة 
ترصيف االعامل حمد حســن مستودعاً 
منطقــة  يف  الطبيــة  للمســتلزمات 

الحازمية.
وخال املداهمة، ضبط حسن مخالفة 
تســعر يف احد املســتودعات مبارشة 
عىل الهواء من ســد البورشية للمعدات 
العظام يف منطقة سد  الطبية لجراحة 
البورشيــة، وضبط تاعبا يف اســعار 
املعــدات املدعومة بفــارق كبر تعدى 
نسبة الـ 1500 يف املئة« االمر الذي نفاه 
انه »يلتزم  اكد  الذي  املســتودع  صاحب 
للضامن  الوطنــي  الصندوق  تســعرة 

االجتامعي باللرة اللبنانية«.
املوضوع  انه »سيتابع  واوضح حسن 

مــع ادارة الضــامن«، وقال: »غر مقبــول ان ما 
يجب ان يكون بـــ 27 دوالرا متت فوترته بـ 509 
دوالرات، وال 49 دوالرا بـــ 526«، مؤكدا ان »هذا 
املوضوع سيحال عىل النيابة العامة املالية ألن ما 
يحصل ليس رشعيا وهو رسقة وليس ربحا، وعلينا 
ان نكشــف من هو املرتكب يف حــق املواطن أهو 
صاحب املســتودع ام املستشفى وتجب محاسبته 

الن املواطن ليس سلعة بل هو روح«.
اللبنــاين وللجهات  للمواطن  »اقــول  واضاف: 

القضائيــة املختصــة وللنيابة العامــة انه غر 

مســموح يف لبنان يف ظل الظروف التي نعيشها 

بنسبة  والربح  الفاحشــة  الرسقة واالسعار  هذه 

1500 يف املئة، هذا امر غر مقبول، وعىل القضاء 

وضع يده عىل هــذا املوضوع واجراء مكاشــفة 

عكســية منذ تاريخ بدء الدعم، فالواضح للعلن ان 

صحة  عىل  يتآمران  واملستشفى  املستودع  صاحب 

املريض، وهذا ما سيؤكده ويكشفه القضاء«. 

وأشارت معلومات من مصدر طبي رفيع املستوى 

اىل أن إحدى رشكات األدويــة املحلية عمدت منذ 

أكرث مــن ســتة أشــهر اىل مضاعفة 
األدوية التي تصّنعهــا، لكنها توّزع »من 
الجمل دينتــه« اىل الصيدليات، بانتظار 
القرارات الرسمية وما إذا كان رفع الدعم 
سيسلك الطريق رسمياً، يك تبيع أدويتها 
باألسعار الجديدة بحجة أن املواد املصنعة 

للدواء مستوردة.
الدولة  رحمة  بني  املريض  يقع  وبذلك، 
أزمة  يف  »الطميع«،  املال  ورأس  العاجزة 
ال يريد أحد فيهــا أن يقتنع بأن هوامش 
الربح ليســت األولوية اليوم أمام صحة 

مجتمع بأكمله، بحسب املصدر الطبي.
ويف ســياق متصــل، أعلنت املديرية 
العامــة ألمن الدولة يف بيــان، ان »يف 
إطار عملها يف حامية االمن االجتامعي، 
تقــوم املديريــة العامــة ألمن الدولــة مبؤازرة 
معايل وزير الصحة الدكتور حمد حســن للكشف 
عىل مســتودعات موزعي األدوية واملســتلزمات 
الطبية يف املناطق اللبنانيــة كافة، ملنع تخزينها 
املوجودة وحسن  الكميات  واحتكارها، والتأكد من 
املواطن  يلبي احتياجــات  وعدالة توزيعهــا، مبا 
الصحية . كام تؤكد هــذه املديرية انها لن تتواىن 
عن ضبط املخالفني واتخاذ كل اإلجراءات القانونية 

بحقهم«.

أحــــــال امللف الــــــى النيابة العامــــــة... مطالباً بوقف الســــــرقات
ــة : ــيـ ــبـ ــطـ ــاً لـــلـــمـــعـــدات الـ ــ ــودع ــ ــت ــ ــس ــ حـــســـن خــــــالل مـــداهـــمـــتـــه م
%  1500 والــــربــــح  األســــــعــــــار...  ــي  ــ ف ــاً  ــشـ ــاحـ فـ ــاً  ــبـ ــالعـ تـ ــا  ــطــن ضــب

حسن خالل ضبطه التالعب يف االسعار

التزمت الصيدليات قــرار االرضاب الذي دعا اليه 
تجمع اصحاب الصيادلــة احتجاجاً عىل »ما آلت 
اليه اوضــاع الدواء، والطاق رصخــة بان االمن 

الصحي اصبح مهددا بشكل جدي«.
واقفلت معظم الصيدليات يف مختلف املحافظات 

ابوابها، اال ان عددا ضئيا خرق اإلرضاب.

{ مرجعيون {
ففي قضــاء مرجعيــون، أقفلــت الصيدليات 
اليوم وغدا  العمــل  أبوابها وتوقفــت قرسيا عن 
»بعد ان نكس مستوردو االدوية بالوعود املتكررة، 
بتســليم الصيدليــات احتياجاتها من الــدواء، اذ 
باتت الصيدليات شــبه خالية من األدوية وحليب 

األطفال«.
وهدف هذا االفقال اىل »اطاق رصخة يف وجه 
املسؤولني عن االزمة التي المست فيها الصيدليات 
الخطوط الحمر«، وخصوصــا ان »االمن الصحي 
والدوايئ والغذايئ اصبح مهددا بشــكل جدي، اذا 
مل يتم اتخاذ التدابر الرضورية التي تؤمن وصول 
االدوية وحليب االطفال اليها لســد حاجة املرىض 

واالطفال«.
التزم عدد كبر من الصيدليات  صيدا: يف صيدا، 
املدينة ومنطقتها االرضاب »لحشــد اوســع  يف 
تضامن مع هذا التحــرك ورفع الصوت ملن يعنيهم 
االمر من املســؤولني عن الوضــع الذي وصل اليه 
الحلول  البلد، ولوضع  الواقع الصحي والدوايئ يف 
تتفاقم  التي  املســتفحلة  االزمة  لهــذه  الرسيعة 

يوميا«.
التزمت صيدليــات حلبا وعكار  عكار: كذلــك، 
اإلرضاب وأقفلــت أبوابها، باســتثناء عدد القليل، 
احتجاجــا، مطالبــني »بإيجــاد حلــول رسيعة 
لألزمة«. هــذا وتجاوبــت صيدليــات الكورة مع 

االرضاب.

{ بعبدا {
التزمــت الصيدليات  يف بعبــدا وجوارها أيضاً 

اإلرضاب، »احتجاجــا عىل مــا آلت اليه 
أوضاع الدواء وتأثرها يف عملهم وتحكم 
مســتوردي االدوية والرشكات بســوق 

األدوية واحتكارها«.

{ طرابلس {
بالتوازي، التزمت معظم الصيدليات يف 

مدينة طرابلس ومحيطها باالرضاب. 
وطالــب الصيادلــة املعنيــني »بدعم 

قطاعهــم وإنصافهم، ووقف االحتــكار من قبل 
املستوردين«.

{ األمني: االرضاب غر قانوين {

لفت نقيب الصيادلة غسان االمني إىل أن »الحل 
ليس باإلرضاب والنــــقابة مل تــدُع إليه ألنه غر 
قانوين لكن الصيـــــادلة مل يعد بإمكـــــانهم 
تحمــل الوضع وهنــاك احتــكاكات تحصل مع 

املواطنني«.
وقال يف حديــث لـ«الجديد«: »اتفقنا مع وزارة 
الصحــة عــىل أن الصيادلة لن يبيعــوا الدواء إال 
لزبائنهم املعروفني أو ملن يحمل وصفة طبية يظهر 
جلياً أنها غر مزورة وذلك للتخفيف من التهريب«.

وأكــد نقيــب مســتوردي األدويــة وأصحاب 
املستودعات كريم جبارة أنه »ال يوجد تخزين أدوية 
يف املستودعات وقد أنرش أرقام الكميات املوجودة 
والتي تثبــت أن هناك أدوية مل يعــد يتوافر منها 

كميات إال لشهر واحد«.

{ منظمة »القمصان البيض« ناشدت {
ونظمت منظمــة »القمصان البيض« التي تضم 
تحالف أطباء وصيادلة وأطباء األسنان وممرضني 
ومخربيني، اعتصاما قبــل ظهر امس، يف الباحة 

الداخلية ملبنى وزارة الصحة.
والتزم املعــــتصمون ارتــداء املعطف األبيض، 
وحملــوا الفتات طالبت منظمــة الصحة العاملية 
بالتعاطــي مع الجيش والصليــب االحمر واملراكز 

الدواء  دعم  »ترشــيد  اىل  ودعت  الجـــــامعية. 
وإنصاف القطاع الصحي«، مــشرة اىل ان »الدعم 
العشــوايئ ال يؤمن الدواء للمواطــن، بل يؤمنه 
ملافيات التهريب«. وسألت عن الرقابة عىل االدوية 

املهربة.
وتا الدكتور هادي مراد باســم املعتصمني نداء 
اىل منظمة الصحة العاملية جاء فيه: »يواجه لبنان 
أزمة غر مسبوقة يف قطاع الرعاية الصحية التي 
تهدد حياة اللبنانيني جميعا وعىل حد ســواء. يف 
املتعدية  الحاكمة  للطبقة  املســتمر  الفساد  ضوء 
عىل حقــوق املواطنني واملدعومــة من منظومة 
فاســدة تحميهم جيدا لافات مــن العقاب، نجد 
اآلن أنفســنا وسط دولة فاشــلة ومفلسة. لذلك، 
نوجه اليوم من خال تحالف أطباء املستشــفيات 
الجامعيــة والصيادلــة واملمرضــني واملخربيني، 
للتدخل  العاملية  الصحــة  نداء عاجا إىل منظمة 
مبارشة لتسلم زمام األمور والرضب بيد من حديد، 
وإرسال لجنة لتقيص الحقائق إىل لبنان للتحقيق 
ومنع الدمار املتزايد الــذي ال ميكن وقفه من قبل 
الدولة الفاشلة، إمنا من خال التعاون مع الجيش 
الخاصة  الطبية  واملراكز  األحمر  اللبناين والصليب 

واملستشفيات الجامعية«.
وختم: »لن نقبل أن تقتلنا السلطة مرة أخرى بعد 
إجرامها وقتل مئات اللبنانيني يف تفجر 4 آب. هذه 
مســألة ملحة جدا وتتطلب تدخا فوريا من األمم 
الدويل  والبنك  العامليــة  الصحة  ومنظمة  املتحدة 

ألسباب إنسانية إلنقاذ شعب لبنان«.

االحتكارات... لوقف   : الصيدليات  إضــراب 
واطـــــــالق صـــرخـــة بـــوجـــه املــســؤولــيــن

منظمة القمصان البيض خالل املؤمتر

طأمن عضــو نقابة أصحــاب املحطات جورج 
الرباكــس ان »ال انقطاع ملــاديت البنزين واملازوت 
يف الوقت الحــايل«، طالًبا مــن املواطنني »عدم 
اذالل أنفسهم يف طوابر أمام املحطات، ألن املواد 
متوافرة يف املستودعات وكافية لـ15 يوما، ويف 

األيام املقبلة بواخر عديدة ستصل اىل لبنان«. 
وأشــار يف حديث له اىل ان »البيان الصادر عن 
مرصف لبنان جــدّي، وأعطى حلوال لألزمة، وبدًءا 
للبواخر  املقبلة ســيعطي موافقات  الساعات  من 

التي ستبدأ بالتفريغ«. 
النفط  من جهته، رّصح رئيس تجمــع رشكات 
جورج فياض أن »مرصف لبنــان اعطى موافقات 
لتفريغ 7 بواخر وبدأ التفريغ امس ويستمر اليوم 
تباعاً حتى نهاية االســبوع املقبل بكميات تكفي 
الســوق ملدة اســبوعني تقريبا فــا داعي للهلع 

وتسويق اخبار غر صحيحة«.

{ الطوابر عىل حالها {
أمام  اللبنانّيني  إذالل  عىل األرض، يستمّر مشهد 
محطّات املحروقات يف مختلف املناطق، مع فارق 
بسيط وهو أن طوابر الزحمة باتت أطول، والناس 
بدأت تشــعر باشــمئزاز مل تعرفه حّتى إبان أشّد 

الحروب واالزمات التي عصفت بلبنان. 

ويف جديد هذا امللف، اشارت مصادر اىل أن ال حّل 
حّتى الساعة ملوضوع املحروقات وفتح االعتامدات، 
ما يعني استمرار األزمة أقلّه حتى مطلع االسبوع 
املقبل، فيام أكدت مصادر يف قطاع النفط للموقع 
أّن إحدى الرشكات متلك يف خزاناتها ما يقارب 30 
مليون ليرت، وتفتح أبوابهــا يومني فقط للتوزيع 
أســبوعّياً والكميات التي تؤّمنها للمحطات تبقى 

»بالقطارة«. 
اىل ذلــك، تؤكد أرقــام وزارة الطاقة وجود 66 
املستوردة  الرشكات  بنزين يف خزانات  ليرت  مليون 
و109 مايني ليــرت مازوت، هــذا باإلضافة اىل 
التوزيع وهي غر  لدى محطات  املتوافرة  الكميات 
محددة ما يكفي الســوق ملدة ترتاوح بني 10 أيّام 

وأسبوعني. 

{ اشكال وتضارب {

إىل ذلك،  وقع اشــكال داخل إحدى املحطات يف 
شارع العرب يف الطريق الجديدة يف بروت، عىل 
خلفية أفضلية تعبئة الوقود تخلله تضارب بااليدي 

وإطاق نار يف الهواء.

{ رد عىل الرباكس {
أصدر تجمع اصحاب محطات الجنوب يف لبنان 

بياناً جاء فيه اآليت:
»طالعنا جورج الرباكس بحديثه الفولكلوري للـ

LBCI  عن ان ال انقطاع ملــاديت البنزين واملازوت 
يف الوقت الحايل وانهام متوافران يف املستودعات 

وكافيني لـ 15 يوما.
نريد ان نســالك نحن محطــات الجنوب ملاذا ال 
نستلم هذه املواد ما دامت متوافرة؟ وهل لديك علم 
وخرب ان محطاتنا مقفلة منذ وقت طويل بســبب 
نفاد املخزون وعدم تســليمنا اي كمية منها وان 

سلمت فبكميات قليلة جدا؟
يبدو ان جورج الرباكس ال يعرف منطقة جنوب 
لبنان وما يحصل عىل محطاتها وكأن محطات هذه 
املنطقة ال تحتسب ضمن محطات لبنان، لذا ندعوك 
نحن اصحاب محطــات الجنوب لزيارتها والتعرف 
اليها ولاسف بات كل همك اليوم هو الحديث عىل 
شاشــات التلفزة واالستعراض واصدار تصاريح ال 

متت للعاقة بصلة.
فيوم تقــول اننا دخلنا يف نفق مظلم ويوم اخر 
تقول ان املحــروقات مــــتوافرة وان ال انقطاع 
ملاديت البنزين والديــزل... فيا ترى ما هي الدوافع 
وراء هذه التصاريــح املتناقضة فهل هي مصالح 

شخصية أو..؟«.

أشــــــكــــــاالت وتــــــضــــــارب واطــــــــــالق نـــــــار لـــتـــعـــبـــئـــة الــــوقــــود
ــا... ومـــحـــطـــات ــ ــ ــه ــ ــ ــال ــ ــ ــى ح ــ ــل ــ ـــارات ع ــ ــيـ ــ ــ ــس ــ ــ ــر ال ــ ــيـ ــ ــوابـ ــ طـ
!!! ــزيــن  ــن ــب ــل ل انـــقـــطـــاع  ال  ان  يــطــمــئــن  والـــبـــراكـــس  مـــقـــفـــلـــة... 

اصــدرت وزارة االقتصــاد والتجــارة »الجدول 
األسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح حددت مبوجبه 
ســعر ووزن الخبز اللبناين »األبيض«، يف األفران 
واملتاجر إىل املستهلك عىل كافة األرايض اللبنانية، 
وذلك بنــاء عىل جــدول تحليل كلفــة التصنيع 
والتوزيع والبيع، واســتنادا إىل ســعر القمح يف 
البورصة العاملية، وإىل ارتفاع سعر رصف الدوالر 

وســعر املحروقات، ونظرا للظــروف االقتصادية 
الضاغطة والقدرة الرشائية املنخفضة التي يعاين 
منها املواطنون، حدد ســعر ووزن الخبز اللبناين 

»األبيض« وفقا ملا يأيت:
-  من الفرن إىل املستهلك:

ربطة حجــم كبر عىل أن ال يقل وزنها عن 975 
غراما بسعر 2750 ل. ل.كحد أقىص.

ربطة حجم وسط عىل أن ال يقل وزنها عن 415 
غراما بسعر 1750 ل. ل. كحد أقىص.

-  من املتجر إىل املستهلك:
ربطة حجــم كبر عىل أن ال يقل وزنها عن 975 

غراما بسعر 3000 ل.ل. كحد أقىص.
ربطة حجم وسط عىل أن ال يقل وزنها عن 415 

غراما بسعر 2000 ل. ل. كحد أقىص«.

ــانــي ــن ــب ــل ال ــز  ــبـ ــخـ الـ ووزن  ــر  ــعـ سـ حــــــددت  ــاد  ــصــ ــ ــت ــ االق وزارة 
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السبت 12 حزيران 2021

فلســـــــــــــــطين: خـــــــــــــــوف الـــــــــــــــدول مـــــــــــــــن اتهامهـــــــــــــــا 
ــرد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى التمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرائيل< علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــّجع >إسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامية يُشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بالالسـ

موســـــــــــــــــــــــــــــــــــكو: دول غربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــــــــــــــــــعى
 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــتمرار االنقســـــــــــــــــــــــــــــــــــام العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

لسوريا  ــشــرق  ُم مستقبل  لــضــمــان  جــهــدنــا  قــصــارى  نــبــذل  أردوغـــــان: 

ضــــــبــــــط مــــــنــــــصــــــات وصــــــــــــواريــــــــــــخ >كــــــاتــــــيــــــوشــــــا<
جــــــويــــــة قـــــــــــاعـــــــــــدة  ســــــتــــــســــــتــــــهــــــدف  كــــــــــانــــــــــت   

ــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد الجاهليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــري: عهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــس الجزائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرئيـ

قالــت وزارة الخارجيــة 
الفلسطينية، إن خوف الدول 
مــن اتهامها بالالســامية 
تصعيد  عىل  إرسائيل  يشجع 
عىل  ومتردهــا  عدوانهــا 

القانون الدويل.
الــوزارة عــن  وعــرت 
من  الشــديد  »اســتغرابها 
التي  الــدول  بعض  مواقف 
تلجأ الستخدام صيغ التعبري 
عن القلق أو مطالبة الطرفني 
بوقــف الخطــوات أحادية 
بني  تساوي  وكأنها  الجانب، 
الضحيــة والجالد، وتكتفي 
مبواقــف شــكلية ال متثل 
أي ضغط فعــي عىل دولة 
االحتــالل لوقــف عدوانها 
أغلب  ويف  واســتفزازاتها، 

األحيــان ال توجه تلك الــدول انتقــادات واضحة ومبارشة 
للمســؤولني اإلرسائيليني وانتهاكاتهم، خوفــا من اتهامها 

مبعاداة السامية«.
وأضافت الخارجية أن »خوف الدول من هذا االتهام الباطل 
يعطي الحصانة لدولة االحتالل الرتــكاب الجرائم ويجعلها 
دولة فوق االنتقاد واملحاســبة، وبالتايل، إن املطلوب من تلك 
الدول كحد أدىن اإلشــارة بوضوح بإصبــع االتهام إلرسائيل 
ونتنياهو وتحميلهم املسؤولية عن هذا التصعيد الخطري يف 
العــدوان باعتباره انتهاكا صارخا للقانــون الدويل وقرارات 
األمم املتحــدة واالتفاقيات املوقعة، علــا أن وقف العدوان 
االحتالل  وإنهاء  بالكامل ومعاقبــة إرسائيل ومحاســبتها 
جميعها مسؤولية املجتمع الدويل، وعىل رأسه مجلس األمن 

الدويل«.
ويف هذا السياق دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد 
العبارات تغول »ســلطات االحتــالل العنجهي املتواصل عىل 

القدس ومقدساتها ومواطنيها«.
واعترت تغول الســلطات اإلرسائيلية عىل القدس »امعانا 
إرسائيليا رســميا يف اســتهداف املدينة املقدسة الستكال 
حلقات تهويدها وتفريغها من مواطنيها املقدسيني، واغراقها 
مبحيط استيطاين وعزلها عن محيطها الفلسطيني وربطها 

بالعمق اإلرسائيي«.
كا دانت الخارجية، االقتحامات املتواصلة لباحات املسجد 
األقىص وبواباته »وقيام عنــارص املقتحمني املتطرفني بأداء 
صلواة وطقــوس تلمودية داخلها«، ودانــت كذلك »عمليات 
القمع والتنكيل الوحشــية باملواطنني املقدسيني ومالحقتهم 
واعتقالهم واالعتداء عليهم بالرضب ومنعهم من أية تجمعات 

واحتجاجات سلمية وقمع املتضامنني معهم«.
وحملــت الوزارة »الحكومة اإلرسائيلية برئاســة نتنياهو 
العــدوان وتداعياته  الكاملة واملبارشة عن هذا  املســؤولية 
ونتائجه، وهو ما يهدد جميع الجهود املبذولة لتثبيت التهدئة 

ووقف العدوان«.

قال السفري الرويس لدى دمشــق، ألكسندر إيفيموف، إن 
هناك دوال غربية تســعى الستمرار حالة االنقسام يف العامل 
العريب ألطول فرتة ممكنة وبكل وسيلة، من أجل منع عودة 

سوريا إىل البيت العريب.
وأضاف إيفيموف يف مقابلة مع وكالة »ســانا« السورية 
أن »هؤالء الالعبني بالذات يســعون الستمرار حالة االنقسام 
يف العامل العريب ألطول فرتة ممكنة وبكل وســيلة، مبا يف 
ذلك منع عودة ســوريا إىل البيت العريب، لكن روســيا عىل 
العكس مقتنعــة بأن عودة العالقات الطبيعية بني دمشــق 
والدول العربية ســتفيد منطقة الرشق األوســط بأكملها، 
وستلعب دورا مفيدا للغاية يف تجاوز األزمة يف سوريا وحل 
القضايا االجتاعية واالقتصادية التي نتجت عنها، لذلك فإن 
الجانب الرويس يقدم املساعدة الالزمة، حيث كان ذلك ممكنا 
ومناســبا، فيا يخص إعادة العالقات الســورية مع الدول 

العربية«.
وأكد إيفيموف، أن العديد من ممثــي الدوائر االجتاعية 
الدولية فهموا منذ فرتة طويلة أن الخطاب املعادي لســوريا، 
الذي تفرضه بعض العواصم الغربيــة، يقوم عىل األكاذيب 
واملعلومات املضللة، وال يلبي ســوى مصالــح دائرة ضيقة 

للغاية من الالعبني األجانب«.
وردا عىل ســؤال حول املساعي الروســية لكرس الحصار 

الغريب املفروض عىل ســوريا إشار إيفيموف إىل أن »روسيا 
تويل أهمية كبرية للجهود املبذولة ملساعدة دمشق يف كرس 

الحصار والتخفيف من تأثري العقوبات عليها«.
وتابع: »حتى يف ظروف الحرب الدبلوماسية واالقتصادية 
التي تشن ضد ســوريا فإنه ال يزال لديها العديد من األصدقاء 
األجانب والرشكاء يف الرأي وأنا واثق من حقيقة أن الدول التي 
تهتم بإعادة العالقات مع سورية وتطويرها عددها أكر ما 
نراه اآلن، وعندما يحني الوقت سيعلنون عن أنفسهم بالتأكيد، 

ونحن بدورنا سنكون مرحبني بذلك«.

قال الرئيس الرتيك، رجب طيب أردوغان، امس، »سنواصل بذل 
قصارى جهدنا لضان مستقبل مرشق لجارتنا سوريا عىل قاعدة 

وحدة أراضيها ووحدتها السياسية«.
وأضاف أردوغان يف كلمة له الجمعة، خالل مشــاركته عر 
اتصال مريئ من إسطنبول، يف مراسم افتتاح سد »عفرين األعىل« 
بوالية كيليس، جنويب تركيا، أن »أجزاء كبرية من املناطق السورية 
القريبة من حدودنا جعلناها آمنة«. وكانت دمشق دانت يف وقت 
سابق بالخطوات الرتكية التي تهدف للترتيك ومنها »قيام تركيا 
بإحداث أمانة عامة للسجل املدين يف مناطق سيطرة اإلرهابيني 
بإدلب وسحب البطاقة الشخصية والعائلية السورية واستبدالها 
ببطاقات تركية«، ووصف مصدر رســمي يف وزارة الخارجية 
السورية ذلك بأنه »ميثل ذروة سياسة الترتيك« التي تنتهجها تركيا.

أعلنت خلية اإلعالم األمنــي يف العراق، امس، ضبط أربع 
منصات وصواريخ »كاتيوشــا« من قبل وكالة االستخبارات 
يف وزارة الداخلية، كانت مهيأة لالطالق يف محافظة دياىل.

وذكر بيان لخلية اإلعــالم األمني، أنــه »وفقا ملعلومات 
اســتخبارية دقيقة، متكنــت مفارز وكالة االســتخبارات 
والتحقيقات االتحاديــة يف وزارة الداخلية من ضبط أربعة 
صواريخ نوع كاتيوشــا مع أربع منصــات مخبأة يف أحد 
البساتني يف منطقة زنبور مبحافظة دياىل املحاذية ملحافظة 

صالح الدين«.
وأضــاف البيــان أن »الصواريخ كانت مهيأة الســتهداف 
قاعدة بلد الجوية«، مؤكدا أنه »متت معالجتها من قبل خراء 

مكافحة املتفجرات«.

قبــل يومــني مــن بدء 
الترشيعيــة  االنتخابــات 
يف الجزائــر، اعتر الرئيس 
»عهد  أن  تبــون  املجيد  عبد 
الجاهلية وىل«، يف إشــارة 

إىل عهد الكوتة االنتخابية.
أثنــاء  تبــون  وتحــدث 
عمليــات  مركــز  زيارتــه 
الســلطة الوطنية املستقلة 
الخميــس،  لالنتخابــات، 
تفاصيل  إىل  اســتمع  حيث 
قبيل  األخــرية  التحضريات 

االنتخابات املقررة السبت.
الجزائري  الرئيــس  وأكد 
االنتخابات  أن  الزيارة  خالل 

الحقيقــي ونجاح من يختارهم  للتمثيل  الترشيعية »فرصة 
الشعب«، مضيفا أن »كل صوت له قيمته«.

وأوضح: »عهد الكوتة يف االنتخابات قد وىل«، واصفا إياه 
بـ«عهد الجاهلية«.

وأثنى الرئيس الجزائري عىل جاهزية ســلطة االنتخابات، 
التي قال عنهــا إنها »ملتزمة بأال يضيع أي صوت من أصوات 

املواطنني«.

وشــدد عىل أن »انتخابات 12 حزيران فرصة أوىل تعطى 

للشباب واملثقفني وللناس املستضعفني ماديا«، مذكّرا بقانون 

االنتخابــات الذي يعاقــب كل اخرتاق خصوصــا يف حالة 

استعال املال الفاسد.

االنتخابات هي  ليست سهلة، وســلطة  »املهمة  وأضاف: 

صام أمان بالنســبة للثقــة التي ســيضعها املواطن يف 

مؤسسات الدولة«.

اإلسرائيلية< و>املمارسات  االستيطان  يُدين  الدولي  البرملان  رئيس 
عقد رئيــس الرملان الكويتي، مرزوق عــي الغانم، بصفته 
ممثال عن الرملانات العربية مباحثات مع رئيس االتحاد الرملاين 
الدويل، حول األوضاع يف األرايض الفلســطينية واملارسات 

اإلرسائيلية.
ودان رئيس الرملان الدويل، دواريت باشيكو، بعد مباحثات مطوله 
مع الغانم يف جنيف، حول األوضاع يف األرايض الفلســطينية 

واملارسات اإلرسائيلية، دان مارسات السلطات اإلرسائيلية.
وقال باشــيكو إنه يدعو لجنة الرشق األوســط يف االتحاد 
الرملاين الــدويل إىل االجتاع وتقييم الوضــع يف األرايض 
الفلسطينية، كا تعهد بزيارة فلسطني يف القريب العاجل لرؤية 

الوضع عن كثب.
بدوره رصح الغانم يف مؤمتر صحفي مشــرتك مع باشيكو 
بأن »اجتاع اليوم يأيت بنــاء عىل توصيات االجتاع الرملاين 
العريب الطارئ الذي عقد يف الـ12 من ايار املايض، والتي وجهت 
برضورة االلتقاء برئاسة االتحاد الرملاين الدويل لبحث االوضاع 

املأساوية يف األرايض الفلسطينية املحتلة«.
وقال الغانم: »سعيد ألن االتحاد الرملاين الدويل دان النشاط 
الفلسطينية  األرايض  الكولونيايل اإلرسائيي يف  االستيطاين 
املحتلة، ودان القتل واالعتداء الذي اســتهدف الفلســطينيني، 

وخاصة األطفال يف غزة«.

ــل ــمـ ــعـ الــــــــجــــــــزائــــــــر: تــــفــــكــــيــــك شـــــبـــــكـــــة أجـــــنـــــبـــــيـــــة تـ
عــــــــلــــــــى تــــــــمــــــــويــــــــل جـــــــــمـــــــــاعـــــــــات تـــــحـــــريـــــضـــــيـــــة

كشف وكيل الجمهورية مبحكمة سيدي 
أمحمد بالجزائر العاصمة، يف ندوة صحفية 
عقدها مساء أمس الخميس، عن قضية قال 
إنها ذات أبعاد خطــرية عىل النظام العام، 
وذلك بعد التحريات التي قامت بها مصالح 
الضبطية القضائية والية الجزائر بالتنسيق 
الجرمية  ملكافحة  املركزيــة  املصالح  مع 

املعلوماتية.
ويف التفاصيــل، ذكر وكيل الجمهورية 
التحريات أفضــت إىل قيام مجموعة  أن 
أشــخاص يستعملون أســاء مستعارة 
يف حســابات إلكرتونية مبواقع التواصل 
عىل  تحرض  بأعــال  للقيام  االجتاعي 
العام ونرش  بالنظــام  التجمهر واالخالل 

وترويج أخبار كاذبة.
وأكد أن كل ذلك يحصل بالتنسيق مع أشخاص موجودين يف 
دول أجنبيــة، مضيفاً أنهم يتكفلون بالــدور الدعايئ والتمويل 
بالعملة الوطنية والصعبة عن طريق ضخ أموال مشبوهة املصدر 
يتم إرسالهم إىل أشخاص موجودين يف الجزائر ممن يعترون 
محرضني عر شبكات ووسائل التواصل االجتاعي بغرض دفع 

املواطنني عىل الخروج يف مسريات غري مرخصة.
وكيل الجمهورية قال إن هؤالء األشــخاص يقومون بتمويل 

أطراف تنشط داخل البالد,
وكشــف خوجة بأنه بعد إصدار أذونات بالتفتيش تم حجز من 
طرف الضبطية القضائية مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة بـ 
360 الف أورو أي 7 ماليري سنتيم.لإلشارة فإنه بتاريخ اليوم بعد 
استكال اجراءات التحقيق االبتدايئ من طرف الضبطية القضائية 

وتم تقديم أطراف القضية املقدرة عددهم 10 أشخاص مشتبه فيهم 
و12 شخصاً يف حالة فرار منهم 6 متواجدين يف الخارج.

ولوحق أفراد املجموعة بعدة تهم هــي جناية اإلنخراط يف 
جاعة تخريبية، جناية استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال 
لتجنيد األشــخاص لصالح جاعة تخريبيــة، جناية املؤامرة 
التي يكون الغرض منها تحريض املواطنني ضد السلطة، جنحة 
املساس بسالمة وحدة الوطن، جنحة تلقي أموال من أشخاص 
قصد القيام بأفعال من شانها املساس بالدولة واألمن والنظام 
العموميني، جنحة حيازة مخدرات قصد اســتهالكها وجهت 

لبعض املتهمني.
وذكر وكيل الجمهورية بأنه اسلتم من قايض التحقيق إصدار 
ـ 10 متهمني وأوامر  اوامر باإليداع ضد املتهمني الحارضين املقدرين ب

بإصدار أوامر بالقبض ضد املتهمني املوجودين يف حالة فرار.

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــــد النهضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبب سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــري  بسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــان مصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد فنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالغ ضـ ــ ــ ــ ــ ــ بـ
تقدم املحامي املرصي سمري صري ببالغ عاجل للنائب العام، 
ونيابة أمن الدولة العليــا، ضد الفنان، إميان البحر درويش، حيث 

اتهمه فيه بـ« التحريض عىل الفوىض وإثارة البلبلة والرأي العام«.
وقــال صري يف بالغه، إن إميان البحــر درويش هاجم عىل 
صفحته الشخصية تعامل الدولة مع أزمة سد النهضة اإلثيويب، 

معترا أن ما جاء باملنشور الذي دونه، عبارات تثري الفوىض بالبالد.
وأثار املطرب إميان البحر درويش عاصفة من الجدل عىل مواقع 
التواصل االجتاعي بعد منشور تناول رأيه يف قضية سد النهضة، 

داعيا إىل استخدام القوة العسكرية لحسم امللف.
واستعان إميان البحر درويش بكلات وتعبريات حادة للتعبري 
عن رأيه يف ملف سد النهصة، وهو ما جلب عليه انتقادات وهجوم 
رواد مواقع التواصل االجتاعي وبعض اإلعالميني. وكتب اإلعالمي 
والكاتب الصحفي، محمد الباز، عر حســابه عي فيسبوك: »ايه 

مشــكلة إميان البحر درويش؟ من زمان عىل فكرة وإميان البحر 
درويش فقد صالحيته الفنيــة، ومن زمان كان فقد صالحيته 

العقلية«.
وأضاف: »ومن زمان برضه بيحاول يدور عىل أي طريقة يفضل 
بيها تحت األضواء، وتقريبا ملا بقى مفيش فايدة من الهجوم عىل 

زمالئه من الفنانني، قال يبقى خالص نهاجم الرئيس والجيش«.
وواصل: »إميــان البحر درويش كتب كالم فارغ زى دماغه عن 
موضوع سد النهضة، ولو قلت ىل إننا برنوج لكالمه وبنخىل الناس 
تقراه، هاقول لك مفيش مشكلة يا ريت الناس تقرأ كالمه عشان 
يتأكدوا إنه عايش بره الزمن«. وخالل برنامجه »بالورقة والقلم«، 
انتقد اإلعالمي نشات الديهي ترصيحات إميان البحر درويش وقال: 
»إميان البحر درويش عال يتكلم عىل تحلية مياه البحر وبيسخر، 

هو راجل فنان، مطرب عظيم أو مش عظيم معرفش تقييم الناس«.

ســـــــــــــــيف اإلســـــــــــــــالم يؤكـــــــــــــــد  ترشـــــــــــــــحه لالنتخابـــــــــــــــات الرئاســـــــــــــــية
أفادت صحيفة تاميز اللندنية أن سيف اإلسالم، نجل الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذايف، يخطط للعودة إىل الحياة العامة 

وينوي الرتشح يف االنتخابات الرئاسية املقبلة.
ولفتــت صحيفة التاميز يف صياغة الخر، إىل أن ســيف 

اإلسالم معمر القذايف قد تلقى تعليمه يف بريطانيا.
وأشــارت الصحيفة الريطانية إىل أن نجل القذايف سيف 
اإلسالم وقد »كان يُنظر إليه يف السابق عىل أنه خليفة والده، 
مل يُر أو يُســمع عنه يف العلن منذ اعتقاله قبل عرش سنوات 

يف ليبيا«.

وقالت التاميز إن سيف اإلسالم معمر القذايف، نجل الزعيم 
الليبي الراحل قد »تحدث هاتفيا لتأكيــد هويته، والقول إنه 
بخري، وذلــك يف مكاملة رتبت لتوضيــح عالقته بفريق من 

املستشارين يترصفون نيابة عنه«.
وذكرت الصحيفة أيضا أن ســيف اإلسالم معمر القذايف 
»كان يتواصــل مع الديبلوماســيني الغربيــني وغريهم من 
الدبلوماســيني بهدف إثبات أوراق اعتــاده أثناء عودته إىل 
الحياة العامة«، مشــرية يف نفس الوقت إىل أن نجل القذايف 

»ال يزال مطلوبا من قبل املحكمة الجنائية الدولية«.

ــة مـــشـــتـــركـــة ــ ــري ــ ــص ــ م  – فـــرنـــســـيـــة  ــة   ــ ــ ــوي ــ ــ تـــــدريـــــبـــــات ج
نفــذت عنارص من القوات الجوية املرصية والفرنســية، 
تدريبــا جويا مشــرتكا بإحدى القواعــد الجوية املرصية، 

وفقا أورد مراسل »سكاي نيوز عربية« يف القاهرة.
وقــال املتحدث العســكري املرصي يف بيــان نرشه عىل 
صفحته مبوقع »فيســبوك«، إن هذا التدريب يأيت يف إطار  
خطة القيادة الجيش املرصي »لالرتقاء مبســتوى التدريب 
وتبــادل الخــرات مع القوات املســلحة للدول الشــقيقة 

والصديقة«.
وأضــاف املتحدث أن التدريــب تضمن تنفيــذ العديد من 
األنشــطة التدريبية التي تضمنت أعال الهجوم والدفاع عن 
أهداف حيوية، وشمل اشتباكات جوية بني الجانبني مبشاركة 

أحدث الطرازات للمقاتالت متعددة املهام لكال الجانبني.
 وقال إن »التدريبات عكست مدى ما وصلت إليه القوات من 
مستوى راق، فضال عىل تبادل الخرات التدريبية والتكتيكية 

ىف التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة«.
تــأيت هذه التدريبــات يف ظل تنامي عالقــات الرشاكة 
والتعاون العسكري بني القوات املسلحة املرصية والفرنسية.

مجلس األمن والدفاع السوداني يبحث »التعديات« اإلثيوبية عند الحدود
بحث رئيس مجلس السيادة يف السودان، الفريق أول ركن 
عبد الفتــاح الرهان، مع مجلس األمن والدفاع الســوداين، 
لوكالة »ســونا«  الحدود«، وفقا  اإلثيوبية عنــد  »التعديات 

الرسمية.
وقال وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشــيخ، يف بيان 
إن املجلس ناقش يف اجتاعه عددا من القضايا املهمة، وعىل 
رأسها موقف مفاوضات سد النهضة والتنسيق بني السودان 

ومرص فيا يتعلق بهذا امللف.
وأضاف أن »املجلس اســتمع لتنوير حــول األحداث التي 
شهدتها مدينة بورتسودان، ووالية جنوب دارفور، إضافة إىل 
التعديات اإلثيوبية عىل الحدود السودانية الرشقية«، الفتا إىل 
أن »االجتاع أصدر عددا من املوجهات والرتتيبات ملعالجة تلك 

القضايا«.
وأوضح أن املجلس أصدر عددا من القرارات لتعزيز الوجود 

األمني يف منطقة الفشقة الصغرى والفشقة الكرى، الفتا 
إىل أن »املجلس عر عن إشادته وتقديره للجهود التي بذلتها 

القوات املسلحة عىل الحدود الرشقية«.
الســوداين  الجيش  يخوض  املايض  الثاين  ترشين  ومنذ 
معارك متقطعة مع مليشــيات وقوات إثيوبية عىل الحدود 
الرشقية، بعد قرار القيادة بإعــادة االنفتاح عىل األرايض 
 26 الســودانية التي تحتلها ميليشــيات إثيوبية منذ نحو 
خصوبتها  مــن  واالســتفادة  األرض  فالحة  بغرض  عاما 

العالية.
وتثري التحركات العســكرية السودانية توترا يف العالقات 
مع إثيوبيا التي تنكر أحقية الخرطوم يف الســيطرة عىل تلك 
املساحات، ومتتنع عن وضع العالمات الحدودية، بينا يقول 
الجيش السوداين إنه اســتعاد %90 من األرايض السودانية 

املحتلة من اإلثيوبيني.
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 السبت 12 حزيران 2021

حقق الريــايض بريوت فــوزاً كبرياً عىل 
مضيفه بيبلوس بفارق 39 نقطة )59-98(، 
الربــع األول )34-19(، والثــاين )30-52(، 
والثالث )76-46(، يف املباراة التي جرت أمس 
الرئيس ميشــال  الجمعة عىل ملعب مجمع 
ســليامن يف جبيل، يف ختام املرحلة 15 من 
بطولة لبنان »أكس أكس أل أيرنجي« يف كرة 

السلة.
املتصدر،  للريايض  الرابع عرش  الفوز  وهو 
بيبلوس  مقابل هزمية واحدة، يف حني لقي 

خسارته الثامنة، مقابل 7 انتصارات.
وكان الثنــايئ مــارك خــوري وهايــك 
غيوكوشيان األفضل يف صفوف الريايض، إذ 
ســجل األول 21 نقطة و7 ريباوندز ومتريرة 

حاســمة واحــدة، والثــاين 20 نقطة و8 
ريباوندز و4 متريرات حاسمة.

ويف صفوف بيبلوس، سجل بشارة بستاين 
23 نقطة وريباوند واحد ومتريرة حاســمة، 

ومحمد سكاف 17 نقطة و9 ريباوندز.
نجيم وعادل  ربــاح  الحكام  املبــاراة  قاد 

خويري وربيع مرصي.
وتفتتح اليوم السبت مباريات املرحلة 16، 
فيلتقي عند الســاعة السادسة مساء أطلس 
أنيبال زحلــة عىل ملعب مجمع  الفرزل مع 

نهاد نوفل يف زوق مكايل.
وغداً األحــد، يلتقي عند الرابعة بعد الظهر 
الحكمــة مع املتحــد عىل ملعــب أنطوان 

الشويري يف غزير.

بــــطــــولــــة لــــبــــنــــان فــــــي كــــــــرة الــــســــلــــة :
)59-98( بيبلوس  عــلــى  لــلــريــاضــي  كبير  فـــوز 

وصل رئيس االتحاد اآلسيوي 
للتايكواندو الربوفســور كيو 
ســيوك يل اىل بــريوت ظهر 
أمس الجمعــة ملواكبة بطولة 
آســيا يف التايكواندو للرجال 
التي  أسود(  )حزام  والسيدات 
ســينظمها االتحــاد اللبناين 
ألول مــرة يف وطن األرز بني 

14 و18 حزيران الجاري.
املسؤول  استقبال  وكان يف 
الكبــري والوفــد  اآلســيوي 
املرافق له، يف صالون الرشف 
الحريري  رفيــق  ملطار  التابع 
الدويل، رئيس االتحاد اللبناين 
حبيب  الدكتور  للتايكوانــدو 

ظريفة وأمــني صندوق االتحاد عمر املرصي. 
وعرّب ظريفه عــن رسوره لزيارة »رأس هرم« 
االتحاد اآلســيوي للتايكواندو لبنان ومتابعة 
بطولة آســيا عن كثب اىل جانب ترؤســه 
واملكتب  اآلســيوية  العموميــة  الجمعيــة 

التنفيذي لالتحاد اآلسيوي.

بدوره، أعرب ســيوك يل عن رسوره لزيارة 

لبنان مشــيداً بالدور الكبــري والفاعل الذي 

اللبنــاين للتايكواندو ضمن  يلعبه االتحــاد 

األرستني اآلسيوية والدولية ومنوهاً بنشاطه 

وخارجياً.  الســنة محليــاً  مدار  الدائم عىل 

ومتنى التوفيق لبطولة آسيا ولبطولة بريوت 

املفتوحة.

ــحــاد اآلســيــوي فــي لبنان تــايــكــوانــدو : رئــيــس االت

الدكتور ظريفة مع الربوفسور سيوك يل

ظريفة واملرصي وسيوك يل يتوسطون الوفد

 أعلــن النــادي اللبنــاين 
للسيارات والسياحةATCL عن 
مشــاركة 20 سيارة يف رايل 
الربيع السادس والثالثني الذي 
حزيران   13 األحد  ســينظمه 
كرسوان  قضاءي  يف  الجاري 
وجبيل. ويندرج الســباق يف 
اطار الجولة األوىل من بطولة 
لبنان للراليــات للعام الجاري 

ويقام عىل طرقات أسفلتية.
االجاملية  املســافة  وتبلغ 
منها  كلــم   232.27 للــرايل 
املراحل  طــول  كلــم   66.68

الخاصة الست للرسعة.

{ املشاركون {
والبارز يف الالئحة  عودة الســائق عبدو 
فغايل اىل املشاركة يف السباقات بعد توّقف 

دام عدة سنوات.
ويف ما ييل الئحة الســائقني ومالحيهم 

وسياراتهم:
1- رودريــك الراعي وجــورج نارض عىل 

ميستوبيتيش النرس ايفو 9
2- روجيــه فغــايل وســليم واكيم عىل 

ميستوبيتيش النرس ايفو 10
3- مشــاري الظفريي)الكويــت( ونارص 
الكواري )قطر( عىل ميســتوبيتيش النرس 

ايفو 10
4- شــادي فقيــه وســامر صفري عىل 

ميتسوبيتيش النرس ايفو 9
5- طــارق يونس وروين بــو عبدو عىل 

ميتسوبيتيش النرس ايفو 9
6- نارص  خليفة العطية)قطر( وجيوفاين 
برناتشــيني)ايطايل وميلك رخصة رياضية 

بولونية( عىل فورد فييستا أر 5
7- ألكــس فغايل وجــورج دعيبس عىل 

ميتسوبيتيش النرس ايفو 9
جهرييان)األردن(  وموىس  خالد  أحمد   -8

عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 10
9- عبدو فغايل وجوزيف مطر عىل بيجو 

208
10- هــرني قاعــي ونديــم الحلبي عىل 

سيرتوين دي اس 3
11- ماتيو روبواسون ودولني شلينك عىل 

ميتسوبيتيش النرس ايفو 9
12- نبيل عبد الحق وفيكني كنلدجيان عىل 

ميتسوبيتيس النرس ايفو 10
....-13

14- جــو قــزي  وعمــر مذكــور عىل 
ميتسوبيتيش النرس ايفو 9

15- باســل ابو حمدان وفراس الياس عىل 
سيرتوان دي اس 3

16- مــوىس شــبيل وايــيل مهنا عىل 
ميتسوبيتيش النرس ايفو 8

17- دافيــد مزهــر وشــادي نرص عىل 
سيرتوين دي اس 3

18- الياس الدهنــي وأمني عقل عىل رينو 
كليو

19- وليد شــلينك وأندريه عشقويت عىل 
رينو كليو

وفرانس ســعيد عىل  الجردي  نضال   -20
رينو كليو

21-كارل رزق وكريــم ابــو اليــاس عىل 
سوزويك سويفت 1.6

{ املسار {
السابعة  الساعة  عند  املتسابقون  وينطلق 
من صباح األحد  مــن كازينو لبنان لخوض 

املراحل الست وهي:
*املرحلة الخاصة األوىل والرابعة للرسعة: 

17.36 كلم.
-بــالط – طورزيا:تنطلق هذه املرحلة من 
بالط  صعــودا« باتجاه بشــليل زبدين، بري 
الهيت ثم تتوجه إىل الحصون بإتجاه فرحت 

السقي، وصوال« إىل طورزيا.
تقفل هذه الطريق من الساعة  06.01حتى 

الساعة 09.01
ثم يعاد إقفالها من الســاعة 09.57 حتى 

الساعة 12.57.
*املرحلــة الخاصــة الثانية والخامســة 

للرسعة: 14.63 كلم.
- املنصف – سبيل: تنطلق هذه املرحلة من 
غرزوز،  شــيخان،  بإتجاه   صعوداً،  املنصف 
بخعاز، معاد، غلبون، بجه، وصوالً إىل سبيل.

تقفل هذه الطريق من الساعة 06.58 حتى 
الساعة 09.58.

ثم يعاد إقفالها من الســاعة 10.54 حتى 
الساعة 13.54.

الثالثة  الخاصة  اإلســتعراضية  املرحلة   *
والسادسة: 1.35 كلم.

املرحلة من  لبنان: تنطلق هــذه  - كازينو 
بإتجاه  املقابلة ملطعم »أطالل بالزا«  النقطة 
كازينــو لبنان  صعوداً نحــو مدخل كازينو 

لبنان.
تقفل هذه الطريق من الساعة 09.19 حتى 

الساعة  15.15.
وستدخل السيارة األوىل إىل كازينو لبنان 
ناهية رايل الربيع عند الســاعة 14.30 حيث 
التجّمع   التتويج.  وُحّددمركز  ســيقام حفل 
ومنطقة الخدمة يف باحة موقف »املؤسسة 
من  أدما(  انرتناسيونال«)  لالرسال  اللبنانية 

الساعة 08.00 حتى الساعة 14.00«.

الربيع رالي  في  سيارة   20 مشاركة   :  ATCL الـ 

بوسرت رايل الربيع  الـ 36 

الســبت  اليوم  تســتكمل 
األوىل من  الجولــة  مباريات 
بطولــة أمم أوروبــا يف كرة 
القدم، حيــث تلتقي ويلز مع 
املباراة األوىل،  ســويرسا يف 
يف  فنلندا  مــع  والدمنــارك 
الثانية، وبلجيكا مع روســيا 

يف الثالثة.
برنامــج  يــيل  مــا  ويف 
األوىل  الجولــة  مباريــات 
واالثنني  واألحد  الســبت  أيام 

والثالثاء بتوقيت بريوت:
- السبت: 

ويلز - ســويرسا )الساعة 
.)16.00

الدمنارك - فنلندا )الساعة 19.00(.
بلجيكا - روسيا )الساعة 22.00(.

- األحد: 
انكلرتا - كرواتيا )الساعة 16.00(.

النمسا - مقدونيا )الساعة 19.00(.
هولندا - أوكرانيا )الساعة 22.00(.

- االثنني :
اسكتلندا - تشيكيا )الساعة 16.00(.
بولندا - سلوفاكيا )الساعة 19.00(.
اسبانيا - السويد )الساعة 22.00(.

- الثالثاء :
املجر - الربتغال )الساعة 19.00(.

فرنسا - أملانيا )الساعة 22.00(.

{ توقعات »الكمبيوتر الخارق« {

اىل ذلك، توقع »الكمبيوتر الخارق« الســيناريو 

الذي ستشــهده نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 
لكرة القدم.

ووفقا ملا أورده موقــع » talksport«، يتوقع أن 
تكون البطولة واحدة من أكرث النســخ تنافســية 
عــىل اإلطالق، نظرا لوجود العديــد من املنتخبات 
املرشحة للفوز باللقب ويف مقدمتها فرنسا وأملانيا 

وبلجيكيا والربتغال وإسبانيا وإنكلرتا.
مثل  بالنجوم  املدجــج  الفرنيس،  املنتخب  ويعد 
املهاجم أنطوان غريزمان، وزميله املهاجم الشــاب 
املدرب  الذي استدعاه  كيليان مبايب، وكريم بنزميا 
الفرنيس ديديه ديشــان، بعد غيــاب طويل، يف 

مقدمة املنتخبات املرشحة للقب.
ويقــود املنتــــخب الربتغايل كريســــتيانو 
رونالدو، يف مشــوار الدفاع عن لقب بطل أوروبا، 
إىل جانب نجم مانشســرت يونايتد برونو فرنانديز 
أمثال جواو  أثبتت حضورها مؤخرا  وأسامء أخرى 
فيليكس وبرناردو ســيلفا وروبــن دياز، وديوغو 

جوتا.
وستتطلع أملانيا وإسبانيا أيضا إىل صنع الحدث، 
الخروج  البلجييك  الذهبي«  »الجيل  بينام سيحاول 
منترصا، حيث ترتكــز آماله عىل كيفني دي بروين 
املصاب عىل أمل التعايف بعــد املباراة االفتتاحية، 
وإيدن هــازارد وروميليو لوكاكو، وقد يكون هناك 
أيضا بعض »الخيول السوداء«، مثل الدمنارك وتركيا 
والنمســا، التي تتطلع إىل تحقيق نتائج إيجابية 

وتحقيق مفاجآت يف البطولة.
وكام هو الحال دامئا، مــن الصعب التنبؤ بكرة 

القــدم، لكن »الكمبيوتر الخــارق«، أخرج نتائجه 
وتوقعاته للحدث األورويب من خالل تتبع مسرية 
املجموعات وصوال إىل  املتأهلة من دور  املنتخبات 

املباراة النهائية، وهذه توقعات النتائج:

{ دور املجموعات {
اإليطايل  املنتخبــني  تأهل  األوىل:  املجموعــة 
والرتيك عــن املجموعة من املركزين األول والثاين 
عىل الرتتيب، بينام ســيتأهل املنتخب السويرسي، 
كواحد من أفضــل املنتخبات التــي احتلت املركز 
الثالث، يف حني ســتودع ويلز بقيادة غاريث بيل 

املنافسات مبكرا.
املجموعــة الثانية: يتوقــع أن يتصدر املنتخب 
املنتخب  يتفــوق  بينام  املجموعــة،  البلجيــيك 
الدمناريك عىل الرويس ويحصل عىل املركز الثاين، 
وستشــهد املجموعة تأهل ثالث منتخبات ببلوغ 
روســيا دور الـ16 كأفضل ثالث يف املجموعات، 

وستودع فنلندا الحتاللها املركز الرابع.
املجموعة الثالثة: ســيتصدر املنتخب الهولندي 
ترتيــب مجموعتــه، ويليه املنتخــب األوكراين، 
وســتحصل هــذه املجموعة عىل بطاقــة ثالثة 
وستكون من نصيب املنتخب السويرسي، وسيخرج 
منتخب مقدونيا الشــاملية من املنافسات بحلوله 

يف املركز الرابع.
املجموعة الرابعة: ســيرتبع املنتخب اإلنكليزي 
عىل عرش صــدارة هذه املجموعة، وســريافقه 
إىل الدور التايل املنتخب الكروايت، فيام ســيخرج 
املنتخبان التشــييك واإلســكتلندي بحلولهام يف 

املركزين الثالث والرابع.
املجموعة الخامسة: املنتخب اإلسباين هو األول 
بال منازع، بينــــام ســينتزع املنتخب البولندي 
بقيادة هدافه روبرت ليفاندوفسيك مركز الوصافة 
املنتخب الســويدي يف غياب نجمه املخرضم  من 
مع  البطولة  وســيودع  إبراهيموفيتش،  زالتــان 

سلوفاكيا.
املجموعة السادسة: توقع »الكومبيوتر الخارق« 
أن يتصدر منتخب فرنســا وصيف بطل النســخة 
متقدما عىل  »املــوت«  املاضية، صدارة مجموعة 
نظريه الربتغــايل حامل اللقب، ويرافقهام منتخب 
أملانيــا إىل الدور مثن النهــايئ، كواحد من أفضل 
منتخبــات املركــز الثالث يف املجموعــات، بينام 
سيكون منتخب هنغاريا ضحية مجموعة »املوت«.

{ دور الـ16 {
وتوقع »الكومبيوتر الخارق« منطقيا أن يتجاوز 

ويبلغ  السويرسي  نظريه  عقبة  البلجييك  املنتخب 
املنتخب  ذاته  الــدور  الثامنيــة، ويتأهل إىل  دور 
Squadra Azzurra عىل   - »اآلتــزوري«  اإليطايل 

حساب نظريه األوكراين.
ويواصل املنتخب الفرنيس مشواره عىل حساب 
نظريه النمســاوي، بينام ينتهي مشــوار املنتخب 
البولندي عىل يد نظريه الكــروايت، األمر الذي قد 
يحبط آمال ليفاندوفســيك هداف بايرن ميونيخ، 

بالحصول عىل الكرة الذهبية.
كام توقع »الكومبيوتر الخــارق« خروج النجم 
الربتغايل كريستيانو رونالد أيضا، الذي يبحث عن 
كرة ذهبية سادســة يف تاريخه، بخسارة منتخب 

بالده أمام املنتخب اإلنكليزي.
بينام ســيواصل املنتخب اإلسباين مشواره عىل 
حســاب نظريه الرويس، والثأر منه لخسارته يف 

كأس العامل 2018.
كام ســيبلغ املنتخب األملاين الدور ربع النهايئ 
عىل حساب نظريه الهولندي، واملنتخب الرتيك عىل 

حساب الدمناريك.

{ دور الثامنية الكبار {
البلجييك مشــوار نظريه  املنتخــب  ســينهي 
اإليطايل يف هذه الدور، بينام ســيواصل املنتخب 
الفرنيس رحلــة البحث عن اللقب عىل حســاب 

نظريه الكروايت.
وســيتجاوز منتخب املنتخب اإلنكليزي »األسود 
اإلسباين »فوريا ال روخا«،  الثالثاء« عقبة نظريه 
بينام ســيضع املنتخب األملاين »املانشــافت« حدا 

ملغامرات نظريه الرتيك.

الدور قبل النهايئ )املربع الذهبي(
توقع »الكمبيوتر العمالق« فوز املنتخب األملاين 
عىل نظــريه اإلنجليزي، مهد كــرة القدم، بركالت 
الرتجيح، بعــد انتهاء الوقــت األصيل واإلضايف 

للمباراة بالتعادل بهدفني لكل منهام.
أما املباراة الثانية يف الدور قبل النهايئ، ستسفر 
عن فوز املنتخب الفرنيس عــىل نظريه البلجييك 
بهدفــني مقابل هدف واحــد، ليقيض عىل أحالم 
»الشياطني الحمر« يف الوصول إىل نهايئ وميبيل.

{ النهايئ {
وتوقــع »الكمبيوتر الخــارق« أن يفوز منتخب 
»الديــوك« الفرنيس عىل نظريه األملــاين بثالثة 
أهداف مقابل هدفني، ويضم لقب بطل كأس األمم 
األوروبية »يورو 2020« إىل لقب بطل كأس العامل 

2018 يف روسيا.

مــــــا هــــــي توقعــــــات »الكمبيوتــــــر الخــــــارق« ليــــــورو 2020 ؟
اليــــــوم : ويلز - سويســــــرا والدنمــــــارك - فنلندا وبلجيكا - روســــــيا

منتخب روسيا منتخب بلجيكا 

ــات الــهــوائــيــة ــ ــدراج ــ ــررات اتـــحـــاد ال ــقـ مـ
عقدت الهيئة اإلدارية  لإلتحاد اللبناين للدراجات الهوائية  
إجتامعهــا الدوري يف جــل الديب بحضورالرئيس فاتشــه 

زادوريان وحضور كافة األعضاء. 
إفتتح الرئيس اإلجتامع شاكراً  نادي عمشيت عىل تنظيمه 
الســباق االول للموســم الحايل وكل من ســاهم يف انجاح 
الســباق. ثم انتقل املجتمعون إىل دراسة جدول األعامل بعد 
املصادقة عىل محرض اإلجتامع الســابق، وتم اتخاذ املقررات 

التالية:
1- عقد الجمعية العمومية العادية عند الســاعة السابعة 
والنصف من مســاء الثالثاء  15 حزيــران الجاري يف نادي 

اغباليان )سنرت مزهر(.
2- دعــوة االندية املنتســبة للمشــاركة يف كأس رئيس 
االتحاد السابق الراحل  طانيوس املري يوم االحد الواقع فيه 20 
حزيران  الجاري  واجراء فحوصات الرابيد تيست يوم السبت 

يف 19 الجاري.
3- تحديــد مواعيد بطوالت الطريق  لعــام 2021 يف 27 

حزيران الجاري  و 18 متوز املقبل.
4- متابعة موضوع املســاهمة املالية مع وزارة الشــباب 

والرياضة.
5- ترشيح رفيق عيد للمشاركة يف دورة حكام النخبة يف 

املاوننت بايك التي ينظمها االتحاد اآلسيوي للدراجات.

ــاء االثــنــيــن ــس ــس: مــؤتــمــر صــحــافــي م ــن ت
دعــا االتحاد اللبنــاين للتنس رجــال الصحافة واالعالم 
اىل حضور املؤمتر الصحايف املشــرتك الذي ســيعقده مع 
»سبورتس مانيا« لالعالن رسمياً عن اطالق »بطولة تحّدي 
املهارات الفردية بالتنس« وذلك نهــار االثنني الواقع فيه14 
حزيران الجاري عند الساعة الثامنة مساًء عىل مالعب »نادي  

رالف أيب كرم« )البّياضة(.
ويتخلــل املؤمتر رشح عــن تفاصيل هــذا التحدي الذي 
ســيجمع محبي ومامريس اللعبة من كافة املناطق اللبنانية 

عىل مالعب محددة سيتم االعالن عنها.

انتخابــــــات نادي النجمة فــــــي 26 حزيران
صدر عن امانة الرس يف نادي النجمة الريايض : بســبب 
انتهاء والية الهيئة اإلدارية للنــادي بتاريخ 2021/05/31 
واملؤلفــة من احد عرش عضوا اســتنادا اىل النظام الداخيل، 
الهيئة  الرياضيأعضاء  النجمــة  لنادي  اإلدارية  الهيئة  تدعو 
العامــة اىل انتخــاب هيئة إدارية جديدة يف جلســة تعقد 
عند الســاعة العارشة من قبل ظهر يوم الســبت الواقع يف 

2021/06/26 يف مقر النادي يف الطريق الجديدة.
وافتتحت مهل الرتشــيح ابتداء من قبــــــل ظهر أمس 
الجمعة وتنتهي يف الثانية ظهرا من يوم األربعاء الواقع يف 
2021/06/23 يوميا خالل الدوام الرســمي من نهار االثنني 
ولغاية نهار للخميس من الســاعة التاسعة صباحا ولغاية 

الساعة الثانية بعد الظهر.
لالطالع عىل تفاصيل الرتشــيح مراجعــة الرشوط التي 

يتضمنها االعالن يف مقر النادي – طريق الجديدة.

يشــارك لبنان يف الدور نصف النهايئ من 
التصفيات اآلسيوية  للكرة الطائرة الشاطئية 
املؤهلة اىل دورة األلعاب األوملبية التي تنطلق 
الشهر املقبل يف طوكيو )اليابان(. وستغادر 
البعثة اللبنانية بعــد ظهر األحد 13 الجاري 
الهام  االستحقاق  للمشاركة يف  تايالندا  اىل 
الذي ســيقام يف 18 و19  الجاري وسيكون 
القاصوف  وليد  الطائــرة  الكرة  اتحاد  رئيس 
الدويل.  الحريري  رفيــق  وداعها مبطار  يف 
وســتخوض التصفيات األوملبية خمس دول 
لبنان والفيليبني وأوســرتاليا واليابان  وهي 

وكازاخستان.
وكان لبنان ضمــن تأهله اىل الدور نصف 
النهايئ بعدمــا احتل املركز الثاين يف بطولة 

غرب آسيا التي استضافها منذ نحو سنتني.
وتضم البعثــة اللبنانية املــدرب الوطني 
اييل النــار والالعبني: جان ايب شــديد، جو 
القزي، بول ابو عقل، شــفيق صليبا ورشبل 
خويري. ويتألف  الفريق األول من ايب شديد 
ابو عقل وصليبا  الثاين من  والقزي والفريق 
والعب االحتياط الناشــئ رشبــل خويري. 
ويقول رئيــس االتحاد اللبناين للكرة الطائرة 
نتأهل  التي  املرة األوىل  »انها  القاصوف  وليد 
فيها اىل  الدور نصف النهايئ وأمتنى باســم 
للبعثة يف استحقاقها  التوفيق  اللعبة  عائلة 
الهــام وانا عىل اتصــال يومي مــع مدير 
املنتخبــات الوطنية عضو االتحــاد الدكتور 
اييل موىس ومع املــدرب الوطني اييل النار 
وتابع  اللبناين«.  املنتخــب  تدريبات  ملواكبة 
القاصوف »أود ان اوجه الشــكر اىلكل من 
ساهم يف نفقات البعثة  من اللجنة األوملبية 

اللبنانية اىل رئيس االتحاد الســابق ميشال 
ايب رميــا واىل عضو االتحاد عســاف مهنا 
واود االشــارة اىل ان بطولة لبنان يف الكرة 
الطائرة الشاطئية ستقام يف شهر آب املقبل 
وسيســبقها انطالق  الــدوري اللبناين يف 

الكرة الطائرة الشاطئية«.
بــدوره قال الدكتور مــوىس »عىل الرغم 
ستشــارك  الضئيلة  املادية  االمكانــات  من 
بعثــة لبنان يف االســتحقاق القاري الكبري 
للكرة الطائرة الشــاطئية ونأمل التوفيق يف 
هذا االســتحقاق املؤهل اىل اوملبياد اليابان. 
لقد واكبُت تحضــريات  الالعبني عرب املدرب 
النار ونأمل خرياً ومعظم الدول املشاركة يف 

التصفيات من الفرق القوية«.
اما املدرب الوطني ايــيل النار فأوضح أن 
تدريبات املنتخب جارية عىل قدم وساق منذ 
ثالثة اشــهر مبعدل ست مرات يف االسبوع 
والتزام الالعبــني بالتدريبات ماية يف املاية 
الوان  للدفاع عن  املسؤولية  بروح  ويتمتعون 
الشــاطئية  الطائرة  الكرة  لبنان يف  منتخب 
قمة  يف  والالعبون  مرتفعــة.  ومعنوياتهم 
جهوزيتهــم الفنية والبدنيــة. ولقد عكفُت 
املشاركة يف  الدول  عىل معرفة مســتويات 
الدور نصف النهايئ. فاوسرتاليا قوية وكذلك 
اليابان والفيلبني هــي الحلقة األضعف وفق 
املستوى.  متوسطة  وكازاخســتان  تقديري 
وأود ان اشــكر  اللجنــة االداريــة لالتحاد 
برئاســة وليد القاصوف عىل جهودها. ولقد 
برنامجــاً تحضريياً  للمنتخب  وضعُت ايضاً 
يف تايالندا عرب تدريبات مكثفة قبل خوض 

املباريات الرسمية الحاسمة«.

التصفيات اآلسيوية األوملبية في »الطائرة« الشاطئية

الســابق  اللبنانية  القدم  أعلن نجم كــرة 
مــوىس حجيج ترشــحه لرئاســة االتحاد 
اللبناين لكرة القــدم، يف االنتخابات املقررة 
يف 29 حزيران يف فندق »موفنبيك« الروشة.

ويخوض حجيج مواليد 1974 والذي يعترب 
»أيقونة كرة القدم اللبنانية«، االنتخابات عىل 
مقعد الرئاســة مبارشة، وفق قوانني االتحاد 
الــدويل لكرة القدم »الفيفــا«، يف مواجهة 
الرئيس الحايل لالتحاد املهندس هاشم حيدر، 
الذي يشــغل هذا املنصب منــذ أيلول 2001، 
والذي أعلن يف وقت ســابق ترشحه لوالية 

جديدة )سادسة تواليا(.
وميلك حجيج مســرية حافلة يف املالعب 
العبــا يف ناديي النرص الشــياح ثم النجمة 
فاملنتخب  الذي حقق معــه بطوالت عــدة، 
الوطني الذي ترك فيه بصامت العبا وكابتنا. 

كام توىل اإلرشاف مدربا عىل ستة فرق هي: 
النبي شيت، الراسينغ بريوت، شباب الساحل، 
طرابلس الريايض، العهد والنجمة الذي قاده 
والكأس  الدوري  مسابقتي  يف  الوصافة  اىل 

يف املوسم املنتهي.
وكشف حجيج عن »برنامج طموح تحتاجه 
اللعبة، وأرى أين قادر عىل تحقيقه«. ولخص 
برنامجه بـ«بناء قاعــدة هرم صلبة، تريس 
التعاطي  مداميك ملستقبل كروي، فنبتعد عن 
مع االحداث وفق فرتات زمنية محددة )...(«.

وحدد هدفا رئيســيا »يقوم عىل الســعي 
تستضيفه  الذي   2026 ملونديال  للتأهل  بقوة 
الواليات املتحدة األمريكية وكندا واملكســيك 
حيث تنترش الجالية اللبنانية بكثافة يف هذه 
البلدان، مســتفيدين من رفع عدد املنتخبات 

املشاركة يف النهائيات«.

الــقــدم كـــرة  ــحــاد  ات لــرئــاســة  سيترشح  حجيج 



1ـ باريس، اليرس، عز
2ـ لويس التاسع، بدر
3ـ بم، رغب، دمياس

4ـ ال، ايّدها، تقّر
5ـ دلني، سح، أووا، أرص

6ـ هــــاَمت، دالل عبــد 
العزيز

7ـ أم، مح، وال، همس، ال
8ـ دير الزور، طالب، أرمن

9ـ يلــــقم، مــت، هف، 
ماثلت

10ـ زّي، السامرسة، بلغ
11ـ شوبنهاور، اش، ريب، 

وّر
12ـ هــل، حــاء، ميالنو، 

عذاب
اآلمدي،  دانــــوب،  13ـ 

املرّي
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  دميرتي مندلييف 

اخترب معلوماتك

1ـ أوالد األُسود. 

2ـ نقابل. 

3ـ تفي بالوعد. 

ايطايل  4ـ العب كــرة 

سابق.

5ـ ُحسن القد واعتداله.

1ـ إستيقظ من النوم. 

2ـ موسيقي بولوين. 

3ـ يدخــل يف صناعة 

الخرطوش. 

4ـ إضطرَم، للنهي. 

5ـ جيش عظيم. 

شــاعر فرنيس قديم من شعراء البالط. ُسجَن خمس 

ســنوات، وألَّف يف الســجن كتاب الجحيــم. كان ذائع 

الصيت وعاش تحت حامية امللك فرنسوا األول. 

إسمه مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت:

1+10+9+3+5 - دولة آسيوية. 

7+5+3+6 - والية أمريكية. 

9+10+4+5 - عاصمة أوروبية. 

4+8+2+3 - دولة افريقية. 

6+8+3 - آلة طرب. 

7+4+9 - درب ضّيقة.

4+1+9 - خبث وخداع. 

7+2 - أرسَع يف امليش. 

1ـ مــا إســم الروائيــة االيطالية التي ولدت ســنة 

1957ومشــهورة بروايتها اذهب حيث يقودك قلبك، التي 

القت رواجا كبريا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــن هي الروائية األمريكيــة التي ولدت يف لوس 

انجلــس عام 1963 ومن رواياتها بيل كانتو التي حصلت 

عليها جائزة أورانج؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هي الشــاعرة اليونانية القدميةـ  االغريقيةـ  

التي إشتهرت بداوينها التسعة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم الشاعر االنكليزي الرومانتييك الذي تويف 

سنة 1822 ولقب بـِ شاعر البوهيمية والَجامل؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هــو الكاتب والصحايف الفرنيس الذي هو إبن 

أديــب أيضا، كان من ألّد خصوم رئيس الوزارة اريســتيد 

بريان وكان يلقّبه بـِ حارس األختام واملكاييل الزائفة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم الروايئ واألديب واملرتجم االسباين الذي ولَد 

عــام 1951وحصل عىل الجائزة الوطنية للرواية، ولكنه 

رفضها، وإشتهر بروايته قلبي أبيض هكذا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم الشــاعرة والخطيبة الهندية التي توفيت 

1949 ولّقبت بـِ عندليب الهند؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو الفيلسوف األملاين الذي تويف عام 1900 كان 

عازف موسيقى، وله هكذا تكلم زرادشت؟ 

1ـ بل، الهادي، شهد
2ـ أوبل، إميل زوال
3ـ ريم، دم، رقيب

4ـ يس، التامم، نحو
5ـ سارين، حل، اهاب

6ـ لغديد، زمالء
7ـ أتّبه، الوتسو

8ـ ال، آسا، مرمل
9ـ يسّد، حلو، ها، يا

10ـ سعيت، عاطف سامل
11ـ مقابال، رشاد
12ـ بارود، ملة، ين

13ـ عدس، واِهبا، رو
14ـ زر، كامل، ثرّي

15ـ عّسال، بعل
16ـ أز، رتب، ذّم
17ـ صيلم، لوار

18ـ رزان مغريب

؟ من هو
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1ـ عاِمــل، مدينة لبنانية، 
جفَّ وصلَب.

2ـ االســم الثــاين لوزير 
لعبهــم  ســابق،  لبنــاين 

ومرحهم. 
3ـ نوم، مسكن كبريفخم، 

مدينة إيرانية.
4ـ عملة آســيوية، رئيس 

وزراء فرنيس راحل.
ثنى  أريض،  مقيــاس  5ـ 

وعطَف، نعلّم.
6ـ تُقَصد للمرح والتسلية، 

حجر كريم.
7ـ زؤان، ُحــّب، مخــرتع 

السامعات الطبية.
8ـ أرشب، بعثوهم.

9ـ ماركة أدوات كهربائية 
عاملية، أضواء.

أقصــد  ميرّنانهــم،  10ـ 
وأصّمم عىل.

11ـ نقّيد، طعم الحنظل.
12ـ مدينــة بريطانيــة، 

يُستخرج من العنب. 
دولة  جــر،  حــرف  13ـ 

أوروبية. 
14ـ طائر يغلب عليه اللون 

األسود، نهر أورويب.
15ـ رفــق وليونة، رفهوا 

ودلّلوا.
16ـ أطلــب رأي ونصيحة 

يف، ينبغي.
17ـ ال يُبــاح بــه، ماركة 

محارم.
18ـ االســم األول لفنانة 
لبنانيــة صاحبــة الصورة، 

ُعمر.

1ـ ثاين أكرب مدن املغرب، 
طائر من الجوارح، مطار يف 

تاهيتي.
يرِجع  موناكــو،  أمري  2ـ 

اليشء، فريق كرة فرنيس.
3ـ عاصمة عربية، قضاء 

لبناين.
4ـ طرَدت، رأى يف نومه، 

عاد، رّدد القول.
5ـ غّنــى وطــرَّب، رافعو 
أحد  واعتزازا،  زهوا  الرؤوس 

بروج الحظ.
6ـ ممثلــة إيطالية كانت 
وعّداء  شاعر  شعبية،  األكرث 

جاهيل. 
يف  ويقطــن  يلبــث  7ـ 
املكان، أضع خلسة، من ملوك 

فرنسا، ماركة صابون.

والِد  وهيئته،  شــكله  8ـ 
نوح، نَدى، ُمخلِص.

9ـ ممثــل فرنــيس كان 
األكرث شعبية، ظهَر، نوع من 

الصواريخ.
10ـ قمــح، أمور مخيفة، 
مــن مشــتقات الحليــب، 

للمنادى.
11ـ مذيعــة واعالميــة 
وحكيم  فيلســوف  لبنانية، 

يوناين. 
اىل  يُضــاف  مــا  12ـ 
جر،  حرف  لتطييبه،  الطعام 
مشــهورة،  رقصةأجنبيــة 

نعام.
التَعب،  بالليل،  13ـ حديث 
دولة  الخــــرب،  لــه  يذكر 

افريقية.
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تابع الطريق الذي رســمته لنفســك وتأكد 
ان النجاح ســيكون حليفك. عليك اللجوء اىل 

الرشيك يف حال عدم الرتكيز والقلق. 

العواطف جياشة وتتحقق األحالم للكثريين. 
احذر، وال تســتهن باألحداث. قد يؤملك انسان 

تحبه، ولكن افعل ما تراه مناسبا لك. 

كن قانعا مبا عندك واال ســقطت يف دوامة 
ال مخــرج منها. حاول أن ترى بكل موضوعية 

الوجه االيجايب الجميل لألمور. 

نتائــج أعامل اليــوم يف مصلحتك بالرغم 
مــن بعض الصعوبــات واملطبات. ال تلجأ اىل 
املعارضة القاطعة، واعتمد الحوار العقالين. 

فرتة حافلــة بالقرارات املهمــة، ولكن ال 
تأخذهــا تحت وطأة االندفاع الشــديد. وضع 
جيــد لتحقيق عملية تجارية مفيدة يف األيام 

املقبلة. 

ال تعــط وعوداً كثــرية يف هذه املرحلة فال 
يعــود بإمكانك أن تفي بهــا. كل ما ميكن أن 
تفعلــه اليوم نحو الرشيــك هو التغايض عن 

سيئاته.

الشــعور بالتعب يرافق خطواتك هذا اليوم، 
لكنــك متلك القدرة الكافيــة وتتخطى جميع 

العقبات بفضل حنكتك وعزميتك.

فكــرة جديدة تزيد من اندفاعك ونشــاطك 
الجــاّد يف العمل. ال تلتفــت اىل كالم بعض 
الخبثاء وتابع مسريتك مهام كرثت األقاويل. 

الراحــة الذهنية مطلوبة يف هذه اآلونة. ال 
تتشــبث برأيك واعتمد املشاورة. اكتشف مع 
صديق لك طرقا جديدة وحديثة لخوضها معا.

قد تجد الوقت مالمئا للقرارات املصريية فال 
ترتدد يف ذلك. اذا عملت بجد ونشاط فإن عملك 

سيجلب لك الكثري من األرباح.

الشــؤون املالية تتحسن ولكن عليك اكامل 
األعــامل املهمة املتبقية. ابتعد عن املشــاكل 
العائلية وحاول املحافظة عىل هدوئك وطيبتك. 

تعمــل بجدية واهتامم وتحــاول ازالة كل 
العراقيل التي تعرتض ســبيلك. لقاء عابر قد 
يتحول اىل عالقة متينة، ومفيدة لك وللطرف 

اآلخر. 
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 »املفاوضات النووية«: تفاؤل صينيـ ـ روسي بـ »الجولة األخيرة« 
سابقين إيرانيين  مسؤولين  عن  عقوبات  ترفع  واشنطن 

ــع  ــب ــس ــمـــوعـــة ال ــة مـــجـ ــمـ ــدر أعــــمــــال قـ ــصـ ــتـ كـــــورونـــــا يـ
ــاح ــقـ ــة لـ ــ ــرعـ ــ ــار جـ ــ ــي ــ ــل ــ ــن م ــ ــ ــر م ــ ــث ــ ــأك ــ وتـــــبـــــرعـــــات ب

تحّذر  الفلسطينية  واملــقــاومــة  يصّعد  االسرائيلي  االحــتــال 
األعــام« »مسيرة  إقامة  على  املوافقة  بعد  القدس  في  توتر 

ــاس  ــي ــان ــى ب ــ ــجــه إلـ ــت 3نــــاقــــات نـــفـــط إيـــرانـــيـــة ت
ــش« ــ ــ ــب »داع ــدريـ ــتـ ــن بـ ــطـ ــنـ ــم واشـ ــه ــت ــق ت ــشــ ــ ودم
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

املطلوبة النقاذ لبنان. اضف اىل ذلك ال يريد املجتمع االورويب ان 
يواجه  ازمة نازحني لبنانيني وسوريني جديدة وايضا من اجل ان 
ال تؤثر الفوىض يف لبنان عىل مسار املفاوضات مع ايران حول 
برنامجها النووي. وباختصار، هناك ارادة اوروبية وفرنســية 
يف الطليعة عىل ابقاء االســتقرار اللبناين قامئا ومبعنى اخر 
ترى فرنسا انه يف حال سقطت املؤسسة العسكرية فسيسقط 
لبنان حتام اما عندما تكون املؤسســات العسكرية قادرة عىل 

تأمني احتياجاتها فسيبقى لبنان متامسكا. 
ولفتت مصادر سياســية للديــار ان املجتمع الدويل يحاول 
تأجيل سقوط لبنان عرب مساعدات للمؤسسات غري الحكومية 
من اجل ان يبقى املجتمع اللبناين صامدا قدر املستطاع بانتظار 
ان تكون قد انجلت الظروف االقليمية والدولية عىل مســتوى 
املفاوضات االيرانية-االمريكية او عرب توصل اىل تسوية لبنانية 
داخلية. ويف هذا الصدد، كشفت هذه املصادر ان املجتمع الدويل 
ذهب اىل املكان الذي يســتطيع توفري املساعدة من اجل رشاء 

الوقت.

{ مبادرة بري يف خطر {
بالعودة اىل الداخــل اللبناين، بات واضحا حتى اللحظة ان 
مبادرة الثنايئ الشــيعي التي وضعــت كل ثقلها هذه املرة يف 
تشــكيل الحكومة مل تنجح بسبب النكد السيايس الشخيص 
الحاصــل بني الحريري وباســيل وبالتايل هذا ليس بأمر عابر 
ويســتحق التوقف عنده. فاللقاءات  املكوكية التي حصلت من 
قبل الخليلني ومســؤول وحدة االرتباط والتنسيق يف حزب الله 
وفيق صفا بني بيت الوسط والبياضة مل تأت بالنتيجة املطلوبة 
وهذا يدل اىل ان الطرفني ال يريدان للحكومة ان تتألف. وتكشف 
اوســاط نيابية يف 8 آذار لـ »الديــار« ان الكباش بني الرئيس 
املكلف ســعد الحريري ورئيس »التيــار الوطني الحر« النائب 
جربان باســيل ليس عىل الحصــص والحقائب وحتى نوعية 
الحقائب وكيفية توزيعها وتســمية الوزيرين املسيحيني فقط 

بل هي ازمة حكم وحكومة.

وتشــري اىل ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وفق ما ينقل 
عنــه زواره لــن ينعى مبادرته ولن يــرتك البلد يف حالة فراغ 

سيايس وحكومي بل يرص عىل إعطاء امل بالتأليف.
ولكن االوســاط تؤكد بأسف اننا سنبقى يف الدوامة نفسها 
وال تقدم قيد امنلة يف املساعي وال يزال كل من الحريري وباسيل 
عند رشوطهام والواضح ان الطرفني ال يريدان تشكيل الحكومة 

وكل لديه حساباته.
فمن جهة باســيل يخوض معركة رئاســة الجمهورية و 
»مرتــاح عىل وضعو« كام ينقل عنــه زواره بينام الحريري 
يرفض ان يتصدى بصدره الحكومي »العاري« الكرب مازق يف 
لبنان مايل واقتصادي واجتامعي وليس ممســكاً بالحكومة 
التي ســيكون قرارها بشكل مبارش او غري مبارش بيد جربان 

باسيل.
وتلمح االوساط اىل ان اجواء الحريري سلبية للغاية ويرتدد 
يف اوســاطه العودة اىل طرح االعتذار وترك املهمة لغريه وهو 
ال يريد ان يكون رافعة لـ »مغامرات« جربان باســيل الرئاسية 

والسياسية واالنتحارية. 
وتقول ان اعتذار الحريري سيعيد البلد اىل دوامة اختيار بديل 
سيسميه الحريري وقد ال يسمي يف نهاية املطاف او قد يسمي 
نواف سالم إلرضاء السعودية واحراج »الثنايئ الشيعي« والذي 

سريفضه.
وتلمح االوســاط اىل ان حركــة النائب فيصل كرامي الفتة 
ولقائه بالســفريين السعودي واالمرييك يوحي كأن هناك من 
»اوحى« له يف ملف الرتشــح لتأليف الحكومة ولكن هذا االمر 

ال يزال يف محط التكهنات.

{ حزب الله للديار: ال نستخدم الضغط عىل 
حلفائنا وغري حلفائنا النه ليس اسلوبنا {

مــن جهتها، اكدت مصادر مقربة مــن حزب الله للديار ان 
االتصاالت ال تزال مستمرة يف ملف تشكيل الحكومة وهذا يعني 
ان مبادرة بري ال تزال ســارية كاشفة اىل انه تم اجراء هيكلة 
عامــة للحكومة عرب توزيع الحقائب عــىل الطوائف والكتل 
السياســية امنا العقد التي متنع والدة الحكومة  مل تحل حتى 

اللحظة. ولفتت املصادر انه تم انجاز 90% من الهيكلة للحكومة 
يف اللقاء الثاين بني الوزير باسيل والخليلني مشرية اىل ان لقاء 

ثالثا سيعقد ايضا بينهام يف اليومني املقبلني.  
وقالت املصادر ان حزب الله وســائر االفرقاء حريصون عىل 
ان يكون للبنان حكومة ولكن الروط املتشــددة املتبادلة بني 
الحريري وبني العهد والتيار الوطني الحر يعرقالن مسار التأليف 
علــام ان حزب الله طالب علنا من الطرفني تقديم التنازالت من 

اجل مصلحة الشعب اللبناين.
وتابعت املصادر املقربة من حزب الله  انه طاملا ان الحريري 
هو الرئيس املكلف وطاملا ان مبادرة بري مســتمرة سندعم هذا 
التوجه اما من يطالب  حزب الله مبامرسة الضغط عىل حلفائه 
او اخصامــه يف السياســة من اجل تشــكيل حكومة فربأي 
املقاومة ان هذه االمور تدعو اىل مامرســة الحكمة والتعقل 

داعية باقي االفرقاء اىل االحتذاء باملثل. 
وشــددت ان حزب الله ال يســتخدم وســيلة الضغط مع 
حلفائــه وحتى مع غري حلفائه القناعهم بتشــكيل حكومة 
او يف اي مســألة اخرى النه ليس اســلوبه. وتأكيدا عىل ذلك، 
قالــت املصادر انه يف وقت ســابق اعلن حزب الله انه ال يريد 
وال يســعى لتغييب اي فريق ســيايس ولكن القوات مل تشارك 
يف مســار تأليف الحكومة. ويف النطاق ذاته، دعا حزب الله 
الرئيس سعد الحريري اىل عدم االستقالة فور حصول ثورة 17 
ترين االول 2019 قبل تشكيل حكومة بديلة امنا الحريري مل 
يتجاوب. ولفتت ايضا ان املقاومة طلبت من حكومة حســان 
دياب الرتيث قبل االســتقالة بهدف تأمني حكومة تحل مكانها 

ولكن هذا االمر مل يحصل. 
وانطالقــا من ذلك، اعتربت املصادر املقربة من حزب الله ان 
االخري اذا مارس الضغط بهدف تشــكيل الحكومة سيقال انها 
حكومة حزب الله واذا تعرضت هذه الحكومة لعقوبات سيقال 
حدث ذلك نتيجة تدخل حزب الله وضغطه لتشــكيل الحكومة 

علام ان حزب الله يشدد ان الضغط ليس اسلوبه.

{ هل تشكل القوات معارضة بناءة؟ {
اىل ذلــك, قالت مصادر مطلعة للديــار ان القوات اللبنانية 

تتمســك باجراء انتخابــات نيابية مبكرة النهــا ترى التغيري 
واعادة انتاج السلطة يكمن فقط بزيادة عدد نوابها يف الربملان 
اللبناين. واشــارت اىل ان القوات لو كانت تريد حال فعليا ينقذ 
لبنان لكانت شــاركت يف ايجــاد حل ملعضلة الحكومة ذلك ان 
اتخاذها موقع املعارضة يف زمن االنهيار الذي يشــهده لبنان 

ير بالوطن اكرث مام ينفع.

{ القوات اللبنانية: لن نشارك يف اي حل مع 
فريق سيايس ال يضع الناس اولوية {

بدورهــا ، اكــدت مصادر القــوات اللبنانيــة ان مطالبتها 
بانتخابــات نيابيــة مبكــرة ال ينطلق من زيــادة عدد نوابها 
علــام ان هذا حقها  بل من باب انقــاذ لبنان وبعد وطني عام 
الن االنتخابات وســيلة دميقراطية موجــودة يف كل الدول 
الدميقراطيــة حيث يتم اللجوء اليها عند الوصول اىل انســداد 
ســيايس مطلق وكامل. وتابعت ان مفاوضات تاليف الحكومة 
متعرثة واالزمة املالية تتفاقم والشعب اللبناين مرتوك وهو يف 
حالة ذل بطوابري سياراته يف كل االمكنة ولذلك اشارت املصادر 
القواتية انها تتمسك بطرحها لالنتخابات النيابية املبكرة اكرث 
من اي وقت مىض النها تريد الحل للبنان. وردا عىل سؤال حول 
عدم مشاركة القوات اللبنانية يف حل عقدة الوزيرين املتبقية، 
اعتربت املصــادر القواتية ان ليس العقدة يف الوزارتني مبا ان 
رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل يقول علنا انه  لن مينح 
الثقة للحكومة املرتقبة ومييز نفسه عن العهد يف هذا السياق، 
علــام انه حزب العهد وبالتــايل كل هذا الكالم يدل عىل انه ال 
يوجد نية لتشــكيل حكومة. واضافت املصادر انه مبعزل عن 
ذلك، تتطلع القوات اىل االنقاذ الذي من املستحيل ان يتحقق يف 
ظل هذا الفريق السيايس وعليه لن تشارك القوات يف حل مع 
هــذا الفريق مبا ان االخري ال يويل االولوية للناس وهذا واضح 

عرب عدم التوصل اىل حكومة.
وحملت القوات اللبنانية كل االفرقاء واالحزاب السياســية 
التــي ترفض االنتخابات النيابية املبكرة مســؤولية امام الله 
والشــعب اللبناين بعدم انقاذه من هذا الفراغ ومن هذا الواقع 

املزري.

الجهود للعودة إىل االتفاق النووي.
وأضــاف وانغ أن ما وصفها بأفعال التنمر األحادية من 
جانــب الواليات املتحدة هي الســبب الجذري ألزمة امللف 

النووي اإليراين.
مــن جهته، قال املندوب الرويس لدى املنظامت الدولية 
يف فيينــا ميخائيل أوليانوف إن أطــراف االتفاق النووي 
ســتعقد اجتامعا نهاية هذا األســبوع لتبدأ بذلك الجولة 
السادسة من مفاوضات أطراف االتفاق النووي املستمرة 

منذ مطلع نيسان املايض.
وأضــاف أوليانــوف -يف تغريدة عــىل تويرت- أنه ال 
أحــد يعرف إذا ما كانت هــذه الجولة هي األخرية لكن كل 

املفاوضني يأملون يف ذلك، حسب تعبريه.
وكان كبــري املفاوضني اإليرانيني، عباس عراقجي، قال 
الخميس إن من املبكر التكهن مبا إذا كانت هذه هي الجولة 

النهائية.
وأكــد عراقجي أن نقاط الخالف املتبقية تتعلق بكيفية 

عودة جميع األطراف إىل االتفاق.
ويف ترصيحات متزامنة، قال الرئيس اإليراين حســن 
روحــاين إن مفاوضات فيينا تشــهد وضع اللمســات 

النهائية.
ويتواتر الحديث يف فيينا عن البدء يف صياغة مسودات 
اتفاق قد متهد لتســوية تفيض إىل إحياء االتفاق النووي 
لعام 2015 الذي انسحبت منه الواليات املتحدة عام 2018 
بقرار من الرئيس الســابق دونالد ترامب، يف حني قلّصت 
إيران التزاماتها، خاصة من خالل رفع مســتوى تخصيب 

اليورانيوم، ردا عىل عدم رفع العقوبات عنها.

{ اتهامات إيرانية للوكالة الذرية {
يف سياق متصل، وجه مندوب إيران لدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، انتقادات حادة للوكالة 

ووصفها باملسيسة.

ففــي بيان نره يف ختام اجتامعات مجلس محافظي 
الوكالة الذرية الخميس يف فيينا، انتقد آبادي بشــدة عدم 
اهتامم الوكالة مبــا وصفه بالتهديد النووي اإلرسائييل، 
وصمتها املطبق عــىل اغتيال العلامء النوويني، واألعامل 

اإلرهابية ضد املنشآت النووية لبالده.
وقال املندوب اإليراين إن تقرير الوكالة الدولية األخري هو 
تكرار لتقريرها الســابق دون أن يتطرق إىل آخر التطورات 
واإلنجــازات املحققة بــني الجانبني، محذرا من أن ذلك قد 
يعرقل اســتمرار التعاون الثنايئ القائم عىل حسن النوايا 

بني الجانبني.
كــام قال الدبلومايس اإليراين إن هــذا التقرير -الذي 
تحدث عن وجود آثار ملواد نووية غري مرصح بها يف بعض 
املواقع - يتعارض وســجل التعاون اإليراين مع الوكالة، 

مشريا إىل أن التقرير ليس له أي مصداقية.
وطالبــت البعثة األمريكية يف فيينــا، الخميس، إيران 
بتفســري ملا ورد يف تقرير الوكالة الذرية، كام دعت بعض 
دول االتحــاد األورويب طهران إىل التعاون الكامل يف هذا 

املجال.
عىل صعيد آخر، رفعت واشنطن عقوبات كانت تفرضها 
عىل مسؤولني إيرانيني سابقني، بيد أنها أكدت أنه ال عالقة 

لهذه الخطوة مبفاوضات فيينا.
وأكد املتحدث باســم الخارجية األمريكية، نيد برايس، 
الخميس، قرار رفع العقوبات عن هؤالء املســؤولني، ومن 
بينهم رئيس رشكة النفط الوطنية اإليرانية السابق أحمد 

قاليباين.
ووصف برايس القرار بأنه »تقني«، وأوضح أنه جاء بعد 
تغيري يف سلوك أو وضع الخاضعني لهذه العقوبات، قائال 
إن واشنطن ستواصل استعامل كل الوسائل املتاحة لتقييد 

دعم إيران ملن وصفهم بالوكالء واملجموعات اإلرهابية.
مــن جانبها، قالــت وزارة الخزانــة األمريكية إن هذه 
الخطوة أظهرت التزام الحكومة األمريكية برفع العقوبات 

يف حال حدوث تغيري.

دولة فقرية وذات دخل منخفض ومتوسط.

كام وافقت دول االتحاد األورويب عىل التربع مبا ال يقل عن 100 

مليــون جرعة بحلول نهاية عام 2021، مع التزام كل من فرنســا 

وأملانيا تقديم 30 مليون جرعة.

وقالــت وزيرة التجارة األمريكية كاثرين تاي أمس األول إن إدارة 

الرئيس بايدن تعمل عىل عدة جبهات للقضاء عىل الجائحة، معتربة 

أن ذلك يستلزم إجراءات استثنائية.

وأضافت أن تلك اإلجراءات تشمل التربع بـ 80 مليون جرعة لقاح 

بحلول نهاية حزيران، و500 مليون األخرى التي أعلن عنها بايدن، 

ومفاوضــات مبنظمة التجارة العاملية لضــامن تخفيف محدود 

لحقوق امللكية الفكرية فيام يخص اللقاحات.

وأوضحت الوزيرة أن هذا قد يســتغرق وقتا نظرا للتعقيدات التي 

تكتنــف القضايا املرتبطة بهذا األمر، وأن الجائحة لن تنتهي إىل أن 

يتسنى احتواؤها يف كل مكان.

وتعارض أملانيا وبريطانيا ودول أخرى حليفة لواشنطن، وكذلك 

قطاعات األعامل بالواليات املتحدة، تخفيف قواعد االلتزام بامللكية 

الفكرية، غري أن مســؤولني بإدارة بايدن يقولون إن هذا سيساعد 

يف تعزيز اإلنتاج العاملي للقاحات كورونا.

وذكرت وكالة األنباء الفلســطينية أن قــوات االحتالل أطلقت 
الرصاص الحي واملعدين املغلف باملطاط، وقنابل الغاز املسيل للدموع 
صوب املشاركني يف مسرية خرجت ضد بناء بؤرة استيطانية فوق 
جبل صبيح يف البلدة، مام أدى الستشــهاد فتى يبلغ من العمر 15 
عاما وإصابة 8 آخرين بالرصاص الحي، نقلوا إثرها إىل مستشفيات 

مدينة نابلس، وأصيب العرات بحاالت اختناق.
وبالتزامن مع املظاهرة يف بيتا، تظاهر عرات الفلســطينيني 
يف حي الشــيخ جراح بالقــدس املحتلة، رفضا لرتحيل ســكان 
الحــي وتضامنا معهم، وشــارك يف املظاهرة بعض النواب العرب 

)الفلسطينيني( يف الكنيست.
وجرت املظاهرة وســط إجراءات أمنية مشددة، حيث دفع جيش 
االحتالل مزيــدا من قواته إىل الحي. وتوقعت مصادر قضائية أن 
تعود املحكمة العليــا اإلرسائيلية للنظر يف قضية طرد 4 عائالت 
من منازلهم بحي الشــيخ جراح أواخر متوز املقبل. وكان املستشار 
القضايئ للحكومة اإلرسائيلية قد طلب من املحكمة العليا إعفاءه 

من أن يكون طرفا يف القضية.
ويف سياق متصل، اعتقلت قوات االحتالل عددا من األطفال يف 
القدس، وأظهرت صور ومقاطع فيديو عنارص من رشطة االحتالل 

وهم يعتقلون األطفال ويقتادونهم يف شوارع البلدة القدمية.
كام وثق مقطع فيديو لحظة اعتقال قوات االحتالل األسري املحرر 
نعــامن وزوز من منزله عند باب حطة بالقدس املحتلة، واالعتداء 

عىل املوجودين يف املكان بالرب ورش الغاز عىل سكان املنزل.
وكانت منطقة باب حطة قد شــهدت مواجهات خالل محاولة 
قوات االحتــالل قمع املوجودين يف املكان بعد أداء صالة الجمعة 

باملسجد األقىص.

{ مظاهرة يف عكا {
يف ســياق متصل، نظم العرات من ســكان مدينة عكا، داخل 
الخــط األخر، مســرية جامهريية جابت شــوارع وأزقة البلدة 

القدمية، تضامنا مع املعتقلني الفلسطينيني من أبناء املدينة.
وردد املشــاركون يف املسرية هتافات تدعم صمود أهل القدس، 

وتحيي تضحيات الشهداء واألرسى.
يذكر أن الرطة اإلرسائيلية شــنت حمالت اعتقال ضد شــبان 
فلسطينيني شاركوا يف احتجاجات الهبة األخرية التي اندلعت داخل 
الخط األخر، دفاعا عن املسجد األقىص والقدس وتنديدا بالعدوان 
عىل غزة. واعتقلت رشطة االحتالل أكرث من ألفي فلســطيني منذ 

التاسع من أيار املايض، وأصدرت لوائح اتهام بحق 184 منهم.

{ مسرية األعالم {
وشــهدت القدس توتــرا أمس الجمعة بعــد موافقة الرطة 
اإلرسائيليــة عــىل إقامة ما تعرف بـ »مســرية األعالم« الثالثاء 
املقبل انطالقا مــن باب العامود، يف حني حذرت فصائل املقاومة 

الفلسطينية من املساس باألقىص.
وتوصلــت رشطة االحتالل يف القــدس إىل اتفاق مع منظمي 
»مســرية األعــالم« املزمع تنظيمها الثالثاء عــىل إقامة »رقصة 
لألعالم« يف منطقة باب العامود، عىل أن متر املســرية من هناك 

باتجاه باب الخليل حيث ينقســم املشاركون لقسمني يف طريقهم 
إىل حائط الرباق.

وتشهد القدس املحتلة توترا منذ أسابيع بسبب تعديات االحتالل 
عىل سكان حي الشيخ جراح، وإرصار جامعات إرسائيلية متشددة 

عىل تنظيم تلك املسرية.
وســاد التوتر يف القدس املحتلة، الخميس، جراء سلســلة من 
االستفزازات من جانب املستوطنني تضمنت زيارة عضو الكنيست 

من اليمني املتطرف إيتامر بن غفري لباب العامود.
وجــاء بن غفري إىل باب العامــود احتجاجا عىل قرار الرطة 
اإلرسائيلية منعه من تنظيم مســرية األعالم - التي متثل احتفاال 
اســتفزازيا بذكرى احتالل القدس الرقيــة - لكنه غادر بعد أن 

تصدى له فلسطينيون.
واعتقلت رشطة االحتالل عددا من الفلســطينيني الذين حاولوا 
التصدي له، ووثقت مقاطع فيديو االعتداء عىل عدد من الشــبان 

والتنكيل بهم أثناء اعتقالهم.
وكانــت الرطــة قد أصدرت قرارا مبنع بــن غفري من اقتحام 
األقىص والقيام مبسرية األعالم بدعوى أن ذلك من شأنه أن يؤدي 
إىل إخــالل بالنظام العام واملســاس بأمن الدولة. واتهم بن غفري 
القائد العام للرطة باملســاس بحصانته الربملانية بعد منعه من 

املسرية.

{ حامس والجهاد تحذران {
يف السياق ذاته، حذر مسؤوالن يف حركتي املقاومة اإلسالمية 
»حامس« والجهاد اإلسالمي من تداعيات مامرسات »إرسائيل« يف 

القدس، واحتامل انهيار اتفاق وقف إطالق النار يف غزة.
وقــال خليل الحيــة، نائب رئيس حركة حــامس يف القطاع، 
للصحفيني يف غزة، إنــه »ما مل يكبح االحتالل اإلرسائييل تطرف 
املســتوطنني يف القدس واألقىص، فهذه الصواعق ســتنفجر يف 
وجهــه«. وهدد الحيــة بأنه يف حال اســتمرار الدعوات لتنظيم 
مســريات للجامعات اليهودية املتطرفة يف البلدة القدمية »سيظل 
وقف إطالق النار هشا« مؤكدا »ليك يستمر وقف إطالق النار، البد 

من وقف مروع التهجري لضواحي القدس«.
كام طالــب بالعودة لكل التزامات وتفاهــامت كرس الحصار، 
واملســارعة يف ملف إعادة إعامر قطاع غــزة، متوعدا »لن ننتظر 
طويال، إلعادة فتح املعابر، وإدخال املنحة املالية القطرية« إىل غزة.

مــن جانبها، قالت كتائب الشــهيد عز الدين القســام )الجناح 
العســكري لحامس( -يف بيان- إنهــا وقيادة املقاومة »تتابع عن 
كثب ما يجري يف القدس واملسجد األقىص من محاوالت استفزازية 
وعدوانيــة من املغتصبني وزعامئهم« وحذرت من مغبة املســاس 
باألقىص. ووجهت الكتائب تحية إىل »املرابطني األحرار يف القدس 

عىل تصديهم ومقاومتهم لتدنيس األقىص والعدوان عليه«.
مــن جانبه اعترب عضو املكتب الســيايس لحركة الجهاد، خالد 
البطــش، يف بيان، أن رئيس الــوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو 
املنتهية واليته »يحاول تصدير أزماته لتحل عىل حســاب الشــعب 

الفلسطيني يف القدس«.
ودعا البطش كافــة األطراف إىل »وقف نتنياهو وحكومته عن 
سياســة األرض املحروقة التي يتبعها ضد الشــعب الفلسطيني 

لضامن تجنبه للمحاكم وخسارة مستقبله السيايس«.

العرتافات مسلحني سوريني تلقوا تدريبات عىل يد الجيش 
األمرييك يف املناطق التي يحتلها.

وكشــفت االعرتافات عن تدريب عنارص تابعني لتنظيم 
»داعش« عىل استخدام معدات اتصال وتجسس حديثة.

وأظهــرت الصــور تدريب الجيش األمــرييك مقاتلني 
ســوريني عىل اســتخدام األســلحة املتطورة، وقيامهم 

بدوريات مشرتكة.
كام بّينت االعرتافات أن األمريكيني اســتخدموا وكالء 
ســوريني وأجانب لتنفيذ عمليات اغتيال، واعتداءات عىل 
العسكريني السوريني والروس، وخرباء من الدول الصديقة 

لسوريا.
وأكدت النيابة العامة العسكرية يف بيان لها أن احتالل 
الواليات املتحدة ألجزاء واســعة من األرايض الســورية 
وإنشــاءها لقواعد عســكرية ومطارات يشــكّل عدواناً 

عسكرياً بنظر القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.
وقال البيان إن الواليات املتحدة لجأت ومبساعدة ومتويل 
من دول غربية وإقليمية إىل اســتخدام وكالء عىل األرض 
بعضهم من الســوريني الذين ارتضوا العاملة لها والبعض 
اآلخــر أجانب جلبتهم من مختلــف بقاع األرض، وقامت 
بتدريبهم وتســليحهم ومتويلهم ليشّنوا اعتداءاتهم عىل 
العســكريني السوريني والروس وغريهم من خرباء الدول 
الصديقة ممن دعتهم الدولة الســورية للمشــاركة يف 

الدفاع عن ســيادتها واســتقاللها أمام الهجمة الرسة 
التي تتعرض لها.

ولفــت البيــان إىل أن إفادات بعض أولئك املســلحني 
ومتزعميهم امليدانيني أكدت أنهم شاركوا فعالً مقابل مبالغ 
مالية يف شــّن اعتداءات مبــارشة واغتياالت ضد ضباط 
وجنود سوريني وروس، موضحاً أن التحقيق مازال جارياً 
حاليــاً لدى النيابة العامة العســكرية ملعرفة مدى تورط 
األجهــزة الخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية بشــكل 

مبارش يف إدارة مثل هذه الهجامت عىل األرض.
واعترب أن ما كُشــف مؤخــراً عن نّية الرئيس األمرييك 
جو بايدن وقف نشــاط رشكــة »دلتا كريس إنرجي« يف 
مجال رسقة ونقل النفط املستخرج من األرايض السورية 
دليــل قاطع عىل ارتكاب الحكومة األمريكية النتهاك غري 

مسبوق يف العالقات الدولية املعارصة.
وتضّمــن البيان عرضاً لعدد من الصور يظهر فيها عدد 
من اإلرهابيني إىل جانب مــدرب أمرييك يقوم بتدريبهم 
عىل طريقة اســتخدام صواريخ »تاو« األمريكية الصنع 
ومدافــع هاون عيــار 82، كام تظهر دورية مشــرتكة 
ينفذهــا اإلرهابيون جنباً إىل جنب مع الجنود األمريكيني 
يف منطقة التنف عىل الحدود الســورية األردنية، إضافة 
اىل تدريبات ليلية مشــرتكة بني إرهابيني وقوات أمريكية 
عىل استخدام مناظري ليلية ووسائل االستطالع الحديثة.

كام تضمن البيان أيضاً إفادات لبعض املتزعمني امليدانيني 
واإلرهابيــني يقّرون فيها بتلقــي اإلرهابيني تدريبات من 

القوات األمريكية.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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