
ساحة  املستوطنون  دخل 
بــاب العامــود يف البلــد 
القدميــة بالقــدس املحتلة 
ضمن ما يســمى »مســرة 
رقصة األعالم«، فيام اعتدت 
قوات االحتالل عىل عدد من 
إجالئهم  رغم  الفلسطينيني 
مــن املنطقة، وســط توعد 
فصائل املقاومة بالرد عىل ما 
يسمى »مسرة األعالم« التي 

انطلقت يف القدس املحتلة.
ووسط رقص املستوطنني 
اعتــدت  الســاحة،  يف 
قوات االحتالل عىل ســيدة 
العلم  رفعــت  فلســطينية 
الفلسطيني، فيام أصيب 27 
فلسطينيا يف مواجهات مع 
قــوات االحتــالل يف البلدة 

القدمية بالقــدس املحتلة، وفق 
الهالل األحمر الفلسطيني.

وقبيل انطالق مســرة املستوطنني يف القدس 
املحتلة، أجلت قــوات االحتالل اإلرسائييل عرشات 
الشبان الفلسطينيني، الذين تجمعوا يف ساحة باب 

العامود يف القدس املحتلة.
وأعلنــت رشطــة االحتــالل اعتقال 6 شــبان 
فلسطينيني يف الــــقدس املحــــتلة بتهــــمة 
اإلخــــالل بالنظام، وأشــار شــهود عيان إىل أن 

الرشطــة اإلرسائيلية أغلقت أيضا باب الســاهرة 
القريب.

وانترشت قــوات كبرة من الرشطة اإلرسائيلية، 
يف شوارع السلطان ســليامن ونابلس واملرصارة، 

املؤدية إىل باب العامود.
ووضعت الرشطة اإلرسائيلية حواجز حديدية يف 
الطرق املؤدية إىل باب العامود ملنع الفلسطينيني من 

الوصول إىل املنطقة.
عــىل صعيد متصل، قالت هيئة البث اإلرسائيلية 

إن الجيش اإلرسائييل سيزيد 

من نــرش بطاريــات القبة 

تجدد  خشــية  الحديديــة، 

قطاع  من  الصواريخ  إطالق 

غزة، عىل خلفية املسرة.

كام أفادت وســائل إعالم 

إرسائيلية بتغير مسار إقالع 

مطار  يف  الطائرات  وهبوط 

بن غوريون تزامنا مع مسرة 

األعالم يف القدس.

وصّدق وزير األمن الداخيل 

يف الحكومــة الجديدة عىل 

تنظيم املسرة، التي ستتوجه 

العامود،  بــاب  منطقة  إىل 

التي ســيتم إغالقهــا أمام 

الفلسطينيني.

{ مواجهات الضفة{
واندلعت مواجهات بني شبان فلسطينيني وجيش 

االحتالل اإلرسائييل يف مناطق بالضفة الغربية 

املحتلــة، وأفادت وكالة األناضول بأن الشــبان 

رشقوا الجيش اإلرسائييل بالحجارة والزجاجات 

الفارغة، وأشــعلوا اإلطــارات املطاطية، فيام رد 

الجيــش بإطالق قنابل الغــاز املدمع والرصاص 

2000 L.L.  2000 ل.ل.

ــل ــي ــشــك ــت ــوظ ال ــ ــظ ــ ــنـــســـف آخــــــر ح ــة يـ ــنـ ــيـ ــتـ ــن الـ ــ ــي ــ الــــتــــراشــــق بـــيـــن بـــعـــبـــدا وع
آب  4 بانفجار  دولــي«  لـ»تحقيق  ــه...ودعــوات  ــات أزم أســوأ  يواجه  لبنان   : املتحدة  األمــم 
ــس ــي ــخــم ــي تــنــطــلــق شـــــرارتـــــه ال ــ ــن ــ ــي ــــــ أم ــاعـ ــمـ ــتـ ــار اجـ ــ ــج ــ ــف ــ مــــخــــاوف مــــن ان
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»كورونـــــــــــا«: 3 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة  و170 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فروس كورونا املستجد، تسجيل 170 
حالة جديدة ُمصابــة بالفروس، لرتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 542819«.
وأوضحت أنّه »تّم تســجيل 166 إصابة بني املقيمني و4 
حاالت بني الوافدين«، مشرًة إىل أنّه »تّم تسجيل 3 حاالت 
وفاة جديدة، لرتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 7804“.

منتخب لبنان يتأهل لنهائيات كأس آسيا 
وللتصفيات املؤهلة لكأس العالم 2022

بعد إنتصار منتخب الســعودية ضد أوزباكستان، تأهل 

منتخــب لبنان اىل نهائيات كأس آســيا وللدور الثاين من 

التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس العامل يف قطر 2022.

وحل لبنــان ثانياً مبجموعته خلــف كوريا الجنوبية 

برصيد 10 نقــاط، وانتظر الجولة االخرة من التصفيات 

حيــث كان افضل فريق يحصد املركز الثاين  بني خمســة 

منتخبات احتلت الوصافة.

مواجهات يف الضفة

اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب

الرئيس االسد

اجراءات امنية مشددة تحضريا للقمة

)تتمة املانشيت ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12)  )التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

بوال مراد

وكأنــه ال يكفي اللبنانيني الذل اليومي الذي يعيشــونه يف 
املصــارف ومحطات البنزين كام عــىل ابواب الصيدليات وهم 
يشــحذون اموالهم واملحروقات واالدوية والحليب ألطفالهم، 
يك يطالعهــم من يفرتض انهم مســؤولون عن هذه االزمات 
وعن حلها ببيانات اسبوعية لتقاذف كرة تعطيل عملية تشكيل 
حكومة تنرصف النقاذ ما تبقى بعدما بات محســوما دوليا ان 
البوابــة الوحيدة للحد من االنهيارات ووضع البلد عىل ســكة 
النهــوض والتعايف هي حكومة تكون وظيفتها االساســية 
اطالق املشــاريع االصالحية الكفيلة وحدها باستجالب دعم 

واموال من الخارج باتت اشبه باالوكسجني املفقود داخليا. 

{ الرئاسة تصوب عىل بري {
ويف حفلة تراشــق جديدة نسفت عىل ما يبدو آخر حظوظ 
تشــكيل الحكومة، صوبت رئاسة الجمهورية يوم امس عرب 
مكتبها االعالمي وبشــكل اسايس عىل رئاسة مجلس النواب 
ومساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون ان تسميهام، 
متحدثــة عن “زخــم مصطنع” يفتعلــه البعض يف مقاربة 
ملف تشــكيل الحكومــة وعن “مرجعيــات وجهات تتطوع 
مشكورة للمســاعدة يف تأليف الحكومة دعتها اىل االستناد 
اىل الدســتور وعدم التوســع يف تفســره لتكريس اعراف 
جديــدة”. واعترب البيان الرئــايس انه “يف الوقت الذي يتطلع 
فيه اللبنانيون اىل تشــكيل حكومة جديدة تنكب عىل معالجة 
االوضــاع االقتصادية واالجتامعية املرتدية يف البالد، تطالعنا 

من حني اىل آخــر ترصيحات ومواقف من مرجعيات مختلفة 
تتدخــل يف عملية التأليف، متجاهلــة قصداً او عفواً ما نّص 
عليه الدستور “، الفتا اىل “معطيات برزت خالل االيام املاضية 
تجاوزت القواعد الدستورية واالصول املعمولة”. ولفت اىل ان 
“رئاســة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثر من الطروحات 
التــي قدمت لها لتحقيق والدة طبيعية للحكومة وتغاضت عن 
الكثر من اإلســاءات والتجاوزات ترى ان الزخم املصطنع الذي 
يفتعله البعض يف مقاربة ملف التشكيل ال افق له إذا مل يسلك 
املمــر الوحيد املنصوص يف املادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من 
الدستور”. وتساءل البيان:”فهل ما يصدر من مواقف وتدخالت 
تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيني الغارقني يف أزمة 
معيشية واقتصادية ال سابق لها، ويحقق حاجاتهم االنسانية 
واالجتامعيــة امللحة، والتي ال حلــول جدية لها، إال من خالل 

حكومة انقاذية جديدة”؟
وارتأى بري عىل ما يبدو الرد عىل عون عرب نائبه، عضو تكتل 
“لبنان القوي” ســابقا إييل الفرزيل الذي قال بعد لقائه رئيس 
الحكومة املكلف ســعد الحريــري باالمس:”لتخرج من البال 
إمكانية إحراج الرئيس املكلــف إلخراجه”.وردت مصادر تيار 
“املستقبل” عىل بيان الرئاسة االوىل قائلة ل”الديار”:”يفرتض 
ان يكــون قد بات واضحا لجميع اللبنانيني ان من يعطل عملية 
التشكيل هو “الثنايئ” عون- باسيل الذي يتبادل االدوار، فمرة 
يخرج االول لنســف جو ايجايب مــا يبنى عليه الطالق عملية 

ــن »مـــســـيـــرة األعـــــام«  ــون يـــرقـــصـــون فـــي »بـــــاب الـــعـــامـــود« ضــم ــن ــوط ــت ــس امل
ــام ــعـ ــى الـــنـــفـــيـــر الـ ــ ــ ــو ال ــ ــدع ــ ــة ت ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف واملــــقــــاومــــة ال

وزراء الخارجية العرب يشكلون لجنة ملتابعة األحداث بالقدس
النهضة أزمــــة ســـد  لــبــحــث  األمــــن  مــجــلــس  ــون  ــدعـ ويـ

بايدن يأمل ان يغيير بوتين نهجه في قمة جنيف

دعا وزراء الخارجية العرب، 
خالل اجتامعهم أمس الثالثاء 
يف الدوحــة، مجلس األمن 
أزمة  لبحث  لالنعقاد  الدويل 
سد النهضة، وقرروا تشكيل 
ملواجهة  مترشكــة  لجنــة 
اإلجــراءات اإلرسائيلية بحق 

الفلسطينيني يف القدس.
الخارجية  وزيــر  وطالب 
القطري، الشــيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاين، األطراف 
املشاركة يف مفاوضات سد 
النهضة بتوفر أجواء حسن 
النية، للتوصــل العاجل إىل 
وملزم  ومتوازن  عادل  اتفاق 
بشأن ســد النهضة، يحقق 
مصالــح مرص والســودان 

ودول حوض النيل كافة.
وأعرب، يف مؤمتر صحفي 

عــىل هامش اجتامع وزراء الخارجية العرب بالدوحة، عن قلق 
الدول العربية بشــأن تعرث املفاوضات األخــرة التي يرعاها 
االتحاد األفريقي، مشرا إىل أن الجامعة العربية قد تتخذ أيضا 
إجراءات تدريجية لدعم مرص والسودان يف النزاع بشأن السد.
بدوره، قال األمني العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن 

»الجامعة العربية كلفت لجنة يف األمم املتحدة لتنسيق العمل 

مع املجموعة الدولية بشأن سد النهضة«.

وأكد أبــو الغيط أنه ملس دعام عربيــا واضحا وقويا ملرص 

اعــرب الرئيس االمريك جو بايدن عن امله 

بأن يغر الرئيس الرويس فالدمير بوتن نهجه  

الن ذلك يصب يف مصلحته حيث ستتغر نظرة 

العامل اليه. وتعّهد بايدن بأن يحّدد لبوتن خالل 

لقائهــام اليوم يف جنيــف ما هي »خطوطه 

الحمراء” .

وكان بايدن  قد اكد :ان بالده ال تســعى اىل 

نزاع مع روســيا امنا ســرتد يف حال واصلت 

موكسو انشطتها وذلك خالل مؤمتر صحايف 

يف ختــام قّمة حلف شــامل األطليس يف 

بروكسل 
واعتمد بايدن لهجة حازمة قبل يومني من 
موعد القمة مــع بوتني، لكّنه وصف الرئيس 

الرويس بأنّه رجل »ذيك« و«صلب“.
ويف الوقت ذاتــه، أعرب الرئيس األمريك 
عــن قلقه عــىل مصر املعــارض الرويس 
املسجون أليكيس نافالني ممحذرا  :«إن وفاة 
نافالني إذا حصلت ســتكون مــؤرّشاً جديداً 

يوماً   20 تصمد  قــد  الــفــنــادق  الــكــهــربــاء:  ــة  أزمـ
العتمة اســتــفــحــلــت  ــا  مـ إذا  الـــكـــارثـــة  قــبــيــل 

رجاء الخطيب    ص 6

ــائـــي ــنـ ــثـ ــل الـ ــعـ ــجـ ــرة« تـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــل«خـ ــ ــوامـ ــ عـ
ُمــــــتــــــمــــــّســــــك بــــــبــــــقــــــاء الــــــحــــــريــــــري

ابتسام شديد    ص 3

ــى »خـــضـــة كـــبـــيـــرة«...  ــدم عــل ــقـ ــد يُـ ــون قـ ــ ع
ــر بــــــري«! ــ ــاطـ ــ ــري لــــنــــوابــــه: »نـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ والـ

جويل بويونس    ص 3

البالد تتداعى واالقتصاد اىل مزيد من االنهيار واالرتطام 
الكبر آٍت ال محالة طاملا املســؤولون يشتبكون بالبيانات 
فيام الشعب يعاين يومياً من الذل والعذاب والتقهقر عىل 

كافة األصعدة. 
اىل الســلطة ومن فيها، تراجعــوا قليالً عن انانياتكم 
وحســاباتكم الفئوية والحزبية والطائفية وانظروا اىل 
الشعب اللبناين املقهور لعلكم تتعظون وتقومون بواجبكم 

الوطني واالنساين تجاهه.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــا ! ــ ــ ــ ــ ــــد هزمنـ ــ ــ ــ ــــرف : لقـ ــ ــ ــ فلنعتـ
بقلم حبيب افرام 

ميكــن لك ان متحو ذاكرتك، تغر اســمك دينك مذهبك، 
تنتقل للعيش يف وطن آخر يعطيك جنسيته، 

ميكــن لك ان تقرر االنتامء، انك فقط انســان ،ابن هذا 
العامل املرتامــي، وال يهمك ال التاريخ وال الهوية وال اللغة 

املقدسة وال املجازر وال عظام اجداد. 
ميكن لك ان تســتقيل من عبء الظلم والقهر والتطهر 
والترشيد واالقتالع والصور الجارحة املعلقة عىل حيطان 

البيوت. 
ميكن ان تجادل ماذا يعني ان نحمل ارثا من الســيوف 

االنعزالية  أو  التقسيمية  الحاالت  األسد: 
دولــة  فــي  حــصــلــت  إذا  الــطــائــفــيــة  أو 
األخـــرى ــدول  ــ ال إلـــى  ستنتقل  عــربــيــة 

اســتقبل الرئيس السوري، بشــار األسد، وفدا من »املؤمتر 

القومــي اإلســالمي« يضم شــخصيات مــن دول عربية 

وإســالميــة وتناول الحوار فكرة القومية العربية والهوية 

واالنتامء.

وخالل اللقاء الذي ضم رؤســاء أحزاب ونواب وشخصيات 

سياسية ونقابية، قال األسد إن الحاالت التقسيمية أو االنعزالية 
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»اسرائيل« الصينية ال »اسرائيل« األميركية
نبيه الربجي

ـ  كاريــر  لهيلــني 

الخبــرة  دانكــوس، 

الشــؤون  الشــهرة يف 

األقوال:  السوفياتية، هذه 

»بــدا أن ســاقي مارلني 

مونــرو أكــرث تأثراً يف 

األجيال الســوفياتية من 

ستالني«.  جوزف  شاريب 

مثل  متاماً  »الشــيوعية 
األديان املنزلة التي تنفــذ مثلام يريد القّيمون عليها ال 
مثلام يريد األنبياء .«الحرب الباردة بني الواليات املتحدة 
واالتحاد الســوفيا هي، فعليــاً الحرب بني طنجرة 

الربيستو والدبابة . أيهام أجدى لربة العائلة ؟«.
أمركا، ل تبقى أمــركا، بحاجة اىل اخرتاع عدو، 
ولو من صنع »والــت ديزين« . مل تتوقــف يوماً عن 
محاولة اقناعنا بأنها عقــدت صفقة مع الله للحلول 
محله يف ادارة البرشية . ولكن كل ما تفعله ي بأنها 

امنا عقدت صفقة مع الشيطان.
هذا ما ظهر أثناء قمة 7 اسرتاتيجياً، الحرب الباردة 
مع الصني. تكتيكياً، الحرب الباردة مع روســيا . لكن 
أليس ترويض املستحيل أقل تعقيداً من ترويض التنني ؟

االتحاد السوفيا قام عىل الغزو العسكري، والغزو 
مم األخرى. االيديولوجي، ل

هذا ما جرى تكريســه يف مؤمتــر يالطا )1945). 
هنا همس ونستون ترششل يف أذن فرنكلني روزفلت 
الشيوعية  األمرباطورية  لتفكيك  املثىل  الطريقة  »هذه 
بتحميلهــا تلك الكمية الهائلة مــن املتفجرات االتنية 

... والدينية. هذا ما حد
ء يثر شغف  االتحاد الســوفيا مل يطر أي 
اآلخرين. بعض قادة الكرملني كانوا يدخنون املارلبورو، 
أو يتناولون الكوكا كوال، يف الخفاء. الصني، بالثقافة 
املقفلــة، ال ميكن أن تكــون النموذج. تقلــد كل ما 
تصنعه أمركا. ولكــن لنتصور طبق »الهمربغر« بلحم 

الخفافيش
هوذا نقطة الضعف الصينية. املشــكلة يف أسلوب 
الحياة الذي يستحيل تسويقه يف أي من مناطق العامل 
األخرى. بطبيعــة الحال، ال ميكن أن نتوقع نســخة 

صينية عن مطاعم »ماكدونالدز«...
التفاعيل داخــل الصني محــدود للغاية.  املشــهد 
األكرثية تتحدر مــن »الهان«. أمــركا مزي من كل 
اتنيات وثقافــات الدنيا. الصينيون ال يســألون »متى 

تنفجر أمركا«؟
األمركيــون هم الذيــن يســالون ألن التصدعات 
الســود والبيض )امللونني بشكل  السوسيولوجية بني 
عام بدأت تتبلور بايقاع عاصف. هذا ما حمل صمويل 
هانتنغتون عىل دق ناقــوس الخطر : هل نعيد أمركا 

اىل الهنود الحمر ؟
ماذا عىل املستوى االسرتاتيجي ؟ مشكلة أمركا مثل 
مشــكلة »ارسائيل«. الحرب املستحيلة. مل يعد بامكان 
االسطول األمريك تنفيذ عملية االنزال يف النورماندي، 
كام أن الرئيس األمريك مل يعد يســتطيع الطلب من 

البنتاغون القاء القنبلة النووية عىل هروشيام.
الســباق التكنولوجي، بتقنيات حرب الفضاء، كرّس 
معادلة توازن الرعــب. ال أحد حتى اللحظة يريد اعادة 
الكرة األرضية اىل الله جثة هامدة. حتى أن كل الحروب 
التي خاضتهــا الواليات املتحدة، يف ظل الحرب الباردة 
أو ما بعد الحرب الباردة، انتهــت أما اىل الفضيحة أو 
اىل الكارثة. حد ذلك يف شبه الجزيرة الكورية، ويف 

الهند الصينية، ويف أفغانستان ويف العراق... 
القمة األطلســية يف بروكســل،  بايدن، ويف  جو 
سعى اىل اعادة الثقة بني ضفتي األطليس. لكن القارة 
العجوز يف القرن الحادي والعرشين مل تعد كام كانت 
عليه يف القــرن الفائت. باســتثناء أملانيا، كل البلدان 

األخرى تعاين من التخلخل السيايس واالقتصادي.
حتى عىل املستوى الجيوســيايس ال تأثر ألوروبا 
الغربية يف أي مكان من العامل . أمركا هي التي متسك 
بالخيوط. حني ظهــر جو بايدن مع امللكــة اليزابت، 
تحدثــت »اللوموند« الفرنســية يف الحال عن غروب 

القارة
ما يشبه الكوميديا االســرتاتيجية أمامنا. واشنطن 
ال متلك أي رؤية حول كيفيــة التعاطي مع التنني، وال 
حتى مع روسيا. السياســات الكالسيكية باتت جزءاً 
. الصني تزحــف اقتصادياً وتنموياً، يف كل  من املا

االتجاهات.
الــركام دعوة بتســلئيل  املثر وســط هــذا  لعل 
اىل  الدينية«،  »الصهيونية  حزب  زعيم  ســموتريتش، 
الخيمة  الخيمــة األمركية اىل  انتقال »ارسائيل« من 
الصينية ألن املســتقبل يف الرشق األوســط للتنني ال 

للديك الرومي...
أطلوا وجوهكم باللون األصفر
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والحريري بري  م  املستجدات  بحثت  ريو 

بحث رئيس مجلــس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة 
الثانية يف عني التينة، يف املســتجدات السياسية واملوضوع 
الحكومي، مع الســفرة الفرنسية آن غريو، التي غادرت من 

دون االدالء بترصيح.
وزارت السفرة الفرنسية الرئيس املكلف سعد الحريري يف 
»بيت الوســط«، يف حضور مستشاره للشؤون الدبلوماسية 
باســم الشــاب، وكان عرض آلخــر التطورات السياســية 

والعالقات الثنائية بني البلدين.

وشــهــداءنــا هويتنا  نــخــون  ــن  ل  : جــنــبــا 
غرد رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط عرب 
حسابه عىل »تويرت«: » كل التنظرات الحديثة والقدمية تصب 
يف تجريدنــا من أصولنا العربيــة والتاريخية. هنا نظرية 
تحالف االقليــات الحزاب املامنعة وهنا التعددية الحضارية 
القدمية التي تتالقى مع مرشوع الفيدرالية الحديث العهد .ان 
كامل جنبالط استشــهد من أجل عروبة لبنان وفلسطني .لن 

نخون هويتنا وتراثنا وشهداءنا«.

ي را ري         ا ند  ية  فرية الفر ال

فاطمة شكر

دخلــت مبــادرة الرئيس نبيه بــري مرحـــــلة النوم 
وكان  الفرنسية،  املبادرة  ذلك  يري، كام ســبقتها يف  ال
متوقعــاً أن تصل األمور اىل هنا، فــال إيجابية من ناحية 
التعاطي بني األقطاب السياسية، إضافة اىل عدم اإلكرتا 
لــكل ما يجري مع النــاس،  ولعل الهدر يف الوقت ســيد 
املواقــف، ناهيك عــن التفلت األمنــي واإلجتامعي نتيجة 
ف  الغالء يف األســعار، ومزيد من اإلرتفاع يف ســعر 

الدوالر. 
انية أشــهٍر عــىل التكليف، استســلم الرئيس املكلف 
والداخلية،  الخارجيــة  للضغوطات  فيها  الحريري  ســعد 
حتى وصل  الوطن اىل اإلنهيار يف القطاعات األساســية، 

فال دواء، و ال غذاء، وال كهرباء، وال بنزين.
شــهوة يف الحفاظ عــىل الكرايس، خراب مل يســبقه 
خــراب، عدم االلتــزام بالوعود، ووطــن يصارع دون أي 
اليومية،  بات مي ســاعاته  إنقاذية، وشــعب  قرارات 

والحزن.  والهم  والعوز  القهر  من  سنني  وكأنها 
سياســياً ويف معلومات خاصة، تحر بعيد عن األنظار 
من حــارة حريك بإتجاه عــني التينة، حيث تــم التواصل 
بني الطرفني من أجل التــــهدئة وعــدم اإلنزالق، وإعطاء 
الوقت حتى تتبلور األمور وتصبُح أكرث وضوحاً،  املزيد من 
الحريري حتى ولو بشــكٍل  اعتــذار  واإلبتعاد عــن فكرة 
مؤقت.  وبغض النظر عن املعلومات التي تتناولها الصحف 
والتي تفيد أن رئيس الجمهورية ميشــال عون  يتحد عن 
مواجهة مع الثنايئ الشــيعي، بعد أن كانت مع حركة أمل 
فقط، ما هــي اال تكريس للتقاســم الداخيل والرش بني 
األطراف، علام أن الجميــع يعمل عىل تهدئة األجواء ريثام 

األمور.  تتضح  
وتؤكد مصادر سياســية  أن أجواء املبادرة الفرنســية، 
فيام لو فشــلت، ســيكون البديل لها اإلتجاه نحو اإلمناء 
فقط، وتشــر اىل أن القوى السياسية يف حال مل تستغل 
املبادرة الفرنســية، فإن مبادرة الرئيس ماكرون اإلمنائية  
ستشــكل بديالً عنها وبصيغــٍة مختلفة حيث ستشــمل 
املؤسســات الخدماتيــة واإلمنائية بشــكل مبارش، و لن 
تعطــي أي فرصة من هيمنة أو ســيطرة أي من املنظومة 
السياســية الحالية متكنها من تعويم نفســها، بإعتبارها 
اىل  الوصول  بالتعطيل، وعــدم متكنها من  املتهم  أصبحت 

العالقة.    األزمات  حل  عىل  قادرة  إصالحية  حكومة 
املنظومة باتت غــر مؤهلة  أن هــذه  وترى املصــادر 
إلدارة وحكم البالد،  وأن التقدميات اإلمنائية ســتقدم اىل 
الجمعيات وبعض املنظامت بشــكٍل مبارش، دون أي إعتبار 
ُ جولًة جديدًة تجاه  لكل املنظومة السياســية التي ستخ
املجتمع الــدويل الذي ســيتجاهلها عنــوة، معتربا اياها 
رشيكًة ملا آلت اليه األمور داخل منظومة الفســاد، وعدم 
انتشال  املنهجية وسلو عدة ممرات كان من شأنها  تغير 

الصحية.   وعكته  من  الوطن 
مصادر مقربة مــن الحريري جزمت أنه كان مرص عىل 
اإلعتــذار، إال أن بري ومفتي الجمهورية وحزب الله  طلبوا 
منه الرتيث ريثام يتم التشــاور مع الوزير السابق جربان 
باســيل، الذي ال يزال يرص عىل رأيه رافضاً ورقة الحريري 
التي تحمل أســامء معينــة، وتتابع املصــادر أن الرئيس 
املكلف ســوف يقدم اعتذاره بغضــون يومني أو ثالثة أيام 

باسيل.   العقدة مع  اذا مل تحل 
التداول  تــم  والتي  املطروحــة  للبدائل  بالنســبة  أمــا 
الحكومة واملتمثلة  لرئاســة  تكليفها  أجل  بأســامئها من 
بالنائب  فيصل كرامي  أو الوزير السابق عبد الرحيم مراد، 
انها  تبقى ضمن سلســلة من املشــاورات  تقول املصادر 
واإلجراءات التي عكســت حركة كل منهام  تجاه السفارة 
الســعودية و الجوالت املكوكية األخرى، وهي تبقى بعيدة 
عــن كل االحتامالت الراهنــة يف ظل املحــاوالت الجادة 

والســعي بإتجاه تعويم مبادرة الرئيس نبيه بري. 

كل املفــردات والكلامت التي تســمع اليوم عىل لســان 

السياســية مل تعد تجدي نفعاً، فاملواطن بات قاب  القوى 

قوسني أو أد من أن يقوم بقلب الطاولة رأساً عىل عقب 

لو اســتمر زعامء العرو بالتطنيش وغض أبصارهم عن 

قريب... لناظره  غداً  وإن  أوجاعهم، 

ــارة حـــريـــك وعـــيـــن الــتــيــنــة  ــ ــن حـ ــي خــطــة إنـــقـــاذيـــة وســـاعـــات حــاســمــة  ب

جويل بويونس

بعدما كانت هــدأت حرب البيانات التي 
استعرت اخرا عىل جبهة »بيت الوسط«- 
جبهة  فتحت  الشــالوحي«  بعبدا-«مرنا 
تصاريح  الحكومي«بحــرب  »الوســيط 
وبيانات توزعت شظاياها عىل عني التينة 

وبعبدا.
تجلّت بوضو  بعبدا  التينة-  حرب عني 
بالبيان الــذي اصدره املكتب االعالمي يف 
قرص بعبدا باالمس، ردا عىل الكالم االخر 
الصادر عن رئيــس مجلس النواب، والذي 
الثالثة  بنســختها  مبادرته  ان  اعلن  كان 
واقليمية  عربية  مبوافقــة  تحظى  للحل 
ودوليــة مبا فيها فرنســية، اال ان هنا 
قلقا من متسك البعض برشوط تعجيزية، 
معلنا انه لن يســمح باستهداف او خرق 
الدستور تحت أي مسميات، وان الحريري 

لن يعتذر.
االتهام الــذي وجهه بــري لبعبدا من 
ان  او  بكالمه،  ان يقصدها حرفيــا  دون 

يســمي اي فريق، اســتدعى ردا مفصال من مكتب االعالم 
ة معطيات برزت  يف رئاسة الجمهورية الذي كشــف ان 
خالل االيام املاضية تجاوزت القواعد الدســتورية واالصول 
املعمول بها ، الفتــة اىل ان املرجعيات والجهات التي تتطوع 
مشكورة للمساعدة يف تأليف الحكومة، مدعوة اىل االستناد 
اىل الدســتور والتقيد بأحكامه وعدم التوســع يف تفسره 
لتكريس اعراف جديدة ووضع قواعد ال تأتلف معه. واشــار 
التي  الجمهورية  لرئاســة  الجمهوري  القــرص  بيان مكتب 
تجاوبت مع الكثر من الطروحــات التي قدمت لها لتحقيق 
والدة طبيعية للحكومة، وتغاضت عن الكثر من اإلســاءات 
والتجاوزات، ترى ان الزخم املصطنع الذي يفتعله البعض يف 
مقاربة ملف التشــكيل ال افق له، إذا مل يســلك املمر الوحيد 

املنصوص يف املادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور.
فهــل ماتت عمليا مبادرة بري ومعهــا ما كان يح عن 

مهلة طلبها اليجاد املخرج الحكومي لالزمة؟
مصــادر مطلعة عىل جو بعبدا كشــفت بــان الرئيس 
ميشــال عون ممتعض من كرثة الطباخني، فيام الحكومة 
تحتاج اىل اثنني فقط : الرئيس املكلف ورئيس الجمهورية، 
ان االعتذار  الرئيس بري االخــر  ســائلة: اليس يف كالم 
يجب ان مير به وبــدار الفتوى ومبرجعيات اخرى، افتئات 
عىل صالحيات رئيــس الحكومة املكلــف ؟ اال يحمل هذا 

باالعتذار ؟ الحريري  لقرار  االمر ارسا 
: اذا  واكملت املصادر لتطر اســئلة اضافية تلخص باآل
كان صحيحا الزخم الذي يــروج له، فلامذا ال يزور الحريري 
بعبدا ويقدم تشكيلة حكومية جديدة؟ هل املبادرات الحالية 
تســهل ام تعرقل؟ وهل هجوم املفاوض املفرتض عيل حسن 
خليل عىل تكتل لبنان القوي ورئيسه عامل مساعد ام معقد؟
املصادر املطلعة عىل جو بعبــدا، والتي جددت التأكيد بأن 
اي مبادرة مشــكورة، ختمت بالقول: اذا اراد بري ان ينجح 
مببادرته، فعليه ان يضع حــدا لالصطفاف والتموضع، وان 
يكون مبــادرا محايدا عرب نصح الحريري بالصعود اىل بعبدا 

واالتفاق مع الرئيس عون وفق اآلليات الدستورية.
عىل خط عــني التينة، فقد اعتربت مصــادر مطلعة عىل 
جو بري ان املواقف التصعيديــة التي جاءت يف بيان مكتب 
االعالم يف رئاســة الجمهورية تزيد االمور تعقيدا، سائلة: 
ملاذا اعتربت بعبدا نفســها معنية بكالم بري طاملا انه هو مل 

يسم احدا؟
ولكــن هل ماتت مبــادرة رئيس املجلــس بعدما لفظت 
اطلقت  التي  الرحمة«  »رصاصة  نتيجة  االخرة  انفســاها 
عليها، بعد اســتعار جبهــة عني التينــة - بعبدا؟ مصدر 
مقــرب من بري ومطلع جــدا عىل جّو يجيــب: بالتأكيد 
بان مبادرة رئيس مجلس النواب مســتمرة وال بديل عنها، 
املتبقية النعاشها وانجاحها، فمرتو  الســبل والطرق  اما 

وحده. بري  للرئيس 
وبني عني التينة وبعبدا وبيت الوســط، 
يقف حــزب الله »املحرج« حائــرا، اال ان 
مصادر مطلعة عىل جّو ابدت تشــاؤمها 
حكوميا، ولو انها حرصت عىل التأكيد بان 
الحزب لن ميــّل ولن يكّل باعتبار ان البديل 
هو توتر سيايس والخوف من ان ينسحب 

عىل االمن ايضا.
اما عىل خــط املعنــي االول بالتكليف 
الرئيس ســعد الحريــري، فتعترب مصادر 
مقربة منــه ان هدف تصعيــد بعبدا هو 
تطيــر مبــادرة بــري ، متهمــة رئيس 
الجمهورية بانه يريد تعطيل كل املبادرات، 
النه بكل بســاطة يريــد الثلث املعطل يف 

الحكومة، بحسب املصادر.
ان  املعلومات  كشفت  السياق،  هذا  ويف 
الحريري الذي تــرأس اجتامعا عرب تقنية 
»زوم« لكتلته، اكتفى بالحديث الســيايس 
امام نوابه بشكل مخترص جدا، ليؤكد لهم 
انــه »ناطر الرئيس بــري«، وما ميكن ان 
تف له مســاعيه، وبالتايل فهو اعطى 

مبادرة بري وقتا اضافيا.
ولكن هل مــا كان مطروحــا يف الســابق، اي ان يقدم 
الحريري تشــكيلة من 24 وزيرا لرئيــس الجمهورية، بات 
اليوم مستبعدا؟ اوســاط زارت الحريري بالساعات املاضية 
تقول: »اذا كان االمر واردا يف الســابق فالترصيحات نسفت 

هذا املسار، اقله بااليام القليلة املقبلة«.
وعليه، ووسط سوداوية املشهد الحكومي ، اكدت مصادر 
بارزة بان اتصاال حصل منذ يومني بني باســيل وممثل حزب 
الله طلــب فيه االخر »اللقاء بهاليومــني«، اال ان اي موعد 
مل يكن قد حدد، هذا قبل بيــان بعبدا، اما ما بعد بيان بعبدا، 

فينقل عن مصدر مطلع قوله: »ال داعي اآلن لهكذا لقاء«.
وباالنتظــار، يؤكد مصدر مطلع عــىل الجو الحكومي ان 
الوضع من سي اىل اسوأ ، فال اعتذار وال تشكيلة حكومية 
جديــدة باملدى املنظور، وال تأليــف، واالوضاع اىل مزيد من 

التدهور وستطال كل امليادين...
اال ان هذه املراوحة، ويف حال اســتمرت عىل ما هي عليه 
ء ما« يح له رئيس الجمهورية  اليوم، فســيخرقها »
ميشــال عون الذي يُنقل عن بعض مــن التقاه، انه لن يبقى 
متفرجا، وان »خطوة ما قد تحــد خضة كبرة، بعيدة عن 
توجيه الرسائل، ســيقدم عليها رئيس الجمهورية يف مهلة 
اقصاها اســبوع، فالكالم انتهى والحرب خلص، اما املطلوب 

اليوم بات التنفيذ«، تختم املصادر

« تسق »برصاصة الرحمة«... وعين التينة تؤكد »انها مستمرة« ! ُمبادرة »الوسي
عون قد يُقــــــدم على »خضــــــة كبيرة«... والحريــــــري لنوابــــــه : »ناطر بري« !



جهاد نافع

ما إن تبل رئيس بلدية البرة العكارية واالهايل الغاء زيارة 
الســفر الرتيك الجديد عيل ألوســوي ألتفقدية للمشاريع 
الرتكيــة يف بلدة البــرة، حتى خرج االهايل اىل الشــوارع 
العامة، وقطعوا الطرقات ملنع السفر من املرور باتجاه بلدة 

عيدمون متجاوزا البلدة التي كانت عىل موعد مع السفر...
قطعت الطرقات وبلّ الســفر الرتيك بقــرار منعه من 
االهايل، النها ليســت املرة االوىل التي يجري فيها الغاء زيارة 
مقررة من الســفراء االترا الســابقني، ال سيام وان االهايل 
اعتــربوا ان تكرار االلغــاء طعنة للعــادات والتقاليد، ودون 

مربرات منطقية مقنعة.
اهايل البرة تساءلوا عن خفايا وخلفيات هذا االلغاء، وعام 
اذا كانت جهات سياســية تقف خلف االلغاء. فالغاء السفر 
الجديد للزيارة هي املرة الثالثة، حيث ســبقه سفراء سابقني 
الغوا زياراتهم املقررة للبرة، باعتبار ان الدولة الرتكية نفذت 
ثالثة مشــاريع امنائية هامة يف البلدة: مرشوع مياه شفة 
انهت ازمة املياه املزمنة ، ومرشوع مبنى الثانوية، ومرشوع 

املستشفى مع سيارة اسعاف حديثة جدا.
لكن ملاذا الغى السفر زيارته ثم تراجع وزار البلدية؟

بعض االوساط االهلية يف بلدة البرة اعربوا عن اعتقادهم 
ان هنا من وشو يف آذان الســفارة الرتكية بان االنتامء 
السيايس ملنظمي االستقبال ال يتوافق مع السياسة الرتكية، 
وجرى تضليل السفارة مبعلومات، رمبا، دفعت بالسفر اىل 
الغاء زيارتــه، علام ان رئيس البلدية محمد وهبي بذل جهودا 
لتحضر استقبال مميز للسفر مع وجهاء وشخصيات البلدة 
من باب الوفاء ملا قدمته تركيا يف البلدة من مشاريع حيوية، 
ولذلك كانت ردة الفعل بهذا املستوى من قطع للطرقات ومنع 
موكب الســفر من املرور، االمر الذي دفع بالســفر الرتيك 

اىل الرتاجــع وقرر زيارة مبنى البلديــة والتوقف لدقائق يف 
ساحة دارة رئيس البلدية، منهيا بذلك اللغط الذي رافق الزيارة 
الرتكية لعكار والتي شــملت بلدة الكوارشة التي تحاف عىل 

لغتها الرتكية، وبلدة عيدمون وبلدة البرة.
لدى وصول الســفر عيل بار الوسوي اىل بلدية البرة 
تحد رئيس البلدية الحاج محمد وهبي مرحبا بالســفر اىل 
محافظة عكار والســيام بلدة البره واكد وهبي حرصه عىل 
نســ افضل العالقات مع الدولة الرتكية من خالل سفرها 
وســفارتها يف لبنان ، واملحافظة عىل هــذه العالقات التي 
تأسســت  مع بداية حرب متوز عــام 2006، ولغاية تاريخه 

رت مشاريع  امنائية وتربوية  للبره. وا
وقــال وهبي: يف هذه الظــروف الصعبة التي يعيشــها 
الوطن كان للدولة الرتكية بصامت واضحة من خالل تقديم 

املساعدات الغذائية للكثر من العائالت يف البره وما زالت.
واوضح وهبي لـــ »الديار« اللغط الذي حصل حول تأجيل 
زيارة الســفر للبلدة وما رافق ذلك مــن وقفات احتجاجية 
هايل وقطــع الطرقات ملنع الســفر من اكــامل زيارته  ل
للمنطقه، خصوصا انها تكررت مع البلدة دون ان يكون هنا 
ســبب مقنع للتأجيل وقال: ان األمر انتهى خاصة بعدما تم 
رشحه للســفر مبارشة والذي اعتذر  بداية عن  الذي حصل  
لجهة إلغاء املوعد  واوضح انه ليس لديه معلومات عن تكرار 

الذي حصل اليوم سابقا.
ونقل وهبي عن السفر انه يكن االحرتام والتقدير لرئيس 
البلديــة واهل البرة، وهــو الذي طلب الزيــاره واللقاء مع 
االهايل، واعدا بانه سيكون له قريبا جدا موعد مع اهل البرة، 
واشــار اىل ان العتب هو عىل قدر املحبــة، وبالتايل، نحن 
حريصون عىل رد الجميل لرتكيا وهي تاريخ عريق يف بلدتنا 
واثار تركيا مهمة ما زالت ماثلة لليوم،  لذلك ان ما حصل اليوم 
هو ســحابة صيف ومرت  وسعادة السفر الرتيك مرحب به 

يف كل وقت والسيام السفر عيل الوسوي والوفد املرافق له.
يذكر  ان السفر الرتيك زار مبنى بلدية البرة والتقى رئيسها 
واعضائها وعدد من فعالياتها قبل ان يتوقف قليال امام منزل 
رئيــس بلديتها محمد وهبي ليكمل زيارته اىل عيدمون البلده 
املتاخمه للبرة، وزار بلدة الكوارشة ذات الجذور الرتكية وهي 
البلدة التي تتحد الرتكية لغتهم اليومية، وكانت الســفارة 
الرتكية قد وعدت برتميم مبنى الثانوية يف البرة الذي سبق 

ان انشأته تركيا يف البلدة.

زار السفر الصيني الجديد 
يف لبنان تشــيان مينجيان 
الرئيس املكلف سعد الحريري 
ظهر امس يف »بيت الوسط« 
يف زيارة بروتوكولية، جرى 
البحث يف ســبل  خاللهــا 

. تعزيز التعاون املشرت
الصيني  الســفر  والتقى 
الحر«  الوطني  »التيار  رئيس 
يف  باســيل،  جربان  النائب 
دارتــه، يف زيــارة تعارف، 
يف  البحث  خاللهــا  يف  تم 

العالقــات بني البلدين وكذلــك أهمية تعزيز 
التعاون االقتصادي، كام عودة العمل بتصدير 

النبيذ اللبناين اىل الصني والذي سبق للنائب 

باسيل أن بحثه مع وزير خارجية الصني يف 

الدوحة.
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ــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار التحالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل ينهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ
بيـــــــــــــــن الحـــــــــــــــزب والتيـــــــــــــــار

تحت املبض

فؤاد أبو زيد

األســباب التي دفعت 
الله  لحزب  العام  االمني 
نرصالله  حســن  السيد 
عون  ميشــال  والعامد 
الوطني  التيــار  رئيس 
مار  تفاهم  اىل  الحــر، 
تحّول  والــذي  مخايل، 
بدأت  تحالف،  اىل  الحقا 
عىل مــا يبــدو تنتهي 
ابواب  عــىل  مفاعيلها 

السنة األخرة من والية الرئيس عون.
هذا التحالــف، عىل الرغم من االختــالف العميق يف 
دســتوري الطرفني وعقيدتيهام السياســيتني، تعايشا 
مدة طويلة ، فخدم الطرفــني داخليا وخارجيا اىل ان بدأ 
التحالف يهتّز وتحديدا يف جلســات مجلس الوزراء عند 
بحث معالجة قضايا الفســاد يف الوزارات واملؤسسات 
العامة، مبا فيها التي يشغلها التيار، حيث ظهر االختالف 
يف وجهات النظر بني الحزب والتيــار وكيف يعال هذا 
الفســاد ومن هو املسؤول عنه، وأحيانا كثرة كان وزراء 
الحزب عنــد التصويت اىل الجهة التــي تخالف مواقف 

التيار.
انتفاضــة ترشين يف العــام 2019 التي اســقطت 
الحكومة باســتقالة رئيسها ســعد الحريري، أسقطت 
معها التســوية الرئاســية التي حملت العامد عون اىل 
الرئاسة االوىل والحريري اىل رئاسة الحكومة ، كشفت 
الواقع الحقيقي الذي يعيشه لبنان ، وبدأت الخالفات ب 
الخصــوم والحلفاء تطفو عىل الســطح ، وبدأ قياديون 
التيار ينتقدون مواقف للحزب احيانا،  ومســؤولون يف 
ويهاجمون بــري احيانا أخرى، وهو القــوة الثانية يف 
الثنايئ الشيعي التي يحرص عليها الحزب وتحرص عليها 

ايران.
التوتر بني الطرفني بقي تحت السيطرة عىل الرغم من  
»النكوزات«  احيانا حتى شهر أب سنة 2020، عندما دّمر 
زلزال تفجر مرفأ بروت املنطقة الرشقية من العاصمة 
بروت واستقالة حكومة حسان دياب، وترشح الحريري 
لتشكيل حكومة انقاذ، بعد فشــل جميع املحاوالت مع 
اشــخاص آخرين، وقد دعم بري هذا الرتشيح وشاركه 
يف الدعم اصدقاء الحزب مثل رئيس »تيار املردة« سليامن 
فرنجيــة والحزب القومي ونائب رئيــس مجلس النواب 
اييل الفرزيل ونواب مســتقلون اصدقاء للحزب، ما تأكد 
لرئيس التيار جربان باســيل ولرئيس الحكومة أن حزب 
الله يريد الحريري لرئاســة الحكومة، مع معرفته بأن ال 
رغبة لباســيل بعودة الحريري عىل اعتاب االقرتاب من 
االنتخابات النيابيــة املمهدة النتخاب رئيس الجمهورية، 

ما يعني ان حظوظ باسيل اصبحت شبه معدومة.
من قرأ بيان الدائرة االعالمية يف رئاســة الجمهورية 
أمس ، واالتهامات التي ســيقت تحديدا ضد بري من دون 
ان تسميه، والحزب ايضا، يتأكد ان االنفجار ال بد وان يأ 
الحقا ان مل تتداركه الجهات التــي حاكت ثوب التفاهم 

ومن بعده التحالف بني الحزب والتيار.

ابراهيم الى موسكو
من العام يف بيان، أن املدير العام  أعلنت املديرية العامة ل
من العام اللــواء عباس ابراهيم توجــه صبا امس إىل  ل
موسكو، يف زيارة رسمية أليام عدة. وسيلتقي مسؤولني يف 

جمهورية روسيا االتحادية.

3 ـــاًالتقى ضبا دورة األركان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــة اقتصادي ـــ ـــ ـــــــــة صعب ـــ ـــ : املرحل ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــد الجي ـــ ـــ قائ
ــــــكريين ــ ــ ــ ــــــاعدة العســـ ــ ــ ــ ــــــوداً ملســـ ــ ــ ــ ل جهـــ ــــــ ــ ــ ــ ونبـــ

لمت لق  ي  ائد ال

تفقد قائد الجيش العامد جوزاف عون، قبل 
ظهر امس، كلية فؤاد شهاب للقيادة واألركان 
التقــى ضباط دورة  يف الريحانيــة، حيث 
الذين سيتخرجون قريبا وتوجه  األركان 35، 
اركم من تخطي  إليهم قائــال: »متكنتم بإ
األكادميية  استحقاقاتكم  واجتزتم  الصعاب 
الناجح يربز خالل  فالقائــد  بنتائ مميزة، 
الظروف الصعبة، وأي ظروف أشــد صعوبة 
من األعبــاء االقتصاديــة الضاغطة التي ال 
ترحــم؟«، مضيفا »متر البــالد يف مرحلة 
صعبــة ودقيقة عىل الصعيــد االقتصادي، 
وقيادة الجيش تبذل جهودا متواصلة ملساعدة 

العسكريني بكل الوسائل املمكنة، سواء أكان 
عرب دعم الطبابة العســكرية أم التنسيق مع 
الجيو الصديقة للحصول عىل مساعدات. 
ويف هذا الســياق، تربز املبادرة املشــكورة 
التي ستقوم بها دول صديقة من خالل عقد 

مؤمتر دويل لدعم الجيش«.
وهنأ عــون ضباط الــدورة ودعاهم إىل 
»استثامر املعلومات واملهارات التي اكتسبوها 
يف حياتهم العمليــة«، متمنيا لهم »النجا 

والتوفيق يف وظائفهم املستقبلية.
وبفضل  حتام.  الصعوبات  »ستزول  وختم 

إرادتنا الصلبة، سنعرب إىل بر األمان«.

سفير الصين زار الحريري  وباسيل في زيارة تعارف

ين فري ال تق ال ري م الحر

مكتب رئاسة الجمهورية: املادة 3 من الدستور املمّر الوحيد لتشكيل الحكومة
الجمهورية  صدر عن مكتب االعالم يف رئاسة 
: »يف الوقت الذي يتطلع فيه اللبنانيون  البيان اآل
اىل تشــكيل حكومة جديــدة تنكب عىل معالجة 
االوضــاع االقتصادية واالجتامعيــة املرتدية يف 
البالد، ال ســيام بعد مرور 10 اشهر عىل استقالة 
حكومة الرئيس حسان دياب و8 اشهر عىل تكليف 
الرئيس سعد الحريري تشــكيل الحكومة، وفيام 
يبدي رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون كل 
استعداد وتجاوب لتسهيل هذه املهمة، تطالعنا من 
حني اىل آخر ترصيحــات ومواقف من مرجعيات 
مختلفة تتدخل يف عملية التأليف، متجاهلة قصدا 
او عفوا ما نص عليه الدستور من آلية من الواجب 
ورة  اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تخترص ب

االتفــاق بني رئيس الجمهوريــة والرئيس املكلف 
املعنيني حرصيا بعملية التأليف وإصدار املراسيم.

ــة معطيات برزت خــالل االيام  وحيــث ان 
املاضيــة تجاوزت القواعد الدســتورية واالصول 
املعمول بها، فإن املرجعيات والجهات التي تتطوع 
مشكورة للمســاعدة يف تأليف الحكومة، مدعوة 
الدستور والتقيد بأحكامه وعدم  اىل االستناد اىل 
التوسع يف تفسره لتكريس اعراف جديدة ووضع 
قواعد ال تأتلف معه، بل تتناغــم مع رغبات هذه 
املرجعيات او مــع اهداف يســعى اىل تحقيقها 
بعض من يعمل عىل العرقلة وعدم التسهيل، وهي 

مامرسات مل يعد من مجال إلنكارها.
إن رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثر من 

لها لتحقيق والدة طبيعية  التي قدمت  الطروحات 
الكثر من اإلســاءات  للحكومــة، وتغاضت عن 
ولصالحيات  لها  املبارش  واالستهداف  والتجاوزات 
رئيس الجمهورية، تــرى ان الزخم املصطنع الذي 
يفتعله البعض يف مقاربة ملف تشكيل الحكومة، 
ال افق له إذا مل يسلك املمر الوحيد املنصوص عليه 

يف املادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور.
وال بد من التســاؤل اخرا، هل مــا يصدر من 
التأليف يخدم  مواقف وتدخــالت تعوق عمليــة 
مصلحــة اللبنانيني الغارقني يف أزمة معيشــية 
لهــا ويحقــق حاجاتهم  واقتصادية ال ســابق 
االنسانية واالجتامعية امللحة، التي ال حلول جدية 

لها إال من خالل حكومة انقاذية جديدة؟«.

ــود وكــيــانــه ــوجـ ــيــر مــســبــوق لـ ــداً  ــدي ــه ــات لــبــنــان تــشــكــل ت ــّدي ــح ــر: ت عــك
دولــة  أمــر  إســتقبل 
قطرالشــيخ متيم بن حمد آل 
الدول  ثــاين، وزراء خارجية 
العربية املشاركني يف اإلجتامع 
الــذي عقد يف  التشــاوري 
الدوحة وكانت من بينهم نائبة 
رئيس مجلس الوزراء ووزيرة 
الخارجية  الدفــاع ووزيــرة 
يف  بالوكالــة  واملغرتبــني 
حكومة ترصيف األعامل زينة 
وضاع  ل عكر، وجرى عرض 
العربية  الدول  والتطورات يف 
اإلهتــامم  ذات  واملواضيــع 
املواضيع  اىل  إضافة  املشرت 
إجتامعات  يف  ستبحث  التي 

جامعة الدول العربية.
ثــم شــاركت عكــر يف 
لوزراء  التشــاوري  االجتامع 
الذي عقد  العــرب  الخارجية 

يف الدوحة برئاسة دولة قطر، ومتت مناقشة سبل 
تعزيز العمل العريب إىل جانب مناقشة القضايا ذات 
اإلهتامم املشرت للدول األعضاء ويف مقدمها القضية 
اإلعتداءات اإلرسائيلية األخرة.  الفلسطينية ونتائ 
وأكدت أن »موقف لبنان هو ضد سياسة اإلستيطان 
واإلحتالل، ومع التضامن الكيل مع الشعب الفلسطيني 

وحقوقه املرشوعة وحق العود«.
ومل يغــب امللف اللبناين عن نقاشــات اإلجتامع، 
حيث دعت عكر الدول العربية اىل »مســاعدة لبنان 
للخروج من هذه األزمة«، وشددت عىل أن »التحديات 

التي يواجهها لبنان اليوم تشكل تهديدا غر مسبوق 

لوجوده وكيانه«، محذرة من »اإلنهيار ونتائجه عىل 

كافة األصعدة، ال ســيام يف ظل األزمة اإلقتصادية 

ووباء كورونا ووجود النازحني السوريني عىل أرضه«. 

وأكدت »حرص لبنان عىل أفضل العالقات مع الدول 

العربية الشقيقة«. كام شــاركت عكر يف إجتامع 

مجلس جامعة الدول العربية عىل املستوى الوزاري 

يف دورته غر العادية بشأن تطورات ملف سد النهضة 

األثيويب. وعىل هامش اإلجتامع التشــاوري، أجرت 

عكر سلسلة لقاءات وزارية يف مقر إقامتها وأبرزها 

مع األمني العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط، وزير 
حسني،  فؤاد  العراق  خارجية 
وزير خارجية الكويت الشيخ 
 ، أحمد نــا املحمد الصبا
واملغرتبني  الخارجيــة  وزير 
 ، الفلســطيني رياض املال
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
القطري  الخارجيــة  ووزير 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاين، 
ووزيــر الخارجيــة املرصي 

سامح شكري.
رئيس  نائب  دعــوة  ولبت 
الدولة  ووزير  الوزراء  مجلس 
لشــؤون الدفــاع خالــد بن 
محمــد العطيــة اىل مأدبة 
غــداء أقامها عــىل رشفها. 
كام إســتقبلت وزيــر خارجية 
وزير  بوقــادوم،  صربي  الجزائر 
الشــؤون الخارجيــة والهجرة التونســيني عثامن 
 الجرندي، ووزيرة خارجية الســودان مريم الصادق.
وكانت عكر إســتهلت زيارتهــا اىل الدوحة، بلقاء 
ســفرة لبنان يف قطر فر بري واركان الســفارة، 
وكان عرض لعمل الســفارة من الناحية اإلدارية وال 
 ســيام تلبية حاجات اللبنانيني من أبنــاء الجالية.
ثم استقبلت أبناء الجالية العاملني يف شتى القطاعات 
واملجاالت، واســتمعت اىل هواجسهم، وحثت أبناء 
الجالية عىل »السعي ملساعدة عائالتهم وذويهم ودعم 

بلدهم، وزيارة لبنان خالل هذا الصيف«.

ر ور امري  ر ت

ــــري ــ ــ ــ ــ ــ ــاء الحريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك ببقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي ُمتمّسـ ــ ــ ــ ــ ــــل الثنائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة« تجعـ ــ ــ ــ ــ ــ خطيـ عوامل
ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــتبا معـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاذا االشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ .. فلمـ ار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا اعتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــّنة  آذار رفضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

ابتسام شديد

طويت صفحة اإلعتذار، لكن الكبا باق يف شأن التأليف عىل 
الرغم من اعادة تشغيل املحركات لتحريك الطبخة الحكومية بني 
عني التينة وحارة حريك والبياضة لتحقيق إخرتاق، حيث يعمل 
حزب الله  عىل تفعيل مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث 
صار ثابتا انه  ال يجاري رغبة رئاسة الجمهورية والتيار الوطني 
اي  ة تكليف سعد الحريري ملنعه من دخول ال الحر يف محا

عىل غرار ما يشكو املقربون من »تيار املستقبل«.
ا عىل  فالثنايئ الشــيعي وفق مصادر سياسية، يقف دا
مســافة واحدة من الخالف الدائر بني بعبدا و«بيت الوسط« 
مهــام زادت العواصف السياســية او كــربت وصغرت حدة 
التجاذبات،  حيث ينأى الطرفان من االصطفاف اىل جانب اي 

فريق عن  الدخول طرفا يف املعركة.
يحرص حزب الله عىل مفاوضات هادئة بني الطرفني وعىل 
البقاء خارج الصخب واملواجهات الدائرة يف مطحنة التأليف 
بني »مرنا الشالوحي« و«بيت الوســط«،  ومتمسك باعادة 

تفعيل مبادرة بري.
وتؤكد املصادر  ان حزب اللــه ُمربك بني ضغط بري وعناد 
النائب جربان باســيل، ويف الوقت نفسه حريص عىل عدم 
ك الرئاسة او الدخول يف تحدي ضد الحريري حرصا عىل 

التوازنات املعروفة يف السلطة.
من جهة »املســتقبل« مل تصدر اشــارات مقلقة او موجهة 
ضد حــزب الله،  واألمر نفســه مــن جهة حــزب الله الذي 
ا مع »بيت الوســط«.  يبدي حرصــا عىل بقاء ربط النزاع قا

العالقة بني »بيت الوسط«  وحزب  الله تثر الجدل، فعىل الرغم 
من التباعد السيايس واالسرتاتيجي والخصومة التقليدية بينهام، 

اال ان ستاتيكو التهدئة يحكم 
ا. عالقتهام دا

ال يجاري حزب الله رغبة 
الجامحة  العــوين   حليفه 
وان  بالحريري،  باالطاحــة 
من  عزله  يف  رشيكا  يكون 
منطلق مخاوفه من مرشوع 
ومن  شيعية،   - سنية  فتنة 
الحريري  تكليف  ان  اقتناعه 
واسع،  سني  بغطاء  يحظى 
كــام ال يريــد ان تتكــرر 
تجربــة الخصومة املاضية 
السياسية«  »الحريرية  مع 
والزعامات الســنية، وحتى 
الله   ال توجــه اىل حــزب 
الحريري،  اخــراج  تهمــة  
الــذي يبدو محاطــا للمرة 
األوىل بتأييد ســني  واسع 

ليس له مثيل يف املراحل السابقة من قبل رؤساء الحكومة 
الســابقني واملجلس الرشعــي االســالمي والطائفة كلها 
برموزها، مبن فيهم النواب الســنة مــن فريق 8 آذار الذين 

ترددوا مؤخرا اىل »بيت الوسط«.
بالنســبة اىل الثنايئ الشيعي  يشكل سعد الحريري اليوم  
الشــخصية املر عليها لدى طائفته و«املثالية« لرئاســة 
وتشكيل الحكومة يف زمن االنهيار، كام ان  األمور منتظمة 
الشــيعية بينهام،  بالطائفة  املتعلقة  الحقائــب  يف توزيع 
بالنســبة اىل الثنايئ فــان وضع البالد الخطــر ال يحتمل 

استشارات نيابية، فيام الكتل النيابية منقسمة عىل بعضها.
دوافع أخرى تجعل حزب الله يتمســك بالتفاهم مع »التيار 
الداخيل ومشــاركته  الوضــع  اجــل تحصني  األزرق«  من 

يف مواجهة سيناريوات االرتطام.
حتــى اللحظة تدل املــؤرشات عىل عدم تغر ســلوكيات 
حــزب الله تجــاه »بيت الوســط« والعكــس صحيح ايضا 
مــن جهة الرئيــس املكلف، األمــر الذي قد يشــهد تقلبات 
اذا  أتــت الضغــوط اإلقليميــة وتزايــدت الضغــوط عىل 
الحريــري لالعتــذار، فحينها تتغــر املعــادالت اذا اختار 
 الحريري الذهاب اىل املعارضــة، فعندها لكل حاد حديث.

ــكار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفير التركـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاذا حصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ
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ــي الــكــهــربــاء ــ ــة الـــعـــقـــل ف ــن ــح م
سامي الهاشم

محنة العقل يف الكهرباء هي اكــرث من محنة، هي انعدام 
العقل، واملوقف والقرار والشــجاعة والرو الوطنية والرؤيا 

والتفكر والحّس باملسؤولية... 
ير يبرص اكرث من بعض »السياسيني« الذين ال عالقة لهم  ال

بالسياسة.
االطر يسمع افضل من بعض »القياديني« الذين تتربّأ منهم 

القيادة.
االبكم ينطق احسن من بعض »الزعامء« الذين يفتقرون اىل 

املنطق.
هل يعرف هؤالء قصة وزارة الطاقة منذ عقود؟

هل يعرفون ان الدولة كانت تعتمــد عىل مداخيل الكهرباء 
وتعتربها موردا ثابتا وقويّا لخزينتها؟

هل يعرفون ان التقنني مل يكن معروفا يف لبنان؟
هل يدركون ان االمور تبّدلت واصبحت وزارة الطاقة تستنفد 
الخزينة وتكّبد الدولة مليارات الدوالرات من الخسائر وان 40 

من الديون املرتتبة عىل لبنان سببها الكهرباء؟
هل يعلمون ان ثالثة اربــاع اللبنانيني يرفضون تركيب عّداد 

للكهرباء يف منازلهم او مؤسساتهم؟
فكانت النتيجة ال كهرباء يف لبنان وال من يفكرون

ت البالد تلوثا ودخانا واصواتا  االتكال عىل املولدات التي م
مزعجة وروائح كريهة، وعىل جيوب املســاكني الذين يدفعون 

شهريا فاتورتني االوىل للدولة والثانية لصاحب املولد.
- وعد »املسؤولون« مرارا وتكرارا مبعالجة موضوع الكهرباء 
ّحوا بأنها ستتأمن 24 ساعة عىل 24، ونحن ما زلنا نالحق  و

اب وننتظر الوعود الكاذبة والكالم الالمسؤول ال
وبتنا نعتقد ان عملية الكهرباء هي عملية مســتعصية او 
مستحيلة، غر قابلة للحل، علام ان الحلول هي اسهل ما يكون 

يف الدنيا، وبإمكان اخوت العصفورية حلّها:
 الحل االول

اذا كان بإمكان الدولة اجبار اللبنانيني بأجمعهم عىل االشرتا 
يف الكهرباء،  وتركيب عدادات نحن نجزم انه فور تركيب العّدادات 
تتأمن الكهرباء بشكل دائم،النه بعد التحليل العلمي واملنطقي 
والحساب الدقيق ملرصوف الكهرباء،  وبعد طر االسئلة عىل 
اكرث من مهندس وخبر يأ الجواب ان الطاقة املوجودة حاليا 
يف لبنان تكفي اللبنانيني وهذا يتطلب عملية حسابية بسيطة 
جدا مفادها ان اســتهال املواطن الذي ال يدفع فواتر كهرباء 
تساوي خمسة اضعاف عىل االقل استهال املواطن الذي يدفع 
الفواتر، ويستعمل الكهرباء بطريقة عشوائية وبشكل فوضوي 
ومبال فيه ويكون مرصوفه كبــرا جدا فهو يقتني الدفايات 
واملكيفات والطباخات والساخن وينر بيته وحدائقه وما حولها.

بينام النقص ال يتجاوز الـ 50 يف الوضع الراهن، اذا فلضبط 
االستهال لتستقيم عملية الكهرباء.

 الحل الثاين
اذا كانت الدولة ال تســتطيع ان تركّب عدادات عند املواطنني 
جميعا ألسباب معروفة فكان عليها منذ اللحظة االوىل التي بدأ 
فيها التقنني، وخلقت فكــرة املولدات ان توقف رشكة الكهرباء 
عن العمل وان ترصف موظفيها وتعطيهم حقوقهم الكاملة او 
تشغلهم يف قطاعات اخرى وان توعز اىل البلديات لتتدبر امور 
االنارة عىل مســؤوليتها كام فعلت مدينــة زحله وجوارها او 
مدينة جبيل. اذا االمر ممكن وسهل، تتفق الدولة مع البلديات 
عىل تأمني الطاقة الكهربائية عىل ان تتقا رسوما منها بدل 
اســتئجار كل ما يعود لرشكة الكهرباء، فتكون الدولة بذلك قد 

اّمنت اربعة امور هاّمة يف قرار واحد:
1- تتوقف الخسائر التي ارهقت البالد والعباد،

2- تتقا الدولة رسوما تســاوي املليارات عىل مساحة 
االرض اللبنانية.

3- تتأمن الكهرباء بشكل دائم،
4- يدفع املواطن فاتورة واحدة.

 الحل الثالث
تلزّم الدولة مصلحة الكهرباء اىل القطاع الخاص، بشــكل 
يحف حقوقها، ومبا ان الكهرباء مرشوع مربح جدا ومبا ان 

القطاع الخاص ناجح جدا بإدارة اعامله وضبط االمور.
ومبا ان رجال االعامل والرشكات يتمنون لو يحصل ذلك، عىل 
اعتبار أن البنية االساسية متوّفرة، من محطات وأعمدة وأسال 

واجهزة ومبان... وان الربح رسيع املنال، 
عة وتحل معضلة من أكرب املعضالت. لذلك يحصل االتفاق ب

هذه هي الحلول التي بامكان اخوت العصفورية حلها كام حل 
مشكلة السائق الذي فّك دوالب سيارته املعطل وأضاع الرباغي، 
وأخذ يندب حظه، فقال له األخوت: »يا حيف عليك شيل برغي 
من كل دوالب من الدواليب الباقية وركّ حتى  توصل عا بيتك 

أو عالكاراج«.
وأنت يا دولة، يا فاشلة يف ادارة أي شأن من شؤونك، »أعطي 
مسؤولية الكهرباء اىل غر وارتاحي وريحي الناس« يكفي ما 
سببت من خراب حتى اآلن، إن ما كان هذا الخراب آتياً من سوء 
نية او سوء ادارة او اهامل أو تقصر او فو او رسقة او هدر، 

ء آخر أو اي 
ـ حتى اآلن ما زالت الدولة ال تبايل، وال تؤثر عليها خســارة 
مليارين وخمســامية مليون دوالر سنوياً، وهي مستمرة يف 
التنازع عىل من يتوىل وزارة الطاقة، وقد تغرت الوجوه وتبدلت، 
ومل تتغر النتيجة، ال بل انحدرت من سيىء اىل اسوأ، ويبدو ان ال 
امال يرتجى عىل املدى املنظور، طاملا عقول املسؤولني قد تعطلت 
وانتفخت وتحّجــرت وطاملا ضامئرهم قــد تبخرت وتفككت 

واضمحلت.
فويل ملن ال يقّرون بعجزهــم، وويل ملن ال يعرفون عيوبهم، 
وويل ملن يختلســون ويهدرون املال العام، وويل ملن يســببون 
هذه املعضلة العويصة، فسيكون حسابهم عسراً عند الله، الن 
الخطيئة التي تقرتف بحق الشــعب، وتفقره وترتكه ينام عىل 

العتمة ال تغتفر

{  الكهرباء النظيفة {
هل يحق لنا ان نحلم بالكهرباء النظيفة؟

هل يحق لنا ان نفكر بتوقيف معامل الكهرباء الحرارية التي 
تعمل عىل الفيول أويل وتلو البيئة وتفتك بصحة الناس؟

هل يحق لنا العيش عىل مستوى الشعوب الراقية؟
ـ نحن ال نعرف االمكنة الصالحة لتوليد الطاقة الكهربائية 
الهوائية ولكن املهندســني والخرباء يعرفون، لدينا من السهول 
يف عكار والبقاع، ولدينا من الجبال واالودية ما يؤمن االمكنة 

الصالحة للقيام مبثل هذه املشاريع.
ـ نحن ال نعرف كيف يتم توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 
وال االمكنة الصالحة لذلك، ولكن املهندسني والخرباء يعرفون، 

وهنالك مشاريع صغرة قامت يف لبنان بلد الشمس.
ـ من من الناس ال يعرف طبيعة لبنان وكرثة الينابيع واالنهار، 
وكرثة االمكنة الصالحة النشاء معامل كهرباء مائية، اضافة 
اىل السدود التي أنشئت سابقاً والتي هي قيد االنشاء، فيمكن ان 
نعود اىل توليد الطاقة الكهربائية املائية، علامً أنه عىل مجرى 

كل نهر ميكن ان يقام اكرث من مرشوع.
وهنا نسأل: ملاذا ال تســتبدل الدولة، يف معاملها الحرارية، 
يف زوق مكايل والجية، الفيول بالغاز، وتريح الناس من حمم 
املعامل التي شّوهت االجواء ولّوثت البيئة وزادت نسبة االمراض 

طانية. ال
ـ طبعاً ال نتكلم عىل الطاقــة الذرية واملفاعيل النووية، وال 
نعرف اكالف ومتطلبات ورشوط هذه املعامل، ولكن مام ال شك 
فيه انه يحق لنا درس وبحــث اي مرشوع كان، فبوجود العلم 
والكفاءات واملال ينعدم املستحيل ويبقى السعي مباركاً يف كل 

حني.
 الخالصة

عىل الدولة أن تقرر اليوم قبل الغد، التخيل عن قطاع الكهرباء، 
وتتفق مــع القطاع الخاص، ضمــن رشوط واضحة ودقيقة 
وعادلة، فتتوقف خسارتها فوراً ويبدأ ربحها الصايف، ويضاء 
لبنان من اقصاه اىل اقصاه، ويكون الجميع مستفيدين، الدولة 

والرشكات الخاصة والشعب.
ليتنا نرى يف حياتنا حكومة شــجاعة وواعية لتأخذ القرار 

الصائب وتنقذ جانباً مهامً من جوانب االنهيار.

دوليل بشعالين

ينقــل ســفراء دول الخارج ال ســيام تلك 
املهتّمة واملنخرطة يف الوضع الداخيل اللبناين 
أّن »اإلنهيار الشــامل يف لبنان خّط أحمر«، و 
»نقطة عالســطر«.. لكن ال نجد أي من هذه 
األمركية  املتحدة  والواليات  فرنسا  مثل  الدول 
عىل  فعلياً  والسعوديةيضغط  وإيران  وروسيا 
حلفائه يف الداخل لتسهيل تشكيل الحكومة. 
وما يُثر الدهشــة أكــرث أّن الجميع يعلم أنّه 
مبجرّد أن تُبرص الحكومــة النور، فإّن العملة 
األجنبية، ال سيام الدوالر األمريك سينخفض 
اىل النصف، وسوف تســتعيد اللرة اللبنانية 
قيمتهــا الرشائية تدريجاً، وســيتمكّن لبنان 
من الحصول عىل الدعم املايل الذي من شــأنه 
إنقاذ البالد من أزمته اإلقتصادية.فلامذا ال يتّم 
الضغط إذاً إلنجا مبادرة رئيس مجلس النّواب 
الفرنســية،  املبادرة  نبيه بّري املســتندة اىل 

واملســتمرّة اىل حني وضع الجميع أيديهم معه إلنقاذ البالد، 
وملاذا ال تُســمع نداءات البطرير مار بشــارة بطرس الراعي 
ّ مع رؤســاء الطوائف املســيحية واملرجعيات  الذي يتح
لزيارة الفاتيكان تلبية لدعوة البابا فرنســيس لعقد اجتامع 

معه يف 1 متّوز املقبل؟
ّة تحركّات أممّية  أوساط ديبلوماســية عليمة أكّدت أن 
وأوروبية عّدة باتجاه لبنان بغية تأمني مســاعدات إنسانية 
إجتامعي بسبب  انفجار  اللبناين خشــية حصول  للشــعب 
تفاقم األزمة املعيشــية واإلقتصادية الخانقة نتيجة الغالء 
الفاحش الذي تشــهده أسعار جميع الســلع الغذائية واملواد 
األساســية. فام يهّم هذه الدول بالدرجــة األوىل هو تقديم 
املساعدة للشعب، ال ســيام عقب صدور تقرير األمم املتحدة 
األخر الذي نّص عىل أّن »نصف اللبنانيني يعيشون اليوم يف 
حالة من الفقر، وأّن مستوى الفقر الحاد قد ارتفع من 8 عام 
2019 اىل 23 عام 2020، فيام ارتفع مؤرّش أسعار املستهلك 
بني العامني 2019 و2021 اىل أكرث من280 وأســعار املواد 
. وذكر بأّن مليون و88 ألف  الغذائية واملرشوبــات اىل 670 
لبناين بحاجة لدعم مستمّر لتأمني احتياجاتهم األساسية مبا 
ّة حاجة اىل نحو 300  فيها الغذاء«. وقّدرت األمم املتحدة أّن 
مليون دوالر أمريك لتغطية اإلحتياجات األساســية ملليون 
ونصف لبناين و400 ألف عامل مهاجر يعيش يف لبنان خالل 

األشهر الثامنية املقبلة.
وهذه الحالة املأســوية التي وصل اليها الشــعب اللبناين، 
وتُنقل مع األســف اىل دول الخارج عرب سفرائها يف لبنان، 
هي التي حّركت بعض الدول األمميــة واألوروبية والعربية 
لدعم الشعب اللبناين وليس للضغط عىل املسؤولني اللبنانيني 
لتشكيل الحكومة كونهم مل يُظهروا حتى اآلن أي تعاطف مع 
هذا الشعب الذي افتقر بفعل سياســاتهم، وال أي مسؤولية 

بالتايل لحّل املشــاكل التي يعاين منهــا، بل ال زالوا مختلفني 
 . عىل الصالحيات وعىل هذا املقعد الوزاري أو ذا

وأوضحت األوســاط عينها، أنّه يف الوقت الذي يُواجه فيه 
لبنان إحدى أســوأ األزمات املاليــة واإلقتصادية يف تاريخه 
الحديث، ال مُيكن للمجتمع الدويل ســوى تقديم املساعدات 
اإلنسانية العاجلة للشعب، يف الوقت الذي ال يزال املسؤولني 
فيه ُمطالبون بتشكيل حكومة يف أرسع وقت ممكن وتنفيذ 
اإلصالحات الهيكلية املطلوبة، لُيصبح هذا املجتمع قادراً عىل 
اســتعادة الثقة بالحكومة وعىل القيام باإلســتثامرات يف 

البالد. 
أّما ملاذا ال تضغــط هذه الدول عــىل حلفائها يف الداخل، 
فأشارت االوساط اىل أّن كّل منها منشغل مبشاكله، فصحيح 
بأّن دول الخارج تُفكّر بلبنان، غر أّن عدم وضع املســؤولني 
اللبنانيني بلدهم يف سلّم أولوياتهم، هو الذي يدفعها اىل تر 
زمام األمور يف أيديهم، اىل حني حصول التسويات اإلقليمية 
والدولية. فهذه األخرة ســيدخل لبنان من ضمنها، ويُخ 
من أن يكون كبــش محرقة فيها، ومن هنــا جاءت نداءات 
اعات دول املنطقة والجوار  البطرير الراعي بتحييده عن 

ليستعيد عافيته وينعم بالسالم.
يف املقابل، كشفت األوساط نفسها بأّن مؤمترات إغرتابية 
عّدة تجــري خارج لبنان مــن قبل رجال أعامل وناشــطني 
لبنانيني مــن مختلف القطاعات يتمّتعــون بالحّس الوطني 
واإلنســاين، منها املؤمتر الذي يُعقد اليوم يف قربص ويُركّز 
عىل طلب املســاعدة من الدول املحيطة لدعم الشعب اللبناين 
يف ظّل غيــاب الدولة عن القيام مبهامهــا تجاه مواطنيها. 
ويطر هــذا املؤمتر خطة عمــل وتعقد خاللــه طاوالت 
مســتديرة وحلقات نقا حول: ما الذي نريــده من لبنان، 
هل نريــد كلبنانيني الحفاظ عليه أم إعادة هيكلة الدســتور 
اللبناين، أو إحياء الدســتور كام هو من خالل حرص السال 

يف يــّد الجيش اللبناين وتطبيــق الالمركزية 
.. ويهدف بالتايل اىل تقديم  اإلدارية وسواها؟
بعــض الحلول من خالل اإلتعــاظ من تجارب 
الدول األخرى التي عانت من أزمات مشــابهة، 
بهدف جلب املستثمرين واليد العاملة اللبنانية، 
الحرّة،  املهــن  اللبنانيني عىل بعض  وتدريــب 
ســيام وأّن مغادرة نحو 200 ألف عامل أجنبي 
من لبنان، من شأنها تأمني فرص العمل لبعض 

اللبنانيني الذين يُعانون من البطالة. 
وتقول االوساط بأنّه من شأن هذه املؤمترات 
تقديم العون للشعب اللبناين بشكل مبارش دون 
املرور بالدولــة اللبنانية التي مل يعد هنا ثقة 
بها من قبل املجموعــات اإلغرتابية، خصوصاً 
بعد تفقر الشــعب اللبنــاين وحرمان أطفاله 
من الحليب بفعل جشــع التّجــار واإلحتكار، 
ومن ثّم تلــف 20 طّناً من هذه املادة بعد انتهاء 
صالحيتها، فضــالً عن أزمة فقدان املحروقات 
التي يعاين منها أخراً. وتأمل هذه املجموعات 
اإلغرتابية يف إيجاد الحلول املؤّقتة لتحســني أوضاع الناس، 
يف الوقــت الذي ترتكهم فيه الدولــة لقدرهم ومصرهم مع 
ارتفاع سعر الدوالر األمريك وتخطّيه عتبة الـ 15 ألف لرة.

وتشــر االوســاط أّن لبنان يأمل أيضاً الكثر من املؤمتر 
املصّغر الذي سُيعقد يف الفاتيكان بدعوة من البابا فرنسيس 
ويضّم رؤســاء الطوائف واملرجعيات الروحية املسيحية يف 
األول من متوز املقبل، ال ســيام فيام يتعلّق بإبقاء املسيحيني 
يف أرضهم مع املعلومات التي وصلت اىل الفاتيكان عن بلو 
عدد طالبي الهجرة من اللبنانيني املســيحيني خالل األشــهر 
األخرة نحو 280 ألف شخص. فضالً عن التشديد عىل الحفاظ 
عىل لبنان كبلد الرســالة، عىل ما وصفه البابا الراحل يوحنا 
بولس الثاين، والبلد النموذجي للتعايش يف الرشق األوســط 
بني املسيحيني واملسلمني أي بني مختلف الطوائف الـ 18 التي 

تعيش عىل أرضه.
ولبنان الذي كان البلد الســّباق يف منطقة الرشق األوسط 
من بــني كّل دول املنطقة، عىل ما أفادت األوســاط عينها، 
لن تســمح دول الخارج، واملجموعات اإلغرتابية والفاتيكان 
برتكه ي مبفرده وسط تلكوء املسؤولني فيه. لهذا، سنشهد 
نتائ عملية، عىل صعيد تقديم املســاعدات للشعب اللبناين 
للخروج من كبوته خالل األســابيع املقبلة. فالجهود سُتبذل 
من أجل التعايف املُبكر للشــعب من أزماته، غر أّن هذا األمر 
ال يكتمل من دون ســعي املسؤولني لتشــكيل الحكومة يف 
أرسع وقت ممكن بهدف إنقاذ لبنان وتنميته رسيعاً.علامً بأّن 
البنك الدويل حّذر أخراً من أّن أزمة لبنان اإلقتصادية واملالية 
تُصّنف من بني أشــّد 10 أزمات، ورمّبا من بني الثال األسوأ 
منذ منتصف القــرن الـ 19، منتقداً التقاعس الرســمي عن 
تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط الشلل السيايس الذي تعيشه 

البالد، فهل من يسمع؟

ــعــد لــلــضــغــ لــتــســهــيــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــزة ب ــاهـ ــر جـ ــي دول الـــخـــار 
ــة للشعب ــي ــان ــس ن ا ــدات  ــاعـ ــسـ املـ ــقــديــم  ــت ل ــة وأوروبــــيــــة  ــي ــم أم تـــحـــّركـــات 

رأى تكتــل »لبنان القــوي« اثر اجتامعه 
الــدوري الكرتونياً بر ئاســة النائب  جربان 
الواضــح للقوى  باســيل،  ان »التموضــع 
تشــكيل  ال أزمة  خلفيــة  عىل  السياســية 
يســمح للبنانيني ان يتثبّتــوا من موقف كل 
فريق ويحكموا بأنفســهم عىل االصطفاف 
واالســتهداف الحاصلــني«، مؤكــدا مجدداً 
ورة واولوية تأليف  الحكومة  اره عىل  إ
برئاسة رئيس الحكومة املكلّف  سعد الحريري  
الذي يتوّجــب عليه ان يتشــاور مع  الكتل 
النيابية  ويتفق مع  رئيس الجمهورية  العامد  

ميشال عون عىل  تشــكيلة حكومية عمالً 
برو  الدستور  ونّصه، وما اتفق عليه الجميع 
من ضمن املبادرة الفرنسية دون اضاعة مزيد 

من الوقت«.
وأبدى التكتل مجدداً االيجابية املطلقة مع 
املســعى الذي يقوم به رئيس  مجلس النواب   

نبيه بري  ومع اي مبــادرة تؤّدي اىل التأليف 
مع وجوب ان تتســم بالحرص عىل الحقوق 
ل  بااليجابية والحيادية  والدستور وتتسم 
ارها. األمــر ال ينزع من التكتل حقه  تؤ 
الدســتوري يف ان يوافــق او ال يوافق عىل 
أحد،  الثقة دون فرٍض من  املشــاركة ومنح 
بل بقناعة ذاتية وقرار مســتقٍل عرّب عنهام 
مراراً وتكراراً«، مشدداً عىل ان »التكّتل يقوم 
الدستور  بكل ما يلزم لوالدة الحكومة ضمن 
واألصول دون طلبات خاصة ســوى االلتزام 
باإلصــال والتأكد مــن تطبيقه بال رشوط 
مسبقة. ويرفض التكتل ابتكار اعراٍف جديدة 
تتصل مبداورٍة مبتورة او بحرصية مزعومة 
يف التأليف والتسمية او مبثالثة مقّنعة تحت 
انات، ويف حال تأكّد  ســتار حكومة ثال 
للتكّتل بأن الطريق مسدود بالكامل فعندها ال 

مفر من ابغض الحالل«.

ــري  ــ مــســعــى ب ــون مـ ــي ــاب ــج »لــبــنــان الـــقـــوي« : إي
ــزم لـــــــــوالدة الـــحـــكـــومـــة ــ ــل ــ ــا ي ــ ــل مـ ــكـ ــوم بـ ــ ــقـ ــ ونـ

سأل املكتب السيايس الكتائبي يف اجتامع 
عقد يف بيت الكتائــب املركزي يف الصيفي 
برئاســة رئيس الحزب ســامي الجميل، يف 
بيان »ماذا تفعــل حكومة ترصيف األعامل؟ 
ما هو دورها وكيف ميكن ان تقر اســتثنائيا 
وبسحر ســاحر ما يخدم مصالحها وتحجم 
عن اقرار الالزم إلنقاذ البلد وأهله، وهو ليس 
اقل من خطة شاملة مطلوبة من كل املحافل 
لوقف  وخارجيا  داخليــا  املختصة  والجهات 
االنهيار. وماذا ينتظــر مجلس النواب؟ وهو 
أعجز عن إقرار القوانــني املطلوبة ولو فعل 
فبتأخــر يلغي مفاعيلها ولــن يكون آخرها 
قانون الكابيتــال كونرتول الذي اعتربه البنك 
الدويل غر ذي جــدوى ما مل يكن مصحوبا 
اليوم،  انقاذ شــاملة، ما زالــت اىل  بخطة 
عصية عىل هذه املجموعة التي تفتقر ألد 

مؤهــالت ادارة ازمة فكــم بالحري للخروج 
منها«، مضيفا »وها هم اليوم، وبعدما اثبتوا 
عجزهــم، يطلبون من البنــك الدويل تحرير 
اموال املشــاريع التي فشــلوا يف تنفيذها، 
لتمويل مرشوعهم برفع الدعم العشوايئ عن 
اللبنانيني ومتويل بطاقة متوينية، ســتدخل 
حتام يف بازارهــم االنتخايب ويتوقعون من 

املؤسسة الدولية مجاراتهم«.
وختم »هــذه املنظومة فاقدة الثقة لبنانيا 
وعامليا واي خطوة تقوم بها ستمنى بالفشل 
وســتؤدي اىل مزيد من االنهيار، وليس من 
حاجة اىل مزيد من االثباتات عن عدم اهليتها 
صناديق  يف  ســيكون  املحتــوم  ومصرها 
االقرتاع، التي لن ترحمها كام التاريخ، وحذار 
التغير  تحقيــق  الناس يف  بحــق  التالعب 

واالدالء بأصواتهم يف املوعد املحدد«.

القعر  الـــى  تــدفــ  املــنــظــومــة  ــراءات  ــ : اجـ الــكــتــائــب 
ــرا  ــ ــت ــ ــق االق ــاديـ ــنـ ــي صـ ــ ومـــصـــيـــرهـــا مـــحـــتـــوم ف

عرب  الجيش  قيادة  اعلنت 
ان  حســابها عىل »تويرت«، 
مديرية التعاون العســكري 
CIMIC  بارشت  - املــدين 
املستشفيات  تسليم عدد من 
صندوق   2300 الحكوميــة 
صندوق  و1700  كاممــات 
هبــة  مقدمــة  قفــازات 
األمركية  الســلطات  مــن 
اللبناين،  الجيــش  ملصلحة 
بهــدف تعزيز قــدرات هذه 
ومساعدتها  املستشــفيات 
يف ظل األزمــة االقتصادية 
الخانقة التي متر بها البالد.

أقيــم قبل ظهر امــس يف مرفأ بروت، 
يف إطار املســاعدات التي يتلقاها الجيش 
اللبناين من الدول والجيو الصديقة، حفل 
تســلم 305 أطنان من املساعدات الغذائية، 
مقدمة كهبة من القوات املسلحة املرصية 
إىل الجيــش اللبناين، يف حضــور القائم 
تامر  لبنان  املرصية يف  الســفارة  بأعامل 
حامد واللواء الركن الياس الشــامية ممثالً 
قائد الجيش العامد جــوزاف عون ورئيس 
أركان إدارة التعيينات يف القوات املســلحة 
املرصية العميــد - أركان حــرب - محمد 
صال الديــن زيدان، وامللحق العســكري 
املرصي العميد صال جنيدي إىل جانب عدد 

من الضباط اللبنانيني واملرصيني.

كــمــامــات  أمــيــركــيــة عـــبـــارة عـــن  ــة  ... وهــب
ــات الــحــكــومــّيــة  ــي ــشــف ــت ــس ــم ــل وقـــــفـــــازات ل

الـــــــجـــــــيـــــــ تـــــــســـــــلّـــــــم هـــــــبـــــــة مـــــقـــــدمـــــة
مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوات املـــــــــصـــــــــريـــــــــة

تشفيات ية للم ة االمري ل اله ريوت وت ة يف مر  ة م

النيابية  والعــدل  االدارة  لجنــة  عقدت 
النيايب،  جلسة، قبل ظهر امس يف املجلس 
وحضور  عــدوان  جورج  النائب  برئاســة 
املوســوي وعدد من  ابراهيم  النائب  املقرر 

النواب.
الجلســة، قال عــدوان: »ان قانون  اثر 
اســتقاللية القضــاء هــو أكــرث قانون 
أخــذ من وقــت »لجنــة اإلدارة« واللجنة 
الفرعية، عىل مدى ســنتني، 6 جلسات يف 
تكونت  بعدها  ومــن  والعدل،  اإلدارة  لجنة 
لجنــة فرعية، عقدت بدورهــا اجتامعات 
أسبوعية، ومن ثم اجتامعني يف األسبوع، 
ومن ثم يف فرتة كورونا عقدت اجتامعات 
القانون  هذا  وبالتــايل  للصياغة.  بعد  عن 
املطلوب  الجهد  وأخــذ  حقه،  من  أكرث  أخذ 
يك ال نتأخــر به يوما واحــدا. ويف نفس 
الوقت هــذا القانون تم العمــل عليه بكل 
حرفية ومســؤولية. وكل من شار معنا، 
القضاء  ومجلس  وقضــاة  عدل  وزيرة  من 
ل  جهــده،  عمل  املحامــني،  ونقابتــي 
القوانني.  أفضــل  من  قانون  لدينــا  يكون 
يعلمــون أنه مل يكن هنا تأخر وال لحظة 
لالســتعجال بإقــراره، ألننا نعــي أهمية 
للبنانيني،  بالنســبة  القضاء  اســتقاللية 

مضيفا  العدالــة«،  وإلحقاق  ولحقوقهــم 
»لذلك، فان الكالم عن طلب االســتعجال أو 
إعطاء مهل ليس يف مكانه وال ينفع وغر 
الئق وال ميكن مامرســته ال مــع املجلس 

اإلدارة والعدل«. النيايب وال مع لجنة 
طريقة  متت  الثــاين،  »املوضوع  وتابع 
القضاة  بــني  تحصــل  التــي  التعاطــي 
وبني  أنفســهم  القضاة  وبــني  واملحامني، 
الجــو ال يخدم  أنفســهم، هذا  املحامــني 
أن  يجب  وبالتــايل  العدالة،  وال  املواطــن 
نتــرصف بــكل مســؤولية مبا يخــــدم 
اللبنــاين. املطلوب أن  اإلنســان واملواطن 
تجاههم  ومســؤوليتنا  النــاس  حق  نضع 
يف أعــىل املســتوى، ونتــرصف عىل هذا 

األساس«.
وأردف »األمــر الثالث، إن كان مبوضوع 
الكابيتول كونرتول أو مبوضوع استقاللية 
القضــاء، إن لجنــة اإلدارة ســتنكب يف 
للكابيتول  جلســات قســم منها مخصص 
مخصص  منهــا  وقســم  فقط،  كونرتول 
الســتقاللية القضــاء فقط، وســنعطي 
الالزمني،  والجهــد  الوقــت  املوضوعــني 
ويتم  العامة  الهيئــة  إىل  القانونني  لنحيل 

إقرارهام«.

كـــونـــتـــرول« »الـــكـــابـــيـــتـــول  :  ســنــعــطــي  عــــــدوان 
ــجــهــد الــازمــيــن  ــقــضــاء الــوقــت وال ــة ال ــّي ــقــال واســت

نة دوا  اجت الل



ــاً مــزمــنــاً ــرض ــاتــت م الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة املــؤقــتــة ب
ــى الـــدســـتـــور فــتــنــحــّل الــدولــة ــ ــل ال االعــــــراف تــتــســّل

ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
االربعاء 16 حزيران 2021

فهد الباشا

1- الكالم عن رأي عــام يف لبنان يصعب، اىل حد 
االســتحالة، أن يكون صحيحا، أو اقلــه، أن يكون 
، شــعب له مفاهيم  دقيقا. فال بــد أن يكون، هنا
وطنية أساســية واحدة يك تقوم امكانية لتكوين 
رأي عــام، يف لبنــان أو يف غره. واقعنــا يؤكد ان 
االساســية هذه هــي، عندنــا، متنافرة،  املفاهيم 
متضاربة ومتنافية، أحيانــا، كثرة بل متالغية. ما 
يجعل مســتحيال الحديث الجدي عن وجود رأي عام. 
واقعنا الحقيقي يفصح عن اراء عامة تعمم حقيقة 
اســتحالة ان يكون لبنان غر قطعة ارض، تتعايش 
عليها طوائف ومذاهب عشــائرية قبلية. تختلف او 
تتفق عــىل حدود املاء والكالء، غزوا وســطوا، تبعا 
. او دفاعا عن حدود املراعي لقطعانها  لعصف الريا
شــبه األليفة من املوا ولدواجنها التي مثلها. لن 
تقوم بــالد قابلة للحياة والبقاء من دون فصل الدين 
عن الدولة. واىل أن يعي دعاة العيش املشــرت هذه 
الحقيقة ســيبقى لبنــان وكل محيطه الطبيعي يف 

أحوال غر طبيعية.
***

2- يدهشــني، حتى حدود الريبــة والهلع، كيف 
ان املعنيــني، منا، باملصر مل يصحــوا، بعد، عىل أن 
تغاضيهــم عن مواجهــة الفســاد يف الداخل كان 

خطأهم القاتل.
***

3- انا الفــار من معتقالت الطائفيــة، أقر بأنني 
مازلت أبحث عن الــه ال يتبادل وعبــاده الخدمات. 

الصلوات مقابل تحقيق االمنيات والرغبات.
***

4- اذا غاب عنك، وسط هذا الصخب، صوت الحبيب 
فعزاؤ أن صداه ال يغيب.

كلامت يف زمن الغربة

كامل ذبيان

ينكشــف النظام الســيايس يف لبنان عىل انه غر قابل، 
ليبني دولة واقامة مؤسســات، بل هو يسر باللبنانيني نحو 
حروب مدمرة واقتتال داخيل وازمات سياســية ودستورية 
واخرى ماليــة واقتصادية واجتامعية وكلها وليدة الطائفية 
التي ارتكز عليها الدســتور يف املادة 95 منه عندما اعتربها 
حالة موقتة للعبور منها نحو الغائها لكنه مل يعمل بنصها وال 
مبا ورد يف اتفاق الطائف الذي تحول يف بنود منه اىل دستور 
فلم تنشأ الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية وبعد 32 عاما عىل 
حصوله حيث ترسخت الطائفية السياسية التي اوصلت لبنان 

اىل االنهيار، ملن وصل اىل السلطة باسمها.
 واالزمة التي تعصف بتشــكيل الحكومة هــي نتاج هذا 
النظام الطائفــي الذي ينظر له البعض،  بأنه اطار توافق بني 
« ليتبني  املكونات اللبنانية تحت شعار »صيغة العيش املشرت
يف املامرســة انه صانع االزمات والحــروب، وان الطائفية 
هي اوكســيجني السياسة وبها ومنها يســتمر السياسيون 
الطائفيون الذين يرفعون شعارات حقوق طوائفهم اصالحات 

دستورية لتحمي مواقعهم الطائفية يف السلطة.
هذا هوواقع لبنان الذي يصف ســيايس عايش ازماته عىل 
مدى ســتة قرون، بأنه ال مناص  من االنقاذ منذ عقود والذي 
اخــذ اتفاق الطائف الــذي اقره النواب عــىل ان ال خروج من 
االزمات اال بالعبور نحو دولة خالية من الطائفية، وقد رســم 
اتفاق الطائف خارطة طريق للخروج من العلة املميتة عرب اقرار 
قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، عىل املناصفة املسيحية - 
االســالمية يف وظائف الفتئة االوىل دون احتكار لها طائفيا 
بالعمل عرب املداورة اذ يؤكد املرجع السيايس بأنه ال يوجد نص 
يف الدســتور يشر اىل طائفة اي منصب ووظيفة يف الدولة 
بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة اىل كل 
الوظائف الرسمية يف كل االسال فالدولة مدنية يف الدستور 
لكنها طائفية يف النظام الســيايس املحّصن باملادة 95 منه 

والذي اعتربت بأنها موقتة فيه.
فاالصال الذي يطالب املجتمــع الدويل لبنان فيه منطلق 
ســيايس واساســه نظام مدين يعزز الدولة املدنية بحيث 

يخرج لبنان من الطائفية السياســية املوزعة سلطاتها عرفا 
عىل طوائــف ومذاهب من دون نص دســتور، فيجري خلق 
اعراف جديدة، حيث يشكو الرئيس املكلف سعد الحريري عن 
ان رئيس الجمهورية ميشــال عون يســعى اىل خلق اعراف 
جديدة تطيح باتفاق الطائف، وتنتقص من صالحيات ر ئيس 
الحكومة التي عززها هذا االتفاق الذي اصبح دســتورا فيأ 
الرئيس عون ليحرص اسامء الوزراء املسيحيني واختيارهم به 
دون غره مســتندا اىل ان كل مرجع قوي يف طائفته يسمي 
وزراءه، وان الرئيــس عون ال يقبل لغره ان يســلب منه هذا 

الحق او من تياره السيايس االكرث متثيال لدى املسيحيني.
 فاالعراف التي اصبحت اقوى من النصوص الدســتورية 
اعاً  هي من الثغرات يف النظام الســيايس، وهذا ما ينت 
طائفياً ومذهبياً، ومن االعــراف التي بدأ العمل بها، ان تكون 
الحقائب الســيادية التي اعتربت اربع مــن حقوق وحصة، 
الطوائف االربع االساســية، وال تعطى لطوائف اخرى، وهذا 
ُعرف مل يكن يعمل به ســابقاً قبل اتفــاق الطائف، واحياناً 
بعده، وكذلك ما يتعلــق بوزارة املال، التي باتت حكراً للطائفة 
الشــيعية، تحت عنــوان التوقيع الرابع لوزيــر املال، يحقق 
املشاركة والبعض اعتربه امرا واقعا للمثالثة التي هي مطلب 
عند مراجع شيعية، وفق املصدر السيايس، الذي يبدي قلقه، 
مام يحصل، من تحــول االزمة من سياســية اىل طائفية، 
فيحجز رئيس الجمهورية بتوقيعه مراسيم تشكيل الحكومة 
اذا مل تكن ميثاقية ومتوازنة، حيث يف موقفه عىل التمثيل 
املسيحي يف الحكومة، حيث يتعاطف مع الرئيس عون اطراف 
مسيحية، بعد ان ســمت مراجع الحكومة، واستشرت يف 
تشــكيل الحكومة، حيث يرفض الحريري لقاء رئيس »التيار 
الوطني الحر« جربان باسيل، وال يقبل التواصل معه، النه مل 
يسمه لرئاســة الحكومة، ويف الوقت نفسه يريد الحريري 

منه اصوات كتلته النيابية للثقة.
فعند تشــبث الرئيس عون، بحكومــة ميثاقية، يف وجود 
وزراء مســيحيني يكونون من اختياره، لجأ الحريري اىل دار 
الفتوى، كمرجعية دينية للســّنة، وجمع رؤساء الحكومات 
الســابقني، واستعان بنواب ُســنة من غر خطه السيايس، 
وبعضهم يف »اللقاء التشــاوري«، ليؤمن الغطاء السيني له، 

اع الصالحيــات بينه وبني رئيس  ويقف اىل جانبــه يف 
الجمهورية وتياره السيايس الذي اسسه، اذ  يرى املصدر، بان 
املشــهد يعيدنا اىل ما كان عليه الوضع قبيل الحرب االهلية، 
عندما كان الُسنة يطرحون شعار املشاركة، وان يكون لرئيس 
الحكومة وزن يف القرار، طاملا هو رأس الســلطة التنفيذية، 
ويحاســب امام مجلس النواب، الذي بات عليه دستورياً بعد 
الطائف ان يسميه، فحرره من رئيس الجمهورية امللزم اجراء 
استشــارات نيابية، التي مل يحددها الدستور مبهلة، كام مل 
يعني فرتة زمنية للرئيس املكلف تشكيل الحكومة، وهذه من 

ثغرات الدستور، ومن علل طائفية النظام.
ان املدخل لالصال السيايس، يبدأ باسقاط الطائفية، التي 
يطالب بها مختلف االفرقاء السياســيون مبن فيهم رؤساء 
احزاب طائفية ومذهبية، ويذهبون اىل املطالبة بدولة مدنية، 
فلامذا ال يقومون، فيبطل رئيس الجمهورية االقوى مسيحيا 
بل لبنانياً، وال يتحول رئيس الحكومة اىل الجىء سيايس يف 
دار الفتوى، النه هو رئيس حكومــة لبنان، وال يبقى رئيس 
مجلس النواب اىل االبد يف موقعه، الن »الثنائية الشــيعية« 

تحولت اىل آحادية سياسية.

الجي داهم منزل مطلوب في عكار 
 - الجيش  قيــادة  اعلنت 
مديرية التوجيه يف بيان لها 
 ،2021/6/14 »بتاريخ  انه: 
دهمت دوريــة من مديرية 
املواطن  منــزل  املخابــرات 
)ي.ب يف بلــدة ببنــني - 
إطالق  عكار إلقدامــه عىل 
املخدرات  وتعاطــي  النــار 
وترويجهــا. وضبطت داخل 
الهواتف  املنــزل عددا مــن 
الخلوية وحواسيب وأسلحة 
حربية: رمانة يدوية، بندقيتا 
مختلفة،  ذخائــر  صيــد، 

ومامشــط، وكمية كبرة مــن الحبوب املخــدرة كابتاغون 
وحشيشة الكيف وكمية من بذورها. وسلمت املضبوطات إىل 

الجهات املختصة وتجري املتابعة لتوقيفه«. 

فرعون: شرعّيتهم سقطت 
غرد الوزير الســابق ميشــال فرعون عرب حســابه عىل 
»تويرت«: »ال ندم وال أسف وال اعتذار من معطل آمال الشعب، 
بل فوقية واســتفزاز وعنف تجاه االضعف بحامية ســال 
الغر. رشعيتهم ســقطت وبقي خيار الغدر والجشع وتفقر 

الناس والتبعية للبقاء يف السلطة«.

: الخبر عن انفجار املرفأ  االشتراكي إعام 
ير صحي  املنسوب الى جنبا 

صدر عن مفوضية اإلعالم يف الحزب التقدمي اإلشرتايك، 
ما ييل: »يتناقل بعض مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي 
صورة لخرب غر صحيح منســوب إىل رئيس الحزب التقدمي 
االشرتايك وليد جنبالط حول انفجار املرفأ. إن موقف جنبالط 
من القضية معروف وقد أعلنه مرارا، وسوى ذلك غر صحيح 

عىل اإلطالق«.
: اآل الــرابــط  بحسب  الــتــغــريــدة  يف  ــاء   وجـ

واستفاد  سوريا  معظم  وهجر  ودمر  نهب  ان  بعد  انه  »يبدو 
ُدمر  ان  وبعد  لبنان  من  املدعومة  املواد  تهريب  انواع  كل  من 
الستعاملها  استوردها  التي  النيرتات  نتيجة  بروت  مرفأ 
النظام  عىل  القضاء  ينوي  شعبه  ضد  املتفجرة  الرباميل  يف 
املرصيف اللبناين. فهل نظرية التحقيق الجنايئ تصب يف هذا 

املنحى؟«.

حزب الله كّرم ُمتطّوعين في الدفا املدني 
ة الصحّية بقاعاً  الهي في 

أشــاد املســؤول عن حزب الله يف منطقة البقاع حسني 
الدفاع  النمر، خالل رعايته احتفال تكريــم املتطوعني يف 
يف  العاملني  االســالمية،  الصحية  للهيئــة  التابع  املدين 
، الــذي نظمه القطاع الشــاميل يف  مركز رســم الحد
لعطاءات  »تقديرا  الشاميل،  البقاع  العني يف  بلدة  حسينية 
املجاالت وال ســيام يف مواجهة  املتطوعــني يف مختلف 

كورونا«. جائحة 
وخاطــب املكرمني بالقــول: »لقد ســاهمتم يف إنقاذ 
الكثر من الحاالت ونقلها إىل املستشــفيات، ويف إيصال 
املؤونــة إىل املحتاجني يف إيام الثلــوج والصقيع والربد، 
ويف احتضان النفــس التي كرمها الله من املغتســل إىل 
املدفــن، وكل ما قمتم به ليس من باب الواجب اإلنســاين 
الذي قمتم بــه بامتياز فقط، بل أيضا مــن باب االندفاع 
ة مــدى عامني، عىل رغم  واالقتنــاع الذاتية وبوترة دا
كل أخطار كورونا مع املريض ويف املنزل ويف اإلســعاف 
ذلك  بعد  الوقاية  وإجراءات  والدفن،  والتكفني  والتغســيل 

ومحيطكم«. عائالتكم  عىل  للحفاظ  منازلكم  يف 
ويف الختام، وزعت الشهادات التقديرية عىل املكرمني. 

سعد  للبنانيين:
 للتحر دفاعاً عن الحقوق

ي النائب أسامة سعد  عقد رئيس التنظيم الشــعبي النا
مؤمترا صحافيا يف مكتبه يف صيدا ظهر امس، توجه خالله 
بـ »نداء اىل جميــع اللبنانيني بالتحــر املفتو دفاعا عن 
الحقــوق ومن أجل اإلنقاذ«. وقال: »أنا من موقعي مع الناس 
ويف الحركة الشــعبية، قبل 17 ترشين وبعده يف االنتفاضة 
الشــعبية، ومن موقعي خارج مجلس النواب وداخله، أشدد 
عىل أهمية التحر الشــعبي املنظم واملســتمر والهادف إىل 
بناء الوزن الشــعبي والســيايس القادر عىل فرض مســار 
اإلنقاذ والتغير والخالص. لذلك أدعو الجميع من كل املناطق 
والقطاعــات للمشــاركة يف التحركات الشــعبية مبختلف 
األساليب واالشكال. كام سأسعى مع كل املخلصني بكل جهد 
سيايس ممكن إلقامة جبهة وطنية منيعة من أجل التغير. 
هذا هو الطريق الوحيد للدفاع عــن حقوق الناس وكرامتهم 
ومستوى عيشهم وحياتهم، ولإلنقاذ من املأساة واالنهيار«، 
مؤكدا انــه »لن ينقذ لبنان إال اللبنانيون وأجيالهم الشــابة. 
فلنتحر جميعــا دفاعا عن لقمة العيش والحقوق والكرامة. 
وليســتمر تحركنا ويتصاعد حتى فــرض حكومة انتقالية 

تتوىل مهام اإلنقاذ«.

ــل لـــونـــغـــدن  ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــان اســ ــ ــم ــ ــث ــ ع
ــاً  ــودعـ ــن الـــســـفـــارة مـ ــ ــد م ــ ــ وفـ ــ م

جولة لخطار في حلبا 
على املركز االقليمي للدفا املدني 

د تق لو  م

ولة  ال

استقبل املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء عامد عثامن 
ظهر امس يف مكتبه يف ثكنة املقــر العام، القائم باألعامل 
رئيــس البعثة الربيطانية يف لبنان مارتــني لونغدن ترافقه 
كل من ضابط االرتباط   ومســؤولة الربنام 
األمني يف السفارة الربيطانية سارة قرنفل، يف زيارة وداعية 

ملناسبة انتهاء مهامه يف لبنان. 

اســتهل املديــر العام للدفــاع املدين العميد رميــون خطار 
جولتــه يف عــكار، بلقاء جامــع يف املركز االقليمــي للدفاع 
املــدين يف بلــدة حلبــا، حيــث كان يف اســتقباله املديــر 
 االقليمي خــ عبود طالب ورؤســاء املراكــز واملتطوعني.

وحيا العميد خطار »شهداء الدفاع املدين وخصوصا شهداء انفجار 
املرفأ«، مثنيا عىل »الجهود الكبرة التي تبذلها مراكز الدفاع املدين 

عىل كل الصعد ويف مختلف املناطق من دون إستثناء«.
وشجع الجميع عىل »اخذ اللقاحات ملواجهة فروس كورونا 
وتأمني املناعة املجتمعية، حرصا عىل صحتكم وصحة عائالتكم 

ومحيطكم«.
وتطرق اىل »الظروف صعبة التي عاشها الدفاع املدين، خصوصا 
عىل صعيد املحروقــات وتأمني الصيانة لالليات، اال ان االمور قيد 
الحلحلة يف القريب العاجل«، مؤكدا ان »حقوق متطوعي الدفاع 
املدين محفوظة والقرارات واملراســيم لتثبيتهم صدرت والتنفيذ 
بحاجة اىل تأمني االموال الالزمة وهو امر مناط بالسلطة السياسية 

التي لن توفر جهدا يف ذلك فور توفر االمكانيات الالزمة«.

تناول مراحل اصا املباني املتضررة من انفجار املرفأ 
عــــــــــون تــــــابــــــ االجـــــــــــــــــــــراءات ملــــعــــالــــجــــة األزمــــــــــــات 
ودعــــــــــا الــــــــى الـــــتـــــشـــــدد فــــــي مــــاحــــقــــة املـــحـــتـــكـــريـــن 

افتت مركز لغسيل الكلى وتفقد دارا للمسنين 

ــات  ــحــّدي ــت ــم ال ــ ــان ومــحــصــن ر ــأمـ حــســن: املـــواطـــن بـ

تابع رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون خالل لقاءاته 
يف قرص بعبدا االجراءات التي اتخذت ملعالجة ازمة املحروقات 
واالدوية واملســتلزمات الطبية وحليــب االطفال، حيث دعا 
االجهــزة واالدارات املختصــة اىل »التشــدد يف مالحقــة 
املحتكرين ومستغيل االوضاع الراهنة لرفع االسعار وتحقيق 

اربا غر مرشوعة«.
وعــرض الرئيس عون مــع نائبي بــروت االوىل نقوال 
الصحناوي وآغــوب ترزيان للمراحل التــي قطعتها عملية 
رة يف االنفجار الذي وقع يف  اصال املنازل واملباين املتــ
رين  مرفأ بروت، واملســاعدات املادية التي قدمت اىل املت
ة عمل من  من االعتامد الخاص برئيس الجمهورية، علام أن 
اجل تخصيص 50 مليار لرة اضافية الســتكامل املساعدات 

رين. والتعويض عىل املت
ري  وشكر الصحناوي وترزيان الرئيس عون عىل »دعمه مت

ة ملسار التعويض عليهم«. انفجار املرفأ ومتابعته الدا
واســتقبل الرئيس عون الوزير السابق النائب ماريو عون، 
وأجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياســية الراهنة 

واملستجدات الحكومية.

كام تطرق البحث اىل تلزيم مستشــفى الدامور الحكومي 

متهيدا لبدء الحفريات إلنشائه بدعم مبارش من الرئيس عون. 

وتناول البحث ايضا املراحــل التي قطعها مرشوع »اكادميية 

االنسان للتالقي والحوار« التي ستنشأ يف الدامور.

برعاية رئيس الجمهوية العامد ميشــال عون ممثال بوزير 
الصحة العامة يف حكومة ترصيف االعامل حمد حسن، إفتتح 
حاكم جمعية أندية الليونز الدولية املنطقة 153 )لبنان واالردن 
وفلســطني جان كلود ســعادة مركز الليونز لغسيل الكيل يف 

مستشفى البوار الحكومي. 
وألقى حســن كلمة قال فيها: »جائحة كورونا ومسلتزماتها 
وأدبياتها وأدويتها ولقاحها منذ البداية وحتى اآلن هي محط ثناء 
وتنويه من أعىل املرجعيات الصحية الدولية واألممية وبرشاكة 
معها ولكن ما يعنينا نحن عىل مستوى الدولة والحكومة اللبنانية 
أن املواطــن اللبناين يف ظل هذه األزمة هو بأمان ومحصن رغم 
كل التحديات، فنشعر أن كل السياسة التي أعتمدت يف مواجهة 
الجائحة وصوال إىل خطة اللقا التي وبحلول منتصف آب تصل 
ن أنها  إىل مرحلة التمنيع املجتمعي ونقولها بلرصاحة وبالفم امل

نجحت وتفوقت عىل كثر من الدول، رغم ضعف اإلمكانات«.
بعدها، قدمت دروع تكرميية من جمعية أندية الليونز لكل من 
الوزير حسن والحاكم ســعادة وعدد من أعضاء الجمعية. ويف 
الختام جال حسن وعدد من الحضور يف مركز غسيل املكىل واطلع 

عىل تجهيزاته. 
وان لتفقد  بعد ذلك، انتقل وزير الصحة اىل بلدة سهيلة يف ك

مركز »السنديانة« - دار رعاية املسنني، 

وبعد الجولة عىل أقسام الدار، قال حسن: »االمتحان ال شك كان 
صعبا«.

مضيفا »املجتمــع اللبناين مجتمع متضامن يف كل الظروف 
ال ســيام االشــد صعوبة، حتى مراكز رعاية ذوي االحتياجات 
الخاصة قدمت منوذجا حضاريا متقدما، يدل عىل مدى الحياة يف 
مجتمعنا. لذلك لست خائفا عىل املستقبل، كل املستلزمات واالدوية 

متوفرة وما يجري االن محاولة للحصول عىل حقهم مضاعفا«.

هرا داال و و                               و  تق مار و م

ية ر ا ت ل در ت  

ات ميا كهربائّية
ّ
ون في مضخ تفكيك شبكة حاولت تهريب الكبتا

أعلنت  املديرية العامة لقوى األمن الداخيل  أنه »بناء عىل توافر 

معلومات ملكتب مكافحة املخــدرات املركزي  يف وحدة  الرشطة 

القضائية، حــول  عملية تهريب  كمية من حبوب الكبتاغون  إىل  

اململكة العربية السعودية ، وبعد ابال عنا  الجامر  يف مطار  

رفيق الحريري  الدويل، متكنوا بتاريــخ 2021-6-1، من ضبط 

/37،2 كل )حواىل ربع مليــون حبة »كبتاغون« مخّبأة يف 

داخل مضّخات مياه كهربائية صغرة الحجم.

عىل األثر، أُعطيت األوامر الاّلزمة وبارشت القطعات املختّصة 

يف  شعبة املعلومات  يف قوى األمن الّداخيل إجراءاتها االستعالمية 

وامليدانية لتحديد هوية أفراد شبكة التهريب وتوقيفهم. و بنتيجة 

املتابعة التي قامت بها الّشــعبة، تبني أن معامالت الّشحن متّت 

بواسطة  بطاقة هوية مزّورة.

من خالل التحليالت ومقاطعة املعلومات، توّصلت الّشعبة اىل 

تحديد هوية املتورطني الرئيسّيني يف العملية، وعددهم ثالثة: أ. ع. 

، وهو الرأس املدبر للشبكة،  )من مواليد عام 1999، مكتوم القيد

ومن أصحاب الّسوابق بجرائم تهريب مخّدرات، ومطلوب للقضاء 

بجرم مخّدرات. - د. أ. )من مواليد عام 1977، سوري م. س. )من 

مواليد عام 1984، لبناين بتاريخ 8-6-2021، ومن خالل عملية 

نوعية ومتزامنة، متكّنت قّوة خاصة من الّشعبة من توقيفهم.

بالتحقيق معهم، اعرتفوا أنهم يؤلّفون شبكة تهريب املخّدرات 

التي يرتأســها املوقوف األول، الذي كلّــف اآلخرين باالنتقال اىل  

منطقــة البداوي  -طرابلس واســتالم شــحنة مضّخات  املياه 

الكهربائية املهّربة من  ســوريا والتي تحتــوي عىل حبوب الـ 

»كبتاغون«، فعمال عىل نقلها إىل  بروت، ثم تواصال مع رشكة 

الّشحن وسّددا التكاليف بعد أن قاما بتخليص املعامالت بواسطة 

بطاقة هوية مزّورة، وجهازين خلويني كان الرأس املدبّر للشبكة 

قد زّودهام بها لهذه الغايــة. أجري املقت القانوين بحقهم، 

وأودعوا املرجع املعني، بناًء عىل إشارة  القضاء  املختص.

ات و ض ا



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

القضاة واملحامون...مواقف وطرائف

املحامي نا كسبار

{ املواقف املرشفة والنضال املستمر {

خالل حفل الغــداء الكبر يف زحلة، عــروس البقاع 
بتاريخ 12 حزيران الحايل، وقف املحامي الشــيخ امني 

القدوم والقى الكلمة اآلتية:
نعم والرب، وقد جعل املحامي رسوالً عن خفايا الجنان 
ووكل اليه اثبات الحق وازهاق الباطل بقوة الربهان وعليه 

نقول:
ما كانت املحاماة يف لبناننــا يوماً اال دفاعاً عن الحق 

وذوداً عن قيم عليا.
وما كان املحامي يوماً اال نبيالً اصيالً )نقابياً ووطنياً 

يدافع عن حق مقدس.
وما كان العارض الظريف الذي منــر به وقد واجهناه 
برو عاليه بعدما طفح الكيــل، فها نحن اليوم نتصدى 
ألية محاولــة متس مــن كرامتنا.  كرامــة املحامي ال 
تســتجدى، بل نحاف عليها باهداب العني وعىل رؤوس 

. الرما

{ الزميالت والزمالء، {

نقابة املحامني كانت وما زالــت حصناً منيعاً متقدماً 
برمو  نصونها  الوطن.  والســتقالل  الوطنية  للوحدة 
العيون مؤمتنني عليهــا ميثاقاً مقدســاً، مبنزلة التزام 

الرشفاء برشفهم.
وال عجب فمعار نقابتنا كبرة، معار وطنية كمعركة 
االســتقالل، ونضال النقابة يف ميــدان الترشيع، ال بل 
اق املعار واصعب امتحان، مرت ومتر به النقابة االن 
بنجا نادر، املثيل، هــو محافظتها عىل كرامة املحامي 
بالرغم من كل الرشذمات والتصدعات التي مير بها الوطن.

وبذلك، برهنت النقابة انها نقابة النخبة، نقابة النبالء، 
نقابــة الصدارة، نقابة اهل العلــم، والقانون، نقابة كل 

لبنان ولكل لبنان.
من هنا، من رحابة ام النقابات، وبفضل حضور الزمالء 
املحامني صفوفــاً امامية، تكودرنا اليوم اىل عروســة 
البقاع  زحلة، مهبط الوحي والجامل. اىل عرين ومر 
االسود، اىل دار السالم، نردد بالصوت العايل ونقول لكل 

محامية ومحام:
زرعيون بالوعر ارز وسنديان وقوليلهن لبنان بعد الله 

يعبدوا لبنان.
عــىل جبيني وطــن االبجدية والحرية، مــن رحم ام 
النقابــات، نقابة املحامني درة عىل جبــني النبالء، تأ 
انتخابات املحامني كالعيد، وللعيد هدية، ونقيب املستقبل 
نا كسبار هو الهدية. مواقفه مرشفة، حكاياته نضال 

مستمر، نذر نفسه وفاًء لنقابتنا.
فيا اصحاب الرسالة، صناعة النقيب ال تحتاج لاليادي 
املرتعشــة، وال للقلوب املرتجفة، والنا مل ترتعش يده 
يوماً، ومل يرتجف قلبه يوماً، وال مكان بيننا للذين ترتعش 

اياديهم وترتجف قلوبهم. 
فيا اصحاب الرسالة، يا محامي لبنان

أنتم من مارس الدميقراطية، يوم تعطلت
واكدتم الحرية، يوم تعرثت

وحافظتم عىل الوحدة، يوم تفرقت
ورممتم املحبة، يوم متزقت

ووقفتم وقفــة رجال، يــوم جوعنا اشــباه الرجال 
وانصاف الرجال 

ورفعتم رؤوســنا عوناً يوم طأطاؤا رؤوسهم للنعال 
واملال

االمر الــذي يحملنا اىل القول، ارفع رأســك عالياً انت 
محاٍم

اهالً بكم فرداً فــرداً، افخر بكم، الوطــن يفخر بكم، 
نقابتكم تفخر بكم.

{ العلم يركض ونحن نلحق به {

كان نائب امل السابق، ورئيس هيئة تحديث الترشيع 
والتحديث يف مجلس النواب املحامي اوغســت باخوس 
كثر الحركة والنشاط. فهو ال يرت دقيقة متر اال ويحاول 
االستفادة منها ســواء بالنشاط االداري او الترشيعي او 

القراءة واملطالعة...كتب يل مرة الكلمة االتية: 
العلم يركض ونحن نضظر ان نلحق به.

{ املطبعجي {

ســئل احد النواب الســابقني، وهو محــام رأيه باحد 
املسؤولني وهو وزير سابق فاجاب باختصار:

انه مطبعجي. 
وا، ماذا يعني؟ ومل يفهم السائلون معنى الجواب، فا

فقال لهم:
انه صفيف احرف. حتى اذا اكملوا سؤالهم لفهم اللغز 

يف الجواب، اكمل هو قائالً:
انه ثرثار، كثر الكالم قليل العمل.

{ املحتال {

كان املحامــي املرحوم انطوان االصفر يقول ان احدهم 
تعرض لعدة مالحقات بجرم االحتيال، وانه كلام وقع يف 
ورطة لجأ اىل احد املحامني ليدافع عنه امام املحاكم اىل 

ان سأله مرة قائال:
ملاذا ال تشــتغل برشف فتعمل صنعة وتعيش من دون 

احتيال؟
فأجابه مستغرباً:

انا ما بدي آكل خبزي اال بعرق جبيني.

{ هدية من الرئيس بري {

بتاريخ 2002/5/7، اســتقبل رئيــس مجلس النواب 
املحامي نبيه بري يف دارته يف املصيلح عميد حزب الكتلة 
الوطنية كارلوس اده عىل رأس وفد من اللجنة التنفيذية 

للحزب، وخاطب رئيس املجلس عميد الكتلة قال:
»قدميا كان العميد الراحل رميون اده يقول أتوين بحذاء 
جندي ارسائيــيل وها انا اليوم اقــدم اليك جهاز ضابط 
ارسائييل قتل يف مواجهة انصاريــه وهو عربون وفاء 

لكم«.

االربعاء 16 حزيران 2021

العتمة استفحلت  ما  إذا  الكارثة  قبيل  يوماً   20 تصمد  قد  الفنادق  الكهرباء..  أزمة 
رجاء الخطيب

قد يكون ما ميّيز لبنان ويجذب الســّيا 
إليه مــن أقــا األرض تضعضع، ولكن 
مطار هذا البلد الصغر ال يهدأ حتى يف أعتى 
أزمة اقتصادية نعيشها اليوم، وصنفها البنك 
الدويل من أق األزمــات اقتصادية حول 

العامل.
إن السياســات االقتصادية والريعية التي 
حكمت لبنان، واوصلتنــا إىل ما نحن عليه 
اليــوم، مل تكن لتصمد كل هــذا الزمن لوال 
أن لبنان بلد يتغذى عىل القطاع الســياحي 
 والخدما مقابل قطاع إنتاج شبه ال يعمل.

إقفال  من  وتبعاتها  كورونــا  جائحة  كانت 
املطارات والحد من حركة املسافرين، الشعرة 
التي قصمت ظهر البعر يف لبنان، خصوصاً 
وأنهــا حصلت يف خضــم االنهيار وتدهور 

. العملة الوطنية مقابل الدوالر األمري
عا بعد ذلك قطاع الســياحة بشكل عام والفنادق بشكل 
خاص، من تعرثات وصعوبات كادت أن تودي به بشكل نهايئ 
حيث أعلن »الربيستول« خرب اغالقه العام املنرصم، و كان قد 
سبقه »الحبتور« و »غابريال« و »مونرو« و »رمادا« وغرها.

مع انخفاض أعداد كورونا يف لبنان واعالن وزارة الصحة 
ة الدول  العامة الفرنسية أن »فرنســا أدرجت لبنان يف قا
اء يف تصنيفها املستند إىل املؤرشات الصحية، والذي  الخ
ســجل الرتاجع الحاصل يف نسبة التف الوبايئ يف لبنان 
ة  وعدم تســجيل متحورات خطرة للفروس«، علام أن قا
الفرنسية  للحكومة  الرســمي  املوقع  الواردة عىل  التصنيف 
اء األقــل خطًرا وتتدرج صعودا باتجاه  تبدأ من البلدان الخ
الربتقايل فاألحمر،وبالتزامن مع شبه العودة للحياة الطبيعية 
يف بعض املناطق اللبنانية،ومع التشــجيع عىل الســياحة 

الداخلية، و حث املغرتبني عىل زيارة أهلهم هذا الصيف لدعم 
. صمود الوطن، شهد القطاع بعض االنتعا

يف خضم هذه املؤرشات اإليجابية والجهود الحثيثة، كان 
ات، فربزت  اً، دور مفســد امل ال بد للدولة أن تلعب كام دا
أزمة الكهرباء واملازوت والتهديد بالعتمة الشــاملة تنغيصاً 
ألي بصيص أمل قد يشهده هذا القطاع، فام هو حاله فعلياً؟ 

وماذا عن مقومات صموده؟
نقيب أصحاب الفنادق الســيد بيار األشقر اكد لـ »الديار« 
أن أزمة إنقطاع الكهرباء يتعايش معها القطاع منذ 30 عاماً 
مبعدل 16 اىل 18 ساعة يف اليوم، وحاليامع زيادة 6 ساعات 
إضافية، بل القطع 20 ىل 22 ســاعة، واشار اىل أن الفنادق 
التي متلــك 50 غرفة فام فوق، ال تعتمد نظام االشــرتاكات 
ومتتلــك مولدات خاصة بها، ويف بعض الحاالت هنا فنادق 
متتلك أكرث من مولد تفادياً ألي خلل أو أعامل صيانة مفاجئة، 

خصوصــاً وأن نوعية الخدمــات املقدمة ال 
تحتمل أي انقطاع للكهرباء، حيث ان االرتفاع 
وينعكس  يؤثر  املازوت  تكلفة  يف  املســتمر 

عىل الفاتورة الفندقية بطبيعة الحال.
اما عن الســيناريو األســوأ يف موضوع 
العتمة، لفت األشــقر اىل أن الفنادق ليست 
مبعــزل أو مبأمن يف حال حــدو الكارثة، 
مؤكــداً أن هنــا بعض عمليــات التخزين 
املحــدودة التي تقــوم بها بعــض الفنادق، 
تبقى غر كافية وال تغطي  مجبورة، ولكنها 
سوى بضعة أيام ال تتعدى العرشين يوم يف 

أفضل الحاالت.
فضل األشــقر التحيل ببعــض اإليجابية 
املشــهد وعدم  والتفــاؤل رغم ســوداوية 
القطاع عىل  هذا  االكرتا ملشــاكل وقضايا 
مدى عقود مــن الزمن. تفاؤله هذا متأٍت عن 
حجــوزات للمغرتبني اللبنانيــني من الخلي 
والذيــن عادًة ما  تحديداً  وافريقيــا  العريب 
يزورون لبنان مرتني يف العــام، باإلضافة إىل اللبنانيني من 
الطبقة املتوسطة والذين استعاضوا عن سفراتهم إىل اليونان 
وتركيا وما إىل ذلك، باملكو يف لبنان ومامرســة السياحة 

الداخلية. 
إذاً هي الدولة نفسها، بفســادها نفسه، تجهض مجدداً 
أي محاولة للتنفس أو النهــوض، مجهزة عىل اوالدها دون 
أن يرف لها جفــن. ال أحد يهتم فعلياً بإيجاد حل مســتدام 
ألزمة الكهربــاء وال أحد ينظر يف خطــورة وأبعاد األزمة 
وانعكاســاتها الكارثية عىل كافة القطاعات املنتجة وحتى 
غر املنتجة يف البــالد. فبينام يرتنح مواطنو هذا البلد عىل 
شــفر املوت املظلم، تترصف أقطاب الحكــم كالطفل املدلل 
الــذي يعلم أنه مهام متادى يف أفعاله فان أحداً لن ينال منه 

بة كف ولو حتى ب

ــمــيــة«  ــن ــت ــل ــر ل ــطـ ــدوق قـ ــ ــ ــن ــ ــ وب وقّـــــــ و»ص املـــــجـــــ
»األميركية«  فــي  لطاب  مالي  دعــم  لتأمين  كــرة  مــ

ي ف التو  

وقــع وزير الرتبيــة والتعليــم العايل 
طارق  االعــامل  ترصيــف  حكومــة  يف 
العــام ل«صندوق قطر  واملدير  املجــذوب 
للتنميــة« خليفــة بن جاســم الكواري، 
مذكــرة تفاهم تهدف إىل »اإلســهام يف 
لبنان،  يف  الجامعي  التعليــم  قطاع  تعزيز 
من خــالل تقديم منح دراســية جامعية 
والدبلوم،  البكالوريوس  شــهاد  لطالب 
تغطــي 400 طالب وطالبــة يف الجامعة 
األمركيــة يف بروت، وذلــك يف حضور 
جابر  حســن  بــن  محمد  قطــر  ســفر 
الجابــر، ممثــل »مؤسســة التعليم فوق 
الجميــع« طــالل الهذال، ممثــيل رئيس 
الوكيلة  األمركية يف بــروت  الجامعــة 
املوقتــة للشــؤون األكادمييــة الدكتورة 
 ، بعلب عــامد  والدكتور  الشــويري  لينا 
املستشــار  للرتبية فادي يرق،  العام  املدير 
 ، اإلعالمــي ألبر شــمعون، إميان عا
القطرية ضم املستشار  وفد من الســفارة 
العبيديل،  أحمد  والقنصــل  املطاوعة  عيل 
ووفد من »صنــدوق قطر للتنمية« ضم كل 

أحمد  نا  العســري،  أحمد  سلطان  من 
افرنجية. وسامر  زبيب  غسان  الجابر، 

ثــم وقــع الوزيــر املجــذوب ورئيس 
النسخ. وتبادال  املذكرة  الصندوق 

وقال املجذوب: »إننا نتطلع إىل إستمرار 
للرتبية يف  دعم دولة قطر ومؤسســاتها 
لبنــان، ألن الرتبيــة هــي جوهر نهوض 
التنمية  لتحقيق  الوحيد  والسبيل  األوطان، 
ين  وي كافة.  الصعــد  عىل  املســتدامة 
يف هذه املناســبة الكرمية أن أشــكر من 
فوضني التوقيع عــىل هذه املذكرة، رئيس 
اللبنانيــة ورئيــس مجلس  الجمهوريــة 
الشــقيقة  الدول  جميع  وندعو  الــوزراء. 
والصديقة والجهات املانحة إىل مســاعدة 

الرسالة«. لبنان  نعم  الرسالة،  لبنان 
بعد ذلك، عقــد املجذوب والوفد القطري 
تأكيد  فيــه  تم  إجتامع عمــل يف مكتبه، 
»أهميــة التعــاون يف مجــال الرتبيــة 
والتعليم«، وشــدد الجانبان عىل »مأسسة 
ملا  أطرها  وتوســيع  ودميومتها  املشاريع 

املؤسسات«.  وتفعيل  األجيال  خدمة  فيه 

2 ألف عائلة قتصادية بتحويات مالية تنع 0 نتشار اللبناني رئة لبنان ا  ا
وتحوياتهم  املنتشرين  أرقــام  وآخر   ... ترابية  ا املؤسسات  على  جولة 

زياد العسل

نظرة  واالقتصادي  الســيايس  للمشهد  اللبنانييون  ينظر 
ســوداوية بعد أن تعقدت يف االيام املاضية سبل إنتاج اي 
مخرج يقي الشــعب املقيم الفاجعة الكــربى التي تنتظره 
يف قــادم ايامه، حيث أن ساســة الوطن يعيشــون يف 
يس هذا الشــعب الذي سار وما  كوكب مختلف متاماً عن م
يزال عــىل درب الجلجلة، معتمداً عــىل بعض ما تبقى من 
ق يف املصــارف وأموال املغرتبني  جنــى العمر الذي مل ي
التي تنتشــل ذووهم هنا، والتي ال شــك أن املشهد برمته 
كان ســيغدو كارثيا دونها،يف ظل التعــرث االغرتاب الذي 
يعيشــه الوعي الوطني ملن يجب أن يكونوا ساسة لشؤون 

اللبنانيني.
وعن هذا املوضوع يؤكّدعضــو »كتلة التنمية والتحرير« 
قاســم هاشــم لـ »الديار« أن لبنان اليوم وتاريخياً يرتكز 
عىل اللبنانيني املنترشين يف شــّتى أصقــاع العامل والذين 
ما بخلوا يوماً عىل وطنهم، وهم املدما األســاس يف بناء 
لبنــان الذي يريــده كل اللبنانيني، ويتابــع  »املطلوب من 
الحكومات املقبلة أن تعــزز الرابط مع املغرتبني املنترشين 
يف العامل ومع حكومات الدول التي ترعى هؤالء وتحتضن 

اللحظة«...  لغاية  الزمن  اللبنانيني منذ عقود من 
الخارجيــة واملغرتبني«  الشــؤون  وفيام يخص »لجنة  
يؤكد هاشــم أن اللجنة تبذل كل اإلمكانيات لتعزيز عالقة 
الرابط متينا وصامم  لبنان املقيم ولبنان املنترش ليبقى هذا 
امان للبنان وشــعبه يف شــتى وجل التحديات ألن أعظم 
الوثيقة لجناحيه  التــي تصونه هو العالقــة  ركائز لبنان 

واملنترش. املقيم 
بدورها، قالت عضو »املؤسسة املارونية لالنتشار« هيام 
البســتاين  لـ »الديار« أن املســؤولية املركزية تكمن اليوم 

بتعزيــز عالقة املنترش مع 
أبناء وطنــه االم وقد بدأنا 
حيث   2008 عــام  عملنــا 
الخارج  يف  مكاتب  افتتحنا 
قريته  عىل  املنترش  لتعريف 
هذا  يف  املنترش  وتشــجيع 
التي  واألحــدا  الســبيل 
دعوتهم  وكذلــك   ، تحــد
والوضــع  لإلســتثامر 
االقتصــادي الــذي عصف 
االخرة  اآلونة  يف  بلبنــان 

كان عائقا أمام استمرار هذا الزخم يف النشاط الذي نصبو 
إليه. 

اضافت: ولكن رغم ســوداوية املشهد، كثر من املغرتبني 
يتفاعلون بطريقة مميزة ويطلبون منا تقديم مســاعدات 
والقبيات،  الوادي وطرابلس  والبلدات كراشيا  القرى  لبعض 
بغية  لبنان  اىل  باالضافة لرشاء مــواد غذائية وشــحنها 

املساهمة يف االمن الغذايئ وتخفيف وطاة األزمة.
وتؤكد البســتاين أن املغرتب اللبناين هو خشبة الخالص 
للبنان يف هذه الظروف الصعبة ويف شتى الظروف واألمل 
بدور االغرتاب كبر جدا يف مســاعدة اهلهم ووطنهم، لكن 
اقل ما هــو مطلوب منا هو تحصــني دور االغرتاب ودعم 
املغــرتب وتعزيز ثقته بوطنه، ال ابتزازه املادي، وهنا وبهذه 
الروحية واملحبة يكمن ج العبور يف هذا الزمن الصعب.
وأكد الباحث يف الدولية للمعلومات محمد شــمس الدين 
لـــ »الديار« أن عــدد اللبنانيني الحاصلني عىل الجنســية 
اللبنانيــة نحو خمســة ماليني وخمســئة وعرشين ألف 
لبنان ونحو  أربعة ماليــني يقيمــون يف  لبناين، منهــم 
الخارج، والهجرة  الفا يقيمون يف  مليون ومئتني وعرشين 

اللبنانية مســألة قدمية تعود إىل 1854 مع أوائل املهاجرين، 
وهذه الهجرة رغــم اعدادها الكبرة اال انها مصدر قوي لدعم 
االقتصاد من خالل التحويالت الرسمية التي تقدر بنحو سبعة 
انية مليار دوالر، اال انه العدد الواقعي أكرب من ذلك، الن  إىل 
قسامً كبراً من هذه التحويالت ال يدخل من خالل مصارف او 
رشكات تحويل األموال، بل يأ نقداً مع املسافرين، فالواقع 
قد يصل إىل ستة عرش مليار لرة وهو رقم منطقي وواقعي.

وهذا الرقم، يضيف شــمس الدين، يشكل سبعني باملئة من 
االقتصاد ما يجعل حوايل مئتني وخمســني الف ارسة تعيش 
حالة انتعــا وازدهار اقتصادي نتيجة هــذه التحويالت، 
وهذه االرس عملياً هي التي تجســد مظاهر وحركة من خالل 
رشاء املالبس وارتياد املطاعم ورشاء الســيارات وسواها، يف 
ائة ألف لبناين هم من  الوقت الذي يرز ثالثة ماليني وثال
الفقراء الذين ال ميلكون  الدخل الكايف لتأمني معيشتهم، لذلك 
ورة يف ظل وجود نســبة بطالة  فاالغرتاب هو حاجة و
تبل خمسة وثالثني يف املئة ويقوم االغرتاب بامتصاص جزء 
منها،لذلك فهو الرئة التي يتنفــس منها اقتصاد لبنان ومن 

الرئة يختنق لبنان املقيم. دون هذه 

»لــــجــــنــــة الـــــتـــــربـــــيـــــة« أقــــــــــــّرت قــــانــــون
ــا  ــي املـ ــي »الــلــبــنــانــّيــة« فـ ــر ــف تــعــيــيــن مــت

الرتبية  لجنــة  عقــدت 
الوطنيــة والتعليــم العايل 
الساعة  جلســة  والثقافة 
التاســعة والنصف من قبل 
ظهر امس برئاســة النائبة 
بهيــة الحريــري وحضور 
النائب اســعد  اللجنة  مقرر 
درغــام وعدد مــن النواب، 
رئيس  الجلســة  ح  كام 
فؤاد  اللبنانيــة  الجامعــة 
ايوب، رئيس جامعة القديس 
 ، يوسف االب ســليم دكا
يف  العربية  الجامعة  رئيس 
رئيس  عدوي،  عمرو  بروت 
جامعة البلمند الياس الوراق، 

ممثل الجامعة االمركية زاهر ضاوي، ممثل 
الجامعة اللبنانية االمركية بربر عقيل.

درســت اللجنة اقرتاحــات قوانني تتعلق 
بالتعلم عن بعــد يف التعليم العايل واقرتا 
قانون يرمــي اىل »اقرار حق افــراد الهيئة 
اللبنانية  الجامعة  املتفرغــني يف  التعليمية 
الذين بلغوا الســن القانونيــة بالتعيني يف 

مالكها التعليمــي«، واملقدم من النائب عيل 
فياض.

وقررت اللجنة »تأجيــل البحث يف التعلم 
عن بعد ملزيد من املشــاورات واالطالع عىل 
باملوضوع  املعنية  والجهــات  اآلراء  مختلف 
للخروج قــدر االمكان بقانون متكامل خايل 

من الثغرات«.
وأقرت اللجنة اقرتا القانون

نة ري ت اجت الل هية الحر

قـــــــــــــــرار قــــــضــــــائــــــي بــــــــوجــــــــه مـــــصـــــرف
ــي الـــخـــار  ــ لــتــحــويــل أمـــــــوال الـــــى طـــالـــب ف

أصدرت القاضية املنفــردة املدنية يف بعبدا 
الناظــرة يف قضايا األمور املســتعجلة فر 
حاطوم، حكام ألزمت فيه »بنك لبنان واملهجر- 
« تحويل مبل 10آالف دوالر أمريك  فرع الشيا
من حســاب بالدوالر يعود إىل املستدعي ربيع 
رياض كن اىل حســاب ابنه رياض كن الذي 
يتابع دراســته يف إحدى الجامعات بالواليات 
املتحدة األمركية، تحت طائلة غرامة كراهية 
تصل إىل 50 مليون لــرة لبنانية عن كل يوم 
تأخر يف تنفيذ الحكم، وقد تم تنفيذه بتحويل 

املبل كامال.  يذكر أن املستدعي تقدم بالدعوى 
أمام قا األمور املستعجلة يف بعبدا بتموز 
2020 قبل صدور القانون 193 املعروف بقانون 
»الدوالر الطالبي«، ثم تــم تعديل الدعوى بعد 
صدور القانون الذي ألزم املصارف تحويل مبل 
10 آالف دوالر عىل سعر الرصف الرسمي 1515 
من حسابات تعود للمودعني باللرة أو بالدوالر. 
كام ألزم املصارف قانونا فتح حســابات ملن ال 
ميتلكونها والتحويل منها 10 آالف دوالر بسعر 

الرصف 1515 ل. ل.



7
اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

االربعاء 16 حزيران 2021

دعا وزيــر الزراعــة يف حكومة ترصيف 
الدكتور عباس مرت اىل »تكريس  األعامل 
املســتقبلية  الرؤية  النقابات يف  مشــاركة 

للقطاع الزراعي ملواجهة تراكامت األزمات«.
تحد مرت يف لقــاء يف مركز نقابة 
تجار سوق خضار قب الياس يف حضور النائب 
لويس  للزراعة  العام  واملدير  ميشــال ضاهر 
لحــود وممثيل نقابات وتجمعــات املزارعني 
واملصدرين وتجار الخضــار يف لبنان، وقال: 
»هذا التكامل ينســحب عىل تكامل دور وزارة 
الزراعة مع امللحقني اإلقتصاديني اللبنانيني يف 
أرجاء دول العــامل الذين يبذلون جهودا جبارة 
بالتنســيق مع وزارة الزراعة يف ســبيل حل 

أزمات تصدير املنتجات اللبنانية وتسويقها«.
: »بالنســبة للمدى القريب  أضاف مرت
للقطاع الزراعي، فإن اتكالنا عىل دعم األصدقاء 
من املنظامت الدولية والجهات املانحة مشكورة 
يف عدم التواين عن دعــم تطور هذا القطاع 

ومســاندة وزارة الزراعــة يف مواكبتها لهذا 
النمو. وبالتوازي ال بد من التكاتف لسياســة 
زراعية داخلية حف التوازن يف اإلنتاج بكل 
القطاعــات يف الرثوتني الحيوانية والزراعية 
والتنمية الريفية وخاصة الصناعات الغذائية 
باإلضافة  والكميــة،  النوعية  ناحيتــي  من 
اىل واقعية رســمية تحايك متطلبات الدول 
املســتوردة للمنتجات اللبنانية وتحف امنها 

اإلجتامعي وتطم هواجسها«.
بدوره، دعا النائب ضاهر الجهات الرسمية 
ويف طليعتهــا وزارة الخارجية اىل التعاطي 
عة ومسؤولية تجاه حظر تصدير املنتجات  ب

اللبنانية اىل دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت مداخالت ملمثــيل النقابات ورئيس 
بلدية قب الياس جهــاد املعلم، طالبت أجهزة 
الدولة مجتمعة بـ«التحر الجامعي ومواكبة 
وزارة الزراعة يف حل أزمات القطاع الزراعي ال 

سيام أزمة التصدير«.

الزراعية الفعاليات  م  الياس«  »قب  في  لقاء   في 
النقابات تكريــــــس مشــــــاركة  الى  دعــــــا  مرتضى 
الزراعي للقطــــــا  املســــــتقبلية  يــــــة  الر فــــــي 

عقــد عضوا تكتــل »الجمهورية القوية« 
النائبان فادي ســعد وبيار بو عا مؤمترا 
صحافيا يف مجلس النواب تحدثا خالله عن 

الواقع الصحي واالستشفايئ.
النائب ســعد: »نحــن يف وضع  وقــال 
استثنايئ يتطلب قرارات استثنائية وادعوهم 
اىل تحمل املســؤولية واتخاذ قرارات حتى لو 
مل تكن شــعبية وتحديدا يف موضوع الدواء 
واملســتلزمات الطبية بحيث نــرى كل يوم 
تقاذفا للمســؤوليات تارة بني مرصف لبنان 
وتــارة اخــرى وزارة الصحة وتــارة الدولة 
نتهم  واحيانا  املســتوردة  والرشكات  عموما 
املواطن الذي شــار يف االزمــة من جراء 
وري ان نحتاج اىل  خوفه. واليوم من الــ
دعم سيايس. وكلنا، بغض النظر عن موقفنا 
السيايس، ندعم الحكومة عندما تتخذ قرارات 
اليوم  املواطن. فاملطلوب قرارات  تفيد  عملية 
ال انتظار وال مامطلــة وال يجوز ان من لديه 
غســيل كىل ان ينتظر، ومن لديه ضغط يف 

الدم يجب ان يجد الدواء«.
وختــم: »بدأنا نعاين فقدانــا او صعوبة 
يف ايجاد الــدواء، واتوقع كوار اكرب. وهذا 
ما دفعنــا اىل هذا املؤمتر بحيث يجب اطالق 
وري عىل املسؤولني ان يكونوا  الرصخة و
يف  نقصا  نعاين  بحيث  مســؤولياتهم  امام 
ثقافة املسؤول يف لبنان بحيث يعترب نفسه 
عىل  املسؤولية  يضع  يشاء  وساعة  مسؤوال 
االخرين. وحــان الوقت الن يتحمل كل طرف 

مسؤوليته، وخصوصا ان ال دولة اساسا من 
دون القطاع الصحي ال دولة، وال تعود اموال 
اذا  البنزيــن او الكهرباء مهمة  املودعني وال 

فقدت الصحة«.

{ بو عا {
: »نحن يف  بدوره، قال النائب بــو عا
صلــب دورنا كنــواب ومجلــس النواب هو 
الرقابيــة االوىل يف الجمهورية  الســلطة 
من ضمن مبدأ فصل الســلطات، وعملنا هو 
مراقبــة عمل الحكومة ملصلحــة املواطنني 
الذيــن انتخبونا، ونحن نــواب االمة جمعاء 
وخصوصــا يف موضوع دقيق مثل موضوع 

الدواء«.
وتابــع: »هنا تدابر عــدة ميكن اللجوء 
باالوليات  االنفاق  ترشــيد  رأسها  اليها عىل 
وضبط  واملراقبة  املحليــة  الصناعة  وتعزيز 
التهريــب او التخزيــن )يف املســتودعات 
او الهــدر او حتى التخزين لــدى املواطنني، 
اذ إن هنا  الطبية املوحدة  واعتامد الوصفة 
اجراءات كثرة ميكن اتخاذها حتى نصل اىل 
نتيجة تنقذ املواطن يف حاجاته االساســية 
من دون ان نتعــدى عىل امواله، ألنه ممنوع 
متنــني املواطن ان هذا الــدواء مدعوم، فهو 
مدعوم من امواله املوجودة يف مرصف لبنان. 
ولكن يجب ترشيد هذا االنفاق، فكيف وجدت 
فتوى يف نصف ســاعة لـ 200 مليون دوالر 
للكهرباء؟ فامذا ننتظر اليجاد الحلول الالزمة 

للمواطنني؟ 

ســــــعد وبو عاصي طالبا بالوصفــــــة الطبية املوّحدة
الــــــدواء صناعــــــة  وتعزيــــــز  الدعــــــم  وترشــــــيد 

استقبل رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب 
تيمور جنبالط يف مكتبه يف كليمنصو، وفدا 
الشويفات  من جمعية الصناعيني يف مدينة 
البستاين  الجمعية جوزيف  رئيس  برئاســة 
سلطان  يوســف  الرئيس  نائب  ومشــاركة 
واالعضاء، يف حضور النواب أكرم شــهيب، 
، ومستشــار  وائل ابو فاعور، فيصل الصاي
النائب جنبالط حســام حرب، ووكيل داخلية 
اإلشرتايك  التقدمي  الحزب  يف  الشــويفات 

مروان أيب فرج.
وبحســب بيان، كان عرض ملجمل مشاكل 
ومطالب الصناعيني والتحديات التي تواجهها 
جنبالط  النائب  أكد  حيث  اللبنانية،  الصناعة 
املحلية  الصناعة  لدعــم  القصوى  »األهمية 
أحد  لكونها  تطورهــا،  وتوفر كل مقومات 
أهم الركائز لقيام نظام إنتاجي يســاهم يف 
الخروج من االنهيار الكبر الحاصل عىل شتى 

املستويات«.

: الشويفات  صناعيي  وفــد  التقى  جنبا  تيمور 
ــار ــي ــه ــف االن ــ ــي وق ــر الــقــطــا يُــســاهــم فـ ــطــوي ت

ند تيمور جن د  الو

كارثــة جديدة تهّدد القطــاع الصناعــي 
الشــّح  بســبب  محّركاته  لوقف  املعــرّض 
الحــاد يف ماّدة املازوت األساســية لضامن 
الدعم  أن  اإلنتــاج، يف حــني  اســتمرارية 
متواصل لتهريب املاّدة إىل ســوريا، أما لبنان 
فعىل كرامة وحقوق شعبه واقتصاده وأمنه 

ومستقبله السالم.
بدأت أزمة تســليم املازوت تلو يف األفق 
منذ حوايل األســبوعني، وفق ما أكّده نائب 
لـ  الصناعيني جورج نرصاوي  رئيس جمعية 
»املركزية«، الفتاً إىل أن »إما ال تســلّم املاّدة 
للمصانع إطالقاً أو تســلّم »بالقطارة«، وهذا 
الواقع يشكّل خطراً عىل القطاع، كون املازوت 
العامل األهّم ألنه ماّدة تشــغيلية وفقدانها 
التيار  يوقف كّل نشاط املصنع خصوصاً وأن 
الكهربايئ أيضاً غــر متوافر وتوليد الطاقة 

بأغلبه يعتمد عىل املاّدة هذه«.
وأوضح أنــه يتابع املوضــوع مع رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عــون »ومنذ حوايل 
أســبوعني كان آخر لقاء بيننــا وهو يظهر 
تجاوبا مع أي مطلب، لكن الشــلل الحكومي 
عائق لذا نطالب بالتشكيل يف أرسع وقت إذ 

ال ميكن أن نستمّر وسط الظروف الراهنة«.
وأشــار نرصاوي إىل أن »رفــع الدعم عن 
املازوت سيجعل ســعره مرتفعا جّداً ما يؤثّر 
بشــكل كبر عىل كلفة اإلنتاج، لذا نطالب أن 
يكون الســعر خاصا للمصانع. كذلك، معاناة 
الصناعيــني نتيجة عدم القــدرة عىل تأمني 
الكميات الالزمة من املاّدة ينعكس سلباً عىل 
معاملهم وبعضها متوّقــف عن اإلنتاج، من 
ورة توافر املازوت  هنا أيضاً نرفع الصوت ل

بشــكل متواصل لضامن استمرارية القطاع 
اإلنتاجي«.

وعن قدرة املصانع عــىل مواصلة اإلنتاج 
واملّدة املمكنة لذلــك يف حال مل تؤّمن املادة، 
أجاب »األمر يتفــاوت بني مصنع وآخر، تبعاً 
للكميات املتوافــرة يف خزّاناته إذ ممكن أن 
إثنــني، حيث من  أو  تغطّي حاجة أســبوع 
املفرتض أن يكون املازوت مؤّمنا باســتمرار، 
بالتايل ال تســتخدم خزّانات لتخزين كميات 

تفوق حاجة معّينة«.
اما بالنســبة إىل وضع القطــاع يف ظّل 
تراجع االستراد، رش نرصاوي أن »الصناعة 
املحلّية يف اإلجامل مرتبطة مبارشًة بالدوالر 
إذ أن 90 مــن املــواد األولية املســتخدمة 
تستورد، لذا يف ظّل التقلبات الكبرة يف سعر 
الرصف نضطر اىل ربط التسعرة يف األسواق 
لذلك نالح  املوازي،  الرصف  الداخلية بسعر 
أن األسعار ارتفعت هذا األسبوع، ليس بغية 
الربح بل بهدف االســتمرارية. فالصناعي ال 
يتالعب باألسعار ال بل من األنسب له خفضها 
ألن ذلك سيساهم يف رفع نسبة مبيعاته، إذ 

ان الغالء يحّجم البيع واإلنتاج«.
وأضاف »حجم االستراد يف لبنان وصل إىل 
22 مليــار دوالر قبل األزمة وجائحة كورونا 
واليوم انخفض إىل النصف. من الطبيعي أن 
يؤّدي هذا الفــرق إىل حلول الصناعة املحلية 
مكان بعــض املنتجات. وبعــض القطاعات 
ازدهرت مثــل األدوية، املواد الســائلة مثل 
الغذائية...  املــواد  التطهر،  ومواد  الصابون 
حّتى ان بعــض املعامل وصلت زيادة إنتاجها 

.» إىل 100

ــازوت« »امل في  الش  بسبب  قفال  با مهّددة  املصان 

تُحــد  أن  انتظــار  يف 
الحكومــة خرقــاً يف جدار 
باتت  التي  املحروقــات  أزمة 
برّمتــه  االقتصــاد  تهــّدد 
يومياً...  املواطنني  وأعصاب 
تجــّددت مشــهديّة طوابر 
السيارات اليوم أمام محطات 
الهلع  من  جّو  يف  املحروقات 
خوفاً  محــدود  غر  وتهافت 

البنزين. انقطاع  من 
يف غضون ذلك، لفت عضو 
محطات  أصحــاب  نقابــة 
الرباكس  جــورج  املحروقات 
اســتراد  رشكات  أن  إىل 
السوق  يف  املحروقات وّزعت 
اليوم يف حــدود 10 ماليني 
ويف  البنزيــن،  مــن  طــن 
لفت  لكنه  ألفــاً،   12 األمس 
املحروقات  أن محطــات  إىل 

مل تحصل عــىل الكميات الكافيــة لتلبية الطلب 
املرتفع، مشراً إىل تهافت املواطنني »املُحق« عىل 

البنزين. رشاء 
وإذ شــكر  جهود املدير العام لوزارة االقتصاد 
والتجــارة محمد أبــو حيدر »ملراقبــة الكميات 
التــي تنطلق مــن رشكات االســتراد لتوزيعها 
ملعرفة  املوضوع  مبتابعة  املحطات، ووعدنا  عىل 
ســبب هذه األزمة عىل رغم توزيع البنزين عىل 
املحطــات«، أعلن الرباكس رفــض وزارة الطاقة 

اقرتا رفع الدعم عن البنزين 98 أوكتان.

{ فياض {
من جهته، أعلن نقيب أصحاب الرشكات املستوردة 
للنفط جورج فياض، أنّــه »يف حال تّم رفع الدعم 

نهائياً عن البنزين فإّن سعر الصفيحة سيصل إىل 

حدود الـ200 ألف لرة وفق أسعار النفط العاملية. 

وقــال يف حديث له: قمنا بتســليم كميات تكفي 

حاجة السوق وأكرث بقليل... والحلحلة الحالية قد 

تدوم حواىل 15 يوماً فقط.

ولفت إىل أن »املهم هو االستمرارية«، موضحاً 

أن  »قرار رفع الدعم ليس بيد مرصف لبنان، وهو 

كان واضحــاً بأنّه ال توجد لديه أمــوال والقرار 

الحكومة«. أن تتخذه  يجب 

{ السيارات العمومية {
ويف الســياق، صدر عن نقابة أصحاب محطات 

: »بعد اجتــامع رئيس  املحروقــات البيــان اآل

اتحادات النقل الربي بســام طليس مبع امني رس 

ّالنقابة حســن جعفر، وممثل موّزعي املحروقات 

فادي ابو شــقرا، وماهر سليم 
بصفته امني رّس نقابة اصحاب 
الدين،  بدر  ووسام   ، الصهاري
ورشبل الكيك وســهيل الدادا، 
بناًء عىل متني طليس  توصلنا 
بفتح خط  قــرار  اتخــاذ  إىل 
والســيارات  للفانات  خــاص 
العموميــة يف محطاتنا وذلك 

لتسهيل عملهم.
املحطات  كافة  من  ونتمنى 
املحروقــات  تســتلم  التــي 
بالتعــاون معنا يف هذا األمر 
معّينة  كميــة  وتخصيــص 
العمومية  والسيارات  للفانات 
بهم.  خاص  تعبئة  خط  ضمن 
ونناشــد اصحــاب الرشكات 
كميات  بتزويدنا  املســتوردة 
النقل  قطاع  لتأمــني  اضافية 
الربي مبادة املحروقات نظــراً إىل ما يعانيه هذا 

العيش«. لقمة  لتأمني  يومياً  القطاع 

{ الزحمة تابع... {
وتواصل مشهد الزحمة أمام محطات املحروقات 
اليوم حيث وجد املواطنون أنفسهم أرسى سياراتهم 
عىل الطرقــات، يف انتظار تعبئة مــا يتوّفر من 
البنزين، يف حني علق آخرون عىل األوتوسرتادات 
التي سّببها  الخانقة  الزحمة  لساعات بسبب  أيضاً 
التوافد غر املنظّم إىل املحطات يف غالبية املناطق.
أما الصورة عىل الطرقــات الداخلية والفرعية 
فلم تكن مغايرة أبداً، فقد ســّجلت زحمة ســر 
تنتظر  التي  الســيارات  صفوف  بســبب  خانقة 

دورها أمام املحطات. 

ــادة ــ ــا املـ ــطـ ــقـ ــن انـ ــ ــاً م ــ ــوف ــافـــت خــ ــهـ ــة الـــبـــنـــزيـــن... هـــلـــ وتـ ــ ــ أزم
ــة ــي ــاف ــك ــصــل عـــلـــى الـــكـــمـــيـــات ال ــح ــم ت ــ ــات ل ــطـ ــحـ الـــبـــراكـــس : املـ

فــقــ ــاً  ــ ــومـ ــ يـ  1 تــــــــدوم  ــد  ــ قـ الـــحـــالـــيـــة  الـــحـــلـــحـــلـــة   : ـــا  ــيـ ــ ف

يعقد رئيس االتحاد العاميل العام بشارة األسمر 
مؤمتراً صحافياً يف الحادية عرشة قبل ظهر اليوم  
األربعاء يف مقّر االتحاد - كورنيش النهر، »إلعالن 
اب املقرر  برنام التحــّركات ونقاط التجّمع لإل
الخميس 17 الجاري« كام جاء يف بيان صادر عن 

االتحاد العاميل.
وكان األسمر أشار يف بيان اليوم، إىل أن االتحاد 
»يتابــع يومياً وعن كثب التطورات واملســتجدات 
والخدمات،  الســلع  أســعار  صعيد  عىل  الطارئة 
ويستوقفنا ما يتم تداوله بالخفاء عن إمكانية رفع 
ســعر ربطة الخبز مجدداً، خصوصا وأن مشاكل 
عديدة متر فيها صناعة الرغيف يف الفرتة الراهنة 
والناتجة عن فقدان عنا أساســية تدخل فيها 
كالخمرة والسكر املدعوم والتلكؤ عن تأمينها مع 

مادة املازوت لتوفر حاجة السوق من الرغيف«.
»الالمباالة  املســؤولني من  االتحاد  وحّذر باسم 
وكأنهم غر معنيني بشــؤون شــجون وحاجات 
الشعب الذي ي من الفو العارمة يف األسواق 
وفقــدان الــدواء واملحروقات والســلع الغذائية 
األساسية يف ظل غياب الرقابة الفاعلة واإلجراءات 
الرادعــة لضبط األمور ومنــع االحتكار وحامية 

اإلنسان من الجوع الزاحف من دون رحمة«.
 ، أعلنت نقابة عامل ومســتخدمي النقل املشرت
اب العام، ودعــت »العاملني يف  يف بيــان، اإل
مصلحة النقل املشــرت اىل املشاركة الفاعلة يف 
التجمعات التــي يحددها اإلتحاد العاميل العام يف 

كل املحافظات واملناطق«.

واشــارت اىل انــه »التزامــا بدعــوة اإلتحاد 
العاميل العام واتحاد النقابات للمصالح املســتقلة 
اب الوطني النقايب  واملؤسســات العامة اىل اال
يف  الخميس  يــوم  العــام  والشــعبي  والعاميل 
السياســية  األوضاع  تفاقم  فإن   ،2021/06/17
واملعيشــية واملالية واالقتصادية والتدمر املمنه 
ملؤسسات الدولة وخصوصا ملصلحة النقل املشرت 
ومستخدميها لســنوات مضت من قبل حكومات 
متعاقبة تحت شعار »الخصصخة« وخدمة للقطاع 
الخاص الذي أثبت بامتياز أنه البديل الفاشــل عن 
، وها هي اليوم الدولة بعد تلكوئها  النقل املشــرت
لسنني مضت عن إعادة إحياء وتفعيل قطاع سكك 
، نراهــا عاجزة عن تأمني  الحديد والنقل املشــرت
البديل البديهي وهو النقل العام، أمام أزمة ومعضلة 
ت، أقله اآلن، صامم  املحروقــات وتكون قد خــ
أمان املواطنــني، والحل الوحيد من دون منازع بعد 
ما آلــت إليه األمور عىل هــذا الصعيد من فو 
عارمة للنقل وبدالته املتحركة يف ظل ارتفاع أسعار 
املحروقــات أو فقدانها من األســواق، إضافة إىل 
ف الدوالر بوترة تصاعدية من دون  فلتان سعر 
أي سقف أو رادع وضياع قيمة رواتبنا وتعويضاتنا، 
ناهيكم عن جنون األســعار وطوابــر الذل أمام 
محطات البنزين وفقدان األدوية واملواد املدعومة«.

وختمــت: »وأمــام هــذا الواقع املريــر، تعلن 
اب العــام وتدعو جميع العاملني يف  النقابة اإل
املصلحة املشــاركة الفاعلة كل يف نطاق ســكنه 
يف التجمعات التــي يحددها اإلتحاد العاميل العام 

يف كل املحافظات واملناطق عــل وع أن يعود 
السياســيون والتجار ومصا دماء الشعب إىل 

رشدهم وضامئرهم رأفة بالبالد والعباد«.

{ نقابات موظفي املصارف {

أعلن املجلس التنفيــذي التحاد نقابات موظفي 

املصارف تأييده لقرار االتحاد العاميل العام بإعالن 
اب العام الخميس 17 الجاري. اإل

: »إن القطاع املرصيف من أكرث  وأصدر البيان اآل
رت من عــدم وجود حكومة  القطاعات التي ت
إنقــاٍذ تتــوىل ُمعالجة األزمة املاليــة وموضوع 
 ، املودعني  ابتلعت أمــوال  التي  العامــة  املديونية 
وتعاود التفــاوض مع صندوق النقد الدويل والبنك 
الدويل من أجــل التفاهم عىل خطٍة إصالحيٍة من 
خاللها مُيكن االنطالق بسياساٍت ماليٍة تُعيد ثقة 

اللبنانيني واملجتمع الدويل بقطاعنا املرصيف.
لذلك ، يُعلــن املجلس التنفيــذي التحاد نقابات 
موظفي املصارف يف لبنان تأييــده لقرار االتحاد 
اب العام يوم الخميس  العاميل العام بإعالن اإل
يف 17 حزيــران 2021 . وحرصاً عىل اســتمرار 
التعاون والتنســيق بني طريف اإلنتاج يف القطاع 
املرصيف ، يُناشــد مجلس االتحــاد كافة اإلدارات 
املرصفيــة إىل التجاوب مع نداء االتحــاد العام ، 
واملوافقة عــىل توّقف العمل يف كافــة اإلدارات 
والفروع يف كافــة املناطق تضامنــاً مع مطلب 
ورة اإلرساع يف تشكيل حكومٍة  االتحاد العام ب

مهمٍة«.

ــجــاري ــي نــقــابــي فــي 17 ال ــى اضــــراب وطــن ــا الـ ــي« دعـ ــال ــم ــع »ال
ــاديـــة واملـــالـــيـــة... ــتـــصـ ــردي فـــي االوضـــــــا االقـ ــ ــت ــ مـــ تـــزايـــد ال

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشــؤون 
املجلس  االجتامعية جلســة، قبل ظهر امس يف 
النيــايب برئاســة النائب عاصــم عراجي، الذي 
أوضح: »تم التوافق يف اجتامع اللجنة اليوم عىل 
اقــرتا القانون املقدم من الزميــل بالل عبد الله 
وهو تعديل بعــض املواد يف قانون العمل. وكانت 
الجلســة يف معظمها مخصصة لدراســة وضع 
القطاع الصحي الذي وصلنــا اليه نحن اليوم يف 
عني العاصفة. االزمة كبرة وتحتاج اىل اجراءات 
رسيعة، هذه االجــراءات يجب ان تبــدأ حتى ال 

نخ الناس املحتاجة للدواء«.
اضاف: »تعرفون ان الدواء، يف جزء كبر منه، 
مفقود، اجتمعنا مرات عدة مع مستوردي االدوية 
ومصنعي االدوية، هنا اشــكال بني املستوردين 
ان  الوزير  لبنان. حاولنا نحــن ومعايل  ومرصف 
نحل هذه املشكلة تقريبا، توصلنا اىل اتفاق ليس 

كامال بان تقــدم رشكات الدواء اىل وزارة الصحة 
االولويات، ثم تضع الــوزارة االولويات، ومرصف 
املستلزمات  »ان  اىل  نها«، مشــرا  يدفع  لبنان 

الطبية املتعلقة بغسيل الكىل وصلت«.
ورأى ان »الوضــع الصحي وصــل اىل مرحلة 
نقول فيها نحن االطباء الله يســاعد الناس، وما 
يجــري يف هذا القطــاع ان املريض هو من يدفع 
الثمن وهــو الضحية من بني بعض مســتوردي 

الدواء واملستلزمات الطبية وبني مرصف لبنان«.
ت  خ اللبنانية  اللــرة  ان  »تعرفــون  وقال: 
اضعاف قيمتهــا مقابل الــدوالر، وال افهم كيف 
فــوا للكهربــاء 200 مليار. وانا اســأل، ما 
هــو االكرث اهمية الــدواء والقطــاع الصحي او 
الكهرباء؟ املفروض االثنــان، ولكن عند االختيار 
نختــار الصحــة،الن انهيــار القطــاع الصحي 
يتســبب مبشــاكل يف االمن االجتامعي، سيهدد 

االمن غدا، امام ابواب املستشــفيات والصيدليات. 
الطبيب  اصبح يخاف عىل حياته وكذلك  الصيديل 
يف طوارىء املستشــفيات والــذي هو يف عني 

العاصفة«.
اضــاف: »اذا مل تتخذ اجــراءات رسيعة، نحن 

ذاهبون اىل مشكلة كبرة يف البلد«.
وأشــار اىل ان »مرصف لبنــان مل يعط جوابا 
نهائيا حتى االن عن مدى دعمه للقطاع الصحي. 
40 مليون دوالر او 50 مليــون دوالر، نحن نركز 
عىل االولويات بالنســبة لبعض املختربات، حتى 
رشكات التأمني كله توقفت عن اســتقبال مر 

عىل حساب رشكات التامني الخارجية«.
وختم: »هنا موضوع املازوت يف املستشفيات، 
نحــن نطالب وزارة الطاقة واملســؤولني عن هذا 
القطاع ان ال يكــون هنا تقنني يف مادة املازوت 

للمستشفيات«.

عراجي : مصرف لبنان لم يع جواباً نهائياً عن مدى دعمه للقطا الصحي

الـــــفرعية  ناقـــشت 
املنبثقــة عن لجنــة الصحة 
والشــؤون  والعمل  العامــة 
موضوع  االجتامعية  النيابية 
حقــــوق  العاملني  حفــ 
االستشــفايئ  القطــاع  يف 

الحكومي .
وكانــت اللجنــة عقــدت 
االوىل  برئاســة  جلســتها 
النائب بالل عبدالله، الذي قال 
بعد الجلســة: »عقدت اللجنة 
اجتامعها االول اليوم ملناقشة 
املقدمني  القانونني  اقرتاحــي 
استمرارية  بتأمني  واملرتبطني 
واملمرضات  املمرضــني  عمل 

واملوظفني يف املستشــفيات. وتــم االتفاق عىل 
متابعــة هذا امللف بــكل تفاصيلــه. يعني أمامنا 
خياران، اما العودة اىل املستشفيات الحكومية اىل 
النظام الســابق اي ان تعود اىل مال الدولة ويتم 
تطمني كل هؤالء العاملني يف هذه املؤسسات انهم 

الرسالة  يســتطيعون تقديم هذه الخدمات وهذه 
وهم مطمئنون عىل مستقبلهم. والخيار الثاين هو 
ان تجــري تعديالت جوهرية عىل القانون املعمول 
به اليوم اي قانون املؤسســات العامة مبا يحمي 
حقوق هؤالء ومبا يحمي يف أساس دور املؤسسة 

االستشفائية الحكومية«. 

اليوم يف  اضــاف: »نحــن 
ويف  كبرة  اقتصاديــة  ازمة 
قطــاع  اىل  الحاجــة  أشــد 
عايل  حكومــي  استشــفايئ 
املستوى وبكفاءة تعطي الثقة 
للنــاس النه يجــب ان نؤمن 
فهذه  للنــاس،  الصحي  االمن 
الفقراء  مالذ  هي  املستشفيات 
وسينصب  الحاجة،  واصحاب 
الفرعية عىل  اللجنــة  جهــد 
القطاع  تعديل  النقطتني  هاتني 
الحكومي ويف  االستشــفايئ 
حقوق  حفــ  الوقــت  ذات 
العاملني يف هذه املؤسســات. 
هــذا ما احببــت الحديث عنه 
اليوم رســالة تطمــني لهــؤالء العاملني يف هذه 
املؤسســات ان املجلس النيــايب واللجنة الفرعية 
ولجنة الصحة النيابية ســيكونون مؤمتنني عىل 
حفــ حقوقهم وحفــ دورهــم وحامية هذه 

املؤسسات واستمراريتها«.

ــوق الــعــامــلــيــن فـــي االســتــشــفــاء ــق ــاقــشــت ح ــصــحــة« ن ــة ال ــرعــي »ف

تمعة حة م ية ال ر



ــات ــــــــ دولـــــيـــــات ــ ــيـ ــ ــربـ ــ عـ
االربعاء 16 حزيران 2021

وزيـــــــــــر الخارجيـــــــــــة الســـــــــــعودي يتلقـــــــــــى
ــــري ــ ــ ــ ــر القطـ ــ ــ ــ ــ ــــن نظيـ ــ ــ ــ ــــة مـ ــ ــ ــ ــالة خطيـ ــ ــ ــ ــ  رسـ

ــو ــ ــدع ــ مــــــرشــــــ رئـــــــاســـــــي إيـــــــــرانـــــــــي ي
ــرب ــ ــغـ ــ لـــتـــحـــســـيـــن الــــــعــــــاقــــــات مـــــــ الـ

بغـــــــــــداد : ندعـــــــــــو دول الجـــــــــــوار الـــــــــــى
ــة ــ ــ ــ ــ ــا املنطقـ ــ ــ ــ ــ ــل قضايـ ــ ــ ــ ــ ــوار لحـ ــ ــ ــ ــ ــد حـ ــ ــ ــ ــ عقـ

ــو الــنــيــل  ــ ــدول حـ ــ ــ ــا ل ــ ــاب ــ ــس أب ــ ــ ــا أدي ــمـ ــتـ اجـ
ر ّ تــحــ ومــصــر  ــانــي  ــث ال بــاملــلء  تتمسك  إثــيــوبــيــا 

ـــــــــــك ـــــــــــى املل ـــــــــــداً عل ـــــــــــزة كان حاق ـــــــــــه : حم عـــــــــــو الل

الحركة الشعبية السودان : تقارب بين الحكومة و

ومــن جانبــه، قال عامر 
آمون السكرتر العام للحركة 
الشعبية شــامل، إن اإلرادة 
والعزمية التي توفرت لطريف 
الســالم،  نحو  التفــاوض 
الوصول  الجانبني من  مكنت 
بشــأن  كبرة  لتفاهــامت 
القضايــا الخالفية، مبينا أن 
الطرفــني اتفقا عىل 80 يف 
املئــة من مســودة االتفاق 

اإلطاري.
وبنّي أن »أزمة مرت عليها 
65 سنة تتطلب وقتا لحلها، 
ألن حلها يكمن يف معالجة 

جذور األزمة التاريخية«.

{ مفاوضات طويلة {
انطلقــت نهاية الشــهر 
املــا املفاوضــات بــني 
الحكومــة وحركة الحلو ذات 
الثقل الكبر يف جنوب كردفان 
والنيل األزرق والتي انسحبت 
العــام املا من مفاوضات 
السالم بني الحركات املسلحة 
والحكومة.ويف العام املا 
وقعت الحركة اتفاق مباد من 
6 بنــود نص عىل فصل الدين 
عن الدولة، وتأســيس دولة 

مدنية دميقراطية فيدرالية.
كــام نص االتفــاق عىل 
تشــكيل جيش قومي مهني 
واحــد يعمل وفــق عقيدة 
جديدة،  موحدة  عســكرية 
الوطني  األمن  يلتزم بحامية 
أن  عىل  للدســتور،  وفقــا 
تعكس املؤسســات األمنية 

التنوع والتعدد السوداين.

ــر ــ ــ ــ ــ ــارة مصـ ــ ــ ــ ــ ــم لزيـ ــ ــ ــ ــ ــو تميـ ــ ــ ــ ــ ــي يدعـ ــ ــ ــ ــ السيسـ

تلقــى وزيــر الخارجيــة 
فرحان  بن  فيصل  الســعودي 
آل سعود، رســالة خطية من 
بن  محمد  القطــري  نظــره 
ثاين، تتصل  آل  الرحمــن  عبد 
وســبل  الثنائية  بالعالقــات 

دعمها وتطويرها.
وأفــادت وكالــة األنبــاء 
القطرية الرسمية بأن »القائم 
باألعامل باإلنابة بسفارة قطر 
لدى اململكة العربية السعودية 
يف  الرســالة،  بتســليم  قام 
اجتامعــه مــع نائــب وزير 

الخارجية السعودي«.
ويف ســياق متصل، عقدت لجنة املتابعة 
القطرية السعودية، اجتامعها الثالث بديوان 

وزارة الخارجية السعودية بالرياض.
وتــرأس االجتامع من جانــب دولة قطر 
عــيل بن فهد الهاجري املبعو الخاص لوزير 

الخارجية للشــؤون اإلقليمية، فيام ترأســه 

من الجانب السعودي عيد الثقفي وكيل وزارة 

الخارجية للشؤون السياسية واالقتصادية.

وتأ أعامل اللجنــة إنفاذاً إلرادة قياد 

البلدين ووفقا ملا تضمنه بيان العال، ومبا يعزز 

أوا العالقة بني البلدين.

االنتخابات  مرشــح  دعــا 
الرئاسية اإليرانية، عبد النا 
العالقات  لتحســني  همتــي، 
مع  والسياســية  االقتصادية 
الغــرب، يف أبــرز محاولــة 
لــه الســتقطاب الناخبــني 
اإلصالحيني قبل أيام فقط من 

االقرتاع.
وهمتي، رئيس البنك املركزي 
اإليراين السابق، أحد مرشحي 
الرئاســة الحاليني الســبعة، 
ليس له عالقات رســمية بأي 
لكنه يصف  فصيل ســيايس، 

نفســه كمرشــح محتمل للناخبني املعتدلني 
واإلصالحيني. وتســاءل همتي: »ملاذا توضع 
العراقيل أمام التعايش السلمي؟«، مشددا عىل 
أن »تعزيز الســالم العاملي واإلقليمي يتوقف 
عىل حســن النوايا األمركية وبناء الثقة مع 

الجمهورية اإلسالمية«.
وجدد الدعوة إىل العودة إىل اتفاق طهران 
النــووي املوقع يف 2015 مع القوى العاملية، 
قائال إنه إذا أصبح رئيسا، فإن إحياء االتفاقية 

وتخفيف العقوبات ستكونان دون شك إحدى 
أولوياته.

وأبــدى يف مقابلة مع وكالة »أسوشــيتد 
برس« األسبوع املا استعداده للقاء الرئيس 

األمريك جو بايدن، إذا فاز يف االقرتاع.
للرئاسة  اليوم  املنافســني  ووصف همتي 
اإليرانية بأنهم »مرشحون بالوكالة« وتوقع 

انسحابهم من السباق قريبا.
ومن املقرر إجراء االنتخابات الرئاسية يف 

إيران يف 18 حزيران الحايل.

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حســني 
إىل عقــد حوار يجمع دول الجوار العراقي يف 
بغــداد، لتقريب وجهات النظــر وتعزيز آلية 
الحوار والتفــاوض لحل جميع القضايا التي 

تهم املنطقة.
وخالل لقائه نظره املرصي سامح شكري، 
عــىل هامش زيارته للدوحة للمشــاركة يف 
االجتامع التشــاوري لوزراء الخارجية العرب 
الذي تســتضيفه قطر، أكد حســني »حرص 
العراق عىل تعزيز التشــاور مع مرص، إميانا 
بالدور الفّعال الذي تضطلع به يف املنطقة«.

ولفــت إىل »أهمية عقد القمة الثالثية بني 
العراق، مرص واألردن«، داعيا إىل »عقد حوار 

يجمــع دول الجوار العراقي يف بغداد لتقريب 
وجهات النظر وتعزيز آلية الحوار والتفاوض 

لحل جميع القضايا التي تهم املنطقة«.
وبحث اللقاء ســبل االرتقــاء بالعالقات 
الثنائيــة، والحرص املتبــادل عىل تطويرها 
يف جميع املجاالت.كــام بحث الجانبان آخر 
ورة بذل الجهود  التطــورات باملنطقة، و«
من أجــل الحفاظ عىل األمن واالســتقرار، 
والعمل باتجاه حلحلة املشاكل، واألزمات من 
خالل اعتامد الحــوار، وعدم التصعيد ألنه ال 
يخدم املنطقة«.وشدد الجانبان عىل »أهمية 
تعزيــز التشــاور، والتباحث حــول عدد من 

القضايا اإلقليمّية التي تهم البلدين«.

أكــدت إثيوبيا، امس، أن امللء الثاين لســد 
 ، النهضة سيتم يف موعده وال يخضع للنقا
وذلك خالل اجتامع لدول حوض النيل الرشقي 
يف أديس أبابــا غابت عنه مرص التي جددت 
تحذيراتهــا بأن كل الخيــارات مطروحة يف 
التعامل مع أزمة الســد دون اســتبعاد للحل 

الديبلومايس.
وبــدأ يف أديس أبابا امــس االجتامع رقم 
33 ملجلــس وزراء دول حوض النيل الرشقي، 
الذي يضم إثيوبيا والسودان وجنوب السودان 
ومرص، وهو أول اجتامع مبارش لدول الحوض.

ويف كلمتــه خالل أعــامل االجتامع، أكد 
وزير الري اإلثيويب سيلي بقيل أن التعبئة 
الثانية لســد النهضة ستتم يف موعدها وال 
، وهي ُمتفق عليها مع مرص  تخضــع للنقا
والســودان. كام دعــا إىل التكامل بني دول 
حوض النيل الرشقي عرب مشــاريع إمنائية 

تستفيد منها شعوب املنطقة.

{ أكرث انفتاحا {
من جهته، قال وزير الري الســوداين يارس 
عبــاس إن بالده أصبحت أكرث انفتاحا للعمل 
مع دول حوض رشق النيل، مشددا عىل أهمية 

التعاون بني هذه الدول.
وأكد عباس أن السودان يقبل باتفاق مرحيل 
جزيئ لتعبئة سّد النهضة قبل تشغيله، برشط 

ضامن استمرارية التفاوض وفق سقف زمني 
محدد.

وأكــد الوزير الســوداين أن »ما نطلبه يك 
ر الســدود يف السودان هو معلومات  ال تت
كاملة مبوجب اتفاقيــة إعالن املباد الذي 
توصلنا إليه«. وأضاف »لدينا سد صغر يدعى 
الروصرص عىل بعد 100كلم من سد النهضة، 
لهذا يجب أن نعرف كمية املياة القادمة ووضع 

خطة لتأمني سدنا«.
من جانبه، قال وزير الري لجنوب السودان 
منــاوا بيرت إن التعاون بني بالده والســودان 

وإثيوبيا أمر حتمي.

{ مرص تحذر {
يف غضــون ذلــك، قال وزيــر الخارجية 
املرصي سامح شكري إن بالده تسعى إىل حل 
ديبلومايس ألزمة ســد النهضة. شدد الوزير 
عىل أن كل الخيــارات مطروحة للتعامل مع 

أزمة السد.
وترُص أديس أبابا عىل ملء ثاٍن للسد باملياه 
يُعتقد أنه يف متوز - آب املقبلني، بعد نحو عام 
عىل امللء األول، حتى لو مل تتوصل إىل اتفاق.

يف حــني تتمســك القاهــرة والخرطوم 
، للحفاظ عىل  بالتوصــل أوال إىل اتفاق ثال
تهام املائية، وضامن اســتمرار تدفق  منشــ

حصتيهام السنوية من مياه نهر النيل.

أردنية،  إعالم  نرشت وسائل 
مــا قالت إنها »اعرتافات رئيس 
املل األردين األسبق،  الديوان 
باســم عوض الله«، املتهم يف 

قضية »الفتنة«.
وبحسب وكالة »عمون«، فقد 
تضمنت اعرتافات باسم عوض 
الله أن األمر حمزة »جاءين إىل 
منــزيل مبارشة بعد عودته من 
إثر حادثة املستشفى«،  السلط 
مضيفا بحسب نص االعرتافات 
املنشــور أنه »ارتبــط بعالقة 

صداقة مع شــخص إرسائييل سبق وأن كان 
يشــغل منصب املنســق املدين بني الحكومة 
اإلرسائيلية والســلطة الفلسطينية، وحاولت 
من خالله اســرتداد هويــة القدس الخاصة 
يب لغايــات اســتخدامها يف تجارة األرا 
بالقدس«.وتابــع عوض الله أن »األمر حمزة 

عرب عن قناعته بأنني مظلوم عند الناس«.
وأضــاف »قمــت بتنقيــح وتحرير بعض 
الرسائل التي تخص األمر حمزة قبل نرشها«.

وبــني أن »األمر حمزة اســتف مني عن 
إمكانيــة الحصول عىل التســهيالت والدعم 
بحكم عالقا الخارجية«، مضيفا أن »األمر 
حمزة أبلغني أنه غر مهتم مبوضوع القدس، 

وال يضعه عىل أولوياته«.
وقال »األمر حمزة وضعني بصورة زياراته 
املكثفة للعشــائر األردنية لكســب والئهم«. 
وتابــع »األمر حمزة كان حاقدا عىل امللك عبد 

الله الثاين، منذ تغير والية العهد«.
وأشــار إىل أن »األمر حمزة بدأ بالرتدد عىل 
منزيل بشكل دوري برفقة الرشيف حسن بن 
زيــد، ولقاءا الدورية مع األمر حمزة بدأت 

يف شهر رمضان 2020».
وأشــارت »عمون« إىل أن باسم عوض الله 
أوضح يف اعرتافاتــه قائال: »أذكر أنني بدأت 
منذ شــهر رمضان عــام 2020 بعقد لقاءات 
دورية مع األمر حمزة، وبرتتيب من الرشيف 
حســن بن زيد، وبدأت هــذه اللقاءات بعد أن 
أبلغني الرشيف حســن أن األمر حمزة مستاء 
مــن األوضاع الداخلية، ويرغب بالحديث معي 
بذلــك والحصول عىل نصائح مني، كوين كنت 
مســؤوال كبرا يف الديوان املل وحاليا اعمل 

.» يف السعودية ومقرب من مسؤولني هنا
وبحســب »عمون«، أضاف عــوض الله: 
»فوافقــت عىل ذلك وبالفعل، بدأ األمر حمزة 
بذات الفرتة بالرتدد عىل منزيل بشــكل دوري 
برفقة الرشيف حســن، حيث كان واضحا من 
حديث األمر حمزة أنه حاقد عىل امللك، ويحمله 
جميع أخطــاء الدولة والحكومات املتعاقبة..

وبحكم معرفتي مبوقف األمر حمزة من امللك، 
بــدأت مببادلته طروحاته وتحريضه ضد امللك 
بأنه فعال هو ســبب تردي األوضاع الداخلية، 
ويف حينهــا ذكــر يل األمر حمــزة أن ثقته 

معدومة«.

قال توت قلوا مستشار رئيس جمهورية 
جنوب السودان للشؤون األمنية رئيس فريق 
الوســاطة الجنوبية يف مفاوضات السالم 
الســودانية، إن وفدي الحكومة الســودانية 
والحركة الشــعبية شامل بقيادة عبد العزيز 
الحلــو، توصال لتفاهامت كبرة حول 15 من 

19 نقطة، كان يجري التفاوض حولها.
وأشــار قلوا إىل أن الوساطة الجنوبية 

قررت رفع جلســات التفــاوض املبارشة بني 
الجانبني، وذلك إلجراء مزيد من املشــاورات 

بشأن القضايا الخالفية.
وأوضــح أن الوســاطة ســتقوم بإجراء 
اتصاالت بــني وفدي الحكومــة االنتقالية 
والحركة الشعبية شــامل، لتقريب وجهات 
النظــر، وذلك لتهيئة الظروف النطالق جولة 

التفاوض القادمة.

كشــفت وزارة الخارجيــة 
املرصيــة عن فحوى رســالة 
الفتا  املــرصي، عبد  الرئيس 
السييس، إىل أمر قطر، متيم 
بن حمد آل ثاين، التي ســلمها 
وزير الخارجية املرصي سامح 
شكري، خالل زيارته للدوحة.

وأوضحت الخارجية املرصية 
أن الرسالة تضمنت اإلعراب عن 
أهمية مواصلة التشاور والعمل 
مــن أجل دفــع العالقات بني 
البلديــن خالل املرحلة املُقبلة، 
والتطلع الســتمرار الخطوات 

املتبادلة بهدف استئناف مختلف 
آليات التعاون الثنايئ، اتســاًقا مع ما يشهده 
مســار العالقات املرصية القطرية من تقدم 
ملموس ورغبة يف تســوية كافة املســائل 

العالقة يف إطار ما نص عليه »بيان العال«.
وأكدت الوزارة أن الرسالة حملت دعوة من 
الرئيــس املرصي إىل أمر قطر لزيارة القاهرة 

يف أقرب فرصة ممكنة.
اىل ذلك، أعرب وزيــر الخارجية القطري، 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاين، عن ســعادته 

بلقاء نظره املرصي، ســامح شــكري، يف 
الدوحة.

وقــال محمد بن عبــد الرحمن آل ثاين يف 
»تويرت«: سعدت باستقبال معايل األ سامح 
شكري وزير الخارجية املرصي والوفد املرافق 

له يف الدوحة«.
وأضاف: »بحثنا ســبل تعزيز التعاون بني 
بلدينا الشــقيقني والتطورات اإليجابية التي 
تشهدها العالقات الثنائية، متطلعني أن يسهم 

.» ذلك يف تعزيز العمل العريب املشرت

ـــرائيلية ـــ ـــ إســ ـــة  ـــ ـــ ـــد قمــ ـــ ـــ ــ ـــاالت لعق ـــ ـــ اتصــ
ــة ــ ــ ــ ــ ــة بحرينيـ ــ ــ ــ ــ ــة إماراتيـ ــ ــ ــ ــ أميركيـ

ــســرا ــن الــــى ســوي ــي ــوت ــب ــق ل ــ ــراف ــ الـــوفـــد امل

يـــتـــي لــلــعــاقــات مـــ أوروبـــــا  ــدن: ر ــ ــاي ــ ب
يـــــة تــرامــب ــلــف عـــن ر ــو تــخــت ــ ــات ــ ــن ــ ال و

كشــفت هيئة البث اإلرسائيلية الرسمية »كان«، عن وجود 
اتصــاالت لعقــد اجتامع قمة بني إرسائيــل والواليات املتحدة 

واإلمارات والبحرين، دون تحديد املكان والزمان لها.
وأشــارت القناة إىل أن »عقد القمــة يف إحدى دول الخلي 
مــن املمكن أن يفتــح املجال أمام دولة أخرى أيضا للتطبيع مع 
إرسائيل«، مشرة إىل أنه »يف الوقت الحايل ال يوجد تقدم يف هذا 
الشأن«.ولفتت إىل أن وزير الخارجية اإلرسائييل املنتهية واليته 
غايب أشــكنازي أجرى خالل األســابيع األخرة اتصاالت عدة 
للتحضــر لهذه القمة وتجهيزها.وأضافت أن »عقد هذه القمة 
يف الوقت الحايل يعتمد عــىل الحكومة اإلرسائيلية الجديدة، 
التي أبدت اســتعدادها ملواصلة التوقيع عىل اتفاقيات التطبيع 

بني إرسائيل ودول عربية أخرى«.

قــال الكرملني إن املحادثات بــني الرئيس الرويس فالدمير 
بوتني، ونظره األمريك جو بايدن، ســتتألف من ثالثة أجزاء، 
اجتامع ضيق، واجتامعني موســعني، تتخللهام اسرتاحة شاي 

وقهوة.
وسيضم الوفد املرافق للرئيس الرويس، مساعد الرئيس يوري 
أوشــاكوف، ووزير الخارجية سرغي الفروف، والناطق باسم 
الكرملني، دميرتي بيســكوف، والسفر الرويس لدى الواليات 
املتحدة أناتويل أنتونوف، ورئيس األركان العامة للقوات املسلحة 
الروسية فالري غراسيموف، ونائب وزير الخارجية سرغي 
، واملبعو  ريابكوف، ونائب مدير اإلدارة الرئاسية دميرتي كوزا

الخاص للرئيس الرويس إىل سوريا ألكسندر الفرينتيف.
و مســاعد الرئيس الرويس، دميرتي أوشاكوف، أنه مل 
، بني  يتم التوصل إىل اتفاق حول عقد مؤمتر صحفي مشــرت

بوتني وبايدن بعد القمة.
وبخصــوص احتامل توقيــع وثائق يف ختــام القمة قال 
أوشاكوف، إن هذه املسألة مل يتم حسمها حتى اآلن، مشرا إىل 

أن وزارة الخارجية تجري مشاورات حول هذا املوضوع.
وقال مســاعد الرئيــس الرويس إن العالقات بني روســيا 
االتحاديــة والواليات املتحدة تــكاد تكون يف »نقطة حرجة«، 

مشرا إىل أن القمة يجب أن تساعد يف التقريب بني املواقف.
ومن املقــرر أن يبحث الرئيس الــرويس ونظره األمريك 

مجموعة من القضايا اإلقليمية، مبا يف ذلك أوكرانيا وسوريا.
كام سيناقش الرئيســان العالقات بني البلدين، واالستقرار 

االسرتاتيجي، ومكافحة وباء كورونا.

 الرئيس األمريك جو بايدن، امس، بأن رؤيته لعالقات 
الواليــات املتحدة مع االتحــاد األورويب وحلف الناتو تختلف 

اختالفا جوهريا عن رؤية سلفه دونالد ترامب.
وقبيل القمة األمركية األوروبية يف بروكســل قال بايدن: 
»أعتقد أن لدينا إمكانية رائعة للعمل جنبا إىل جنب مع االتحاد 
نا جدا. الواليات املتحدة  األورويب، وكذلــك مع الناتو، وذلك ي
تهتــم  اهتامما بالغا بتحســن عالقاتها مــع كل من االتحاد 
األورويب والناتــو. إن رؤيتي )لهذه املوضوع تختلف كثرا عن 
رؤية سلفي«.وتعد القمة »االتحاد األورويب - الواليات املتحدة«، 
التي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل، امس، أول قمة 
بني الجانبني يشار فيها جو بايدن منذ توليه الرئاسة األمركية.
وكانت املفوضية األوروبية أعلنت سابقا أن القمة سرتكز عىل 
موضــوع االنتعا االقتصادي بعــد جائحة كورونا، وضامن 

الوصول العادل إىل اللقاحات الواقية من فروس كورونا.

ُمشّرعون يُطالبون بايدن بالرد على روسيا
حّض النائب الجمهوري البارز يف لجنة العالقات الخارجية 
مبجلس النواب األمريك »مايكل ماكول« إدارة الرئيس األمريك 
جو بايدن عىل النظر يف الرد بشــكل مامثل عىل روســيا بعد 
سلسلة الهجامت اإللكرتونية األخرة التي تعرضت لها أمركا، 
بت قطاعات حيوية مختلفة يف البالد، كقطاعي النفط  و
واللحوم، ونجم عنهام ارتفاعا يف أســعار الوقود، وغرها من 
التأثــرات املالية واالقتصادية التي أثــرت عىل حياة املواطن 

العادي.
ماكول طالــب الرئيس بايدن بأن يظهــر لنظره الرويس 
فالدميــر بوتن خــالل القمة املرتقبة بينهــام يوم األربعاء 
بأنه ســيكون هنا تداعيات ألفعال موسكو إن استمرت تلك 
الهجــامت، يف ظل اتهامات لها بأنها تأوي مرتكبي الهجامت 
السيربانية عىل مؤسسات ورشكات كربى يف الواليات املتحدة.
النائب الجمهوري قال أيضا إن العقوبات تشــكل رادعا، لكن 
الوقت قد حان للرد باملثل، مشــددا عىل أنه ما مل تبدأ واشنطن 

بذلك، فإن موسكو ستستمر مبا وصفه بالسلو السيىء.
يشار إىل أن املسؤولني األمركيني يلقون باللوم عىل عصابات 
لها ارتباطات بروسيا، بخصوص الهجامت السيربانية املتتالية 
عىل رشكات هامة يف أمركا مثل ســوالر ويندز، وكولونيال 

بايب الينز، وجي يب إس.

السعودية... اإلعدام ملواطن 
كّون »خلّية إرهابية«

نفذت أجهزة وزارة الداخلية الســعودية، امس، حكم اإلعدام مبواطن ســعودي يف 
مدينة الدمام، متهم بـ«تكوينه مع بعض اإلرهابيني خلية إرهابية مســلحة تهدف إىل 

الرتصد لرجال األمن وقتلهم«.
ويف تفاصيل هذا اإلجراء، قالت وزارة الداخلية يف بيان لها: »أقدم مصطفى بن هاشم 
بن عي آل درويش - سعودي الجنسية- عىل الخروج املسلح عىل ويل األمر، وزعزعة 
األمن يف هذه البالد، من خالل تكوينه مع بعض اإلرهابيني خلية إرهابية مسلحة تهدف 
إىل الرتصد لرجال األمن وقتلهم، وإحدا الشــغب وإثارة الفو والفتنة الطائفية، 
وتصنيع القنابل بقصد اإلخالل باألمن، وقيامه مع بعض أفراد تلك الخلية بالرشوع يف 
قتل رجال األمن، وذلك بقيامهم بإطالق النار عىل الدوريات األمنية وإصابتها، واجتامعه 
واختالطه بأحد املطلوبني أمنياً وبعض املشــاركني يف أعامل الشغب، واشرتاكه معهم 

يف تصنيع واستعامل قنابل املولوتوف«.
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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).
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Advanced Metering Infra-
structure (AMI) System
Head End (HE), Meter Data
Management (MDM), Bill-
ing and Customer Relation-
ship Management (CRM)"
for the Main Center and the
disaster recovery.

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

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

SYSTEM
The Electricité du Liban

(EDL), intends to have a
contract with an interna-
tional prospective AMI
Contractor for the work
described below through a
competitive bidding pro-
cess that is in general com-
pliance with the guidelines
of the Owner.

The scope of work is to
provide services necessary
for the design, engineer-
ing, supply, installation,
testing, commissioning,
implementation, manag-
ing, reporting and operat-
ing/ maintaining of activi-
ties related to
implementing the Central
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vKŽ W?O?ÝbM¼Ë W?OM?� œu?IŽ Í« l?O?	uðË ¡«dÐù«Ë i³?I�UÐ —«d?	ù«Ë

WLE?½√ lO	uðË  «¡UA?½ù«Ë “«d�ù« œuI?Ž UN?O� U0 U?NŽ«u½« nK²?
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W��U)« W?ŽU��« ÂU9 w� bIFOÝ Íc�« W¹œUF�« WO?�uLF�« WOFL'« ŸUL?²ł« —uC(

¡«eF�« WŽU	 ‡ wMO�?(« ÍœUM�«® w� ≤∞≤±Ø∂Ø≤¥ w� l	«u�« fOL)« Âu¹ dBŽ s�

ÂU9 ÊUŁ ŸU?L?²?ł« bI?FÔ¹ ¨w½u?½UI�« »U?BM�« q?L²J?¹ r� «–≈Ë ¨v�Ë_« …d?LK� ©…bK³�« w�

t?O?� »UBM?�« ÊuJ¹Ë ≤∞≤±Ø∂Ø≤μ w� W?FL?'« Âu¹ d?B?Ž s� W?�?�U)« W?ŽU?��«

ÆdCŠ s0 UO½u½U	

∫‰ULŽ_« ‰Ëbł

≤∞≤∞Ë ≤∞±π 5�UFK� WO½ËUF²�« w²O½«eO� vKŽ o¹bB²�«Ë ŸöÞù«  Æ±

Æ…—«œù« fK−� ¡UCŽ√Ë fOz— WÒ�– ¡«dÐ≈  Æ≤

WOGÐ WO?FL−K� wÞUO²Šù« ‰U*« s� Òw�U?� mK³� ‰ULF²Ý« vKŽ W?I�«u*« —«d	SÐ ÒX³�«  Æ≥

ÆWÒ¹uLMð l¹—UA�

rN?O� d?Ò�u?²ð ô ¡UC?Ž√ ŸU?{Ë« ‘UI½ ‡ 5Ò�u?²*« ŸU?{Ë√ W¹u�ð ∫¡U?C?Ž√ U¹UC?	  Æ¥

…—«œù« fK−?� —«d?	 vKŽ ¡UMÐ ¡U?CŽ_« b?Š« qB?� —«d?IÐ ÒX³�« ‡ »U�?²½ù« ◊Ëd?ý

Æ≤∞≤±Ø¥Ø±∞ a¹—U²Ð …bIFM*« t²�K−Ð

‰Ëb?ł w� …œ—«Ë d?O?ž U¹U?C?	 W?O�u?L?F�« W?O?F?L?'«  U?A?	UM� ‰ËUM²ð Ê« “u?−¹ ô®

©UN�ULŽ«

wÒAHð lM* W�“ö�« WO?zU	u�«Ë WÒO×B�«  «¡«dłù« –U
ð« …—Ëd?{ rJð«dCŠ vKŽ b�R½

ÆU½Ë—u� ”ËdO�
…………————««««œœœœùùùù««««    ffff????????????KKKK????????????−−−−????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????����

 U½u�U?? »U??×??_ U??OKF�« WÐU??IM�« s?KFð

Êö?????Ž≈ sŽ ÊU?M³� w?� ÃU?????OJ*«Ë 5?¹e?????²�«

a¹—U????²Ð WÐU???I?MK� W????O???Žd???�  UÐU???
????²½«

≤∞≤±Ø∑Øμ

W?ŽU?��« v?²?Š …d?A?Ž W¹œU?(« W??ŽU?��« s�

Ÿ—U?ý tO?�UŽ WÐU?IM�« d?I?� w� …d?AŽ W?O½U?¦�«

VKD�« .b?Ið `O?ýd?²�UÐ Vžd¹ s� Æ5�?O?³�«

bFÐ œU?F¹ »UBM�« qL²J¹ r� «–≈Ë WÐU?IM�« ÒdI0

ÆdCŠ s0 ÊU�e�«Ë ÊUJ*« fHMÐ Ÿu³Ý«

‰ULŽ
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االربعاء 16 حزيران 2021

ميدالية   13 لبنــان  أحرز 
وفضيتان  برونزيــة   11)
يف اليــوم األول من بطولة 
والعرشين  الرابعــة  آســيا 
ينظمها  التي  بالتايكوانــدو 
يف  للعبة  اللبنــاين  االتحاد 
»مجّمع نهــاد نوفل« )ذوق 
مكايــل برعايــة رئيــس 
الجمهورية العامد ميشــال 
عون حتــى الجمعة املقبل. 
من  األول  اليــوم  وُخّصص 
البومسيه  ملسابقة  البطولة 
مبشاركة  الوهمي  )القتال 
11 دولة وهي افغانســتان، 
الجنوبية،  كوريــا  ايــران، 
السعودية،  العربية  اململكة 
الكويت، الفيليبني، فلسطني، 
قطر، سوريا، العراق ولبنان .

وبذلك أكد لبنان مرة جديدة 
دوره الفاعــل ضمــن أرسة 
»التايكواندو اآلســيوية« اذ 
نجح العبــو والعبات وطن 
األرز يف مقارعــة نظرائهم 
»علو  واظهروا  اآلســيويني 
ميدالية   13 كعبهم« وغنموا 
االتحاد  انظــار رئيس  تحت 

ــوم األول ــي ــدو... ال ــوان ــك ــاي ــت ــي ال ــا ف بــطــولــة آســي
مـــيـــدالـــيـــة  13  : ــان  ــنـ ــبـ ــلـ لـ ــرة  ــ ــيـ ــ وفـ ـــــّلـــــة«  «

عد التتو نتخ  هاز الفن وا توس ال فة  ر تور  الد

ات د الف ا ا تو ا سيوي  رئيس االتحاد ا

ات ائ تو  فة  ر تور  الد

الربوفسور كيو سيو يل واعضاء  اآلسيوي 
املكتــب التنفيذي ورئيس االتحــاد اللبناين 
الدكتــور حبيــب ظريفة واعضــاء االتحاد 
ورؤساء واعضاء الوفود حيث أقيم يف ختام 
من  والفائزات  الفائزين  تتوي  الطويل  اليوم 
قبــل يل وظريفة واركان االتحاد اآلســيوي 
وسط اجراءات تنظيمية وصحية الفتة القت 

ين. االرتيا لدى الحا

{ نتائ لبنان {
ويف مــا ييل نتائ املنتخــب اللبناين يف 

اليوم األول:
رجال)فردي

الـ 50 ســنة: املاسرت عبد عميس  -تحت 
)ميدالية برونزية

-تحت الـ 60 سنة: الغراند ماسرت أالن نجم 
)ميدالية برونزية

-تحت الـ 65 ســنة: الغراند ماسرت جورج 
خطار)ميدالية فضية 

رجال )فرق
-فوق ال30 سنة: الغراند ماسرت أالن نجم 
والغراند ماســرت جورج خطار واملاسرت اييل 

نعمه )ميدالية برونزية
رجال )األسلوب الحر

 -املاسرت رامي صالح )ميدالية برونزية
: سيدات)فردي

-تحــت الـ 30 ســنة: مانويال الشــايب 
)ميدالية برونزية 

-تحت الـ 40 ســنة: دانا رضوان)ميدالية 
برونزية

-تحــت الـ 50 ســنة: نجــوى نرصالله 
)ميدالية فضية

سيدات )فرق
-تحت الـ 30 سنة: مانويال الشايب وتالني 

برباري وريتا عبدو)ميدالية برونزية
زوجي مختلط:  

- تحت الـ 30 ســنة: جروم الحاج واليان 
الحاج )ميدالية برونزية

- فــوق الـ 30 ســنة: نجــوى نرصالله 
واملاسرت عبد عميس )ميدالية برونزية

سيدات )األسلوب الحر  
- كرينا شويل )ميدالية برونزية

مختلط )األسلوب الحر  

رامي صالح وكرينا شــويل  -املاســرت   
. )ميدالية برونزية

والبارز ايضاً حصــول الحكم الدويل اييل 
رّشو عــىل جائزة أفضل حكم آســيوي يف 

»البومسيه«.

{ الربنام {
هذا ، وتنطلق األربعاء بطولة الكيوروغي 
)القتال الحر وتقــام عىل مدى ثالثة ايام 
وحتــى الجمعة.ويف ما يــيل الدول ال22 
املشــاركة يف بطولة آســيا بالقتال الحر : 
كمبوديا، افغانستان، تايوان، ايران، العراق، 
الجنوبية،  كوريــا  كازاخســتان،  االردن، 
الكويــت، منغوليــا، نيبــال، باكســتان، 
فلســطني، الفيليبــني، قطر، الســعودية، 

سوريا، 
طاجكســتان، االمــارات العربية املتحدة، 

فييتنام، اليمن ولبنان.
: ويف ما ييل الربنام
األربعاء 16 حزيران

- من الســاعة 9 صباحاً حتى الســاعة 
12-األدوار التمهيدية لعدد من األوزان. 30

-19 13 حتى الساعة 00 - من الساعة 30
ربع نهايئ

 -21 19 حتى الساعة 00  -من الساعة 00
نصف نهايئ ونهايئ.

الخميس 17 حزيران:  
 – 12 9 حتى الساعة 30 - من الساعة 00

األدوار التمهيدية لعدد من األوزان.
 -16 13 حتى الساعة 00  -من الساعة 30

الدور ربع النهايئ.
 -17 الساعة 00 16 حتى  الســاعة 00  -

الحفل الرسمي الفتتا البطولة
الســاعة  17 حتى  ال00 الســاعة  من   -
20-نصف نهايئ ونهايئ عدد من األوزان  00

مع التتوي .
 الجمعة 18 حزيران:

- من الســاعة التاســعة حتى الســاعة 
13- الدور التمهيدي لعدد من االوزان. 00

 - 16 - من الســاعة 14 حتى الساعة 30
الدور ربع النهايئ.

19-نصف  16 حتى 30 - من الســاعة 30
. النهايئ والنهايئ مع التتوي

 يف خطــوة رياضيــة وانســانية عىل 
الســواء، ســتجتاز العداءة الدولية جينيفر 
تومازو مســافة 100 كلم  بني مدينتي صيدا 
وطرابلس ركضــاً يف 18 و19 و20 حزيران 
الجاري. وتــأ هذه الخطــوة مببادرة من 
رشكة »   » لدعم جمعية 
 (ECIL( »مركز التدّخــل املبكر لدى االطفال«
دون الثال ســنوات ونصف والذين يعانون 
مشــاكل يف النمــو. وســرتكض تومازو، 
املنتميــة اىل نادي انــرت ليبانون ومختصة 
يف املسافات املتوســطة 1500 مرتاً و5000 
21 كلم وتُعترب  املاراتون)1 م وسباق نصف 
احدى ابرز العداءات حالياً يف لبنان واحتفلت 
بعيــد ميالدها الثالثني منذ ايام، بني عاصمة 
الشــامل طرابلس  صيدا وعاصمة   الجنوب 
عىل ثــال مراحــل. ففي اليــوم األول اي 
الجمعة 18 الجاري ســرتكض املســافة بني 
صيدا وبــروت عىل دفعتــني صباحاً وبعد 
الظهــر. ويف اليــوم الثاين اي الســبت 19 
الجاري سرتكض من العاصمة بروت وحتى 
مدينة جونيه وعىل دفعتني ايضاً.ويف اليوم 
الثالث،ستنجز تومازو املهمة عندما سرتكض 
من جونيه اىل طرابلس عىل دفعتني صباحاً 
وبعــد الظهــر لتصل اىل عاصمة الشــامل 
حيث سيقام لها احتفال يف نقطة الوصول. 
وخالل  اجتيازها الســاحل اللبناين سيواكب 

عدد من املعنيني  تومازو .وتأ خطوة  » 
« وتومازو لتأمني  دعم مادي   
لجمعية«مركز التدّخــل املبكر لدى األطفال« 
من قبل الراغبــني بالدعم عرب  حد ريا 
بطلتــه »النجمة«  جينيفــر تومازو الذائعة 
الصيت والغنيــة عن التعريف يف عامل ألعاب 
القوى والتي مّثلت لبنان مرات عديدة واحرزت 
العديد من األلقاب خالل مسرتها  يف رياضة 

الركض  التي بدأت يف العام 2006. 
ويف هــذا الســياق،كّثفت تومــازو من 
تدريباتهــا اليومية اســتعداداً لحد اجتياز 

ال100 كلم.
وميكن للراغبني بالدعم زيارة الرابط التايل:

: .
- - -

التزل ابــطــال  جــوائــز  تــوزيــ 
دعا االتحاد اللبناين للتزل عىل الثل رجال 
الصحافة واالعــالم اىل حضور حفل توزيع 
جوائــز بطولة لبنان عــىل ابطاله وبطالته 
ملوســم 2020-2021 يف »كازينــو لبنان« 
الســاعة  عند  )مطعم »المارتينغال«  وذلك 
السادسة من مساء الثالثاء املقبل الواقع فيه 
22 حزيران الجاري  برعاية  وزيرة الشــباب 

والرياضة فارتينيه اوهانيان.

ــازو ــ ــومـ ــ ــر تـ ــفـ ــيـ ــنـ ــيـ الـــــــعـــــــداءة الـــــدولـــــيـــــة جـ
ــدا الـــــى طـــرابـــلـــس ــ ــي ــ خـــيـــريـــاً مــــن صــ ــ ــرك ــ ت

حقق منتخب الربتغال فــوزا مثرا عىل نظره 
املجري، بثالثية نظيفة، يف املباراة التي جمعتهام 
اليوم الثالثاء، يف إطار منافســات الجولة األوىل 

من املجموعة السادسة ببطولة يورو 2020.
وسجل رافائيل غوريرو الهدف األول يف الدقيقة 
84، وأضاف كريســتيانو رونالــدو الهدف الثاين 
من عالمة الجزاء يف الدقيقة 87 قبل أن يســجل 

بنفسه الهدف الثالث يف الدقيقة 2+90.
وبهذا الفوز، رفع املنتخب الربتغايل رصيده لـ3 
نقاط باملركز األول، بينام ظل املنتخب املجري بدون 

نقاط يف ذيل املجموعة.
الفرصة األوىل يف املبــاراة جاءت بعد مرور 4 
دقائق، بعدما وصلت الكــرة إىل دييغو جوتا عىل 
حدود منطقة جزاء املجــر، ليطلق قذيفة باتجاه 
املرمى يبعدها الحــارس جوالكيس إىل أول ركنية 

يف املباراة.
الدقيقة 19، اســتلم رونالدو كرة طولية  ويف 
ب بها الدفاع املجري، لينفرد باملرمى ويســدد  ُ
الكرة باتجــاه املرمى، لكن الحارس تصدى لها قبل 
أن يطلق الحكم صافرته لوجود حالة تســلل عىل 

الدون.
وواصل غوالكيس حارس مرمى املنتخب املجري 
تألقه، وأنقذ مرماه من فرصة هدف محقق بعدما 
اســتلم جوتا الكرة داخل املنطقــة بالدقيقة 40، 
ليــدور باملدافع ويطلق تســديدة قوية يف املرمى 

يبعدها الحارس بقبضة يده برباعة.
ويف الدقيقة 80، ســجل البديل شــون هدفا 
للمجــر بعد مجهود رائــع بعدما اســتلم الكرة 
وانطلق وتوغل من الناحية اليمنى وأطلق تسديدة 
أرضية قوية، فشــل باتريســيو يف التصدي لها 
وألغى  أطلق صافرته  الحكم  لكن   ، الشبا لتسكن 

الهدف بداعي التسلل.
ويف الدقيقة 84، متكن غويريرو من تســجيل 
الهدف األول للربتغال، بعد متريرة من رافا ســيلفا 
اصطدمت بأحــد العبي املجر، لتصــل إىل العب 
الربتغال عىل حدود املنطقة ليســدد الكرة وترتطم 

. بقدم مدافع املجر وتسكن الشبا
وبعد دقيقتني فقط، احتســب حكم اللقاء ركلة 
جزاء بعد عرقلة أوربان لرافا سليفا داخل املنطقة، 
متكن رونالدو من تحويلها إىل هدف ثان للمنتخب 

الربتغايل.
ويف الدقيقة 90+2، سجل الدون الهدف الثالث 

للربتغال، بعد عــدة متريرات حتى وصلت الكرة له 
الكرة يف  الحــارس ويضع  املنطقة لراو  داخل 

. الشبا
وبهدفيه يف شبا املجر، رفع الدون رصيده من 
األهداف إىل 11 هدفا، خالل 5 نسخ شار فيها يف 

بطولة اليورو بداية من عام 2004 حتى اآلن.
وتفــوق كريســتيانو عىل الفرنيس ميشــيل 
 ، بالتيني، الذي كان قد ســجل 9 أهداف مع الديو
وكان يتصدر بهــا جدول ترتيب هــدايف بطولة 
اليورو عــرب التاريخ، قبل أن يتفــوق عليه الدون 

ويصل لهدفه العارش.

ــة أمـــــــــــم أوروبـــــــــــــــــــا فــــــــي كـــــــــــرة الــــــــقــــــــدم : ــ ــ ــول ــ ــ ــط ــ ــ ب
ــتــاريــخــيــة ــدو ال ــ ــال ــ ــيــلــة رون ــي ل ــى املـــجـــر فـ ــل ــوز الــبــرتــغــال ع ــ ف

ا ت ري ال ما ج حتف  الدو  رو

أعلن  االتحاد اللبناين للتنس 
و«سبورتس مانيا« رسمياً عن 
اطالق »بطولة تحّدي املهارات 
الفردية بالتنس« خالل مؤمتر 
صحايف عقد يف »نادي  رالف 
. وح  أيب كرم«)البّياضــة
رئيــس اتحاد التنــس أوليفر 
الفنية  اللجنة  رئيسة  فيصل، 
عضو االتحاد ناهيا ايب خليل، 
مرنا  االتحاد  عضو  املحاسبة 
خــوري، عضو االتحــاد لني 
بّشور، ممثل »سبورتس مانيا« 
ريشــار  املدرب  عبود،  طارق 
الحاج،رجــال صحافة واعالم 

والعبون والعبات.
بداية النشــيد الوطني اللبناين فكلمة ترحيبية 
بالحضور من خوري تحدثت فيها عن هدف املؤمتر 
الصحــايف املخصص لالعالن عــن اطالق بطولة 

تحدي املهارات الفردية.
الكلمة الثانية لفيصل جاء فيها »اود ان اشــكر 
ناجي ايب كــرم وعقيلته عىل اســتضافة املؤمتر 
الصحايف يف هذا النادي الجميل الذي يشهد حركة 
ة وأشكر« ســبورتس مانيا« عىل الرشاكة مع  دا
التي تقام  املهــارات  االتحاد لتنظيم بطولة تحدي 
للمــرة األوىل يف لعبة التنس. وعــىل الرغم من 
األوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان حالياً فنشاطات  
التنس تســر عىل ما يرام من دورات اتحادية يف 
جميع املناطــق  ودورات مدربني. والرســالة التي 
أود توجيهها ان لعبة التنــس يف لبنان بألف خر. 
لدينا اميان بلبنان ونعمل منذ خمس ســنوات لرفع 
العلم اللبناين يف املحافــل الخارجية ونجحنا يف 
ذلك عرب العديد من املناسبات وعىل رأسها مسابقة 
كأس ديفيــس وأود ان أشــكر رجــال الصحافة 
واالعالم«الجنــود املجهولني« عىل مواكبتهم للعبة 

التنس وهدفنا مواصلة تطوير اللعبة«.
بدوره تحد عبود فقال«الشكر لرئيس واعضاء 
اتحــاد التنس عىل التعــاون واتحــاد التنس من 
االتحادات النشيطة. بدأنا تحدي املهارات يف لعبتني 
جامعيتني وهام كرة الســلة فكــرة القدم ونحط 
رحالنا حاليــاً يف لعبة فرديــة أي التنس والحقاً 
باملزيد من األلعاب .ســيقام تحــدي املهارات يف 
العديد مــن املناطق اللبنانية عــىل أن تبدأ املرحلة 
األوىل األحد املقبــل الواقع فيه 20 حزيران الجاري 
يف نادي النهضة)بروت وهكذا دواليك. وســيتم 
منح الفائزين والفائزات بعد املرحلة النهائية جوائز 
عينية قّيمة واود ان اشكر رعاة »التحدي«:  دنلوب 

وفالفولني«.
وتحدثت ايب خليل ورشحــت بالتفصيل مراحل 
التحدي مــن انطالقها يف  20 حزيــران يف نادي 
النهضة اىل 27 حزيران يف نادي املرامار بالشامل 
اىل 11 متوز يف نادي الســاميا )الكسليك اىل 18 
متوز يف نادي ســاين الند)زحلــة اىل 25 متوز 
يف نادي جعيتــا كاونرتي كلــوب واىل 1 آب يف 
نادي الدامــور كاونرتي كلوب عىل ان تقام املرحلة 

الفائزيــن والفائزات يف  التي ســتجمع  النهائية 
املراحل الست يف 8 آب املقبل عىل »مالعب رالف ايب 
كرم«. وتحدثت عن الفئات املعتمدة وهي:تحت ال10  
ســنوات )ذكور وانا وتحت الـ 14 ســنة)ذكور 
. واشارت  وانا وتحت ال18 ســنة)ذكور وانا
اىل أنه وخالل كل مرحلة سيتم اختيار العبني اثنني 
والعبتني من كل فئة عمرية للتأهل اىل النهائيات.

وذكرت ايب خليل ان التســجيل يتم »اون الين« وانه 
ميكن للراغبني باملشــاركة تســجيل األسامء لدى 

حضورهم لخوض املرحلة. 
اما املدرب الحاج فتطرّق اىل األمور الفنية والتقنية 
لبطولة التحدي مشــراً اىل أن الالعب يتنافس مع 
الوقت وبصورة فردية مع اجراء تحمية قبل انطالق 
التحدي يف كل مرحلة التي تتضمن مهارات التنس 
من ارســال ورد الكرة الخ.... ودعا الحاج املدربني 
اىل ارشا الالعبني بكثافة يف املسابقة مضيفاً ان 
لجنة تقييمية ستضع النقاط ألداء الالعبني.الكلمة 
األخــرة لناجي أيب كرم الذي جــّدد وضع مالعبه 
التنس »النشيط« وبترصّف الالعبني  بترصّف اتحاد 

والالعبات.

ــس ــن ــت ــدي مـــــهـــــارات ال ــ ــح ــ ــة ت ــولـ ــطـ االعــــــــان رســـمـــيـــاً عــــن بـ

ي وليفر  حايف ر ال ة م ا لق

حقــق بروت فوزاً مثراً عىل حســاب 
هوبس بنتيجة 81-70، ضمن منافســات 
الجولة الســابعة من إيــاب بطولة لبنان 
جي« يف كرة الســلة،  »أكس أكس أل أي

أمس الثالثاء عىل ملعب هوبس.
الربع  املباراة تفوق بروت يف  وشهدت 
األول بنتيجــة 21-12، ويف الربع الثاين 
تفــوق بروت 40-23، كام ســيطر عىل 

الربع الثالث 49-66.
وســـــجل نجــــم هوبــس جورج 
شويري 24 نقطة مع 4 متابعات ومتريرة 
حاسمة، يف حني سجل نجم بروت إييل 
شــمعون 21 نقطة مــع 4 متابعات و6 
أفضل العب يف  ليكون  متريرات حاسمة، 

اللقاء.
ورفع بــروت رصيده إىل 26 نقطة، ليشــعل 

املنافسة عىل املقــعد األخيــــر من »الفاينــال 
فور«، يف حــني تراجع هوبس للمركز الســادس 

برصيد 24 نقطة.
الشــانفيل حقق فوزا سهال عىل  وكان 
حساب بيبلوس بنتيجة 64-95 عىل ملعبه 

يف ديك املحدي.
وشــهدت املباراة تفوق الشانفيل يف كل 
أرباع اللقــاء، حيث انتهــى األول 12-18 

والثاين 45-33 والثالث 40-71.
وعرف اللقاء تألق نجم الشانفيل جوزيف 
الرشتــوين، حيث ســجل 23 نقطة مع 6 
متابعات و6 متريرات حاســمة، يف حني 
سجل نجم بيبلوس عبود شدياق 12 نقطة 

مع 4 متابعات ومتريرة حاسمة.
نقطة   28 إىل  الشــانفيل رصيده  ورفع 
ليضمن الوصــول إىل الفاينــال فور، يف 
بيبلوس بشكل كبر  تراجعت حظوظ  حني 

بوصوله إىل النقطة 23.

(70- 1 بطولة لبنان في كرة السلة : فوز صعب لبيروت على هوبس 

ريوت س و و اراة  م م

يف  األرجنتني  منتخب  تعرث 
أوىل مبارياته يف كوبا أمركا، 
-1( تشييل  مع  بتعادله  وذلك 

، ضمن منافســات الجولة  1
االفتتاحية للمجموعة األوىل.

تقدموا  التانغــو  راقصــو 
بهدف ســجله ليونيل مييس 
يف الدقيقة 33، قبل أن تتعادل 
تشــييل عن طريــق إدواردو 

فارغاس يف الدقيقة 57.
بهــذا التعــادل، تقاســم 
املجموعة  صــدارة  املنتخبان 
نقطة  برصيد  مؤقًتــا  األوىل 
واحدة لكل منهام، يف انتظار 
ما ستسفر عنه باقي مباريات 

الجولة األوىل.
بأول  تشــييل  األرجنتيني مرمى  املنتخب  وهدد 
فرصة حقيقية بعد مــرور 16 دقيقة عىل بداية 

املباراة عــرب تســديدة قوية أطلقهــا نيكوالس 

غونزاليس، لكن برافو حولها برباعة إىل ركنية.

وعاد برافو لحرمان غونزاليس من فرصة هدف 

يح، لكن املهاجم األرجنتيني  محقق بعد انفراد 

سددها يف أحضان الحارس التشييل.

اقتحام  بالكرة حتى  وانطلق جيان مينيســيس 

منطقة جــزاء األرجنتني قبل أن يطلق تســديدة 

أرضية زاحفة مرت بعيدة عن املرمى.

(1-1 »كوبا أميركا« في كــــــرة القدم : تعادل األرجنتين م تشــــــيلي 

هد حتف  مي  رجنت يف مرم تشي د ا



يتوكلون جورجيا،  1ـ 
2ـ وليم، يق، ور، وجد

لفا، توماس مور 3ـ 
، حديب 4ـ فرنسوا، ر

5ـ يهاجر، دواليب، هياتم
سبيل القناديل،  رّموا،  6ـ 

إاّل، يحجر، ست،   ، ّ ن 7ـ 
نّح

لواندا تيان تسني،  8ـ 

ميالنو،  جوليـــيت،  9ـ 
ربيز

ال،  اكــراه،  يـــن،  10ـ 
بركايّن

11ـ بدا، هروب، الدّو، آن
12ـ االيــــراد، جــواد، 

كناس
13ـ نابــه، من عز النوم، 

وبر

11
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ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من أربعة حروف:    االبراج 

مدينة لبنانية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  ميشال فوكو 

اخترب معلوماتك

1ـ شاعر أملاين. 

2ـ أّخر الدين. 

لبنانيــة  مغنيــة  3ـ 

معتزلة. 

ء.  4ـ إستعاد ال

5ـ مدينــة يف الواليات 

املتحدة.

1ـ ُحســن القّد وتنظيم 
املالبس.

جوهــرّي  أمــر  2ـ 
ورّي. و

3ـ مدينة يف أوكرانيا. 
4ـ يأكل الطعام. 

أيب  لهند  مسلســل  5ـ 
اللمع. 

موســيقي أملاين كبر راحل. كان والده من املشاهر 

يف عامل املوســيقى، فأخذ يعلم إبنه املوسيقى وهو يف 

سن الرابعة. ثم إستمر يدرس العلوم املوسيقية والتأليف. 

إسمه مؤلف من 13 حرفا. إذا جمعت: 

1+12+13+2+11 - دولة كربى. 

9+4+11+7 - دولة افريقية. 

2+5+10+7 - مقياس غريب.

6+8+2+7 - مدينة مرصية. 

3+12+6 - مدينة يف فرنسا. 

10+2+4 - يكسو الطائر. 

 . 3+13 - فيلم لناستازيا كينس

1ـ ما إســم الشــاعر واملفكر العريب القديم الذي ولد 

وتــويف يف القاهرة، واشــتهر بتائيتــه الكربى. عا 

متنّسكا ولُّقب بـ سلطان العاشقني؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من هو الشاعر العبايس الذي إمتاز بخياله الواسع، 

والقائل: نّقل فؤاد حيث شئت من الهوى ـ وما الحّب إال 

للحبيب األول؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم الفيلم الذي كتــب قصته الروايئ املرصي 

يوسف ادريس، وانت عام 1975 وهو من بطولة شكري 

رسحان وماجدة وإيهاب نافع؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ من هو الشاعر العراقي الذي تويف سنة 1968 ولّقب 

بـ شاعر الشباب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اســم الشاعر األموي الذي أرس بأمٍر من الحجاج 

ب عنقه، ألنه هجاه؟  بن يوسف، ثم أمر ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ من هو الشاعر الجاهيل الذي لُقب بـ ذي األباهم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما هو إســم ذكر النحلة الذي يُعترب أصغر طائر يف 

العامل؟  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم الشاعر الذي له قصيدة إسمها اليتيمة، والتي 

نا لحياته؟  تضّم ستني بيتا، ومل يكتب غرها ألنها كانت 

1ـ جول فرن، جيزان
2ـ ولفرهمبتون، ال
3ـ ريان أونيل، باب

4ـ جم، سجا، أياديه
5ـ تُور، انيكار

6ـ ايوا، الترت، أم
7ـ قم، دالس، إهدن

8ـ اروق، ميهر
9ـ توسكانيني، وجز

، البوا 10ـ ورم، ال
11ـ وحيد جالل، ال

12ـ لورد برون، أدّن
13ـ وج، أوبل

14ـ ندّربه، سن، رّدكم
15ـ يستدركون
16ـ آب، آبا، أو

17ـ تني، يناسب
18ـ ملحم زين.

من هو
من هي

1ـ يحمله كل شــخص، دولة 
آسيوية.

2ـ فريــق كرة فرنيس، صوت 
األفعى، أحد املصارف.

3ـ جزيرة اندونيسية، مشاركا 
بـ.

4ـ بانوا من بعيد، عديل.
5ـ مكتشــف الـ د د ت، فيلم 

لفريد شوقي، ضد قرب.
6ـ بلــدة يف قضــاء عاليه، 

حية لعادل امام. م
7ـ مدينــة نيجرية، مرشفة 

عىل، عندي.
8ـ قادم، منزلهم، للتأوه.

9ـ عاصمــة والية نرباســكا 
األمركية، جبانا.

10ـ أفســد، الشهر الخامس، 

حرف جر.
11ـ للتــــذّمر، أكل الطعام، 

خمر.
12ـ ملحــن مــرصي راحل، 

مدينة مرصية.
هاج  لبنانيــة،  مجلــة  13ـ 

واضطرب البحر.
14ـ نخّصص، قائد مشــهور 

يف التاريخ.
15ـ بلدة يف الجنوب، عائلة.

وأطــر  ع  أ أرسع،  16ـ 
أرضا.

عــدم  مرتفعــة،  أرض  17ـ 
ء. اعرتافه واقراره بال

18ـ االســم األول لفــــنان 
الصورة،  صــاحب  راحل  لبناين 

أحد الشهور. 

1ـ رفيق الكاتب، خاطب 
وتحاد مع، ظهر.

2ـ يخّصني، الشــديد، 
عرشة ماليني.

عربيــة،  دولــة  3ـ 
يُستخر من بعض أنواع 

 . األسام
4ـ حرف عطف، تحّبون، 

غط وغّوص يف املاء.
واضــع  5ـ محراثــا، 
موسيقى األغاين، أقرض 

ماال.
6ـ عائــش، متــدّرب، 
كمبوديــة،  مديـــــنة 

نصعد.
7ـ حــرف نصب، نوتة 
الثاين  االسم  موسيقية، 

لصحايف لبنــاين راحل، 
أمرة بريطانية راحلة.

8ـ ممثل مرصي راحل، 
. ولد الناقة، و

9ـ مبالــ ماليــة يف 
إحدى  عيــب،  املصارف، 

االمارات.
ووخامة،  شــّدة  10ـ 
لصنع  أســتعمل  األسد، 

الكّبة.
11ـ أرشــدُه، زوجها، 

والية أمركية.
فيلــم ملحمد عبد  12ـ 

الوهاب، فعله، إبننا.
رشط،  أداة  13ـ 
السكني،  أشحذ  قبيحان، 

لسان النار.

الثور

(21 نيسان - 21 أيار

طان ال

(22 حزيران - 23 متوز

العذراء

(24 آب - 23 أيلول

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(2  20 - 1 22)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار

فرتة غر مناســبة لالنخراط يف مشاريع 
جديــدة، ولكنك ســتصادف فرصا كثرة يف 
ء  املجال العاطفي. حاول التخفيف بعض ال

من عصبيتك.

ن يفرض عليك  تصميمك عىل النجا بأي 
االقدام وعــدم الرتدد يف مواجهة الصعوبات 
التي قد تصادفها. أخبار حســنة مطمئنة من 

نسيب مهاجر.

ال تتعامــل مع مســائلك املهمة بخفة لئال 
يتدهور وضعك. اســتفد من الفرص الثمينة 
التي ســتظهر أمامك، فأنــت اليوم محل ثقة 

الجميع.

تــوكل اليك عدة أعامل دفعة واحدة فتكون 
عىل املســتوى املطلوب. تنويــع يف حياتك 
ور  الخاصــة، وُحــّب جديد يجلب لــك ال

والسعادة. 

عة، تحّر بفطنة فتحصل  الوقــت مير ب
، لكن ال تهدر تقدما حققته  عىل كل مبتغــا
بالجهد والتعب ملجرد الحصول عىل مكاســب 

آنية. 

اتزانــك وطيبتك لهام الصــدى الطيب يف 
نفوس اآلخرين، وثقتك بنفسك متد باملرونة 
والنشاط. لقاء جميل غر منتظر يفر قلبك.

تفادي  الديبلومايس وقدرتك عىل  حســك 
املشاكل البســيطة تجعلك قريبا ومحببا من 
الجميع. وهذا اليوم يعلن نغسه هادئا ومريحا 

بالنسبة إاليك.

سوف متر بســوء تفاهم بسيط ينت عنه 
ردود فعل ال تعني شــيئا. اتكل عىل نفســك 
ونباهتــك، وال ترت مجاال ألحــد للتدخل يف 

شؤونك الخاصة.

ليس من عاداتك االنســياق وراء املغامرات 
عة، ولكنك ســتجد نفســك  العاطفية املت
مسحورا ومأخوذا أمام جاذبية أحد األشخاص. 

مواجهــة األمور بطريقة أخرى غر متبعة 
قــد تأ بنتيجة جيدة ومثمرة. اغتنم الفرص 
السانحة لتسوية املشاكل الشخصية الصغرة.

تعديل يف برنام عملك اليومي. ســيكون 
صعبا عليك تجنب املناقشات الطارئة. عالقتك 
العاطفية ليســت سيئة ولكن تنقصها بعض 

الحرارة.

قد يتوجــب عليك القيــام ببعض األعامل 
املتعبة، فتقّبل االمر بصدر رحب، وسوف يعود 

عليك هذا بالفائدة والربح املادّي واملعنوّي.
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ــيـــل ــكـ ــتـــشـ ــف آخــــــــر حـــــظـــــوظ الـ ــ ــس ــ ــن ــ ــة ي ــ ــن ــ ــي ــ ــت ــ ــق بــــيــــن بــــعــــبــــدا وعـــــيـــــن ال ــ ــ ــراش ــ ــ ــت ــ ــ ال
ــي« بــانــفــجــار 4 آب ــ ــوأ أزمــــاتــــه...ودعــــوات لـــ»تــحــقــيــق دولـ ــ ــحــدة : لــبــنــان يـــواجـــه أس ــت ــم امل ــ األم
ــار اجــــتــــمــــاعــــي ــــــــ أمـــــنـــــي تـــنـــطـــلـــق شـــــــرارتـــــــه الـــخـــمـــيـــس ــ ــجـ ــ ــفـ ــ مــــــخــــــاوف مــــــن انـ

ــرة األعـــــــام«  ــ ــي ــ ــس ــ ــن »م ــمـ ــود« ضـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــي »بـــــــاب الـ ــ ــون فـ ــصــ ــ ــرق ــ ــون ي ــنـ ــوطـ ــتـ ــسـ املـ
ــام ــ ــ ــع ــ ــ واملــــــــقــــــــاومــــــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة تـــــــدعـــــــو الـــــــــــى الـــــنـــــفـــــيـــــر ال

الـــطـــائـــفـــيـــة أو  االنـــــعـــــزالـــــيـــــة  أو  الـــتـــقـــســـيـــمـــيـــة  الـــــــحـــــــاالت  األســــــــــــد: 
األخــــــــرى الــــــــــــدول  إلــــــــى  ــقـــل  ســـتـــنـــتـ عــــربــــيــــة  دولــــــــــة  فــــــي  ــت  ــ ــل ــ ــص ــ ح إذا 

بوتين  يغيير  ان  يأمل  بايدن 
ــة جــنــيــف ــمـ نـــهـــجـــه فــــي قـ

بـــالـــقـــدس األحــــــــــداث  ــابـــعـــة  ــتـ ملـ لـــجـــنـــة  ــلـــون  يـــشـــكـ الــــعــــرب  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
ويـــــــــــدعـــــــــــون مـــــجـــــلـــــس األمـــــــــــــــن لـــــبـــــحـــــث أزمـــــــــــــــة ســـــــــد الــــنــــهــــضــــة

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 
)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

التشــكيل من جديد، ومرة يخرج الثاين لرمي سهامه الحباط 
اي خرق يعمل عليها وكان آخر املســتهدفني مبادرة ومساعي 
الرئيس بــري”. واضافت املصادر:”عون وباســيل ال يريدان 
الحريري رئيسا للحكومة، وهام وان ال يقوالن ذلك علنا لكنهام 
يقومان بكل ما يلزم وبطريقة علنية ملنعه من التشكيل بعدما 
فشال مبنع تكليفه. كام انهام باتا يذهبان ابعد من ذلك بتجاوز 
التصويب عىل الحريري حرصا واعالن املواجهة املفتوحة مع 

عني التينة”.
وبحســب املعلومات فان االستياء العوين من آداء حزب الله 
بامللــف الحكومي ميهد التخاذ الرئيس عون كام قيادة “التيار 
الوطني الحر” خطوات تصعيدية رغم اعالن امني عام حزب الله 
احة عدم سره بحل مجلس النواب  الســيد حسن نرصالله 
وبانتخابــات نيابية مبكرة. وهنا تســأل مصادر عونية عرب 
“الديار”:”ما املطلوب منا االنكســار لصالح الثنايئ الحريري- 
بــري؟ خياراتنا مفتوحة وآخر ما قــد نقدمه عليه الرضو 
العــراف جديدة متهد ملزيد من االنقضــاض عىل صالحيات 

الرئاسة االوىل”.

{ لبنان يصارع أسوأ ازماته {
وألن القوى السياســية تعيش مبــكان منفصل عن الواقع 
واصلت كباشــها اململ غر آبهة بالتحذيرات الدولية املتواصلة 
من خطورة الوضع، وآخرها ما ورد عىل لسان املنسقة املقيمة 
مم املتحدة ومنســقة الشؤون اإلنسانية يف لبنان ، نجاة  ل
رشــدي التي نبهت اىل ان “لبنان يواجه أسوأ أزماته يف ظل 
1 مليون لبناين و400 ألف عامل مهاجر للمساعدة”،  حاجة 5
مشرة اىل انه “يقع عىل عاتق زعامء لبنان مسؤولية واضحة 
وعاجلة وأساســية تجاه شــعبهم”. ولفتت رشــدي اىل ان 
يع الكثر من األمور،  “االنفجار يف مرفأ بروت أدى إىل ت
وهذا أمــر مؤكد، واإلصالحات مل تنفذ يف الوقت املحدد، وإذ 
كان يجــب أن تبدأ بالفعل يف عام 2018، وإن مل يكن يف عام 

2018، فــكان يجب أن تبدأ يف عام 2019”، مشــرة إىل أن 
“الكثر من املحللني توقعوا األزمة االقتصادية واملالية بالفعل 
ء أخذنا عىل حني غرة  ، ونحن ال نتحد عن  قبل أن تحد

اليوم«.
وشددت رشــدي عىل ان “أزمة االقتصاد، وانخفاض قيمة 
العملة، فضالً عن فرا اإلدارة، أدت إىل انهيار الخدمات العامة 
يف وقت تشــتد الحاجة إليهــا، وان الجائحة أدت إىل تفاقم 
الوضع الذي كان هشــا أصال، والذي وصل يف مكان ما، إىل 

ما نحن عليه اليوم”.
وتتجــه االنظار اىل التحر الــذي دعا اليه االتحاد العاميل 
العام غدا بحيث اعلن رئيســه العام بشــارة األســمر انه لن 
يتخلله قطع طرقات، الفتا اىل انه ســيتخلله “جملة تحركات 
بحيث ســيكون هنا تجمعــات يف مختلف املناطق اللبنانية 
التي ســرتفع الصوت عالياً”.ولفت اىل أن “العنوان األسايس 
سيكون تشــكيل حكومة انقاذ يف ظل كل األوضاع التي متر 

فيها البالد”.
واعربــت مصادر مطلعة عن تخوفهــا من ان يكون تحر 
الخميس رشارة النفجار اجتامعي - امني تحذر منه كل االجهزة 
االمنية بعدما تفاقمت االوضاع عىل املســتويات كافة. وقالت 
املصادر ل”الديار”:”البلد بات مفتوحا عىل كل السيناريوهات 
ومع التأزم الســيايس االضايف الحاصل يف الساعات املاضية 

بتنا نتوقع ترجمة عملية له عىل االرض”.

{ قصة الحليب.. تنكشف {
ويــوم امس، تابع رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون 
االجــراءات التي اتخذت ملعالجــة ازمة املحروقات واالدوية و 
املستلزمات الطبية وحليب االطفال، حيث دعا االجهزة واالدارات 
املختصة اىل التشدد يف مالحقة املحتكرين ومستغيل االوضاع 

الراهنة لرفع االسعار و تحقيق اربا غر مرشوعة.
وعلم ان النيابة العامة التمييزية كلّفت شــعبة املعلومات 
التحقيق يف موضوع علب حليب االطفال التي انترشت صورها 
وتــم تداول خرب تلفها من قبل اصحاب املؤسســة بعد انتهاء 

صالحيتها.
واعلنــت وزارة االقتصاد، انه تم ســحب هذه املنتجات من 
األســواق يف عامي 2018 و2019، اذ ان الرشكة املعنية تقوم 
عها من الســوق قبل ثالثة أشهر من تاريخ  بســحب بضا
انتهاء صالحيتها وفق األصول املتبعة، وذلك ليتم تلفها وفق 
معاير سالمة الغذاء بعد الحصول أخرا عىل موافقة كل من 
مجلس اإلمناء واإلعامر ووزارة املالية.وأكدت وزارة االقتصاد 
والتجــارة أن املنتجات غر مدعومة من قبل مرصف لبنان كام 

يتم التداول.
ومبوضوع املســتلزمات الطبية، أوضحت رئيســة نقابة 
، انهم تبلغوا أن  مستوردي املســتلزمات الطبية سلمى عا
مــرصف لبنان بدأ بتحويل أموال للرشكات من أجل اســتراد 
املســتلزمات الطبيــة من بعد انتظار 6 أشــهر، الفتة اىل ان 
“املشــكلة التي نواجهها ليست بالتســليم بل بالتسعر، فاذا 
دعمنــا مرصف لبنان يكون الدوالر بـ1500 لرة واذا مل يفعل 
ء يلزمنا بالفوترة  سيكون بسعر 15000 لرة، وبالقانون ال 
ب اللرة اللبنانية وذلك وفقاً بحســب الـB to B أي من رشكة 

اىل رشكة”.
وعــىل خط ازمة املحروقات التــي مل يتم حلها بالرغم من 
توزيع الرشكات املســتوردة البنزين عــىل املحطات، أصدرت 
قاضية التحقيق األّول يف الشامل سمرندا نصار، قراًرا موّجًها 
إىل املديرية العامة للنفط، يق مبنع تســليم ماّدة املازوت 
لعــرش محطات محروقات، توّزعت بني مناطق املنية و العبدة 
وعكار وصوال إىل الكورة ، لكونها تبيع املاّدة املذكورة بأسعار 
السوق السوداء، وذلك متهيًدا لتهريبها إىل سوريا عرب منطقة 

الهرمل.
كام ق القــرار بإبال رشكات مســتوردي املحروقات 
ت النفط يف لبنان ، إلنفاذ القرار مبنع التســليم، إىل  ومنشــ

حني انتهاء التحقيق.
وأشــارت نقابة أصحاب محطات املحروقات يف لبنان ، إىل 
أّن “بعــد االجتامع الّذي حصل مع رئيس اتحادات النقل الربي 
بســام طليس، توّصلنا بناًء لتمّني طليس إىل أخذ قرار بفتح 

خّط خاص للفانات و السيارات العمومية يف محطّاتنا لتسهيل 
عملهم”.

وردت مصادر مطلعة ل”الديار” اســتمرار االزمة ومشاهد 
الطوابر عىل املحطــات ل”خوف املواطنني من انقطاع املادة 
مجددا يف اي لحظة ما يجعلهم يعمدون لالبقاء عىل خزانات 
سياراتهم ممتلئة، اضف ان بعض املحطات ال تعمد اىل توزيع 
كل مخزونها وترص عىل االغالق باكرا ما يبقي مظاهر االزمة 

موجودة«.

{ تحقيق دويل  {
يف هذا الوقت، برز ما اوردته وكالة “الصحافة الفرنسية” 
عن أّن “أكرث من خمسني منظّمة، دعت األمم املتحدة إىل إنشاء 
بعثــة تحقيق دولّية يف انفجار مرفأ بروت ، بعدما مل يحرز 

التحقيق املحيّل أي تقّدم يف خالل عرشة أشهر”.
وأوضحت أّن “53 منظّمة حقوقّية دولّية وإقليمّية ومحلّية، 
مــن بينها “ منظمة العفو الدولية “ و” هيومن رايتس ووتش 
“، فضال عن 62 شــخًصا من الناجني وعائالت ضحايا انفجار 
مرفأ بروت يف 4 آب 2020، توّجهوا برسالة إىل مجلس حقوق 
مم املتحدة، أشاروا فيها إىل أنّه “آن األوان  اإلنســان التابع ل
ملجلس حقوق اإلنســان أن يتدّخــل وأن يصغي إىل مطالبات 
عائالت الضحايا و الشعب اللبناين باملساءلة”، عىل اعتبار أّن 
االنفجار شــكّل “مأساًة ذات أبعاد داخلّية، نجم عن التقاعس 

يف حامية أبسط الحقوق - الحق يف الحياة”.
ودعا املوّقعون، إىل “إنشــاء بعثة تحقيق دولّية ومستقلّة 
ّ الحقائق ملّدة سنة”، الفتني إىل  ومحايدة، من قبيل بعثة لتق
أّن “مع اقرتاب الذكرى السنويّة األوىل لالنفجار، فإّن الحج 

إلجراء هكذا تحقيق دويل قد ازدادت قّوة”.
ولفتــت “هيومن رايتس ووتــش”، إىل “أنّها وثّقت عيوبًا 
عــّدة يف التحقيــق املحيّل، ما يجعله غــر قادر عىل إحقاق 
العدالة مبصداقّية، بينها التدّخل السيايس السافر، والحصانة 
للمسؤولني السياسّيني الكبار، وعدم احرتام معاير املحاكامت 

العادلة”.

املعدين املغلف باملطاط.
وجنويب الضفة، قمع الجيش اإلرسائييل مســرة يف مدينة 
بيت لحم، خرجت من منطقة باب الزقاق، ومرورا بشارع القدس 
الخليل، وصوال إىل املدخل الشاميل لبيت لحم عند محيط مسجد 

، وذلك تنديدا مبسرة املستوطنني. بالل بن ربا
وأصيب العرشات من املشــاركني باالختناق جراء استنشاق 

الغاز املسيل للدموع.
كام شــهدت مدينة الخـــــليل، اندالع مواجهــــات مع 
االحتـــــالل اإلرسائييل عند مدخل مخيم العروب )شــاميل 
، أصيب خاللها العرشات باالختناق جراء استنشــاقهم  املدينة

الغاز.
ووســط الضفة، اندلعت مواجهات يف رام الله، عند حاجز 
، أصيب خاللها عدد من  بيت أيل )املدخل الشــاميل للمدينــة

الشبان بحاالت اختناق.

ويف غــزة، انطلقت تظاهرات غاضبة مبشــاركة املئات من 
الفلسطينيني، رفضا »ملسرة األعالم«.

وأطلق شبان فلسطينيون اليوم بالونات حارقة من الرشيط 
الحــدودي )رشقي قطــاع غزة باتجاه املناطــق اإلرسائيلية 

املحاذية.
ويف وقت ســابق، أصيب شــاب فلسطيني -أمس الثالثاء- 
برصــاص االحتالل اإلرسائييل، قرب الســياج األمني الفاصل 

. )جنويب القطاع

{ تحذير الفصائل {
من جهتها، دعت فصائل فلسطينية إىل املرابطة يف ساحات 
املســجد األق والنفر العام يف املناطق الفلسطينية كافة 

. وداخل الخط األخ
ودعت الفصائل الفلســطينية -التي وصفت املســرة بأنها 
اســتفزاز- إىل »يوم غضب« يف غزة والضفة الغربية. وحذرت 
حركة املقاومة اإلسالمية )حامس من تجدد األعامل العدائية 

إذا مضت املسرة قدما.

ووّجه نشــطاء فلســطينيون دعوات عرب شبكات التواصل 

االجتامعي لالحتشــاد يف باب العامود بالتزامن مع املســرة 

االستفزازية.

{ تداعيات خطرة {
كام قال رئيس الوزراء الفلســطيني، محمد اشــتية، عىل 

تويرت »نحذر من التداعيات الخطرة التي قد تنت عن نية قوة 

االحتالل السام للمستوطنني اإلرسائيليني املتطرفني، بامل 

قدما يف مسرة األعالم يف القدس املحتلة«.

وكتب مبعو األمم املتحدة إىل الرشق األوسط، تور وينزالند، 

عــىل تويرت »التوتر يتصاعد مجددا يف القدس يف ظرف أمني 

وســيايس هش وحســاس للغاية، يف وقت تشار فيه األمم 

املتحدة ومرص يف تعزيز وقف إطالق النار«.

وأضاف »أحث جميع األطراف املعنية عىل الترصف مبسؤولية 

وتجنب أي اســتفزاز من شــأنه أن يقود إىل جولة أخرى من 

املواجهات«.

أو الطائفيــة إذا حصلت يف دولة عربية، فإنها ســتنتقل إىل 

الــدول األخرى، وبالتايل ال ميكن أن ننظر إىل الدول العربية إال 

كساحة قومية واحدة. 

ونقلت الرئاسة السورية عن أعضاء الوفــــد تأكيــــدهم 

ن مواقــفها القومــية  عىل أن »ســــوريا دفعت وال تزال 

ودعــــمها للمقاومة وتصديها للمخططات واملشــاريع يف 

املنطقة”.

وتــم التأكيد خالل اللقاء عىل أن »ما حصل مؤخراً يف غزة، 

واالنتصار الذي تحقق هنا وتحّر الشــعب الفلســطيني يف 

جميع املناطق، وتحّر الشــعب العريب وتــــفاعله مع هذا 

الحــد أثبت أنه وعىل الرغم من كل املخططات، فإن الشعب 

العــريب يف كل أقطــاره ما زال متمســكاً بعقيدته وبهويته 

وانتامئه”.

كام وأكد الوفد من جهته، أن »صمود الشــعب السوري أعاد 

االعتبار للمرشوع القومي، وأن من حق سوريا عىل كل الشعوب 

العربية أن تقف إىل جانبها”.

{ تواصل االضطرابات واالحتجاجات 

يف مناطق خاضعة لسيطرة قسد {
عــىل الصعيد امليداين، اعــرتض أهايل قرية فرفرة يف ريف 
القامشيل مسار إحدى الدوريات األمركية املتواجدة بشكل غر 
رشعي يف املنطقة، ومنعوها من دخول القرية وأجربوها عىل 

تغير مسارها.
وأكّد مصدر محيل من داخل القرية  أن رتال مؤلفا من 4 آليات 
عســكرية وسيارة تابعة لقسد حاول دخول القرية الخاضعة 
لســيطرة الجيش الســوري ظهر امس ، لكن تّم منعه من قبل 

االهايل.
وأضــاف املصدر أن األهايل رشــقوا الدوريــة بالحجارة، 
وأجربوها عىل تغير مسارها باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة 
قســد يف املنطقة حيث أن االهايل يرفضون أّي تواجد آلليات 
االحتالل األمريك، ويدعمون الوجود الرشعي للجيش السوري 

يف منطقتهم.
اىل ذلــك، استشــهد مدنيان وأصيب اخــران بانفجار لغم 
أر يف قريــة مــوزالن بريف مدينــة املالكية، يف أق 
شامل محافظة الحسكة، عىل مقربة من الحدود الســــورية 

الرتكيــة.
 كذلك استشــهد عدد من املدنيني يف انفجار سيارة مفخخة 
يف بلــدة كفر جنــة بريف مدينة عفرين، شــامل محافظة 
حلب. فيــــام أصيب مدنيان بجرو بإطالق )قسد الرصاص 
عىل تجــــّمع للمدنيني عىل مقربة مــن الحدود الرتكية يف 
املنطقة املمتدة بني مدينتي عامودا والدرباسية بريف الحسكة 

الشـاميل.
ويف ريف ديرالزور، تظاهر عدد من أهايل قرية جديد بكارة 
يف ريف ديرالزور الشــاميل، احتجاجاً عىل مامرسات )قسد 

يف مناطقهم.
وأفــادت مصادر محلية  أن االهايل قطعــوا الطريق العام 
املؤدي إىل القرية، باإلطارات املطاطية املشتعلة، احتجاجاً عىل 

مامرسات قسد وسوء الوضع املعي يف مناطقهم.
 فضال عن ذلك، لفتت املصادر اىل أن املنطقة تعاين من فقدان 
للمحروقات واملواد األساسية والغاز، يف ظل رسقتها وتهريبها 

بصورة غر رشعية خارج البالد.
وتشــهد مناطق سيطرة قســد تظاهرات متكررة احتجاجاً 
، وفرض التجنيد  عىل مامرســات قسد وسوء الوضع املعي

اإلجباري عىل الشباب يف تلك املناطق.

إىل عدم وجود أّي نّية لدى روســيا الحرتام حقوق اإلنســان 
راً  األساسية“. وتابع بايدن :«ستكون مأساة. سُيلحق ذلك 

بالعالقات مع بقية دول العامل ومعه“.
كــام دان الرئيس االمــريك بايدن »األنشــطة العدوانية 
لروسيا«  كاشــفا عىل وجود نية لديه ولدى الحلف األطليس 
بـ«دعم وحدة أرا أوكرانيا وسيادتها“.  واضاف :«سنفعل 

كل ما بوسعنا ل تتمكّن أوكرانيا من مقاومة العدوان«. 
ويذكر ان روســيا  ضمت شبه جزيرة القرم عام 2014 وهي 

تدعم مّذا انفصاليني موالني لها يف الرشق األوكراين.
يف الســياق نفســه، حذر الرئيس االمــريك بأّن انضامم 
ار  أوكرانيا إىل حلف شــامل األطليس الذي يســعى إليه بإ
، ال يتوّقف عليه فقط بل عىل  الرئيــس فولودمير زيلنســ

قرار الدول الثالثني األعضاء يف الحلف.
وكان  زيلنســ اعترب  أّن دعم األوكرانيني قد يضعف إن مل 

يقبل الحلف األطليس قريبا عضوية كييف.

والســودان، باعتبار أن أمن الدولتني جــزء من األمن القومي 
العريب.

ويف كلمتــه، خالل االجتامع، قال وزير الخارجية املرصي 
سامح شكري، إن »الوســاطة األفريقية بشأن سد النهضة 
بدأت منذ نحو عام لكنها مع األســف مل تســفر عن النتائ 

املرجوة«.
ار إثيوبيا عىل امللء الثاين لسد النهضة  وشــدد عىل أن إ

دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدويل.
وشدد شكري عىل أن مرص مرصّة عىل استنفاد جميع الحلول 

الدبلوماســية، وذلك ما دعاها إىل عرض األمر عىل األشــقاء 

العرب، مطالبا إياهم بالدعم للمسعى املرصي السوداين العادل.

وتــرّص أديس أبابا عىل ملء الســد املتوقع يف متوز وآب 

املقبلــني حتى لــو مل تتوصل إىل اتفاق بشــأنه مع القاهرة 

ورة التوصل أوال  والخرطــوم، يف حني ترّص األخريان عىل 

، لضامن عدم تأثر حصة كل منهام السنوية  إىل اتفاق ثال

من مياه نهر النيل.

{ دعم الفلسطينيني {
ويف موضــوع آخر، قال وزير الخارجية القطري محمد بن 

عبــد الرحمن آل ثاين، خالل مؤمتر صحفي مشــرت مع أبو 

الغيط، إن »الدول العربية قلقة بشأن اإلجراءات اإلرسائيلية يف 
القدس املحتلة، وال ســيام ما يتعلق مبسرة األعالم، وعمليات 
تهجر املقدســيني«. وأضاف أنه تم التوافق بني األعضاء عىل 
أن تتوىل اململكة األردنية الهاشــمية رئاسة اللجنة الوزارية 
العربيــة املعنية مبتابعة ما يحد يف القدس، كام تم التوافق 

عىل الخطوات املمكنة ملواجهة اإلجراءات اإلرسائيلية.
بــدوره، أكــد أبو الغيط أن الجامعــة العربية تدعم أي جهد 

مرصي أو عريب أو دويل إلعادة إعامر قطاع غزة.
وتطــرق االجتامع إىل التطورات يف ليبيا وســوريا ولبنان 
ورة حصول 150 مليون عريب  ومواجهة جائحة كورونا، و
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ــا ! ــ ــ ــ ــ ــــد هزمنـ ــ ــ ــ ــــرف : لقـ ــ ــ ــ فلنعتـ

الكــرث مــن مئة عام، وملاذا ؟ ال تركيا ســتعرتف، ال ارض 
ستعود، الضيع مهجورة، الكنائس حجارة، والجيل الثالث 

انصهر واندم يف بلدان الرشق والغرب. 
 او ميكن ان تتذكر مع االرمن واليونان يف 24 نيسان، او 
وحد يف 15 حزيران، انك ســليل املذبوحني، املضطهدين، 

املهجرين، لكن ماذا بعد ؟ واىل متى ؟ 
تتســاءل، يف ازمنة الوباء والخوف والقلق، اذا كان بعد 
لهــذه القضية افق ما ؟ كيف ميكن ك التقليد والروتني 
؟ بيانات مؤمترات صلوات كتب مذكرات مهرجانات افالم 
وثائقيات، ثم ماذا ؟ ننتظر تأييدا او اعرتافا من مجلس ما، 

من سيايس ما، يدغد به مشاعرنا ؟ 
التاريخ لالقوياء، العنق الذي ينترص عىل السيف رواية، 
االميان الذي ينقل جبال اســطورة، املــرشق الحر املتعدد 

املتنوع خرافة. 
هل تعبنا من نضال ؟ هل استسلمنا ؟ 

بكل االحوال انا ادعو اىل ثورة عىل ذاتنا، اىل تفكر من 
خارج كل االطر والتسميات والتنظيامت، يبدأ اما حتى من 
دفن رسمي للقضية، او اىل طر مغاير متجدد، اىل نهضة 

ما يف عقولنا وادائنا. 
قــد يكون هذا الكالم، ويف هــذا الوقت بالذات، ومني 
انا بالذات الذي وهبت عمري لشــعبي وقضاياه، وملسألة 
املســيحية املرشقية وحقها بالحرية والعدالة واملواطنة 
واملســاواة، تراجعا عن ثوابت او صور منطية او تابوات، 
لكنه وجع حقيقي اطرحه عىل شعبنا والكنيسة باحبارها 
وعىل احزابنا واملؤسسات، انه تحد فكري حضاري ثقايف.

كنــت اتطلع اىل وجه جــدي يف صورة له يف حديقة 
منزله يف بروت، بعد ربع قرن عىل سيفو، كانت ما زالت 
جرا املذابح يف عينيه، لكني احدق يف وجه ابني بعد اكرث 

من مئة عام مفتشا عبثا عن قضية اورثها له ؟ 
بعد كل هذا العمر، كيف ميكن لهذه القضية اال متوت ؟ 

اال تكون فقط بكاءا عىل اطالل ؟ 
هل هزمنا ؟ ام ان الرشق كله قد سقط يف الجحيم ؟ 

هل فقدنا الــرو والنبض ؟ من كثافة الدم والقهر من 
طورعابدين اىل سيميل اىل نينوى اىل الخابور، 

ام من رجاء ضاع يف لعنة وطن كان اسمه لبنان ؟ 

ة  ا الرا امته ة الت ا ي ا دوة اال ة يف الن لم
يفو  ازر س ر   م ة يف ال ي ا ال

د   ر ا  ا يفو  وم ر س ت وا  ا مت  عن
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