
ابراهيم نارصالدين 

»الكباش« الســيايس املفتوح عــى مرصاعيه بني العهد 
وفريقه السيايس، والرئيس املكلف سعد الحريري دخل مرحلة 
جديدة من »عض االصابع« »واملراوغة« يف رصاع مقيت عى 
اســتعادة الشــعبية املفقودة لدى الطرفني، حيث ال يتواىن 
الفريقني يف االحتفال«رقصا عى جثة« بلد فقد كل مقومات 
الحياة، فالرئيس املكلف يحتفل بنجاحه يف اســتعراض قوته 
»املذهبيــة« يف مواجهة خطاب التيــار الوطني الحر الذي 
اختــار بدوره عنوانا طائفيا جذابا ملعركته »الدفاع عن حقوق 
املســيحيني«، رفع »املتاريس« الطائفية املحببة عى »قلوب« 
االنصار املصابني »بالعمى الســيايس« واالزالم املســتفيدين 
من هذا املناخ املقيت، يرتافق مع حديث عن ســاعات حاسمة 
ستشــهد »مناورة« حكومية جديدة ســتكون »عني التينة« 
مرسحهــا، بعدما بــات الرصاع الخافت، علنيــا، مع »مرينا 
الشــالوحي، ينتقل بعدها الرئيس املكلف اىل بعبدا بتشكيلة 
مرفوضة ســلفا من رئيس الجمهورية ميشال عون، »ليبنى 
عى اليشء مقتضــاه« بعد رمي »كرة« االحراج يف »امللعب« 
الرئايس... طبعا هذه »الحرتقات« املخجلة تســتمر عى وقع 
استمرار ازمة املحروقات »وطوابري الذل«، فيام يواصل الدوالر 
األمرييك »التحليق« متجاوزا عتبة الـ15  ألف لرية يف السوق 
الســوداء، اما االرقام االخطر فوردت يف تقرير لالمم املتحدة 
اشار اىل أن نصف اللبنانيني يعيشون اليوم يف حالة من الفقر 
الذي ارتفع مســتواه الحاد مــن 8% عام 2019 إىل 23% عام 
2020 فيام يحتاج مليونا و88 ألف لبناين لدعم مستمر لتأمني 
احتياجاتهم األساسية مبا فيها الغذاء، اما مؤرش االستهالك 
فقد ارتفع بني عامي 2019 و2021 بنسبة 280% وأسعار املواد 

الغذائية ارتفعت %670.
وامام اســتمرار االنهيار عى كافة االصعدة، واســتمرار 
الرصاع عى الســلطة املتهالكة بني مجموعة من املسؤولني 
عن »التفليسة«، تضغط الواليات املتحدة عى الدول االوروبية 
والخليجية لتبني اســرتاتيجيتها يف االستثامر يف املؤسسة 

العســكرية، وفيام يصل اىل مرفا بريوت هذا االسبوع 300 
طن من املواد الغذائية املقدمة اىل الجيش من مرص، سيرتجم 
الدعم االكرب للجيش يف املؤمتر الذي سيعقد عرب االنرتنت يف 
17 الجاري يف باريس، وتشــارك فيه مجموعة الدعم الدويل 
للبنان ودول عربية ويفرتض ان يتجاوز حجم الدعم املايل الـ 
80 مليون دوالر، لكن يبقى الســؤال ملاذا زاد االهتامم العريب 

والغريب وخصوصا االمرييك باملؤسسة العسكرية؟

{ ثالثة عوامل حاسمة {
ثالثة عوامل حاسمة، دفعت املجتمع الدويل، بدفع امرييك، 
لزيادة االهتامم بالجيش اللبناين، العامل االول ان املؤسســة 
العسكرية التي تم تخفيض ميزانيتها بحدود 80 باملئة، باتت 
مهــددة باالنهيار من الداخل يف ظل العجز عن القيام باملهام 
الروتينية وبــات القلق كبريا من توترات امنية غري محدودة 
يف الزمان واملكان قد ال تســتطيع املؤسســة العسكرية من 
الســيطرة عليها، وهذا ما رسع يف تنشــيط عمليات الدعم 
اللوجســتي واملايل. اما العامل الثاين واالهم، فاشــارت اليه 
مصادر دبلوماســية نافذة تروج إلسناد مهمة »استثنائية« 
إىل قائد الجيش اذا اســتمر تعذر حصول تســوية تعيد انتاج 
سلطة سياسية قادرة عى قيادة عملية االنقاذ، وليس واضحا 
بعد طبيعة هذا الدور الذي يرســم للعامد جوزاف عون »مللء 
الفــراغ« املحتمل يف البالد واملرجح ان ال يكون عى »البارد«، 
يف ظل توقعات بحدوث فوىض عارمة يف لبنان خالل االشهر 
القليلة املقبلة، وستكون املؤسسة العسكرية وحدها املؤهلة 

الستالم زمام املبادرة. 

{ االستحقاق الرئايس {
لكن يبقى السؤال املحوري بعد دخول البالد زمن االستحقاقات 
الرئايس، عام اذا كان قائد الجيش العامد جوزاف عون يرغب 
بان يصبح رئيســا للجمهورية ؟ وهنــا يدخل العامل الثالث 
اىل »الحلبة« بقوة خصوصا أن أربعة من قادة الجيش ســبق 
ووصلوا إىل سّدة الرئاسة يف السنوات 1958 و1989 و 1998 
و2008، فهل تبحث واشنطن عن تحديد هوية الرئيس مبكرا، 

تسأل اوســاط سياسة بارزة، وتريد من وراء دعم خيار قائد 
الجيش ارســال »رسالة« اىل ايران باعتبارها الطرف االقليمي 
االكرث تاثريا يف هذا االســتحقاق، بانها مستعدة للذهاب اىل 
تفاهامت »وســطية« عى هذا املنصب تزامنا مع املفاوضات 
النووية يف فيينا، باعتبار ان الجرنال جوزاف عون قد اثبت انه 
شخصية غري صدامية وعمل عى تنظيم العالقة مع حزب الله 
دون االخالل بالتوازنات املتعارف عليها يف عالقة الطرفني...؟ 

خصوصــا ان حزب الله لطاملا اكد ان العالقة مع قائد الجيش 

جيدة جدا والتعاون وثيق يف الكثري من امللفات.

{ الجيش وحزب الله؟ {
يف هذا السياق، اكدت مصادر متابعة مللف العالقات االمنية 
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حــــــاالت   3 »كــــــــــورونــــــــــا«: 
ــديـــدة جـ ــة  ــ ــاب ــ اص و45  وفــــــاة 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم أمس 

تســجيل 45 إصابة جديدة بفريوس كورونا لريتفع 

العدد الرتاكمي اىل 542649

كام تم تسجيل 3  حاالت وفاة.

ــة أمـــــــــم أوروبـــــــــــا ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ
فـــــــــــي كــــــــــــــرة الـــــــقـــــــدم

ــدا  ــن ــل ــت ــا تـــهـــزم اســك ــي ــك ــشــي ت
ــواجــه فــرنــســا الــيــوم ــا ت ــي وأملــان

ص 10ص 10

طوابري املعاناة اليومية

مدمرة جديدة من االسطول االيراين

تظاهرات تطالب مبحاكمة نتنياهو

طفل يلتقط صورة مع عنارص من كتائب القسام

)تتمة املانشيت ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

ايران: ال مستحيل في مفاوضات فيينا... و »اسرائيل« تبقى كيانا غاصبا
ــووي مــع طهران  نـ ــفــاق  ات الــضــروري عقد  : مــن  ــة  ــذري ال الــوكــالــة 

اإليرانية  الخارجية  علقت 
الحكومة  تشكيل  عى  امس 
قائلة  الجديدة  اإلرسائيليــة 
الكيــان  »سياســات  ان 
الصهيــوين لن تتغري بتغيري 
قادته، ألنــه كيان غاصب«. 
وجــاء ذلــك بعد يــوم من 
اإلرسائييل  الربملان  تصويت 
منح  لصالح  )الكنيســت(، 
الثقــة لـ«حكومة التغيري« 
التي أنهت حكم رئيس الوزراء 
نتنياهو،  بنيامني  الســابق، 
الــذي اســتمر 12 عاما، ما 
ميثل فرتة قياسية يف تاريخ 
إرسائيــل، حيث ســيرتأس 
بالتناوب،  الجديدة  الحكومة 
رئيس حزب »ميينا« اليميني، 
نفتــايل بينيــت، ورئيــس 

ــنــفــار« »االســت ــى  الـ فلسطينية  دعــــوات 
اجتماع أمني لتحديد مصير مسيرة األعالم

الفلســطينية داخل  الوطنية  القوى  دعت 
الخط األخرض إىل »شــد الرحال إىل املســجد 
األقــى املبــارك، لحاميته مــن اقتحامات 
املستوطنني اإلرسائيليني يف مسرية االعالم«.

هــذا ودعت لجنة املتابعــة العليا والقوى 
الوطنية واإلسالمية الفلسطينية إىل »غضب 
عارم الثالثاء يف كل أرجاء فلسطني«، مطالبة 
»املقاومة« يف غزة ولبنان بـ«االستنفار ملنع 

مسرية األعالم اإلرسائيلية يف القدس«.
يف الجهة املقابلة، أشار اإلعالم اإلرسائييل 
إىل اجتــامع بني وزير أمــن إرسائيل الداخيل 
الجديــد، وقائد الرشطة، لدراســة اإلجراءات 
الخاصة مبســرية األعــالم يف القدس، وأنه 
ســيكون هناك اجتــامع للكابنيت )املجلس 

الوزاري املصغر( لبحث امللف.
من جهتهــا اعتربت حركــة »حامس« أن 
مســرية األعالم اإلرسائيليــة املنوي تنفيذها 
تعترب »صاعق انفجــار ملعركة جديدة للدفاع 

عن القدس واملسجد األقى«.

ويف ترصيح صحفي، قال الناطق باســم 
»حامس«، عبد اللطيف القانوع: »ما يســمى 
مســرية األعالم املنــوي تنفيذها غدا من قبل 
قطعان املستوطنني، أشــبه بصاعق انفجار 
ملعركــة جديدة للدفاع عن القدس واملســجد 
األقى«. وأضاف: »وهو ما يتطلب اســتنفار 
أهلنا يف القــدس والداخل املحتل، وتصديهم 
لقطعــان املســتوطنني مبختلف الوســائل 
واألدوات، وشعبنا معكم وخلفكم مبقاومته 

إلفشال مخططات االحتالل«.
 مــن جهتــه، أوضح حازم قاســم، وهو 
ناطق باســم »حامس« أيضــا، أن »املقاومة 
الشــاملة عى مســتوى األدوات والساحات 
ضمن اســرتاتيجية نضال موحــدة تتبناها 
مؤسســة وطنية تجمع الــكل، هي القادرة 
عى مواجهة التغريات السياســة يف ساحة 
االحتالل، وملجابهة أي تحوالت تخص القضية 
الفلســطينية، وأن يكــون الرهان دامئا عى 

شعبنا ومقاومته الباسلة«.

الـــفـــتـــوى… دار  ــاء  ــ ــق ــ ل بـــعـــد  الــــحــــريــــري 
ــد ــى تــكــريــس املـــرّشـــح االوحـ ــذار الـ ــتـ مــن االعـ

محمد بلوط    ص 2

ــق صـــــرخـــــاتـــــهـــــا ــ ــ ــل ــ ــ ــط ــ ــ بـــــــكـــــــركـــــــي ت
إلنــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــاذ لـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان

صونيا رزق    ص 5

ــل  ــ ــي ــ ــاس ــ ــي مــــــــع ب ــ ــ ــس ــ ــ ــرن ــ ــ تــــــــواصــــــــل ف
والـــــعـــــقـــــدة فــــــي »ثـــــقـــــة الـــــتـــــيـــــار« ! 

جويل بو يونس    ص 3

ال يجــب أن يتوقــف الرئيــس بري 

عن مبادرته يف املســاهمة يف تأليف 

الحكومــة، ألن األمل الوحيد حالياً عند 

اللبنانيــني يتمثل يف هذه املبادرة التي 

يقــوم بها رجل دولة من الطراز االول، 

وقامة وطنية كبرية، ذات خربة وحنكة 

سياسية، وهي شخصية رئيس مجلس 

النــواب نبيه بري، ألنــه اذا اعلن بري 

وقف املبادرة والوســاطة، فان تدهوراً 

كبرياً ســيحصل يف لبنان وانهيار غري 

مسبوق سرياه الشعب اللبناين عى كل 

املستويات.

دولة الرئيس نبيه بري اىل األمام.

عى طريق الديار

»الديار«

اإلرسائيلية  اإلذاعة  أفادت 
نقال عــن مصادر بأن رئيس 
اإلرسائيليــة  الحكومــة 
نتنياهو،  بنيامني  الســابق، 
رفض إجراء مراســم تسليم 
الــوزراء  لرئيس  الســلطة 
وفق  بينيت،  نفتايل  الجديد، 

الربوتوكول.
واجتمع بينيت مع نتنياهو 
إطار تســليم  يف  امــس، 
بــدون  الســلطة، لكن 
حسب  رســمية،  احتفاالت 
الربوتوكول، تصاحب تقليديا 
أنه  تغيري الحكومــة، حيث 
ألول مــرة منــذ 12 عاما، 
اليوم  اإلرسائيليون  استيقظ 
عى حكومة جديدة ورئيس 

وزراء جديد.
البث  هيئة  وأفــادت  هذا 
بــأن  »كان«،  اإلرسائيليــة 
بينيت  سلم نفتايل  نتنياهو 

مظاهرات تطالب بمحاكمة نتنياهو... وترحيب دولي بالحكومة الجديدة



ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
لوا الشيطان عن لبنان اس

نبيه الربجي

تعليقات  توحي  حني 
املقربني  الصحافيــني 
بأن  األبيض  البيت  من 
بايدن  جو  أولويات  من 
الشــيطان  يرغــم  أن 
عى النــوم يف الرشق 

األوسط 
هذا بعدما متكن من 
الشيطان  عى  القبض 
بنيامــني  رأس  يف 

نتنياهو الــذي، من أجل البقاء عى العرش،  فكّر يف 
تحويل حرب غزة اىل حرب كربى،  وهو ما اســتنفر 
القيادة االيرانيــة،  وقيادة حزب الله . وكاد االنفجار 
(أن يقع لوال الضغوط الهائلة التي  الكبري  ) 
مارســتها االدارة،  واىل درجة اعالن حالة الطوار 

يف القيادة املركزية األمريكية يف املنطقة. .
ملاذا ال تلقي واشــنطن القبض عى الشيطان الذي 
وس بعض أهل السلطة عندنا،  والذين  يتجّول يف ر
ا بالعمى   يصابــوا فقط بالعمى الســيايس،  وا
األخالقي،  وهم يرون لبنان،  وكام توقع جان ـ ايف 

لودريان،  عى قاب قوسني أو أدىن من الزوال ؟
حتى اللحظة،  لســنا عى األجندة األمريكية،  كام 
يف عهد جورج دبليو بوش ودونالد ترامب. السفرية 
دورو شــيا يف واشنطن اســتعداداً لالنتقال اىل 
خر ،  تعد تستقبل زوار منتصف الليل الذين  موقع 
وصفهــم مايلز كوبالند،  صاحــب »لعبة األمم » بـ 
الذين  الثالث  العا  »الثعالب العرجاء«،  أي ساســة 
تســتخدمهم الواليات املتحدة وال تلبث أن تلقي بهم 

من النافذة .
لكأن ادارة بايــدن مطمئنة اىل أن الخط األزرق لن 
يهتــز ما دام هناك يف »هيئــة األركان االرسائيلية« 
من يتعامل بواقعية مع معادلــة توازن الرعب التي 
التفاو  أن املسار  الله،كام  أرستها صواريخ حزب 
يف فيينا يحّد،  كلياً،  من حصول أي تدهور مفاج . 
رمبا كان املصدر الوحيد لقراءة املوقف األمرييك من 
الحالة اللبنانيــة التعليقات اياها،  عى محدوديتها،  
وهي تشــري اىل أن البيت األبيض الذي يعمل،  بخطى 
ثــار املدمرة لسياســات الرئيس  حثيثــة،  الزالة ا
السابق،  يعترب أن ما حدث يف لبنان، ليس فقط نتاج 
بتنفيذه  وأنيط  ترامب،  ادارة  الذي وضعته  السيناريو 
الثال جاريد كوشــرن، وديفيد شــينكر، ودورو 
شيا، املنظومة السياســية هي املسؤولة األوىل عن 

التصدع الدرامي الراهن .
هل يعني ذلــك أن علينا أن ننتظر حدوث انفراجات 
كربى يف املشــهد االقليمي لعلها تحمل الخالص اىل 

بلد يلفظ أنفاسه األخرية ؟
ما يستشف من التعليقات أن أقطاب االدارة الحالية 
ال يشككون فقط يف كفاءة غالبية أهل السلطة،  بل 
هم يشــككون يف أخالقياتهم، كام ينتقدون التعامل 
االنتقا لالدارة الســابقة مع املنظومة السياسية 

... اللبنانية 
لبنان يحتاج،  يف نظر االدارة،  اىل تغيري شــامل 
يف القيــادات،  وان كان املختصون يف قضايا الرشق 
األوســط يرون أن التغيري يبدو أكرث من مســتحيل، 
الربط  الحاكمة مــن  االليغارشــيا  بعدما متكنــت 
العضوي بــني الســيايس والطائفي، مــا أدى اىل 
تعليب الجزء األكرب من الشــعب اللبناين الذي ما زال 
يجرت،  ومنذ منتصف القرن التاسع عرش،  الرتسبات 

الطائفية القاتلة .
الواقع الذي انتهى اليــه لبنان ال يحول فقط دون 
اندالع ثورة تعيد انتاج السلطة عرب تدابري راديكالية،  
ا يحــول أيضاً دون  أو عرب صناديــق االقرتاع،  وا
وقوع انقالب عســكري مبرحلة انتقالية تعيد ترتيب 

املسار السيايس، واملسار الدستوري، للبالد .
 األمريكيون يســتغربون الحجة التي يستند اليها 
رئيس الجمهورية،  وهو صاحب الشــعارات املدوية،  
للبقــاء يف القرص كام لو أنه يرص عى ادارة الخراب 
خــر(، كام يســتغربون دوران الرئيس  )من كوكب 
املكلف حول نفســه،  ممســكاً بورقة التكليف التي 
فقــدت صالحيتها بحكــم األمر الواقــع،   وبحكم 
لكأنها  السياســية والرضورة األخالقية،    الرضورة 
التي  املتالطمة  الوحيدة بني األمواج  الخالص  خشبة 

ترضب بيت الوسط من كل حدب وصوب . 
يف أوروبــا يرتدد الــكالم نفJJســه تقريباً عن 
»فرســان الحطام« الذيــن ال تزحزحهم ال رصخات 
املعوزين،  والجوعى،  وال نظــرة العا اىل الرتكيبة 
الطائفيــة )التعبئة الطائفية( عــى أنها قتلت روح 
الدولــة     بحســب تعبري هارولد 

. الس
ما هو مصري دولة من دون روح ؟ الزوال بطبيعة 
الحال أو املوت الرسيــري اىل أن تحدث معجزة ما . 
كلنا نتلقى نصائح يومية من أكرث من جهة خارجية 
ة من احتامالت  باالســتعداد لكل االحتامالت. هل 

أشّد هوالً ؟ اسألوا السيد الشيطان ...

محمد بلوط

هل طرح الرئيس املكلف ســعد الحريــري فكرة االعتذار 
جديــا، ام انه اراد ان يرمــي هذه الورقة كــام فعل قبل 
اسابيع قليلة بكل االتجاهات، بعد ان شعر انه بحاجة اىل 
اليوم  اللدود  جرعة منشــطة ملواصلة معركته مع خصمه 

باسيل؟ جربان 
املحيطون به يقولون انه وضــع االعتذار عى الطاولة، 
ن، لكن السياســيني  وانه  يســحب هذه الورقة حتى ا
املتعاطفــني معه والذين عى درايــة بظروف اثارة وطرح 
هذا املوضوع، يؤكــدون ان الحريري لــن يقدم عى هذه 
الخطوة يف فرتة قريبة ، وانــه مقتنع بان االعتذار اليوم 
البلد  يعيشــها  التي  والخطرية  الصعبــة  الظروف  يف ظل 
ليس مجــرد خطوة عادية، لذلك فان حســمها يحتاج اىل 
مشــورة املراجع والجهات السياســية الفاعلة واملوثوقة 

الراهن. الوقت  يف  االعتذار  بعدم  نصحته  التي 
ويقول ســيايس مخرضم عى خصومة اليوم مع العهد 
بلغة ســاخرة ردا عى سؤال حول احتامل اعتذار الحريري 
» يف ترشيــن الثاين املقبل«.  بينــام يكتفي مصدر نيايب 
مطلع يف داللة عى اســتبعاد الخطــوة بالقول » يف يوم 

ما ».
ووفقــا للمعلومــات املتوافرة، فان الحريــري اراد من 
هــذا الطرح ان يــرضب عصفورين بحجر واحــد: اختبار 
الوسط  الساســية عموما، ويف  الساحة  الفعل عى  ردود 
السيايس الســني خصوصا،  باالضافة اىل ارسال رسالة 
للخصوم لتأكيد قوتــه وحضوره اوال، وللرد عى املناورات 
خرين جاهزين  التــي حصلت مؤخرا بالتلويح مبرشــحني 
لرئاســة الحكومة والتي يتهم النائب جربان باســيل بانه 

. خلفها
وتضيــف املعلومات ان ما رصح به الحريري عن عالقته 
» التكاملية » مع بري، عرّب عنه بطريقة اخرى يف اجتامع 
املجلس االســالمي الرشعي االعى يف دار الفتوى، وخالل 

لقائــه مع املفتي دريان عندما طرح فكرة االعتذار.
االســتمرار  الغالب هو لصالح  االتجاه  ان  وبات معلوما 
الراهن،  الوقت  االعتــذار  يف  االقدام عى  بالتكليف وعدم 
الذي سمعه بوضوح من رئيس املجلس  املوقف نفسه  وهو 
الذي حــّذر من التداعيات واملضاعفــات التي قد تنجم عن 
مثل هذه الخطــوة يف ظل االنهيار الكبري الذي نشــهده،  
مشــددا عى اننا بامــس الحاجة لكســب الوقت بدال من 

اضاعته.
وبــرأي مصدر ســيايس مطلع ان الحريــري حقق من 

خالل حركتــه االخرية نقاطا مهمة لصالحه ابرزها :
 تأمني غطاء ســني روحي وسيايس واسعني من خالل 
موقــف اجتامع دار الفتوى الذي جــدد التأكيد عى دعمه 

الحكومة. معركة  ومساندته 
  اكد تكريس نفسه كمرشــح أوحد لرئاسة الحكومة، 

خر. اشعار  بديل حتى  اي مرشح  واستبعاد 

التي يقال ان باســيل بدأ االعداد لها   اجهض املحاولة 
بديل. حكومة  برئيس  واالتيان  االعتذار  عى  لحمله 

 أكــد التزامه مببادرة بري وانجاحهــا، اوال من خالل 
االعتذار،  التكليف وعدم  باالستمرار يف  رغبته  تجاوبه مع 
وثانيا يف افســاح املجال امام مواصلة املســاعي لتاليف 
لقاء  بعد  لهــا  التــي تعرضت  االنتكاســة  الحكومة رغم 

البياضة. يف  باسيل  مع  الخليلني 
ويف اعتقــاد املصدر ايضا، انه يف ظــل محاولة رئيس 
الجمهورية ميشــال عون وصهره جربان باسيل استخدام 
ازمة العالقة بينه وبني القيادة الســعودية، نجح الحريري 
الغطاء  يف اخذ شحنة منّشــطة محليا من خالل تكريس 
الســني له، وتأكيد دعــم تكليفه لتشــكيل الحكومة من 
أغلبية سياســية واسعة، تتمثل بالثنا الشيعي وجنبالط 
و«املردة« وكتل نيابيــة صغرية مبن فيهم نواب من اعضاء 

»اللقاء التشــاوري« السني الذي اهتّز كيانه بقوة مؤخرا.
ومام ال شــك فيه، ان الحريري مرتاح اليوم اكرث من اي 
يوم م للعالقــة املتينة التي تربطه بربي، لذلك له ملء 
الثقــة به ومبا قام  ويقوم به عى صعيد الســعي لتأليف 
الحكومــة، من هنا تؤكد مصــادره، انه  ابدى مؤخرا اكرب 
قدر من املرونة لتســهيل ونجاح مبادرتــه االخرية، وهو 
مســتعد للتجاوب مع كل اقرتاح او صيغة يطرها لتسهيل 

الحل.

ويف هذا االطار، تعتقد مصادر مطلعة ان بري سيواصل 
جهــوده يف االيام املقبلــة ، وانه لن يحــدد مبادرته يف 
نســختها الثالثة بجدول او روزنامــة زمنية معينة، بقدر 
ما يريد ان يســابق الزمن ل ال تسقط البالد يف الفوىض 
واملجهول، مــع تأكيده كام عرّب امس، عى امل بها حتى 

النهاية.
وتشــري املصادر اىل ان مبادرة بري االخــرية للتصويب 

مرتني: 
 االوىل: عندمــا فشــل الثنا الشــيعي يف اجتامع 
الحر جربان  الوطني  التيار  اقناع رئيس  البياضة االخري يف 
اقرتاحات لحل عقدة  اقرتاح من عدة  باملوافقة عى  باسيل 
تسمية الوزيرين املســيحيني وتخليه عن قرار حجب الثقة 

الحكومة.  عن  املسبق 
الثانيــة: عندما بادر من دون اي مــربر اىل انتقاد بري 
بصورة غري مبارشة باتهــام املجلس النيايب بالتقصري يف 

التمويلية. البطاقة  واقرار  مناقشة 
ويعكس موقف باســيل رغبتــه الرصيحة يف اجهاض 
مســعى بري، خصوصا يف ظل الحديــث املتنامي مؤخرا 
بانه وراء التلويح مبرشــحني لرئاســة الحكومة بدال من 
التحرك يف هذا  الحريري، وتشجيعه الكرث من مرشح عى 
االطار، ابرزهم النائب فيصل كرامي الذي نشــط يف االيام 
املاضية. كام ســبق ودار همس يف االروقة السياسية عن 

مخزومي. فؤاد  النائب  ترشيح  بدعم  ايضا  ايحائه 
ويقول مصدر نيايب مطلع، ان باسيل تلقف دعوة االمني 
العام لحزب الله الســيد حســن نرصالله القــرار البطاقة 
التمويلية الطالق تغريدته ضــد مجلس النواب، لكنه وقع 
يف خطأ واضــح، الن تغريدته جاءت بعد ان كان دعا بري 
اىل جلسة للجان املشــرتكة من اجل درس واقرار مرشوع 
التمويلية مع مشــاريع واقرتاحات اخرى  البطاقة  قانون 

العام. الرشاء  قانون  ابرزها 
ويضيف املصــدر ان املجلس  يتأخــر يف اقرار العديد 
مــن القوانني امللحة، مذكرا ان بــري طالب الحكومة اكرث 
من مرة بارســال مرشوع قانون البطاقــة التمويلية قبل 
ان ترســله مؤخرا اىل املجلس، وقبل ان يتقدم تكتل التيار 

الصدد. باقرتاحه يف هذا 
ويذكر ايضا ان اكرث مــن 70 قانونا  تبادر الحكومات 
املتعاقبة ومنها الحكومــة الحالية عى تنفيذها قبل وبعد 
الذي جعل رئيس املجلس يطلق الرصخات  االستقالة، االمر 
العديد  ان  تنفيذهــا، خصوصا  اجل  للضغط مــن  املتتالية 
وري وملح ويســاهم يف االصــالح ومكافحة  منهــا 

االزمة. اىل بعض جوانب  والتصدي  الفساد 
العنوان عندما حاول  ان باسيل اخطأ يف  املصدر،  وبرأي 
توجيه االتهامات للمجلــس ، متجاهال عن قصد ان تعنته 
ساهم ويساهم بنســبة كبرية يف تفشيل املساعي لتشكيل 
الحكومة منذ اكرث من ســبعة شهور، ومتناسيا كيف كان 
يرصح ونواب كتلته مشــيدا بقــرارات املجلس وانجازاته 

ارها. لقطف  عامة  جلسة  كل  بعد 

باســــــيل حــــــاول احراجــــــه الخراجــــــه... وصــــــّو مرتيــــــن علــــــى مبــــــادرة بري
الحريــــــري بعد لقــــــاء دار الفتــــــوى... من االعتــــــذار الــــــى تكريس املرّشــــــح االوحد
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قال رئيس مجلس النــواب اللبناين نبيه بري 
ان »االمة تعيش مرحلة عزة ونخوة بعد ملحمة 
التي  فلســطني االخرية، برغم بعــض االوجاع 
يعرفها هذا البلــد او ذاك، وان من أهم انجازات 
ما حصل هو هذه الوحدة الشــعبية الفلسطينة 
الشاملة، يف داخل فلسطني كلها ويف خارجها«. 
مجلس  رئيس  اســتقباله  خالل  بري،  واشار 
ادارة شــبكة »امليادين« االعالمية غســان بن 
جدو، باعتزاز اىل مــا حققته املقاومة يف غزة 
من صمود وثبات وانجــازات كربى، واعترب ان 
النرص الذي يجــب االهتامم به ، كان نتيجة هذا 
التالحــم الجامهريي الفلســطيني يف الضفة 
الغربية وقطاع غزة وفلسطني ال48، مشددا عى 
ان فلسطينيي ال48 أثبتوا صالبة ووعياً تاريخياً 
ابهم  ونجحوا يف تجميد االحتالل من خالل ا

الشامل الناجح وغري املسبوق منذ النكبة.
ورأى ان التكامل والتنســيق اللذين حصال بني 
مختلف فصائل املقاومة كلها يف غزة وســائر 
الجغرافية الفلســطينية و اياً كانت درجات هذا 
التنسيق، هو عنوان وحدة للعرب واملسلمني، يف 
وجــه خيارات الف الطائفيــة واملذهبية وهو 

بارقة أمل لالمة .

الوطنية الي  الوحــدة  بأن  وذكر 
بلد عريب يف مواجهة اي استهداف 
خارجي، تشكل عامل صمود ونرص، 
وقال: هــذا ما حصل معنا يف لبنان 
خالل حرب متوز، حيث ســاهامت 
وحدتنــا الداخليــة يف مواجهــة 

العدوان بقوة وبسالة..
اما عن الوضــع اللبناين الراهن، 
فقد اعرب بري عن انزعاجه الشديد 
من االوضــاع الراهنة، ووصف بري 
اســتمرار حال الرتدي بأنه سيؤدي 
اىل خــراب كبري ال تحمــد عقباه.. 
واكد ان مبادرته يف نسختها الثالثة 

للحل والخروج من املأزق الســيايس والحكومي 
الحايل، تحظى مبوافقة عربية واقليمية ودولية 
وغربية، مبا فيها فرنسيا، لكنه اعرب عن قلقه 
البال من أن متســك البعض برشوط تعجيزية 
ســتزيد يف تعقيد االمــور وليــس انفراجها، 
مؤكــداً أنه من موقعه كرئيــس ملجلس النواب، 
حريص جداً عى احرتام الدستور وتطبيقه ولن 
يسمح باســتهدافه او تجاوزه او خرقه تحت أي 

مسميات..

وبعد الظهر، استقبل بري سفري الصني الجديد 
يف لبنان تشيان مينجيان يف زيارة بروتوكولية 
الدبلوماسية كسفري  مبناسبة تســلمه مهامه 
لبالده لــدى لبنان الزيارة كانت ايضا مناســبًة 
العامة والعالقات  جرى خاللها عرض لالوضاع 

الثنائية بني البلدين.
واملســتجدات  االمنية  االوضــاع  عرض  كام 
السياســية خالل لقائــه وزيــر الداخلية يف 
حكومة ترصيف االعامل محمد فهمي الذي غادر 

دون االدالء بترصيح.

العامد  الجمهوريــة  رئيــس  ابل 
ميشال عون الوسيط األمرييك لعملية 
التفاوض غري املبارش يف شأن ترسيم 
الحــدود البحرية الجنوبية الســفري 
الذي استقبله قبل  جون دوروشــيه، 
ظهر امــس يف قرص بعبــدا ، رغبة 
لبنــان يف اســتمرار املفاوضات غري 
املبارشة يف الناقورة بوساطة أمريكية 
واســتضافة دوليــة، وذلــك بهدف 
ترســيم  حول  تفاهم  اىل  الوصــول 
الحــدود البحرية، عــى نحو يحفظ 
حقوق األطراف املعنيني باالستناد اىل 

القوانني الدولية. وطلب الرئيس عون من الوسيط 
األمرييك ان ميارس دوره للدفع نحو مفاوضات 
عادلــة ونزيهة، ومن دون رشوط مســبقة الن 
ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة اىل 

الحق الذي يسعى لبنان اىل اسرتجاعه.
واعرب الرئيــس عون عن املــه يف ان تلقى 
املساعي التي سوف يبذلها السفري دوروشيه مع 
خذين يف  املسؤولني االرسائيليني، نتائ إيجابية 
االمر  االعتبار وجود حكومة جديدة يف إرسائيل 
الذي يتطلب رمبا جهدا إضافيا لعدم حصول املزيد 

من التأخري يف املفاوضات التي ال ميكن إلرسائيل 
ان تفرض وجهة نظر أحادية عى مسارها.

وشــدد الرئيس عون عى انفتــاح لبنان عى 
األفكار املطروحة ضمن اطار الســيادة اللبنانية 
الكاملة برا وبحرا، الفتا اىل ان لدى لبنان خيارات 
عدة يف حال عدم تجاوب اإلرسائيليني مع الجهود 

املبذولة لتحريك املفاوضات.

كام زار وســيط التفاوض بــني لبنان والعدو 
االرسائيــيل يف موضوع الرتســيم قائد الجيش 

العامد جوزاف عون عى رأس وفد مرافق.

ــى ســفــيــر الصين ــق ــت ــة وال ــي ــداخــل ــر ال ــ ي ــة مـــع و ــي ــن عـــر االوضـــــاع االم
ــة م ــ ــة امـــــل ل ــ ــارق ــ ــة ب ــي ــن ــســطــي ــل ــف ــة ال ــ ــاوم ــ ــق ــ ــه امل ــت ــق ــا حــق ــ بـــــري : م
مــســمــيــات اي  تـــحـــ  خـــرقـــه  او  الـــدســـتـــور  ــداف  ــهـ ــتـ ــاسـ بـ ــح  ــم ــس ن ــن  ــ ل

ار قائد الجي وسي التفاو بين لبنان والعدو في موضوع الترسيم 
ــر ــف ت ان  ــل«  ــ ــي ــ ــرائ ــ س « ـــ  ــ ل يـــمـــكـــن  ال   : ــون  ــ عـ

ــى مـــســـار املـــفـــاوضـــات ــل ــة ع ــ ــادي ــ ــر أح ــظ وجـــهـــة ن

سن ابراهي م          تمعا مع  بر م را ن اال  ي           ر تمعا مع  عو م

فادي عيد

قالت أوساط كنسية، ان الدعوة التي وّجهها البابا فرنسيس 
األول للمرجعيــات الروحية والكنســية اىل عقد اجتامع يف 
الفاتيكان يف األول من متوز املقبل، هو نوع من ســينودس 
مصّغر، ويهدف منه الكريس الرســويل اىل توجيه رســالة 
للمســيحيني بأن لبنان غــري مرتوك لقــدره وملصريه، وبأن 
الفاتيكان يويل لبنان والقضيــة اللبنانية، األهمية الالزمة، 
وخصوصاً أن البابا فرنســيس يؤكد يف كل مناسبة ومحطة، 
أن الكريس الرســويل يتابع بدقة األوضــاع يف لبنان، وهو 
يخ عى هذا البلد الصغري وعى مصريه، ولذلك، أراد اللقاء 
ســاء الطوائف املسيحية، من أجل التأكيد  مع املرجعيات ور
للمسيحيني، أنه يتابع األوضاع املعيشية واإلقتصادية واملالية 
والسياســية، بدّقة كبرية، كام أنه يخ من هجرة واسعة 
للمسيحيني بسبب الظروف املالية السيئة جدا، وخصوصاً أن 
، حصلت عى الدوام  كل حركات الهجــرة يف لبنان ويف العا
يف البلدان التي كانت تعاين ظروفاً مأســوية عى املستويات 
االجتامعيــة واالقتصادية واملالية، وبالتــايل، فقد أراد البابا 
فرنسيس، ومن خالل لقاء الفاتيكان، توجيه الرسائل يف أكرث 

من اتجاه:
ـ الرســالة األوىل: من أجل إبقاء املســيحيني يف أرضهم 
وعدم الهجرة، بل التشّبث بوطنهم، وعدم تركه رغم الظروف 

الصعبة.
ـ الرســالة الثانية: من أجل أن يكون لدى املسيحيني األمل 

يف أنهم غري مرتوكــني لقدرهم ومصريهم الغامض، ويف أن 
الفاتيــكان يتابع عن كثب قضيتهم، وهــو أكرث من حريص 
عى بقائهم ووجودهم ودورهــم يف لبنان ومنطقة الرشق 

األوسط.
ـ الرسالة الثالثة: من أجل وحدة املوقف بني كل املسيحيني 
أوالً، عى أن ميّهد ذلك لوحدة موقف وطني بني كل الطوائف، 

يف مقاربة الشؤون اللبنانية الوطنية.
ـ الرســالة الرابعة: موّجهة للمجتمع الدويل، وتحديداً إىل 
األرسة الدولية، وبشــكل خاص الواليــات املتحدة األمريكية، 
من أجل القول أن الفاتيكان لن يســمح بأن يكون لبنان لقمة 
سائغة عى أي طاولة مفاوضات ميكن أن يتقّرر فيها مسائل 
ن الكريس  ال عالقة لها بسيادة لبنان واستقالله. وبالتايل، ف
الرسويل، لن يسمح بأي مقايضة عى حساب لبنان والقضية 
اللبنانية، ودور لبنــان التاريخي والدور اللبناين يف التعايش 
املسيحي ـ اإلســالمي، ودور لبنان النموذجي عى مستوى 

الرسالة.
ـ الرســالة الخامســة: باتجاه الدول اإلقليمية، للقول أن 
الفاتيكان لن يتهاون مع إبقاء لبنان ساحة مستباحة لبعض 

القوى التي ال تتعامل معه كدولة مستقلة.
ـ الرســالة السادســة: موّجهة لجميع القوى يف لبنان، 
للقول ان الفاتيكان حريص عى جميــع اللبنانيني، وال ميّيز 
بني املســيحيني واملسلمني، كام أنه حريص عى هذا النموذج، 
وعى هذه اللبننة بالتعايــش، ولكنه أيضاً لن يتهاون مع كل 
ب هذا  من يرضب مفهوم الدولة، ويواصل يف سياســاته 

النموذج اللبناين.
وبالتايل، تشــري األوساط الكنسية نفســها، اىل أن هذه 
الرســائل وغريها، ستشكّل منطلقاً أساســياً يف اللقاء الذي 
يعتربه الفاتيكان محطة فاصلة، ألن ما قبله هو غري ما بعده، 
عى أساس أنه سيشكّل رســالة واضحة املعا إىل الجميع، 
كون الفاتيكان، واعتباراً من األول من متوز، ســيطلق الضوء 
األخرض لبداية تحّركه، ورسم مرحلة جديدة، كام أنه سيضع 
الخطوط الحمراء يف وجه أي محاولة لقضم لبنان أو التعّدي 
عليه، أو املقايضة تحت اسم لبنان، وبالتايل، الدفع نحو إنهاء 

القضية اللبنانية. 
وتؤكد األوســاط، أن لقاء الفاتيكان املقبل، قد يشكل بداية 
لبحث ما سبق وطرحه البطريرك املاروين بشارة الراعي لجهة 
ورة عقــد مؤمتر دويل حول لبنــان، وخصوصاً أن البابا 
فرنسيس يريد توجيه رســالة إىل كل أفراد املجتمع الدويل، 
ألن الفاتيكان هو األحرص عى لبنان ومصريه ومصري أبنائه 

كافة من مسيحيني ومسلمني.

: ارج  الــــــى الداخــــــل وال  رســــــائل من الفاتيــــــكان 
ي التاري لبنــــــان ودور  املقايضة على حســــــا  ممنوع 
واملســــــيحيين معا املســــــلمين  وحر شــــــديد علــــــى 
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الحريري يحضر »تشكيلته«.. وبعبدا تنتظرها ولكن...
! التيار«  »ثقة  في  والعقدة  باسيل  مع  فرنسي  تواصل 
الــحــريــري بــديــل عــن  وال  حــكــومــة..  وال  اعــتــذار  ال 

جويل بو يونس
 

فيام كان البعض يرتقب القرار الذي ميكن ان يتخذه الرئيس 
املكلف سعد الحريري بعد اجتامعه باملفتي عبد اللطيف دريان 
الرشعي االعى يف  املجلس االســالمي  باجتامع  ومشاركته 
دار الفتوى الســبت، متوقعا اعتذارا عن التأليف، وفيام راهن 
خر عى ان الحريري ارجأ االعتذار بعدما اســتمهله  البعض ا
رئيس مجلــس النواب نبيه بري بضعة ايام حتى الخميس، اال 

انه سيعتذر قريبا. 
تحولت كل االنظار الحكومية اليوم اىل سعد الحريري الذي 
احيطت به سلسلة اسئلة ال ميلك جوابها اال الحريري نفسه: 
خر ؟ هل يؤلف  فهل يعتذر افســاحا للمجال امام شــخص 
باالتفاق مع رئيس الجمهورية ؟ او يرمي تشــكيلة »كيف ما 
كان«عــى طاولة بعبدا عى قاعدة »انا عملت اليل عليي«؟ او 

يبقي التكليف بجيبه اىل اجل غري مسمى؟ 
مصادر بارزة مطلعة عى جو املفاوضات الحكومية اشارت 
اىل ان اجتامع دار الفتوى اغلق الباب الســني عى اي مرشح 
بديل عن ســعد الحريري وكان االجتامع مبثابة تكليف سني 

رشعي جديد للحريري وحده كرئيس مكلف. 
 اىل جانب التكليف السني الجديد، انضم الشيعي عرب الضغط 
الذي مارســه وال يزال بري، الذي ســأل يف حديث صحايف 
باالمس من بديل الحريري؟ ليضيف »شــو هاملزح  مش هيك 
بتميش األمور«، ومعلنا يف حديث لـ »امليادين« ان مباردته يف 
نسختها الثالثة للحل والخروج  من املأزق السيايس والحكومي 
الحايل، تحظى مبوافقة عربية واقليمية ودولية وغربية،مبا 
فيها فرنسية،  اال انه ابدى قلقه من أن متسك البعض برشوط 
تعجيزية ستزيد يف تعقيد االمور وليس انفراجها، مؤكداً أنه 
من موقعه كرئيس ملجلس النــواب، حريص جداً عى احرتام 
الدستور وتطبيقه، ولن يسمح باستهدافه او تجاوزه او خرقه 

تحت أي مسميات. 
كالم بري كان اســتبقه الحريري بساعات فقالها رصاحة:  
»نبيه بري انا.. وانا نبيه بري، واية خطوة مقبلة سانســقها 
ســاء الحكومات السابقني ودار الفتوى«، وعليه  معه ومع ر
بات الحريري اليوم اقــوى من اي وقت م محصنا بغطاء 
سني  شيعي، ومجرّد من الغطاء املسيحي، فهل تنجح مبادرة 
رئيس الربملان بنسختها الثالثة بانعاش ما تبقى منها، بعدما 
فتح باب الســجال واسعا عى خط باسيل  عيل حسن خليل 

فتحدث الخرق املطلوب؟ 
تؤكد املعلومات ان اي اتصاالت داخلية هامة  تشــهدها 
الساعات املاضية باســتثناء بقاء التواصل مستمرا بني حزب 
الله ورئيس التيار الوطني الحر جربان بايسل، وبانتظار ما قد 
ينت من مساع عى خط عني التينة  بيت الوسط ، من خالل 
اللقاء املحتمل بالساعات املقبلة بني الحريري وبري)واملرجح 
اليوم(، فقد كشفت مصادر خاصة، بان تواصال فرنسيا جرى 
مع باسيل الذي تلقى بالساعات املاضية اتصاال عابرا للحدود 
رجحت املعلومات ان يكون من املسؤول الفرن باتريك دوريل 
تم خالله االستفسار عن املقصود بالقول » ان الحكومة تتألف 
باالتفاق بني رئيس الجمهورية والرئيــس املكلف«، ما قرأت 
فيه املصادر، ان فرنسا ال تدرك جيدا التعقيدات الداخلية، وان 

الحريري ال يزال يسّوق ملا يريده ولوجهة نظره يف الخارج. 
ويف هذا السياق، اشــارت مصادر مطلعة عى جو رئيس 
التيار، اىل ان العقدة الحكومية  تعد متمثلة بتوزيع الحقائب 
التي حلت مبدئيا، وال بتســمية الوزيرن املسيحيني التي هي 
ا بارصار الحريري عى اعطــاء التيار الثقة  قابلة للحــل، ا
لحكومته، علام ان التيار  يسم الحريري اصال، وهو يرفض 
الجلوس مع باســيل ، معتربة ان الهدف من ارصار الحريري 
عى ان يعطيه التيار الثقة هو تحميل التيار املســؤولية يف 
حال فشلت الحكومة بتحقيق املطلوب، باعتبار انه »مغطى« 

الحكومة عرب الثقة التي يكون قد منحها للحريري. 
 ولفتت املصادر اىل مســألة ال«3 متانات« مرفوضة تجنبا 
لتكريس مبدأ املثالثة، ســائلة مــا اذا كان الهجوم املركز من 
خليل عى باسيل يســاعد الجواء التهدئة وللحيادية املطلوبة 

من الرئيس بري لكونه يلعب دور الوسيط الحكومي. 
اما عى خط بعبدا، فتؤكد اوســاط مطلعة عى جوها، انه 
ال ميكن بقاء حال املراوحة كــام هي عليها اليوم، معتربة ان 
املطلوب من الحريري ان يتخذ القرار ويقدم االساس »لنخلص 
بقا«، وبالتايل فرئيس الجمهورية ينتظر ان يقّدم الحريري له 

تشكيلة. 
وقالت االوســاط : الرئيس بري يقــول ان مبادرته ال تزال 
قامئة، لكن ال نعرف سبل استمرارها،  لتختم بالقول :« االساس 
ليات الدســتورية بعملية تأليف الحكومة التي  هو اعتامد ا
يجب ان تتم باالتفاق مع رئيــس الجمهورية وبعبدا، ال تزال 

تنتظر لكن ال ميكنها االنتظار كثريا ». 
اما عى خط »بيت الوســط«، فتفيد مصــادر مقربة من 

الحريري بان  ال جديد  بعد وان االعتذار ال يزال االحتامل االقرب 
اىل املنطق يف حال وصلت مبادرة بري اىل حائط مسدود. 

فهل تكون تخريجة االعتذار بتشكيلة يقدمها الحريري اىل 
بعبدا ، يسمي هو االســامء التي يراها مناسبة ويرميها عى 

طاولة بعبدا؟ 
عى هذا الســؤال ترد مصادر بارزة بالقول : الحريري يعّد 
تشكيلة وفق التوزيع الذي اقرتحه باسيل ، ليقدمها اىل رئيس 
الجمهورية عى ان يتشــاور بشأنها يف قرص بعبدا مع عون 
ال قبل زيارة القــرص ، ويكون هدفها االســاس ازاحة حمل 
التعطيل عن كتفيه عى قاعدة :«بادرت وقدمت تشــكيلة من 
24 وزيرا ال من 18 فرفضت ايضا«، علام ان اوســاطا مطلعة 
عى جو الثنا الشــيعي تسأل تعليقا عى هكذا سيناريو :« 
«، لتضيف: االعتذار ان  اذا حصل شــو منكون عملنا... وال 
ن ال اتفاق عى البديل ، وبالتايل  حصل سينّســق مع بري، وا

فاالعتذار صعب 
وباالنتظار، اخترصت االوســاط املشــهد املرتقب حكوميا 
بالقول :« فلننتظر ما يف جعبة بري، لكن االكيد ان الحريري 
لن يعتــذر اقله راهنا ، وعليه تقول املصــادر، ال حكومة وال 
ن، لتختم بالقول: »نواف ســالم مش  بديل عن الحريــري ا
وارد، وفيصــل كرامي  يطرحه احد جديــا، فهل من يتجرا 
عى طرحه بعد املوقف املتشــدد الصادر عن اجتامع املجلس 

االسالمي الرشعي االعى ؟ 

لــلــمــفــاوضــات ــدا  ــ ــديـ ــ جـ مـــوعـــد  ال  در«...  ــر  ــطـ قـ الــــــــى  و ــم  ــيـ ــرسـ ــتـ الـ ــلـــف  مـ ــّر  ــ ــحـ ــ يـ دوروشـــــيـــــه 
ــا« ــ ــا لـــتـــفـــاهـــم م ــهـ ــيـ ــلـ الـــــبـــــنـــــاء عـ اســــــرائــــــيــــــل« الســــتــــطــــالع املــــــواقــــــف و ــان و ــ ــن ــ ــب ــ يـــــــــزور ل

دوليل بشعالين

املبارش  التفاوض غري  لعملية  الوســيط األمرييك  يتحرّك 
يف شــأن ترســيم الحدود البحرية الجنوبية السفري جون 
دوروشــيه، مجّدداً يف لبنان، كام يف األرا الفلسطينية 
املحتلة للقاء »رئيس الحكومــة اإلرسائيلية« الجديد نفتايل 
بينيــت و«وزير الطاقة« فيها... أّما الهدف فهو استكشــاف 
من أين ميكــن اإلنطالق مرّة ثانية يف مســألة املفاوضات 
غري املبارشة والتي تجــري يف الناقورة برعاية األمم املتحدة 
وبوساطة أمريكية، يف ظّل تسلّم »إرسائيليني« جدد الحكومة 

والوزارات املعنية. 
وكانت توّقفت املفاوضات مرّة ثانية بعد الجولة السادسة 
التي عقــدت يف 5 أيّار الفائت عند متّســك الجانب اللبناين 
بالخــط 29 مقابل تعّنت العــدو اإلرسائيــيل ونّيته العودة 
اىل »خط هوف« الذي أو بتقاســم املثلــث املتنازع عليه 
)ســابقاً( واملحّدد بالخطني 1 و23 بينه وبني لبنان، ما يعطي 
»اإلرسائييل« بالتايل الذريعة »القانونية« لبدء استخراج الغاز 
من »حقــل كاريش« الذي يدخل نصفه ضمن الخط 29، فيام 

يبعد عن منطقة النزاع السابقة.
أوساط ديبلوماســية مطّلعة أكّدت أّن الوسيط األمرييك 
دوروشيه قام يف لبنان بزيارات رسمية، ال سيام اىل رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون املعني املبارش مبلف الرتسيم، 
وأخرى غري رسمية شــملت قائد الجيش العامد جوزف عون 
طالع عى املوقف اللبناين.  والوفد اللبناين املفاوض املعني ل
ويزور بالتايل العدو اإلرسائييل بعد تشكيل الحكومة الجديدة 
طالع عى موقفها من مسألة استئناف  فيه برئاسة نفتايل ل
املفاوضات غري املبارشة، وإن كانــت املطامع اإلرسائيلية لن 

تختلف، مع تغرّي الحكومة ووزير الطاقة فيها.
وقالت االوساط بأّن زيارة السفري دوروشيه اىل لبنان هي 
خري دليل عى اهتامم بالده مبلف الرتســيم البحري، مشرية 
اىل أنّه سمع من املسؤولني اللبنانيني املعنيني أّن لبنان يسعى 
اىل اســرتجاع حّقه، ولكّنه يبدي مرونة يف التعاطي مع هذا 
امللف توّصــالً اىل تفاهم ما يحفظ الحقوق باإلســتناد اىل 
القوانني الدولية. ولهذا طالب الوســيط األمرييك مبامرسة 
دوره يف الدفع نحــو مفاوضات عادلــة ونزيهة ومن دون 
رشوط مسبقة. كام أبلغه بجهوزية لبنان للعودة اىل طاولة 
املفاوضات من دون أي تأخري، وبأنّه ال ميكن بالتايل عى العدو 

حادية عى مسار التفاوض. اإلرسائييل فرض وجهة نظر 

ولفتت االوساط اىل أّن »اإلرسائييل« يريد استكامل التفاوض 
الذي عقد بني 14 ت1 و11 ت2 املاضيني، ثّم جرى تعليقه ألشهر 
بســبب عدم التوّصل اىل أي اتفاق، ثّم استؤنف مجّدداً يف أيار 
املــا وتوّقف مرة ثانية، بهدف اإلســتفادة قدر اإلمكان من 
الرثوة النفطية البحرية، ســيام وأنّه يضع الخطط املستقبلية 
لتســويق النفط والغاز. ويوّد ترسيم الخط البحري رسيعاً بينه 
وبني لبنان ملعرفة كمية الغاز والنفط التي ســيحصل عليها يف 
املنطقة الحدودية، غري أنّه ال يزال يتعّنت ويحاول اإلستيالء عى 

جزء من هذه الرثوة النفطية التابعة للبنان.
وعن تحديد موعد جديد الستئناف املفاوضات أو استكاملها، 
ذكرت األوساط نفسها بأّن الســفري دوروشيه يريد اإلطالع 
عى موقف لبنان والعدو بعد »التغيري اإلرسائييل الحكومي«، 
وسريى بعدها إذا كان ســيحّدد اي موعد جديد للمفاوضات. 
ن ال بوادر توحي باســتكاملها قريباً، قبل  علــامً بأنّه حتى ا
التوّصل اىل تقارب يف وجهات النظر من املمكن أن يوصل اىل 

تفاهم ما بني الجانبني.

ولفتت االوساط اىل أّن العدو اإلرسائييل سيحاول اإلستفادة 
من عدم توقيع الحكومة اللبنانية عى تعديل املرسوم 6433 
وإيداعه لدى األمم املتحدة. هذا التعديل الذي من شأنه تحويل 
مســاحة الـ 2290 التي تدخل ضمن الخــط 29 الذي حّددته 
قيادة الجيش ويفاوض عى أساسه الوفد اللبناين يف عملية 
التفاوض غري املبارش اىل »منطقــة متنازع عليها«، بدالً من 
املثلث الســابق موضع النزاع والذي تبل مساحته نحو 860 
كلم2. األمر الذي قد مينع بالتايل الرشكات الدولية من العمل 
يف هذه املساحة، مع العلم، بأّن البعض يجد أّن إمكانية وقف 
التنقيب يف هــذه املنطقة أمر غري محســوم، كونه موقف 
حادي الجانب أيضاً، رغم أنّه مبني عى خط قوي يســتند اىل 
الوثائق واألدلّة القانونيــة والتقنية وال ميكن دحضه. فقد ال 
تؤيّده األمم املتحدة وال يدعمه الوسيط األمرييك الذي سينحاز 
بطبيعة الحال اىل العدو. كذلك قــد يتذّرع »اإلرسائييل« بأنّه 
ميكنه العمل يف هذا الحقل، ما دام لبنان  يعرتض ســابقاً 
عى عمليات اإلستكشاف التي بدأت فيه طوال السنوات السبع 

املاضية، فلامذا سيعرتض اليوم بعد أن بدأت املفاوضات غري 
املبارشة للرتسيم البحري بني الجانبني؟

وبــرأي االوســاط نفســها، إّن »اإلرسائييل« سيتمّســك 
باستكامل املفاوضات، وسيســتعجل عودة لبنان اىل طاولة 
ن، بهدف  املفاوضات حتى وإن كان ال تقّدم يف إطارها حتى ا
التوّصل اىل ترسيم الخط البحري، ما يسمح لرشكة »إنرجني« 
اليونانية من املجيء من سنغافورة وبدء عملها يف استخراج 
الغاز من »حقل كاريش« يف أواخر حزيران الجاري، عى ما هو 

مقّرر، من دون حصول أي اعرتاض من قبل الجانب اللبناين. 
مكان لبنان أيضاً  يف الوقت نفســه، تقول االوساط بأنّه ب
الطلب من الرشكات النفطية وبحامية دولية، ال سيام رشكة 
»توتال« الفرنسية البدء بالتنقيب يف املنطقة البحرية ال سيام 
يف البلــوك 9 وذلك رّداً عى الــرشوط والذرائع اإلرسائيلية. 
ب من العام املقبل  غــري أّن »توتال« قد علّقت بدء عملها حتى 
)2022( مستفيدة من أحد بنود العقد الذي وّقع معها. ويبدو 
أّن الضغــط الخارجــي عليها قد فعل فعله، وليس مســألة 
التفاوض غري املبارش عى ترســيم الخط البحري، يف الوقت 
 ، الذي كان يفرتض فيه أن تبدأ عملها يف كانون األول املا
ثّم أرجأته اىل شــباط الفائت و تف بوعودها. علامً بأّن بدء 
عمليات التنقيــب يف املنطقة البحرية اللبنانية من شــأنه 
حامية حقوق لبنان ومصالحه فيها، كام أّن استخراج الطاقة 
زمة اإلقتصادية واملالية واملعيشــية  ورياً ل ميّثل حــالً 
التي تعصف بلبنــان. ولهذا ال بّد وأن يضغط لبنان عى رشكة 

»توتال« تحت طائلة فسخ العقد معها. 
وذكرت األوســاط عينها، بأّن اإلدارة األمريكية الجديدة قد 
عّينت الســفري دوروشــيه يف منصب القائم بأعامل سفارة 
الواليات املتحدة األمريكية يف الدوحة. وبهذه الصفة سيمّثل 
حكومة الواليات املتحدة، ويقود السفارة يف تعاملها مع دولة 
قطر حتى تعيني ووصول ســفري جديد لبالده. وهذا املنصب 
سيجعله غري متفّرغ يف األشهر القليلة املقبلة مللف الرتسيم 
البحري وللتحرّك بني لبنان والعــدو اإلرسائييل. ويطرح هذا 
األمر إمكانية تعيني وســيط جديد للمفاوضات الذي انتظره 
لبنان بعد تســلّم بايدن مقاليد الحكم ال سيام إذا ما طال عمل 
دوروشــيه يف منصبه الجديد. وأكّدت بــأّن املعا الجديدة 
للتعاطي األمرييك مع لبنان بدأت تربز عى الساحة الداخلية 
ملة بأن  يف عهد بايدن أكرث من سلفه الرئيس دونالد ترامب، 
ترتجم قريباً بشكل يصّب يف مصلحة لبنان، من دون أن يعني 

ذلك حصول أي تغيري جذري. 

الــلــه... ــز  « على ح ــحــر »ال الــحــر  الــوطــنــي  الــتــيــار  أعــلــن  عندما 
محمد علوش

 تتقبل بعد املرجعيات السنية فكرة اعتذار رئيس الحكومة 
املكلف سعد الحريري، فهم ما زالوا يعتربون االعتذار »خسارة« 
كربى، بحال  ترتافق مع خطوات سياســية تقلب الطاولة 
عــى الجميع، كذلك هــو حال الفريق الشــيعي الذي ال يزال 

متمسكاً بسعد الحريري رئيساً للحكومة.
حصل الحريري عى جرعة دعــم كبرية من رئيس املجلس 
النيــايب نبيه بري، الذي ال يجد حتى اليــوم بديالً افضل منه 
س الحكومة، وهذا األمــر الذي كان محل تقدير من قبل  لرت
املجلس اإلســالمي الرشعي، يبدو أنه أقنع الحريري بتأجيل 
ن  فكرة اإلعتذار، ولكن وبحســب مصادر سياسية مطّلعة، ف

فكرة اإلعتذار ال تزال واردة بحال توافرت بعض الرشوط.
وتشــري املصادر اىل أن بري يعترب أن أي حل يشبه حل 
حكومة ترصيف االعامل الحالية يعني الدخول يف مزيد 
من اإلنهيارات عى املســتوى الســيايس واإلقتصادي، 
ويوافقــه يف هذا التوصيــف حزب الله الذي يتمســك 
بالحريري ألسباب داخلية وخارجية، فهو من جهة املمثل 
األول للطائفة السنية يف لبنان، والقادر عى طرق أبواب 

العا الخارجي من جهة ثانية.
ونة االخرية أن عالقته  وبالحديث عن حزب الله، يتبني يف ا
بحليفه التيار الوطني الحر يف أسوأ حاالتها، إذ تكشف املصادر 
أن التيار قرأ أكرث من رســالة مخصصة له يف خطاب االمني 
العام لحزب الله الســيد حسن نرص الله األخري، مشرية اىل أن 
كالم الســيد نرص الله عن رفض اإلنتخابات النيابية املبكرة، 
كان موجهاً للتيار الذي يدرس فكرة االســتقالة من املجلس 
النيايب الجــل الدفع باتّجاه اإلنتخابات املبكرة، األمر الذي أثار 
غضب التيار، وجعله يرّسب عرب اإلعالم معلومات مفادها أنه 
يدرس اتخاذ قرارات سياسية خطرية دون التنسيق مع الحزب.
 تنفع اللجنة املشرتكة بني حزب الله والتيار الوطني الحر 
يف تخفيــف حدة اإلحتقان بينهام، والدليــل فتح باب القناة 
التلفزيونيــة الربتقالية للهجوم عى الحزب، ســواء من قبل 
محســوبني عى التيار، أو محللني سياسيني، فهم اعتربوا أن 
الحزب يتحمل مسؤولية التعطيل، وأن سالحه يعطيه قوة ال 
متلكها كل باقي القوى السياسية، وهو عرب هذه القوة يتحكم 

مبفاصل اللعبة السياسية.
وتشــري املصادر اىل أن املوقف األخري للنائب يف تكتل لبنان 
القوي زياد أســود تخطى الخطوط الحمر لــدى الحزب، فهو 

تحدث عن القمصان الســود 
وكأنه من أشد خصوم الحزب 
يف لبنــان، معتــربة أن هذه 
املواقف ال تصدر بشكل منفرد 
 ، رأي شــخ تعرب عن  وال 
املاضية  القليلة  االيــام  ففي 
تعرّض حزب الله لهجوم قاس 
وصل  حتى  التيــار،  قبل  من 
عمل  النتقاد  بأحدهــم  األمر 
وزيــر الصحــة يف حكومة 
حسن  حمد  االعامل  ترصيف 

بشكل طائفي مقيت.
الســيايس  الخالف  خرج 
بني حزب الله والتيار الوطني 

الحــر اىل العلن مؤخراً، وهذا ما تصفه املصادر مبحاولة ابتزاز 
واضحــة، فالحزب حتــى اللحظة  يقدم لباســيل ما يريده 
من ضامنات سياسية بشــأن املرحلة املقبلة، وال يزال يتمسك 
بالحريري رغم الخالف الكبري بني األخري وبني جربان باســيل، 
وتكشف املصادر أن حزب الله  يعد ميلك أي داللة عى رئيس 

التيار، فالحزب بالنســبة للتيار  يعــد يختلف عن خصومه 
السياســيني، لذلك كانت اللقاءات األخرية بني الفريق الشيعي 
وباسيل لقاءات سلبية،  يتمكن من خاللها حزب الله التأثري 

يف موقف رئيس التيار الوطني الحر.
إن هذا الواقع قــد يدفع اىل املزيد مــن التباعد يف الفرتة 

املقبلة، ما يجعل الوصول اىل حلول أمرا أصعب من قبل.

ير الصحة واصل عمليات الدهم: و
كلنا مسؤولون عن صحة املري

ل املداهمة سن 

أكد وزير الصحة العامة يف حكومة ترصيف االعامل الدكتور 
حمد حســن أن »من واجب الوزارة ومرصف لبنان وكل الرشكات 
والقطاعــات الصحية ضــامن صحة املريــض، كل من موقع 
مســؤوليته«، مؤكدا أن »األمر يحتاج إىل تتبع وشفافية وقرار 

شجاع من الجميع«.
كالم الوزير حســن جاء خالل حملة مداهامت شملت ثالثة 
مستودعات ملستلزمات طبية وكواشــف مخربية ومغروسات 
تابع فيها عملية التق والتتبــع والتحقق، وتبني له أن هناك 
إيصاالت محررة بالدوالر، عى أن تخضع للتحقيق لتأكيد سبب 

ذلك وإذا ما كانت إيصاالت لبضاعة مدعومة أم ال.
ولفت الوزير حسن إىل أن »املالحظة األولية الواضحة للعيان 
تكمن يف كون البضاعة املخزنة تكفي ثالثة أشهر وأكرث من ذلك، 
وقد يكفي بعض املعدات فرتة أقل بحسب مسؤويل املستودعات 

ا يف النتيجة هناك كمية وافرة من املعدات«. إ
وتابع: »ان النيابة العامة املاليــة والقضاء املختص يتابعان 
بشــكل مبارش مع وزارة الصحة العامة«، مشددا عى »وجوب 
تسليم املســتلزمات املفقودة ملن يحتاج إليها وال سيام من بينها 
مستلزمات التالسيميا، التي يجب تأمينها بشكل مبارش حتى من 

دون انتظار تأكيد دعمها«.
وردا عى سؤال، أعلن أن »النيابة العامة املالية أوقفت صاحب 
رشكة من الرشكات التي متت مداهمتها، وســيتم إعالن القرار 
الذي ســيأخذه القضاء يك يعرف املواطن أنه يتم تتبع املوضوع 
عى املستويات الرسمية كافة«. وأوضح أن »الرشكة التي تخضع 
للتحقيق نتيجة إخاللها بتوفري املواد املدعومة للسوق، ستواصل 
العمل تحت رقابة الوزارة ومبتابعة مع صاحب الرشكة أو مديرها 
والقضاء املختــص«. وأكد يف املقابل أن »الوزارة تقف إىل جانب 

الرشكات لتحصيل حقها مع مرصف لبنان«.
وختم الوزير حسن شاكرا »للمواطنني واملستشفيات والرشكات 

التي تتواصل مع مكتبه للتبلي عن مخالفات مفرتضة«.
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يـــــــــــرا و  4 مـــــــن  بـــتـــشـــكـــيـــلـــة  تـــــوقـــــعـــــات 
ســــــاعــــــة  4 خـــــــــــــــالل  لــــــــلــــــــحــــــــريــــــــري 

عيل ضاحي

بعــد إنحســار »موجة« 
إعتذار الرئيس املكلف ســعد 
الحاسمة  الحريري واملواقف 
لرئيس مجلــس النواب نبيه 
بــري، والذي حــرص وفق 
تحالف  يف  بارزة  اوســاط 
الله، ان  »حركة امل« وحزب 
وإلغالق  بنفســه،  يعممها 
نهائياً،  االعتــذار  »صفحة« 
لتشكل  منها  واالســتفادة 
تدفع  ايجابيــة«  »صدمــة 

التشكيل قدماً.
ان  االوســاط  وتؤكــد 
الشــيعي«  »الثنا  ارصار 
الحريري،  اعتذار  رفض  عى 
الفتوى  دار  احتضان  وكذلك 

ســاء الســابقني للحكومة للحريري وتصديهم لفرض  والر
اي شخصية ســنية اخرى، ساهم يف تأجيل صفحة االعتذار 
وطيها واالنطالق يف مشــاورات جديدة، وتشري اىل ان بري 
اطلق مروحة مشــاورات واســعة محليــة وداخلية خلف 
االضواء، وكذلك مع الجانب الفرن وتحديداً الخلية الرئاسية 
املولجة بلبنان، كام تابع التقاطعات االقليمية والدولية والتي 
كلها تواكب املشــاورات وتوفر مناخا مؤيدا للتشكيل وليست 

معاكسة له.
وتكشف االوســاط ان املعاون السيايس لربي النائب عيل 
حســن خليل اجرى العديد من اللقاءات خلف االضواء، ومنها 
مع الحاج حســني خليل والحاج وفيق صفا لتنسيق املواقف 
مع  الحريري، ويتوقع  ان يلتقي الخليل و صفا النائب جربان 
باســيل خالل ســاعات بني اليوم )الثالثاء او غداً(، ملواصلة 
، ومن ضمن  الحديث حيث توقفت االتصاالت االسبوع املا
افكار جديدة لربي عمل عى بلورتها يف الســاعات املاضية 
لحل عقدة تسمية الوزيرين املسيحيني مقابل وعد من باسيل 

عطاء تكتله الثقة للحكومة. ب
وتشري االوســاط اىل ان العالقة متوترة بني بري وباسيل، 
وال اتصاالت بينهام، بينام سيقاطع خليل لقاء الخليل وصفا، 
خصوصاً بعد التوتر االعالمي والســيايس الذي حصل  بني » 

حركة امل« و«التيار الوطني الحر«. 
يف املقابل، تكشف اوســاط مطلعة عى اجواء الحريري 

انه يف صدد تقديم تشكيلة جديدة لرئيس الجمهورية العامد 
ميشال عون من 24 وزيراً، وذلك خالل لقاء بينهام يف االيام 

املقبلة بني االربعاء والجمعة املقبلني. 
ويف الســياق نفسه، تكشف اوســاط نيابية بارزة يف 
»تكتل لبنــان القوي« ان »الثنا الشــيعي« تصّدى بقوة 
لفكــرة اعتذار الحريــري، ووقف ضدها كام ســاهم يف 
الســاعات املاضية بتنشيط االتصاالت، وتشري اىل ان هناك 
اجواء عن لقاءات ســتجري بني حزب الله وباســيل، وعن 
لقاء ســيجري بني الرئيســني عون والحريري، وان االخري 
يحرض تشكيلة من 24 وزيراً واملشــاورات جارية لحلحلة 

املتبقية. العقد 
وترفض االوســاط الدخول يف تفاصيــل اوقات اللقاءات 
الحل،  والحقائب وسيناريوهات  االسامء  واملواعيد وتفاصيل 
وتشري اىل ان الشــيطان يكمن يف التفاصيل، ولكن عى ما 
يبدو ان االجواء فيها تقدم ما، ويح عن افكار جديدة، وعن 
دخول فرن بقوة عى خط مبــادرة بري، وان هناك زخامً 

دولياً لدفع التأليف.
وتكشف االوساط ان االمور  تعد تحتمل تأجيالً او تلهياً 
او ســجاالت او مزايدات، وان رفع الدعم بات امراً محســوماً 
حيث يتوقــع ان يصل الدوالر االســبوع املقبل وحتى نهاية 
حزيران اىل 20 الف لرية مــع رفع الدعم كلياً عن اصناف من 
الدواء، وكل اصناف املحروقات وكل ما يجري اليوم من فوىض 

هو توطئة لذلك و«بروفة« لبداية االنهيار.    

الـــــــحـــــــريـــــــري يـــــــــراجـــــــــع حــــــســــــابــــــاتــــــه...
اســــتــــقــــالــــة  تــــجــــربــــة  يــــــكــــــّرر  ولــــــــن 

هيام عيد 

تســتعد الســاحة الداخلية لعملية خلط أوراق واســعة 
النطاق مع انطالقة أسبوع  الحسم عى املستوى الحكومي، 
يف ضوء الكالم املتنامي عن مواجهة سياســية بني فريقي 
تأليف الحكومة وحلفائهام من جهة، وبني القوى السياسية 
والحركات النقابية واإلتحادات ومجموعات الحراك املدين من 
جهة أخرى، وذلك، عى الرغم من اختالف األجندات املطلبية 

من جهة أخرى.
 وبانتظــار أن يصبح القــرار املّتخذ بانتظــار التنفيذ من 
الرئيس املكلّف سعد الحريري، باإلعتذار عن تشكيل الحكومة 
العتيدة، أمــراً واقعاً، تنقل أوســاط سياســية مطلعة عن 
مقّربــني من »بيت الوســط«، أنه ما زال يــدرس، وبعناية، 
ستحقاق الحكومي، خصوصاً بعدما بانت،  قراره بالنسبة ل
ومنذ الســاعات األوىل لترسيب خيار اإلعتذار، الوجهة التي 
ستسلكها األحداث يف املرحلة التي سوف تيل ذلك، والتي لن 
تأخذ باإلعتبار كل التفاصيل املحيطة مبرحلة املشاورات التي 
قام بها مع رئيس الجمهورية ميشــال عون، من أجل اإلتفاق 
عى تشــكيلة حكومية تلّبي تطلّعات اللبنانيني عى اختالف 
الطائفية والسياســية، وبالتايل، تعزيز احتامل  انتامءاتهم 
الذهاب نحو تكرار تجربة الحكومة السياسية، برصف النظر 
عن سلســلة األزمات التي يعيشها املواطنون يف كل املناطق 

من دون استثناء.
وتشري األوســاط، إىل أن أكرث من خيار يجري درسه اليوم 
يف »بيت الوسط«، اىل جانب خيار اإلعتذار الذي لن يسحب عن 
طاولة النقاش، ومــن أبرزها والذي توصل إليه الرئيس املكلّف 
غداة جولة التحرّكات واإلتصاالت التي قام بها يف األســبوع 
، مواصلة مهّمته الحكومية، واإلستعداد لزيارة القرص  املا
الجمهوري وتقديم تشــكيلة حكومية جديدة، ولكن مختلفة 
، وفق ما ورد يف املبادرة التي  عن كل املّرات السابقة، ألنها تأ
وضعها الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي اإلشــرتايك 

وليد جنبالط، والتي سوف تضّم 24 وزيراً وليس 18.
ن القراءة األولية لهذا التبّدل يف املوقف،  وبرأي األوساط، ف
عى األقل من الناحية املتصلة باحتامل اإلعتذار، تكشف عن 

حركة جديدة ســيقوم بها الحريــري، يف الطريق اىل تنفيذ 
قراره، وتبدأ باتخاذ املبادرة أوالً، وبوضع كرة تأليف الحكومة 
يف ملعب رئيس الجمهورية، ولكن، يف هذه األثناء ستستمر 
اللقاءات اإلســتثنائية العلنية والبعيدة عــن الكواليس التي 
يقوم بها الحريري، ويف مقدمها لقاء رئيس املجلس يف عني 
التينة، وعرض كل تطــّورات امللف الحكومي مع نواب »كتلة 
ســاء الحكومات  املســتقبل«، كام مع مســؤويل تياره ور
السابقني الذين ســبق له وأن اجتمع بهم يوم السبت املا 

غداة زيارته إىل دار الفتوى.
ن، ميكن تصنيف خيار الحريري يف ســياق تحريك  حتى ا
الركــود والعمل عى فتح كوة يف جــدار التأليف، وإن كانت 
توّقعاته بنجاح محاولته »الحكومية«، محدودة نســبياً، كام 
السيايس،  وأن فريقه  املطلعة، خصوصاً  األوســاط  تضيف 
ال يرى فائدًة بالعودة مرة أخرى اىل قرص بعبدا مع تشــكيلة 
حكومية جديدة، ذلــك أنه من الصعب أن يؤدي هذا األمر اىل 
تغيري املوقف أو تعديل وتذليل العقبات التي أدت إىل إفشــال 
محاوالته الســابقة وزياراته التي قــارب عددها العرشين، 
ولقاءاته الســابقة مع رئيس الجمهورية، وذلك يف ظل حال 

الجفاء وانعدام الثقة بني الفريقني.
وبحسب األوساط نفســها ، تبدو دينامية الرئيس املكلّف، 
نهيار املخيف، قامئة  والتي تتزامن مع اقرتاب العّد العك ل
عى التنسيق مع بري كام مع جنبالط، وبالتايل، عدم تكرار 

تجربة استقالة الحكومة بعد »ثورة 17 ترشين 2019».
وعى الرغم من هذا الرتيّــث الواضح لدى الرئيس املكلّف، 
يجابيات  ن األوســاط، تشــري إىل أن األجواء ال توحي ب ف
إطالقاً، خصوصاً بعد تحّول مشــهد الخالفات السياسية إىل 
خالفات طائفية، ماّم فتح املجال أمام تصعيد غري مســبوق 
يف الخطاب الســيايس عى إيقاع السخونة واإلحتقان يف 
الشارع الذي يغيل يف األساس بعد انعدام الدواء واإلستشفاء 
واملال واملحروقات، وإىل ما غريها من السلع األساسية. ومن 
هنا، تعترب هذه األوســاط، أن اإلعتذار لن ينقل الشــارع إىل 
مســار أفضل، بل عى العكس سريفع من منسوب اإلحتقان،  
وسيعيد األزمة إىل نقطة البداية لجهة املشاورات والتكليف 

والتأليف، والتي لن تكون رسيعة أو سهلة.

عـــز الـــديـــن تـــرأســـ جــلــســة ملــتــابــعــة خــطــة الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة:
تشريعية اجـــنـــدة  لــتــشــكــل  ــرات  ــ ــ ــل ل خــريــطــة  ــرســم  ن ان  ــل  م ــ ن

النيابية  الهيئــة  عقدت 
ملتابعة تنفيذ خطة التنمية 
املســتدامة جلسة برئاسة 
النائبــة عناية عــز الدين 
وحضور النواب: سيمون ايب 
ايوب  البستاين،  فريد  رميا، 
حميد، وحضور ممثلني عن 
الــوزارات واالدارات املعنية 
 واليونسيف ومنظمة الفاو.

»نعرف  الديــن:  عز  وقالت 
ان جائحــة كورونا دفعت 
الكثــري من بلــدان العا 
اىل مراجعــة سياســاتها 

وقوانينها وترشيعاتها بسبب الثغرات والفجوات التي اكتشفتها 
يف مختلف القطاعات. والتجزئة يف مختلف السياسات عمقت 
أوجه عدم املساواة والفروقات داخل املجتمعات. ولبنان ال يحيد 
عن هذه القاعدة، بل ازمتنا اكرب، الن هذه الجائحة اظهرت ان لدينا 
 غيابا لعنارص الصمود داخل معظم القطاعات ومختلف االدارات«.
وتابعت: »بدأنا منذ شــهر ونصف مع فريق يف مجلس النواب 
بدراســات لعملية مســح شــامل لكل الترشيعات والقرارات 
للسياسات التي وضعت للبعد االول، وهو توفر الغذاء، وتحليل كل 
الثغرات املوجودة. سنضع التوصيات والتعديالت املطلوبة وايضا 
سنضع مسحا باالسئلة التي يجب ان توجه اىل الوزارات املعنية. 

هناك الكثري مــن القوانني 
 املوجــودة والتي ال تطبق«.
دورا  هنــاك  »ان  واكــدت 
للمنصــات التــي يجب ان 
تعتمــد«، وقالــت: »هناك 
الكثري من االسئلة التي يجب 
نسألها، 20% من غذائنا  ان 
املحيل  االنتاج  نأخذه مــن 
و 8% من املواد املســتوردة، 
وعمليــة تحســني زيادة 
كمية االنتاج بالحد االقى 
تصل اىل 30 باملئة. وهناك 
اســئلة يجب ان نســألها. 
نحن نريد ان نستصلح االرا فام هي هذه املزروعات، وكيفية 
ازدياد االستهالك املحيل والتصدير. نعرف ان املصدرين هم خمسة 
اشخاص يف البلد، ودرجت الدولة عادة عى تشجيع التصدير حتى 
يكون هناك توازن تجاري. ولكن معظم االموال التي يحصل عليها 
املصــدرون تنفق خارج البالد، وال توظــف يف الداخل، واحيانا ال 
يكون ملصلحة هذا القطاع او ملصلحة املزارع. هذه اسئلة يجب ان 
 نسالها باالضافة اىل اسئلة اخرى نعالجها مع الفرقاء املعنيني«.
وختمت: »نأمل يف نهاية هذا املسار ان نرسم خريطة للثغرات، ينت 
عنها خطة عمل تشكل اجندة ترشيعية. طبعا نحن ال نستطيع ان 

نجرب احدا، ولكن عملنا متكامل. أجندة ترشيعية للجان املعنية«.

مرحلة جديدة في تاري الصراع
العربي  الصهيوني 

 غالب قنديل  

يجتــاز الكيان الصهيوين مخاضا سياســيا غري 
عادي، ال يقل أهمية عــن مرحلة االنتقال من عهد 
ســيطرة حزب العمل املؤســس للدولة العربية إىل 
حقبة ممتدة، مّيزتها هيمنة تكتل الليكود. وإذا كان 
وريا رصد وفهم املغزى االقتصادي  االجتامعي 
االســتيطاين  الكيان  داخل  السياســية  للتطورات 
أن ذلــك ال يعفي مــن معاينة  إال  االســتعامري، 
الصهيونية  الداخلية  السياســية  التفاعالت  وفهم 
عــى مفاصل الــرصاع والتوازنــات املتحولة يف 
مســار الغزوة االســتعامرية الصهيونية وراعيها 
االســتعامري الغــريب، بقيادة الواليــات املتحدة، 
ويف ظل صعود محــور املقاومة يف املنطقة، وما 
يفرضــه من تحــوالت ومعــادالت تراكمية تجعل 
اســتقرار الدولة العربية أشد صعوبة وأعى كلفة، 
رغم انتظام املســاعدة والرعاية األمريكية الغربية، 
وكذلك ما نشــهده عــى صعيد التطبيــع العريب 
الرســمي مع الكيان. وقد تكفلــت تراكامت كثرية 
فلسطينية وإقليمية خالل األعوام األخرية بانقالب 
انحدار.  العربية يف مسار  الدولة   الصورة، وأدخلت 
الكيــان مع خروج  التحول الســيايس داخل  أوال: 
الليكود من الســلطة السياســية افتتــح مرحلة 
وزعامات  تشــكيالت  صعود  مع  جديدة،  سياسية 
صهيونية جديــدة وحدوث فــك وتركيب يف بنية 
االئتالف الحاكم، يذكّر مبرحلة االنتقال من سيطرة 
حزب العمل املمتدة إىل عهــد هيمنة الليكود املديد. 
وينبغــي أن نتابع عن كثب معــا الوضع الجديد 
من غري أوهام. فجوهر بنية الكيان االســتعامري 
الصهيوين االســتيطاين، هو الوعاء الذي تســبح 
فيــه جامعات وكتل صهيونية عديــدة تلتقي عى 
والحروب،  العدوان  وعقائد  والتهويد  االســتيطان 
لكن التعّرف عى واقع الكيان وتحوالته شــكل منذ 
اغتصاب فلســطني حاجة حيوية ألي جهة عربية 
عن  املنطقة  يف  العــام  بالوضع  معنيــة  تحّررية 
كثب، بالنظر ملركز الكيان ودوره وارتباطه العضوي 
الوثيــق مبراكز الهيمنــة االســتعامرية الغربية 
املســيطرة عى البيئة اإلقليمية. ومن الرضوري أن 
ندرس بدقة مغزى التحــوالت ومحتواها يف إطار 
الصهيــوين وتحوالته.  الكيان  لواقــع   فهم علمي 
إن تلك التفاعالت ليســت عمليا وتاريخيا بعيدة أو 
معزولة عن ميزان القوى املتحول يف الرشق، والذي 
شهد تقدما كبريا ونوعيا يف قدرات محور املقاومة، 
وانتقال  الســوري،  التعايف  وال سيام مع مســار 
الدولــة الوطنية الســورية إىل وضعية هجومية. 
بينــام تواصل إيران مســارها الصاعــد اقتصاديا 
وعســكريا، بعد تفــكّك منظومــة العقوبات يف 
النووي.  امللف  األخرية عى ضفة  التطورات   حاصل 
ثانيــا: يشــهد الوضــع اإلقليمي حول فلســطني 
اإلقليمي  الصدى  تحوالت غري مســبوقة، وتصاعد 
للتحــوالت اليمنية كان يف قلب قضية فلســطني، 
ية وثقافة  التي متّثل ثقال مصرييا وحاسام يف ر
التي  الله  انصــار  فتية محاربــة، هي حركة  قوة 
أن تحيط نفسها بشبكة وطنية راسخة  استطاعت 
مــن التحالفات والــرشاكات، تحت لــواء التحّرر 
الوطنــي، واحتضــان  قضية فلســطني، وتكاتف 
ســائر قوى املقاومة عى محــاور الرصاع العريب 
الصهيوين. وهذا الواقع الجديد شــكّل نجدة نوعية 
متوقعة  غري  وصدمة  املقاومة،  لحلف  مرتقبة  غري 
واملتواطئني  الغــرب،  يف  وحاضنيه  العــدو  لكيان 
معــه يف املنطقة بجميــع مصنفاتهم البائســة 
والعمالء.  املستســلمني  الخونــة  مــن   والخائبة 
إن جميع املؤرشات يف الداخل الفلسطيني املحتل ويف 
مناطق الشــتات تنب بحقبة جديدة محورها نهوض 
إرادة املقاومة وانبعاث فكــرة التحرير، بعدما تداعت 
وخابت أوهام التسويات البائسة، التي خبت وتالشت 
يف الواقع الســيايس العريب والفلسطيني، ويف ظل 
تحوالت عاملية تعّزز من احتامالت تعاظم قدرات وزخم 
قوى التحرر واالستقالل، مام يؤرّش إىل تحوالت مقبلة 
يف املنطقة ليســت يف مصلحة الكيان االستعامري 
االســتيطاين أو الهيمنة االســتعامرية الغربية يف 
اإلقليم. ومن املنطقي والطبيعي أن تشّد تلك التفاعالت 
املوضوعية من خناقها عى كيان العدو، وتهّز متاسكه 
السيايس، وهو ما تجّسد مبخاض اقتحم نسي الحركة 
الصهيونية ومعادالت تشكّل وانبثاق النخبة الصهيونية 
الحاكمــة. وال ميكن الفّك بني أفــول الليكود وانبثاق 
املعادالت والتوازنات الجديدة عى صعيد البيئة اإلقليمية. 
فام يجري اليوم يف الكيان ليس تحّوال سياسيا معزوال، 
ودامئا كان تراتب الكتل والزعامات الصهيونية وهياكل 
الدولة العربية متصــال مبجريات الرصاع يف املنطقة 
 ومســاراته والتوازنات التي تحيط بها أو تنبثق عنه. 
ثالثا: مام الشــك فيه أن التحوالت السياسية يف واقع 
الكيــان الصهيوين ومعادالت الــرصاع اإلقليمي العام 
ترتابط وتتداخــل، كام تبنّي التجربــة التاريخية منذ 
اغتصاب فلســطني عام 1948، وعى مفارق الحروب 
ومفاصــل الرصاع. وينبغي أن يوضع يف حســاب أي 
تحليل علمي حصيف ما راكمه محور املقاومة والتحّرر 
مــن تغيريات يف البيئة اإلقليميــة منذ عقود، وصوال 
إىل ما نشــهده ونتوقعه يف ســورية ولبنان والعراق 
واليمن وإيران، مع توافر مؤرشات تراكمية ملدى إدراك 
قيادات هذا املحور لقدراتها، ووعيها لذاتها ولواجباتها 
نحو فلسطني وقضية شــعبها، وما تظهره من حمّية 
ت للحلف  واســتعداد للتضحية، وما تعّد مــن مفاج
االستعامري الصهيوين الرجعي. وهذا التحّول الحاسم 
يفتح مسارات غري مسبوقة يف التاريخ املعارص لشعوب 
الرشق، التي تطرق أبوابهــا تحوالت وتغيريات مذهلة 
 وصادمة وغري مسبوقة اقتصاديا وسياسيا وعسكرية. 
الزالزل القادم مبوجاته إىل سائر انحاء املنطقة يؤرش 
إىل تصــّدع الهيمنة ومنظوماتهــا وتخلخل ركائزها، 
وهو ما يعني خســارة الكيان املعادي لدعائم استمراره 
وتســّيده وتغّوله يف الرشق، وليس مــن املبالغة أبدا 
اســتنتاج أن عرص األفول الصهيوين يقرتب، وترتاكم 
مقدماته ومحّفزاته منذ دخــول الدولة العربية عهد 
الهزائم والفشل واالنكسارات، الذي بدأ مع هروب الغزاة 
بــات املقاومني األبطال،  مكرهني من لبنان تحت 
وعززته معادالت الردع التي تطورت وتبلورت مع تعاظم 
قوة محــور املقاومة، الذي زاد زخــام وقوة بالحدث 
اليمني السعيد. إننا نســتند يف هذا االستنتاج إىل 
للتوازنات والتحوالت، والغد  حســاب واقعي وبارد 

قريب. لناظره 

عاقل يفهم

ّقف«؟! هل أنا »م
اييل يوسف العاقوري

كلمــة يتغّنى بهــا الكثريون يف شــّتى املجاالت 
واملياديــن، ورمبا  تكون هذه الكلمــة موجودة عند 

خرين وهم ال يدرون بها ا
ما هي الثقافة؟

هل هي مكتسبة؟
ما هو مصدرها؟ ما هي فائدتها؟
ما هو الفرق بني الثقافة والعلم؟

تناول الكثريون من الفالسفة واملثقفون والعلامء 
الف  معنى الثقافــة بالعنوان العريض وكتبوا عنها ا
من املقاالت والدراسات، كتبوا عن ماهيتها ومصدرها 
وتنوعها وفائدتها وأثرها يف حياة االنسان واملجتمع.

كلنا يعــرف مدى حاجتنــا للثقافــة العامة يف 
الكثري من املجاالت، ويف الكثري من املواقف اليومية 
وباألخص يف الكثــري من حاجياتنــا. نحن نصّنف 
املثقف عى انه متعلّم وقارىء وكاتب ومتحّدث لبق. 
هل هذا التصنيف صحيح؟ أم هناك أمور أخرى يجب 

عى املثّقف اتقانها واالطالع عليها؟
ما هي حدود الثقافة؟ ما هــي أطر املعرفة؟ وما 
هو دورنا يف اســتعامل كل هذه املعلومات وكيف لنا 

االستفادة منها؟
كيف نجرّي كل ما نعــرف لخدمة املجتمع والوطن 

وملجد الله؟
يولد االنســان ويدخل هذا العــا دون أي فكرة 
مســبقة عنه، ويبدأ مشــواره يف الحياة فتتشكّل 
شــخصيته وينمو فكره فتتأثر سلوكاته ومعتقداته 
فتكون له مواقفه الشــخصّية وقيمه الذاتية للكثري 
من االمور، وكل ذلك نابع من محيطه ومن اختباراته 
وخياراته ومن تجاربه ومــن الثقافات املتغرّية التي 

ميّر بها هذا االنسان الفرد.
هنا ميكننــا القول ان الثقافة هــي اىل حّد كبري 
، حسب  ثابتة، فهي مزي ليســت  لكن  مكتســبة، 
ادوارد تايلور، مــن االميان والفن واالخالق والقانون 

والعادات والتجارب والقدرات واملعارف و...
فكل زمن يحمل معه ثقافتــه وعاداته وتقاليده، 
فال ميكننا القول ان الثقافات الجديدة هي سيئة، ال، 
بل وليدة الزمــن الراهن ونتيجة عوامل كثرية حديثة 
ورة  صنعها االنســان. هــذه الثقافة املتغــرّية، 
الســتمرار الحياة، ففي ايام ارســطو كانت الثقافة 
والرياضيات،  والفلك  والطب  اللغات  ضمن  محصورة 
اما يف ايامنا هــذه، يف هذه االزمنة الجديدة، فهناك 
معارف جديدة ومصطلحــات جديدة، بل لغة جديدة 

يلزمها عمل جديد ومقاربة مختلفة جديدة.
انطالقا من كل هذا، كيــف عى املثّقف أن يحافظ 

عى ثقافته؟ 
ان مواكبــة العلــوم والتكنولوجيــا ومعرفة كل 
الرقمي  جديد ومواكبة التطــّور الصناعي واملعريف 
ومحــاكاة مفاهيم ولغــات وتعابري هــذه املعارف 
الجديدة، هي بحّد ذاته انجاز مبد وهو بداية املشوار 
لك من ثقافة. واألهم من ذلك  يف الحفــا عى ما 
التقليدية  الثقافات  كيفية تجيري كل جديد لخدمــة 
واستثامره يف تقّدم املستوى الفكري للمثقف بشكل 

خاص ويف خدمة املجتمعات وتطّورها بشكل عام.
إذاً علينا أن نسأل أنفسنا:

ماذا نعرف؟ وماذا ال نعرف؟
ما هي حاجاتنا وما هي أولوياتنا؟ وما هي أهدافنا؟

هنــا ميكننــا ان نتكلم عن الثقافــة املتخصصة 
واملوّجهة. فالثقافة عند االنســان هي معرفة بقدر 
اســتطاعته ومدى تجاوبه مع هذا املتغرّي من حوله. 
هو الوحيد الذي يدرك حاجته لها ومقدار املعرفة الذي 
يريــد ونوع الثقافة التي يبغــي تطويرها واالنفتاح 

عليها.
فاملجتمعات تختلف عن بعضها يف تحديد مفهوم 
الثقافة، فهناك من يضع يف أولوياته الثقافة الفنّية 
كاملوسيقى والرسم والنحت واالدب والشعر... وهناك 
من يأخذ عى عاتقه التطور التكنولوجي والصناعي 
والثقافة الرقمية الحديثة، وهناك من يهتم بالثقافة 
الرياضية، اذ يرى القّيمــون يف هذه املجتمعات، ان 

الرياضة هي اساس بنية االنسان وصحته.
ويف الكثري من املجتمعات يدرك القّيمون أن العلم 

والدين هام أساس املعرفة ومهد الثقافات.
من هنا يبدأ الرصاع بني العلم من جهة والدين من 
جهة أخــرى وبني الدين والعلم مــن جهة والثقافة 

املتغرّية من جهة اخرى.
من وجهة نظري أرى أن العلم وقواعده هي مفاهيم 
عاملية اذ ان التغرّي يف هــذه املفاهيم هو بطيء عرب 
الزمن، اما الثقافة العلمّية الحديثة فهي متغرّية من 
خر  خر بل من دين اىل  أّمة اىل اخرى ومن بلــد اىل 
و وتطور وانفتاح  ً حسب  وهذا التغيري يكون رسيع
هذه املجتمعات. فكل مجتمع له هويته وخصوصيته 
وبالتايل له ثقافته ومصادرها، فمنها من يســتقي 
الثقافة مــن الدين مبارشة ومنها مــن يعتمد عى 
األبحاث العلمية البحتة فقــط ومنها من ميزج بني 
الدين والعلم وخرون يعتمــدون عى ما تحتاج اليه 
مجتمعاتهم فيقومون بتوجيــه املجتمع اىل ثقافة 

معيّنة ومتخصصة وتكون يف أغلب االحيان معلّبة.
هنا ميكننــا ان نفهم معنــى »رصاع الحضارات 

والثقافات عرب التاريخ«
ال نن ايضاً مفهوم االنتشار والتبادل، فكل ذلك 
الوافدة،  الثقافات  املجتمع وتقّبــل  انفتاح  يعود اىل 
فالعلم ميكــن ان يتم تبادله بني الشــعوب دون اي 
ومرهونة  مقّيــدة  فهي  الثقافات  أمــا  محظورات، 

مبواقف الكيانات والدول ومخططاتها.
من ناحية اخــرى، نرى كيــف أن الثقافة والعلم 
يفرتقان من حيث االســلوب واملضمــون، فطريقة 
اكتســاب العلوم البحتة تحصل مــن خالل البحث 
العلمــي والدراســات العميقة، بينــام الوصول اىل 
الثقافة يكون من خالل االستكشــاف وســلوكيات 

الشعوب ومدى انفتاحها وحّب التغيري فيها.
أخرياً وبالعــودة اىل عنوان املقــال، ارى انه عيّل 
ان اقــرأ واقرأ واقــرأ يف الدين والفلســفة والطب 
والعلوم والقانــون واالدب واالقتصاد واملال والتاريخ 

والتكنولوجيا و... يك اقف عى عتبة الثقافة.
يف الختــام، ادعو كل مثقف ان يواظب عى التعلّم 
دون ملل وكل متعلّم ان يوســع مجــال ثقافته، فال 
للعلم حدود وال للثقافة أطر زمنية، فالثقافة والعلم 
خر  متغرّيان متناسبان، فكلام زاد متغرّي منهام زاد ا
ولكن للثقافة الشــاملة اثر يف املجتمع يفوق العلوم 
ومفاهيمها، فالثقافة أبقى يف األذهان عندما نن 

ء كل 

لسة ع الدين ت ال
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صونيا رزق

 تســتمرعظات ومواقف البطريرك املاروين بشــارة الراعي، يف 
اطالق الرصخات املدّوية لحث املســؤولني إلنقــاذ لبنان، عرب ترك 
ء يف الوطن  مصالحهم الخاصة وخالفاتهم حول تقاســم كل 
الذي شــارف عى النهاية، فيام يبقى الصمت سّيد مواقفهم، عى 
الرغم من النداءات الداخلية والخارجية، ودعوات املجتمع الدويل اىل 
إنقاذ بلدهم املهّدد بزواله عن الخارطة الدولية، ويف عظته االخرية 
دعا الراعي الدولــة اىل التحرك نحو الدول الشــقيقة والصديقة، 
للتفاوض معها ملساعدة لبنان، الن الشعب  يعد  يحتمل مزيداً من 

القهر واإلذالل، لكن وكالعادة  يتلق اي جواب.
هذا الســكوت املدّوي والدائم، دفع بالبطريــرك الراعي اىل نقل 
مواقفه من الدين اىل السياســة، بحســب مصادر كنسية، بسبب 
إستشــعاره الخوف الكبري عى مصري لبنان، وتدهور االوضاع فيه 
عى كل املســتويات، يف ظل غياب أي بارقة امــل بالحل، اذ يبدو 
خر بعيدين عن هموم الشعب املحبط واليائس،  سياسيوه يف مكان 
خصوصاً الشــباب املنتظر عــى قارعة طريق الســفارات، طالباً 
نها وتبعاتها، النها لن تكون أســوأ من العيش  الهجرة مهام كان 
يف هذا الجحيم، اذ  يرتك الراعي مناشــدة إال واطلقها، خصوصاً 
اىل الدول الصديقة  لنجدة لبنان، واىل منظمة األمم املتحدة للعمل 
عى تطبيق القرارات الدولية وإعالن حياده، الذي هو ضامن وحدته 
ومتوضعــه التاريخي يف هذه املرحلة املليئة بالتغرّيات،  فضالً عن 
الزيارة املرتقبة اىل الفاتيــكان يف االول من متوز املقبل، لحضور 
اللقاء الجامع للقيــادات الروحية، وكل هذا يؤكد مدى الخوف عى 

مصري لبنان الذي يتهاوى كل يوم. 
ة اســئلة تطرح عن غياب دور االحزاب املســيحية  اىل ذلك، 
يف عمليــة االنقاذ التي دعا اليها الراعي، يف ظل االزمات املرتاكمة 

ودروب االنهيارات املفتوحة يف شــتى املجاالت، فلامذا يغيب ذلك 
الدور وبصورة علنية، ويكتفي بزيــارات دعم وتأييد، من دون اي 
عمل فعيل عى االرض، اذ  نشهد اي وساطة لهذه االحزاب سوى 
سائها، وبحسب الثوب  املطالبة مبا يســاهم يف تفاقم مصالح ر

السيايس الذي يتالءم مع طموحاتهم.
 هذا عى الصعيد السيايس، اما عى الصعيد الشعبي، فال يوجد 
سوى الكالم الشعبوي املهاجم للسلطة الحاكمة، فيام الكل تواىل 
عى املشــاركة يف الحكم خالل الحكومات املتعاقبة، التي  تقّدم 
شيئاً من االصالحات او تتصّدى للفساد، بل ساهمت بها كام غريها.
وانطالقاً من هنا تشــري مصادر مسيحية مطلعة، اىل اّن غياب 
الدور املســيحي الحزيب عن مساعدة بكريك يف تحقيق وساطتها 
ومبادرتهــا، نحو حل االزمة الحكومية بني بعبدا وبيت الوســط، 
يثري إســتغراباً، فبدل ان تلعب تلك االحــزاب دوراً يف الحل، وتضع 
يدها بيد الراعي الذي يعمل ملصلحة لبنان، نراهم غري مهتمني، رمبا 
بســبب طموحاتهم البعيدة  املدى، او بسبب خالفاتهم التي تطغى 
ء،  فيام نرى بعضهم يناقض نفسه، اذ ينادي بتقوية  عى كل 
القرار املسيحي، ويف الوقت عينه نجده بعيداً عن ذلك، كام يطالب 
جراء انتخابات نيابية مبكــرة، وهو عى علم بأّن هذا لن يتحقق  ب
بالتزامن مع الظــروف  الصعبة يف لبنان، وبالتــايل، لن يجد له 
مقعداً يف املجلس النيايب، كام اّن بعضهم  قام بركوب موجة الثورة 
والحراك املدين للتباهي بوقوفه اىل جانب الشــعب، وذلك لتضليل 
الرأي العام والحصول عى مكاسب  تعد متوفرة،  بعد ان فضحت 

مرسحياتهم.
ورة تقوية القرار املسيحي، والوقوف  وتشّدد هذه املصادر عى 
اىل جانب بكريك يف وســاطتها إلنقاذ لبنــان، وفتح كل الدروب 
املقفلة بدءاً من وســاطات مسيحية واسالمية مشرتكة، للوصول 
اىل حل، الن البطريــرك املاروين يقف اليوم وحيداً امام هذه املهمة 

الشاقة، وأبدت املصادر إســتغرابها لغياب الدعم املسيحي الداخيل 
للراعي، الذي لقي تشــجيعاً من املجتمع الــدويل وبصورة خاصة 
فرنسا، فيام هوجم من قبل البعض النه يتدخل يف السياسة، عى 
الرغم من ان غرضه معروف وهو تحقيق املصالحة بني بعبدا وبيت 

الوسط لحل االزمة الحكومية. 
وعن كيفية جمع املســيحيني بصورة فعلية ونهائية، شــّددت 
ورة مصالحة االقطــاب بصورة حقيقية، ال  هذه املصادر عى 
بالصور واملصافحات غري الربيئة، مع التشديد عى إنتهاء رصاعهم 
السلطوي، والعمل الجامعي ضمن عنوان واحد هو »مصلحة لبنان 

اوال«.

فهد الباشا

الذين ذخرت عقيدتهــم وجدانهم اميانا بوحدة  1
الشعب عى وحدة االرض يصبح لكلمة وحدة ايقاع 
يف نفوسهم ، يشبه ما للقداسة من ايقاع يف نفوس 
املتدينــني املؤمنني. ويف هذا املجــال، ولئال يخطىء 
املقاصد املتلهفون اىل وحدة بعد افرتاق شبه انشقاق، 
نلفت اىل انــه اذا كان مهام ان يتوحــد املختلفون 
منا، فاالهم االهم هو عى مــا يتوحدون. فالوحدة، 
عندنا، هي موضوع عالقة ال موضوع ذات . ومبعنى 
اوضح، الوحدة مقدســة اذا كانت باتجاه اســتعادة 
الهوية بعالماتها الفارقة. وذلك لن يكون اال بالعودة 
اىل مصارعة التنني عــى كل الجبهات. واال فوحدة 

التسويات موعد متجدد مع الخالفات .
***

2  كلام سمعت خطب رجال الدين، عندنا أو عظاتهم، 
والســيام تلك التي تنقلها الشاشــات تعميام للهداية 
ية الكرميــة القائلة :» كرب مقتا  والفائدة، تحرضين ا

. عند الله أن تقولوا ما ال تفعلون
***

3  لو كان االنبيــاء بحاجة اىل املتنطحني للدفاع 
عنهم لبطل ان تكون رســاالتهم رســاالت، والنتفى 

كونهم أنبياء .
***

4  أســوأ من حرامية البلد » ثــوار » يتظاهرون 
مطالبني حرامية البلد باصالح االوضاع املنهارة فيه .

كلامت يف زمن الغربة

ديا التقى سفيري سويسرا والصين

ا تمعا مع سفري سوي يا م
إستقبل رئيس حكومة ترصيف األعامل الدكتور حسان 

دياب صباح امس يف الرسايا الحكومية سفرية سويرسا 

يف لبنان مونيكا شــموتز كريغوتــس يف زيارة وداعية 

مبناســبة انتهاء مهامها يف لبنان، يف حضور مستشار 

السفري جربان  الديبلوماسية  للشــؤون  الحكومة  رئيس 

صوفان.

كام التقى الرئيس دياب ســفري الصــني الجديد يف لبنان 

تشيان منجيان يف زيارة تعارفية.

: ذائية املصرية للجي علوي عن املساعدات ال
أعدت بالتنسيق مع القيادة تلبية لحاجاته الطارئة

تصل خالل االســبوع الحــايل إىل ميناء 
بريوت ســفينة حربية مرصيــة محملة بـ 
300 طن من املساعدات الغذائية مقدمة من 
القوات املسلحة املرصية إىل الجيش اللبناين، 
تنفيــذا لتوجيهات رئيــس جمهورية مرص 

. العربية عبد الفتاح السي
وأكد سفري مرص يارس علوي يف بيان، أن 
»سفينة املساعدات تتضمن مساعدات غذائية 
اللبناين  الجيش  قيادة  بالتنســيق مع  أعدت 
لتلبية حاجاته الطارئة واسناده يف مواجهة 

الظرف االستثنا الذي يشهده لبنان الشقيق 
حاليا«.

وأوضح أن »الدعم املرصي للبنان والجيش 
مســتمر حتى يعرب لبنان هــذه االزمة، وأن 
الحلقــات املتتاليــة من الجرسيــن الجوي 
والبحري دليل عــى حرص مرص عى حفظ 
االســتقرار يف لبنان، واستمرار مرص شعبا 
وحكومة يف دعم مؤسسات الدولة الوطنية 
يف لبنان الشــقيق، ويف القلب منها الجيش 

اللبناين«.

عكر وصل الى قطر للمشاركة
ارجية العر راء ال في اجتماع و

الدفاع  الوزراء وزيــرة  وصلت نائبة رئيــس مجلس 
الوطني وزيرة الخارجية واملغرتبني بالوكالة يف حكومة 
ترصيف األعامل زينة إىل قطر للمشــاركة يف االجتامع 
التشــاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي ســيعقد يف 

الدوحة.
وكان يف اســتقبالها يف املطــار: مدير مراســم وزارة 
الخارجية القطرية الســفري إبراهيم فخرو وسفرية لبنان 

يف قطر فرح بري.
وســتجري عكر سلســلة لقاءات مع عدد مــن الوزراء 
املشاركني يف االجتامع الوزاري التشاوري وعدد من املسؤولني 

القطريني للبحث يف األوضاع بلبنان واملنطقة.

كام ستلتقي أبناء الجالية اللبنانية يف قطر.

ــر الــكــويــ ــى أمــي ــرق الـ ــ جــنــبــال اب
ــا ــ ــزي ــ ــع ــ وولــــــــــــــي الــــــعــــــهــــــد م

أبرق رئيس الحزب التقدمي اإلشــرتايك وليد جنبالط إىل 
أمري دولة الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، معزيا 

بوفاة الشيخ منصور األحمد الجابر املبارك الصباح.
وجاء يف نص الربقية: »نتقدم من ســموكم الكريم ومن 
أبناء الشعب الكويتي بخالص التعازي القلبية بوفاة املغفور 
له الشــيخ منصور األحمد الجابر املبارك الصباح، ونسأل الله 
أن يتغّمده بواســع رحمته وأن يلهمكم الصرب والســلوان، 
وأن يحفظكم برعايته ويحفظ الكويت وشــعبها بوافر من 

االستقرار واالزدهار والتقدم«.
كام أبرق جنبالط إىل ويل العهد الشــيخ مشــعل األحمد 

الجابر الصباح للغاية ذاتها.

ــري ــريـ ــحـ : اســــتــــمــــرار الـ وهـــــــــا
ــري ــاع لـــنـــصـــائـــح بـ ــ ــم ــ ــت ــ فــــي اإلس
الــعــيــد ــه  ــوت ــف ي أن  الــــى  ــؤدي  ــيـ سـ

اشــار رئيس »حزب التوحيد«، الوزير السابق  وئام وهاب 
، يف ترصيــح له عى مواقع التواصــل االجتامعي، اىل ان 
»اســتمرار الرئيس املكلف تشكيل الحكومة،  سعد الحريري  
يف اإلســتامع لنصائح رئيس مجلس النواب  نبيه بري  مع 
ثنني ســيؤدي إىل أن يفوته العيد يف  إحرتامنا ومحبتنا ل
دمر ولن يلحق العيد يف الشــام. يعني ال راح يعيد بدمر وال 
بالشام بيلحق العيد، بري ينفذ مصلحته فلامذا أنت ال تنظر 

جيداً ملصلحتك؟«.

صا وضب الجي : توقيف 3 ش
كمية من املحروقات املعدة للتهريب

 : صدر عن قيــادة الجيش  مديريــة التوجيه البيان ا
»أوقفت وحدات الجيش املنترشة يف البقاع والشــامل اعتبارا 
مــن تاريــخ 11 /6 /2021 وحتــى 13 /6 /2021، عرشة 
مواطنني وثالثــة ســوريني، وأحبطت تهريــب كمية من 
املحروقات إىل األرا الســورية قدرت بـــ: 40000 ليرت 
من مــادة املازوت و3000 ليرت من مــادة البنزين، باإلضافة 
إىل كمية من الطحــني والدخان والتنباك املعســل جميعها 
ليات مــن نوع فان.  محملــة يف صهري و3 ســيارات و5 

رشاف  ســلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع املوقوفني ب
القضاء املختص«.

ــة ــومـ ــكـ ــحـ ــف الـ ــ ــي ــ ل ــ ــ ــدم ت ــ ــعـ ــ الـــــــراعـــــــي: بـ
والتهريب الفساد  ويتفشى  الدولة  مقدرات  تتعطل 

ــــــــــر ــ ــــــــــفير قطـــ ــ ــــــــــــى ســـ ــــــــ التقـــ ــ ــ ــــــــــد الجيـــ ــ قائـــ
علـــــــــــــــى رأ وفـــــــــــــــد... وســـــــــــــــتريدا جعجـــــــــــــــع

ــعــ الــســيــاســيــيــن يــتــوســلــون صــفــي الـــديـــن: ب
صية الش ــم  ــه رب ــ م لــتــحــقــيــق  ــا  ــنـ الـ عــــذا 

ــن اهـــالـــي ــ ابــــراهــــيــــم الـــتـــقـــى وفـــــــــدا مـ
املـــــــوقـــــــوفـــــــيـــــــن فــــــــــي االمـــــــــــــــــــارات

تتا السينو ل ا الراع يلق كلمت 

د املرا الو طر  تمعا مع سفري  ي م ائد ال  

صف الدين يلق كلمت

د تمعا مع الو ابراهي م

البطريريك  الــرصح  امس، يف  بدأت صباح 
يف بكريك، اعامل سينودس الكنيسة املارونية 
برئاسة البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي ومشــاركة مطارنة الطائفة يف 
لبنان وبلدان االنتشار وتستمر لغاية ظهر يوم 
الســبت املقبل حيث ســيصدر البيان الختامي 

،ويتضمن االمور كافة التي تم بحثها.
وبعد الصالة املشرتكة ألقى البطريرك الراعي 
كلمة االفتتاح قال فيها: »يف الظروف الصعبة 
التي نعيشــها بدرجــات متفاوتــة يف لبنان 
االنتشــار،  بلدان  البطريريك، ويف  والنطــاق 
يسطع نجم كنيستنا بأنها كنيسة الرجاء. هكذا 
سطعت لنا يف الســينودس الروماين الخاص 
بلبنان ويف إرشاده الرســويل الذي وقعه يف 
لبنان القديس البابا يوحنا بولس الثاين، يف 17 
أيار 1997، وهو بعنــوان »رجاء جديد للبنان«، 
وهكذا ســطعت لنــا يف املجمــع البطريريك 
املاروين املنعقد ما بــني 2003 و 2006، إذ كنا 
يف ذروة األزمــة السياســية، واالحتــالالت، 
فكان النص األول واألســاس لجميع نصوصه 

مبوضوع »كنيسة الرجاء«.
وتابــع: »هــي إياها اليوم مســرية »كفاح 
الرجاء« الذي نساعد به، روحيا وماديا ومعنويا، 
شــعبنا عى الصمود يف وجــه أصعب محنة 
يعيشها بســبب إهامل كامل من املسؤولني يف 

الدولة أدى ويؤدي إىل تعطيل السلطة اإلجرائية 
تتعطل  تأليفها  وبعــدم  بالحكومة،  املتمثلــة 
مقدرات الدولــة االقتصادية واملالية، ويتف 
الفســاد يف إداراتها العامة، ويحتضن التهريب 
عــرب معابرها الرشعيــة والالرشعية بل ويف 
أفقر  الواقع  . هــذا  مرافقها من مطار ومراف
نصف الشــعب اللبناين، وقــ عى الطبقة 
الوسطى، وأتاح لقلة أن تصبح أكرث ثراء، وهجر 

خرية قوانا الحية«.
املواضيع  نبــدأ معالجة  الرجاء  »بهذا  وقال: 
بينها:  األعامل ومــن  املدرجة عــى جــدول 
والثبات، ورســالة  الرجاء  ينبــوع  الليتورجيا 
وتنشئة  تعرتضها،  التي  والصعوبات  أبرشياتنا 
كهنة الغــد يف إكلرييكياتنــا، وخدمة العدالة 
ملن هم بحاجــة إليها يف محاكمنــا، وتنظيم 
خدمة املحبــة اإلجتامعية واملبادرات اإلضافية 
الجديدة، وتنســيقها مع املنظامت االجتامعية 
غري الحكومية، والشــأن الوطنــي يف لبنان: 
الخاص  الدويل  واملؤمتر  الناشط،  الحياد  لجهة 

به برعاية منظمة األمم املتحدة«.
وختم: »إننــا نضع أعامل هذا الســينودس 
املقدس تحت أنوار الروح القدس، وشفاعة أمنا 
مريم العذراء، وأبينا القديس مارون. فليكن كل 
 ء ملجد الله وخري كنيســتنا وجميع أبنائها.

مع الشكر إلصغائكم«.

اســتقبل قائد  الجيش   العامد جوزاف عون  
يف مكتبــه يف  الريزة  الســفري القطري يف  

لبنان  السيد محمد حسن الجابر يرافقه مدير 
عام صندوق قطر للتنمية السيد خليفة جاسم 
الكواري، و ممثلني  عن  الهالل األحمر القطري 

الوفد  ، ومؤسســة قطر الخريية، واستمع 
إىل عرض عن واقع الجيش وحاجاته وحرض 
إيجازاً عن املنطقة املترضرة من  انفجار  املرفأ.
كام اســتقبل العامد عون عضــو كتلة » 

الجمهورية القوية »، النائبة  سرتيدا جعجع ، 
التي أكدت بعد اللقاء، الدعم الثابت للمؤسسة 
العســكرية، و«إننا نعترب الجيــش اللبناين 
العمود الفقري لهذا االســتقرار مع ســائر 
القوى األمنيــة، لذا يجــب أن نحافظ عى 

متاسك هذه املؤسسات الوطنية«.
ولفتــت إىل أنه »يف هذه املناســبة نؤيد 
الدولة الفرنسية يف تحضريها ملؤمتر دويل 

الكرتوين خاص مــن األمم املتحــدة لدعم 
الجيــش اللبناين يف 17 حزيــران الجاري، 
والشــكر لكل من الدول األجنبية املشــاركة 
وعى رأســها الواليات املتحــدة االمريكية، 
باإلضافة اىل دول خليجية وعربية صديقة، 
تتوىل دعم هذه املؤسسة، خصوصا يف هذه 
املرحلة العصيبة واالســتثنائية التي مير بها 

بلدنا الحبيب لبنان«.
وأضافت جعجــع، »إن الدعــم الخارجي 
الذي يحتاجه الجيــش اللبناين، يتوزع عى 
ثالثة مســتويات: األول يتعلــق بالطبابة 
واإلستشفاء، وهو يشمل جميع العسكريني 
يف الخدمة الفعلية واملتقاعدين وعائالتهم. 
وأحوالهم  العسكريني  يتعلق مبعيشة  لثاين  ا
الحياتية واإلجتامعية. الثالث يتعلق باألمور 
اللوجستية والعســكرية من تدريب وتجهيز 

وتسليح وأعامل صيانة وتأهيل«.

اعترب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله 
الســيد هاشــم صفي الدين، ان »لبنان اليوم 
امام معضالت كثرية، واملعضلة االساسية هي 
ثقافة سياسية تستسي النفاق والتلطي خلف 
املصالح السياسية واملذهبية من اجل تحقيق 

رب شخصية«. م
وقال: »ان املشكلة ليســت يف النقاط التي 
يقــال انها محل خــالف، اننــا نواجه بعض 
رب شخصية  السياسيني الذين يريدون تحقيق م
 يتمكنوا مــن تحقيقها يف االيــام العادية 

ويتوسلون عذاب الناس وأملهم لتحقيقها«.
اضــاف: »حينام نتحــدث عن املبــادرات، 
وتحديدا املبادرة التي يرص عليها رئيس مجلس 
النواب نبيــه بري و«حزب اللــه« ومعهم كل 
الحريصني عى اخراج البلد من مأزقه، نرى ان 
البعض يدفــع باتجاه التيئيس فيام نحن ندفع 

باتجاه االمل، فهناك خطابان يف لبنان«.
وتابع: »البعض، رمبا ال يــدرك ان رهاناته 
التي يعتمدها ولو عى حساب الناس ووجعهم 
ستغرقه وتغرق البلد معا. اننا نتمسك باملبادرات 
املتتالية واملحــاوالت التي نأمل منها ان تخرج 
البلد مام هو فيه، حتــى ال نصل اىل االرتطام 
بالصخرة التي اذا ارتطــم بها الوضع اللبناين 

فسيكون لبنان امام كوارث حقيقية«.
وقال: »مخطىء من يظن ان متسكنا الدائم 
الوقت«، مشــددا  املزيد من  باملبادرات يعطيه 
عــى »االرساع يف الحل لتلبيــة االحتياجات 
الرضورية للناس«، ومؤكدا ان »السياسة يجب 
ان تكون يف خدمــة مصالح املواطنني وليس 

العكس«.
اضاف: »املنــاورات السياســية تنتهي عند 
الصالح العام واملصالــح الكربى، وبالتايل من 
والرشوط  السياســية  باملنــاورات  العبون  ت ي
والــرشوط املضــادة، عليهم ان يعرفــوا انهم 
يتالعبون بكرامة اللبنانيني واملصالح الوطنية«.

كالم صفي الدين جاء خالل احتفال لـ«حزب 
الله« يف الذكرى السنوية االوىل لرحيل حسن 
محمد فرحــات ) ابو عيل فرحات ( يف النادي 
الحســيني يف بلدة اللويــزة يف اقليم التفاح، 
وحرضه رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب 
محمد رعد، الوزير السابق عدنان السيد حسني، 
رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان باسم رشف 
الدين، رئيس اتحاد بلديــات إقليم التفاح بالل 
الثانية يف  الجنوب  شحادي، مسؤول منطقة 
»حزب الله« عيل ضعون، وفاعليات سياســية 

وتربوية وبلدية ومخاتري.

من العــام اللواء  اســتقبل املدير العام ل

عبــاس إبراهيم ظهر امس وفــداً من أهايل 

املوقوفني اللبنانيني يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، واطّلع عــى أوضاعهم وأكّد لهم أنه 

لن يألو جهداً يف ســبيل التوصل إىل حلحلة 

إيجابية لهذا امللف.



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

القضاة واملحامون...مواقف وطرائف

كسبار املحامي نا

{ عندما يرىض الله عن احدهم {

خالل حفل الغــداء الكبري يف زحلة، عــروس البقاع 
بتاريــخ 12 حزيران الحايل، وقف مفــوض النقابة يف 

زحلة املحامي االملعي منري البقاعي وقال:
»وقت الله يرىض عن احدهم، يجعله محامياً. وعندما 
يريد ان يزيد عى احدهم نعمه يجعله نا كسبار نقيباً 

للمحامني«.
واضاف: » يتسلم االستاذ نا مركزاً اال واعطاه من 
قلبه وفكره. وانا افتخر واعتز بكل زميل حرض اىل زحلة اال 
ووجدين يف مركز النقابة الخدمه. ومن هو مثل االستاذ 
نا كسبار.  نزر نقابة املحامني يوماً اال ووجدناه يف 

مكتبه يستقبل الجميع بلهفة ويتابع طلباتهم«.

{ العتب عالنظر {
كان عضــو مجلس نقابة املحامــني  املحامي املرحوم 
انطوان شكرالله الحايك يروي انه كان موجودا يف قاعة 
املحكمة عندما احرض مدعى عليه تقدمت زوجته بدعوى 
ضده النها وجدته بالجرم املشــهود مع جارتها. وكانت 

االثنتان تدعيان: اليس.
وعندما ســئل املدعى عليه عام اسند اليه قال:«سيدي 
، كان الوقت حوايل الســاعة الســابعة مساء،  القا

وغابت الشمس، وبدأت تعتم.
واضاف، 

عيطنا اليس، اجت اليس.
والتعب عالنظر يا حرضة الرئيس.

القا
يقول معايل رئيــس مجلس القضاء االعى الســابق 

: املرحوم يوسف جربان يف كالمه عن القا
كيف ميكن رســم للقا صورة جميلة بألوان زاهية 
وريشــة ناعمة رخيمة، عندما يكون هو متجهم الوجه، 
عابســا صامتا كأيب الهول، يريد ان يفرض هيبته بوجه 
كئيب وبالتفتيش عن مظاهر عدالة مأساوية، وكثريا ما 
يفرض االنسان مخيفا حتى عندما يقول بنشاطه الخلقي 

كالقا الذي يريد ان يكون عادال وعادال جدا.
فالعدالة التي تحكم باســم الشــعب اللبناين يجب ان 
تكون عدالة حية. الن الدعوى حية اذ انها نزاع بني احياء. 
والقا انســان يحكم بني النــاس كاألم تحضن بنيها 
بحفاوة وترحاب. ال ان تكون بعيدة املنال صعبة التحقيق 

وفيها مضيعة للوقت وللامل واحيانا ملاء الوجه.
ولتكــون حية، يجب ان يكون القا انســانا يعرف 
هموم الناس ومشــاغلهم ويعرف مجتمعه ومشــاكله 

االقتصادية واالجتامعية والسياسية. 
ويضيف الرئيس جربان:

»....فالقا ليقوم بدوره البطويل يف الدعوى، ال ميكن 
ان يكون موظفا مهمته تطبيق القانون، وعليه ان يصمت 
عندما تنطق الدولة او تنطلق القــوة اية قوة عى انواعها 
حتى ولو كانت قوة الــرأي العام. وال يكفي ليلعب القا 
دوره بصفاء ذهــن ان ال يكون من املمكن اعطاءه اوامر بل 
نينة وان ال ينتابه الخوف. وان  يجب ان يكون شاعرا بالط
يكون ككل ممثل حق واسع الثقافة حسن االطالع فيصدر 
قرارات وال يؤدي خدمات كام قال الرئيس Seguier وان يكون 

محرتما لنفسه وملربر وجوده ولعب دوره اي للحق«.

{ االخطل الصغري {

يقول املحامي جوزيف بشارة االخطل الخوري ان والده 
االخطل الصغري قد كتب يف العام 1961 بيتني من الشعر 

كان يحلو له انشادهام فيقول:
أنا يف شامل الحب قلب خافق

وعى ميني الحق طري شاد
غنيت للرشق الجريح ويف يدي
ما يف سامء الرشق من امجاد

وحول السيف والقلم يقول االخطل الصغري:
عذر ملن مات، ال عذر ملن سلام
اذا تهدم مجد واستبيح حمى

سيان، عند ابتناء املجد يف وطن
من يحمل السيف او من يحمل القلم

وكتب االخطل لعقيلته قصيدة جاء يف مقدمتها:
بلغوها اذا اتيتم حامها 

انني مت يف الغرام فداها
واصحبوها لرتبتي، فعظامي

تشتهي ان تدوسها قداماها
 يشقني يوم القيامة، لوال

اميل انني هناك اراها
ولو ان النعيم كان جزا

يف جهادي والنار كان جزاها
التيت اإلله زحفا، وعفرت
جبيني يك استميل اإللها

ت السامء شكوى غرامي وم
فشغلت االبرار عن تقواها

وم الحب يف املالئك حتى
خاف جربايل منهم عقباها

{ باقة من الورود {

مبناســبة عيد االمهات قدم املحامي جوزيف بشــارة 
االخطل الخوري لزوجته ال باقة من الورود وكتب لها 

تية: الكلمة ا
اليك تلك الباقة اسمعها تقول:

ليتني كنت مثلك ال اعرف الذبول
: كام قدم لها مرة وردة واحدة وكتب ما يأ

بس حسابا قلو وردا نصن فلو
البيعزيني انو الحب بوردة واحدة بيضلو

قصري... وأسمه نخلة
تقــول املحامية نايلة حاتم ان القــا حليم الحايك 
كان يستمع اىل الشهود عندما دخل احدهم، وهو قصري 

القامة، فسأله عن اسمه فأجابه:
ـ نخلة.

فقال له القا الحايك مداعبا:
ـ شو بلشنا نكذب من اول الجلسة؟

الثلثاء 15 حزيران 2021

ارة الصحة  الت عن دور و »ماراتون« التلقيح في عكار... اقبال خجول... وتسا
جهاد نافع

 يتجاوز عــدد الذين تلقحوا ضد كورونا 
يف عكار الواحــد باملئة منذ انطالق حمالت 
التلقيح، بينام عدد االصابات قارب الخمسني 
واملقيمني يف  الســكان  باملئة مــن عــدد 

املحافظة قرابة الستامئة الف نسمة...
واالســرتازينيكا  الفايــزر  ماراتــون 
والسبوتنيك يف عكار، كان متوقعا ان يشهد 
اقباال بهدف توفــري مناعة مجتمعية ، لكن 

الصدمة ان االقبال كان خجوال جدا والفتا...
مدير مستشــفى حلبا الحكومي الدكتور 
لحجم  اســفه  عن  اعرب  خرضيــن  محمد 
االقبال عى التلقيــح، رغم حمالت التوعية 
ورغم املناشدات والنداءات، ودعوة املواطنني 
اىل تناول جرعــات التلقيح لحامية املجتمع 
الخبيث،  الوبــاء  من  والعائــالت  العكاري 
ولفت اىل ان عدد الذيــن تلقحوا يف املراكز 

الثالثة املعتمدة: مستشفى حلبا الحكومي، ومستشفى سيدة 
السالم يف القبيات، ومستشفى الحبتور يف حرار،  يتجاوز 
مجموعهم يف اليــوم االول االربعامئة مواطن من محافظة 

عكار املعروفة بكثافة سكانها.
واكد انه جرى تكثيف الدعوات واالعالم عن املواعيد مسبقا 

، لكن  يتجاوب املواطنــون مع هذه الدعوات، ويرد الدكتور 
خرضين عدم التجاوب اىل سببني:

 االول غياب االقتناع بجدوى اللقاح والخوف منه.
 ثانيا : الجهل مبخاطر الوباء واالستهتار به...

ولفت اىل انه يقت عى ســبيل املثال ان يتلقح ما يقارب 
ف من بلدة ببنني ذات الكثافة السكانية، ومثلها بلدة  الخمسة 

فنيدق، والبلدتان شهدتا اكرب نسبة من االصابات 
بكورونا نتيجة عدم االلتزام بنود الوقاية، ووحه 
مناشــدة اىل جميع العكاريني االرساع لتناول 

اللقاح يف االيام املقبلة لحامية عائالتهم.
مســألة الكورونا يف عكار، تعترب من اهم 
املســائل الصحية وعــى وزارة الصحة ا ن 
توليها اهتامما خاصــا، الن العكاريني ومنذ 
انتشار الوباء شككوا فيه، واستهرتوا اىل حد 
اعتباره مجرد شائعات وتسميته بالزكام الحاد 
مستخفني بالوباء ، واقترص االلتزام باجراءات 
الوقاية عــى عدد محدود، رغــم انه حصد 
عددا من شــباب وابناء عكار وغّيبهم بفعل 
االصابات الواسعة، وال يزال يشكل خطرا، رغم 
كلها  البالد  مساحة  عى  االصابات  انخفاض 
، لكن ال تزال عكار تعاين من الوباء وتســجل 
اصابات يف عدة بلدات وقرى، وهناك مخاوف 
من موجة جديــدة يف الخريف املقبل، ما  
يجر تلقيح واسع وشامل ورسيع للمواطنني 
واجبارهم عى تناول اللقاح لحامية املنطقة ، وليس ان يبقى 

خرين للخطر... اختياريا، الن عدم التلقيح يعرض ا
ويف ظل هذا الواقع الصحي يوجه الجهاز الطبي يف عكار 
نداءا اىل وزير الصحة لدفع عملية التلقيح واجبار املواطنني 

عى اخذ اللقاح وإال ستبقى عكار يف دائرة الخطر.

ــيطرة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بالسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزري: نتائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البـ
ــددة... ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا مهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار الكورونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نتشـ ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ علـ

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدات طبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان: معـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفارة اليابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ
ملستشـــــــــــــــفى دار العجـــــــــــــــزة اإلســـــــــــــــالمية

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا 
الدكتــور عبد الرحمن البــزري يف ترصيح 
» أن النجــاح الــذي تحقق يف الســيطرة 
عــى اإلنتشــار املجتمعي لوبــاء فريوس 
الكوفيد قد أوجد فســحة أمل للبنانيني 
من أجل إســتعادة جزء كبري مــن دورتهم 
موسم  يف  خصوصا  واإلقتصادية  املعيشية 
فصــل الصيف الســياحي الهــام إلقتصاد 

البالد«.
فقدان  ن خطر  ســف ف ل »لكن  أضاف: 
واملائية،  الكهربائية  والتغذيــة  املحروقات، 
وإنقطــاع اإلتصــاالت، وصعوبة الحصول 

ية  الر الطبيــة، وغياب  الدواء واملواد  عى 
السياسية، وانهيار العملة الوطنية، والغالء 
الفاحش، هي عوامل تهدد بخسارة املكاسب 
وأمنهم  اللبنانيــني  وتضع  تحققــت،  التي 
وتهدد  داهم،  والصحي يف خطــر  املعييش 

موسم اإلصطياف الواعد«.
أن« فشــل  البزري محــذرا من  وختــم 
حكومة ترصيف األعامل يف إدارة شــؤون 
البالد، وعجز الطبقة السياســية عن إيجاد 
أي تسوية حكومية للخروج من األزمة التي 
نعيش، ســتدفع البالد إىل شــفري الهاوية 

وتهدد مستقبل أبنائها«.

اعلنت الســفارة اليابانيــة يف بيان، ان 
»الحكومــة اليابانية قدمــت معدات طبية 
DAIH يف  العجزة اإلسالمية  دار  ملستشفى 
بريوت من خالل برنام املساعدات األهلية 

ملشاريع األمن البرشي«.
وحــرض اليوم الســفري أوكوبو تاكييش 
حفل االفتتاح الذي أقيم يف مستشــفى دار 

.»DAIH العجزة اإلسالمية
واشــار البيان اىل انه »بفضل هذه الهبة 
التــي تبل قيمتهــا 87058 دوالرا أمريكيا، 
ســيتمكن املستشــفى من تزويــد حواىل 
9540 مريضا ســنويا بخدمات طبية عالية 

الجودة يف أقسام العالج الفيزيا واملخترب 
واألشــعة وغريها من األقسام األخرى يف 
املستشفى، من خالل املعدات الطبية املؤمنة 
واملحفز  املركزي  الطــرد  أجهزة  مثل  حديثا، 

.» الكهربا
أســامة  األمناء  مجلس  رئيــس  واعرب 
شــقري، خالل الحفــل عن تقديــره الكبري 

الياباين للمستشفى«. »للدعم 
كــام أثنى الســفري أوكوبو عــى »دور 
املستشــفى يف تعزيز املقومــات الصحية 
للمجتمــع«، وأعرب عن تصميمه عى »دعم 

القطاع الصحي يف لبنان«.

ــيا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدا فرنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتقبل وفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ ع
بحـــــــــــــــ معـــــــــــــــه فـــــــــــــــي تطويـــــــــــــــر التعـــــــــــــــاون

د تمعا مع الو ع م

اســتقبل املدير العام لقوى األمن الداخيل 
اللــواء عامد عثــامن قبل ظهــر اليوم يف 
النائب يف الربملان  العام،  مكتبه بثكنة املقر 
يرافقــه  الفرنــ   
ملحق األمن الداخيل لدى السفارة الفرنسية 
يف لبنــان الســيد فابريــس غروســييه 
»«  واملستشارة األوىل 
تم خاللها  زيارة  نعومي عطية، يف  السيدة 

عرض سبل توير التعاون بني الطرفني.
ثم قام اللــواء عثامن والنائب  
بزيارة اىل ثكنة شعبة املعلومات يف ساحة 
العبد، حيــث عقد اجتامع يف حضور العميد 
العقيد  املعلومات،  شعبة  رئيس  حمود  خالد 
جهاد أبو مــراد رئيس ديــوان املدير العام 

والعقيد خالد علويــان رئيس فرع الحامية 
والتدخــل يف الشــعبة املذكــورة وضباط 
استعراض  تخلله  الفرنســية،  الرشطة  يف 
نجازات التي تقوم بها شــعبة املعلومات  ل
مكافحة  يف  تحققهــا  التــي  والنجاحات 

الجرائم.
وأثنــى الوفد الفرن عــى عمل قوى 
االمن الداخــيل والجهود التــي تبذل بغية 

كشف الجرائم وتوقيف مرتكبيها.
ويف هذا اإلطار، شــدد اللواء عثامن عى 
الطرفني،  والتنسيق بني  التعاون  تعزيز سبل 
العامة نتيجة  املديريــة  أعباء  واطلعه عى 
إرشافه عى أحوال جميع عنارص قوى االمن 

الداخيل.

: مـــداهـــمـــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــراونـــة الـــجـــيـــ
ــة   ــف ــي ــف واصـــــــابـــــــة عــــســــكــــري بــــــجــــــرو ط

صدر عن قيادة الجيش  مديرية التوجيه 
الجيش  ليــال وحدات  : »دهمت  ا البيان 
بعلبك  الرشاونــة   منطقة  يف  املنتــرشة 
منزل أحد املطلوبني إثر إشــكال وقع بني كل 
مــن املواطن )ذ.ط( واملطلــوب )ح.ج( من 
جهة واملطلوبــني )ع.ج( و)ح.ج( من جهة 
أخــرى، وتخلله تبادل إطــالق نار وإطالق 

ر يب جي. وقد أســفرت العملية عن  قذائف 
توقيــف عدد من املطلوبــني، وضبط كمية 
من األســلحة والذخائر الحربية، باإلضافة 
إىل كمية من املخــدرات واألعتدة الحربية، 
كام أصيب أحد العســكريني بجروح طفيفة 
بعد تعرض الدورية إلطالق نار من أســلحة 

حربية«.

ــــــات ـــ ـــ ـــ ــــــى محط ـــ ـــ ـــ ـــام عل ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن الع ـــ ـــ ـــ م ـــات ل ـــ ـــ ـــ ـــ دوري
املحروقـــــــــــــــات فـــــــــــــــي قضـــــــــــــــاء بنـــــــــــــــ جبيـــــــــــــــل

سريت شعبة املعلومات  االمن القومي يف 
االمن العام، دوريات عى محطات املحروقات 
يف قضــاء بنت جبيــل، وقامــت بقياس 
مخازنها،  يف  املوجــودة  املحروقات  كميات 
وأجربت املحطات املمتلئة عى تعبئة البنزين 

للمواطنني تحــت ارشاف عنارص هذه القوى 
وتنظيمهــا، منعا للفــوىض واالحتكار، ما 
املصطفني  األشــخاص  بني  ارتياحا  انعكس 
امام املحطات يف طوابري طويلة، حيث ملسوا 

فرقا جديا يف تعامل املحطات معهم.

يـــــــــــــــر الصحـــــــــــــــة أعـــــــــــــــاد افتتـــــــــــــــا مركـــــــــــــــز و
» ــد ــ الــبــرنــامــ الــوطــنــي ملــكــافــحــة الــســل و »اإلي

حكومة  يف  العامة  الصحــة  وزير  أعاد 
الدكتور حمد حســن  األعــامل  ترصيــف 
افتتاح مركــز الربنام الوطنــي ملكافحة 
مرىض الســل و فقــدان املناعــة  اإليدز 
األمم  برنام  قــام  والذي  الكرنتينــا،  يف 
املتحــدة للمســتوطنات البرشية برتميمه 
املرفأ  انفجار  بعد ترضره بشــكل كبري يف 
، وذلــك بالتعــاون مع  ب املــا يف 4 
الدويل  ا  اإل للتعاون  السويدية  الوكالة 
وبلديــة بــريوت واملركز اللبنــاين لحفظ 
السويد  سفرية  بحضور  ذلك  وجاء  الطاقة، 
ن غيســمور، محافــظ بــريوت القا 
املتحدة  األمم  برامــ  مديرة  عبود،  مروان 
البرشية  يف  للمستوطنات 

التنفيذية  املديرة  كريستيانسن،  تاينا  لبنان 
ل  ميمونــة محمد رشف، 
ممثلــة منظمة الصحــة العاملية الدكتورة 
إميان الشــنقيطي ، رئيــس مركز املنظمة 
الدوليــة للهجرة ماتيو لوتشــيانو، ممثلة 
اسامعيل  والدكتور  موكو  يويك  اليونيسف 

السيدا. معتوق من برنام مرىض 
الداخل  من  املبنى  الرتميم  أعامل  وشملت 
والخارج، إضافة إىل تزويده باملســتلزمات 
الشمسية  وبالطاقة  واملفروشــات  الطبية 

لالستدامة. تأمينا 
ويؤمن  املرىض  استقبال  املركز  وسيعاود 
التشخيص والعالج وخدمات طبية مجانية 

لذلك. يحتاجون  للذين 

ستجري  الرئاسية  ابات  اإلنت اإليرانية:  السفارة 
ــي لــبــنــان  ــراع فـ ــ ــت ــ ق ــز  ــراكـ ــي 3 مـ ــجــمــعــة فـ ال

أعلنت ســفارة الجمهورية اإلســالمية 
اإليرانية يف لبنان، يف بيان »أن اإلنتخابات 
الجمعة  يوم  ســتجري  اإليرانية  الرئاسية 
مراكز   3 يف   2021/6/18 فيــه  الواقــع 

إقرتاع يف لبنان بالتزامن مع داخل البالد:
بريوت: سفارة الجمهورية اإلسالمية   1

اإليرانية.
الحسني. اإلمام  النبطية: حسينية   2

بعلبك: حوزة اإلمام املهدي املنتظر.  3
وميكن لــكل اإليرانيني الذين أمتوا ال18 
من عمرهم املشــاركة يف هذه اإلنتخابات، 

من خالل ابراز هويتهــم اإليرانية أو جواز 
اإليراين. السفر 

واتخذت كافة التدابــري الالزمة من قبل 
ســفارة الجمهورية اإلســالمية اإليرانية 
أقالم  ســتبارش  حيث  الصعيد،  هــذا  عى 
اإلقــرتاع عملها من الســاعة 8 صباح يوم 
الجمعــة )2021/6/18( لغاية الســاعة 
6 عــرصا، لذا ندعــو املواطنــني اإليرانيني 
األعــزاء للتوجه إىل أحد املراكــز املذكورة 
دالء بأصواتهم واملشاركة يف هذه  أعاله، ل

املهمة«. الوطنية  املناسبة 

حة يفتت املرك ير ال
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

ذكرت مصــادر مرصفية مطلعة   أن مــرصف لبنان يزمع 
خالل الفرتة املقبلــة عى إصدار بعــض التوضيحات حول 
التعميــم 158 املتعلق باإلجراءات االســتثنائية إلعطاء 400 
دوالر نقداً ومــا يوازيها باللرية اللبنانية للمودعني بحســب 
املنّصة اإللكرتونية املحّددة سعر رصف الدوالر بـ12 ألف لرية.
وكانت جمعية املصارف، وفــق املصادر، عقدت منذ يومني 
جمعّيتها العموميــة لالطالع عى هذا التعميم ودرس بنوده، 
وخرجــت باالتفــاق عى عقد اجتــامع ثان لبلــورة األمور 

والحصول تفاصيل أخرى حول كيفية العمل به.
ولفتت يف الســياق، إىل أن »بعــض املودعني يّتجهون إىل 
الطعن يف التعميم 158 لدى مجلس شورى الدولة، العتبارهم 

أن الوديعة ال تجّزأ، فيام التعميــم جّزأها قبل الثورة وبعدها 
نهم حرموا منها، واملطلوب العمل سواســية مع  وبالتايل ف
الجميع«. وليس بعيداً كشــفت املصادر أن عدداً من املصارف 
لية خاصة لتســديد أموال مودعيه بالدوالر  يعمل عى إعداد 

األمرييك، من دون اللجوء إىل التعميم 158.
 ويف هذا االطار كشف امني الصندوق يف جمعية املصارف 
ان السيولة لتامني سري التعميم سترصف من ال 3% للمصارف 
املوجودة لدى املصارف املراســلة وقال :تحلييل الشــخ 
وظني ان مرصف لبنان سيعود بعد فرتة ويسمح باالستفادة 

من تعميم ال 3900 لرية ايضا واكد ان التعميم ال يتعارض 
 مع قانون الكابيتال كونرتول .

»الكابيتال كونترول« قانون  يتعار مع  التعميم ال   : الصبا 
واملــصــارف »املـــركـــزي«  بين  التوضيح  قيد   5 التعميم 

عقدت لجنة املال واملوازنة جلســة برئاسة النائب ابراهيم 
كنعان، ملراجعة وتقييم القروض املربمة والقروض غري املنفذة 
الية يف حكومة ترصيف  مع بنك الــدويل، يف حضور وزير ا
األعامل غازي وزين والنواب: نقوال نحاس، سليم عون، سيمون 
ايب رميا، محمد الحجار، محمد خواجة، عيل حسن خليل، االن 
، ياســني جابر، سليم سعادة،  عون، أيوب حميد، فيصل الصاي
شــامل روكز، ســامي فتفت، جهاد الصمد، أمني رشي، غازي 

. زعيرت، عدنان طرابل
كام حرض املدير العام لوزارة املــال بالوكالة جورج معراوي، 
املدير اإلقليمي للبنك الدويل  دائرة الرشق األوسط ساروج كومار 

جاه، مسؤولة البنك الدويل يف لبنان منى كوزي.
عقب الجلسة، قال النائب كنعان: »الجلسة كانت مهمة، يف 
اطار البحث يف قروض بقيمة 959 مليون من اصل مليار و600 
مليون دوالر من البنك الدويل غري منفذة يف لبنان. واالجتامع هو 
للبحث يف اعادة تخصيص القروض التي  تنفذ. وهو ما يحتم 
عى لبنان درس اولوياتها حكوميا ونيابيا التخاذ القرار يف ما ال 
حاجة له راهنا، عى غرار زيادة القرض بقيمة 300 مليون دوالر 
املخصص للنقل العام، عى القرض املقر بقيمة 246 مليون دوالر 
للتضامن االجتامعي من قبل املجلس النيايب، وهي مسألة مهمة 

وأكرث فائدة يف الظرف الراهن«.
اضاف: »تبني ان هناك تأخــريا يف تنفيذ القروض عى غرار 
املقرر لبحــرية القرعون منذ العام 2016، وبدأ تنفيذه هذا العام. 
واملعروف، انه يحــق للبنك الدويل يف ضــوء التأخري من قبل 
املجالس والوزارات، ان يلغي اتفاق القرض من طرف واحد، كام 
من حق لبنان ذلك. وقد أبدى البنك الدويل بأشخاص ممثليه الذين 
شاركوا يف االجتامع اليوم، وكانوا قد بحثوا مع الوزراء املعنيني 
بهذه املسألة، أبدوا استعدادهم العادة النظر والتخصيص، وهي 
مسألة مهمة للبنان، وال تتطلب عقد قرض جديد، بل أن يحسم 

لبنان امره، ألن االموال هذه باب مهم العادة ترشيد الدعم«.
وتابع: »لبنان يفقد امــكان اي تواصل او اقرار للقروض كام 
كان يحصل سابقا. وقد ذكر مدير البنك الدويل بأن لبنان كان من 
أهم الدول التي كان يتم التعاطي معها. فهل نريد اســتمرار هذا 
االنهيار؟ ام نسعى اىل استعادة بعض من الثقة التي فقدناها؟ 

أال يســتدعي ذلك من الحكومة التحرك، وان ترتجم استعداداتها 
عمليا«.

وأعلــن كنعان عن »اتخــاذ قرار يف لجنة املال، وســنبلغه 
للمعنيني، بعقد سلســلة اجتامعات مع البنك الدويل واملجالس 
والوزارات التي يحصل فيها تأخري يف تنفيذ املشاريع، خصوصا 
وان هناك امكانا للتعاطي بايجابية يف الوضع الصحي، والتجربة 
يف مجال التلقيح مع وزارة الصحة كانت ناجحة بحسب البنك 
الدويل، كام هناك امكانات يف الشق االجتامعي، وتنفيذ املشاريع 

اء واإلعامر«. للبنى التحتية مع مجلس اال
وقال: »سنقوم بواجباتنا كلجنة املال وفق وظيفتنا الترشيعية 
والرقابية. وسنستكمل الرقابة، ونأمل ان تحفز حكومة ترصيف 
االعامل يف القيام بدورها يف هذا املجال. وقد علمنا من وزير املال 
ببدء التفاوض، وهو ما يجب ان يستمر، ألن املليار دوالر مهمة 
يف سياق االستفادة منها يف اطار رفع الدعم وترشيده. والبنك 

الدويل ينتظر كتابا خطيا العادة التخصيص«.
وأكد كنعان انه »ســيكون هناك جلسة بحضور نائبة رئيس 
الحكومة املوجودة خارج لبنان، ومع وزارات الشؤون االجتامعية 
اء واالعامر، العادة  والصحة والرتبية واالشــغال ومجلس اال
تصويب البوصلة الضائعة، وتأكيد التنسيق مع السلطة املركزية 

واملرجعيات الدولية، حتى ال نفقد خر نقطة ثقة دولية بنا«.

صيــــــ  الدولــــــي مســــــتعد العــــــادة ت البنــــــ   : كنعــــــان 
5 مليــــــون دوالر مــــــن قروضــــــه.. والحكومــــــة مطالبــــــة 
بالتحــــــر واملبــــــادرة ألنها بــــــا لتمويــــــل ترشــــــيد الدعم

 ، نظم تجمع رجال وســيدات االعــامل اللبنانيني يف العا
وكلية إدارة األعامل يف جامعة القديس يوســف   
مســابقة عن ريادة األعامل ما بعد وباء »كوفيد  19« شارك 
فيها أكرث من 500 طالب من جميع املدارس اللبنانية، وقدموا 
قتصاد  أكرث من 105 مشــاريع ريادية وبّنــاءة وخالقة ل

اللبناين ما بعد الجائحة املدمرة.
حرض لقــاء توزيع الجوائز األب الرئيــس جامعة الـ  
الدكاترة واألساتذة،  واللجنة  الربوفسور سليم دكاش، وكبار 
التحكيمية يف كلية إدارة األعامل يف جامعة القديس يوسف 
برئاسة عميد الكلية الربوفسور فؤاد زمكحل، وأعضاء مجلس 
، وأيضاً  إدارة تجمع رجال وسيدات األعامل اللبنانيني يف العا

املسؤولون واملدراء يف املدارس املشاركة.
بدءاً قال زمكحل: إين أفخر بالقبعتني اللتني أرتديهام اليوم: 
قبعتي األوىل كرئيس لتجمع رجال وسيدات األعامل اللبنانيني 
، وقبعتــي الثانية كعميد كليــة إدارة األعامل يف  يف العا
جامعة القديس يوسف، التي تهدف إىل بناء جسور التواصل 
بني عــا األعامل والعا االكادميي. إننــا اليوم نواصل هذا 
الجرس األسايس لنوصله ونوّسعه ليضم املدارس والجامعات 
زر ســيكون الحجر األسايس إلعادة  والرشكات، ألن هذا التا
من مــن صميم القلب، بأن  اء إقتصادنا وبالدنا. ا بنــاء وإ
الركن األخــري الصامد يف لبنان، هو جيل الشــباب والقطاع 
التعليمي، الذي إذا فقدناهام نكون قد فقدنا بالدنا نهائياً، لكن 
يناهــام نكون قد حمينا بلدنا الحبيب وبدأنا معهم إعادة  إذا 
هيكلة بلدنا وإقتصادنا. إن اعادة النمو لن تكون إال من خالل 
جيل الشباب وأفكارهم البّناءة والخالّقة ورشكاتهم الصغرية 

ائنا املقبل. جداً التي ستكون املحرك األسايس إل

مالنــا وثقتنا  وختــم األب دكاش فقال: إن شــبابنا هم 
للمســتقبل. إننا ســنتابع النضال يداً بيد مهام كانت الطريق 
شائكة، لذا ندعوكم إىل أالّ تيأسوا وال تستسلموا، لكن احلموا 
واخرتعــوا بأفكاركم البّناءة والخالّقة، ولنحلم ســويا كيف 
نبني اإلســرتاتيجيات الواقعية إلعادة بناء وطننا وإقتصادنا. 

رسالتنا هي أن نبض لبنان هو عرب شبابه وريادييه.
ثم وّزعت الجوائز للمجموعات الثالث الرابحة وهي:

 املجموعة األوىل: كريس دكاش، وكارل حجار من مدرسة 
راهبات القلب األقدس، سيويف.

.BIOPAY عن مرشوع
 املجموعة الثانية: ماري ترييز حلبي، وإميا ســليامن من 

.BANGOO راهبات القلب األقدس، عني نجم، عن مرشوع
 املجموعة الثالثة: إيلــودي ديراين، أنجيال خويري، ريان 
رتيل، ولني سلامن، معهد األباء األنطونيني، بعبدا، عن مرشوع 
KHEBZETNA.ثم وزعت الشهادات لجميع الطالب املشاركني.

 » ــد  ــ ــي ــ ــوف ــ ــا بـــعـــد »ك ــ ــة »ريــــــــــادة األعـــــمـــــال مـ ــقـ ــابـ ــسـ مـ
بـــيـــن   و 

تفال طب  اال حل ي م

عرض رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف طرابلس 
والشــامل توفيق دبويس األوضــاع االقتصادية وشــؤون 
طرابلسية وشــاملية مع زواره، حيث إستقبل وفداً من نادي 
روتاري طرابلس قوامه: رئيســة النادي رندة ذوق وعضوية 
محمد مجذوب، ليى كرامي وفادي مجذوب، أطلعه عى نشاط 
النادي وخططه املستقبلية عى الصعد كافة، وقدم له معجم 
يف اللغة العربية.  وقال : نحن يف غرفة طرابلس والشــامل 
تتالزم خياراتنا وأنشطتنا مع إطالقنا ملشاريع إستثامرية تعتمد 
عى دراسات علمية متخصصة ال سيام املنظومة االقتصادية 
قتصادنا الوطني من  املتكاملة التي من شــأنها أن تنهــض ب
طرابلس الكربى وهي باتت محط إهتاممات إســتثنائية من 

جهات إستثامرية لبنانية وعربية وإقليمية ودولية. 
بدورها، أشارت رئيسة نادي روتاري طرابلس رندة ذوق اىل 
أن زيارة نادي روتاري طرابلــس للرئيس دبويس هي لتقديم 
معجــم يف اللغــة العربية يحتوي عــى مصطلحات علمية 
ملني أن يستفيد من مضامينه املجتمعني اإلقتصادي  متنوعة 
والرتبوي، كام كان اللقاء مناسبة أطلعنا الرئيس دبويس عى 
مختلف املشــاريع النهضوية اإلستثامرية بحيث أنه ال ميكننا 
إال أن ننوه بابعادها النها ترتقي مبدينتنا طرابلس الكربى اىل 
مصاف العاملية، ونحن بدورنا نثني عى اإلنجازات التي تتحقق 
يف غرفة طرابلس، وأيادينا ممدوة للتعاون والوقوف دامئا اىل 
جانب مشــاريعها اإلنقاذية لتبرص النور وتبل مرحلة التنفيذ 

الفعيل يف املستقبل 
ومــن جهة ثانية إلتقــى دبويس بحضور مديــرة الغرفة 
االستاذة ليندا سلطان وفداً من التجمع الوطني قوامه رئيسة 
التجمــع الدكتــورة ر داال الرافعي، فضل قــدور، أحمد 

جوهر، أســامه ذوق، محمد مجذوب، د. مهى خالد وســهري 
قامة  مقدم، حيث تم التباحث باملراحل األساســية املتعلقة ب
معرض للمنتجات الغذائية املصنعة والحرفيات الصغرية الذي 
يضم منتجني وحرفيني من مختلف املناطق الشــاملية واملنوي 
إقامته يف مرحلة الحقة بالتنسيق والتعاون مع غرفة طرابلس 

والشامل والبلديات والتعاونيات والجمعيات املعنية. 
ويهدف املعرض اىل توفري فرص عمل يف لبنان من طرابلس 
الكربى ويصبح معرضاً موسمياً وسنوياً ميتد ملدة أسبوع، ما 
يجعل منه حدثاً مميزا يســتقطب اللبنانيني من بلدان اإلنتشار 
والســياح ويأخذ بعني اإلعتبار توفري املســتلزمات األساسية 
املتعلقة به وكذلك مراعاة تطبيقات معايري الجودة واملواصفات 

والسالمة الغذائية. 
وقد أوضحت الدكتــورة داال أن فكــرة املعرض قد القت 
إستحســانا وتأييداً ودعامً من الرئيس دبويس ل يســجل 

املعرض املرتقب قصة نجاح مميزة يف هذا املضامر.

دبوسي يعر األوضاع مع »روتاري« طرابلس و»التجمع الوطني« 

تار د نا ر بو مع 

عى الرغم من اعالن عضو نقابة اصحاب املحروقات جورج 
براكس عن انــزال 12 مليون ليرت مــن البنزين يف املحطات 

استمرت طوابري الذل عى هذه املحطات وبصفوف طويلة .
وشكر الرباكس رشكات استرياد البنزين عى الكميات التي 
وضعتها يف السوق املحلية امس والتي حّددتها مبا يقارب 12 
مليون ليرت  بنزين وفقا ًللبيان الصادر عنها، مام سيســاهم 
يف التخفيف من وطأة االزمة خالل الساعات وااليام املقبلة«.

ومتنى يف بيان، »عى املواطنني التخفيف من الضغط عى 
اصحاب املحطات ليتسنى لهم تأمني البنزين للجميع.«

أضاف: ولكن يبقى الســؤال االهم واملوّجه اىل الســلطات 
املعنّية، اىل أين نتجه يف املســتقبل القريب؟ املطلوب وضوح 
يف السياسة املتبعة للوصول اىل حل جذري ونها ينت منه 
وقف تدهور القطاع النفطي وطوابري السيارات امام املحطات 
البنزين املوزعــة اىل جميع املحطات  وتأمني وصول كميات 
يف لبنان وال ســيام يف املناطق التي تعاين كالجنوب وعكار 

والبقاع«.
وختم: ال ميكن معالجة هذه االزمة بحلول مؤقتة. 

وكان قد صدر عن تجّمع الرشكات املســتوردة للنفط البيان 
: »تتناقل بعض وسائل اإلعالم اللبنانية أخباًرا مغلوطة  ا
للنفط وبتوزيع املحروقات يف  تتعلق بالرشكات املســتوردة 

السوق اللبنانية اليوم.
يهّم التجمع أن يؤكد أن الرشكات اســتكملت يف الواقع منذ 
صباح اليوم )امــس ( توزيع املحروقات، بعد موافقة مرصف 

لبنان، وســيكتمل توزيع الكميات املتاحة تباًعا طوال النهار، 
حيث أنه سيتم تســليم ما ال يقل عن 12 مليون ليرت من مادة 

البنزين عى محطات املحروقات.
ويشري التجّمع إىل أن مدير عام وزارة االقتصاد قام بجولة 
حيث تحقق من أن الرشكات املستوردة تقوم بتسليم املحروقات 
مــن دون أي مخالفة. كام يؤكد أنــه يتابع مع مرصف لبنان 

زمة الحالية. ليات املتبعة إليجاد الحلول املناسبة ل ا
أخريًا، يناشــد التجّمع وســائل اإلعالم مراجعته قبل نرش 

أخبار تتعلق بالرشكات املستوردة للنفط«.

طوابير الذل ما تزال في صفوف طويلــــــة امام محطات البنزين
رغــــــم وضع  مليون ليتــــــر من البنزين في الســــــوق املحلية 

ام امام املحطات ا

صدرت امس مواقف عامليــة ونقابية تعلن تأييدها لتحرّك 
االتحاد العاميل العام املقرر الخميس 17 الجاري.

: »ان  وصدر عن  نقابــة الصناعات الغذائيــة البيان ا
االزمــة االقتصادية الخانقة والخطرية التي تشــهدها البالد 
والتي بدأت ترتك انعكاســات خطرية عى مختلف القطاعات 
االنتاجية ومنها الصــــناعات الغذائية واملطاحن التي تنوء 
تحت الكثري من الصعوبات واملشــاكل التي تتطلب معالجات 
ن نقابة الصناعات الغذائية تؤيّد التحرّك  ســــريعة. لذلك ف
الذي دعا اليه االتحــاد العاميل العام خصوصاً أن عى قامئة 
مطالبه تشكيل حكومة قادرة عى معالجة االزمات املرتاكمة 
منذ ســنوات عديدة وعى اقرار االصالحــات الالزمة النقاذ 
البــالد. ان االوضاع التي متر بها البــالد تفرض عى الجميع 
التعــاون وتضافر الجهــود النجاز عمليــة االنقاذ برسعة 

قصوى«.
كذلك أعلن اتحاد نقابات املخابز واالفــران »تأييده الكامل 
للتحرك الذي دعا اليــه االتحاد العــاميل العام الخميس 17 
حزيران 2021 لتحقيق املطالب املحقة والتي تتلخص بالدرجة 

االوىل بتشكيل حكومة وطنية 
قادرة عــى اجراء االصالحات 
االوضاع  ملعالجة  االساســية 
خطرية  باتت  التي  االقتصادية 
املســتويات  مختلف  عى  جداً 
وأكد  واملعيشية«.  االجتامعية 
الفاعلة  »للمشاركة  استعداده 
العاميل  العاميل  االتحــاد  مع 
الرافض  تحركــه  يف  العــام 
الذي  والخطري  املريــر  للواقع 
وصلــت اليــه البــالد نتيجة 
سنوات  منذ  املتبعة  السياسات 
افقار  اىل  ادت  والتــي  عديدة 
الشعب اللبناين برمته«. واعترب 
ان اصحــاب االفــران هم من 
الطبقــة العاملة التي ترّضرت 
متر  التي  السيئة  االوضاع  من 
بها البالد يف ظل غياب سلطة 
معالجة  عــى  وقادرة  فاعلة 
التي تهم ذوي  الحياتية  االمور 

الدخل املحدود 
وعقد اليوم املجلس التنفيذي 

لالتحاد العام لنقابات السائقني وعامل النقل اجتامعه الدوري 
برئاســة مروان فياض وحضور االعضــاء، وناقش االوضاع 
االقتصاديــة واالجتامعية واملعيشــية الصعبة التي متر بها 
البالد وانعكاساتها السلبية عى السائقني العموميني بصورة 
خاصة والطبقة العاملية بصورة عامة. وبحث املجلس ايضاً 
اب العام  يف دعــوة االتحاد العــاميل العام العــام إىل اإل
الخميس 17 الجاري، وابدى تأييده لهذه الدعوة واملشاركة يف 

التحركات واالعتصام والتظاهر لتحقيق املطالب التالية:
1   تشــكيل حكومة انقاذية بالرسعــة الالزمة الجراء 

االصالحات املطلوبة من املجتمع الدويل.
2  معالجة االوضــاع االقتصادية التي بدأت ترتك تأثريات 

سلبية عى الطبقة العاملة وذوي الدخل املحدود.
3 معالجة اوضاع الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

4  عقد مؤمتر نقايب وطني لبحث وضع الصندوق الوطني 
للضامن االجتامعي ودعمه وتطويره وكذلك تعاونية موظفي 
الدولة الن هاتني املؤسستني تشــكالن الحامية االجتامعية 
للطبقة العاملة. واعتــرب املجلس التنفيذي ان »يوم الخميس 
يوماً  ســيكون  حزيــران   17
الحركة  حيــاة  يف  تاريخيــاً 
النقابية رفضــاً للواقع الخطر 
الذي متر بــه الطبقة العاملة 
تفوق  املعيشية  الكلفة  وباتت 
الدخل  وذوي  العــامل  قــدرة 

املحدود«.
الدولية  الغرفة  كذلك أعلنت 
تأييدها  بــريوت  يف  للمالحة 
اب العــام الذي دعا اليه  ل
االتحــاد العــاميل، »من أجل 
حكومة  تشكيل  اىل  املسارعة 
تضــم وزراء أكفــاء ونظيفي 
تنفيذ  عــى  ومؤمتنة  الكف، 
املطلوبة وقادرة  االصالحــات 
عى معالجة االزمات واالوضاع 
واملعيشية  واملالية  االقتصادية 
من  البالد  فيهــا  تتخبط  التي 
الشــعب  بثقة  جهة، وتحظى 
العريب  واملجتمعني  اللبنــاين 
كام  أخرى«  جهة  من  والدويل 

ورد يف بيانها.

ميــــــس ال العمالــــــي  االتحــــــاد  لتحــــــّر  نقابــــــي  ييــــــد  ت

الجوع« انتشر  بعدما  يسمع  من  »هــل 
ــة  املــ فــــي   4 يــــــــادة   : االســــمــــر 
ــان  ــبـ ــوجــات االلـــبـــان واالجـ ــت ــن ــى م عــل
الدكتور بشــارة  العام  اكد رئيس االتحــاد العاميل 
االســمر يف ترصيح، ان »االزمات ترتاكم الواحدة تلو 
االخرى يف ظل غياب املســؤولية واملســؤولني ، فبعد 
تفاقم ازمــة الكهرباء، وفقدان املحروقــات والدواء، 
وارتفاع اســعارها، تطل علينا اليوم ازمة زيادة اسعار 
بنسبة  الحليب  ومشــتقات  واالجبان  االلبان  منتجات 
تزيد عن 40 يف املئة، بسبب كلفة الكهرباء املضاعفة 
وارتفاع اسعار املحروقات وفقدانها، باالضافة اىل عدم 
توافر العلف املدعوم، مام يزيد االعباء عى العامل وذوي 
الدخل املحــدود يف ظل االزمــة االقتصادية الخانقة 
التي متر بها البالد، االمرا لذي يتطلب تشكيل حكومة 
بالرسعة الالزمة ملعالجة االوضاع الخطرة التي تعانيها 

كل القطاعات االنتاجية والتجارية ...
لذلك يؤكد االتحاد العاميل العام ان الشــعب  يعد 

يحتمل ، والجوع انترش بني الناس فهل من يسمع ؟«.

نظمت الجامعــة األمريكية يف بريوت  كلية ســليامن 
العليان إلدارة األعــامل ومبادرة »خضة بــريوت« ومجلس 
األعامل اللبناين يف الكويت سلسلة من الندوات اإللكرتونية، 
»بهدف تسليط الضوء عى الفرص االستثامرية املميزة املتاحة 
عند دعم املطاعم يف لبنان وتوسيع إطار أعاملها خارج لبنان 
وصوال إىل أســواق عربية متعددة منها الكويت، السعودية، 

قطر، اإلمارات العربية املتحدة ومرص«.
ويشمل النشاط  6 ندوات، بدأت يف 8 حزيران وتستمر حتى 
13 متوز، كل يوم ثالثاء من الســاعة الخامسة اىل السادسة 
مســاء بتوقيت الكويت وبريوت. يحا فيها عدد من رجال 
وسيدات أعامل ناجحني، ســيقدمون رشحا عن خرباتهم يف 
مواجهة األزمــات وكيفية التعامل معها، كام ســيطرحون 
الطرق املتاحة أمام أصحاب املشاريع للتوسع عربيا واألدوات 
املالية والبرشية والتكنولوجية التي سيحتاجونها ألي خطوة 
مشابهة. كام ســيقدم املتحدثون معلومات تتعلق باألسواق 
العربية وكيفية دخولها ال ســيام أســواق اإلمارات العربية 

املتحدة، الكويت، قطر، السعودية ومرص.
وتعليقا عى النشاط، قالت عضو مجلس اإلدارة يف مجلس 
األعامل اللبناين يف الكويت سارة عبد الصمد: إن »مشاركتنا 
، تندرج ضمن مســؤوليتنا والتزامنا  يف تنظيم هذا الربنام
تقديم الدعم للمؤسســات الصغرية واملتوســطة الحجم يف 
لبنان والتي تشــكل الجزء األكرب من املؤسســات اللبنانية، 

وبالتايل فهي محرك أسايس يف تنشــيط االقتصاد اللبناين 
ويف خلق فرص عمل«.

وأضافت: »نحن يف مجلس األعــامل اللبناين يف الكويت 
ى وأفــكار جديدة أمام  نعمل عــى تقديم الدعم يف طرح ر
أصحاب هذه املؤسســات واملشاريع ومســاعدتهم عى فهم 
األسواق العربية ومن بينها الكويت يف حال رغبتهم بالتوسع 

واختيار منطقة أخرى لنشاطهم«.
ولفتت عبــد الصمد إىل أن »قطــاع املطاعم هو أول قطاع 
بدأنا العمل عليه وســنغطي الحقا قطاعــات أخرى حيوية 
يف االقتصــاد اللبناين«. وقالت: »هذه املنصة مكثفة وتغطي 
الت التي تراود أصحاب املشاريع. وميكن للراغبني  جميع التسا
مبتابعــة الندوات » زيارة صفحة مجلس األعامل اللبناين يف 
الكويت أو الجامعة األمريكية يف بريوت عى مواقع التواصل 

االجتامعي لالطالع عى طريقة التسجيل«.
من جهتها، قالت ممثلة كلية سليامن العليان إلدارة األعامل 
يف الجامعة األمريكية يف بريوت ومبادرة »خضة بريوت« فدا 
كنعان: »إن املبادرة هي لالحتفال بنجاحات أصحاب املطاعم 
يف لبنان، ال سيام يف ظل الســمعة الطيبة التي يحظى بها 
هذا القطاع عى الصعيد العريب. ونحــن بصدد تنظيم املزيد 
من الندوات اإللكرتونية الالحقة التي ســتكون مرتبطة بهذا 
الربنام لنبذل أقــى ما ميكننا للمســاعدة وجذب فرص 

االستثامر«.

ــار فـــي املــطــاعــم  ــم ــ ــر االســت ــ ــول ف ــيــة حــ ــرون ــت ــك ل نـــــدوات 

أجــرت النقابــة اللبنانيــة للدواجن 
الجمعة  إدارتهــا،  انتخابــات ملجلــس 
، يف حضور مندوب وزارة العمل،  املا
وتوزعت  بالتزكية،  املرشحون  فاز  حيث 
املهــام يف مــا بينهم بالتزكيــة ايضاً، 
: وليم بطرس رئيســاً،  وجــاءت كا
هشــام عبداللــه نائباً للرئيــس، رواد 
مكاري أميناً للرس، ســمري عاشور أميناً 
للصنــدوق، واألعضاء رميــه فريجيي، 
النوام، ســعد رعد،  الهــوا، هيثم  رالف 
اسطفان كرم، ســليامن الكعدي، وسام 

طحان وحسان غزال. 
وأشــاربطرس  يف ترصيــح إىل أن 
»االنتخابات تأ وســط تحديات كبرية 
تواجــه البلد عى مختلف املســتويات، 
انهيار مايل  ما نشــهده من  ال ســيام 
واقتصــادي ومعييش ينعكس بشــكل 
مبــارش عى القطاع بكافــة مفاصله، 

وهــذا ما يتطلــب املزيد مــن التكاتف 
والتضامن يف مــا بيننا لحامية القطاع 
فيه،  العاملني  جميــع  عــى  والحفا 

منتجني ومزارعني وعامال«.
وأكد ان »عمــل مجلس اإلدارة الجديد 
ســينصب عى توحيد الصفوف يف ظل 
الرسمي،  املستوى  الحاصل عى  التخبط 
انعكاســات  من  يؤدي  ان  ميكــن  وما 
سلبية عى قطاع الدواجن، وكذلك وضع 
برنامــ عمل واضح وهــادف لحامية 
القطاع وإعالء شــأنه مبا يستحق أمام 

املسؤولني والرأي العام«.
الدولة  يف  املسؤولون  لنا  »عرّب  وختم 
وعى مختلف مستوياتهم عن اهتاممهم 
الشديد بتفعيل ودعم القطاعات املنتجة، 
لذلك ننتظــر االهتامم والدعم، خصوصاً 
ان قطاع الدواجن نجــح بامتياز ويأ 
يف طليعة القطاعات االنتاجية محلّياً«.

ــن ــ ــدواج ــ ــا لــنــقــابــة ال ــسـ ــيـ ايلي باسيل رئيسا ملجلس بـــطـــر رئـ
للمحروقات »ورديّة«  دارة 

هولدينكز  »ورديّــة  رشكة  أعلنت 
إنك ش. م. ل.« أن رشكة »فكرتا ش. 
كامل  متلّكت  قد   ،») )هولدين ل.  م. 
أســهم رشكة »ورديّة هولدينكز إنك 
ش. م. ل.« بتاريخ 4 حزيران الجاري.
جديد  إدارة  مجلــس  وتم انتخاب 
لرشكة »ورديّة« مؤلف من الســادة: 
إدارة  مجلس  رئيس  باســيل   إييل 
ومدير عام، يوســف باسيل  عضو 
مجلس إدارة، ياسمني باسيل  عضو 
مجلس إدارة، مارك عســاف  عضو 

مجلس إدارة.
وأفادت الرشكة بالتايل أن كالً من 
قرطباوي،  خالد  الشــويعر،  »هاين 
وجورج رشتــوين  يعــد لهم أي 
أو وظيفية لدى  مهمــة إداريــة و

رشكة »وردية«.

لسة ا ال كنعا ي



ــات ــيـ دولـ ــات   ــيـ ــربـ عـ
الثلثاء 15 حزيران 2021

نتائ اللوتو اللبناني
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

: 1909 وجاءت النتيجة عى الشكل اال
االرقام الرابحة: 1ـ  3ـ  4ـ  31ـ  34ـ  39 الرقم االضايف: 

13
 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

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

ـ الجائزة االجاملية: 304871795ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ـ الجائزة االفرادية: 304871795ل.ل.
 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 68064120ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 21 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 3241149ل.ل.
 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 68064120ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 1036 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 65699ل.ل.
 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 
141584000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 17698 شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

 املبال املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب 
املقبل: 1448303747ل.ل.

نتائ زيد

جرى مساء امس سحب زيد رقم 1909 وجاءت النتيجة 
: كا

الرقم الرابح: 37250
 الجائزة االوىل: 75000000 ل.ل.
ـ عدد االوراق الرابحة: ثالثة اوراق

ـ الجائزة االفرادية لكل ورقة: 25000000ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 7250

900 ل.ل. الجائزة االفرادية: 000
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 250

90 ل.ل. الجائزة االفرادية: 000
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 50

الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.
املبال املرتاكمة للسحب املقبل: 25000000 ل.ل.

نتائ يومية

جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 1131 وجاءت 
: النتيجة كا

 يومية ثالثة: 502
 يومية اربعة: 7570

 يومية خمسة: 47128

ــطــو  الــكــنــيــســ يــعــلــن عــن الــ
ــحــكــومــة ــتــشــكــيــل ال الـــعـــريـــضـــة ل

نرش موقع الكنيست الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة 
اإلرسائيليــة الجديدة، وأكــد أن األزمة السياســية وغياب 
االســتقرار الحكومي منذ عامني، إضافــة إىل أزمة كورونا 
التي وضعت االقتصاد اإلرسائييل أمام تحديات اســتثنائية، 
كلها عوامل دفعت بالكتل إىل االتفاق عى تشــكيل »حكومة 

وحدة«.
يشــار إىل أن النص الذي نرشه املوقــع  يتطرق إىل ذكر 
الله، والواليات  فلســطني، والفلســطينيني، وإيران، وحزب 

املتحدة.
ن الحكومة اإلرسائيلية ســرتكز عى  وبحســب املوقع، ف
املجالــني املدين واالقتصــادي، وســتنطلق يف أعاملها بعد 
املصادقة عى امليزانية للســنوات املقبلــة، الفتاً إىل أنه بعد 
التنصيب، ســيطلب من الوزراء املبارشة يف معالجة القضايا 
امللحة، ومحاربــة امليزانيات، وتحديد أولويــات إجراءاتهم، 

وتنفيذ سياساتهم الجديدة يف الوزارات.
وأضاف موقع الكنيســت أنه »يتوجــب عى الحكومة أن 
تتبنى خالل وقت قصري من تنصيبها قــراراً حكومياً يتعلق 
بنقــل جميع املكاتــب والهيئات والوحــدات الحكومية إىل 
القــدس«، الفتاً إىل أنه »عى الحكومــة العمل عى تحصني 
األمن اإلرسائييل والحفا عى وســالمة املســتوطنني من 
منطلق السعي املســتديم إىل صنع السالم. إضافة إىل تعزيز 
مكانة وزارة الخارجية باعتبارها الجهة التنســيقية مبجال 

العالقات الخارجية إلرسائيل«.
ومن أبرز البنود الحكومية التي نرشها موقع الكنيســت 
هو االتفاق عى أن يطرح وزير اإلســكان االرسائييل خطة 
لتســويق 300 ألف وحدة استيطانية، كذلك نصت البنود عى 
تعزيز األمن الشــخ للطــالب يف »إرسائيل« ودور قوات 
الرشطــة، إضافة إىل التزام الحكومة بتشــجيع الهجرة إىل 

فلسطني املحتلة.  
وشــملت البنود تعهد كتل االئتــالف تأييد ترشيع »قانون 
التجنيد« وفقاً لخطة وزارة األمن بحيث يصل سن اإلعفاء من 

الخدمة العسكرية إىل 21. 

ــق بـــالـــعـــربـــيـــة ــ ــّل ــ ــع ــ ــــريــــف ي
ــة بــنــتــنــيــاهــو ــ ــاحـ ــ  حـــــول اإلطـ

علق وزيــر الخارجية اإليراين، محمــد جواد ظريف، عى 
انتهاء ســلطة رئيس الوزراء اإلرسائييل الســابق، بنيامني 
نتنياهو، بعد تصويت الكنيست لصالح منح الثقة لـ«حكومة 

التغيري«.
وقال محمد جــواد ظريف يف تويرت: »بعد فرتة طويلة من 
الحروب واالعتداءات ضد الفلســطينيني والتهديدات املوجهة 
للجمهورية اإلسالمية، ها هو الطاغية يسقط، وها هي غزة 

ترفع شارة النرص، وتواصل إيران مسرية العزة«.
وأضاف: »لعل من يأ بعده )بعد نتنياهو( يتعلم أن البنيان 

ه«. الذي تأسس عى االعتداء واالحتالل لن يطول بقا

ــــــا« ــ ــ ــ ــــــــرة »دنـــ ــ ــ ــــــــزّود باملدّمـــ ــ ــ ــــــــة تتـــ ــ ــ ــــــــة اإليرانيـــ ــ ــ البحريـــ

أ علن رئيس لجنة االنتخابات 
إيران، جــامل عرف، يف  يف 
مؤمتــر صحفي امــس، أنه 
االســتطالعات  عى  »وبناًء 
ن  ف االلكرتونية،  املواقع  يف 
37% إىل 47% مــن املواطنني 
يف  سيشــاركون  اإليرانيون 
االنتخابات، وهناك 59 مليون 
لهم  يحق  شخص  و310307 

االقرتاع«. 
صندوق  أن 67000  وأكّــد 
اقرتاع خصصــت النتخابات 
وخصص 75000  الرئاســة، 

صندوق اقرتاع النتخابات البلدية والقروية.
عــرف أكّد أنه »تّم تجهيــز مراكز االقرتاع بــكل ما تحتاجه 
العملية االنتخابية وفقاً لتعليامت الرعايا الصحية، وأن املرشفني 

عى االنتخابــات تلقوا لقاح 
كورونا«.

وعــن االنتخابــات خارج 
إيران، قال إنه »سيكون هناك 
رأي  صنــدوق  من 450  أكرث 
 ،» موزعــة يف أنحــاء العا
»االنتخابــات  أن  موضحــاً 
الرئاسية اإليرانية ستقام يف 

.» 101 دولة يف العا
لجنــة  رئيــس  ولفــت 
أن مراكــز  إىل  االنتخابــات 
االقرتاع ستبقى مفتوحة لغاية 
الساعة 12 من ليل الجمعة 18 
حزيران ، مع احتامل متديدها إىل الساعة الـ2 من فجر السبت. 
وكان الجيش اإليراين أعلن يف وقت ســابق أن االنتخابات 

فرصة لتعزيز القوة الناعمة للنظام.

مدمرة  امس،  اإليــراين،  الجيش  ضم 
»دنــا« وكاســحة األلغام »شــاهني«، 
محليتــي الصنع، إىل أســطول الجنوب 
التابع للقوة البحرية للجيش اإليراين يف 

مدينة بندر عباس.
ويف التفاصيــل، صممت »دنا«، وهي 
إرشاف  تحت  »جمران«،  فئة  من  الرابعة 
القــوة البحرية االســرتاتيجية للجيش 
اإليراين يف مجمــع الصناعات البحرية 
القوات  وإســناد  الدفاع  لــوزارة  التابع 
إىل  لالنضامم  جاهزة  وهي  املســلحة، 
األســطول الجنــويب للقــوة البحرية 

اإليرانية، وفق وكالة »فارس«.
وعــن خصائص هذه املدمــرة، تجدر اإلشــارة إىل أنه تم 
تجهيز »دنا« اإليرانية الصنع، مبجموعة متنوعة من املعدات 
الدفاع والهجوم املصنوعة محليا، باإلضافة إىل  ومنظومات 
القدرة عى اإلبحار ملســافات طويلة يف البحار واملحيطات، 
والقدرة عى البحث واالستكشــاف واالســتطالع واملراقبة 
والتصدي وتدمري أي تهديد جوي أو بحري أو تحت سطح املاء 
إذا لزم األمر، حيث تضم هــذه املدمرة منظومة ذات مميزات 

خاصة، ولها 4 محركات ديزل مطورة، بحسب »فارس«.
باإلضافة إىل ما سبق، أشــارت »فارس« إىل ميزات أخرى 
لهذه املدمرة، وكشــقت أن »دنا« تتميــز بتحديث منظومات 
ســطح«، وصواريخ  الحرب اإللكرتونية، وصواريخ »سطح
جو«، ومنظومة الســونار، وقاذفة الطوربيدات،  »ســطح
ومختلف أنواع املدافع الخفيفة والثقيلة، وتوســيع مساحة 
اقالع وهبوط املروحيات. كــام أن طول هذه املدمرة يبل 95 
مرتا، وعرضها 11 مرتا ووزنها نحــو 1500 طن، بينام يبل 
طول كاسحة األلغام »شــاهني« 33 مرتا، وعرضها 11 مرتا، 
وغاطسها 180 سم، وتم تصنيعها من قبل خرباء وزارة الدفاع 
وإسناد القوات املسلحة بتكنولوجيا حديثة وقادرة عى تعقب 
وتحييد جميع أنواع األلغام البحرية، وفق ما ذكرت »فارس«.

ويف مراســم تزويد القوات البحريــة يف الجيش اإليراين 
باملدمرة »دنا«، قال الرئيس اإليراين، حسن روحاين، أنه »يوم 
جيد جدا أن تكون الصناعة الدفاعية يف البالد عى اســتعداد 
لتشغيل مدمرة كبرية بواسطة خربائها يف غضون 8 سنوات«.

وأضــاف: »هذه املدمــرة جاهزة اليوم للقيــام مبهامها..
نحن ســعداء جدا بالجهود املستمرة للقوات املسلحة من أجل 
، ومنت اليوم هو عالمة عى اســتمرارية  االكتفاء الــذا

طريق االكتفاء الذا للقوات املسلحة«.
وقال الرئيس اإليراين: »نقول لــدول الجوار إن قوة قواتنا 

املسلحة داعمة لكم«.
وأكمل: »قوة إيران وقواتها املســلحة للــردع والدفاع عن 
النفس، ونحن ال ننوي االعتداء عــى أي دولة«، موضحا أن 
» قواتنا البحرية يف الخليــ و بحر عامن هي للحفا عى 
الخلي وبحر عــامن، وحامية طرق املالحــة البحرية يف 
املحيط الهندي والبحر األحمر«. وأكد حسن روحاين أن »إيران 
ضامنة ألمــن الخلي ودول املنطقــة«، وأردف: »نحن ندعم 
استقالل وسياســة دول املنطقة، والعا شهد كيف حاربت 
إيران اإلرهاب يف ســوريا والعراق واليمن بطلب رسمي من 
تلك الدول«، مشريا إىل أن »إيران ال تسعى  للتوتر والحرب مع 
أمريكا، لكنها لن تستسلم أمام أي دولة تعتدي عى أراضيها«. 
كام لفت روحاين أن »طهران ال تحتاج إىل أسلحة دمار شامل 
للدفاع عن أراضيها، وال تسعى لحيازة أسلحة نووية«، مؤكدا 
أن »طهران ســترتاجع عن خفض التزاماتها النووية وتنفذ 

االتفاق بالكامل، يف حال التزام األطراف األخرى به«.
وتابع: »الواليات املتحدة وأوروبا قبلتا بتنفيذ الكثري من التزاماتها 
يف االتفاق النووي، وندعوها إىل القبول بتنفيذ بقية االلتزامات«، 
مشددا عى أنه »ميكن إليران تخصيب اليورانيوم بنسبة أكرث من 

63% يف أي لحظة تريد«.

صابـــــــــــــــة  مليـــــــــــــــون  و  وفـــــــــــــــاة  مليـــــــــــــــون  3
بســـــــــــــــبب فيـــــــــــــــرو كورونـــــــــــــــا حـــــــــــــــول العالـــــــــــــــم

والبيانات  األراقم  خر  أظهرت 
الصــادرة عن جامعــة »جونز 
إجاميل  ارتفاع  امس،  هوبكنز«، 
الوفيــات جــراء تفــيش وباء 
 3 8 إىل  العــام  حــول  كورونا 
مليــون حالة فيام تم تســجيل 

176 مليون إصابة.
املتحدة  الواليــات  وتتصــدر 
قامئة أكرث الــدول ترضرا جراء 
فيها  حصد  حيث  الوباء،  تفيش 
فريوس كورونا أرواح نحو 600 
ألف شــخص، وسجلت أكرث من 

33 مليون إصابة. 4
2 الربازيــل: 487401 وفاة، 

17 مليون إصابة. وأكرث من 4
حالــة   370384 الهنــد:   3
وفاة، ونحو 5 ماليني و290 ألف 

إصابة.
4 املكســيك: 230150 حالة وفــاة، ومليونان و454 ألف 

إصابة.
5 بريو: 188443 حالة وفاة، وأكرث من مليونني إصابة.

4 مليون إصابة. 6 بريطانيا: 128 ألف حالة وفاة، ونحو 6
4 مليون  7 إيطاليــا: 127 ألف حالة وفاة، وأكــرث من 2

إصابة.

8 روسيا: 126430 حالة وفاة، وخمسة ماليني و208687 

إصابة.

5 مليون  9 فرنســا: 110553 حالة وفاة، وأكرث مــن 8

إصابة.

3 مليون  10 كولومبيا: 95778 حالــة وفاة، وأكرث من 7

إصابة.

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــة النوويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة للطاقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة صينيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي محطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــّر فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تسـ
نقلت شبكة »يس إن إن« عن مصادر أن الحكومة األمريكية 
تلقت األسبوع املا تقريرا بشأن حدوث »تهديد إشعاعي« 
يف محطة تايشان الصينية للطاقة النووية، وتقوم بالتحقق 

من ذلك.
وأوضحت الشــبكة اإلخبارية األمريكيــة أن التحذير من 
»تهديد إشعاعي وشيك« جاء من رشكة فراماتوم الفرنسية، 
التي متتلك جزئيا محطة تايشان للطاقة النووية يف مقاطعة 

غوانغدون وتساعد يف تشغيلها.
وحسب شــبكة »يس إن إن«، قالت الرشكة يف تقرير إىل 
وزارة الطاقة األمريكية: »إن الوضع يشــكل تهديدا إشعاعيا 
وشيكا للمنشأة والجمهور، وتطلب رشكة فراماتوم عى وجه 
الرسعة إذنا لنقل البيانات الفنية واملســاعدة التي قد تكون 

مطلوبة إلعادة املحطة إىل التشغيل العادي«.
ونقلت الشبكة التلفزيونية األمريكية عن رشكة فراماتوم 

أن املنظم الصيني رفع حدود الكشف اإلشعاعي خارج محطة 
الطاقة النووية، من أجل تجنب إغالق املنشأة.

وأبل مصدر مطلع الشبكة بأن  املسؤولني األمريكيني يف 
الوقت الحايل ال يعتقدون أن الترسيب وصل إىل »مســتوى 

األزمة«، لكنهم يقرون بأن الوضع يستدعي املراقبة.
 وكشفت مصادر، حســب الشبكة التلفزيونية األمريكية، 
أن مجلس األمــن القومي األمري عقد، عــى خلفية هذا 
، كام ناقشت  التقرير، عدة اجتامعات خالل األسبوع املا
اإلدارة االمريكية الوضع مع الحكومة الفرنسية والخرباء يف 
وزارة الطاقة، وأفيــد بأن الواليات املتحدة أجرت اتصاالت مع 

الحكومة الصينية، إال أن مداها غري معروف.
وأفيد أيضا بأن رشكــة فراماتوم تواصلــت مع الواليات 
املتحدة للحصول عى إذن، من شــأنه أن يســمح باستخدام 
املساعدة التقنية األمريكية لحل املشكلة يف املحطة الصينية.

ــدام بحق  ــ ــاإلع ــ ب ــة  ــي ــهــائ ن ــام  ــكـ أحـ
بمصر اإلخـــــــــوان  مـــن  ــادات  ــ ــي ــ ق

قضت محكمــة النقض املرصية، امــس، بتأييد إعدام 12 
متهام من بينهم قيادات من تنظيم اإلخوان اإلرهايب، لتكون 
أحكاما نهائيــة واجبة النفاذ ضمن قضيــة اعتصام رابعة 

العدوية التي يعود تاريخها إىل عام 2013.
وجاء حكــم محكمة النقض بتأييد اإلعــدام لكل من عبد 
الرحمــن الرب ومحمــد بلتاجي وصفوت حجازي وأســامة 
ياســني وأحمد عارف وإيهاب وجدي محمد ومحمد عبدالحي 
ومصطفى عبدالحي الفرماوي وأحمــد فاروق كامل وهيثم 
، وعبدالعظيم إبراهيم  السيد العريب ومحمد محمود عيل زنا

محمد يف قضية تدبري اعتصام رابعة العدوية.
كام خففــت املحكمة العقوبة لـ31 مــن إعدام إىل مؤبد 

وانقضاء الدعوي ملتهم للوفاة وتأييد باقي األحكام.
الف من  وتعود القضية إىل عــام 2013، عندما اعتصم ا
أنصار تنظيم اإلخوان يف ميــدان رابعة العدوية يف منطقة 
مدينة نرص بالقاهرة، يف أعقاب عزل الرئيس األسبق محمد 

مريس.
وصنفت مــرص اإلخوان جامعة إرهابيــة يف أواخر عام 
2013، بعد تورطهم يف عدد من الهجامت الدامية عى قوات 

األمن يف أعقاب عزل مريس.

جونسون: ال نريد حربا باردة مع الصين
قال رئيس الوزراء الربيطاين، بوريس جونسون، امس، إن 
حلف شــامل األطل )الناتو( ال يريد حربا باردة جديدة مع 

الصني.
وأضــاف يف ترصيح لــدى وصوله إىل قمــة الناتو يف 
بروكسل: »عندما يتعلق األمر بالصني، ال أعتقد أن أي شخص 
حول الطاولة يريد االنزالق إىل حرب باردة جديدة مع الصني«.

ورصح بأنــه يعتقد »أن الجميع يــرون التحديات، ويرون 
األشــياء التي يتعني علينــا إدارتها معا، لكنهــم يرون أيضا 

الفرص«.

« بكين تدين بيان »
 

دانت ســفارة الصني يف لندن، امس، البيان املشرتك الذي 
أصدره زعامء مجموعة الســبع ووصفته بأنه تدخل صارخ 
يف الشؤون الداخلية لبالدها، وحثت املجموعة عى الكف عن 

تشويه صورة الصني.
( أن  وأضافت السفارة أنه يتعني عى مجموعة السبع )7
تفعل املزيد من أجل تعزيز التعاون الدويل، بدال من التســبب 

بشكل مصطنع يف املواجهة واالحتكاك.
، جو بايدن، يف ترصيح  هذا وقد اعترب الرئيس األمريــ
صحفي خالل قمة السبع، أن القوى »الدميقراطية« تخوض 
منافسة مع الدول التسلطية، وليس فقط مع الصني، مشددا 

عى أن الواليات املتحدة ال تسعى إىل نزاع معها.

ــورية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي البـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوة ناسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار عبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ انفجـ
جرح عدد من األشــخاص بانفجار عبوة ناســفة وسط 

مدينة الباب يف ريف حلب الشاميل الرشقي، يف سوريا

ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية أن الجرحى أفراد من 

املنتمني لتنظيامت موالية لرتكيا، إضافة إىل مدين.

وقالــت صفحات إخبارية من املدينة إن العبوة الناســفة 

كانت مزروعة أســفل سيارة من نوع »سنتافيه« قرب جامع 

اإلحسان وســط املدينة، وأوضحت أن الســيارة تعود ألحد 

أصحاب مكاتب الرصافة يف املدينة.

الدنمار تستدعي السفير الروسي
اركية امس ، السفري الرويس يف  استدعت وزارة الخارجية الد
كوبنهاغن إىل مقر الوزارة، عى خلفية مزاعم بأن طائرات حربية 

. ارك يوم الجمعة املا روسية انتهكت املجال الجوي للد
اريك، يبي كوفود، يف بيان، إن  وقال وزير الخارجية الد
اريك مرتني  »انتهاك املقاتالت الروســية للمجال الجوي الد

هو انتهاك خطري وغري مقبول وينتهك القوانني الدولية«.
اركية أنه من املقرر أن يبحث  وأوضح بيان للخارجية الد
وزير الخارجية، الذي سيحرض قمة الناتو يف بروكسل، اليوم 

االثنني، الحادث مع زمالئه من دول الحلف.

اعــــــالنــــــات مـــبـــوبـــة

4 نـــــحـــــو  اإليــــــــرانــــــــيــــــــة:  ــــــابــــــات  االنــــــتــــــ لــــجــــنــــة 
ــــابــــات مــــــن اإليـــــرانـــــيـــــيـــــن ســـــيـــــشـــــاركـــــون فــــــي االنــــتــــ
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‰uDÝ« W?½U?O??Ë qO??G??Að ‰U??L??Ž«

Æ ËdOÐ Q�d* lÐU²�« WO{—_«  UO�ü«

Ác¼ w� „«d??²??ýù« 5³??ž«d�« vKŽ

◊Ëd??A�« d???²??�œ V×??Ý W??B???	UM*«

Q�d*« w� Ê«u¹b�« W×KB� s� ’U)«

—U??N½ s� ¡«b??²Ð« ¨f?�U?)« o?ÐUD�« ‡

p???�–Ë ¨≤∞≤±Ø∂Ø±¥ w??� 5???M??Łô«

Æw�UEM�« Â«Ëb�« sL{

÷Ëd??F�« .b??I??²� WKN??� d??š¬ Ê≈

t???O???� l?	«u�« 5M?Łô« —U???N½ wN???²?Mð

…dAŽ WO½U?¦�« WŽU��« ≤∞≤±Ø∂Ø≤∏

ÆÎ«dNþ

—U?NM�« w� ÷Ëd?F�« Òi� Íd?−¹Ë

≤∞≤±Ø∂Ø≤∏ t??????O?????� l?	«u�« t?ð«–

b?FÐ nBM�«Ë …dA?Ž WO½U?¦�« WŽU?��«

ÆÂUF�« d¹b*« fOzd�« V²J� w� dNE�«

∞±Øμ∏∑∞∑μ ∫nðU¼

∞±Øμ∏μ∏≥μ ∫f�U�

≤∞≤±Ø∂Ø±∞ w�  ËdOÐ

nOKJ²�UÐ ÂUF�« d¹b*« fOzd�«

w½U²OŽ .dJ�« b³Ž dLŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈

w� Í—U??I???F�« q−??��« W?½U??�√ s�

tKŠ“

t²?HBÐ d¼U?{ ·“uł w½U¼ VKÞ

bMÝ d¼U{ tK�«b?³Ž ·“uł sŽ ö?O�Ë

·“u??ł q?�u??LK� l?zU??{ ‰bÐ p?OK9

r	— —U?IF�UÐ t?²B×Ð d?¼U{ tK�«b?³Ž

…eNł« W½UO .eKð ÊöŽ≈

W�—U� VMAX¥μ∞F s¹e�ð

W?¹d¹b??????� ÂËe?� DELLEMC
W�UF�« WO�U*«

Âu¹ s� nBM�«Ë WFÝU?²�« WŽU��«

d?Ný s� ”œU?��« t?O� l	«u�« ¡U?¦K¦�«

 U?B?	UM*« …—«œ« Íd?& ¨≤∞≤± “u9

‡ ÊuC?OÐ W¹UMÐ w� szUJ�« U¼e?�d� w�

¨ Ëd???OÐ ‡ l?¹UMB?�« ‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U???ý

WO�U*« W¹d?¹b� ‡ WO�U*« …—«“Ë »U?�(

s¹e�ð …e?Nł« W½U?O .eKð ‡ W?�UF�«

DEL- W???????�—U??????� VMAX¥μ∞F
LEMC

5¹ö� W?²Ý jI?� ∫X	R*« 5�Q²�« ‡

ÆdOž ô WO½UM³� …dO�

Æ—UFÝ√ .bIð ∫.eK²�« WI¹dÞ ‡

d²�œ ’uB½ o�Ë ¨÷ËdF�« ÂÒbIð

ŸöÞù« sJ1 Íc�« ¨’U?)« ◊Ëd?A�«

‡ W??O�U*« …—«“Ë s� t??OKŽ ‰u??B??(«Ë

e???�d*« ‡ W???�U???F?�« W???O�U*« W?¹d¹b???�

Æ ËdOÐ ‡ `KB�« ÷U¹— ‡ w½Ëd²J�ù«

rK?	 v�« ÷Ëd???F?�« qBð Ê« V?−¹

W?O½U¦�« W?ŽU��« q³?	  UB?	UM*« …—«œ«

a¹—Uð o³�¹ q?LŽ Âu¹ dš¬ s� …d?AŽ

Æ.eK²�« W�Kł

 UB	UM*« …—«œù ÂUF�« d¹b*«

WÒOKF�« ÊUł Æœ

¥∂∑nOKJ²�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

b¹b9 sŽ ÊöŽ≈

W�UŽ WB	UM�

 ËdOÐ Q?�d� —U?L¦²?Ý«Ë …—«œ« sKFð

‰ULŽ« c?OHM²� W�UŽ W?B	UM� b¹b9 sŽ

d?³?(«Ë W?FÐUÞ  ô¬ W?½U?O? ¨b¹—uð

Æ ËdOÐ Q�d� WłUŠ UNÐ ’U)«

Ác¼ w� „«d??²??ýù« 5³??ž«d?�« vKŽ

◊Ëd??A?�« d??²??�œ V?×??Ý W??B???	UM*«

Q�d*« w� Ê«u¹b�« W?×KB� s� ’U)«

—U??N½ s?� ¡«b??²Ð« ¨f�U??)« o?ÐUD�« ‡

p???�–Ë ¨≤∞≤±Ø∂Ø±¥ w???� 5??M???Łô«

Æw�UEM�« Â«Ëb�« sL{

÷Ëd??F�« .b??I??²?� WKN??� d??š¬ Ê≈

t???O??� l	«u?�« ¡U??¦K?¦�« —U??N?½ wN??²?Mð

…dA?Ž WO½U¦�« W?ŽU��« ≤∞≤±Ø∂Ø≤π

at EDL offices (address
shown below) during official
working hours, starting June
14, 2021, upon payment of
the sum of Five hundred
thousand LEBANESE
POUNDS (500,000LBP).

ELECTRICITE DU LI-
BAN

Prefabricated Cell#38-
EDL Headquarters

22,RUE DU FLEUVE
P.O.BOX 131, BEIRUT
LEBANON
PHONE: 961-1-442720-

442729
FAX:961-1-583084
In order to be considered

for inclusion in the Bidding,
firms should return the docu-
ments to EDL offices at the
above mentioned address not
later than the end of official
working hours (Beirut local
time) on July 30,2021 (pre-
viously set on June 4,2020)
before 11:00a.m at the latest,
duly completed and accom-
panied by the required sup-
porting material.

Any clarification related
to the bidding documents
can be submitted in writing
to the address mentioned
above before June 16,2021.
Please note that it is manda-
tory to submit your clarifica-
tions in hard and electronic
copy (Microsoft excel for-
mat).

Date: 10/6/2021
¥∂π nOKJ²�«

REPUBLIC OF LEBA-
NON

ELECTRICITE DU LI-
BAN (EDL)

INVITATION TO BID
FOR THE CONSTRUC-
TION, IMPLEMENTA-
TION, AND THE POST

IMPLEMENTATION OF
A CENTRAL AMI SYS-

TEM
The Electricité du Liban

(EDL), intends to have a
contract with an internation-
al prospective AMI Contrac-
tor for the work described
below through a competitive
bidding process that is in
general compliance with the
guidelines of the Owner.

The scope of work is to
provide services necessary
for the design, engineering,
supply, installation, testing,
commissioning, implementa-
tion, managing, reporting
and operating/ maintaining
of activities related to imple-
menting the Central Ad-
vanced Metering Infrastruc-
ture (AMI) System Head
End (HE), Meter Data Man-
agement (MDM), Billing
and Customer Relationship
Management (CRM)" for
the Main Center and the dis-
aster recovery.

The Cost of the services
will be financed either by
EDL or the World Bank,
Bidding documents will be
again available for collection

s¹b?N?F?²*« ÷Ëd?Ž qBð Ê« V−¹

Âu¹ dš¬ s� …dAŽ WO½U¦�« WŽU��« q³	

Æ.eK²K� œb;« ÂuO�« o³�¹ qLŽ

≤∞≤±Ø∂Øπw� …“dO�«

hLý p�U� s�d�« ¡«uK�«

…—«œû� ÂUF�« d¹b*«

¥∂∏ nOKJ²�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WO�uLŽ WB	UM� sŽ ÊöŽ≈

a?¹—U?ð ©π\≥∞® W?????????ŽU??????????�?�«

W�UF�« W¹d¹b*« Íd−²Ý ≤∞≤±ØπØ∏

.eK²�« V²J?� w� wKš«b�« s�ô« Èu?I�

.eK²� W?O�u?LŽ WB?	UM� ÂUF�« Òd?I*« ‡

Í“UNłË  «dO�U� ÀöŁ VO�dðË .bIð

W?³	«d*«  «d?O?�U� WJ³?ý ÂËe� DVR
vKŽ ŸöÞù« ¨5³ž«dK� ÆuK(« WMJŁ w�

l	u*« v?KŽ ’U?)« ◊Ëd??A�« d??²??�œ

÷ËdF?�« .bIðË www.isf.gov.lb
a¹—U?ð ©±¥\≥∞® W???ŽU????�?�« W¹U????G�

Æ≤∞≤±ØπØ∑

≤∞≤±Ø∂Ø±∞ w�  ËdOÐ

W¹e�d*« …—«œù« fOz—

“«u� bOFÝ bOLF�«

¥∑± nOKJ²�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WO�uLŽ WB	UM� sŽ ÊöŽ≈

a?¹—U?ð ©±±\∞∞® W???????ŽU????????�?�«

W�UF�« W¹d¹b*« Íd−²Ý ≤∞≤±ØπØ∏

.eK²�« V²J?� w� wKš«b�« s�ô« Èu?I�

.eK²� W?O�u?LŽ WB?	UM� ÂUF�« Òd?I*« ‡

…¡U???{û�  “U???N???ł VO???�dðË .b???Ið

s� oI???×??²�« V?²J� ÂËe� …œb??F???²*«

d?²?�œ vKŽ ŸöÞù« ¨5?³?ž«dK� ÆW¹u?N�«

l?	u*« v?K?Ž ’U???????)« ◊Ëd???????A?�«

÷ËdF?�« .bIðË www.isf.gov.lb
a¹—U?ð ©±¥\≥∞® W???ŽU????�?�« W¹U????G�

Æ≤∞≤±ØπØ∑

≤∞≤±Ø∂Ø±∞ w�  ËdOÐ

W¹e�d*« …—«œù« fOz—

“«u� bOFÝ bOLF�«

¥∑± nOKJ²�«

W�UŽ WB	UM�

≥ØÂ ÂØ≈ Ÿ Â Ø±±¥± r	—

—U??N½ s� W??F??ÝU??²�« W??ŽU??��«

≤∞≤±Ø∂Ø≤≤ w� l?	«u�« ¡U??¦?K¦�«

‡ wM?Þu�« ŸU????�b?�« …—«“Ë Íd????&

W?×KB?� ‡ …—«œû� W?�U?F�« W¹d¹b*«

 U??B??	UM*« W??ŽU??	 w� W??Ýb?MN�«

‡ qI?O?F?� nO?H?Ž vM³?� w� WMzUJ�«

W?�U?Ž W?B?	UM�  b?(« o¹dÞ ‰Ë«

 «—U?³?²?š« ¡«d?ł≈ ‰U??G?ý√ ∫.eK²�

qš«œ vM³LK� wzU?A½ù« qJON�« vKŽ

W?O½UJ?�≈ W?Ý«—b� W?OÐd?(« W??OKJ�«

Æd¦�√ Ë« oÐUÞ W�U{«

’U)« ◊ËdA�« d?²�œ Ÿu{u�

a??¹—U???ð ‡??¼ Â Ø≈ Ÿ Â Ø≤±μ r??	—

Æ≤∞≤±Ø¥Øπ

s� …d?A?Ž W¹œU(« W?ŽU?��« ‡≤

w?� l?	«u?�« ¡U?????????¦K?¦?�« —U?????????N?½

ŸU�b�« …—«“Ë Íd& ≤∞≤±Ø∂Ø≤≤

‡ …—«œû� W?�U?F�« W¹d¹b*« ‡ wMÞu�«

W???ŽU??	 w?� W??Ýb?MN�« W???×KB???�

nOH?Ž vM³� w� WMzUJ�«  U?B	UM*«

WB	UM�  b(« o¹dÞ ‰Ë« ‡ qIOF�

¡«d???ł« ‰U???G??ý« ∫.e?K²� W???�U???Ž

wzU?A½ù« qJO??N�« vKŽ  «—U?³?²?š«

WÝ«—b� …“dO�« ‡ wł–u?LM�« vM³LK�

Æd¦�« Ë« oÐUÞ W�U{« WO½UJ�«

’U)« ◊ËdA�« d?²�œ Ÿu{u�

a???¹—U???ð ‡??¼ ÂØ≈ Ÿ ÂØ≤±∂ r???	—

Æ≤∞≤±Ø¥Øπ

w� „«d???²??ýù« Vžd¹ s?* sJ1

vKŽ ŸöÞù« Ác¼ W?�UF�« WB?	UM*«

W¹d¹b*« w� ’U?)« ◊ËdA�« d?²�œ

WÝbMN�« W?×KB� ‡ …—«œû� W?�UF�«

 U	Ë« ‰öš qIOF� nOHŽ vM³� w�

ÆwLÝd�« Â«Ëb�«

b?¹d?????³�U?Ð ÷Ëd?????F?�« qÝd?ð

Ê«uM?F�« v�« q?H???G?*« Êu???L????C*«

∫w�U²�«

W¹d¹b*« ‡ wM?Þu�« ŸU?�b�« …—«“Ë

‡ W?O�U*« W?×KB� ‡ …—«œû?� W�U?F�«

Æ…“dO�« ‡  UIHM�« bIŽ V²J�

5L¼U�*« …uŽœ

W¹œUŽ WO�uLŽ WOFLł —uCŠ v�«

v�« 5L¼U?�*«  «d?C?Š …u?ŽbÐ ‰ Â ‘ X¹U?²?Ý« ‰U¹— q²?OÐU?� W�d?ý …—«œ« fK−?� ·d?A?²¹

W¹œU(« W?ŽU��« ÂU9 w� b?IFM²Ý w²?�« W¹uM��« W¹œUF�« WO?�uL?F�« WOF?L'« ŸU?L²ł« —u?CŠ

œU?L²?Žö� w�Ozd�« e?�d*« w� ≤∞≤±Ø∑Ø±≤ w� l	«u�« 5MŁô« Âu¹ d?Nþ q³?	 s� nBM�«Ë dA?Ž

œUL?²Žô« vM³?�≠ ‰bF�« …—«“Ë …d¹b?²��≠ d?NM�« g½—u� ‡ W?O�d?ýô« w� szUJ�«  ‰ Â ‘ w½UM³K�«

∫w�U²�« ‰ULŽô« ‰Ëbł w� ‰Ë«b²K� ¨w½UM³K�«

W	œUB*«Ë≤∞≤∞ WO�U*« WM�K� W?�dA�« ‰ULŽ« sŽ …—«œô« fK−� d¹dIð WA?	UM�Ë ŸUL²Ýô« ©±

ÆUNOKŽ

Æ ≤∞≤∞ WO�U*« WM��« sŽ W³	«d*« ÷uH� d¹dIð …Ëöð ©≤

ÂUJŠUÐ öLŽ 5Žu?�d*« ’U)« W³	«d*« ÷uH� d¹dIðË ’U?)« …—«œô« fK−� d¹dIð …Ëöð ©≥

 Æ’u‡B)« «cNÐ W�“ö�« hOš«d²�« ¡UDŽ«Ë …—U−²�« Êu½U	 s� ±μ∏ …œU*«

ÆdzU�)«Ë  ÕUÐ—ô« »U�Š ULOÝôË ≤∞≤∞ WO�U*« WM��«  UÐU�Š vKŽ W	œUB*« ©¥

 Æ…—«œô« fK−� ¡UCŽ«Ë fOz— W�– ¡«dÐ≈ ©μ

Æ…—«œô« fK−� ¡UCŽ«Ë fOz—  UBB�� b¹b% ©∂

ÆtÐUFð« b¹b%Ë ≤∞≤± WMÝ sŽ W³	«d� ÷uH� 5OFð ©∑

ÆWHK²�� —u�« ©∏

X% l{u?²??Ý …—U?−?²�« Êu½U?	 s� ±π∑ Ë ±∞± 5ðœU?*« w� U?NMŽ ’u?BM*«  «b?M²?�*« Ê«

ÆWOFL'« œUIF½« bŽu� s� U�u¹ dAŽ W�Lš q³	 ÁöŽ« 5³*« W�dA�« e�d� w� 5L¼U�*« ·dBð

…—«œô« fK−�

‰ Â ‘ W¹—UIF�« “—ô« W�dý

W¹œUŽ WO�uLŽ WOFLł —uC( …uŽœ

WO�uL?Ž WOFLł —uC?( 5L¼U�*« …uŽbÐ ‰ Â ‘ W¹—UIF�« “—ô« W�d?ý …—«œ« fK−� ·dA²¹

w� l	«u?�« 5MŁô« Âu¹ d??Nþ q³??	 s� …d??A??Ž W¹œU??(« W??ŽU??��« ÂU9 w� p�–Ë W?¹uMÝ W¹œU??Ž

gO½—u?� ¨W?O?�d?ýô« w� s?zUJ�« ‰ Â ‘ w½UM³K�« œU?L?²?Žö� w?�?Ozd�« e?�d*« w� ≤∞≤±Ø∑Ø±≤

∫w�U²�« ‰ULŽô« ‰Ëbł w� ‰Ë«b²K� ‰bF�« …—«“Ë …d¹b²�� ¨dNM�«

ÆUNOKŽ W	œUB*«Ë ≤∞≤∞ WM�� W�dA�« ‰ULŽ« sŽ …—«œô« fK−� d¹dIð WA	UM�Ë ŸUL²Ýô« ©±

Æ ≤∞≤∞WMÝ  UÐU�ŠË WO½«eO� sŽ W³	«d*« ÷uH� d¹dIð …Ëöð ©≤

Îö?L?Ž 5Žu?{u*« ’U?)« W?³?	«d*« ÷u?H?� d¹d?I?ðË ’U?)« …—«œô« fK−?� d¹d?Ið …Ëöð ©≥

Æ’u‡‡B)« «cNÐ W�“ö�« hOš«d²�« ¡UDŽ«Ë …—U−²�« Êu½U	 s� ±μ∏ …œU*« ÂUJŠUÐ

Æd‡‡zU�)«Ë ÕUÐ—ô« »U�Š ULOÝôË ≤∞≤∞ WO�U*« WM��«  UÐU�Š vKŽ W	œUB*« ©¥

 Æ…—«œô« fK−� ¡UCŽ«Ë fOz— W�– ¡«dÐ« ©μ

Æœbł …—«œ≈ fK−� ¡UCŽ√ »U�²½« ©∂

Æ…—«œô« fK−� ¡UCŽ«Ë fOz—  UBB�� b¹b% ©∑

ÆtÐUFð« b¹b%Ë ≤∞≤± WMÝ sŽ W³	«d� ÷uH� 5OFð ©∏

ÆWHK²�� —u�« ©π

«Ëb?O?I²¹ Ê« W?O?�u?L?F�« WO?F?L?'« —u?CŠ w� Êu?³?žd¹ s¹c�« 5L¼U?�*«  «d?C?Š s� vłd¹

s� ±π∑ …œU*« w� UN?OKŽ ’uBM*«  «bM²�*« ÊU?Ð …œU�ô« l� W�dAK� w?ÝUÝô« ÂUEM�« ÂUJŠUÐ

s� U�u¹ d?AŽ W?�L?š q³	 W�d?A�« e�d?� w� 5L¼U�*« ·d?Bð X% l{u²?Ý …—U−?²�« Êu½U	

ÆW�K'« œUIF½« bŽu�

…—«œô« fK−�

d??O?�u??²K� W??O½ËU?F??²�« W?O??F??L?'« …—«œ« fK−??� fOz— u??Žb¹

W?O?FL?'« ¡U?C?Ž« U¼—«u?łË ”UO�« V?	 w� sJ��«Ë nOK�?²�«Ë

WO½«eO� vKŽ W	œUB*«Ë ŸöÞû� WO�u?LŽ WOFLł bIŽ v�« Â«dJ�«

W�ËR�*«  U¾?ON�« »U�²½«Ë …—«œù« fK−� WÒ�– ¡«dÐ≈Ë W?OFL'«

¡U?F?Ð—_« Âu¹ d?Nþ q?³?	 s� …d??A?Ž W¹œU??(« W?ŽU??��« ÂU9 w�

ÆÁ—u²ý ‡ tO�U� eM¹dž ‡�« vNI� w� ≤∞≤±Ø∑Ø±¥ w� l	«u�«

W?ŽU?��« w� W?O?F?L?'« bI?Fð w?½u½U?I�« »U?BM�« qL?²J¹ r� «–≈Ë

Æt�H½ ÊUJ*« w�Ë t�H½ ÂuO�« dNþ bFÐ s� WFÐ«d�«

…………————««««œœœœùùùù««««    ffffKKKK−−−−����    ffffOOOOzzzz————

UUUUOOOOLLLLÝÝÝÝ    ÊÊÊÊ««««uuuuDDDD½½½½««««    ————uuuu²²²²����bbbb����««««

WWWW¹¹¹¹œœœœUUUUŽŽŽŽ    WWWWOOOO����uuuuLLLLŽŽŽŽ    WWWWOOOOFFFFLLLLłłłł    bbbbIIIIFFFF����    …………uuuuŽŽŽŽœœœœ

ååååSALVIOòòòò    ÍÍÍÍbbbb{{{{UUUUFFFF²²²²����««««    ‚‚‚‚ËËËËbbbbMMMMBBBB����««««    ¡¡¡¡UUUUCCCCŽŽŽŽ√√√√    …………œœœœUUUU��������««««    …………ddddCCCCŠŠŠŠ

bI?F²Ý w²�« ÍœU?F�« WO�u?LF�« W?OFL?'« —uC( …—«œù« fK−?� r�uŽb¹

b?FÐ s� …b?Š«u�« W?ŽU?��« ‚ËbMB�« e?�d?� w� ≤∞≤± “u9≤¥ X³?��« Âu¹

‚ËbMB�« e�d?� w� UC¹« WO½UŁ W�K?ł bIFð ¨»UBM�« qL?²J¹ r� «–≈Ë ¨dNE�«

»UBM�« ÊuJ¹Ë d?NE�« bFÐ s� …bŠ«u�« WŽU?��« ≤∞≤± “u9≥± X³��« Âu¹

W½“«u*« vKŽ ŸöÞù« U?N?�U?L?Ž« ‰Ëb??ł vKŽË ¨d?C??Š s0 U?N??O?� U?O½u?½U?	

ÂUF� W?O�u?LF�« WO½«e?O*« WA?	UM�Ë UNOKŽ W?I�«u?LK� ≤∞≤± ÂUF� W¹d¹b?I²�«

Æt�ULŽ« sŽ …—«œù« fK−� WÒ�– ¡«dÐ≈Ë UNOKŽ o¹bB²�«Ë ≤∞≤∞

…………————««««œœœœùùùù««««    ffff????KKKK????−−−−????????????????????????????????????����    ffff????OOOO????zzzz————
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ــو ف الــــكــــونــــ  التـــــحـــــاد  ــة  ــ ــي ــ ــب ــ ــدري ــ ت دورة 
ــس ــفـ ــنـ فــــــي أســــــلــــــو الـــــــدفـــــــاع عــــــن الـ

أول نهائي منطقة لصنز منذ  عاما وباكس يعادل نتس

ي في مباراة هولندا وأوكرانيا نائي تاري رقم است

رة لقطة من الد

تنفيــذاً لربنام األحزمة 
الرســمي  ملوســم 2020-

2021  مــن درجــة 1 حتى 
ي«،أقــام االتحاد  6 »جــي 
اللبناين للووشو كون  فو 
يف  االوىل  التدريبية  دورته 
األسلوب الصيني للدفاع عن 
النفس يف »نــادي الحكمة  
فيتنس فاكتوري« يف سياق 
عودة النشاطات بعد التوقف 
القرسي. شــارك يف الدورة 
25 العب من عدد من األندية. 
الغراند  الدورة  يف  حا 
ماسرت جورج عساف شارحاً 

قبل  من  واملعتمــدة  االســلوب  هذا  تقنيات 
الدويل للووشو كون فو .كام رشح   االتحاد 
تقنيات ادخل عليها  بعض التعديالت  وعمل 

عى تطويرها.
اقيمت الدورة بحضور ممثل االتحاد الغراند 

ماسرت ميشــال حاوي رئيس لجنة األحزمة 
الــذي رشح  كيفية التــدّرج بأعطائها عى 
ان تكون هذه الدورة  مســجلة عى الجواز 
لنيل  وأساسية  لالتحاد  الرســمي  الريا 
شهادات رسمية بعد اكامل املراحل التدريبية 

محدداً  تاريخ الدورات الالحقة.

الغربية  املنطقة  نها  صنز  فينيكس  بل 
للمحرتفني  الســلة األمرييك  يف دوري كرة 
للمرة األوىل منذ 11 عاماً بعدما حسم األحد 
ناغتس 0-4  النها ضــد  سلســلة نصف 
بفوزه عليــه 125-118 يف دنفر، فيام عادل 
النتيجة مع ضيفه بروكلني  باكس  ميلوويك 
نتس 2-2 بفوزه عليــه 107-96 يف نصف 

نها الرشقية. 
يف املباراة األوىل، ســجل كريس بول 37 
نقطة و7 متريرات حاسمة مقابل 34 لزميله 
ديفن بوكر و11 متابعة ليحسم صنز سلسلة 

نظيفة.
قال بوكر بعد الفوز »انتظرت ذلك منذ وقت 
طويل. الكثري من الناس يقولون إين  أقّدم 

كرة سلة مفيدة. حان الوقت ألثبت العكس«.
للتغلب عى  وقّدم صنز هجوًمــا متوازيًا 
ناغتس ونجمــه أفضل العب يف الدوري هذا 
أق  الذي  يوكيتش  نيكوال  الرصيب  املوسم 
من املباراة يف الربــع الثالث بعد خطأ قاس، 
بعد أن كان يف رصيده 22 نقطة و11 متابعة.

قال يوكيتش بعد املباراة »تغلبوا علينا. لقد 
وسنا. إذا تغلب  تفوقوا علينا. يجب أن نرفع ر
عليــك أحد، تقّبل ذلك وحاول أن تتحســن...

املوســم بأكمله كان جيًدا باستثناء املباريات 
االربع االخرية«.

ويلتقي صنــز يف نهــا الغربية لوس 
أنجليس كليــربز أو يوتا جــاز حيث يتقدم 

األخري 1-2.

وقال بــول »أظهرنا ما ميكننــا القيام به 
سويًا كفريق«.

أضاف ميكال بريدجز 14 نقطة، دي أندري 
يتون 12 نقطة وجــاي كراودر 10 متابعات 

من جانب صنز.
امــا من جانب ناغتــس، كان ويل بارتون 
االفضل مــع 25 نقطة، مايــكل بورتر 20، 
مونتــي موريــس 19 واالرجنتيني فاكوندو 

كامباسو 14.

{ باكس يعادل وإصابة إرفين { 

يف ميلوويك، ســجل العمــالق اليوناين 
بو 34 نقطة و12 متابعة،  أنتيتوكو يانيس 
ليقــود باكــس اىل معادلة نصــف نها 
الرشقية 2-2 بفــوزه 107-96 عى بروكلني 
نتس الــذي خرس نجمه كايري إرفين بداعي 

االصابة.
بو أفضل أداء له يف االدوار  قّدم أنتيتوكو
االقصائية هذا املوســم مســجالً 14 رمية 
ناجحة من أصــل 26، ومحرًزا 12 نقطة يف 
الربع الثالث ليقود فريقــه اىل فوزه الثاين 

توالًيا عى أرضه.
يف  الــدوري  يف  العــب  أفضل  وقــال 
أنا  املوســمني املاضيني »هذا يظهر الكثري. 
فخور جًدا بهذا الفريق. نلعب سويًا كفريق. 
وضعنا أنفســنا يف موقع للفوز مبباراة او 

اثنتني اخريني«.
وتقــام املبــاراة الخامســة يف بروكلني 

الثالثاء.

انتــزع منتخب هولندا، فوزاً صعباً بشــق 
األنفس أمام نظريه األوكراين، بنتيجة )2-3(، 
التي جمعتهام عى ملعب يوهان  املباراة  يف 
كرويف أرينــا، األحد، يف إطار منافســات 
ببطولة  الثالثة  املجموعة  من  األوىل  الجولة 

كأس األمم األوروبية.
إنه  حصائيات،  ل »أوبتا«  شــبكة  وقالت 
ألول مرة يف تاريــخ البطولة األوروبية، يتم 
تســجيل 5 أهداف يف الشــوط الثاين خالل 
مباراة انتهى الشــوط األول فيهــا بالتعادل 

السلبي.
عن  بهدفني  الهولنــدي  املنتخــب  وتقدم 
طريــق فاينالدون وفيجورســت، ثم تعادل 
يارمولنكو  األوكــراين عن طريــق  املنتخب 
ويارميتشيوك، قبل أن يحرز دومفريس هدف 

الفوز للطواحني يف الدقائق األخرية.
يذكــر أن منتخب هولنــدا يحتل وصافة 
املجموعــة برصيد 3 نقاط بالتســاوي مع 
املتصدر النمســا، بينام يأ منتخب أوكرانيا 

ثالثا، ومقدونيا الشاملية يف املركز الرابع.

بـــــــــطـــــــــولـــــــــة لـــــــــبـــــــــنـــــــــان فـــــــــــــي األكــــــــــــواتــــــــــــلــــــــــــون
ــاضــر ي ن ــنـــد ــيـ ــلـ ــدات لـ ــ ــي ــ ــس ــ ــال لــعــلــي الـــزعـــبـــي وال ــ ــرجـ ــ ــقـــب الـ لـ

ة ا لقطة من مسابقة الس تتوي بطلة السيدات ليند نا ع بطل الرجال ع ال
نظم  االتحاد اللبنــاين للرتياتلون، بالتعاون مع 
بلدية صور، بطولة لبنــان يف األكواتلون املؤلفة 
مــن ثالث ألعاب متتالية : ركض ســباحة وركض 
عى الكورنيش والشــاطىء الجنويب ملدينة صور 
ملختلف الفئات العمرية مبشاركة كثيفة بالرغم من 
الظروف الصعبة وخاصة الشح الحاصل يف مادة 
البنزين اذ شارك يف السباق 123 متباريا ومتبارية 
من مختلف األندية االتحادية والقوى العســكرية 
ومن مختلف الفئات العمرية من 8 سنوات حتى 65 
سنة وسط ظروف مناخية معتدلة وبحر هادىء. 
وانطلقت مسابقة الركض من امام اسرتاحة صور 
الساعة السابعة صباحاًوبعدها مبارشة  السباحة 

يف املسبح البلدي يليه سباق الركض .
ويف الختام  تم توزيع  امليداليات والكؤوس عى 
الفائزين بحضور رئيس لجنة الشــباب والرياضة 
وعضــو املجلس البلــدي ملدينة صــور عيل فران 
ورئيس االتحاد اللبناين للرتياتلون املهندس وسيم 

اسامعيل وكافة اعضاء األتحاد اللبناين .
ويف ما ييل النتائ الفنية:

رجال: 

عيل الزعبي )الجيش اللبناين( 1
  ) 2 أحمد شمص )

النقيب رود ابو غزالة ) الجيش( 3
سيدات 

  ) ( ليندزي نا 1
2 جي حداد ) ليتز ران (

3 سارة زغيب  ) فورتيز تيغرز( 
8 و9  سنوات

ذكور
)Pro Swim ( عمر نارص
)Pro Swim ( سام الحاج

) اكادميية األيليت للسباحة( يوسف دم
اناث

)Pro Swim (ايلينا شعبان 1
)Tri To Be( 2 سارة فرنسيس

) ليفيا رينك ) 3
صغار

)Pro Swim ( عميد طحيني
سمري غطيس ) اكادميية األيليت للسباحة(

سعيد دم  ) اكادميية األيليت للسباحة(

صغريات
)Pro Swim ( شيان  خليل 1

) تيا ساباك    
) كارين ابراهيم    

الناشئات
بــدوي)    دينيســيا    1

)
نورا غندور  )حرة(  2

) ليا  شيباين ) 3
الناشئني

) عمر حجازي ) 1
ادام رسور )حر( 2

3 رالف داغر)
الشابات

) كريستيل عبد النور ) 1
زينب شاهني )فينيقيا صور( 2

الشباب
هادي حرب  )الجزيرة( 1

ابراهيم مراد )حر( 2
جاد نجيم  )حر( 3

أ ممتا ة  رماية: أكرم حماد بطل املرحلة األولى من بطولة لبنان للترا الف

-3 ــال  ــزويـ ــنـ فـ عـــلـــى  يـــل  ــبـــرا ــلـ لـ ســـهـــل  ــو  ــ فـ  : ــا  ــركـ ــيـ أمـ ــا  ــوبـ كـ

بـــــــطـــــــولـــــــة أمـــــــــــــم أوروبـــــــــــــــــــــــا فــــــــــي كـــــــــــــرة الـــــــقـــــــدم
ــوم ــيـ ــا الـ ــسـ ــرنـ ــا تــــواجــــه فـ ــ ــي ــ ــان ــ ــزم اســـكـــتـــلـــنـــدا وأمل ــ ــه ــ ــا ت ــي ــك ــشــي ت

ائل تتوي الرماة الستة ا

اللبناين  اإلتحــاد  نظّــم 
مســابقة   والصيد  للرماية 
وهي  األطباق  عى  بالرماية 
بطولة  األوىلمــن  املرحلة 
يف  الجــاري  للعام  لبنــان 
من  االطباق  عــى  الرماية 
»الحفــرة األوملبية« )تراب( 
والتي   ) ممتاز) )أ(  لفئة 
نادي  اجريــت عى حقــل 
والصيد  للرمايــة  الصفــرا 
بحضــور رئيــس اللجنــة 
األوملبية رئيس اتحاد الرماية 
والصيد بيار جلخ. شارك يف 
وجاءت  رامياً.   36 املسابقة 
نتائــ مرحلــة التصفيات 
عى 125 طبق للرماة الستة 

األوائل  عى الشكل التايل:
125/113 اييل بجاين: 
125/113 أكرم حامده: 

125/112: أالن مو
125/112 هشام جرب  : 

جوزيف حداد: 125/111
125/110 طالل كرم: 

وحسب النظام الجديد املتبع يف االتحاد الدويل 
للرماية يتأهــل يف التصفيات املؤلفة من خمس 
أعى مجموع  أحرزوا  الذين  الستة  الرماة  جوالت 

اهــداف من اصــل 125 طبق ومن ثــم يدخلون 
الجولــة النصف نهائيــة يرمي كل مــن الرماة 
طلقةواحدةعــى 25 طبق. بعدها تجرى املرحلة 
النهائية الحراز املركــز األول والثاين والثالث، اذ 
النتيجة املحققة يف املرحلة النصف  تضاف عى 
ول ويتم استبعاد  نهائية نتيجة خمسة أطباق ل
الرامي الذي حصل عــى أقل عدد من االصابات . 
وبعدها تجري الرماية عى خمسة أطباق اضافية 
أخرى ويتم اســتبعاد الرامي الذي حصل عى أقل 
عدد من االصابــات ويحصل ذلك للمــرة الثالثة 

عندها  أيضــا«  والرابعــة 
يعرف من الذي فاز باملرتبة 
تحســم  وأخرياً  الثالثــة. 
النتيجة بــني األول والثاين 
بعــد الرمايــة عى عرشة 

خر الجولة.  أطباق يف 
وجــاءت النتائ النهائية 

عى الشكل التايل:
املركــز الســادس الرامي 
طالل كرم اذ حصل عى 19 

من أصل 25
املركز الخامس الرامي أالن  
مو اذ حصل عى23 من 

أصل 30
املركز الرابع الرامي هشام 
جرب اذ حصــل عى 28 من 

أصل 35
املركز الثالث  الرامي جوزيف حداد اذ حصل عى  

32 طبق من أصل 40
الرامي أكــرم حامده وحصل  واحرز  االول 
عى 41 طبق من أصل 50 يف الجولتني النصف 
نهائيــة والنهائية بعد أن تعــادل مع الرامي 
اييل بجاين الذي حّل باملركز الثاين بعد إجراء 

تصفية بينهام.
أرشف عى التحكيم ريشــار خــوري  وناجي 

الهاشم.

اســتهل املنتخب الربازييل مشــواره يف بطولة 
كوبا أمريكا يف كرة القــدم، بالفوز عى فنزويال 
بنتيجة )3-0(، عى استاد ماين غارينشا الوطني.

وسجل ثالثية الربازيل ماركينيوس يف الدقيقة 
(23(، ونيامر من ركلة جــزاء يف الدقيقة )64(، 

وغابرييل باربوسا يف الدقيقة )89(.
ورفــع منتخب الربازيل رصيــده لـ3 نقاط يف 
صدارة املجموعــة، بينام تذيــل منتخب فنزويال 
الرتتيب بدون نقاط، مــع العلم أن املجموعة تضم 

أيضا اإلكوادور وبريو وكولومبيا.
ونجــح املدافع ماركينيوس يف تســجيل هدف 
رســال  التقدم، فمــن ركلة ركنية نفذها نيامر ب

عرضية داخل املنطقة، وصلــت أمام ماركينيوس 
بعدمــا اصطدمت بدفاع فنزويال ليســدد الالعب 

مبارشة يف الشباك ومينح التقدم للسيلساو.
واحتسب حكم املباراة ركلة جزاء لصالح املنتخب 
الربازييل يف الدقيقة )62(، إثر التدخل العنيف من 
كومانا مدافع فنزويال عى دانيلو العب السيلساو 

داخل منطقة الجزاء، سجلها نيامر 
و تظهر أي محاوالت مــن الجانب الفنزوييل 
الذي بدا مستسلام متاما، ليستقبلوا الهدف الثالث 
يف الدقيقة )89( من البديل غابرييل باربوسا الذي 
تلقى كرة عرضية من نيامر وســجل يف الشــباك 

الخالية نظرا لتقدم الحارس بسذاجة غريبة.

واستهلت كولومبيا مشــوارها يف كوبا أمريكا 
صفر( عى اإلكوادور، وجاء  بالفوز بصعوبــة )1
الهدف بعد جملة فنيــة رائعة يف تنفيذ ركلة حرة 

بالقرب من منطقة الجزاء.
وفــازت اإلكــوادور 6-1 عــى كولومبيا يف 
 ، تصفيات كأس العــا يف ترشين الثاين املا
لكن كان واضحا من البداية أنه ال مجال لتســجيل 
الكثري من األهداف مع نــدرة الفرص الخطرية من 

الجانبني.
يقاع رسيع  اللعب ب و يكن بوسع أي منتخب 
خالل مباراة عنيفة توقفت كثريا واحتسب خاللها 

الحكم 33 خطأ.

بتســديدة  ثانيهام  باتريك شــيك هدفني  أحرز 
مذهلــة من 45 مرتا ليقود تشــيكيا اىل الفوز 2- 
0 عى أسكتلندا بســتاد هامبدن بارك يف بطولة 

أوروبا لكرة القدم أمس اإلثنني.
ومنح شــيك التقدم للفريــق الضيف قبل ثالث 
دقائق من نهاية الشوط األول عندما قفز أعى من 
مدافعني ليضــع الكرة برضبة رأس يف املرمى لكن 
هدفه الثاين بعد ســبع دقائق من االسرتاحة رمبا 

سيكون من بني األجمل يف تاريخ البطولة.
واصطدمت الكــرة بأحد العبي تشــيكيا لرتتد 
إىل شــيك الذي ملح خروج الحارس ديفيد مارشال 
من مرماه وســدد كرة مذهلة بعيدة املدى بقدمه 

اليرسى داخل الشباك.
وانتزعت تشيكيا صدارة املجموعة الرابعة من إنجلرتا 

التي تغلبت 1- 0 عى كرواتيا بستاد وميبيل األحد.

{ أملانيا  فرنسا {

ســتبدأ أملانيــا مســريتها يف بطولــة أوروبا 
مبواجهة كبرية عى أرضها وأمام جمهورها اليوم 
الثالثاء عندما تستضيف فرنسا بطلة العا ضمن 

املجموعة السادسة.
وأدى خروج أملانيا غري املتوقع من الدور األول يف 
نهائيات كأس العا 2018 يف روسيا إىل تعديالت 
كبرية يف تشــكيلة املنتخب بقيادة املدرب يواكيم 
لوف الذي ســيتنحى عن القيادة بعد هذه البطولة 

بعد 15 عاما عى رأس الجهاز الفني.

لكن رغم ذلك استدعى لوف بعض الالعبني الذين 
سبق له استبعادهم بســب الفوىض التي تسببت 
19 والتي حرمت الفريق بعد  فيها جائحة كوفيــد

التعديل من تحقيق النتائ املرجوة.
ومع عودة توماس مولر وماتس هوميلز الفائزين 
بكأس العا 2014 إىل التشــكيلة بعد غياب استمر 
ألكرث منا عامني ســتكون أملانيا التــي  يتعرض 
فريقها الحايل ألي اختبــارات فعلية تقريبا مبثابة 

الطرف األضعف يف مواجهة جارتها القوية.
وأهم ما ستحتاجه أملانيا بداية هو إغالق منطقة 
دفاعهــا يف وجه الخط األمامي القوي لفرنســا 
العا  والذي يعتربه كثريون األفضل عى مستوى 

يف الوقت الحايل.

{ مجموعة املوت {

اللقب ثم املجر  وقبل مواجهة الربتغال حاملــة 
ن تجنب  يف الجولة األخرية يف دور املجموعات ف
الهزميــة يف الجولــة األوىل رمبا يكــون عامال 

حاسام يف مسرية أملانيا ضمن »مجموعة املوت«.
وقال تيمو فرينر مهاجم أملانيا »لو  تكن فرنسا 
متلك مدافعني من املســتوى األول ملا أصبحت بطلة 

.» للعا
وتابع »هؤالء قادرون عــى التصدي ألكرث من 
منافس مثل نجولــو كانتي وبنجامني بافارد. وهذا 

هو السبب يف كونها مرشحة للفوز بالبطولة«.
وأضاف املهاجم األملاين »ولديها أيضا يف الهجوم 

الثال املكــون من )كيليان( مبــايب و)أنطوان( 
غريزمان و)كريم( بنزميا وهــم العبون من أعى 
نوعية عامليــة أيضا. عندما يكــون هناك العبون 
نه يكون فريقا متميزا  مثل هؤالء يف التشــكيلة ف

ببساطة«.
وتعا بنزميا من إصابة خفيفة تعرض لها يف 
املباراة الودية التي فازت فيها فرنســا عى بلغاريا 
الثالثاء املا وأصبح جاهزا ملباراة فريقه األوىل 

يف البطولة.
وستحظى أملانيا بدعم نحو 14 ألف مشجع ومن 
شــبه املؤكد أن تلعب بخط دفاع ثال حيث يتوىل 
هوميلز املهمة يف الوسط يف حني سيضيف وجود 
العبي الوســط املدافعني روبن جوسينز وجوشوا 

كيميش مزيدا من االطمئنان واالرتياح.
وقال ماركوس سورغ املدرب املساعد ألملانيا »علينا 
البحث عام هو مفيد لنا وعلينا البحث عن احتياجاتنا 
وعوامل قوتنا. وثانيا علينا البحث عن سبيل لتحييد 

قوة املنتخب الفرن عى أرض امللعب«.
وأضاف ســورغ »علينا الســعي لالستفادة من 
نقــاط قوتنا عى أرض امللعــب حتى يف مواجهة 

فرنسا«.
وال يتوقع أن تلعب أملانيا طــوال الوقت مبهاجم 
رصيح بينام سيسعى مولر لالضطالع بهذا الدور مع 

وجود سريجغنابري وكاي هافريتز عى الجناحني.
ويف مبــاراة ثانية، تلتقي اليــوم الثالثاء ايضاً 

املجر مع الربتغال حاملة اللقب.

ــرف لي ــ ــى ش ــل ــة يـــولـــم ع ــف ــري ــدو:  ــوانـ ــكـ ــايـ تـ

ريفة كارية ب   دايا الت ل ال ا ت

للرجــال  ســيا   بطولــة  انطلقــت  
االتحاد  ينظمها  التي  أسود(  والسيدات)حزام 
اللبنــاين للتايكواندو حتــى الجمعة املقبل  
يف »مجّمــع نهــاد نوفــل« )ذوق مكايل( 
برعايــة رئيس الجمهورية العامد ميشــال 
عــون .واقيمــت يف اليوم األول مســابقة 
تقام يف  ان  الوهمي( عى  البومسيه)القتال 
اليوم الثاين مسابقة البارا )ذوي االحتياجات 
الخاصــة( وهــي مســابقة مفتوحة امام 
املشــاركة  القارات.والدول  جميع  من  الدول 
هي:افغانستان،  »البومســيه«  مسابقة  يف 
األردن،  ايــران،  املجــر،  مرص،  ــارك،  الدا
كازاخستان، منغوليا، املغرب، نيبال، الربازيل، 
البريو، الفيليبني، روســيا، اســبانيا، تركيا، 
الواليات املتحدة واوزباكستان.وسيتم تعميم 

النتائ الكاملة لليوم األول صباح الثالثاء. 
حرض منافسات اليوم األول رئيس االتحاد 
سيوي للتايكواندو كيو سيوك يل واعضاء  ا
املكتــب التنفيذي لالتحاد القــاري ،  رئيس 
االتحاد اللبنــاين للتايكواندو الدكتور حبيب 
ســاء ومسؤولو  ظريفة ، اعضاء االتحاد ، ر
ســاء وفود الدول  االتحــادات الوطنية ور

املشاركة يف البطولة.

{ الثالثاء {

ويف ما ييل برنام اليوم الثاين)الثالثاء( 

واملخصص ملنافسات البارا:
-9 صباحــاً حتــى 12 .30 مســابقات 
قتال  وبومسيه حر   قتال  البارا)كيوروغي 

وهمي(
 -19 13 حتى الساعة 00 من الساعة  30

مسابقات البارا)كيوروغي وبومسيه(

{ حفل عشاء {

خــر،  أو رئيــس االتحاد  عــى صعيد 
اللبناين للتايكوانــدو الدكتور حبيب ظريفة 
سيوي الربوفسور  عى رشف رئيس االتحاد ا
كيو ســيوك يل والوفد املرافــق له يف دارته 
ببعبدات.وخالل الحفــل، تطرّق يل وظريفة 
ون اىل اجواء لعبــة التايكواندو  والحــا
ســيوياً حيث وضع ظريفة ضيوفه  لبنانياً و
يف أجواء  خطة عمل االتحاد اللبناين بجميع 
أجهزته منذ انتخابه رئيســاً يف خريف العام 
يته املستقبلية للعبة ولية تنظيم  2016 ور
سيا التي تقام للمرة األوىل يف لبنان  بطولة 
الربوفســور يل بطريقة عمل  نّو  .بدوره،  
اتحاد وطــن األرز معرباً عن رسوره لوجوده 
يف لبنان والحفاوة التــي يلقيها يف الربوع 
اللبنانية منذ وصوله اىل لبنان   ظهر الجمعة 

الفائت.
وخالل العشــاء ،  تبادل الربوفســور يل 

والدكتور ظريفة الهدايا التذكارية.



البا النوم،  1ـ من عز 
2ـ يواكيم، ريال، وز

يباب أبدأ، بهو،  3ـ 
4ـ دلّل، مـــــكاريوس، 

ان
ألح، واترلو، ح 5ـ 

أأ، املني 6ـ أتم، ممراح، 
لندندري لحامون،  7ـ 
إلهّيا دانيال،  8ـ حدم، 

9ـ نّث، وبّخ، رسور، تم
أم  أوســــرتليتز،  10ـ 

م كلثو
11ـ ون، ايــاد، جّيد، أو، 

قرأ
يوم  هجا،  يهــادن،  12ـ 

بال غد
جبور،  وداد  مــس،  13ـ 

هزم

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7
ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من تسعة حروف:    االبراج 

  دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  فرجينيا مايو 

اخترب معلوماتك

1ـ والية أمريكية. 

سيلفسرت  أفالم  من  2ـ 

ستالون. 

أو  العلم  3ـ طــرق إىل 

املاء.

4ـ جامعــة، حرفــان 

متشابهان. 

5ـ فريق كرة ايطايل. 

1ـ اصالح البناء. 

2ـ مدينة يف رسي لنكا. 

3ـ عال وارتفع.

4ـ فطنــوا واكرتثــوا 

مر.  ل

5ـ أحد حكامء االغريق 

السبعة.

فيلسوف فرن راحل. يعترب من أهّم فالسفة أواخر 

. إهتم بدرس نه املؤرخني، ال ســيام  القرن املــا

مؤرخي الفكر. من كتبه: الكلامت واألشــياء، ونشــأة 

السجون. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت:

4+5+3+7+6  قضاء لبناين. 

6+2+5+8+4  جزيرة يف الكويت.

8+2+5+9  وحدة وزن.

3+8+4  بلدة يف الشامل. 

5+4+8  مض والك.

6+9+5  من الحبوب.

8+1  يد الثوب.

1ـ من هي ملكة جامل لبنان التي لقبت بـ مليحة العرب 

بعد إنتخابها سنة 1969 يف شتورة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية ســنة انشئت مســابقة ملكة جامل العا 

للصّم، وهي مســابقة سنوية أسسها أشخاص صّم من 

دولة تشيكيا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إسم ملكة جامل فرنسا لعام 1986 التي إنتخبت 

بعمر 17 ســنة، وكانت والدتها ملكة جامل باريس عام 

1955؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم ملكة جامل مرص لعام 2007 التي إنتخبت 

من بني 20 متبارية، وذلك يف شهر نيسان 2007؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية عاصمة أوروبية إنتخبت رولني ســرتواس 

التــي هي من جنوب افريقيا، ملكــة لجامل العا لعام 

2014 وكانت بعمر 22 سنة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم أول ملكة جامل ملرص، وذلك يف العام 1987؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ مــن هي الفنانة اللبنانية التي انتخبت ملكة جامل 

لبنان لعام 1955 وانتخبت أيضا، ملكة جامل السينام عام 

1957؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم ملكة جامل لبنان لعام 1985 التي عملت 

مذيعة يف التلفزيون، وكانــت أيضا تذيع برام إذاعية 

منها، لكاتب هذه السطور؟ 

1ـ مّيادة الحّناوي
2ـ نوبل، تحّدثونهم

3ـ عادل امام، اس
4ـ زكا، عتاد

5ـ اي، محمود، رينو
6ـ ملبك، مناوال

7ـ هاجر، نبيدها
8ـ ورور، اليخت، جد
9ـ مي، يوحّنا، زجاج

10ـ ايوا، دلس
11ـ البستان، راديو

12ـ راديوم، ور
13ـ بوبال، ركام

14ـ أز، نوايا، لوبه
15ـ ليث، لز

16ـ حامه، وقام
17ـ يل، يتمّرغ
دم 18ـ أنغام، 

؟ من هو
من هي؟

راحل،  فرنــ  أديب  1ـ 
مدينة سعودية. 

بريطانيــة،  مدينــة  2ـ 
للنهي. 

3ـ ممثل أمرييك، مدخل. 
4ـ كثــري، ســكن الليل، 

سواعده. 
5ـ مدينة فرنسية، ماركة 

ساعات. 
املغول،  أمريكية،  6ـ والية 

قصد املكان. 
7ـ مدينــة ايرانية، مدينة 
يف  مصيــف  أمـــريكية، 

الشامل. 
8ـ من طالت أسنانه العليا 

عى السفى، يربع ويحذق.
9ـ موســيقي ايطــايل، 

خفيف مقترص.
10ـ إنتفاخ، بان من بعيد، 

عطشوا. 
لبناين،  واذاعي  فنان  11ـ 

عائلة. 
12ـ شاعر انكليزي راحل، 

أقام باملكان. 
13ـ نعام، ماركة سيارات.
رّنه، شحذ السكني،  14ـ 

جوابكم. 
الخطــأ  يتبعــون  15ـ 

بالصواب.
16ـ عاد، مدينة نيجريية، 

حرف عطف. 
17ـ شجر مثمر، يالئم. 

18ـ فنــان لبناين صاحب 
الصورة. 

أمريكيــة،  واليــة  1ـ 
يعتمدون عى. 

إبيض،  بريطاين،  أمري  2ـ 
ورك، عرث.

3ـ بخــس حــق، أديــب 
إنكليزي راحل. 

4ـ من ملوك فرنسا، ضعف 
ملمثلة  الثاين  االســم  ورق، 

لبنانية. 
إطارات  بلــده،  يغادر  5ـ 
مرصية  فنانة  الســيارات، 

توفيت 2018 
املـــصابيح،  أكلــوا،  6ـ 

طريق. 
أداة  7ـ نقيــم باملــكان، 
ويحرّم،  مينع  إســــتثناء، 
سيــّــدة، تــرّدد صوته يف 

صدره. 
8ـ مرفــأ صيني، عاصمة 

افريقية. 
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كن موضوعيا ولبقا يف ترصفاتك هذا اليوم 
وال تخــش التغيريات أو  املســتجدات. الثقة 
الكبرية بالنفس هي أساس التقدم والنجاح.  

خذ وقتا كافيا لتختار وال تســتعجل األمور. 
احتفظ بصفاتك الحميدة واعلم ان الصعوبات 

لن تكون كبرية وجدية، وسوف متر بسالم. 

اعتمد عى نفسك للخروج من املحنة التي ما 
زلت تعاين منها منذ فرتة. الشــك الذي يالزمك 

سيزول وستسبح يف بحر من السعادة. 

اجتامع عمل من شأنه أن يدفعك اىل الواجهة 
مجددا. لــذا ال تضيع وقتك يف املفاوضات بل 

بارش التنفيذ رسيعا، والنتيجة سترسك. 

فرتة فتور حاول تخطيها باملمكن ألن الحبيب 
يؤدي دور املرتدد ليكســب ودك فقط. ال تعظم 

األمور وتعامل مع الواقع بهدوء وحكمة. 

ما تقوم به من أعامل هو ما ترغبه وتريده. 
ســتكون عالقات خاصة وعليــك أن تحاول 

املحافظة عى اسلوبك املمتاز يف التعاطي.

تساهم عى نحو غري مبارش يف حل مشكلة 
قريب لك من دون أن يدري، وهذا من شأنه أن 

يشعرك بالرسور واالرتياح التاّم.  

الجأ اىل الحنكة والحكمة النقاذ نفســك. 
ظروف مؤاتيــة لالنطالق بحريّة يف تجربة 
ت سارة ومتنحك الراحة  جديدة توفر لك مفاج

النفسية. 

راجع أمورك وشؤونك بشكل دقيق ومركّز. 
الفلك ينصحك بأال تعطي ثقتك املطلقة ملن أساء 

، وابق حذرا.  اليك يف املا

كن لبقا ولطيفا مــع الحبيب واعطه جزءا 
من وقتك. تشــعر بسعادة كبرية عندما تقوم 
باألعامل املفضلة لديك برسعة ومهارة واتقان. 

ستسنح لك الفرصة لتبادل األفكار مع أناس 
مفيديــن لعملك، لكن باملقابــل ال تتكلم عن 
مرشوعك الجديد  قبل أن تضعه موضع التنفيذ. 

الفرتة التي متر بها حاليا تجعلك متشــامئا 
بعض اليشء. الفلــك ينصحك بان تطرد هذه 
األفكار غــري املريحة، فالفــرج أصبح عى 

األبواب.
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ـــة  ـــ ــ ــــــن التين ــ ـــدا وعي ـــ ــ ــــــن بعب ــــــوف« بيــ ــــــى املكشــ ــ ــــــب عل ـــة و»اللعــ ـــ ــ ـــاورات« الحكومي ـــ ــ ـــد »للمن ـــ ــ تمدي
ــــــــراء ــــــــن فق ــــــــف اللبنانيي ــــــــدة: نص ــــــــم املتح ــــــــيم... االم ــــــــي الترس ــــــــة ف ــــــــة لبناني ــــــــرّوج ليون ــــــــنطن ت واش
عالمــــــــات اســــــــتفهام حــــــــول االندفاعــــــــة الدوليــــــــة واالقليميــــــــة »النقــــــــاذ« املؤسســــــــة العســــــــكرية؟ 

كـــيـــانـــا غــاصــبــا ــبـــقـــى  تـ ــا... و »اســـــرائـــــيـــــل«  ــ ــن ــ ــي ــ ــي ــ ف ــي مــــفــــاوضــــات  ــ فـ ايــــــــــران: ال مــســتــحــيــل 

ــدة ــ ــدي ــ ــج ــ ــو... وتــــرحــــيــــب دولـــــــــي بـــالـــحـــكـــومـــة ال ــ ــاه ــ ــي ــ ــن ــ ــت ــ ــة ن ــمـ ــاكـ ــحـ ــمـ ــب بـ ــ ــال ــ ــط ــ ــرات ت ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ مـ

تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
الثلثاء 15 حزيران 2021

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

والعســكرية االمريكية اللبنانية ان قائــد الجيش جوزاف 
عون يفــرتض ان يقوم بزيارة »روتينة« اىل واشــنطن يف 
وقت الحق هذا العام، لكنه لن يحيد عن متسكه باسرتاتيجية 
»املساكنة« املســتمرة منذ سنوات مع حزب الله ، ومبوافقة 
امريكيــة »صامتة«، العتبارات ترتبط  بعدم رغبة واشــنطن 
باضعاف املؤسسة العسكرية غري املهيأة للدخول يف مواجهة 
مــع الحزب، حيث تتعاظم املخاوف من انقســامات مذهبية 
مرجحة داخــل الجيش يف غياب اي ضامنــات بعدم تكرار 
تجربــة الترشذم الذي حصل ابان الحرب االهلية... واالهم من 
كل ذلك انه ال يوجد خيارات متاحة امام واشنطن للتعاون مع 
اطراف سياسية لبنانية وازنة خصوصا بعد االقرار بالفشل يف 
متويل الحمالت االعالمية والسياسية لقوى مناهضة لحزب 
الله، وهذا ما يضيــق هامش الخيارات دون ان تكون النتائ 

مضمونة.       

 { خيارات قائد الجيش؟ { 
 مــن جهتها اكدت مصادر مطلعــة ان قائد الجيش يدرك 
تعقيــدات الظروف الراهنة التــي تعانيها البالد، ويدرك ايضا 
ان االنخراط يف »لعبة« الســلطة غري مامون الجانب، ويدرك 
أيضاً أن الوصول اىل ســدة الرئاسة مرهونة برشوط  كثرية 
ليس اقلها اســتقرار الوضعني السيايس واألمني... واذا كانت 
املصادر العســكرية يف بريوت تنفي وجــود اي طموحات 
رئاســية لقائد الجيش وتحرص تحركاته الخارجية مبحاولة 
انقاذ املؤسسة العســكرية التي تتعرض لضغوط اقتصادية 
خطرية، فان االمور تبقى مفتوحة عى كافة االحتامالت يف 
بلــد بات يف »الهاوية« ويقرتب مــن »االرتطام« الكبري دون 
ية حول كيفية البدء بعملية انقاذ شــاملة  وضــوح يف الر
يف ظل غياب واضح للبنان عن ســلم االولويات، حيث تعتقد 
الــدول الغربية ان الجيــش وحده مؤهل »مللء الفراغ« االمني 

والسيايس يف البالد؟

{ الرتسيم »ليونة« ومتسك بالحقوق {
يف هذا الوقت، واشــنطن املهتمة بالســاحة اللبنانية من 
»بوابة« الجيش، اعادت احياء ملف ترســيم الحدود البحرية 
مع العدو االرسائييل، وفيام ابل رئيس الجمهورية ميشــال 
عون،  الوسيط األمرييك لعملية التفاوض حول ترسيم الحدود  
البحرية الجنوبية، السفري جون دوروشيه،الذي التقى ايضا 
الوفد العسكري املفاوض وقائد الجيش جوزاف عون، »رغبة  

لبنــان  يف اســتمرار املفاوضات غري املبــارشة يف  الناقورة  
بوساطة أمريكية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول إىل 
تفاهم حول الرتسيم، عى نحو يحفظ حقوق األطراف املعنيني 
باالســتناد إىل القوانني الدولية، داعيا وشنطن اىل لعب دور 

الوسيط النزيه والفاعل«.
وتحدثت اوساط مطلعة ان الرئيس عون شّدد عى »انفتاح 
لبنــان عى األفكار املطروحة ضمن إطار الســيادة اللبنانية 
الكاملــة براً وبحراً«، الفتاً إىل أن »لدى لبنان خيارات عدة يف 
حــال عدم تجاوب اإلرسائيليني مــع الجهود املبذولة لتحريك 

املفاوضات.

{ هل تم التخيل عن »كاريش«؟ {
هــذا االنفتاح اللبناين وجد تفســريا يف ترسيبات ملصادر 
دبلوماســية امريكية يف بريوت تحدثت عن عدم متسك لبنان 
مبفاعيل الخط 29 واالتجاه هو اىل ابداء ليونة يف التفاوض 
من خالل التخيل عن اي حصة مفرتضة يف حقل »كاريش«... 

وهو امر  يؤكده اي مصدر رسمي لبنان؟
وخــالل اللقــاء يف قرص بعبدا، طلب عون من الوســيط 
األمرييك مامرسة دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، 
ومن دون رشوط مســبقة، ألن ذلك يضمن قيام مفاوضات 
حقيقية مســتندة إىل الحق الذي يسعى لبنان إىل اسرتجاعه 
وأعرب عن أمله يف أن »تلقى املســاعي التي ســوف يبذلها 
خذين  دوروشيه مع املسؤولني اإلرسائيليني، نتائ إيجابية، 
يف االعتبــار وجود حكومة جديــدة يف  إرسائيل  األمر الذي 
يتطلــب رمبا جهداً إضافياً لعدم حصول املزيد من التأخري يف 
املفاوضــات، التي ال ميكن إلرسائيــل أن تفرض وجهة نظر 

أحادية عى مسارها.

{ ال تفاوض قبل نهاية الصيف؟ {
 تجدر االشــارة اىل ان دوروشــيه ســيزور ارسائيل لعقد 
لقاءات مع القيادة االرسائيلية املنتخبة حديثا، وسيكون هذا 
امللف عى »طاولة« البحث مع رئيس الحكومة الجديدة نفتايل 
بينيت املعروف بتطرفه وتشــدده، وسط مخاوف من مزايدات 
سياســية قد تؤدي اىل تأخري انطالقة املفاوضات مرة جديدة 

اقله لنهاية الصيف

{ بري  يعد وسيطا؟ {
حكوميــا، دخلت االزمة مرحلــة جديدة من االصطفافات 
العلنية بعدما خرجت الخالفات بني التيار الوطني الحر ورئيس 
الجمهورية ميشــال عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري 
اىل العلــن، بعدما بات واضحا تبني »عني التينة« لوجهة نظر 
الرئيس املكلف سعد الحريري يف االزمة الحكومية، ما يفقده 
صفة »الوســيط« النزيه بحسب تعبري مصادر التيار الوطني 
الحر التي رات ان رئيس املجلس يلعب »دورا مزدوجا« منذ االيام 
ا ميكن القول  االوىل لالزمــة وما حصل  يكن مفاجئا وا

برصاحة انه يوم سقوط »االقنعة«.

{ باسيل »والتفخيخ« {
يف املقابل، تشــري اوساط  كتلة »التحرير والتنمية« اىل 
ان الوزير جربان باسيل يتعمد خلق االزمات، وتقصد افشال 
االتصــاالت يف البياضة من خالل طــرح افكار غري قابلة 
للــرصف، بل تهدف اىل تفخيخ مبــاردة الرئيس نبيه بري، 
وهو امر اكتشــفه منذ اللحظة االوىل الوزير عيل حســن 
خليل، لكنه حاول الرهان عى الوقت عل »مونة« حزب الله 
تنجح يف تخفيف »الغام« باسيل، لكن هذا  يحصل واستمر 

التعنت... 
ويف تصعيــد جديد اتجاه العهد وفريقه الســيايس، حذر 
املكتب السيايس لحركة امل من النتائ الكارثية لتعطيل مبادرة 
الرئيس نبيه بري واعترب ان يف اللحظة التي يحتاج فيها لبنان 
واللبنانيون إىل حكومة ومؤسسات فاعلة تعيد حضور الدولة 
ب  كناظم وراع لشؤون املواطنني، ال يزال البعض ميعن يف 
القواعد الدســتورية مبحاولة خلق اعراف جديدة متس أسس 

التوازنات الوطنية واملرتكزات التي أرساها إتفاق الطائف مام 
صول واالعراف، وتضع البلد  يعطّل قبول مهمة فيها نسف ل
يف مواجهة مخاطر جّمة وتعطل اداء املؤسســات، وتغطي 
بالشــعارات، واملزايدات الشــعبوية، والبيانات والترسيبات 

االعالمية التي ال ميكن أن تلبي احتياجات الناس.

{ احراج عون {
وبعد نصيحته العلنية للرئيس املكلف ســعد الحريري بعدم 
االعتذار »الفوضوي« واعتباره ان مسألة تغيري الرئيس املكلف 
أكرث تعقيدا مام يفرتض البعض، تجري التحضريات عى »قدم 
وســاق« لعقد لقاء بني بري رئيس والحريري يف عني التينة 
ة اتجاه العادة  زمة الحكوميــة، و للبحــث يف املخارج ل
»الكــرة« اىل  بعبدا من خالل اعداد الرئيس املكلف تشــكيلة 
جديــدة من 24 وزيرا دون انتظــار التفاهم مع رئيس التيار 
الوطني الحر جربان باســيل وعرضها عى رئيس الجمهورية 
ميشــال عون، ويف ضوء قبوله او رفضه سيتخذه يبنى عى 
»الــيشء مقتضاه« إما اعتذارا، من خالل ترتيب »هبوط من« 
ال ينعكس يف »الشــارع« اضطرابــات وانهيار اقتصادي، أو 
االستمرارا يف التكليف اىل مدى زمني محدد مرتبط بحسابات 

انتخابية وسياسية...
وعلم يف هذا السياق، ان الحريري وبري تلقيا نصيحة بعدم 
اســتباق التشــكيلة الجديدة بلقاء يفرتض ان يعقد اليوم يف 
»عــني التينة« يك ال يقــال ان »الطبخة« اعدت يف »مطبخ« 
الرئاسة الثانية، واالســتعاضة بالتشاور بعيدا عن االضواء 
عــرب »الوســيط« املعتاد الوزير عيل حســن خليل، ثم يعقد 
لقــاء تقييمي للمرحلة املقبلة بعد الحصول عى جواب رئيس 
الجمهورية. لكن كال السيناريوهني لن يغريا يف الجوهر شيئا 
بحسب اوساط مقربة من بعبدا الن االتجاه واضح »الحراج« 
رئيس الجمهورية سياســيا وامام الراي العام، وال توجد نية 

جدية الخراج البالد من »عنق الزجاجة«

{ خيارات الحريري؟ {
بدورها دخلت باريس عى خط االتصاالت الحكومية بعدما 
تردد عن توجه الحريري لالعتذار، وطلبت منه الرتيث بانتظار 
نتائــ اجتامعات القمة االوروبية التي تعقد يف 24 الجاري 
يف بروكســل وتناقش ملف االزمــة اللبنانية، وانتظار زيارة 
املفوض السامي للسياســة الخارجية يف االتحاد االورويب 

جوزف بوريل اىل بريوت نهاية االسبوع.
ويف هــذا االطار، االكيد ان اتجاه الرئيس الحريري لالعتذار 
قبل نهاية األسبوع عن تشكيل الحكومة  يعد واردا، وهو قرر 
املواجهــة، ولن يرفع »الراية البيضاء«امام رئيس الجمهورية 
»وصهره«، بحســب مصــادر تيار املســتقبل التي اكدت ان 
الحريري يدرس خيارات أخرى غري االعتذار، وسيعمل كل ما يف 
وســعه لكشف هوية املعرقلني الحقيقيني لتشكيل الحكومة، 
ومــا تعتربه بعبدا »حرشا للزوايا« يراه الرئيس املكلف حقا من 
حقوقه الدستورية، وكل طرف عليه تحمل مسؤولية مواقفه 
وقراراته. ولهذا فان اي تشــكيلة حكومية مفرتضة ستحمل 
املواصفــات والرشوط التي التزم بها الرئيس الحريري عندما 
تقدم بتشكيلته األوىل. ولهذا بعدما كان االعتذار اولوية فانه 
خر الخيارات، وسيتالزم  مع انطالق املواجهة املفتوحة  بات 
مــع العهد. وقد مهد الحريري لهذا الخيار بقطع الطريق امام 

اي مرشح ســني للحكومة من خالل حصوله عى »املظلة« 
الســنية بعد اجتامع املجلس الرشعــي االعى، وانفراط عقد 

»اللقاء التشاوري«...

{ موقف متطور لـ«حزب الله« {
ويف موقف الفت ومتقدم، يحمل كل اوجه التفســري، انتقد 
رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله السيد هاشم صفي الدين 
رب شخصية، ودون ان  السياســيني الذين يريدون تحقيق م
يسمي احد قال »املشكلة ليست يف النقاط التي يقال إنها محل 
خالف، بل أننا نواجه بعض السياســيني الذين يريدون تحقيق 
رب شــخصية  يتمكنوا مــن تحقيقها يف األيام العادية  م
ويتوســلون عذاب الناس وأملهم لتحقيقها«. واضاف »حينام 
نتحــدث عن املبادرات، وتحديدا املبادرة التي يرص عليها رئيس 
مجلــس النواب وحزب الله ومعهم كل الحريصني عى إخراج 
البلــد من مأزقه، نرى أن البعض يدفع باتجاه التيئيس يف ما 
نحــن ندفع باتجاه األمل«. وختم كالمه بالقول، رمبا ال يدرك 
أن رهاناتــه التي يعتمدها ولو عى حســاب الناس ووجعهم 
ستغرقه وتغرق البلد معا. ومخط من يظن أن متسكنا الدائم 
باملبادرات يعطيه املزيد من الوقت ووفقا ملصادر مطلعة فان 
هذه »الرسالة« العالية النربة من قبل حزب الله تصلح يف اتجاه 
الحليف جربان باسيل، ورئيس الحكومة املكلف سعد الحريري 
ن واحد، وهي تعكس حالة »الغضب« »واالســتياء« لدى  يف 
لت اليه االمور حيث يسود »ذهول« حقيقي من  الحزب من ما 
انعدام املسؤولية لدى كال الطرفني يف التقدم نحو ايجاد حلول 
معقولة تنت تســوية حكوميــة تبدو يف »متناول اليد« بعد 
مبادرة بري، لكن بقي »التعنت« ســيد املوقف، ووفقا لقناعة 
مرتسخة لدى الحزب فان الحريري وباسيل ال يريدان تشكيل 

حكومة

{ »طوابري الذل« مستمرة؟ {
يف غضــون ذلك،  تنعكس االخبــار عن توقيع مرصف 
لبنان عــى االعتامدات املخصصة لبواخر النفط عى االرض 
واســتمرت الزحمــة الخانقــة عى املحطــات يف طوابري 
»الــذل« حيث اعتمدت املحطات تعبئــة ال تتعدى الـ30 الف 
لرية للســيارة الواحدة، وقد أعلن »تجمع الرشكات املستوردة 
للنفط«، أن »الرشكات اســتكملت حتى مساء امس، توزيع ما 
يعــادل 12 مليون ليرت من املحروقــات، فيام قام املدير العام  

لــوزارة االقتصاد  محمد ابو حيــدر بجولة تحقق خاللها من 
أن الرشكات املســتوردة تقوم بتسليم املحروقات من دون أي 
ليات املّتبعة  مخالفــة«، مؤكداً أنه »يتابع مع مرصف لبنان ا
زمة الحالية. واعلن نقيب موزعي  إليجاد الحلول املناسبة ل
املحروقات فادي ابو شــقرا ان موضوع أزمة املحروقات ترك 
بيد 3 جهات هي مجلس النواب والحكومة ولجنة األشــغال 
إليجاد حّل رسيع إما برفع الدعم أو ترشــيده أو إيجاد بديل«. 
ووفقــا للمعلومــات فان فتح االعتــامدات ووصول بواخر 
ة تعمد يف تقنني  إضافية لن يحال أزمــة املحروقات النه 
الكمية املتوافرة إىل حني إيجاد حل شامل، واطالة مدة الدعم. 
وبحسب مصادر نفطية تدرس رشكات استرياد املحروقات مع 
وزارة الطاقة تسعريتني: تسعرية الـ 98 أوكتان غري مدعوم، 
وتســعرية الـ 95 أوكتان مدعوم، وهكذا يكون الدعم قد خّف 

والزحمة ترتاجع؟

حزب«هناك مستقبل« الوسطي، يائري البيد.
وعى صعيــد اجتامعات فيينا حول االتفــاق النووي، أكد 
املتحــدث باســم الخارجية اإليرانية، ســعيد خطيب زادة، أن 
»مباحثات فيينا  تصل إىل طريق مسدود ومن املبكر الحديث 
عــن نهايتها«، الفتا إىل أن »الجولة الحالية يف فيينا لن تكون 

األخرية«.
(، قال خطيب زادة:  وردا عــى بيان قمة الدول الســبع )7
»القرار الدويل 2231 ال يحد من الربنام الصاروخي اإليراين، 
والدول السبع تدرك ما هو تفسري القرار«، مشددا عى أنه »من 
األفضل للدول الســبع العمل بالتزاماتها مبوجب القرار 2231، 
وإنهاء تدخلها يف شؤون الدول األخرى، وأن تسهم يف السالم 

واالستقرار باملنطقة«.
وأضــاف: »مباحثــات فيينا متواصلة حــول نقاط فنية 
وقانونية دقيقــة تتعلق بقضيتني أو ثالث«، موضحا أنه »ال 
يوجد مســتحيل يف مباحثــات فيينا، ومن املبكر الحكم عى 

نتائ املباحثات«.
كام أشار املتحدث باسم الخارجية إىل أن »نتائ االنتخابات 

الرئاسية اإليرانية لن تؤثر عى مباحثات فيينا«.
من جهته، أكد الرئيس اإليراين حســن روحاين إن طهران ال 

تحتاج إىل أسلحة دمار شامل للدفاع عن أراضيها وأمنها، وإنها 
ال تســعى للحصول عى أسلحة نووية عرب برنامجها النووي. 
ولفت روحاين خالل مراسم تدشني سفينتني حربيتني تابعتني 
للبحرية اإليرانية إىل أن تنفيذ االتفاق النووي ســيؤدي إىل 

تعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة.

{ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 

من الرضوري عقد اتفاق نووي مع ايران {
مــن جهته قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل 
ماريانو غرويس »إنه مــن »الرضوري« عقد اتفاق نووي مع 
ننا »نطري عميانــاً«. وجاءت ترصيح غرويس   إيــران، وإال ف
قبل االنتخابات الرئاســية اإليرانيــة يف 18 حزيران ، ومتديد 
املفاوضات التي تسعى إىل اســتعادة املراقبة املقيدة للمواقع 
النووية اإليرانية وإنقاذ اتفاق 2015، املرتقب يف 24 الشــهر 

الجاري.
وعندما سئل عام إذا كان يعتقد أن إيران لديها برنام أسلحة 
نووية نشــط، أجاب غرويس: »ال، ال توجد معلومات تشري إىل 

ذلك يف الوقت الحايل.
لكنه أثار مخاوف بشــأن تكثيف إيران لتخصيب اليورانيوم 
ية املجتمع الدويل للنشاط النووي  الذي يرتافق مع انخفاض ر
يف األشــهر األخرية. وقال غــرويس: »هذا أمر خطري للغاية. 
عندما تقوم بالتخصيب بنسبة 60 يف املائة، فأنت قريب جداً. ال 

ميكن متييزه تقنياً عن املواد املستخدمة يف صنع األسلحة. لذلك 
عندما تجمــع هذا مع حقيقة أن وصولنا إىل تفتيش )املواقع 

اإليرانية( يتم تقليصه، عندئذ أبدأ يف القلق«.
وتقــول املعلومات إن إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن تريد 
إعــادة االنضــامم إىل االتفاق النووي لكنهــا تريد ان تفرض 
قيوداً جديدة فيه. أما إيران، التي ترص منذ فرتة طويلة عى أن 
برنامجها النووي ســلمي، تريد رفع العقوبات من دون القبول 

بقيود أوسع.
وتناول مديــر الوكالة الدولية للطاقة الذرية غرويس امللف 
النووي لكوريا الشــاملية ومقاومة »إرسائيل« لالنضامم إىل 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وحدود ما تعرفه الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية عــن الربام النووية للواليات املتحدة 

وروسيا والقوى النووية األخرى.

{ بلينكن: إيران تعزز برنامجها النووي

 بوترية متسارعة {
مــن جهة اخرى، صعد وزيــر الخارجية األمرييك، أنتوين 
بلينكن، موقفه بقوله إن »إيران تعزز برنامجها النووي بوترية 
متسارعة، ما يدفع إىل تحليل مدى إمكانية إعادتها اىل االتفاق 

النووي بأرسع وقت«.
واشار اىل إن »إيران تحّركت منذ الخروج من الصفقة النووية 
وبدئها تجاهل القيود املفروضة عليها من قبل االتفاق بشــكل 

أرسع، وخّصبت مزيداً من املواد، زاعامً أن التخصيب يجرى عى 
مستويات ودرجات أعى مام يسمح بها مبوجب االتفاق«.

وزعم بلينكن الشهر املا أن »إيران  تبد استعدادها للعودة 
إىل االتفاق النووي«.

يف املقابل، كشــف املساعد الخاص لرئيس مجلس الّشورى 
اإليراين للشــؤون الدولية، حســني أمري عبد اللهيان،  إّن بالده 
تطّور بقوة برنامجها النووي السلمي، محّذراً الدول األوروبية 
من قرارات حاسمة لطهران يف حال عدم احرتام حقوق الشعب 

اإليراين.
ويف تغريدة عى تويرت، لفت عبد اللهيان إىل أن دول الرتويكا 
األوروبيــة دعت إيران إىل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية بدال من الوفاء بالتزاماتها.

{ العالقات االيرانية  السعودية {
وعى صعيد اخر، وحول  العالقات اإليرانية السعودية، أوضح 
املتحدث باســم الخارجية سعيد خطيب زادة قائال: »املباحثات 
مع السعودية ال تزال متواصلة حول القضايا الثنائية واإلقليمية 
والدوليــة«، مؤكدا أن »طهران ترحــب بالحوار مع كافة دول 

الجوار، والسعودية ليست مستثناة«.
وأردف: »نؤمن بأن الحوار هو الســبيل األمثل لحل مشكالت 
املنطقــة، وعلينا أن ننتظــر النتائ العمليــة ملباحثاتنا مع 

السعودية«.

مهام رئاسة الحكومة يف اجتامع استغرق نصف ساعة فقط.
وكانت عقــدت الحكومة اإلرسائيلية الجديدة برئاســة 
نفتايل بينيت جلســة احتفالية يف مقر الربملان )كنيست( 
الف يف تل أبيب  بعــد نيلها الثقة الربملانية، يف حني خرج ا
والقــدس املحتلة احتفاال باإلطاحــة ببنيامني نتنياهو. يف 
األثناء، توالت ردود الفعل الدولية املرحبة يف أغلبها بتشكيل 

هذه الحكومة.
وأعلن بينيت  الذي سيتناوب عى رئاسة الحكومة مع زعيم 
حزب »يوجد مستقبل« يائري لبيد أن حكومته ستعمل عى رأب 

الصدع الداخيل يف إرسائيل، وأن أمامها الكثري لتفعله.
يف هذه األثنــاء، تظاهر عــرشات اإلرسائيليني املعارضني 
لرئيس الحكومة السابق بنيامني نتنياهو أمام مبنى الكنيست، 
بالتزامن مع الجلسة الخاصة املنعقدة للتصويت عى منح الثقة 

للحكومة الجديدة.

ورفــع املتظاهرون األعــالم اإلرسائيليــة والفتات داعمة 
للحكومة الجديدة، كــام رددوا هتافات ضد نتنياهو، وطالبوا 

مبحاكمته وسجنه يف قضايا الفساد املتهم بها.
ويف ميــدان رابــني يف تل أبيب، تجّمــع الف من معار 
نتنياهو احتفاال بانتهاء حكمه، وانطلقوا يف مســرية رافعني 

العلم اإلرسائييل والفتات كتب عليها »وداًعا بيبي«.

{ ترحيب أمرييك {
ويف أول رد فعل دويل، قال البيت األبيض إن الرئيس األمرييك 
جو بايدن اتفق يف اتصال مع بينيت عى تشــاورهام وتشاور 
فريقيهام عن كثب بشأن جميع األمور املتعلقة باألمن اإلقليمي، 

مبا يف ذلك إيران.
وأضــاف البيت األبيــض أن بايدن أوضــح أن إدارته تعتزم 
العمل بشــكل وثيق مع الحكومة اإلرسائيلية يف إطار الجهود 
رسائيليني  املبذولة لدفع الســالم وتحقيق األمن واالزدهار ل

والفلسطينيني.
وأوضح أن بايدن أشــار يف االتصال مــع بينيت إىل عقود 

من دعمه الثابت للعالقات بني البلدين، والتزامه الراســخ بأمن 
إرسائيل.

من جهته، هّنأ أنتوين بلينكن وزير الخارجية األمرييك يائري 
لبيد عى تشــكيل الحكومة اإلرسائيلية، وتعيينه رئيسا مناوبا 

للوزراء ووزيرا للخارجية.
يف بيان إن بلينكن ولبيد ناقشا  وقالت الخارجية األمريكية 
يف اتصال هاتفي التزام الواليات املتحدة بأمن إرسائيل، وأهمية 

الحفا عى وقف األعامل العدائية.
كــام ناقش الوزيــران فرص توســيع تطبيــع العالقات 
الديبلوماســية، والتهديد الذي تشــكله إيــران، واألولويات 
اإلقليمية األخــرى. وذكر البيان أن بلينكن أبل لبيد أنه يتطلع 

إىل الرتحيب به يف واشنطن قريبا.

{ تهان أوروبية كندية {
بدوره، هّنأ رئيس املجلس األورويب شارل ميشال بينيت، مؤكدا 
»التطلع إىل تعزيز الرشاكة بني االتحاد األورويب وإرسائيل من 

أجل ازدهار مشرتك ونحو سالم واستقرار إقليمي دائم«.

كام أبدت املستشارة األملانية أنجيال مريكل رغبتها يف العمل 
»بشكل وثيق« مع بينيت.

وبعث رئيس الوزراء الكندي جاســ تــرودو أيضا تهانيه 
إىل بينيت، قائال إنه »يتطلّع« إىل العمل معه ومع نائب رئيس 

الوزراء يائري لبيد.
من جانيه، أعرب وزيــر الخارجية الربيطاين دومينيك راب 
عن »رسوره ملواصلة التعاون يف مجاالت األمن والتجارة وتغرّي 

املناخ والعمل مًعا لضامن السالم يف املنطقة«.

{ موقف حامس {
ويف قطاع غزة، أكدت حركة املقاومة اإلســالمية )حامس( 
أن شــكل أي حكومة إرسائيلية لن يغري طبيعة تعامل الحركة 

مع إرسائيل ككيان احتاليل استيطاين تجب مقاومته.
يف بيان إن تكرار  وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم 
العمليــة االنتخابية اإلرسائيلية وما تفرزه داخل إرسائيل دليل 
عى عمق األزمة السياســية التي تعيشها بالتوازي مع أزماتها 

العسكرية واألمنية املتواصلة.

شارل ايو رئيس التحرير العام
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