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ــد! ــ ــ ــ ــأت بع ــ ــ ــ ــم ي ــ ــ ــ ــوأ ل ــ ــ ــى.. واألســ ــ ــ ــ ــة تتوال ــ ــ ــ ــات الدولي ــ ــ ــ ــن املؤسس ــ ــ ــ ــرات م ــ ــ ــ التحذي
ــل  ــ ــ ــ ــي القات ــ ــ ــ ــلّل السياس ــ ــ ــ ــّل الش ــ ــ ــ ــي ظ ــ ــ ــ ــر ف ــ ــ ــ ــي خط ــ ــ ــ ــي ف ــ ــ ــ ــي اإللزام ــ ــ ــ اإلحتياط
ــــــــات بإقفــــــــال فــــــــي القطاعيــــــــن العــــــــام والخــــــــاص إضــــــــراب االتحــــــــاد العمالــــــــي العــــــــام اليــــــــوم وتوقّع

ــرات فــــي الـــضـــفـــة...  ــاهــ ــ ــظ ــ ــال يـــقـــمـــع م ــ ــتـ ــ االحـ
ــزة« ــ ــق تـــغـــزو مـــســـتـــوطـــنـــات »غــــــاف غ ــ ــرائ ــ ــح ــ وال
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ــــــــا«: 4  حـــــــــــاالت  وفـــــــــــاة »كورونـــ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و115 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 115 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 542934».
وأوضحت أنّه »تّم تســجيل 88 إصابة بني املقيمني و27 
حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم تسجيل 4  حاالت  
وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 7808«. 

بطولـــــــــــة أمـــــــــــم أوروبـــــــــــا 
القـــــــــــدم كـــــــــــرة  فـــــــــــي 

ــا  ــ ــ ــ ــ ــي آمالهـ ــ ــ ــ ــ ــيا تحيـ ــ ــ ــ ــ روسـ
ــدا ــ ــ ــ ــ ــى فنلنـ ــ ــ ــ ــ ــا علـ ــ ــ ــ ــ بفوزهـ

ص 10ص 10

قطع طريق السعديات امس

اسلحة جديدة يف الرصاع مع العدو

مهرجانات انتخابيةقمة بوتني وبايدن

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

جاسم عجاقة

»ال يوجــد أم للصبي«! هذا ما ُيكن قوله من 

خالل ما يّر فيه لبنان من شلّل سيايس قاتل دّك 

هياكل الدولة اللبنانية ومؤسساتها واقتصادها 

وماليتها وعملتها الوطنية.

الوضــع املعيــي إىل ترٍد ُمســتمّر، حيث 

متتد طوابري الســيارات عىل محطات الوقود، 

واألدويــة غائبة عن الرفــوف يف الصيدليات، 

واملــواد الغذائية تُباع بأســعار خيالية يف ظل 

دوالر يُحلّق ومل يقل كلمته األخرية بعد... 

مشاهد ُمخيفة تجتاح الطرقات حيث ال يّر 

يوم إال وتُسّجل أحداث أمنية عىل كامل األرايض 

اندلعت 4 حرائق جديدة يف مســتوطنات إرسائيلية محاذية 
لقطــاع غزة جراء إطالق بالونات حارقة من القطاع، يف حني 
أصاب جيش االحتالل فتى برأســه يف مواجهات مع شــبان 

فلسطينيني شامل الضفة الغربية.
وقالــت القناة اإلرسائيلية الرســمية إن سلســلة الحرائق 
املستمرة منذ الثالثاء خلّفت أرضارا جسيمة لحقت مبساحات 

واسعة من األرايض الزراعية وأتت عىل محاصيلها.
والثالثاء، اندلع نحو 30 حريقا يف املســتوطنات املتاخمة 
لقطــاع غزة، بعد إطــالق بالونات حارقة مــن القطاع عىل 
خلفية تنظيم مستوطنني مسرية األعالم االستفزازية بالقدس 

الرشقية املحتلة.
ويف مستوطنة نريعام أتت الحرائق منذ أمس عىل 14 دومنا 
)الدونم ألف مرت مربع( من أشــجار الليمون وبضعة دومنات 
من أشــجار اليوسفي، فضال عن عرشات الدومنات من القمح 

ومئات الدومنات من املراعي، حسب املصدر ذاته.
ونقلت القناة عن مزارع من نريعام قوله إن عنارص اإلطفاء 
مل يتعاملوا مع أحد البســاتني املشتعلة منذ أمس باملستوطنة 

خوفا من استهدافهم من قطاع غزة.
ومســاء الثالثاء، أدى آالف املستوطنني رقصة باألعالم يف 
منطقــة باب العامود أحد أبواب البلدة القدية مبدينة القدس 
مع ترديد بعضهم عبــارات عنرصية ضد العرب والنبي محمد 

عليه السالم.
وردا عــىل ذلك، نظم شــبان فلســطينيون تظاهرات قرب 
الرشيــط الحدودي بغــزة، وأطلقوا بالونــات حارقة باتجاه 

األرايض اإلرسائيلية.
وشّنت مقاتالت إرسائيلية فجر أمس األربعاء سلسلة غارات 
عىل موقعني لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حامس، 

يف قطاع غزة، دون وقوع إصابات.
ويف مدينة الخليل اعتقلت قوة من جيش االحتالل اإلرسائييل 
قرب أحد الحواجز العســكرية املؤديــة إىل الحرم اإلبراهيمي 

الرشيف فتاة فلسطينة بذريعة حيازتها سكينا.
وقــال جيش االحتالل، يف بيــان مقتضب، إن إحدى قواته 
العاملة قرب أحد املداخل عند الحرم اشــتبهت بالفتاة وقامت 

بإيقافها وتفتيشها ثم اعتقالها.

ــودة  ــ ــ ــى ع ــ ــل ــ ــاق ع ــ ــ ــف ــ ــ ــن وبـــــــايـــــــدن: ات ــ ــي ــ ــوت ــ ــة ب ــ ــم ــ ق
ــي ــران ــب ــي ــس الـــســـفـــراء وبــــــدء حــــــوار بـــشـــأن األمــــــن ال

انتهت أمس يف مدينة جنيف السويرسية قمة موسعة بني 

الرئيسني األمرييك جو بايدن والرويس فالديري بوتني، بعد أن 

انتهــت القمة املصغرة بينهام، وقال الرئيس الرويس إنه اتفق 

مع نظريه األمرييك عىل عودة السفراء إىل واشنطن وموسكو، 

وبدء حوار بشأن األمن السيرباين واالستقرار اإلسرتاتيجي.

وقــال الرئيــس بوتني - يف مؤمتر صحفــي عقب اختتام 

القمــة- إنه اتفق مع بايدن عىل عودة الســفراء بني البلدين، 

وذكر نائب وزير الخارجية الرويس أن السفري الرويس سيعود 

إىل واشنطن آخر الشهر الجاري.

وأضاف الرئيس الرويس إن بالده مختلفة مع واشــنطن يف 

عدد من املســائل، وقال إنه اتفق مع بايدن عىل بدء محادثات 
بشأن األمن السيرباين واالستقرار اإلسرتاتيجي.

وردا عىل االتهامات األمريكية لروسيا بالوقوف وراء عدد من 
الهجامت السيربانية عىل مؤسسات أمريكية، قال بوتني إن أكرب 
عدد من الهجامت السيربانية يأيت من الواليات املتحدة، منتقدا 

عدم تعاون واشنطن يف هذا الشأن.
وذكر الرئيس الرويس أن الواليات املتحدة أعلنت روسيا عدوا 

لها، وسنت قانونا يدعم املنظامت السياسية فيها.

النهائية« »الــلــمــســات  تشهد  فيينا  مــبــاحــثــات  روحـــانـــي: 
قـــائـــمـــة تـــــــــزال  ال  ــرة  ــ ــي ــ ــب ــ ك ــات  ــ ــافـ ــ ــتـ ــ اخـ فــــرنــــســــا: 

أكــد الرئيس اإليراين، حســن روحاين، أمــس األربعاء، أن 

»مباحثات االتفاق النووي يف فيينا تشــهد اللمسات النهائية، 

عىل الرغم من البطء فيها«.

ويف ســياق منفصــل، دعا حســن روحاين اإليرانيني إىل 

املشاركة الواسعة يف االنتخابات الرئاسية يوم الجمعة املقبل، 

مشــريا إىل أن »مقاطعة االنتخابات ليس حال، وأنه ال ينبغي 

تعريض الجمهورية ألي رضبات«.

وقال روحاين: »حل املشكالت التي تعاين منها البالد يكمن 

يف املشــاركة باالنتخابات«، مشــددا عىل أن »تدين املشاركة 

يف االنتخابات ليســت يف مصلحة النظام اإلســالمي وإيران 

واملسؤولني«.

عىل صعيد آخر، قالت متحدثة باســم الخارجية الفرنسية، 

أمس األربعاء، إن اختالفات كبرية ال تزال قامئة يف املحادثات 

الرامية إلحياء االتفاق النووي اإليراين.

وأضافت أغنيس فون دير مول، املتحدثة باســم الوزارة يف 

بيان »يجب اتخاذ قرارات شــجاعة برسعة ألن الوقت ليس يف 

مصلحة أي طرف«.

وكان رئيــس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال الثالثاء إن 

إحياء االتفاق النووي اإليراين يجب أن ينتظر تشــكيل حكومة 

إيرانية جديدة.

الــيــوم لدعم  ــي  ــرون ــت ــك ــاريـــس« اإلل بـ ــمــر  »مــؤت
ــان خــــّط أحـــمـــر!! ــن ــب الـــجـــيـــش: األمـــــن فـــي ل

دوليل بشعالين    ص 2

ــد ضــّد  ــيـ ــدق وحـ ــنـ ــار« فـــي خـ ــ ــي ــ ــت ــ بــعــبــدا و«ال
الـــحـــريـــري... وســهــامــهــمــا طــالــت الــحــلــفــاء

صونيا رزق    ص 3

ــل« عــلــى  ــ ــاي ــ ــخ ــ ــار م ــ ــ ــم م ــاهــ ــ ــف ــ تــعــلــيــق »ت
ــا الـــشـــالـــوحـــي«!  ــ ــرن ــ ــي ــ ــة فــــي »م ــ ــاول ــ ــط ــ ال

ابراهيم نارصالدين     ص 2

بــــــاملــــــادة 52 ؟ الـــــدســـــتـــــور  ــرق  ــ ــخـ ــ بـ بـــــــــري  واتـــــهـــــامـــــه  ادانـــــــــــة مــــــبــــــادرة  ملـــــــــاذا 
استغربت اوساط نيابية الهجوم واالنتقاد 
الذي تلقاه الرئيس نبيه بري يف مضمون بيان 
رئاســة الجمهورية، واملعلوم ان هناك ازمة 
يف تاليف الحكومــة. وطلبت جهات نياببة 
عديدة تدخل بري للمســاهمة يف حل عقدة 
تاليف الحكومة، وبخاصة ان سامحة السيد 
حســن نرصالله  قــال يف خطابه ان بري هو 
قامة وطنية كبرية وان حزب الله يدعم تحرك 
بــري  لتذليل العقد التي تقف عائقا امام ازمة 
تشــكيل الحكومة، ثــم ان البيان الصادر عن 
رئاسة الجمهورية اتهم املرجعيات، واملقصود 
الرئيس بري، بخرق الدســتور عىل اساس ان 
هناك مادة دستورية تقول ان تشكيل الحكومة 

يتــم حرصا بني رئيــس الجمهورية والرئيس 
املكلف، واملقصود هنا ان بري املتهم مبخالفة 
الدســتور عرب محاولته تذليل العقبات، وهو 
تدخل يخالف املادة 52 من الدستور الذي حرص 
االمر بني الرئيس ميشال عون والرئيس املكلف  
سعد الحريري وال دور لرئيس املجلس النيايب 

يف هذا املجال.
وهــذا يعني ان رئيــس الجمهورية العامد 
ميشــال عون كان ضد الوساطة التي قام بها 
الخليالن، املســاعدان السياســيان لسامحة 
الســيد نرصاللــه والرئيس نبيــه بري عرب 
تفاوضهم مع الوزير باسيل الزالة العقد التي 

متنع التوصل اىل حل يف تاليف الحكومة.
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

الخميس 17 حزيران 2021

كوميديا األمن القومي العربي

نبيه الربجي

يف  املب  حائــط  من 
حائــط  اىل  القاهــرة 
 . نيويورك  يف  املبــ 
العرب.  أحوال  هي  هذه 
لكأن رصخة النيل، النيل 
الجريح ) ملن يعرف ماذا 
مل  األنهار(،  بكاء  يعني 

تهزنا.
منــذ ألف عــام مات 
حتــى  ء  كل  فينــا 

أبواب غرناطة! البكاء عىل 
املجلس الوزاري العريب، وبلهجة عنرتة بن شــداد، 
النهضة، عىل  قرر دعم مــرص، وبنقل قضية ســد 
صهوة الخيــول، اىل مجلس األمن الدويل، كام لو أن 
ان. عبثاً نحاول  قرارات املجلس مل تكــن  طعاماً للف

ان. الف انتزاعها من  
رصخة النيــل، وما أدراك ما النيل )مســافر زاده 
(. أين رصخة  الخيــال أم مســافر زاده التاريــ 
مرصتزلــزل الدنيــا، وتزلزل عظــام آيب أحمد، بدل 
اللجوء اىل تلك »التخشيبة« التي تدعى جامعة الدول 

العربية 
ثانية، هل مرص تعاين من نق يف خرباء السدود، 
وهل األجهزة املرصية، ولطاملــا عرفت بالحرفية، مل 
الخرائــط  تتنقل من دولة اىل  ، بعدما كانت  تالح
دولة، ومن مؤسسة اىل مؤسسة، بحثاً عن التمويل 
الذي تشارك فيه دول شقيقة، أن السد يشكل تهديداً 

من القومي املرصي، وحتى للوجود املرصي  ل
أصحــاب املعايل وزراء الخارجية رأوا يف الســد  
تهديــداً لتلــك الكوميديا التي تدعــى األمن القومي 
العريب. متى، أيها الســادة، كان هنــاك أمن قومي 

عريب 
كام لــو أن االحتالل العثامين )واألمرييك( ألجزاء 
القومي  من  من ســوريا، والعراق، ليس تهديــداً ل
العريب. كذلك االحتالل االرسائييل ملرتفعات الجوالن، 
وللضفــة الغربية، وللقدس، وملزارع شــبعا، ناهيك 
عن الحصــار الرببري لغزة، ال يهــدد األمن القومي 

العريب... 
أين هو األمــن القومي العريب حــني نكون تحت 
التاسع  القرن  بعقلية  ماكنزي  كينيث  ال  الج سلطة 
عــرش والذي ال يــرى فينا أك مــن قهرمانات يف 
البالط األمــرييك  ال تتوقعوا تغيرياً يف املشــهد. 
باقون هكذا اىل قيام الســاعة. هذا اذا مل نأخذ برأي 

. أدونيس القائل اننا أمة يف الطريق اىل االنقرا
لســنا من عشــاق الرصاع الدموي، لهذا ال نقول 
بالحرب عــىل أثيوبيا . نعلم ما هي التكلفة البرشية، 
واملادية، كام أن الحرب تحتا اىل امكانات عمالنية، 
بفعل  وأيضاً  املســافة،  بفعل  ولوجيســتية، هائلة  
ومستشــاريها،  بضباطها،  ارسائيــل،  التضاريس. 
واســلحتها، موجودة يف »مملكة يهوذا« شــقيقة 
»مملكة ارسائيل« اذا مــا عدنا اىل كالم األمرباطور 

هيالسياليس.
بنيت عىل فلسفة داحس والغرباء.  أيضاً، جيوشنا 
ال نحــارب االرسائيليني، وال نحــارب االيرانيني، وال 
نحارب األتراك، وال نحــارب االريرتيني )حني احتلوا 
 . لنا بالحــرب ضد األحبا جزراً ينيــة(، وال قبل 
العرب ال يحاربون ســوى العرب . انها لعنة يعرب بن 

قحطان...
االت العرب، باألوسمة املكدسة عىل الصدور  الج
)أين منها أوســمة مونتغمري، ومــاك آرثر، وحتى 
بني  يقاتلون، ويقتلون، سوى  !!(، ال  يوليوس قيرص 
قومهم . ضابط أردين كبــري قال لنا »بتنا نخجل من 

بنادقنا«.
آيب أحمد يعلم أننا أهل القــول ال أهل الفعل. للتو 
امل يف  العربية، وأكد  الــدول  رفض قرار جامعة 
البداية  الســد. منذ  الثانية مــن خطة ملء  املرحلة 
يلعب بأعصاب املرصيني والســودانيني. ال شــك أنه 
فوج بأحمد أبو الغيط يستيق من سباته. برقصة 
هز البطن يتقدم الجحافــل الزاحفة اىل أديس ابابا. 
»أبو  العبــد« وخيزرانة  »أبو  يتذكر طربو  البعض 

الباريزيانا. ملهى  العبد« يف 
األثيوبيــون، بالرغم من تنوعهم االتني والطائفي، 
معبأون قومياً حول ســد النهضــة. رئيس وزرائهم 
يريد بناء ألف ســد عىل مجــرى النيل األزرق. هؤالء 
زرعوا أكــ من 350 مليون شــجرة يف يوم واحد. 
يف لبنان، حتى العصافري تبــ غاباتنا التي موتها 

الدهر. لكأنه موت 
كلنا جاهــزون للقتال اىل جانب مرص، مرص أهلنا 
ومالذنا، حتى وأن ابتعدت وابتعدت لتبدو كام لو أنها 

يف كوكب آخر. ال صوت وال دور...
تراهنون عىل  اذا كنتــم  األعــزاء،  املرصيون  أيها 
مروءة العرب، ما عليكم سوى أن تعودوا اىل مرثيات 

الشي امام وترددوا : أه ... يا عبد الودود!!

الــحــدود على  استراتيجية  وتــحــديــات  بـــيـــروت...  فــي   » ــ ــ »زواريـ حــرب 
الــشــالــوحــي«!  »مــيــرنــا  فــي  الــطــاولــة  مــخــايــل« على  مــار  »تــفــاهــم  تعليق 
اللبنانية؟   الجبهة  تعال  ا مخاطر  تزيد  »اسرائيلية«  داخلية  مــزايــدات 

 ابراهيم نارصالدين 

دخلــت البالد زمــن التحشــيد الطائفي 
نيابية  النتخابــات  تحضــريا  واملذهبــي، 
االموال  من  الكثــري  تكلف  لن  »فضائحية«، 
يف زمن انهيار العملة الوطنية، وبعد تحويل 
الناخبني اىل »شحادين«. ال حكومة وال من 
»يحزنون«، وحــرب البيانات بني بعبدا وعني 
التينة مل تكن مفاجئة، بل املفاجىء كان تأخر 
ارة« املواجهة بني خصمني لدودين  اندالع »
ال« اىل  ال »كيمياء« بينهام منذ عودة »الج
بــريوت من منفاه ، ومتريــر رئيس املجلس 
النيايب نبيه بري مســألة تنصيبه رئيســا 
للجمهوريــة عىل مضض، معــربا عن ذلك 

باالمتناع عن التصويت له...
هذه الخالصة، الوســاط سياسية بارزة، 
اشــارت اىل ان الخالف مل يكــن يوما عىل 
»االصــالح او التغيري«، فــكال طريف النزاع 
السياســية  الطبقة  من  كجزء  مســؤوالن 
عــن »الخــراب« والتدمري املمنهــ للدولة 

ومؤسســاتها، فال بري ادعى يوما »العفــة«، فهو صاحب 
« الشهرية، وال احد يصدق ادعاء  نظرية »عالســكني يا بطي
»العفة« من قبل العهد والتيــار الوطني الحر، بعد ان ضاعت 
سنوات الرئاســة يف التحضري للخالفة بتسويات وصفقات 
خدمة لتحويل النائب جربان باسيل اىل »زعيم يناطح« اقرانه 
الذين سبقوه بنحو 15 عاما، وبدل استعادة حقوق املسيحيني 
ضاعــت حقــوق اللبنانيني، وبــات الجميع اليــوم يواجه 
»تفليسة« سياسية، واجتامعية، واقتصادية، واخالقية، لكن 
وعىل عكس الدول التي تحرتم نفســها، وتعيش فيها شعوب 
تقدر انسانيتها، يبدو ان الحل للخرو من »الورطة« لن يكون 
يف محاسبة من وّرطوا البالد يف اك ازماتها سوءا، بل تتجه 
االمور نحو مزيد من »التحشيد« الطائفي لشد عصب جمهور 
اصــاب »العمى« غالبيته، وهذا ما ســينعكس انقســامات 

وتحالفات جديدة لزوم املعركة.
اما اك املشــاهد الدالة عىل هذا التوجــه، عودة »التيار 
الربتقــايل« اىل التصويب عىل حليفه الوحيــد املتبقي يف 
»امليدان«، حــزب الله، واتهامه بالحيــاد او »الالموقف« يف 
املعركة التي يخوضها ضد كل القوى السياســية يف البالد، 
واذا كان تردد الحزب يف الحسم يف الشؤون الداخلية يحسب 
عليــه، ويضعف موقفه الســيايس الن »انصــاف الحلول« 
ساهمت يف ترسيع االنهيار، فان التيار الوطني الحر يحتا 
اىل اعادة تقييم ملواقفه وسياساته التي مل تبق له »صاحبا« 
بعد تســويات انتهت بخالف عىل تقاسم الحص وتناتش 
الدولــة، اال ان االتجاه االن، ينحو بحســب مداوالت داخلية 
يف »التيــار«اىل تبني اســرتاتيجية »املظلومية« والتعر 
لالستهداف باسم حقوق املسيحيني، لتكرار »تسوماين« العام 
2005، حتى لو تطلب االمر »تعليق تفاهم مار مخايل« اىل ما 
بعد االنتخابات النيابية، وهو طرح موجود عىل »الطاولة« يف 

مرينا الشالوحي، وبدأت مقدمات تفعيله بالحمالت املمنهجة 
من قبل »صقــور« و«حامئم« »الربتقــايل« عىل حزب الله، 
واملفارقة االبرز كانت انضامم رئيس الجمهورية ميشال عون 
ة مفارقتني اساسيتني  اىل حملة االنتقادات العلنية... لكن 
ستؤديان اىل فشل هذا الرهان الجديد، بحسب مصادر نيابية 
بارزة، االوىل تجربة الحكم الفاشــلة »للتيار« التي ال تشفع 
لها نظرية »ما خلونا«، والثانية ان جربان ليس ميشال عون!         
ويف انتظار نتائ حرب »الزواريب« اللبنانية التي ستنتهي 
مبأســاة جديدة، الن الرهان عىل الشعب للتغيري ال يبدو يف 
مكانه، وســط العجــز التام عن فهم عــدم ترجمة »غضب 
اللبنانيني يف الشــارع »اىل واقع، بعدما تعرضوا لكافة انواع 
»الذل«، ما يعني حكام انه لن يرتجم يف »صناديق االقرتاع«، 
تبــدو الدولة اللبنانية امام اســتحقاقات ال تقل خطورة عن 
االزمة الداخلية التي حّولت املؤسسة العسكرية اىل »متسول« 
عىل ابواب الدول االقليمية والدولية، واذا كانت املؤسســات 
الدولية وعواصم غربية قد حذرت من انهيار الجيش كمقدمة 
«، فــان تلك الجهات ايضا حذرت  لدخول البالد يف »الفو
يف االيام القليلة املاضية من خطــر قد يكون »داهام« عىل 
الحدود الجنوبية، حيــث تواجه حكومة نفتايل بينيت ويئري 
لبيد يف كيان العدو تحديات اسرتاتيجية كبرية، ومنها الجبهة 

الشاملية مع حزب الله.
ووفقا للتقديرات، سيكون لبنان بعد غزة، وليس ايران يف 
اول سلم االوليات »الحكومة االرسائيلية« الجديدة، فنتانياهو 
ســجل خالل 12 ســنة املتواصلة لواليته، فشــال كبريا يف 
املوضوع اإليراين، عىل الرغم من عدم اقراره بذلك، لكن عمليا، 
مل ينجح يف تجسيد طموحاته حول رضب املرشوع النووي، 
والعمليــات الرسية املنســوبة »إلرسائيــل« مل توقف تقّدم 
رتس«  املرشوع النووي..ويف هذا السياق، اكدت صحيفة »ه

االرسائيليــة، ان نقطة الضعف الرئيســية 
لبينيت تتعلــق بتجربته القليلة نســبياً إذ 
ال تكفي بضع ســنوات مــن العضوية يف 
»الكابينت« ونصف سنة يف »وزارة الدفاع«، 
من أجل إعداد شــخ لثقل املسؤولية الذي 
يكتنف قيادة »دولة« معقدة مثل »إرسائيل«. 

فان هذه  الصحيفــة،  لتقديــرات  ووفقا 
العداء  عــىل  القامئة  »الهشــة«  الحكومة 
ترتبط  »انجــازات«  عن  تبحــث  لنتانياهو، 
بصورة قوة »إرسائيل« يف املنطقة.وبحسب 
زعمهــا، اذا كان الرئيس االمرييك الســابق 
دونالــد ترامب قد قدم إســهاما حقيقيا يف 
تأمني الهــدوء، الن إيران وحــزب الله كانا 
حذرين مــن االحتكاك املبا من »إرسائيل« 
ألنهام يجهالن الشــيك املفتــوح الذي وقع 
عليه ترامب لنتنياهــو ضدهام، فان االمور 
ن تغريت، ويحتا رئيس الحكومة الجديد  ا
الثبات نفســه. واذا كانت املشــكلة األك 
الجديدة  الحكومة  أعامل  جدول  عىل  إلحاحاً 
هي قطاع غزة، فان لبنان سيكون مجددا عىل 

»الطاولة« وليس ايران كخطر اسرتاتيجي.
حها لتبدل االولويات، تشري الصحيفة اىل ان بينيت  ويف 
غارق أقل من سلفه يف النضال ضد املرشوع النووي، والتقدير 
املرجح هو أن إرسائيل ســتحت عىل االتفــاق، لكنها فعلياً 
ستضبط نفسها... اما التحدي األمني الحاسم الذي يكن أن 
ن وحتى السنة القادمة،  يواجه بينيت ولبيد وغانتس، من ا
فهو مرشوع زيادة دقة صواري حــزب الله. ومنذ اللحظة 
التي سيكون فيها لحزب الله قدرة صناعية عىل إنتا سالح 
دقيق عــىل أرايض لبنان، فســتقف »إرسائيل« أمام معضلة 
ملحة، هل يجب عليها تدمري هــذه القدرة واملخاطرة باندالع 

حرب ام نتجاهل االمر
انه ســؤال محوري، واالجابة عنه ستكون التحدي االكرب 
للحكومة الوليدة »املهزوزة«، وهــذا ما يدفع اىل القلق اك 
برأي مصادر لبنانية معنية بامللف، الن حجم ارتكاب االخطاء 
من قبل قيادات غري مجربة يف الحكم تبدو كبرية، خصوصا 
ان زعيم املعارضة الجديد بنيامني نتانياهو، يعايرها بضعفها 
اتجاه ايران وحزب الله، وكأنه يضغط عليها الرتكاب االخطاء 
متهيدا ملحاسبتها واسقاطها، وهذا ما قد يجعل لبنان »ضحية 
التوليفة  ان  خصوصــا  الداخلية«،  االرسائيليــة  للرصاعات 
الســيايس،  لتثبيت موقعها  الجديدة تحتــا »النتصارات« 
وقد تندفع نحو مغامرات »غري محســوبة«، يعرف نتانياهو 
مسبقا، انها ستكون مؤملة وفاشلة اىل ابعد الحدود، لكنه لن 
يتوا عن الضغــط عىل الحكومة الجديدة الرتكاب االخطاء 
خدمة ملكاســبه الشــخصية، حتى لو كان ذلك عىل حساب 
جسيته« وانانيته، يشبه الكثري  »االمن االرسائييل«. وهو »ب
من القيادات اللبنانية التي تراقب »غرق« »السفينة«، دون ان 
يرف  لها »جفن«، لتحقيق مصالح ضيقة ونفعية، وليس ابدا 

دفاعا عن الصالحيات او حقوق الطائفة!       

أحمر!! لبنان خّط  في  األمن  الجيش:  لدعم  اليوم  اإللكتروني  باريس«  »مؤتمر 
تحديد آليات تقديم املساعدات الدولية وموق سياسي لتسريع تشكيل الحكومة

دوليل بشعالين

وســط التخّبط الســيايس الداخيل وعدم 
التوّصل اىل تشكيل الحكومة، ويف ظّل األزمة 
اإلقتصادية واملالية واملعيشــية املستمرّة التي 
يعيشــها املواطن اللبناين، تتجه األنظار اليوم 
الخميس اىل باريس،حيث يُعقد يف الثالثة من 
بعد ظهر اليوم بتوقيت بريوت )الثانية بتوقيت 
اللبناين  الجيش  الدويل لدعم  باريس(، املؤمتر 
افرتاضياً وفق تقنية »زوم« بســبب انتشــار 
جائحة كورونا. هذا املؤمتر الذي نظّمته فرنسا 
بالتعاون مع األمم املتحدة وإيطاليا، متّت دعوة 
أك من 40 دولة وهيئة اليه، من ضمنها »دول 
مجموعة الدعم الدولية للبنان« إليه، مبا فيها 
دول الخلي وروسيا والصني والواليات املتحدة 
األمريكية وكندا وأملانيــا وبريطانيا وعدد من 
الدول األوروبية، ومنظــامت دولية وإقليمية 

وشخصيات عسكرية وديبلوماسية... يؤمل منه تحسني أوضاع 
العســكريني وتأمني التجهيزات والتدريبات واملعــّدات الالزمة 
للجيش اللبنــاين ل يتمكّن من االســتمرار يف الحفا عىل 
األمن واالســتقرار يف البالد، والذي من شــأنه أن ينعكس عىل 
أمن املنطقة.. فام هي أهداف هذا املؤمتر، وهل تدخل من ضمنها 
مسألة »التســويق« لقائد الجيش العامد جوزف عون كالرئيس 
! املقبل للجمهورية يف لبنان بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون

أوساط ديبلوماسية واســعة االطالع أكّدت أّن مؤمتر باريس 
الذي كان يُفرت أن يُعقد لدعم لبنان فور تشكيل الحكومة والتي 
مل تُبرص النور حتى الساعة، قد تحوّل مع عدم تشكيلها اىل مؤمتر 
لحشــد الدعم الدويل للجيش اللبناين كونه املؤسسة الوحيدة 
الباقية »موّحدة« يف البالد أوالً، والبعيدة ثانياً عن كّل اإلتهامات 
بالفساد ورسقة أموال الشعب. وهذا املسلك الجديد ينتهجه الرئيس 
الفرن إيانويل ماكرون منذ تجميد القوى السياسية يف لبنان 
ـ »املبادرة الفرنسية« التي طرحها شخصياً خالل اجتامعه بهم  ل
يف قرص الصنوبر خالل زيارته الثانية للبنان يف األول من أيلول 
املايض، والتي كانت تهدف بالدرجة األوىل اىل إنقاذ لبنان وتقديم 
الدعم الدويل له،ال ســيام بعد تشــكيل الحكومة والبدء بتنفيذ 

اإلصالحات املطلوبة.
رت،  من هنا، فإّن زيارة العامد عــون األخرية اىل باريس قد أ
وأنتجت اســتضافتها اليوم املؤمتر الدويل لحشد الدعم للجيش 
اللبناين عرب »اإلنرتنت«. فالعامد عون كان قد متّنى عىل الرئيس 
ماكرون ووزيرة الجيو الفرنسية فلورانس باريل عقد هذا املؤمتر، 
سيام أّن األزمة اإلقتصادية واملالية واملعيشية التي تعصف بلبنان 
قد ألقت بثقلها عىل املؤسسة العســكرية، وقد تجاوب ماكرون 
رسيعاً مع هذا التمّني وطلب من باريل العمل عىل تنظيمه. وينطلق 
ماكرون، عىل ما أفادت املعلومات، من أنّه لن يسمح بخسارة الجيش 
اللبناين لدوره الحيوي والجوهري يف الحياة السياسية واألمنية 
يف لبنان بســبب تأثري األزمة اإلقتصادية عىل أجهزته وضّباطه 
وعنارصه. فالجيش يقوم بشكل مســتمر بالحفا عىل األمن 
واإلستقرار يف البالد، وبالدفاع عن الحدود اللبنانية من اإلرهابيني، 
وخري دليل ما حّققه من نجاح يف معركة »فجر الجرود«، ويُواجه 
االعتداءات و«الخروقات اإلرسائيلية« اليومية لسيادة لبنان، كام أنّه 
يُجّسد التعايش بني مختلف األديان والطوائف يف البالد، ويؤّدي دوراً 
تربوياً وتدريبياً يف مختلف املجاالت... وهو عامل أسايس لضامن 

مستقبل البالد، لهذا كان هذا املؤمتر اليوم لتعزيز قدراته وتحسني 
ظروفه الحالية وضامن مستقبله.

أّما الحالة املزرية التي يعيشها الجيش اللبناين حالياً والتي مل 
يسبق أن عرفها يف تاري لبنان الحديث، من حيث رواتب العسكريني 
التي مل تعد تكفيهم لتأمني أد الحاجات والســلع الغذائية لهم 
ليات وقطع الغيار  ولعائالتهم، فضالً عن افتقار املؤسسة اىل ا
ملعّداتها العســكرية وسوى ذلك، فســتضع الدول املشاركة يف 
املؤمتر اليوم حّداً لها. ومن هنا، فإّن املساعدات والتربّعات للجيش، 
عىل ما شّددت األوساط نفسها، لن تقترص عىل تقديم الوجبات 
الغذائية له، األمر الذي تقوم به اإلمارات العربية حالياً مشكورة، 
بل ســتتطرّق أيضاً اىل تأمني مستقبل أفضل له من خالل تأمني 
مساعدات عينية، ورمبا مالية ونقدية بالعملة الصعبة لتحسني 
ليات الالزمة وقطع  رواتب العسكريني، وتزويد الجيش باملعدات وا
ورية يف الحفا عىل  الغيار لها، لالستمرار يف أداء مهامه ال

األمن واالستقرار يف البالد.
وعاّم إذا كان املؤمتر يهدف يف باطنه اىل التســويق للعامد 
جوزف عون كالرئيس املقبل للجمهورية اللبنانية، أجابت األوساط 
عينها بأّن فرنسا ال تُفكّر يف مثل هذا األمر يف الوقت الراهن. فيام 
استقبال العامد عون بطريقة الفتة يف قرص »اإلليزيه«كان سببه 
األسايس توجيه رسائل عديدة لدول الجوار، بحسب املعلومات، 

مفادها:
- أوالً: أّن لبنان خّط أحمر، وممنوع املساس بسيادته واستقالله 
ووحدة أراضيه مهام حصل، ومهام تدهورت األوضاع فيه، كونه 

بلدا متمّيزا يف املنطقة.
- ثانياً: الجيش اللبناين هو حالياً املؤسسة الوحيدة التي تعمل 
حالياً بشكل مثايل وفّعال، ولهذا تستحّق كّل الدعم من املجتمع 
الدويل. وكان سبق للعامد عون أن أعلن عشية املؤمتر أّن »الجيش 
هو املؤسســة الوحيدة التي ال تزال تقــف عىل رجليها، ويجب 
املحافظة عليها. والشعب يُحّبنا، وهو معنا، واملجتمع الدويل معنا، 

ولن نُفرّط يف هذا األمر ويجب أن نكون عىل قدر املسؤولية«.
- ثالثا«: إّن قائد الجيش هو ُمحــاور قرص »اإلليزيه« ووزيرة 
الجيو الفرنسية عىل الصعيد السيايس،ألّن الجيش اللبناين أك 

من أي بلد آخر منخرط يف الحياة السياسية ككّل.
وتقول االوساط ان فرنسا واملجموعة الدولية عىل قناعة راسخة 
بأّن صمود الجيش اللبناين يؤّدي اىل صمود لبنان، فيام انهياره، ال 

سمح الله، وخصوصاً أنّه يضّم ضّباطاً وعنارص 
من مختلــف الطوائف واإلنتــامءات، ال بّد وأن 
يرشذم أبناء البلد الواحد، فيام انهيار لبنان واألمن 
فيه هو خّط أحمر، ولهذا ُوضعت آليات لدعمه 
سُتنّفذ تباعاً. كام تريد من خالل هذا املؤمتر، أن 
تضغط عىل املسؤولني اللبنانيني املتقاعسني عن 
تأدية واجباتهم ومسؤولياتهم بإظهار أّن تشكيل 
حكومة جديدة وإطالق مسار اإلصالحات، من 
شأنه استجالب املســاعدات املالية الخارجية 
للبنان رسيعاً، وبأّن عدم تشكيلها يفّوت عليهم 

فرصة اإلنقاذ ومّد يّد العون الدويل لهم.
ويتمّثل لبنان يف هــذا املؤمتر بنائب رئيس 
مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع الوطني والخارجية 
واملغرتبني بالوكالة يف حكومة ترصيف األعامل 
زينة عكر وبقائد الجيش اللذين ســُيلقي كّل 
حــاً مفّصالً عاّم آلت  منهام كلمة تتضّمن 
اليه أوضاع املؤسسة العســكرية بعد األزمة 
اإلقتصاديــة واملالية، واحتياجاتــه وتُطالب 
ورة مساعدته ل يبقى صامداً أمام التحديات التي يُواجهها  ب
واملســتقبل الغامض، ولحامية أمن لبنان واستقراره. فالجيش 
اللبناين يحتا اىل نحو 100 مليون دوالر ســنوياً لسّد نفقات 
الطبابة والغذاء واملدارس واملحروقات والسلع واملواد األساسية. 
لياته العسكرية التي  فضالً عن حاجته اىل تأمني قطع الغيار 
سبق وأن حصل عليها كمساعدات من عدة دول مثل فرنسا وأمريكا 
وإيطاليا وبريطانيا. ويأمل لبنان حصول املؤسسة العسكرية عىل 
املساعدات العينية وعىل الدعم اللوجيستي والعسكري املطلوب 
من قبل الدول املشاركة يف املؤمتر اليوم الذي يهدف اىل تشجيع 
التربّعات ملصلحة الجيش اللبناين، والتنبيه اىل وضع العسكريني 
الذين يُواجهون ترّدي األوضاع املعيشــية ما قد يؤثّر يف نوعية 
ورية بشكل كامل للحفا عىل اإلستقرار يف  تنفيذ مهامهم ال
البالد. علامً بأّن فرنسا ستقوم برتجمة مفاعيل هذه املساعدات 
والدعم املقّدم رسيعاً عىل األر كون األوضاع املتدهورة مل تعد 

تسمح بأي تأخري. 
وتتوّقع األوساط ذاتها أن يصدر عن املؤمتر اىل جانب تحديد 
آلية وكمية املســاعدات املالية والعينية التي سُتقّدم للمؤسسة 
العسكرية، موقف سيايس يتعلّق بأزمة تشكيل الحكومة املستمرّة 
منذ استقالة حكومة الرئيس حّسان دياب بعد أيّام عىل انفجار 
مرفأ بريوت يف 4 آب املايض. وينطلق هذا املوقف من ترابط الوضع 
الســيايس باإلقتصادي واملايل واملعيي وتداعياته عىل أوضاع 
املؤسسة العسكرية وأجهزتها وعنارصها. كذلك ستستمّر عملية 
الدعم السنوي للمؤسســة العسكرية من قبل فرنسا، والواليات 
املتحدة وسواهام باملعّدات الحربية وتدريب الضّباط، سيام أّن هذه 

املساعدات ال عالقة لها مبؤمتر باريس ومنفصلة عنه متاماً.
وبطبيعة الحال، فإّن فرنسا من خالل املؤمتر الدويل الحاشد 
اليوم، سُتظهر بأّن لبنان من بّوابة الجيش اللبناين، ليس مرتوكاً 
من قبل املجتمع الدويل، وبأنّها تويل الثقة باملؤسسة العسكرية 
وبقائدها العامد عون وبدورها يف تعزيز اإلســتقرار واألمن يف 
لبنان الذي ينعكس عىل أمن املنطقة ككّل. وستلفت اىل أّن التغيري 
الحقيقي الذي يُنشده الشعب اللبناين ال ُيكن أن يتحّقق إاّل يف 
إجراء اإلنتخابات النيابية الديوقراطية يف موعدها يف أيّار من 
العام املقبل )2022(، ويف صناديق اإلقرتاع، كونه الخيار املتبّقي 

إلحداث التغيري املنشود..  

ــع جــنــبــا  ــ بــــــري بـــحـــ مـ
املــــــــلــــــــ الـــــحـــــكـــــومـــــي 

ي س ابرا بر مست ج           

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة 
الثانية يف عني التينة، رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد 
، حيث تناول  جنبالط يرافقه النائب الســابق غازي العري
اللقاء عر االوضاع العامة وآخر املســتجدات السياســية، 
السيام امللف الحكومي اللقاء الذي استمر زهاء نصف ساعة، 

غادر بعده جنبالط دون االدالء بترصيح.



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
الخميس 17 حزيران 2021

ــان بـــعـــبـــدا: ــ ــي ــ ــى ب ــلـ ــواب يـــــــرّد عـ ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
املـــــــطـــــــلـــــــوب حـــــــــل ولــــــــيــــــــس تــــــــرحــــــــاال

صفة عنه  أسقط  بري  بيان   : ترّد  الجمهورية  رئاسة 
ــه حــق الــتــحــّر ــخــّول ــا ال ي الــوســيــط وجــعــلــه طــرف

دق ما ذهبتم إليه ..مكت بري : لنا الرغبة أن ن

يكن  ــم  ل سليمان  الــجــمــهــوريــة:  ــاســة  رئ ..مــكــتــ 
وزراء  األقل   على  أعطي  ذل  ومع  بدعم  يحظى 

صدر عن رئاســة مجلس النواب، البيان 
تحركت  اللبناين  الشــعب  »باســم  يت:  ا
وأتحرك، وقرار تكليف رئيس حكومة خار 
ء  عن إرادة رئيس الجمهورية بل هو نا
الترشيعية،  الســلطة  أي  النواب  قرار  عن 
النيابية لتأليف  ومن يجري االستشــارات 
الحكومة هو الرئيس املكلف )املاده 4 من 
الدســتور(، وبالتايل مــن حقي أن أحاول 
بناء عىل طلــب رئيس الحكومة املكلف أن 
أساعده يف أي مبادرة قد يتوصل اليها، وال 
ســيام أن رئيس الجمهورية الذي تعود له 
صالحية توقيع مرســوم تأليف الحكومة 
باالتفاق مع رئيسها أبدى كل رغبة يف ذلك 
وأرسل يل رسال عديدين بهذا الشأن وحصل 
أكــ من اجتامع يف القــرص الجمهوري 
وخالفه إلنجاح ما ســمي مببــادرة بري 
. وكان القايض  دون حضوري الشــخ

»رايض«: طاملــا ارتفع عدد الــوزراء اىل 
24 وطاملا حل موضــوع الداخلية، اىل أن 
أرصرتم عىل 8 وزراء  2 يســميهم رئيس 
الجمهورية )الذي ال حق دستوريا له بوزير 
واحد، هو ال يشــارك يف التصويت( فكيف 

ة يكون له أصوات بطريقة غري مبا
ء والبلد ينهار واملؤسسات  تعطل كل 
كل والشعب يتلوى وجدار القسطنطينية  تت
الغرب  ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها 
والــرشق وكل االطراف اللبنانية اال طرفكم 
الكريــم: فأقدمتــم عىل البيــان البارحة 
رصاحــة تقولون ال نريد ســعد الحريري 
رئيســا للحكومة. هذا ليــس من حقكم، 
ليــس منكــم، ومجلس  تكليفه  وقــرار 
النواب قال كلمته مدوية جواب رســالتكم 
اليه. املطلوب حل وليــس ترحاال واملبادرة 

مستمرة«.

صــدر عن مكتــب االعالم يف رئاســة 
يت: »أمر لن نتوقف  الجمهورية البيــان ا
عنــده يف البيــان الذي صدر عــن رئيس 
مجلس النواب نبيه بــري قبل ظهر امس، 
هو األســلوب غري املألوف لــدى دولته يف 
التخاطب السيايس شكال ومضمونا. لكن، 
التوقف عنده باستغراب، ان يلقى  ما يجدر 
البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية ردة 
فعل غري متوقعة من الرئيس بري، خصوصا 
يف مــا يتعلق مبوقع رئيــس الجمهورية 
يف الرتكيبــة الوطنية التي تكرســت يف 
وثيقة الوفاق الوطنــي، وما يرمز اليه من 
وحدة الوطن ودوره يف السهر عىل احرتام 
الدســتور واملحافظة عىل استقالل الوطن 
ووحدته وســالمة أراضيه، ما يجعله من 
خالل قسمه الدستوري ووفقا لصالحياته 
املؤمتن عىل مصالح الشعب وحقوقه. ومن 
املؤسف حقا ان يتحدث الرئيس بري عن عدم 
حق الرئيس يف الحصــول عىل وزير واحد 
الحكومة، مربرا ذلك بعدم مشــاركته  يف 
يف التصويت، وكأنــه أراد بذلك ان يؤكد ما 
الحقيقي للحمالت  الهــدف  أن  بات مؤكدا 
الجمهورية، هو  رئيــس  لها  يتعر  التي 
التنفيذية  السلطة  تعطيل دوره يف تكوين 
الترشيعية،  الســلطة  ومراقبة عملها مع 
ه بالفعل حينا، وبالقول احيانا، عن  واقصا
تحمل املسؤوليات التي القاها الدستور عىل 

عاتقه«.
أضاف البيان »امــا أن يفهم الرئيس بري 
مــن البيان، أن رئيــس الجمهورية ال يريد 
املبادرة التي »وافق عليها الرشق والغرب« وال 
يريد الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة 
ويبني عىل هــذا النه ما هو يف رأيه حق 
او غري حــق، فإنه قمة االنــكار ومجافاة 
الحقيقة، الن رئيس الجمهورية تجاوب مع 
ارادة مجلس النواب وتــم تكليف الحريري 
بتشــكيل الحكومة بقرار صادر عنه، بعد 
التغايض عن الكثري من االساءات والتعر 
للرئاسة ولشخ الرئيس والصالحيات. كل 
ذلك يف سبيل تسهيل تشكيل الحكومة عىل 
دستورية  اعراف  ابتكار  محاولة  من  الرغم 
جديدة. كذلك، مل يطالب رئيس الجمهورية 
بتســمية وزيرين اثنني زيادة عىل الوزراء 

الثامنية، كام مل يطالب بالثلث الضامن عىل 
رغــم عدم وجود ما ينع ذلــك. كذلك فإن 
رئيس الجمهوريــة عمل جاهدا عىل تنفيذ 
املبادرة الفرنسية وتعاطى ايجابا مع مسعى 
الرئيس بري بدليل انه ارجأ الحوار الذي كان 
ينوي الدعوة اليه، افســاحا يف املجال امام 
النجاح مبســعاه، وطالب مرارا  دولته يف 
الرئيس املكلف بأن يقدم تشــكيلة متوازنة 
الوطنية  الرشكة  بامليثاقية وتحصن  تتمتع 

وتؤمن ثقة مجلس النواب«.
وتابع »ومــن املفيد ان يتذكــر الرئيس 
بري ايضا ان »الكلمة املدوية« التي صدرت 
اكــدت عىل وجوب  النــواب،  عن مجلس 
رئيس  املكلف مع  الحكومــة  رئيس  اتفاق 
وهو  الحكومة  تشــكيل  عىل  الجمهورية 
االمر الــذي مل يحصل رغم مرور اك من 8 
اشــهر عىل التكليف، ومل تكن هناك حاجة 
ة من مل  لبيان الرئيس بري لــالدراك أن 
بعد  الحضور والدور  يغفر بعد الســتعادة 
ســني التنكيل واالقصاء منــذ العام 1990 
حتى العام 2005. يف أي حال، ال بد ان يدرك 
الجمهورية  رئيس  ان  الرئيس وغريه،  دولة 
يسعى بكل قوة اىل حل لالزمة الحكومية 
التي افتعلتها مامرسات باتت معروفة عند 
الجميــع، وعقدتها رغبات يف تهميش دور 
صالحياته  من  والحــد  الجمهورية  رئيس 
اليوم  البيان الذي صدر  ومسؤولياته، ولعل 

خري دليل عىل ذلك«.
وختم »ان رئاســة الجمهورية اذ تكتفي 
مبا تقدم، ترتفع عن الدخول يف ما ورد من 
مغالطات يف بيان رئيــس مجلس النواب، 
الرغبة يف  وتسجل له إيجابية وحيدة هي 
ان تبقى مبادرته مستمرة لتسهيل تشكيل 
الحكومــة، وان كان البيــان الصادر اليوم 
اسقط عن دولته صفة »الوسيط« الساعي 
ســف، طرفا ال  اىل حلــول، وجعله ويا ل
يستطيع ان يعطي لنفسه حق التحرك »باسم 
الشعب اللبناين«. ان رئيس الجمهورية الذي 
يعيش معاناة الشــعب، حري عىل انشاء 
انقاذية  إجرائية من خالل حكومة  سلطة 
قادرة عىل تقديم حلول لالزمات املعيشــية 
والحياتية التي باتت تشكل خطرا عىل حياة 

اللبنانيني وعيشهم«.

صدر عن املكتب اإلعالمي لرئاسة مجلس 
النــواب: »جوابا عىل ما صــدر عن مكتب 
اإلعالم يف رئاسة الجمهورية، لنا الرغبة أن 
نصدق ما ذهبتم إليه إذا كنتم أنتم تصدقونه، 

مذكرين إياكم بأن رئيس الجمهورية ميشال 
عون هو صاحــب القول: »بعــدم أحقية 
الرئيس ميشــال ســليامن يف أي حقيبة 

وزارية أو وزارة«، فلنذهب إىل الحل«.

االعالم يف رئاســة  صدر عن مكتــب 
يت: »ردا عىل رد املكتب  الجمهورية البيان ا
اإلعالمي لرئاسة مجلس النواب عىل البيان 
رئاســة  يف  االعالم  مكتب  عــن  الصادر 
الجمهوريــة، من املفيد تذكري من يلزم بأن 
كالم رئيــس الجمهورية العامد ميشــال 
عون حول عــدم احقية الرئيس ميشــال 
ســليامن بأي حقيبة وزارية او وزارة، له 

تابــع اغفله بيان رئاســة مجلس النواب 
وخالصته ان الرئيس سليامن مل يكن لديه، 
عنــد انتخابه، أي متثيــل نيايب ومل يح 
بدعم اكرب كتلة نيابية يف مجلس النواب، 
كام هو حال الرئيس عون حاليا. ومع ذلك، 
األقل يف  اعطي سليامن ثالثة وزراء عىل 
كل حكومة تم تشكيلها حتى نهاية عهده، 

فاقت التوضيح«.

رضوان الديب

تلقي  عن  معلومات  كشفت 
املســؤولني السوريني عرشات 
شــخصيات  من  االتصــاالت 
ومتنوعة،  رفيعــة  لبنانيــة 
وعىل مســتوى عــال قدمت 
انتخــاب  بإعــادة  التهــاين 
وانتصار  بشاراالســد  الرئيس 
ورضورة  الســوري  الجيــش 
عــودة العالقات بــني البلدين 
اىل وضعهــا الطبيعــي، كام 
الخطوط  اىل  الحــرارة  عادت 
الهاتفية بني عدد من املسؤولني 
ومن  والســوريني،  اللبنانيني 
املتوقــع ان ترتفــع حــرارة 
االتصــاالت، يف ظل معلومات 
 - لبنانية  لعقد قمة  عن توجه 
سورية قريبا يف دمشق لبحث 

كل امللفات العالقة.
ان  املعلومــات،  وذكــرت 

عمليات تهريــب األدوية من ســوريا اىل لبنان 
ارتفعــت وتريتها خــالل األيــام املاضية، وادت 
الضغط والســكري وبعض  أدوية  انقطــاع  ايل 
يف  وتحديدا  الســورية  األســواق  يف  االمرا 
محافظة حمــ ومنها »االبر » املتعلقة بالحمل 
للنســاء، وهي مقطوعة كليا يف لبنان، وســعر 
اإلبرة يتجاوز الـ 140 دوالرا، بينام يف ســوريا 
سعرها 500 لرية ســورية، وقد قدمت السلطات 
السورية تســهيالت عىل الحدود لعائالت لبنانية 
كان بحوزتها أدوية تكفي ألشــخاص محدودين، 
وليس للتجارة شعورا باوضاع العائالت اللبنانية، 
خصوصا ان اســعار الدواء يف ســوريا التقارن 

باألسعار يف لبنان.
ويف هذا االطــار، أكدت مصــادر متابعة مللف 
العالقات اللبنانية - السورية، ان عمليات التهريب 
ّ باقتصادهام،  تلحق خســائر كبرية للبلدين وت
القضية يتطلب تنســيقا عىل كل  ومعالجة هذه 
املستويات بني البلدين، وتشــكيل لجان بعيدا عن 
اللبنانيني  السياســية، وطاملا هناك من  الكيديات 
من يــرى« بعني واحدة »، ويرّص عىل عدم التعاون 
مع ســوريا، فإن أزمة التهريب باقية، وســتكرب 
خالل الفــرتة القادمة، مع تفاقــم االوضاع يف 
ر األكرب، علام  لبنان، حيث ســتكون سوريا املت

كات النفط  ان من يقــف وراء عمليات التهريب 
وهؤالء  االسترياد،  بعمليات  واملتحكمون  اللبنانية 
ان  األزمة، خصوصا  ليس من مصلحتهم معالجة 
التحقيقات كشفت ان تجارا لبنانيني يقومون ببيع 
البنزين املدعوم لقوات حف الســالم يف الجوالن 
بعقود رســمية، وهذا األمر يحقق ارباحا خيالية 
لكبار التجار، وقد تم تجاهــل هذه الفضيحة من 
قبــل الدولة اللبنانية تحت حجــة ان كبري القوم 
»دفع الفروقات للخزينة اللبنانية«، وهذه املافيات 
الكبرية التي تذل الشعب اللبناين اليوم، هي نفسها 
كانت متارس عمليــات التهريب يف زمن الوصاية 
ن، علام ان عمليات التهريب بني  وما زالت حتى ا
اي بلدين متجاورين من رابع املستحيالت وقفها، 
واكرب مثال الحدود األمريكية املكسيكية، وهناك 
أمثلة كثرية، وبالتايل، فإن تهريب املحروقات ايل 
ســوريا وتهريب األدوية اىل لبنان يكن حلهام 
فقط بالتنســيق بني البلدين، واملســألة ســهلة 
املحروقات يف ســوريا  أزمة  حاليا مع تراجــع 
 يف ظــل تدفق النفط اإليراين بحامية روســية. 
وحســب املصــادر املتابعة ملســار العالقة بني 
البلدين، ان الجمــود يتحمله الجانب اللبناين كليا 
نتيجة االنقسامات الداخلية، وإرصار 14 آذار عىل 
رفض اي عالقة مع ســوريا »عنــزة لو طارت«، 
والرهان عىل استحالة عودة سوريا اىل أوضاعها 

الطبيعيــة، وهذه السياســة 
كل  تخالــف  »الجنونيــة« 
عىل  وانقالبه  العامل  توجهات 
تجاه  السابقة  كل سياســاته 
ســوريا واالعرتاف بســلطة 
أمريكا  مــن  االســد  الرئيس 
تركيا  وحتى  الســعودية،  اىل 
برتتيب  ا  بــا اللذين  وقطر 
عالقاتهام ببــطء، ورغم هذه 
الجديــدة يرص بعض  الصورة 
عىل  يعيشون  الذين  اللبنانيني 
أمجــاد معــادالت وهمية ان 
الكــون »خامتا يف اصبعهم » 
و مواعيد بايدن محددة حسب 
ما يريدون ويشتهون، وهؤالء 
ســيدفعون الثمــن عاجال أم 
آجال كــام دفعوا عامي 1983 
يتكرر  ان  والخــوف  و1991، 
األيام،  هذه  عينه  الســيناريو 
نحــو  املنطقةمتجهــة  ألن 
التســوية بفضــل انتصارات 
املقاومــة يف لبنــان وغزة واليمــن،، واملنطقة 
ســتكون لســنوات وســنوات محكومة بوه 

االتفاق النووي وانتصارات املقاومة. 
املصادر،  تضيف  الحاليــة،  الفو  ومرحلة   
التي عرفت ب »الربيع العريب« يف شوطها األخري 
مع سقوط نتنياهو وانتصار عزة وتراجع أمريكا، 
واملأزق الســعودي و انتصار األسد. و وه هذه 
لبنان لصالح عالقات طبيعية  التحوالت سيصيب 
مع سوريا وبناء الدولة عىل أسس مغايرة للنه 
التســعينات، وعىل  منذ  الذي ســاد  االقتصادي 
ان  الســوري  الدور  نهاية  يراهنون عــىل  الذين 
يتذكروا، ان هذا املنطق وهذه التحليالت ســادت 
بعد االجتيــاح االرسائييل عام 82 واالنســحاب 
السوري بالطريقة التي متت وكيف عادت سوريا 
قوة إقليمية، وعىل هــؤالء ان يتذكروا أيضا، ان 
هذا املنطق عن نهاية ســوريا ساد بعد انسحابها 
من لبنان عــام 2005، وها هي الصــورة تتبدل 
كليا االن » والتســوية قادمة وستشــمل لبنان 
وســتضعه عىل ســكة جديدة مع قناعة دولية 
وعربية ان هذه الطبقة السياســية يجب إزالتها 
كليا، والقرار اتخذ وسيسلك طريقه مع التحوالت 
الكــربى يف الخــار والتي ستؤســس لنهاية 
وبداية حقبــة جديدة«.  الطائف   حقبة طبقــة 

صونيا رزق

ال تــزال الخالفات بني بعبدا وعــني التينة يف 
دائرة االتساعات يوماً بعد يوم، وهي تتأرجح كل 
فرتة اىل ان وصلت اىل اعىل مستوياتها، اذ تنقلت 
اوالً يف الكواليس السياسية، ثم اُطلقت يف العلن 
عرب وســائل االعالم، من خالل حــرب البيانات، 
التابعتني  التلفزة  الرتاشــق يف محطتّي  ثم  ومن 
لرئيــس الجمهوريــة ورئيس مجلــس النواب، 
وبعدها تعّممت الخالفــات عىل مواقع التواصل 
االجتامعي، حيث يُشعل منارصو الطرفني الوضع 
مــن كل جوانبــه، ويتكفلون بإشــعال التناحر 
املتبادلة  الشــتائم  والوعيد، وكيل  التهديــد  عرب 
واالتهامات، والوضع املذكور تفاقم منذ أن إقرتح 
والتي  الحكومية،  مبادرتــه  بــري  نبيه  الرئيس 
تزامنت مع غياب اي تواصل مع الرئيس ميشــال 

عون.
اىل ذلك تشري الكواليس السياسية التي تنطلق 
، الغاية منه  ّ ء ما يتح من بعبدا، اىل رائحة 
العهد وإفشاله حتى آخر رمق، من خالل  إسقاط 
رفض كل ما يُطرح يف بعبدا، بحيث بات الخالف 

حول من يبقى يف الساحة.
هذه املخاوف إســتدعت إطالق النار السيايس 
من قبل بعبــدا عرب بيان، إلســقاط مبادرة بّري 
بة القاضية،  واســتهدافه عملياً من خالل  بال
اتهامه باالنحيــاز اىل الرئيس ســعد الحريري، 
وبالتوّسع يف تفسري الدســتور، مع » لطشات« 

سياســية يف إتجاه الحليف الدائم أي حزب الله، 
الذي إتهمتــه بعبدا باإلنحياز اىل بّري والحريري، 
مع دعوة ضمنية لــه  بعدم التّدخل، وترك املعركة 
محصورة  بني رئيس الجمهورية والرئيس املكلف.

ا رّد بري بطريقــة هجومية  يف املقابــل، 
يوم امس عىل بيان بعبدا، واشــار البيان اىل ان  
الغرب والرشق وكل االطراف اللبنانية وافقوا عىل 
مبادرة رئيس املجلس، اال طرفكم الكريم أي رئيس 
الجمهورية، وتابــع:« أقدمتم عىل البيان لتقولوا  

ال نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة«.
يف غضــون ذلك، افيد بــأّن حــرب البيانات 
ســتتواصل، عىل ان تصدر الحقاً عن مســؤولني 
يف »التيــار« من ضمنهــم نائب ســابق يعترب 
من الصقور، ســيقوم  بتوجيــه االنتقادات اىل 
الحلفاء، ومن ضمنهم حــزب الله، خصوصاً بعد 
التنفيذي يف  التي وجهها رئيس املجلس  الرسائل 
الحزب هاشم صفي الدين اىل رئيس التيار جربان 
باســيل. وهذا يعني بأّن الخندق بات يجمع رئيس 
فقط،  وحيدة  صــورة  يف  و«التيار«  الجمهورية 
بعيداً عن أي طــرف او حليف لهــام، مام يعني 
ان االتصــاالت واملحادثات ســتغيب لبحث ملف 
الحكومة املتأزم، والذي ساهم يف تأزيم االوضاع 

، بني حليف الحليف والحليف االصيل. اك
مصادر »كتلة التنمية والتحرير« أكّدت بدورها 
إستكامل مسعى رئيس مجلس النواب، فال مبادرة 
مطروحة سواها، الفتة اىل انها ُوضعت مبوافقة 

جميع االطراف، ولن تسحب كام يحلم البعض.
إســتياءها  الحر فتبدي  الوطني  اما مصــادر 

الشديد مام يحصل، وتشــري اىل اتفاق من تحت 
ّ منذ فرتة بني بــري والحريري،  الطاولــة يح
لقلب الطاولة وإقصــاء العهد وإضعافه، وتعترب 
بأّن حزب الله اكتفى هذه املرة بلعب دور الوسيط 

من بعيد مع » التيار«.
ويف اطار آخر، ووسط ترّدي االوضاع السياسية 
ووصول التناحر واالنقســام اىل هذا املســتوى، 
ل، وتعقيباً عىل  التفا وســقوط آخر مســاعي 
األخبار املتــداول بها حول إمكانية تدهور الوضع 
االمني، وانتشــار الفو العارمة، يشري مصدر 
اللبناين،  الداخل  امني مطلّع اىل إمكانية تسخني 
جّراء إرتفاع ســعر الدوالر بشــكل غري مسبوق، 
إضافــة اىل رفع الدعــم املرتقب نهاية الشــهر 
الجاري، ما ســيؤدي اىل تظاهرات وإعتصامات 
وشارع مقابل شارع، وهنالك مخاوف من الفلتان 
االمني عرب ظهور مســلحني يف الطرقات، ويف 
املقابل، اعطيــت تعليامت صارمــة اىل عنارص 

االجهزة االمنية لضبط االوضاع.
ويتابع املصــدر:« هنالك تحضريات ملجموعات 
من الثورة للنزول اىل الشوارع، وقد بدأت معاملها 
تظهر منذ ايام، بحيث بتنا نشهد تحّركات لهم عىل 
، كام اّن إجتامعاتهم مفتوحة، والوضع ال  االر
يبرّش بالخري الن الجوع ســيؤدي اىل ما ال يحمد 
عقباه، اذ سيكون هنالك صعوبة يف لجم الشارع 
بعد فرتة، الن الحوادث ستك وتتنقل بني املناطق، 
والنتيجة ضغط دويل لتقريب االنتخابات النيابية 
والرئاســية قبل موعدها، بهدف الوصول اىل حل 

نها لالزمة اللبنانية.

ــا فــي دمــشــق لــبــحــ كــل املــلــفــات ــب قــمــة لــبــنــانــيــة ســوريــة قــري
ــى لــبــنــان ــ ــ ال ــهــري ــت ــع ارتـــفـــا ال ــة الـــســـوريـــة مـ ــ ــاألدوي ــ ّ ب ــ ــ
« فـــي الـــجـــوالن؟ ــود الــــى »الـــــطـــــوار ــق ــع ــفــط ب ــن ــع ال ــي ــب مـــن ي

التيار« في خندق وحيد ضّد الحريري... وسهامهما طالت الحلفاء بعبدا و
»الوطني الحر« يشتّم رائحة اتفاق خفّي لقل الطاولة على العهد...!

ابيل قائد الجيش بح مع روريار و
عاقات التعاون بين جيشي البلدين

ابي اير و و تمعا مع  ي م د ال قا
اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون، يف مكتبه 

الفرنســية غويندل  الدفاع  النائب وعضــو لجنة  بالريزة، 

فابريس  الركن  العقيــد  العســكري  امللحق  يرافقه  رويار، 

شــابيل، وتم التــداول يف عالقات التعــاون بني جيي 

البلدين.

اختتمت زيارتها بلقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
عــــــكــــــر: نــــشــــكــــر وقــــــــــــوف قـــــطـــــر الــــــدائــــــم
ــم يــــد الــــعــــون لــه ــ ــدي ــ ــق ــ ــان وت ــنـ ــبـ ــ لـ ــ ــان ــ ــى ج ــ ــ ال

الد ي  و ال ر ت

رئيــس  نائبــة  إختتمــت 
االعامل  ترصيــف  حكومــة 
ووزيرة  الوطني  الدفاع  وزيرة 
بالوكالة  واملغرتبني  الخارجية 
زينة عكر زيارتها لدولة قطر، 
بلقاء مع رئيس مجلس وزراء 
دولــة قطر ووزيــر الداخلية 
الشي خالد بن خليفة بن عبد 

العزيز آل ثاين.
قطر  دولة  عكر  وشــكرت 
»الوقوف دامئا يف خالل  عىل 
لبنان  جانــب  اىل  األزمــات 
منوهة  له«،  العون  يد  وتقديم 

تزال  ال  التــي  »املســاعدات  بـ 
مستمرة منذ إنفجار مرفأ بريوت«.

وجرى خالل اللقــاء البحث يف التطورات 
يف املنطقــة عىل ضوء إجتامعــات وزراء 
العالقات  العربيــة، اىل  الــدول  خارجيــة 

اللبنانية القطرية وأوضاع الجالية اللبنانية.

وأكد الشي خالد بن خليفة بن عبد العزيز 
آل ثاين »إســتعداد قطر لتقديم أي مساعدة 
للبنــان يف ظل الظــروف الصعبة التي ير 
بها«، متمنيا »للبنان واللبنانيني اإلســتقرار 

والهدوء وأن ينعموا بأيام أفضل«.

ــم وتـــســـّلـــم مــنــه ــجـ ــى األبـــــاتـــــي نـ ــقـ ــتـ الـــبـــابـــا الـ
ــار املـــرفـــأ ــجـ ــفـ ــام انـ ــطـ ــن حـ ــ ـــنـــوعـــا م صــلــيــبــا مـــ

با ن ابا مست ا ال

ــة رس  ــت امان  اعلن
الرهبانيــة املرييــة 
املارونيــة يف بيــان، 
البابــا  »قداســة  ان 
التقــى  فرنســيس 
العــام  الرئيــس 
ــة  ــة املاروني للرهباني
االبــايت  املرييــة 
ــه  ــم يرافق ــار نج بي
االب  العــام  املدبــر 
العلــم  دومينيــك 
ــدى  ــام ل ــل الع والوكي

الرســويل  الكــريس 
بــل حــداد ووكيــل ديــر مــار  االب 
ــرح«. ــل ف ب ــري االب  ــوس الكب انطوني

ــىل  ــته ع ــم قداس ــايت نج ــكر االب وش
اهتاممــه ومحبتــه للرهبانيــة وللبنــان 
مجــددا »التــزام الرهبانيــة بدورهــا الروحي 

والرتبــوي«.  والوطنــي  واالجتامعــي 
وباملناســبة، قــدم االبــايت نجــم اىل البابــا 
ــواب  ــاب االب ــن اخش ــا م ــا مصنوع صليب
جــراء  بــريوت  يف  املحطمــة  والنوافــذ 
ــع يف  ــن آب 2020 صن ــع م ــار الراب انفج

ابرشــية بــريوت املارونيــة.
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تضّيق الفلسطينية  املقاومة 
عـــــــلـــــــى »مـــــــســـــــيـــــــرة 
ــلـــيـــة« األعــــــــام اإلســـرائـــيـ

د. مصطفى يوسف اللداوي

ما من شــٍك أن »مســرية األعــالم اإلرسائيلية« 
الســنوية، التي ينظمها املستوطنون اإلرسائيليون، 
القوميون،  واملتطرفــون  املتدينــون،  اليمينيــون 
وترعاها الحكومة وتؤمنها قوات الجيش والرشطة، 
مبناسبة ما يســمى ذكرى »توحيد شطري مدينة 
القــدس املحتلة«، مل تجر هــذا العام وفق املخطط 
واملأمــول، ومل ينجح منظموهــا والداعون لها يف 
تحقيق أهدافهم والوصول إىل غاياتهم املنشــودة، 
فقد اعرتضت املقاومُة الفلســطينية مسريتهم هذا 
العام بصورٍة الفتٍة، وقالت كلمتها الحاســمة بقوٍة 
بحزٍم، ووضعت  بجديٍة وتوعدت  ووضوحٍ، وهددت 
أمامهــا الكثري مــن العراقيل والعقبــات، وهددت 
سالمة املشاركني فيها وأمن الكيان ووهم سيادته، 
فتــم تأجيلها مرتني، وغــريت الرشطة اإلرسائيلية 
مســارها وحددت خط سريها بدقٍة وحزٍم أك من 

مرٍة.
مل يعــد خافياً عىل أحٍد أن مســرية األعالم التي 
جــرت يوم أمٍس يف الشــطر الرشقــي من مدينة 
القدس، كانت اســتفزازية وكيديــة، وفيها الكثري 
وقد  واملواجهة،  واإلرصار  والعنــاد،  التحــدي  من 
باهتًة  بدت  لكنها  وتهديدات،  ترصيحات  ســبقتها 
ضعيفــًة، محصــورًة مقيدة، خاضعــة للرشوط 
وملتزمة باالتفــاق، رغم أن الكيان الصهيوين كله، 
يراقبونها  كانوا  وهيئاٍت،  وأحزاباً  وجيشاً،  حكومًة 
وقلٍق،  بخوٍف  مســارها  ويتابعون  أعصابهم،  عىل 
ويخشــون يف أي لحظٍة أن تفلــت األمور من بني 
أيديهم، وتنزلق املنطقة كلها من جديٍد إىل مواجهٍة 
عنيفٍة، تخ الحكومة الجديدة أن تنجر إليها يف 

أول يوٍم لها يف السلطة.
قــد يرفــض البعــض أن يعــرتف أن املقاومة 
وطها، وحققت بعض  الفلســطينية قد فرضت 
مرادها، ومتكنــت من تثبيــت معادالتها الجديدة، 
، ولكن  وأخضعت العدو لبعــض ما تريد ورمبا أك
الحقيقة التــي ال ينكرها العدو، وال يســتطيع أن 
يخفيها حاقــد أو كاره، أو ينكرهــا جاهل أو غري 
عــارٍف، أن املقاومة الفلســطينية قد دخلت ألول 
مرٍة منذ أك من خمســني عاماً عىل خط املسرية 
ومسار املظاهرة، وأن ما كان قبل هذا العام مختلف 
كليــاً عام جرى يوم أمــس، وهناك مــن الوقائع 
يؤكد هذا  ما  والرباهني واملالحظات  واملشــاهدات، 

ويقويه. الزعم 
فاملتابع للمســرية ابتــداًء وانتهاًء، يــدرك أنها 
تعطلــت وتعرقلت، وأنها مل تجر يف موعدها املقرر 
يوم العا من أيار املايض، رغم أن هذا هو وقتها 
املحدد منذ سنواٍت، إذ أفشــلتها صواري املقاومة 
التــي توعدتهــا وأنذرتهــا، وهددتهــا وحذرتها، 
ونجحــت يف تفريق صفوفهــا وتفتيت جموعها، 
املســبقة، واســتعدادات  املنظمني  رغم تحضريات 

املهووسة. املستوطنني 
البائدة قــد عجزت عن  كام أن حكومــة نتنياهو 
القدس  طة  تنفيذها قبــل رحيلها، وطلبت مــن 
تأجيلها وتحديد موعٍد آخر لها، رغم أنها من شجعت 
عليها وســهلت إجراءهــا، لكنها وقــد كان القرار 
الســيادي لها، جبنت عن تنظيمها، وأخرت اجراءها 
إىل حني اســتالم الحكومة الجديــدة مهانها، رمبا 
بقصد اختبارها وإحراجهــا، والضغط عليها إلظهار 

وإخراجها. إلسقاطها  متهيداً  وفشلها،  عجزها 
واإلقليميون عىل  الدوليون  الوســطاء  دخل  كام 
خط املســرية، فتكثفت االتصاالت بقيادة املقاومة 
الفلســطينية، ومارســوا ضغوطاً كبــريًة عليها، 
املرحلة،  النفس ومترير  الطرف وضبط  بقصد غض 
وعدم التدخل إلفشــال املسرية أو تعطيلها، ولكنهم 
أجربوا عىل اإلصغــاء لرشوط املقاومة واحرتامها، 
وتأكيــد التزام العدو بها وعــدم خرقها، وإال فإنها 
ســتتدخل بطريقتهــا ولديها الجاهزيــة للتدخل 
اعرتف  وقد  والضبط،  التأثري  والقدرة عىل  الرسيع، 
الوسطاء  تدخل  طلبت  بأنها  إرسائيليون  مسؤولون 

التزامها برشوطهم. املقاومة، وأبدت  لدى 
أما خط سري املســرية فقد تغري وتبدل، ومل يجر 
وفق املخطط القديم واملســار الجديــد املأمول، وتم 
اختصــاره لئال ير يف األحيــاء العربية يف مدينة 
القدس، وهو مــا كانوا يريدونــه ويتطلعون إليه، 
ليؤكدوا رســالتهم السياســية والدينية، أن مدينة 
القدس هي عاصمة كيانهم األبدية واملوحدة، رغم أن 
املتظاهرين تجمعوا يف ساحة باب العامود ورقصوا 
أعالم كيانهم واســتمعوا إىل كلامت  فيها، ورفعوا 
زعامئهم، إال أن جموعهــم كانت مهزوزة وخائفة، 

ورسالتهم كانت منقوصة وعىل غري عادتها.
أما أعــداد املشــاركني باملقارنة مع املســريات 
الســابقة فقــد كانــت جــداً قليلــة، ونوعيتهم 
مختلفة، فقد اقترصت املشــاركة عىل قلٍة من غالة 
املســتوطنني وبعض القوميــني اليمينيني، إذ تقدر 
الذين شاركوا  أن عدد  اإلرسائيلية  اإلعالم  وســائل 
يف املســرية ال يزيدون بحاٍل عن األلــف متظاهر 
إال قليالً، يف حني أن عدد املشــاركني يف مسريات 

السنوات املاضية كان يفوق العرشة آالف بكثريٍ.
وما كان لهذه املسرية أن تنظم وتجري لوال مشاركة 
أك من ألفي عنرص من الرشطة والجيش اإلرسائييل، 
الذين حولوا املنطقة كلها إىل ثكنة عسكرية مغلقٍة، 
أو  إليها  الدخــول  الفلســطينيني من  منعوا خاللها 
االعتقاالت،  االقرتاب منهــا، ونفذوا فيها عــرشات 
ب من نجح من الفلسطينيني، من الرجال  وقاموا ب
والنساء، بالتسلل إىل املنطقة، حيث سجلت عدسات 

ب واملالحقة واالعتقال. املصورين حاالت ال
قد  أوىل مبرشة،  ناجحــة ومحاولة  إنها تجربة 
تتلوها محاوالت جديدة ومعادالت أخرى أشــد أثراً 
وأك وضوحاً وأقوى فعــالً، فاإلرسائيليون الذين 
أخذوا تهديدات املقاومة عــىل محمل الجد، ففعلوا 
منظومتهم الفوالذية، ووضعوا جيشــهم يف حالة 
اســتنفاٍر وجاهزيٍة، وحولوا مسار طريانهم املدين 
وعطلوا بعــض رحالتهم الجوية، يدركون متاماً أن 
املقاومة الفلســطينية قد نجحــت فعالً يف فر 
وطها، وتثبيــت معادلتها، وأنها ســتكون يف 
املراحــل القادمة أك جاهزيــة وأرسع رداً، وأبل 

فرضاً وأصدق وعداً.

بري يخر عن صمته.. واملعركة أصبحت »عاملكشوف«
محمد علو

من خار الســياق العام ملحــاوالت الخــرو من املأزق 
الحكومــي، فتح رئيس الجمهورية ميشــال عون النار عىل 
رئيس املجلس النيايب نبيه بري دون أن يســّميه يف محاولة 
لقطع الطريق عن كل مســاعي بري الحكومية، وذلك بعد أن 
اصطدمت املبادرة برفض رئيس التيــار الوطني الحر جربان 
باسيل لها، رغم البيانات الصادرة عن التيار، والتي تؤكد دعم 

مبادرة بري إىل أق الحدود.
فاجأت رئاســة الجمهورية الجميع بالبيان الناري الصادر 
عنها الثالثــاء، األمر الذي اعُترب عىل أنه تصعيد خطري بوجه 
مســاعي الحلول، وهو ما يبنّي، بحســب مصادر سياسية 
مواكبة، أن عون ال يريد حكومة، وأنه بكل تأكيد ال يريد للحل 
أن يُولد عىل يد رئيس املجلس النيايب، مشــرية اىل أن تعاطي 
العهد مــع األمور يعكس الرغبة الجامحة لدى التيار بتحقيق 

انتصارات سياسية حتى ولو كانت عىل أنقا البلد.
مل يتأخر رد رئيس املجلس كثــرياً، رغم ظن البعض أنه لن 
يرّد عىل البيان، إذ أصدر بري أمس بياناً وضع فيه النقاط عىل 
الحروف، وقالها رصاحة لرئيس الجمهورية: »انتم ال تريدون 
سعد الحريري رئيســاً للحكومة، وهذا ليس من حّقكم وقرار 
تكليفــه ليس منكم، وأن املجلس النيــايب قال كلمته مدوية 

جواب رسالتكم إليه«.
وتُشــري املصادر إىل أن صرب بري نفد من »ترصفات العهد 

الصبيانية«، األمر الذي يجعله يتمســك أك بسعد الحريري 
من باب حاميــة صالحيات املجلس النيــايب، الذي يعود له 
وحده حق تسمية الرئيس املكلف، مشددة عىل أن رّد بري، وإن 
كان تضمن التأكيد عىل امل باملبادرة، إال أنه مبثابة إعالن 

حرب عىل التعطيل الذي متارسه رئاسة الجمهورية.
أصبح بري مقتنعاً أن العهد يريد »بيع« الحكومة ملن يدفع 
، وأنه رغم األوضاع الكارثيــة التي ير بها البلد، ال يزال  أك
مرصاً عىل تعويم جربان باســيل كرشط اسايس للقبول بأي 
حل، وترى املصادر أن بري سّمى العقد بحقيقتها، وهي أوالً: 
رغبة رئيس الجمهورية بتســمية 10 وزراء ما يعطيه الثلث 
املعطل، واألهم أنه تحدث عــن نية تكتل »لبنان القوي« عدم 
إعطاء الحكومة الثقة، ما يعني أن رئيس الجمهورية الذي ال 
يلك حّق التصويت داخل الحكومة يريد أن يكون له وحده 10 

وزراء، وهذا ما ال يكن أن يحصل.
وتُشــري املصادر إىل أن بيان بري يؤكد كل املعلومات التي 
تحدثت عن رفض جربان باسيل ملبادرة رئيس املجلس، ويبدو 
أن الجواب وصل اىل بري الذي قرر التصعيد بوجه الرئاســة 
االوىل، ما يجعل األمور تتجه اىل مزيد من التعقيدات، ورمبا 
تكون النتيجة اعتذار الحريري وإدخال األزمة السياسية يف 

مرحلة اك صعوبة، أو متسكه بالتكليف إىل ما ال نهاية.
كل هذه التطورات السياســية تأيت عىل وقع الجوالت التي 
تقوم بها السفرية الفرنسية يف بريوت ملحاولة إحياء املبادرة 
الفرنسية عرب دعم مبادرة بري، وعىل وقع زيارة وفد كبري من 

املســؤولني الكبار يف  االتحاد األورويب يوم السبت املقبل اىل 
بريوت،   إلجراء التحضريات الالزمة إلنجاح املؤمتر األورويب 
املقرر انعقاده األســبوع املقبل لبحث امللف اللبناين، وتشري 
املصادر اىل أن املستجدات السياسية خّربت األرضية الالزمة 
لنجاح مؤمتر كهذا، كاشفة أن الوفد، بحال استمرت التعقيدات 
عىل ما هي عليــه، قد يفكر بتأجيل املؤمتر، أو اســتخدامه 

لتوجيه رسائل شديدة اللهجة للمسؤولني اللبنانيني.

ــى الـــشـــامـــلـــة ــوضــ ــ ــف ــ ــــدر قــــضــــائــــي:إّمــــا ال مــــ
ــة بـــقـــيـــادة قـــائـــد الــجــيــش ــي ــال ــق ــت ــة ان ــوم ــك وإّمــــــا ح

روجيه شاهني

مل ير بتاريــ لبنان القديــم او الحديث مثل هذه 
ازمة مقصودة عن سابق  انها  التي يقال عنها،  االزمة 
الطبقة السياســية  تصــور وتصميم من قبل هــذه 
الفاشــلة بــادارة البالد، مــن املســؤولني الحاليني 
الذيــن يعمــدون اىل تهديم وتعطيل كل املؤسســات 
ذريعة  تحت  يوما  والخاصة،  والرســمية  الدستورية 
االصــالح والتغيري، ويوما تحت ذريعــة »ما خلونا«، 
بحقوق  املطالبــة  اىل  االمــور  معهم  وصلــت  حتى 
املســيحيني املهــدورة، والتي كانوا الســبب الرئي 
90/89/88 والســبب  بدءا من  يف اضعاف حقوقهم 
الرئي التفاق الطائف املشؤوم، الذي اوصل اىل نزع 
الحساســة  واملراكز  الدســتورية  الصالحيات  معظم 

املوارنة. وباالخ  املسيحيني،  من  واالساسية 
ويجــري الســعي ايضــا اىل تهديم مــا تبقى من 
صالحيــات او مراكز، فيوما يتــم الهجوم عىل حاكم 
مــرصف لبنان ريا ســالمة، ويومــا عىل رئيس 
ويوما  عبود،  ســهيل  القايض  االعىل  القضاء  مجلس 
العامد  الجيش  قائد  وعىل  العســكرية  املؤسسة  عىل 
جوزف عون الذي يعمل عىل الحفا عىل املؤسســة 
العســكرية املتبقية وعدم املــّس بها تحت اي عنوان، 
وقد اثبــت جدارتــه وكفاءته وقدرته عــىل احتواء 
ومعالجــة وضبط االوضاع الصعبة لهذه املؤسســة 
حيث يؤكد قائد الجيش مــرارا ان الجيش اللبناين هو 
الدســتورية،  وملؤسســاته  للبنان  الوحيدة  الضامنة 
لذا قام بتلبية عدة دعوات من دول الســتيضاح امور 
املؤسسة العسكرية، بعد ان جف مخزون مستودعات 
الجيش. وتقول املصادر املتابعة، ان الزيارات عن دعم 
لدعم  الدول  لدى هــذه  االكرب  االهتــامم  الجيش هي 
الجيــش اللبنــاين ، الن قائد الجيش اثبــت للمجتمع 
الــدويل جداراتــه واعربوا عن ثقتهــم به من خالل 
والوطني،  الحكيم  وتعاطيــه  اللبنانية  لالزمة  ادارته 
ظل  يف  وضبطها  العســكرية  املؤسسة  تجاه  خاصة 

تعيس. معيي  وضع 
واشارت املصادر اىل ان الوضع يف لبنان عىل شفري 
االخري،  الفرن  الرئيس  كالم  بعد  وخاصة  االنفجار، 
حيث مل يتم انتخاب مجلس قضــاء اعىل ، مع العلم، 
ان وزيرة العدل قامت بواجبها بارسال اسامء القضاة 
الحكومة،  االعــىل ورئيس  القضاء  اىل رئيس مجلس 
مــع علمها بعــدم املوافقــة عىل االســامء، كونهم 
الذي ال يفر عن التشكيالت  العهد،  محســوبني عىل 
القضائية من خالل التوقيع عليه، الســباب تعطيلية 
فقــط، يف حــني ان عــدم التوقيع من قبــل رئيس 
القضاة،  عىل  وماديا  معنويا  رضرا  يُسّبب  الجمهورية 
، مام  ويؤخر دراجاتهم يف الرتقي يف السلك القضا

ينعكس ســلبا عىل عمل القضاة يف اداء واجباتهم.
ويف هذا املجال، اقدم عدد مــن القضاة عىل تقديم 
اســتقالتهم، وتــم رفضها من القــايض عبود ومن 
النائــب العــام التميــزي القايض غســان عويدات، 
وكان لوزيرة العدل مــاري كلود نجم ايضا، دور كبري 
اســتقاالتهم  قدموا  الذين  القضاة  مــع  التواصل  يف 
القضاة  انها تنّسق بني كبار  الرتيث، عدا  وحثتهم عىل 
للقضاء، وتعمل بصمت  باقــل رضر  لتمرير ما يحدث 
املســتوى، حتى قال عنها  تام وهدوء وبتقنية عالية 
مرجع قضا »انها وزيــرة العقل يف زمن الجنون«، 
االجنبية  الســفارات  ان  آخر مطلع،  يقول مرجع  كام 
والغربيــة تتابــع ادق اعاملها، خاصة بعد ارســال 
اقرتاحها تعيني القضاة االربعة، وفقا لطلب ســيايس 
كبري، بعد ســجال حاد مع احد السياســني املعاقبني 
اال  بعد رفضها هذه االسامء،  االســامء،  القرتاح هذه 
انها عادت وارسلت االسامء، مع علمها بعدم املوافقة 
انها رضخت لطلب مســؤول سيايس كبري  اال  عليهم، 
الرضاء املعاقب، حيث ســجل لدى احدى الســفارات 
ان الوزيــرة نجم تســعى لحلحلة االمــور الخالفية، 
وتسعى جاهدة بالتنســيق مع مجلس القضاء االعىل 
برئاسة القايض ســهيل عبود والنائب العام التمييزي 
السلك  امام  االلغام من  القايض غسان عويدات الزالة 

القضــا وتحييده عن رصاعات السياســات املدمرة 
الرسمية  اىل  الدســتورية  من  الدولة  مؤسسات  لكل 

الخاصة. اىل 
اال وأصابها: التدمري مل يرتك مؤسسة 

- حكومة ترصيف االعامل ال ترّصف اعامال.
يك  الوزير   ، - وزارة االقتصاد، حدث وال حــر 

التجار. كبار  احد  ومع  بالفساد 
الخارجية دون سياسة خارجية.  - وزارة 

- وزارة الطاقة، ال كهرباء وخطط  فاشــلة منذ 12 
تاجر«.  يا  عينك  عاما، وهدر وفساد وصفقات »عىل 

وادوية. مواد طبية  ال  - مستشفيات 
- صيدليات بدون دواء.

االستشفاء.  تكاليف  يتحّمل  ال  اجتامعي  ضامن   -
بنزين. - محطات وقود دون 

- افران دون خبز.  
مصــدر قضا يقول: نحن امام حلّني ال ثالث لهام:

- امــا الفو العامة الشــاملة التي ال احد يعرف 
اين تصل، وكل مسؤول هو تحت ترصف غضب الشعب 
الجائع الذي لن يرحمم احدا، وســتكون هناك فو 
مل يعرفها لبنان يف تاريخه نتيجة فشــل واســتكبار 
العفة  تدعي  التــي  الحكمة  الطبقة  وفجور وفســاد 

العكس.  وتعمل  واالصالح  والطهارة 
- اما نحــن امام حكومــة انتقالية بقيــادة قائد 
الجيــش العامد جوزف عــون، خصوصــا بعد كالم 
التامة  والثقة  اللبناين  الوضــع  الفرن عن  الرئيس 
املجتمع  بهــا من  التي يحظى  والثقة  الجيــش  بقائد 

الدويل.

ألقت وزيرة االعالم يف حكومة ترصيف األعامل منال 
عبد الصمد نجد كلمة لبنــان يف الدورة الـ 51 ملجلس 
وزراء اإلعالم العرب يف القاهرة، قالت فيها: »أجدد متسك 
اإلعالم اللبناين باملسؤولية الكاملة حيال قضايا أوطاننا 
العربية، وندعو ونؤكد عىل متســكنا بتاريخنا وقيمنا 
وتقاليدنا املشــرتكة، والعمل عىل إبراز متيزها بافضل 
السبل. أشارك مجلسكم، حاملة معي أوجاع بريوت التي 
تتأمل منذ انفجار املرفأ يف 4 آب 2020 ، البلد الصغري، بني 
إخوته البلدان العربية، استضاف العدد األكرب من اشقائه 
النازحني وفق قاعدة »بيت الضيق بيساع أللف صديق« 
إىل أن انفجرت الجغرافيا الضيقة بنا وبهم. أك من 50 
مليار دوالر رتب النزوح الســوري عىل لبنان، الذي كان 

ي أصال تحت عبء دين عام، األمر الذي ساعد يف اإلرساع 
يف عملية االنزالق نحو أزمة اقتصادية غري مسبوقة، مل تعد 
تنفع معها املسكنات وإمنا الحلول الجذرية، ولن ننجو من 
نية واملستقبلية إال بتضامن عريب ودويل معنا«. مهالكها ا

وختمت عبد الصمد »نحن نعــول عىل دعمكم الثمني 
بتأييد ترشيح بريوت عاصمة لإلعالم العريب لعام 2023، 
إلعطائها الفرصة لإلضاءة عىل معاناتها نتيجة مرورها 

بظروف استثنائية، خالل العامني املنرصمني«.
وكانت عبــد الصمد التقت صباحــا يف مقر األمانة 

العامــة، األمني العام لجامعة الــدول العربية أحمد أبو 
الغيط الذي قــال »ان الجامعة تســعى جاهدة لتقديم 
إرســال شحنة  للبنان، وأنها بصدد  املســاعدة والدعم 
جديدة من األدوية واملســتلزمات الطبيــة إليه«، مؤكدا 
أهميــة »اإلرساع يف تشــكيل حكومــة جديــدة من 
الكفاءات، بحيث يجــري متكينها من إجراء اإلصالحات 
ورية«، مشــددا عىل »أهمية تحمــل كافة القوى  ال
السياســية يف لبنان املســؤولية للخــرو بالبالد من 
حالة االنسداد الســيايس التي أوصلت البالد إىل مأزق 

اقتصادي واجتامعي خطري«.

اركت في مؤتمر العمل الدولي االفتراضي

بحق االسرائيلية  املمارسات  يّمين: 
العالم في  السام  تهّدد  الفلسطينيين 

طالبت وزيرة العمل يف حكومة 
ترصيف االعامل مليا يني، املجتمع 
الدويل بان »يقف أمام مسؤولياته، 
واتخاذ ما من شأنه إلجبار الكيان 
االرسائيــيل الغاصب، عىل الكف 
عن مامرســاته االستفزازية يف 
والتي  الفلســطيني  الشعب  حق 

تهدد األمن والسالم يف العامل«.
كالم يني جاء بصفتها رئيسة 
مؤمتر  اىل  العربيــة  املجموعة 
افرتاضيا  املنعقــد  الدويل  العمل 
يف دورته الـ109واستهلت كلمة 
بالقول:  املؤمتــر  يف  املجموعة 
»خالل العامني املنرصمني تفشت 
جائحــة وبائية خطرية مل يعرف 
العامل لها مثيــال، حصدت أرواح 
املاليني من البرش، وتسببت بأرضار 
صحيــة واقتصادية واجتامعية 
تحديات  وفرضــت  جســيمة، 
إضافية عىل أسواق العمل، أبرزها 
الفعلية،  انخفا ساعات العمل 
العامل،  أعداد كبرية من  وترسيح 
مــام أدى إىل فقــدان املاليــني 
لوظائفهم، وإفالس وإغالق كثري 
من الرشكات وخصوصا الصغرية 
الدخل  مستوى  وانخفا  منها، 
لدى فئات عريضــة من العامل، 
فأدى ذلك إىل ازدياد معدل البطالة، 
وتفاقم نسبة الفقر، وكانت آثارها 
أشــد عىل الفئات املســتضعفة 

الشــباب  من  حرمانا  واألكــ 
املرشوعات  وأصحاب  والنســاء 

الصغرية«.
الشــعب  زال  »مــا  وقالــت: 
الفلســطيني يعاين سياســات 
القهر والتمييز والفصل العنرصي، 
وما زالت متتهــن كرامته ويحرم 
له  املكفولة  التمتــع بحقوقــه 
مبوجــب القوانــني واملواثيــق 
املختلفة، وال  الدوليــة  واألعراف 
زال العامل العرب يف فلســطني 
يف )الضفة والقطاع( وكذا الحال 
يف هضبــة الجوالن الســورية 
ويف جنوب لبنان يتعرضون مثل 
من  لكثري  الفلسطينيني  إخوانهم 
القرسي  وللتهجــري  املضايقات 
واالستيالء عىل األرايض والبيوت، 
يقاسون صنوفا شتى من العذاب 
الحواجز  يف  لساعات  والتوقيف 
األمنية املتعددة التي تقيد حركتهم 
ومتنعهم من مامرســة أبســط 
العيش  الطبيعيــة يف  حقوقهم 
بكرامة فوق أرضهــم. وإننا من 
هذا املنرب نطالب بإسم املجموعة 
العربية بأن نضع املجتمع الدويل 
أمام مســؤولياته، واتخاذ ما من 
الغاصب،  الكيان  إلجبار  شــأنه 
للكف عن مامرساته االستفزازية 
التي تهــدد األمن والســالم يف 

العامل«.

ــوي: حـــظـــر أنــشــطــة ــ ــوسـ ــ ــن املـ ــي ــس ح
والسيادة العطاء  حظر  يعني  الله  حزب 

حسني  الســابق  النائب  أشار 
املوســوي يف ترصيح له، اىل ان 
»احدهم قال: لقيام دولة مطلوب 
وتحويل  الله  حزب  أنشطة  حظر 
 ... لبنان لبقعة ســياحة وفن ال
ونقول: حظر أنشــطة حزب الله 

يعني حظر الخري والعطاء والعزة 
والسيادة، وتحويل لبنان إىل بقعة 
...طبعا بالتعاون  سياحة وفن ال
مع الفرقة املوسيقية اإلرسائيلية، 
يعنــي تحويلــه إىل بقعة بغاء 

وعواء...نعوذ بالله من غضبه«.

ي مد تلت ابو ال د ال

نة خ مـــن  أخـــــر  لـــبـــري:  وهـــــاب 
ــة مـــع عــــون إلنـــهـــاء املــــأزق ــل ــشــك امل

ــن املــهــالــ ــن نــنــجــو مـ ــمــد: لـ ــد الــ عــب
مــعــنــا ودولـــــــي  ــي  ــربـ عـ ــن  ــام ــض ــت ب إالّ 

غرد رئيــس حزب »التوحيد العــريب« وئام وهاب 
عرب »تويرت«: »ملاذا يا دولة الرئيس بري هذا التحامل 
عىل الحلفــاء السياســيني ملاذا يا دولــة الرئيس 
خرين وتنــكل بالحلفاء دولة  تســتقتل لحامية ا
الرئيس مبحبة أقول لك حاميتك لســعد لن تساعده 
يف التشــكيل فاألســباب املانعة أكرب منا.أخر من 
شخصنة املشــكلة مع الرئيس عون وساعد بإنهاء 

املأزق«.
مــن جهة ثانيــة، اســتقبل وهــاب، يف دارته 
بالجاهليــة، النائب فيصل كرامــي، وتم البحث يف 

موضوع الحكومة.
وأفاد بيان للمكتب اإلعالمي لوهاب أن »الجانبني أكدا 
رضورة تشكيل الحكومة، وأن يسارع الرئيس املكلف سعد 
الحريري إىل تقديم تشــكيلة واثنتــني أو ثالث، وأن يتم 

النقا مع رئيس الجمهورية يف هذا املوضوع«.
وختم »كــام العرقلة والتعطيل يف حاجة إىل فريقني. 
كذلك، فإن النهو والقيامة يف حاجة إىل فريقني. الله 

يهديهم، ونشهد والدة حكومة قريبا«.

ا و و رام ي

ان  كرامي  لقائه  بعد  أكــد 
قــريــبــة ــحــكــومــة  ال والدة 

ــر  ــم ــؤت ــي م ــ ــت فـ ــ ــاركـ ــ ـ
ــعــرب ال االعـــــام  وزراء 
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العهد؟ نهاية  حتى  حكومة  وال   ... ــار الـــشـ فــي   » كــبــا و سياسي  عيد  ت
تعطيا! كــفــى   : بــاســيــل  ضــد  ــحــمــراء«  ال الــعــيــن  بـــ الــلــه  حـــزب  تــطــالــ  آذار   

عيل ضاحي

تجُدد االشــتباك عىل جبهــة بعبدا - عني 
 التينة - بيت الوســط، بعــد بيان تصعيدي 
األوىل صّوب عىل  الرئاسة  الرئاسة  أصدرته 
الثانيــة يف انتقاد رصيــح ألدائها ودورها 
كجهة وســيطة بني طريف النزاع، ما يخفي 
 اعرتا رئاســة الجمهورية عىل طروحات 
رئيس مجلس النــواب نبيه بري، ورد االخري 
الناري ، يؤكد ان االمور الحكومية تتجه اىل 
تصعيد سيايس كبري، ستكون ثاين تجلياته 
بعد اول داللة امس،عرب »القصف« بالبيانات، 
و يف »العراضة العاملية« يف الشارع، ولقول 
انه  السيايس  كل طرف من اطراف االشتباك 
موجــود وانه مع نبض النــاس وجامهريه 

خصوصاً.
هذه االجواء ترى فيها اوساط نيابية يف 8 
آذار إنها بداية مشوار صعب وطويل وملتهب 
يف السياســة وداخل مجلس النواب وحتى 

يف الشارع، وتشري اىل ان مشــاركة كل االحزاب من »حركة 
امل« و«املســتقبل« وحزب الله وحتى »التيار الوطني الحر« 
يف التظاهرة ضد الغالء وضد مامرسات السلطة، يطرح الف 
عالمة اســتفهام، خصوصاً ان االحزاب املكونة لالتحاد هي 
االحزاب املشــاركة يف السلطة باستثناء »االشرتايك«، والذي 
يشــارك »مواربة« اليوم يف حكومة حسان دياب املستقيلة، 
وبالتايل، ضد من يتظاهرون وتقول االوساط ان اك الذين 

يرفعون اصواتهم ضد الفساد ال عجب انهم اك الفاسدين!
وتجدر االشــارة اىل ان أشكال مشــاركة احزاب املعارضة 
املســيحية ومنها )»القــوات«، »الكتائــب«( والتي هي من 
مكونات االتحاد العاميل العام والعديد من النقابات واالتحادات 

املشاركة، يف التظاهرات مل تتضح ومل تحسم بعد.
وتقول االوساط التي اطلعت عىل بعض املداوالت التي جرت 
يف االيام املاضية، وقبل بيان بعبدا امس االول، والذي نســف 
كل جهود بري وحــزب الله واحرق »مراكب خط الرجعة« مع 
بري والرئيس املكلف سعد الحريري، ومل يسلم حتى حزب الله 

منه، ان بري كان يســتعد إلنعا مبادرته عرب إطالق جولة 
مشاورات جديدة وتكليف  معاونه السيايس النائب عيل حسن 
خليل التواصل مــع مختلف األطراف املعنيــة بالتأليف، يف 
 محاولة أخرية إلحداث خرق يف جــدار األزمة، وان الحريري 
كان يح مع بري ملســودة تشــكيلة جديدة من 24 وزيراً، 
وكان يجــري العمل عىل »متريرها« اىل بعبدا قبل عرضها يف 

لقاء ثنا بني عون والحريري. 
فأ بيان بعبدا وامس رد عني التينة عليه ليدخل التأليف 
الحكومي ومبادرة بري يف نفق مظلم وصوالً اىل مشــوار 
ســيكون طويالً من الفرا والخواء الســيايس، ويف ظل 
معادلة قامتة قوامها: رئيس مكلــف ممنوع من التأليف، 
نواب مكبل  الترصيف، ومجلس  ورئيس مســتقيل يرفض 
بال حكومة اصيلة وســلطة سياســية متخبطة، وقوى 
امنية ومؤسسات منهكة بانعدام االموال واالعتامدات، مع 
توقع النفجــار معيي واجتامعي ومايل كبري وصوالً اىل 
فو ستشمل كل القطاعات وكل املرافق ولن توفر لقمة 
العيش وحبة الدواء وليرت البنزين وليرت املازوت والكهرباء 

واالنرتنت.
وتؤكد االوســاط ان اسباب تصعيد النائب 
جربان باســيل ومن خلفه الرئيس ميشــال 
عون االخري، غري مفهومة، وخصوصاً ان كل 
االطراف تبلغوا يف لبنان ان الحكومة اللبنانية 
والوضــع اللبناين ليس يف بال او اهتاممات 
إدارة جو بايــدن، وان االدارة االمريكية »آخر 
همهــا« ان ينهار لبنان وان يصل اىل املهوار، 
الله  ومن باب اكــامل الضغط عىل حــزب 
وخلفه العهد العــوين وللقول لجامهريهام 
:«تفضلــوا وخــذوا ما جنتــه ايديكم وهذا 
العهد القوي الذي اتيتم به«!وتقول »سيكتب 
التاري ان حزب الله ا بعهد هو أسوأ عهد 
رئايس يف تاري لبنان ولن يسلم حزب الله 

من هذه املسؤولية« .
وتقول االوســاط ان الجو داخــل 8 آذار 
والتي  باسيل،  مامرسات  من  وغاضب  عاتب 
اوصلت »الثنا الشــيعي« وخصوصاً حزب 
الله  وبري اىل الحائط املســدود، وافشل آخر 
محاولة النقاذ عون وباسيل شخصياً وانقاذ العهد، لحكومة 
تدير الفــو واالرتطــام واالنهيار بالحــد االد وليس 
االنقــاذ الرسيع حتى ال يكون هناك مبالغة، وتشــري اىل ان 
هناك اجامعا داخل هذا الفريق ليكشــف حزب الله عن »عينه 
الحمراء« و«قســوته« ضد حليفه باســيل والذي دفع عناده 
وتصلبه وارصاره عىل وعد بتبني ترشيحه الرئايس، مام دفع 
مرجــع كبري  يف 8 آذار اىل القول: »انه مل ير احداً مبثل عناده 
وتخبطه وانه يرفض يد املســاعدة له وللبلد، وامتنى ان اعرف 

ما يدور يف مخه من الداخل«
وتقــول االوســاط ان البلد يتجه عمليــاً اىل وضع صعب  
جدا حتى نهاية عهد عون، وان مطلــب 8 آذار وحلفاء حزب 
الله منه ان يحســم امره مع حليفه، وان يضغط عليه لوقف 
ر االكرب مثله ومثل  التعطيل وتشــكيل الحكومة النه املت
العهد وباســيل وباقي البلد، ومل يعد جائزاً تركه عىل »راحته« 
والتعاطي معه بليونة واســرتخاء، وكأن البلد بألف خري وكل 

» متام«!   

ــّرق  ــطـ ــاد وتـ ــ ــب ــ ــي ال ــ ــة ف ــامـ ــعـ ــون بـــحـــ االوضــــــــا الـ ــ عـ
ــا ــاب ــب ــة مـــع ال ــحــّي ــي ــس ــ امل ــوائـ ــطـ ســــــاء الـ ــاء ر ــقـ الــــى لـ

ابراهيـــــــــــــــم عـــــــــــــــر خـــــــــــــــال لقاءاتـــــــــــــــه فـــــــــــــــي موســـــــــــــــكو 
ــرائيلية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات االسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخروقـ ــــي و ــ ــ ــ ــ ــ ــــع الحكومـ ــ ــ ــ ــ ــ الوضـ

بح مستجدات املفاوضات مع وفد ترسيم الحدود
 : ــ ــري ــه ــت ــار وال ــكـ ــتـ ــحــة االحـ ــاف ــك ديـــــاب تـــــرأ اجـــتـــمـــاعـــا مل
للفوضى ــق  ــري ــط ال ويـــمـــّهـــد  ــ  مــخــي بـــالـــشـــوار  ــشــهــد  ن مـــا 

ا ونهرا ا       ون مست ق

ع جت يا ي ا

عر رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون مع رئيس 
الطائفة االنجيلية يف لبنان وسوريا القس جوزف قصاب 
الذي اســتقبله  قبل ظهر أمس يف قــرص بعبدا، االوضاع 
العامــة يف البالد والتطورات السياســية الراهنة يف ظل 

الظروف املعيشية واالقتصادية التي ير فيها لبنان.
وتم التطرق خالل اللقاء الذي شــارك فيه النائب إدغار 
طرابل والقايض فوزي داغــر، إىل اللقاء الذي دعا اليه 
ساء الكنائس  البابا فرنســيس يف األول من متوز املقبل ر
املسيحية يف لبنان بعنوان »من أجل السالم يف لبنان«، وال 
ساء الطوائف  سيام أن القس قصاب سيشــارك فيه مع ر

املسيحية األخرى.
وعر الرئيس عون وجهة نظره من االحداث والتطورات 
التي يشهدها لبنان وعدد من دول املنطقة، معربا عن تقديره 
لـ »مبادرة االب االقدس واهتاممه الدائم بلبنان وشــعبه، 
والصلوات التي يرفعها من حني اىل آخر من اجل اســتقراره 

وتعزيز السالم والعيش املشرتك بني أبنائه«.

وأوضح القس قصاب انه اســتمع »باهتامم اىل وجهة 

يته واالســس الواجــب اعتامدها  نظــر الرئيس عون ور

للمحافظة عىل دور لبنان يف محيطه والعامل«.

من  من العام ان املدير العام ل أعلنت املديرية العامــة ل

العام اللــواء عباس إبراهيم با زيارته إىل روســيا بعد 

وصوله أمس االول بلقاءيــن يف وزارة الخارجية ومجلس 

الدومــا، حيث اســتهل اجتامعاته بلقاء مــع نائب وزير 

الخارجية ســريغي فريشــينني، تركز البحث خالله عىل 

الوضع الحكومي وأهمية تشكيل الحكومة يف أرسع وقت.

وأوضحت املديريــة يف بيان ان املحادثات تناولت ايضا دور 

روســيا يف مكافحة اإلرهاب وأسبابه، ويف دعم موسكو 

للجيش اللبناين واملؤسســات األمنية، ويف امكان تسهيل 

دخول اللبنانيني إىل األرايض الروســية من دون تأشــرية 

ُمســبقة، كام موضــوع الخروقات اإلرسائيليــة املتزايدة 

للسيادة اللبنانية واهمية دور موسكو يف هذا املجال.ويف 

لقاء آخر، عقد إبراهيــم اجتامعا مع رئيس لجنة العالقات 

الخارجية يف مجلس الدوما ليونيد سلوتســ حيث أكد 

االخري عىل اهمية موقع لبنان بالنسبة لروسيا، وكشف أن 

اللجنة بصدد التحضري لزيارة وفدا برملانيا اىل لبنان لالطالع 

عىل الوضع والدفع بالعملية السياســية لالمام، وتطوير 

العالقات املشرتكة بني البلدين.

ترأس رئيــس حكومة ترصيف 
األعامل حسان دياب بعد ظهر امس 
اجتامعا  الحكومية،  الرسايــا  يف 
بحــث يف موضــوع مكافحــة 
االحتــكار والتخزيــن والتهريب، 
الــوزراء يف حكومــة  ه  حــ
ترصيــف االعامل، وشــخصيات 

امنية وعسكرية واجتامعية.
دياب يف  قال  االجتامع،  بداية  يف 
كلمته: »إن البلد ير بأصعب مرحلة 
ويف ظل تعقيدات شديدة جدا ال يكن 
تفكيكها بحكومــة ترصيف أعامل. 
الدولة  بتحلل  وإن ما يحصل يساهم 
وإنهــاء وجودها، وبالتــايل ذهاب 
. إن ما نشاهده يف  البلد إىل الفو
الشــوارع مخيف ويقدم مناذ عن 

، وهذا أمر مخيف ونتائجه كارثية، ألنه  غياب الدولة. الناس مت الفــرا
يهد الطريق لفكرة األمن الذايت وبالتايل يعني الفو املنظمة وترشذم 
البلد. مضيفا  »املطلوب التعاون بني اإلدارة والقضاء واألمن ملواجهة جشع 
بعض التجار. وال أعلم برصاحة، إذا كان البعض من هذه املامرســات التي 
تحصل، يف أك من موقع، مرتبط بأجندة سياسية يف سياق الضغوط 
التي تحصل. بكل األحوال، املطلوب حالة اســتنفار قصوى، للبحث عن 
األدوية وحليب األطفال والبنزين واملازوت واتخاذ أق العقوبات بحق كل 
املحتكرين واملهربني. يجب كرس هذه املنظومة من اإلنتهازيني هذه رسقة 

موصوفة ألموال الدولة والناس، ويجب محاسبتهم«.
وبعد انتهاء االجتامع، تال وزير السياحة والشؤون االجتامعية 
يف حكومة ترصيف االعامل رمزي مرشفيــة التوصيات، فقال: 
»ناقشنا ما يحصل بالنســبة ملعاناة املواطنني يف الحصول عىل 
حاجاتهم من هذه املواد. واستمع املجتمعون إىل تقارير حول هذه 

األزمات من الوزراء املعنيني واألجهزة األمنية، إضافة إىل التعميم 
الصادر عن النيابة العامة التمييزية بخصوص مالحقة التهريب 
واإلحتكار والتخزيــن. كام جرى التــداول يف اقرتاحات عملية 

وموضوعية لتخفيف األزمة عىل املواطنني.
من جهة ثانية، إســتقبل الرئيس دياب يف الرسايا الحكومية، 
الوفد العســكري املفاو يف ملف ترســيم الحــدود البحرية 
الجنوبية ضم: العميد الركن بســام ياســني، العقيد الركن مازن 
بصبوص، وسام شباط ونجيب مسيحي، يف حضور مستشاري 
رئيس الحكومة خ طالب والعميد حسني ضاهر. وأطلع الوفد 

دياب عىل ما وصلت إليه املفاوضات فيام يتعلق برتسيم الحدود.
وقبل الظهر، إســتقبل ديــاب وزير البيئة املرصي الســابق 
مصطفى كامل يرافقه عدد من أعضــاء مركز »بازل« اإلقليمي 
سيا وشامل أفريقيا، وجرى عر ملشاريع بيئية وإمنائية يف 

لبنان من خالل املركز.

الحريري بح التطورات مع سفير روسيا
اســتقبل رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري عرص امس، يف 
»بيت الوسط«، الســفري الرويس ألكسندر روداكوف، يف حضور 
املبعوث الخاص للحريري إىل روســيا جور شــعبان واملستشار 
للشؤون الدبلوماســية الدكتور باسم الشــاب، وعر معه آخر 

التطورات السياسية يف لبنان والعالقات الثنائية بني البلدين.
وكان الحريري قد التقى رئيس دير مزار سيدة حريصا األب 

فادي تابت، وبحث معه يف األوضاع العامة.
كام استقبل األمني العام الجديد للمدارس الكاثوليكية األب 
يوسف نرص، وعر معه أوضاع القطاع الرتبوي، ومتنى له 

التوفيق يف مهامه.

تداعيات اعتذار الحريري أخطر من املراوحة في التألي نهيار والحقوق الطائفية خارطة تحالفات إنتخابية... وتوظي ل
هيام عيد

تك الحســابات لدى رئيس الحكومة املكلف ســعد 
الحريري وفريقه الســيايس، بعد النتائ التي آلت إليها 
مبادرة رئيس مجلس النــواب نبيه بري، خصوصاً لجهة 
الحمالت غري املسبوقة عىل خط تأليف الحكومة، والتي 
تُنذر، وكام تقول أوســاط نيابية واسعة اإلطالع،  ملرحلة 
جديدة من املواجهات السياســية، وذلك يف الوقت الذي 
اللبنــاين إىل املرسح الدويل  عاد فيه العنوان الحكومي 
يف ضوء الزخم الذي استعادته العاصمة الفرنسية سواء 
بالنسبة ملبادرتها أو بالنســبة للضوء األخ األمرييك 
الذي أعطاه الرئيس األمرييك جو بايدن للرئيس الفرن 
إيانويل ماكرون، من أجل اإلحاطة بامللف اللبناين وذلك 
تحت عنوان دعم اللبنانيني والعمل عىل منع سقوط لبنان 

وانهياره بالكامل.
ورأت األوساط أن األزمة يف لبنان قد تخطت وبأشواط 
كل األزمات التي ســبق وأن تعر لها لبنان واللبنانيون 
والحروب  اإلرسائيلية  واإلجتياحات  الحرب  خالل سنوات 
الالحقة، وبالتايل، فإن أي تصعيد أو تدهور عىل الساحة 
الســلبية  التداعيات  اللبنانية، ســوف ينعكس لجهــة 
والدراماتيكية عىل أك من ســاحة مجــاورة أو بعيدة 
وبشكل خاص عىل الساحة األوروبية يف ضوء التقارير 
الديبلوماسية املتداولة عن خشية بدأت تُسجل لدى العديد 
من دول اإلتحاد األورويب من تكرار سيناريو الهجرة عن 
طريق البحر من بريوت باتجــاه أوروبا والذي حصل من 

تركيا منذ أعوام وبسبب الحرب يف سوريا.
وانطالقاً من هذا املشهد، يأيت قرار »فرملة » استقالة 
الحريري من التكليف، وذلك وفق األوســاط، التي تكشف 

أن قــرار اســتقالته، والذي يبــدو »معلقــاً » اليوم، لن 
يجري حســمه بالطريقة التي ستؤدي إىل تفاقم األزمة 
السياســية، ذلك أن اإلرتدادات الســلبية لإلعتذار سوف 
تكون أكرب وأخطر من ارتدادات املراوحة الحالية التي متّر 
بها عملية تاليف الحكومة. ومن ضمن هذا السياق، فإن 
األوساط النيابية تســتبعد كل الكالم الذي تردد عن أيام 
مفصلية أمام الحريري ل يحدد املســار الذي سيسلكه 
بالنسبة الستمراره يف مهمته، مع العلم، أن الذهاب نحو 
ترشيح شخصية أخرى لتويل هذه املهمة ، دونه محاذير 
عدة اليوم وتحديداً إعتباراً مــن اللحظة التي دخلت فيها 
عنارص جديدة عىل املشهد يف بيت الوسط، وهي عنارص 
تتصل باملواقف املعلنة مــن مرجعيات دينية ومن أطراف 
وأحزاب كام من شــخصيات سياسية ومرجعيات نيابية  

ووزارية حالية وسابقة.
وخالفاً لكل ما يُثار عن مواقف خارجية تتعلق بالوضع 
اللبناين وبأن العواصم العربية وخصوصاً الخليجية ويف 
مقدمها اململكة العربية الســعودية، ال تزال غري مبالية 
بكل تطورات الوضع املــايل واإلجتامعي يف لبنان، فإن 
األوســاط النيابية نفسها، تقول أن املســلامت العربية 
مل تتغــري وذلك عىل الرغم من كل ما مــرّت به العالقات 
اللبنانية  الخليجية من توتر أو جفاء عىل خلفية بعض 

األحداث االخرية. 
ومن هنا فإن الدور العــريب، وأيضاً الخليجي، تُضيف 
األوســاط، يبقى فاعالً يف لبنان وتحديداً لجهة الوقوف 
إىل جانب اللبنانيني عىل املستوى اإلقتصادي واإلجتامعي، 
وهو ما سيظهر تباعاً يف املرحلة املقبلة مع بدء تسجيل 
وصول مساعدات ألك من قطاع لبناين، وذلك يف سياق 

استكامل عنارص اإلستقرار واألمن اإلجتامعي للبنانيني. 

فادي عيد

يف معر قراءتها األولية للمتغريات 
املرتقبــة عــىل صعيــد اإلصطفافات 
السياســية والحزبيــة عىل الســاحة 
سابقة  وزارية  مصادر  ترسم  الداخلية، 
مختلفة  تحالفات  خارطة   ، مة  ومخ
بالكامل عن كل ما ُسجل عىل هذا الصعيد 
خالل الســنوات املاضية وبشكل خاص 
النيابية  عشية اإلستحقاقات اإلنتخابية 
والرئاسية عىل حد سواء. وتعزو املصادر 
هذا التحّول يف املشــهد الســيايس اىل 
ســاء الكتل  القناعة التي تعززت لدى ر
النيابية  اإلنتخابات  بــأن  كافة  النيابية 
الدستوري،  ســوف تجري يف موعدها 
وبالتايل لن تكون هنــاك أية انتخابات 
النظر عن  نيابية مبكرة، وذلــك برصف 
املصري الذي ستكون عليه عملية تشكيل 
حكومة جديدة برئاســة الرئيس املكلف 

سعد الحريري أو غريه.
أن  أن املصــادر ترى  الرغم من  وعىل 
معظم القــوى اللبنانيــة، ال تريد هذه 
اإلســتطالعات  بســبب  اإلنتخابــات، 
أن  وبّينت  التي جرت  األخرية  والدراسات 
اللبنانيني قد يتجهون مجدداً إىل مقاطعة 
األوضاع  نتيجــة  النيايب  اإلســتحقاق 
يحة  أن  أو  الصعبــة،  اإلجتامعيــة 
واسعة من الناخبني قد تلجأ إىل اإلنتقام 

من ممثليها يف الربملان والذين تحّملهم، 
وتراجع  أموالهم  ضياع  عن  املســؤولية 
مستوى معيشتهم واإلنهيار الذي أصاب 
كل اللبنانيــني ويف كل املناطق عىل حد 
الظروف  فإن  اإلطار،  هذا  ســواء. ويف 
املحيطة بهذا اإلســتحقاق، تختلف عن 
كل الظروف التي رافقت اإلســتحقاقات 
النيابيــة عىل مدى الســنوات املاضية، 
ولذلك تقول املصادر نفســها، أن  بعض 
األطراف بدأت بنس تحالفات »هجينة«، 
تاريخيني، وذلك  تجمع أضداداً وخصوماً 
املرحيل  اإلنتخايب  التكتــل  قاعدة،  عىل 
ين من أجــل مترير التحدي املرتقب  أو ا
والذي ســيحصل تحت أنظــار وإرصار 
املجتمع الدويل عىل حصول التغيري الذي 
ينشــده اللبنانيون من داخل املؤسسات 
الدســتورية وليس عرب الشارع أو تحت 
املتســارعة  واإلنهيارات  األزمات  ضغط 

التي تشهدها الساحة اللبنانية.
لكن صورة اإلنهيار ال تغيب عن مشهد 
بدأت  التي  والتحالفــات  اإلســتعدادات 
تُنســ يف الكواليس السياســة ، وفق 
السابقة،  الوزارية  املصادر  تكشــف  ما 
البعض  وذلك لجهة الســعي من قبــل 
إىل التعــاون من أجــل تقديم الخدمات 
واملســاعدات لناخبيهم وملناطقهم فقط 
، وبالتــايل توظيف معانــاة املواطنني 
يف  الفوز  ضــامن  أجل  مــن  الحياتية 

اإلنتخابات ومواجهة املنافسني الذين قد 
للحصول  التمويلية  القدرات  يتلكون  ال 
الناخبني.  أصوات  من  الكايف  العدد  عىل 
التبدل  أن  املصــادر،  تُضيف هذه  وعليه 
عىل  سينسحب  التحالفات  مشــهد  يف 
اعتامده يف  يتّم  الذي ســوف  األسلوب 
الحمالت »الرتغيبية« حيناً و«الرتهيبية« 
حيناً آخر، إذ يف الوقــت الذي يلجأ فيه 
لتقديم  اإلنهيار  استغالل  إىل  املرشحون 
ورية، سيعمد مرشحون  املساعدات ال
آخــرون إىل إثارة املخــاوف من املرحلة 
الخيارات  املقبلة خصوصاً عىل مستوى 
واملكتســبات والحقوق ، وذلك من دون 
أن يتّم اإللتفــات إىل محور كل األزمات 
والسياسات التي دفعت عىل مدى األعوام 

املاضية لبنان إىل اإلنهيار.
عن  نفســها،  املصــادر  وتكشــف   
استعدادات جارية، لتوظيف اإلستعصاء 
الخصومة  الحكومــي وحالة  امللف  يف 
الحالية ، يف خانة شّد العصب الطائفي 
واملذهبــي، وذلك وفق خطــة مزدوجة 
خدماتية وطائفية، من أجل الحؤول دون 
أن يؤدي التغيري يف املزا الشــعبي بعد 
»ثورة 17 ترشين األول 2019« إىل تغيري 
نه القوى  يف صناديق اإلقرتاع ، تدفع 
واألحزاب التقليدية، وتستفيد منه القوى 
املرسح  عىل  الجديدة  والوجوه  املستقلة 

السيايس كام يف كل املجاالت الباقية.

فهد الباشا

1- مع ان اللعنات التي يستنزلها املقهورون- صلوات، اال اننا 
نرى ان الصلوات وحدها ما اوقفت عند حد الظاملني. لذا، فاللعنة 
حالة عىل من يكتفي، يف اســتثامر غضب مبارك، باستمطار 
اللعنات عىل الفاســدين... ملعون كل مظلوم ال يخر شاهرا 
ســيفا عىل ظامليه. ومبارك البطن الذي حمــل من حمل، من 
بعد، السيف عىل الفاسدين، من دون ان يكون شخصيا قد ناله 
من أذاهم نصيــب. وما أعظم الذين يجعلون، بصدقهم والفعل، 

الناس يشهدون صدق قول الله : »بئس مثوى الظاملني«.
2- أّيا أشــد فقرا وبؤســا : أمحتــا اىل »صندوقة 
اعاشــة« أم ذاك الذي »يعطي« الصندوقة واذناه تتلهفان 

اىل كلامت يف الشكر واملديح
3- حني تتكثف من حولك البشاعات، وال سيام تلك التي ترتدي 
ثيابا جميلة، ترى نفسك يف حاجة اىل ان متي وحيدا، وحيدا 
حتى من دون ظلك. فظلك قد يذكرك بأن من الظالل ما هو اشد 

بشاعة من حقيقة أصحابها. طو للعابرين من دون ظالل.
4- البيارق التي تلوح يف االفــق، والبيارق التي تلّوح، 
)بتشديد الواو( مرحبة من الداخل، ومصحوبة بالحوربة 
والحداء، هي جميعها اشــعار بأخطار كبربة آتية. فهل، 
يف مراتب املســؤولني من يشــعر، فعال وحقا، ولو ملرة 
واحدة، بالخطر املنتظر هل من صوت صدق ينجذب اليه 
الصادقون فريتفع محذراً، ال اللبنانيني وحدهم بل جميع 

العرب من  قد اقرتب

كلامت يف زمن الغربة



زياد العسل

يعاين لبنان من ازمة وجودية تعصف به عىل الصعد كافة 
ولعّل تحقيق األمن الغذا هو أمر مهم جداً للعبور اىل املرحلة 
املقبلة وســط ارتفاع األســعار وارتفاع سعر رصف الدوالر، 
للمواطنني،  الرشائية  القــدرة  الوطنية وتديّن  العملة  مقابل 
األمر الذي يدفع بوزارة الزراعة اىل أن تكون املدماك األساس 

نحو البناء االنقاذي العام الذي يطمح اليه اللبنانّيون.
ويف حديث خاص لـ »الديار« رأى وزير الزراعة يف حكومة 
ترصيف األعامل عباس مرت أنه يف  ظل األزمات املتفاقمة 
،  بدأت الوزارة والنقابات الزراعية بوضع  وواقع األمن الغذا
للنقاشات املستمرة مع االقتصاديني  خطة جديدة، باالضافة 
الزراعيــني، ونحن نطلق ور عمل عىل مســاحة االرايض 
اللبنانيني، حيث أن املزراعــني االقتصاديني الزراعيني يعانون 
من مشــاكل بات حلها امرا رضوريا يف إطار وضع قدم عىل 

طريق الوصول لالمن الغذا املرتجى.
ويؤكد أن الوزارة عملت عىل شقنّي يف ما يتعلّق بالصناعات 
الغذائية التي تعترب أساسية يف القطاع الزراعي، ولكن نحن 
نعمل عىل مرحلة مهمة يف ما يتعلق بدعم املصانع واالستثامر 

بها، خاصة يف ظل ارتفاع سعر رصف الدوالر وضعف القوة 
الرشائية عند املواطن، فهناك الكثري من املشاريع لدعم سيدات 
الريف من خالل استقبال كل املواد لفحصها واعطاء شهادات 

صحية وتصديرها.
وتوّجه مرت للمزارعني اللبنانيني بالقول: إن هذه املرحلة 

مرحلة تكاتف وتعــاون وزرع كل مرت ار لتحقيق االكتفاء 
الذايت، خاصــة من االرياف التي يرغــب بانتاجها املغرتبني 

لتمرير الوقت لهذه األزمة التي تعصف بالوطن والناس.
وأكد وزير الزراعة انه يجب تقديم ضامنات للمملكة العربية 
نتها والحرص عىل امنها املجتمعي بعد الحادثة  السعودية لط
األخــرية التي حصلت، وكل األمل باململكة التي وقفت اىل جانب 

لبنان يف شتى املراحل املفصلية من عمر الكيان.
بدوره، قال  نقيب املزارعني يف البقاع ابراهيم الرتشيي لـ 
»الديار«، أن هذه االجتامعات يجب أن تكون دورية بني الوزير 
واملعنيني، وأبــرز املطالب كانت اعــادة التصدير مع اململكة 
العربية الســعودية، واالهتامم بسوق العراق، وتسهيل امور 
املصدرين عرب االتصاالت مع سوريا واالردن، باالضافة لتأمني 
مادة املــازوت للمزارعني، خاصة أنهم يشــرتون هذه املادة 
بخمسة عرش الف لرية عن السعر االسايس، واخضاع استرياد 
البطاطا املجلدة الذن استرياد مسبق من وزارة الزراعة، وهذا 
يعود بحاجة السوق بالدرجة األســاس، والطلب من الوزير 
متابعة الدعــم للمزارعني، خاصة التحويالت الســعار بذار 
البطاطــا التي مل يكملها مرصف لبنان، باســتثناء املحظيني 

الذي قبضوا مستحقاتهم دون سواهم.

مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

القضاة واملحامون...مواق وطرائ

املحامي نارض كسبار

 ذهنية التكرب والفوقية 

. ال. إذن ما بتعرفو. . نعم. متعامل معو بتعرفو
إذا اردت ان تعرف ما اذا كان االنسان متزناً وشجاعاً 
ومقداماً، سلمه منصباً او مركزاً، وعندها احكم عليه.

أمثلة قديــة كنا وال نزال نرددها يف مجالســنا 
الخاصة والعامة، وهي تنطبق عىل كل إنســان وكل 
ب  مسؤول، خصوصاً عندما يتبوأ منصباً معيناً، في
البخار يف رأســه ويحسب نفســه وكأن الله خلقه 
يته روما من فوق ال  وكرس القالب، هذا عدا عــن ر
روما مــن تحت. هؤالء املســؤولون، نلتقيهم يومياً 
ونفاجأ مبواقفهم املتصلبة غري الصلبة، املتكربة غري 
والنكايات  واملناكفات  الفوقيــة  وبذهنية  املرتفعة، 
وتقويم الكالم. وكأنهم نســوا ما كان يردده النائب 
املحامي اوغســت باخوس، مهام وصل االنسان اىل 
مناصب، يزحــط عىل قرشة موز ويفــك رقبته. أمل 
يقل الكاتب الفرنــ cyprus، والذي كان يكتب يف 

صحيفة   الفرنسية:
         

.
وأختم بقول كان يردده النائب الشي قبالن عي 

الخوري:
إنت وطالع عا در العز، رد السالم حتى يردوا عليك 

السالم إنت ونازل.
  

 كيفية السري بالدعوى 

يقول املحامي انطوان االصفــر، ان والده املرحوم 
اســكندر االصفر، كان محاميا، وقد تعلم وتدر عىل 
يد املحامــي الرئيس برتو طراد الــذي كان قد وضع 

قواعد واسساً للتعاون والعمل يف مكتبه.
ويروي املحامي االصفر ان محاميا متدرجا ســأل 
استاذه الكسول عن كيفية الرشوع بالدعوى. فأجابه 
ان عليه تنظيم االســتحضار، وطبعه، ودفع الرسم. 
: وبعد.... فتابع استاذه قائال:  فسأله املحامي املتدر
تتوقف  محطات  يوجد  لوحدها!...لكن  متي  هي 

: وما هي عليها. فسأله املحامي املتدر
فأجابه قائال:

اوال وفــاة املدعي، ثم وفاة املدعــى عليه، ثم وفاة 
القايض.

  

 العميد ريون اده 

يف ترشيــن الثــاين 1998 اجــرى املحامي اييل 
مرشقاين )عضو املجلس الدســتوري حالياً( مقابلة 
مع عميد حزب الكتلــة الوطنية يف باريس املحامي 
ريــون اده حيث تم نرشها يف النــرشة التي كانت 

تصدر عن نقابة املحامني. ومام جاء فيها:
جهز والدي نفســه، وحني استحصل عىل االذن من 
اسطمبول استقل الباخرة قبلها اتصل بيوسف الهاين 
وكان شــخصية معروفة وقال له: »انت االن متهم من 

الدولة وانا مسافر اىل االسكندرية فلامذا ال تأيت معي«
فقال له:«لن اترك«. وكان يسهر مرتني يف االسبوع 
يف قرص السيدة ليندا رسسق. انه اليوم قيد الرتميم 

فية. يف حي رسسق يف اال
عظيم اذا كان مل يهدم حتى االن.

واضاف الهاين ان عالقتــه جيدة هناك مع جامل 
باشــا، لكن رسعان ما القي القبض عليه وسيق اىل 
املحكمة العســكرية العثامنية يف عاليه، حيث كان 
الداخل اليها ال يخر اال اىل حبل املشــنقة. فأقامت 
السيدة ليندا رسسق حفلة ساهرة يف قرصها ملحاولة 
انقاذ يوســف الهاين دعت اليها جامل باشا. اخربين 
والدي انه جــيء اىل الحفلة بابنة يوســف الهاين 
وعلموها ان ترق وبعد االنتهاء ترمي بنفسها عىل 

قدمي جامل باشا وتقول له:
     وهذه الطفلة الصغرية 
مل تكــن تعلم ما االمر. ففعلت كــام لقنوها وراحت 
تجهش بالبكاء مام اثر جدا يف مشــاعر الحارضين 

فوقف جامل باشا وقال بالفرنسية:
.    

فعال التصفيق يف الوقت ذاته كان يوسف الهاين 
يف ساحة الرب يصعد اىل املشنقة.

 اخربتــك هذه الراوية للداللة عــىل مدى الطغيان 
الذي كان سائدا يف تلك الفرتة.

  

 رجع الخواجا ملسقط راسو 
يروي القــايض املرحوم اميل ابو ســمرا الطرفة 

االتية:
ساق ايل الدرك يف عاليه لصاً، فبدأت باستجوابه. 

وملا وصلنا اىل سنه قال:
23 سنة.

هل لك سوابق وهل دخلت السجن قبل االن.
نعم خمس مرات واملرة االوىل منذ 24 سنة.

اما قلت يل االن عمرك 23 
نعم ولكن امي دخلــت الحبس وهي حبىل فولدت 

بني جدرانه.
يا محمود )للجندي( رجع الخواجا ملسقط راسو....

  
 الله اعطاها 20/20 

 يــروي املحامي ســامي الرفاعي انــه يوم كان 
اليزال تلميذا يف املدرســة كانــت اللجنة الفاحصة 
لالمتحانات مؤلفة من الشاعرسعيد عقل وغريه وان 
عقل سأل تلميذة كانت تتمتع بجامل خارق سؤاال فلم 
، فــازداد جاملها تألقا فقرر عقل  تعرفه وبدأت تب

وضع عالمة 20/20 لها.
 وعندما اســتفرس بقية اعضاء اللجنة عن السبب 

اجاب عقل:
اذا الله اعطاها 20/20 شو نحنا احسن من الله

الخميس 17 حزيران 2021

الغذائـــــــــــــــي األمـــــــــــــــن  يـــــــــــــــن  تح ســـــــــــــــّر  التكاتـــــــــــــــ   : »الديـــــــــــــــار  لــــــــــــــــ  مرتضـــــــــــــــى 
ـــــــــعودية ـــ ـــ ـــــــــع الس ـــ ـــ ـــــــــدة م ـــ ـــ ـــــــــات الجّي ـــ ـــ ـــــــــودة العاق ـــ ـــ ــــــا ع ـــ ـــ ـــ ـــــــــن: هدفن ـــ ـــ ـــــــــ املزارعي ـــ ـــ نقي

وإال...! أمــر  حسم  الــحــريــري  على   : الــحــر«  »الــوطــنــي 
ــل عــلــى هـــو بــاســيــل! ــشــّك ــرّد: لـــن ي ــ ــل« يـ ــب ــق املــســت و

باميال كشكوريان السمراين

يّر الوقت رسيعاً، كمن يتســابق عىل طريق شّقها رجال 
السياســة يف الدولة ليصل اللّبنايّن مبدئّياً اىل نهايتها فيجد 
الخالص، إال أنّهم كّل ما أرسع املواطن يف جريه بنوا املطّبات 
خر. الوضع اللّبنــايّن يف كّل مجاالته مرتبط  الواحد تلــو ا

استقراره بتشكيل حكومة قادرة، فاعلة، غري عاجزة.
انية أشهر عىل تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل  بعد 

حكومة، تكليف نافذ املفعول أّما التأليف فمؤّجل... ملاذا

»التّيار الوطني الحّر«:
 لن نُعرقل عهدنا! 

املســؤولة اإلعالميــة يف »التّيار الوطنــي الحّر« رندىل 
جبور قالت ل »الديار«: »نحن أمام مهلة بدأت  تضيق، فأمام 
الحريري إّما التأليف  وإّما االعتذار، أو سيكون للتيار الوطني 
الحّر سلســلة خطوات لكرس الجمــود الحاصل نتحّف عن 

الترصيح عنها يف الوقت الراهن«.
وعــن الجوالت والصوالت الدائرة بني التيار و«املســتقبل« 
حــول التأليف تقول جّبور: » نحن كتّيار بعيدون كّل البعد عن 
كافة أنــواع العرقالت، بحيث رصّحنا أنه باســتطاعتنا عدم 
املشاركة يف الحكومة، وهذا ما يُدّعم فرضية تنازلنا عن كافة 
الحقائب الوزارية كالداخلية والعدل وغريها... أما بالنســبة 
لرشط إعطاء الثقة للحكومة، فهذا دستورياً مرتبطاً مبا بعد 
التشــكيل. فكيف يكن لفريق الســلطة الحاكمة أن يُعرقل 

.» عهده
وترى جّبــور أّن: » الحريري غري جاهز للتأليف لســببني 
أساســيني: األّول عدم كســب الر الخارجي خاّصة من 
اململكة العربية السعودية، والثاين يكمن يف عدم قدرته عىل 
تحّمل مسؤولية األزمة السياسية واالقتصادية التي تشهدها 

البالد خاصة بعد ثورة 17 ترشين«.
وعن الربط بني قبول الحريري التأليف بعد »ثورة 17 ترشين« 
والسبب الثاين الّذي طرحته، أجابت جّبور: » الحريري يريد أن 

يبقى حّياً سياسياً، فلو رفض التكليف، كمن يُعلن خروجه من 
املنظومة السياســية اللبنانية ، فها هو اليوم يستعمل ورقة 
ساء  تكليفه جواز عبور سيايس يزور به الدول املجاورة والر

»! طالباّ الر
وعن الخطوات التي يرســمها التيار الوطنــي الحّر لحّث 
الحريري عــىل التأليف وتأخري تطبيقها رغم رســمها مام 
يُعرقل البلد، وخاّصة أّن الوضع ال يحتمل كيديات سياســية 
ّ، فاملطلوب حــّث الرئيس الحريري   ال أجابت: »آخر الدواء 
عىل التأليف واحرتام الدستورية وامليثاقية والرشاكة ودعوته 
اىل العودة ملقولة والده الشــهيد رفيق الحريري »ما حدا أكرب 
من بلده«، فالشعب اللبناين يّيز بني الحّق والباطل، كيف لنا 

أن نعرقل عهدنا ابحثوا عن املعرقل...!«

»تيار املستقبل«: االجتامعات مع عون...
 أّما القرارات فلباسيل! 

املسؤول اإلعالمي يف تّيار املســتقبل عبد السالم مو 
يُصّوب السهام ويضع النقاط عىل حروف املجالس الّتي كان ال 
بُّد أن تبقى يف األمانات، إال أّن عىل الحقيقة أن تظهر بحسب 
قوله، فُيوضح: »حقيقة األمور واضحة كعني الشــمس، بعد 
19 اجتامعاً جمعت الحريري بالرئيــس عون كانت النتيجة 
نفســها املطالبة بالثلــث الضامن، واإلرصار عىل تشــكيل 
حكومة من سياسيني، ورضب مبدأ اإلختصاصيني والحكومة 
حداث،  التكنوسياسية، فبنظرة شاملة ومبراجعة بسيطة ل
ّ عىل أنّه بعد مبادرة البطريرك  نستطيع قراءة الحال التي تن
بشــارة الراعي األوىل التي تبعتها مبادرة للرئيس بّري، نرى 
الوزير باسيل الوحيد غري مرّحب بأي مبادرة عملياً، فاألقطاب 
املسيحية كافة كالقوات اللبنانية وتيار املردة وحزب الكتائب 
مل يُســّجلوا أّي موقف سلبي تجاه تشكيل الحكومة أو وضع 
أّي عراقيل، إذاً أيعقــل أن يكونوا جميعهم عىل خطأ والوزير 
باســيل والعهد وحدهام عىل صواب... دستورياً وقانونياً، 
تّيار املســتقبل والرئيــس الحريري متمّســكان بالرشعية 
والدستور ومببدأ تشــكيل الحكومة بني رئيس وزراء ُمكلّف 

ورئيس جمهورية فقط ال غري«.
انية أشــهر من التكليف يقول  وعن توّجه الحريري بعد 
، رمبا كان األمر  : »الحريري لن يقبل تسليم البلد للفرا مو
مطلبا لحزب الله وعون وباســيل، لكن الحريري يرى وجوب 
كرس حلقة الجمود، مع التمّسك الكامل باملعايري الدستوريّة 
ورفــض معايري عون وباســيل، ما يعني أنّــه يف حال قّرر 
االعتذار، فإّن مهّمة أّي رئيس ُمكلّف ستكون صعبة جّداً لعدم 
قدرته عىل الّنزول تحت سقف املعايري الدستوريّة الّتي حّددها 

الحريري«.
وعن الدور الذي يؤديه حــزب اللّه يف امللف الحكومي، أكّد 
: »حزب اللّه عىل تناغم مع عون وباســيل، ولو كان  مــو

يريد حكومة فعالً لكان عون وباسيل توّقفا عن التعطيل.
وعن تلويح التّيار الوطني الحّر بحركات تصعيدية يف حال 
ية  : »التكليف بأك مل يؤلّف الحريــري الحكومة، قال مو

دستورية، ما إلهن جميلة فيه...!«.
بني أخذ ورّد يضيع الوقت يف حياة املواطن الّذي يبحث عن 
فسحة أمل تنشــله من ضيق فاق قدرته عىل التحّمل... فهل 
يصحى اللّبنانيون يف الشهر التاسع عىل والدة حكومة ترسم 

خرائط اإلنقاذ 

ــاء الـــديـــمـــوقـــراطـــي«: النـــتـــا حــكــومــة  ــقـ ــلـ »الـ
ــري ــا ومــــبــــادرة ب ــب ــار جــن ــكـ ــدة أفـ ــاعـ ــى قـ عــل

ّكلت لجنة  لدراسة البطاقة التمويلّية  اللجان املشتركة 

اعتــربت كتلــة »اللقــاء 
الديوقراطي« ان »االستعصاء 
الحكومي الحاصل بات جرية 
اللبنانيني  بحــق  موصوفــة 
الذين يــرون يف واحدة من 
املعيشــية  األزمات  أقــ 
العــامل  يف  واالقتصاديــة 
مســموحا  وليس  وأصعبها، 
اإلمعان يف رضب كل ما تبقى 
من فــرص لوقــف االنهيار، 
بالعصبيــات  التالعــب  وال 
الطائفية مســيحية أكانت أم 

إسالمية وال املس بالدستور والتوازنات الدقيقة 
فيدارالية  قاتلة،  استعادة مشاريع  للطائف وال 
أكانــت أم أقلوية أم شــمولية«. ودعت الكتلة 
بعد اجتامعها برئاســة النائب تيمور جنبالط، 
»املعنيــني اىل االرساع يف تأليف حكومة عىل 
قاعــدة األفكار التــي طرحها رئيــس الحزب 
التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط التي تضمنتها 

مبادرة رئيــس مجلس النواب نبيه بري، ووقف 

الشلل الحاصل«.

ورة قصوى لتنفيذ ترشيد  وأشار إىل أّن »ال

الدعم بشكل فوري مبا يؤّمن الحل الرسيع لتأمني 

وأدوية  ومحروقات  غذاء  من  األساسية  املواد 

البطاقة  اعتامد  يتم  وأن  طبية  ومستلزمات 

التمويلية كخيار رسيع وحيد متاح«.

املــال  لجــان:  عقــدت 
واملوازنــة، االدارة والعــدل، 
والعمل  العامــة  الصحــة 
االجتامعيــة،  والشــؤون 
االقتصــاد الوطني والتجارة 
والتخطيــط،  والصناعــة 
ة  العا جلسة مشرتكة يف 
والنصف من قبل ظهر امس 
برئاسة  النيايب،  املجلس  يف 
نائــب رئيــس املجلس اييل 
الفرزيل وحضور الوزراء يف 
االعامل:  ترصيــف  حكومة 

املالية غازي وزين، االقتصــاد راوول نعمة، 
الشؤون االجتامعية رمزي مرشفية، وعدد من 

النواب وممثلني عن االدارات املعنية.
اللجان  الفرزيل: »تناولت  الجلسة، قال  اثر 
املشــرتكة اقرتاح القانون املتعلــق باالطباء 
النفسانيني )انشاء نقابة الزامية للنفسانيني(. 
بعد درس مستفيض متت املصادقة عليه ورفع 

اىل الهيئة العامة«.
اضاف »أما قانون البطاقة التمويلية، فقد 

شــكلت لجنة من عدد من النــواب ، وبعض 

النواب ليصار اىل دراســة مســألة البطاقة 

الحكومة  بــني مرشوع  والتوفيق  التمويلية 

ح  واقرتاح قانون تكتل »لبنان القوي«. وقد 

وزين وباســيل اقرتاحات ومشاريع القوانني 

التي تقدموا بها، عىل أمل البت بها االســبوع 

املقبــل. أما اقرتاح قانون الــرشاء العام فهو 

قيد الدرس ويحتا اىل جلسة اخرى ستعقد 

االربعاء املقبل الستكامل البحث يف شأنه«.

ا ع الل تيمو ج ي اجت

ة ع الل  اجت

التجمع غدار استقبل وفدا عربيا إقليمي من األمناء في  باسيل: ملزمون تألي الحكومة برئاسة الحريري 
من  الغربية  الوفــود  بعد 
العريب  بالتجمــع  األمنــاء 
خيار  لدعــم  واالســالمي 
املقاومــة التــي زارت لبنان 
وســوريا، من أجــل تفعيل 
عمل التجمع دوليا، يف سبيل 
ايصال صوت املقاومة وأحرار 
واإلســالمية  العربية  األمة 
دفاعا عن فلسطني   ، والعامل 
وقضايا األمة. تبعه وفد عريب 
بالتجمع:  األمناء  من  إقليمي 
من مرص، تونس وليبيا، وبعد 

بفعاليتها،  وااللتقاء  وقيادتها  زيارة ســوريا 
واللقــاء مع قيادات املقاومــة يف لبنان، قام 
الوفد باطالع يحيى غــدار امني عام التجمع، 
عىل نتائ جولته حيث وضعه بأجواء اللقاءات 
العمالنية عىل مســتوى اإلعالم  والخطوات 
واالجتامعات والزيارات التي شاركوا فيها، وتم 
الحوار والنقــا حول تصور يتضمن برنام 
عمل متكامل، يف اولويته تطوير أساليب الدفاع 
عن فلسطني وتكريسها يف الوجدان العريب. 
كام تم التداول يف بعض الركائز التي من شأنها 

الدفاع عن محور املقاومــة وفصائله بختام 
اللقاء، اكد غدار جميع افــراد الوفد، املزيد من 
العمل يف سبيل القضايا التي نذر التجمع نفسه 
الجلها، مؤكدا لهم ان التجمــع العاملي قريبا 
ســيبرص النور، كام أكد ان كل عمل مهام كان 
حجمه، له نتائ فاعلة يف تحرير فلســطني 
وحامية محور املقاومة، والتجمع نجح خالل 
عقد بخلق عمل تراكمي كان له حضوره الفاعل 
العربية واإلسالمية، كام  عىل مستوى االمة 
العاملي، لتحقيق أهدافــه التي مبقدمتها دعم 

خيار املقاومة.

»تكتل  رئيــس  نبــه 
النائب  القــوي«  لبنان 
جــربان باســيل إثــر 
اللجــان  جلســة 
املشــرتكة،  النيابيــة 
التي  »املامرســات  اىل 
يعتمدهــا بعض التجار 
املواد  تخزيــن  لناحية 
ومنعهــا  الحياتيــة 
يف  اللبنانيــني  عــن 
الدعم  رفــع  إنتظــار 
غري  مكاســب  لتحقيق 

مرشوعة«.
القانون  بإقراره  النواب  »مجلس  أن  ورأى 
اللجان املشــرتكة، يقدم حال  املطروح أمام 
زمة الحاصلة، مــن خالل، اوال،  جزئيــا ل
ترشــيد الدعم ورفعه تدريجيا، وثانيا إقرار 
بطاقة متويلية يستفيد منها كل اللبنانيني«.

 وأكــد أننا »مع تأليــف حكومة برسعة 
برئاسة الرئيس املكلف سعد الحريري، وهذا 
الدســتور.  وفق  به  ملزمون  نحــن  الخيار 
رسيعة  مبــادرة  هناك  تكــون  أن  ونتمنى 

يف إتجــاه اتخاذ الخطــوات املطلوبة عىل 
األولوية  ان  اىل  اإلشــارة  الصعيد، مع  هذا 
املطلقة للحكومة هــي بتنفيذ االصالحات، 
واىل حــني حصول هذا االمــر وهو واجب 
القيام  للمجلس  ورضوري ورسيع، يكــن 
بعمل كبري واقــرار القوانني لحل الكثري من 
مشــكالت اللبنانيني. ونحن امام تجربة من 
الدعم  النوع يف موضوع قانون ترشيد  هذا 
واقرار البطاقة التمويلية. وال يجوز أن يبقى 
اقول  كيال  االستنســابية  أرسى  اللبنانيون 

املزاجية«.

د دا مع الو

مرت يتحد للديا
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ــــــــــــاد اقــــــــــــتــــــــــــ
اقرار الى  مجددا  الحكومة  دعا  لبنان  رف  م
البنزين مادة  توافر  واكد  الدعم  يد  لتر خطة 

خلوة  الضمان  ركات  جمعية  ستعقد   : نسنا
ــأ ــرف ــر امل ــري ــق ــدور ت ــ ــظــار صـ ــت ــان ــام ب ــ ــال ايـ ــ خ

يت: يدعو  صدر عن مرصف لبنان البيان ا
مرصف لبنــان مجدداً الحكومــة اىل إقرار 
الدعم، ما يؤدي اىل حامية  خطة لرتشــيد 
العائالت األكــ حاجة ويضع حداً للتهريب 
اللبنانيني، ويشدد عىل  املتامدي عىل حساب 
اإللزامية، وعىل  التوظيفات  يستعمل  لن  أنه 
أن الدفعــات التي يقوم بهــا حالياً هي من 

ضمن الفائض عن التوظيفات اإللزامية.
وزارة  أبلغت  الطبــي،  القطاع  عىل صعيد 
األولوية  ذات  بامللفات  لبنان  الصحة مرصف 
الطبية، وتّم تسديد  املستلزمات  بالنسبة إىل 
املطلــوب إىل املصــارف، واملعامالت قامئة 

لتسديد ما تبقى.
أما عىل صعيد األدويــة، فام زال مرصف 
لبنان ينتظر األولويات التي ستحددها وزارة 
الصحة لتبليغهــا للمصارف، علامً أن تعاطي 
مــرصف لبنان يق ببيــع الدوالرات عىل 
السعر الرســمي إىل املصارف، وال عالقة له 

ة باملستوردين. مبا
البنزين، تــّم دفع ما يقت  عىل صعيد 
والكميات  االعتــامدات  لتلبية  املصارف  اىل 
املوجــودة حالياً كافية. واملســألة موضوع 
متابعة ما بــني وزارة الطاقة ومرصف لبنان 
لوضع  النواب  مجلس  يف  األشــغال  ولجنة 
خطــة ترشــيدية تؤمن االســتمرارية. إّن 
الفائض املوجود حالياً هو فائض مريح للبلد، 
MEDCO التي  كة »ميدكو«  مع العلم بأن 
تّم ذكرها يف آخر بيــان، قامت مبا يقت 
وبتسوية أوضاعها وبتغذية السوق من دون 

انقطاع.
نتأمل من كّل الرشكات أن تقوم بواجباتها 
كام يقت األمر، علامً أن الكميات املطلوبة 

متوفرة.
وكان مــرصف لبنان قد أصــدر موافقة 
مســبقة بعد أن تســلّم طلب موافقة وزارة 

االقتصاد باسترياد القمح اىل لبنان 

كات الضامن إييل  اشــار رئيس جمعية 
نسناس يف حديث لربنام نقطة عىل السطر 
من صوت لبنان اىل »أنهم يعملون وفق القانون 
ويرسلون اىل وزارة اإلقتصاد سياسات القبض 
واملنتجات الجديدة«. ولفت اىل »وجود ضبابية 
يف عملية رفع الدعم«، طالبا »أن يكون هناك 

حوار شفاف مع كل الجهات«.
واعترب »أن املعركة اليوم هي يف اإلستمرارية، 
وكل بوال التأمني بدأت منذ شهر أيار من العام 
املايض بتغطية كورونا«، وقال: »ال إستمرارية 

من دون شفافية«.
وأشار اىل »أن خلوة ســتحصل خالل أيام 
لتقريــب وجهات النظر بني الــرشكات وبناء 
ثقافة التعاون بني الزبائن بشفافية«، الفتا اىل 

كات إعادة تأمني عمدت اىل إعادة  »أن هناك 
هيكلة مراكزها يف لبنان«.

كة تقدم  وتابع : »نحن يف سوق حر وكل 
منتجها ، لدينا ثــالث أولويات : إنفجار املرفأ، 
اإلستشــفاء والتحويالت اىل معيدي التأمني 
يف الخار يف ظل »الكابيتال كونرتول« وأهم 
ء بالنسبة لنا هو صدور تقرير حول نوعية 

إنفجار املرفأ«.
وطلب نسناس من نقيبة أصحاب املختربات 
الخاصة الدكتورة مرينا حداد اىل »أن يكون هناك 
حوار بني النقابة والجمعية يف سبيل الوصول 
اىل حل يؤمن إستمرارية الخدمات للمؤمنني، 
التي  اإلقتصادية  الضائقة  اإلعتبار  آخذين يف 

يواجهها املواطن«.

ــوم  ــيـ ــة فــــي إضــــــــراب الـ ــ ــارك ــ ــش ــ ــى امل ــ ــ ــ ال ــعـ ــشـ ــا الـ ــ ــ األســــمــــر دع
ـــ  ســاعــات فقط  ل أبــوابــهــا  ايــســت تقفل  املــيــدل  والــضــمــان و ــارف  ــ امل

طالب رئيس االتحاد العاميل العام بشارة األسمر 
يف بيان، »الهيئــات االقتصادية وجمعيات التجار 
وجمعية مصارف لبنــان بتأييد اإلرضاب الذي دعا 
إليه االتحاد اليوم  وإفســاح املجال أمام املوظفني 
والعامل للمشاركة يف هذا اليوم الوطني، للتعبري 
عن رفض حــال االنهيار عىل مجمل املســتويات 
والتوجه  اختصاصيني،  حكومة  بتأليف  واملطالبة 
بكثافة إىل مقــّر االتحاد - كورنيــش النهر يف 

الحادية عرشة والنصف قبل ظهر اليوم.
واملوظفني  للمشــاركني  »التعّر  مــن  وحّذر 

وتهديدهم يف عملهم لعدم املشاركة«.
كذلك دعا يف حديث إذاعي »الشعب اللبناين إىل 
املشــاركة يف التحّركات اليوم  للمطالبة بتشكيل 
»حكومــة إنقاذ« ألنه من غــري املقبول أن يعاين 

الناس من عدٍد هائل من املشاكل«.
ويف الســياق، أعلنــت جمعية املصــارف أنها 
ســتقفل أبوابها اليوم  يف إطــار اإلرضاب العام، 
وأصدرت بياناً جاء فيــه: »بقرار من مجلس إدارة 
الجمعيــة، تُقفل فروع املصــارف أبوابها يوم غد 
الخميس)اليوم( يف إطــار اإلرضاب العام. وتبقى 
إدارات املصارف العامة تعمل بحســب مقتضيات 

العمل ووفق قرار كل مرصف«.
يف حني أن »مرصف لبنان يفتح أبوابه كاملعتاد 

والحركة ستبقى عىل طبيعتها«.
وعشــّية اإلرضاب أصدر رئيس  تجّمع متعّهدي 
الشــحن والتفري يف مرفأ بــريوت جوزف عواد 
بياناً أعلــن فيه »تأييد التجّمــع للتحرك الذي دعا 
االتحاد العاميل اىل تنفيذه اليوم  للمطالبة بوضع 
زمات القامئة بتشــكيل حكومة بالرسعة  حّد ل
وصلت  التي  الخطــرية  االوضاع  ملعالجة  الالزمة 
اليها البالد والتي بدأت ترتك انعكاســات ســلبية 
يتطلب  املعيي واالجتامعي مام  املســتوى  عىل 
معالجات جذريــة عرب حكومة قــادرة وقوية، 
التي  والسياسية  االقتصادية  االزمات  تفاقم  وبعد 
متر بها البالد، والتي انعكســت سلباً عىل مختلف 

القطاعات اإلنتاجية واملالية«.
وأمل يف أن »يتمكّن املســؤولون من تشــكيل 
حكومة بأرسع وقت ممكن إلنقاذ البالد والعباد«.

 مستوردو األدوية.. 

االدوية  أعلنت »نقابة مســتوردي  من جهتها، 
مع  تضامنها  بيان،  املســتودعات« يف  وأصحاب 
العام وضــّم صوتها إىل صوته،  العاميل  االتحاد 
واالجتامعية  االقتصاديــة  األوضــاع  إىل  »نظراً 
واملالية الصعبة وغري املســبوقة التي نعيشــها، 

ة عىل  اليوم بطريقــة مبا باتت تؤثــر  والتي 
كل القطاعــات وتهّدد اســتمراريتها، ونظراً إىل 
تفاقم الوضع الصحي الذي أصبح حرجاً جداً مام 
قد يعــّر حياة املواطنني للخطــر«. ودعت إىل 
»رضورة تشــكيل حكومة يف أرسع وقت ممكن 
من أجل معالجة االوضــاع املرتدية ووضع خطة 
طوار وإيجاد حلول رسيعة تنقذ الوطن واملواطن 

قبل فوات األوان«.
والضامن  التأمني  قطــاع  نقابات  »اتحاد  ودعا 
التأمني  كات  يف لبنان« جميع موظفي وعامل 
كات  والتعاضــد الصحي ووكالء اإلنتــا يف 
»التأمني عــىل الحياة« يف بيان، إىل »املشــاركة 
الكثيفة يف اإلرضاب، والتجّمــع يف النقاط التي 

حّددها رئيس االتحاد العاميل العام«.

 مستخدمو الضامن.. 

كذلــك أعلنت »نقابــة مســتخدمي الصندوق 
الوطني للضــامن االجتامعي« يف بيان، »التزامها 
الدعوة إىل اإلرضاب«. ودعت املستخدمني والعامل 
»إىل املشاركة الكثيفة يف التحّركات التي ينظمها 
االتحاد اليوم ، مناشــدة املعنيني »اتخاذ االجراءات 
والقــرارات الالزمة النتشــال البــالد من األزمة 
التي يتخبط بها، وعىل رأســها تشكيل  العصيبة 

حكومة يف أرسع وقت لتقوم بهذه املهمة«.
كام أعلنت نقابــة موّزعي املحروقات »التزامها 
اإلرضاب العــام عــىل األرايض اللبنانيــة كافة، 

ومشاركتها يف الوقفة االحتجاجية.
ت  كام أعلنت نقابات عامل ومســتخدمي منش
النفط يف الزهــراين تأييدها وتضامنها مع دعوة 
اتخاذها  املنوي  الخطــوات  العاميل »بكل  االتحاد 
بدءاً من اإلرضاب العام ودعت »جميع املستخدمني 

ت إىل التزام اإلرضاب«. يف املنش
ويف الســياق، ينّفــذ االتحاد العــام لنقابات 
السائقني وعامل النقل »وقفة تضامنية استجابًة 
لدعوة االتحاد العاميل العام عند مســتديرة الدورة 
يف الحادية عرشة قبل ظهر اليوم ، وبعدها ينضّم 
املشــاركون إىل التجّمع املركزي املقّرر يف االتحاد 
العاميل العام يف الحاديــة عرشة والنصف« كام 

ورد يف بيان االتحاد العام.

 عامل الـ«ميدل إيست«.. 
وأكــد املجلس التنفيذي لـ«نقابة مســتخدمي 
كة طريان الرشق األوســط والرشكات  وعامل 
 ، التابعــة« يف بيان أصــدره إثر اجتــامع طار
العام يف  العــاميل  االتحاد  »وقوفه اىل جانــب 

مســريته«، ودعــا إىل »التوقف عــن العمل غداً 
 13 12 وحتى الساعة 00 الخميس من الساعة 00
والتجّمع أمام مدخل الرشكة الخارجي للتعبري عام 
وصلنا إليه، آملني أن تتفتح آذان املسؤولني الصاّمء 

وأن يتقوا الله يف ما وصلنا إليه«.
بدوره، أصــدر »اتحاد الوفــاء لنقابات العامل 
واملســتخدمني« بياناً دعا فيــه »العامل الحرفيني 
واملســتخدمني إىل أوسع مشــاركة يف األنشطة 
االتحاد  رئيس  أعلنهــا  التي  واملواعيــد  واألماكن 
الرشفاء  »النقابيني  إىل  وتوّجــه  العام«.  العاميل 
وعامله وســائقيه وكل الحريصني، إىل أوســع 
مشــاركة جدية وفاعلة وأوسع حضور يف نطاق 
املكان والزمان بحسب  عمله ومناطق تواجده يف 
تحديــدات االتحاد العــاميل العــام واالتحادات 
والنقابــات القطاعية ورفع الصــوت عالياً حتى 

تكون التحّركات فاعلة ومؤثّرة«.

 أماكن التجّمع.. 

وأعلن االتحاد العــاميل امس يف بيان، برنام 
التحّركات ونقاط التجّمــع املقررة إلرضاب اليوم، 

يت: وجاء عىل النحو ا

 الشامل: 

-مدينــة طرابلس  التل شــارع املدارس خلف 
9 صباحاً. البلدية أمام مدرسة مي عند الساعة 00

جبل لبنان:
 9 الشوف  مســتديرة بعقلني عند الساعة 30

صباحاً
بريوت:

التجمع املركــزي يف مقر االتحاد العاميل العام 
11 صباحاً عند الساعة 30

مطار بــريوت  مثلث الـMEA عند الســاعة 
13 بعد الظهر. 00

الجنوب:
كة الكهرباء عند الساعة  صور  - أمام مكتب 

11 صباحاً. 30
الكورنيش  الصياديــن  صيدا  ســاحة نقابة 

10 صباحاً البحري عند الساعة 00
البقاع:

بعلبك  مدخــل بعلبك الجنــويب أمام محطة 
10 صباحاً. الجبيل عند الساعة 00

زحلة  األتوســرتاد أمام مؤسسة مياه البقاع 
10 صباحاً. عند الساعة 00

شــتورة   ساحة شــتورة أمام بنك سوسيتي 
10 صباحاً. ال عند الساعة 00 ج

ــاد الــعــمــالــي  ــ ــح ــ ـــراب االت ــ ــع اضـ ــضــامــن مـ ــت ــة ت ــاديـ ـ ــ ــتـ ــات االقـ الــهــيــ
ــن الــســاعــة 11 الـــى الــســاعــة 12 ظــهــرا  وتــطــلــ الــتــوقــ عــن الــعــمــل م

عقدامس يف مقر غرفة بريوت وجبل لبنان اجتامع 
مشرتك بني الهيئات االقتصادية برئاسة الوزير السابق 
محمد شقري ووفد من االتحاد العاميل العام برئاسة 
بشارة األسمر، تم خالله إجراء نقا معمق ملختلف 
االوضاع يف البالد ال سيام األزمات املتعددة التي تطيح 

بكل مكتسبات الدولة واملواطن عىل حد سواء.
ويف نهاية االجتامع أصدر الطرفان بياناً مشرتكاً، 

يت:  جاء فيه ا
أوالً: ال يكــن ألي عقل برشي أن يســتوعب ما 
يحصل يف البلد من تدهور مريع ملختلف نواحي الحياة 
ومن معاناة غري مسبوقة للمواطن والعامل اللبناين 
ومن تفكك للدولة ومن تسارع للتدهور واالنهيار يف 
مختلف املجاالت والقطاعات، وسط هذا العجز املطبق 

إجرتاح  السياســة من  ألهل 
الحلول واملعالجات.

العمل  أصحــاب  إن  ثانياً: 
إن  مــن  يحذران  والعــامل 
املراوحــة عــىل املســتوى 
اىل  حتامً  ستؤدي  السيايس 
اســتنفاذ كل مــا تبقى من 
امكانات وقدرات محدودة لدى 
الدولة واملؤسسات واملواطنني 
والعامل، وتسارع عملية اقفال 
املؤسســات وارتفاع معدالت 

البطالة والفقر والجوع. 
ثالثاً: إن مــا يحصل اليوم 
تدمري  بعمليــة  أشــبه  هو 
ممنهجة لكل مقومات الدولة 
اللبنانية وركائزها، إن كان عىل 
مستوى مؤسساتها وإداراتها 
وخدماتها، أو بالنسبة للقطاع 
لبنان يف  الخــاص ولــدور 
املنطقة ال سيام كمركز مرموق 
لالقتصاد املنتــ والخدمات 

املميزة ال ســيام التعليم الجامعي واالستشفاء وغري 
ذلك.

رابعاً: لبنان ليس بلداً فقرياً، والشعب اللبناين ليس 
عاجزاً، لذلك ال يكن القبول بأي شــكل من األشكال 
عملية االفقار والتجويع واإلذالل القرصية للبنانيني، 

ورضب صورة لبنان املرشقة والحضارية.
خامســاً: عىل خالف ما يشاع، ان لبنان قادر عىل 
النهو برسعة فائقــة إذا دخلنا رسيعاً يف تنفيذ 
خطــة إنقاذية تتضمن حلــوالً ومعالجات جذرية، 
وبتضافر جهــود القطاع الخاص اللبنــاين وأيادي 

. اللبنانيني العاملة املاهرة واملبدعة يف الداخل والخار
سادساً: يرى املجتمعون إن املدخل اإللزامي للحل، 
هو تشكيل حكومة إنقاذية تحوذ عىل ثقة اللبنانيني 

واملجتمع العريب والــدويل وتكون قادرة عىل تنفيذ 
االصالحات الشــاملة واالتفاق مــع صندوق النقد 

الدويل.
والجهــات املانحة، لذلك يطالــب أصحاب العمل 
والعامل وبالحاح القوى السياسية بأن تحرص عملها 
يف تشــكيل حكومة تتطابق مع هذه املعايري بهدف 
اإلنقــاذ وإعادة البلد اىل مســار التعايف والنهو 

وتوفري حياة كرية تليق باللبنانيني.
سابعاً: ترفع قوى االنتا الصوت وتحذر من ان ترك 
البلد يهبط نحو الهاوية يف عملية سقوط حر، سيؤدي 
حتامً اىل االرتطام الكبري يف القعر مع ما يرتافق ذلك 
من كوارث اقتصادية وإجتامعية ومعيشية وإنسانية 
وطبية وخدماتية غري مســبوقة، وعندها لن ينفع 

الندم.
أعلنت  اإلطــار،  هذا  ويف 
الهيئات االقتصادية تضامنها 
يف  العــاميل  االتحــاد  مع 
عــىل  متمنيــة  تحركــه، 
املؤسسات الخاصة التضامن 
مع هذا التحرك بني الســاعة 
11:00 والســاعة 12:00 من 

ظهراليوم.
ثامناً: تناشد قوى االنتا 
الــدول العربية الشــقيقة 
ترك  بعدم  الصديقة  والدول 
لبنان وشــعبه لهذا املصري 
املأساوي األســود، والعمل 
وإنقــاذ  عــىل مســاعدة 
والحضارة  الرســالة  وطن 
املشرتك،  والعيش  والتاري 
واللبنــاين الذي أبدع وأنجز 
العــامل  دول  مختلــف  يف 
لالنســانية  الكثري  وأعطى 

جمعاء.

جمعية تجار جونيه تطال االسرا بتشكيل الحكومة 
رصح رئيس جمعية تجار جونية وفتوح 

كرسوان سامي عرياين بااليت :
ان جمعيــة تجار جونيــه وكرسوان-

الفتــوح لطاملــا اطلقت النــداءات  منذ 
ان كلف الرئيس ســعد الحريــري بتأليف 
ممن  الجميع  تحمــل  ورضورة  الحكومة 
تفادياً  بالتأليــف  اإلرساع  االمــر  يعنيهم 
واملالية  االقتصادية  االنهيارات  من  للمزيد 
واملجتمعيــة. ولكــن كنــا كمــن يطلق 
باســامع  نألو جهداً  بواد. ولن  الرصخات 
رصخاتنا واســتغاثاتنا يف كل مناســبة 
الناشــطني من  افراديــاً وجامعيــاً مع 
املجتمع املدين والقطاعــي، حتى تتحقق 
عالية  مهنية  ذات  فاعلــة  حكومة  والدة 
غري مرتهنة تعنــي مبعالجة كافة االمور 

فالضيقة  املتالحقة.  اإلزمات  الناشئة عن 
الحمر  الخطوط  جميع  وتخطت  تعاظمت 
حيث بتنا نفقد االمل باي إصالح او االمل 
بوعي اهل السلطة عىل الكارثة الحاصلة. 
فالقطاع التجاري الذي منثل مل يعد يحتمل 
اكــ مام احتمــل من تداعيــات االزمة 
االقتصاديــة ومــن اإلغالقــات املتكررة 
بسبب جائحة كورونا من خسائر فادحة، 
اليوم يشحذون كل طاقاتهم  التجار  ان  اذ 
ويف حالة تأهــب قصوى وهم عىل عتبة 

استقبال موسم سياحي واعد.
ويف هذا الصدد نحــن يف حالة تدارس 
واستظهار الوسائل التحفيزية الستنها 
قطاعنا وتحييده خالل هذا الصيف عن كل 

ما يعيق خطاه ومساره الطبيعي .

املواطنين دعــا  والبراكس   .. البنزين  محطات  امــام  الــذل  طوابير  استمرار 
عبهم املسؤولون مسؤولياتهم تجا  ليتحّمل   : اليوم  وت عاليا  ال الى رفع 

محطات  أصحــاب  نقابة  عضو  ناشــد 
نقابة  الرباكــس  عضو  جور  املحروقات 
جور  املحروقــات  محطــات  أصحــاب 
أن »يرفعــوا  اللبنانيــني  الرباكس جميــع 
الصــوت عالياً اليوم  ليتحّمل املســؤولون 
شــعبهم  تجاه  مســؤولياتهم  املعنيــون 
والصحي  االقتصادي  العام  التدهور  ووقف 

واالجتامعي«.
يت: »لالنتهــاء من  وأدىل بالترصيــح ا
اصحاب  وضع  ولوقف  والذّل،  العار  طوابري 
محطــات املحروقات يف »بوز املدفع« ويف 
املواجهــة مع املواطنــني، وللمطالبة بحل 
جذري من قبل الحكومة ملوضوع اســترياد 
املحروقــات وتأمينها لكافــة املناطق عىل 
كامل األرايض اللبنانية، كام ســائر السلع 

الحياتية... نأمل مــن جميع اللبنانيني أن يرفعوا 
املعنيون  املسؤولون  ليتحّمل  اليوم   الصوت عالياً 
العام  التدهور  ووقف  شعبهم  تجاه  مسؤولياتهم 

واالجتامعي«. والصحي  االقتصادي 
وكان الرباكس أعلن صباحاً أن املديرية العامة 

للنفط لــن تُصــدر اليوم جدول تركيب أســعار 
املحروقات، وبالتــايل يبقى الجدول الحايل نافذ 

املفعول.
وفيام ال تزال زحمة الســيارات أمام محطات 
زمة،  ل املؤقتة  الحلحلــة  رغم  عىل  املحروقات 
والتجارة،  االقتصــاد  جال مراقبون مــن وزارة 

ألمن  العامة  املديريــة  مكتب  من  مبؤازرة 
الدولة يف مرجعيون حاصبيا، عىل محطات 
الوقــود يف عدد مــن بلدات قــرى قضاء 
املحطات  خزانات  تفقــدوا  »حيث  حاصبيا 
لقمــع االحتــكار والغش مبــادة البنزين 
البيع للمواطنني« كام  والتثبت من عمليــة 

جاء يف بيانهم..
ويف هذا االطار تجاوز سعر النفط الخام 
مــن مزي »برنــت«، امس، مســتوى 74 
دوالرا أمريكيا للربميل ألول مرة منذ نيسان 

.2019
وبل ســعر النفط البحري الشاميل من 
جلة لشــهر  مزيــ »برنت« يف العقود ا
حواىل  يف   »ICE« لنــدن  بورصة  يف  آب 
 74 04 نقطة  غرينيتش  بتوقيــت   18:15
دوالر مقابل الربميل يف ارتفاع بنســبة حوايل 

. 1
كام ارتفع ســعر النفط األمرييك »WTI« يف 
 72 جلة لشــهر متوز  إىل مستوى 09 العقود ا

. 1 دوالر للربميل بزياة 74

طواب ال

ــروت تـــحـــت رحـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــأ بـ ــ ــرف ــ ــا م ــ ــش ــ ن
املــــــــــــــازوت« »الــــــــــــــدوالر الـــــنـــــقـــــدي« و

أزمة الدوالر وشــّح املــازوت مل تقترص 
أرضارها عىل القطاعــات اإلنتاجية والحياة 
اليومية للمواطن فحســب، بل تركت بصمة 
سوداء يف نشــاط مرفأ بريوت الذي مل يكد 
ينفــض غبار انفجار 4 آب ليلتقط أنفاســه 

للنهو مجدداً يف اتجاه دول العامل.
أن تكون  أمل  وكانت آخر حلقاتها، عــىل 
الختام، انقطاع مادة املازوت من مرفأ بريوت 
مــا أدى إىل انقطاع الكهرباء عن هذا املرفق، 
لخطر  ومحتوياتها  املســتوعبات  عّر  ما 

اإلتالف وغريه من األرضار...
أكــد رئيس غرفــة املالحــة الدولية يف 
بريوت إييل زخــور لـ«املركزية« أن »أوضاع 
البالد االقتصادية الســيئة »تزيد الطني بلة« 
إمنا معاناة التصديــر عاملية يف ظل جائحة 
ســيوية  ا الدول  لدى  ال ســيام  »كورونا« 
ســيوي«  املصــّدرة واملعروفــة بـ«النمر ا
كالصني واليابان... لكن الصني تشــهد حالياً 
ازدحام بواخر الشــحن يف مرافئها نظراً إىل 
ارتفاع نســبة التصدير منها إىل دول العامل 
بعدما استعادت نشــاطها االقتصادي عقب 
أجور  ارتفاع  أدى إىل  الجائحة... ما  انحسار 
الشــحن حيث تنتظر الباخــرة دورها أياماً 

عديدة يف عــر البحــر الصيني يف ظل 
التفري  الذي يزيد مــن كلفة  هذا االزدحام 

اليومية...  
وتابع: يُضاف إىل ذلك، غياب تصدير الدول 
األخرى حيث املستوعبات فارغة إىل ارتفاع، 
ومن جهة أخرى ارتفاع ســعر برميل النفط 
الذي يصل اليوم إىل 70 و73 دوالراً. كل هذه 
العوامل أّدت إىل ارتفاع أجور الشحن يف كل 

دول العامل ومنها لبنان.
خر لفــت إىل التوقف عن  ويف املقلــب ا
استرياد »الكامليات« إىل لبنان بسبب تحليق 
سعر رصف الدوالر مقابل اللرية، ما أدى إىل 
تراجع معّدل االسترياد 50 يف املئة لالسترياد 

املحيل.
أمــا حركة التصدير من لبنان »فســجلت 
بحســب  الفائت«  بالعام  مقارنــة  ارتفاعاً 
زخور، إذ اســُتخدمت محطة الحاويات يف 
كات عاملية عديدة،  مرفأ بريوت من قبــل 
صناعية أم زراعيــة،  لتصدير بضائعها إىل 

دول الخلي بحراً، باستثناء السعودية فقط.
يف حــني »تراجعت حركة املُســافنة يف 
لبنان بنســبة 70 يف املئة األمر الذي أثّر يف 

نشاط مرفأ بريوت« وفق زخور.

محمد:  اسماعيل  مشرق  العراقي  التجاري  امللحق 
عبة ماضون بدعم لبنان الشقيق خال هذ الفترة ال

دا ا يف  ال يات الت  خ ال

زار امللحق التجاري يف الســفارة العراقية يف 
لبنان مرشق اسامعيل محمد صيدا تلبية لدعوة 
رئيس مجموعة أماكــو الصناعية عيل محمود 
العبد الله. وخالل جولته يف صيدا زار مرشق مقر 
مجموعة أماكو حيث تلقى مــن العبد الله درعا 
تكرييا تقديرا لجهوده، ثم زار مصانع الرشكة قبل 
أن يُنهي جولته بغذاء تكريي أقامه العبد الله عىل 
فه. وقال مرشق خالل زيارته أن العراق ما 
بدعم لبنان الشــقيق خالل هذه الفرتة الصعبة، 
متاما كام هو الحال يف خطوة تصدير املزيد من 
ورية إىل لبنان خالل األزمة  املواد األساسية ال

االقتصادية الحالية. 
وشارك يف غداء العمل مجموعة من الشخصيات 
من بينها رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
يف صيدا والجنوب محمد صالح، رئيس جمعية 
تجــار صيدا عيل الرشيف، املدير العام املســاعد 
ملعهد البحوث الصناعية مارون ســيقيل، رئيس 
وصاحب مجموعة »أبو مرعي« مرعي أبو مرعي، 
رئيس مصلحة كهرباء صيدا سامر عبد الله ، رئيس 
منتدى األعامل اللبناين الفلسطيني طارق عكاوي، 
، صاحب ورئيس مصنع البحر املتوسط للكابالت 
الكهربائية الحا أحمد كوثراين إضافة إىل الحا 
أحمــد جبييل ، نادر عزام، وليد الصالح، هشــام 

قربصيل.
 وعرّب امللحق التجاري مرشق اسامعيل محمد 
عن إعجابه مبدى تطور معــدات وآالت الرشكة، 
كة أماكو وسائر الرشكات اللبنانية إىل  ودعا 

توسيع أعاملها يف العراق واملساهمة يف النهضة 
املحافظات  التي تشــهدها مختلف  االقتصادية 
العراقيــة. واعترب أن الــرشكات اللبنانية تتمتع 
مبصداقية عالية وبحلول تقنيــة عاملية، ولهذا 
تستطيع االزدهار والنمو يف السوق العراقية متاما 
كام هو الحال يف األســواق العاملية. وتابع فريق 
وحه من خالل تقديم ملحة حول  الرشكة الفّني 
خدمات ما بعد البيع يف عدد من البلدان العربية، 
لتلبية الطلب املتزايد عىل آالت الرشكة وخدماتها 
وحلولها. ويلبي فريق العمل الفّني والتقني طلبات 
واحتياجات عمالء أماكو يف مختلف بلدان العامل، 
كام يقدم خدمات ما بعد البيع من خالل مجموعة 
من الفّنيني ممن يتمتعون بخربات واسعة ومهارات 
متكاملة. وتجّسد هذه الخطوة ديناميكية أماكو 
وتطّورها املســتمرين، كام تعكس حرصها عىل 
خدمة الرشكات يف بلدان املنطقة والعامل، ورغبتها 

مبواصلة تطوير خدماتها وحلولها.
ونّو العبد الله أيضا بقــرار االقيادة العراقية 
املتعلق بتقديم كميات النفــط الخام املصّدرة إىل 
لبنان إىل نحو مليون طن سنويا لالستفادة منها 
يف تشغيل معامل انتا الكهرباء، خصوصا يف 
ظّل االزمة االقتصادية واالجتامعية التي يشهدها 
لبنان، مشيدا بكل من ساهم يف هذه املبادرة سواء 
من الجانب العراقــي أو اللبناين. ومتّنى أن تكون 
هذه الخطوة بادرة خري ومقدمة للم ُقدما يف 
تطوير العالقات االقتصادية اللبنانية العراقية عىل 

كافة الصعد وعدة قطاعات.
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ــري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون كيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتقبل جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلمان يسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ابـ

ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــ ــع ــ ــام ــ ــج ــ ــن ال ــ ــ الــــــعــــــراق يـــطـــلـــ م
ــة املـــقـــبـــلـــة ــيـ ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ ــلـ إرســـــــــــال مــــراقــــبــــيــــن لـ

رســـــالة من محمد الســـــاد الى رئيس الوزراء االسرائيلي

أف بي آي يحذر من هجمات ليمينيين ضّد مشّرعين قانونيين

اســتقبل ويل العهد الســعودي، محمد بن سلامن بن عبد 
 ، العزيز، مبعوث رئيس الواليات املتحدة لشــؤون تغري املنا

. جون كريي، يف العاصمة الريا
وخالل اللقاء، تم استعرا الجهود الدولية املبذولة ملواجهة 
ظاهرة التغري املناخي، وتم تناول مبادرات اململكة النوعية يف 
مواجهة ظاهرة التغري املناخي وخفض االنبعاثات، والحفا 
البيئة ومكوناتها، ويف مقدمتها مبادرتا »الســعودية  عىل 
«، إضافة إىل جهودها،  اء« و«الرشق األوسط األخ الخ
خالل رئاستها مجموعة العرشين العام املايض، يف دفع تبني 

مفاهيم االقتصاد الدائري للكربون.
ومن الجانب الســعودي، حذر االجتامع وزير الطاقة، عبد 
العزيز بن سلامن بن عبد العزيز، ونائب وزير الدفاع، خالد بن 
سلامن بن عبد العزيز، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان بن 
عبد الله، ووزير البيئة واملياه والزراعة، عبد الرحمن الفضيل.

بينام ح من الجانب األمرييك، القامئة بأعامل السفارة 

، ورئيس فريق طموح  األمريكية بالسعودية، مارتينا سرتون

، ورئيس االبتكار واالكتامل  املنا والتنفيذ، جوناثان بريشين

العاملي، فارون سيفارام.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن الوزير فؤاد حسني طلب من 
الجامعة العربية إرسال مراقبني لالنتخابات الترشيعية املقبلة.

وألقى حســني كلمة العراق يف االجتامع التشاوري لوزراء 
الخارجية العــرب يف الدوحة. وقــال إن »بالده مقبلة عىل 
فيه،  الديقراطية  للمســرية  مصريي  انتخايب  اســتحقاق 
واعتزازا منها بأشــقائها العرب، فإنها تطالب جامعة الدول 
العربية بإرســال مراقبني ملراقبة ســري العملية االنتخابية 

املقبلة، أسوة بطلب مامثل قدم إىل مجلس األمن الدويل«.
وأكد سعي الحكومة العراقية للتحضري الجتامع يهدف اىل 
تهدئة األوضاع يف املنطقــة، والتي تؤثر إيجابيا يف الوضع 
الداخيل يف العراق، ومبشــاركة جميع دول الجوار العراقي، 
العربية واإلســالمية، إضافة إىل دول مجلس التعاون لدول 

الخلي العربية، وجمهورية مرص العربية.
وأضاف، أن »ما يحتــا العراق واملنطقة هــو خلق بيئة 

حوارية مناسبة ملعالجة أهم القضايا والتحديات«.

وأشــار الوزير العراقي، إىل أن »جزءا من املشاكل الداخلية 

يف العراق هو انعــكاس للرصاعات اإلقليميــة - اإلقليمية، 

واإلقليمية  الدولية«.

هنأ العاهل املغريب، امللك محمد الســادس، رئيس الوزراء 
اإلرسائييل الجديد، نفتايل بينيت، مبناسبة توليه هذا املنصب، 
مؤكدا حرص اململكة عىل مواصلة »الخدمة لسالم عادل« يف 

الرشق األوسط.
وأفاد الديوان املل املغريب بأن امللك محمد الســادس بعث 
برقية تهنئة لبينيت قال فيها: »يطيب يل، مبناسبة انتخابكم 
رئيس وزراء دولــة إرسائيل، أن أعرب ملعاليكم عن أحر تهاين 

وأخل متمنيايت بكامل التوفيق يف مهامكم السامية«.
كد لكم  وأضاف العاهل املغريب: »وأغتنم هذه املناســبة أل
حرص اململكة املغربية عىل مواصلة دورها الفاعل ومساعيها 
الخرية الهادفة لخدمة سالم عادل ودائم يف الرشق األوسط 
يضمن لكافة شعوب املنطقة العيش جنبا إىل جنب، يف أمن 

واستقرار ووئام«.
وكان املغرب قد أعاد العالقــات مع إرسائيل يف 10 كانون 
االول املايض بوســاطة أمريكية، وبالتزامن مع ذلك اعرتفت 
إدارة الرئيس األمري السابق، دونالد ترامب، بسيادة املغرب 

عىل منطقة الصحــراء املتنازع عليها بــني املغرب و«جبهة 

.197 البوليساريو« منذ العام 

وطبعت ثالث دول عربية أخرى، هــي اإلمارات والبحرين 

والسودان، العالقات مع إرسائيل يف 2020 أيضا.

حذر تقرير جديد ملكتب التحقيقات الفيدرايل األمرييك »إف يب 
آي« من خطورة الجامعات اليمنيــة املتطرفة يف البالد، والفكر 
السيايس الذي تتبناه، مسمّيا بالتحديد جامعة »كيو آنون« التي 

قد تقدم عىل مزيد من أعامل العنف يف الفرتة املقبلة.
الخبري يف الشؤون األمنية نورمان رول وصف هذا التقرير 
بالالفت، مشددا عىل رضورة أخذ هذه املعلومات عىل محمل 

الجد، فهي تبدو موثوقة للغاية.
رول أضاف أن هنــاك نواح إيجابيــة وردت أيضا ضمن ن 
التقريــر، أكدت عىل أن عدد منتســبي جامعــة »كيو آنون« قد 

انخفض، وأنهم أقروا بأن توقعات قائدهم املزعوم غري صحيح.

وبالتزامــن مع نتائ هذا التقرير، أعلن مســؤول يف البيت 
األبيض أن الرئيس األمرييك جو بايدن، وجه فريق األمن القومي 
لقيادة مراجعة شــاملة عىل مدى مئة يوم، لجهود الحكومة 
األمريكية للتصدي لإلرهــاب الداخيل، والذي تطور إىل التهديد 
اإلرهايب االكرب للواليات املتحدة، وهو أمر انتقده البعض واعترب 
أنه مبال فيه ويخــدم مصالح حزبية ضيقــة، إذ قال ماثيو 
برودس كبري الباحثني يف معهد غولد للدراسات االسرتاتيجية 
لســكاي نيوز عربية، إنه ال علم له بتعامل مسبق ملجلس األمن 
القومي مع ما يتم وصفه باإلرهــاب الداخيل، مضيفا أنه يف 

العادة ما يتعاطى هذا املجلس مع التهديدات الخارجية.

ســـــبايكر الى متحـــــ للذاكرة تحويـــــل مكان مجـــــزرة 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــد النهض ـــــــــــــــي لس ـــــــــــــــلء الثان ـــــــــــــــا: امل يوبي إ
ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــدول الزمنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا للجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيتم وفقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

رافـــــــــضـــــــــة قـــــــــرار
ــة ــي ــرب ــع الـــجـــامـــعـــة ال

رفـــــــــ  مفتوحا ـــــــــري إلبقاء  معبر  م تفاهم تركي  

ــات فــــي قــطــر ــاوضــ ــ ــف ــ ــدون مل ــعـ ــتـ ــسـ ــي: مـ ــ ــو ــ ــح ــ ال
إيجابيــــــــــــــــــــة ردود  توافــــــــــــــــــــرت  إذا 

ــايـــدن « تــســتــضــيــ قــمــة بــوتــيــن وبـ ــ ــ ــران ــ »فـــيـــا ال غ

الحكومة  رئيــس  أعلــن 
الكاظمي،  العراقية، مصطفى 
امــس، عــن تحويــل مكان 
يف  ســبايكر«  »مجــزرة 
إىل  الدين،  صــالح  محافظة 

متحف للذاكرة.
وقــال الكاظمــي خالل 
زيارتــه ملوقــع »املجزرة«: 
جرية  مــكان  »ســنحول 
ومتحف  ملرشوع  ســبايكر 
ويخلــد  يجــد  للذاكــرة، 
تضحيــات العراقيني ويؤكد 

تالحمهم«.
وأضاف: »سنرشف بشكل 
مبا عىل هذه اإلجراءات«.

الحكومة  رئيس  وأشــار 
املكان  »هذا  أن  إىل  العراقية 
املجازر  أبشــع  إحدى  شهد 

التــي يندى لها جبني اإلنســانية. هذه الدمــاء الربيئة التي 
سقطت هنا أيقظت الوجدان العراقي عند كل أطياف الشعب«.

وتابع: »كانت هذه الدمــاء دافعا إلنجاز النرص الكبري الذي 
حققه العراقيــون أمام أعتى قوة إرهابيــة، وعززت الهوية 

الوطنية العراقية ووحدت العراقيني جميعا«.
وارتكب تنظيم »داعش« مجزرة بحق نحو 1700 عســكري 

وطالب يف الكلية العســكرية املعروفة باســم »ســبايكر« 

مبحافظة صــالح الدين يف حزيــران  2014، عندما اجتاح 

مناطق يف شامل وغرب العراق.

وأطلق عنارص »داعش« النار عىل الضحايا من مســافات 

قريبة يف العراء عىل ضفاف نهر دجلة، ومن ثم رموا جثثهم 

يف النهر.

امليــاه والري  أكــد وزير 
سيليي  اإلثيويب،  والطاقة 
الجولة  »مــلء  أن  بيكييل، 
النهضة  الثانيــة من ســد 
سيتم وفقا للجدول الزمني«.
مجلس  اجتــامع  وبعــد 
أديس  يف  النيل  ق  وزراء 
بيكييل  سيليي  أشار  أبابا، 
ء  إىل أنــه »لــن يتغري 
الســد  مبلء  يتعلق  فيــام 
حيــث يتام مــع البناء 
يف موســم األمطار املقبل، 
الجولة  مــلء  وسيســتمر 
بأي  له  عالقــة  وال  الثانية 
قضية أخــرى«، الفتا إىل أن 
»هذا واضــح للغاية لجميع 
الثالثة،  املشــاطئة  البلدان 
ذلك،  من  ء  يتغــري  ولن 
وسنواصل العمل وفقا لذلك«.

من جهة أخرى، أوضح وزير الري الســوداين، يارس عباس 
محمــد، أن »الســودان كان يدعم منذ البداية مرشوع ســد 
النهضة ألنه من حق إثيوبيا االستفادة من املياه«، موضحا أن 

»هذا هو موقف السودان منذ 10 سنوات«.
الكهرومائية  الطاقة  لتوليــد  إثيوبيا  وأضاف: »لقد دعمنا 

وذلك دون اإلرضار بدول املصب«.
من جانبه، شــدد وزير املياه والري يف جنوب الســودان 
، ماناوا بيــرت جاتكوث، عىل أن »الحل اإلفريقي للمشــكلة 
اإلفريقية هو اإلجراء الصحيح إليجاد اتفاق دائم حول ســد 
النهضة بطريقة مستدامة«، داعيا »السودان ومرص وإثيوبيا 

إىل حل املشكلة عىل أساس هذا اإلجراء«.

ء يف  وأكد أن »املنطقة بحاجة إىل االستقرار، ألنه أهم 
الوقت الحايل«.

وكانت رفضت إثيوبيا القرارات الصادرة عن اجتامع مجلس 
جامعة الدول العربية عىل املســتوى الوزاري بشأن أزمة سد 
النهضة، والتي كان من أبرزها دعوة مجلس األمن الدويل إىل 

عقد اجتامع ملناقشتها.
إن »قرارات جامعة  اإلثيوبيــة  الخارجية  وقالت وزارة 
الدول العربيــة مضللة«، وإن هذه القــرارات هي نتيجة 
ملا وصفته بـــ »دعمهــا الفاضح لالدعــاءات املرصية 

والسودانية الباطلة«.
ووصفت القــرار بأنه »إهدار لفرصة لعــب دور بناء عىل 
طريق حل األزمة«، معلنة أنه »سيتم ملء السد وفقا لخططها 

السابقة«.

أعلــن الهــالل األحمــر 
إىل  توصلــه  عــن  الرتيك 
تفاهم مــع نظريه املرصي، 
بخصــوص إبقاء معرب رفح 
أمام  مفتوحــا  الحــدودي 
اإلنسانية  املساعدات  إيصال 

لقطاع غزة.
الجمعية  رئيــس  وقــال 
الرتكية كرم قنق، يف ترصيح 
»تم  إنه  »األناضول«،  لوكالة 
التوصــل لتفاهم مع الهالل 
بخصوص  املــرصي  األحمر 
إدخال املساعدات الرتكية إىل 
غزة، وإبقاء معرب رفح الربي 
واملوانــ البحرية مفتوحة 

أمام املساعدات«.
من  »يتابع  أنــه  وأضاف 
إرســال  أنشــطة  القاهرة 
املساعدات اإلنسانية إىل غزة 

بالتعاون مع الجانب املرصي«.
ن، وبدء  وأشــار إىل »إرســال أدوية ومواد طبية حتى ا

التحضريات إلرسال مواد بقولية وأدوات تنظيف ومالبس«.
ولفت إىل أن »قافلة املســاعدات التي أعدوها بالتعاون مع 
الهالل األحمر املرصي، انطلقت يف طريقها نحو قطاع غزة«.

وأشــار أن »كمية املســاعدات تبل ألفي طن، وتتكون من 
طرود بوزن 21 كيلوغراما، ويكفي كل منها لســد احتياجات 

عائلة واحدة ملدة شهر«.
وأضاف أنه »سيتم إرسال املزيد من األدوية واملالبس ومواد 
التنظيــف، فضال عن ألعاب ومواد مكتبيــة من تقديم وزارة 

الرتبية الرتكية، إىل غزة قريبا«.

أعلنت صنعــاء موافقتها 
مفاوضات  جولة  عقد  عىل 
يف قطر إذا كانت هناك ردود 
التحالف  قبــل  من  إيجابية 
قائد  رسالة  عىل  السعودي 
للوفد  الله«  »أنصــار  حركة 

الُعامين.
ويف تغريــدٍة عىل تويرت، 
كتب عضو املجلس السيايس 
األعىل يف اليمن محمد عيل 
دول  رّدت  »إذا  أنــه  الحو 
عىل  إيجابية  بردود  العدوان 
رّد قائد الثورة عىل رســالة 
مانع  فال  الُعامين  السلطان 
الســتكامل  الجلوس  مــن 

الحوار يف قطر«.

 ليندركين 
ويف سياق متصل، يتوجه 
املبعوث األمرييك الخاص إىل 

، إىل الريا حيث سيلتقي بكبار املسؤولني  اليمن تيم ليندركين
من حكومتي اليمن والسعودية، باإلضافة إىل املبعوث الخاص 
مم املتحــدة مارتن غريفيث يف زيارة تســتمر حتى 17 من  ل

الشهر الحايل حزيران.
وســيبحث ليندركين »آخر الجهود لتحقيق وقف شــامل 
إلطالق النار عىل مستوى البالد، كونه السبيل الوحيد إلغاثة 

اليمنيني الذين هم يف أمس الحاجة إليه«.

 غريفيث 

وأكد غريفيث أن »وقف إطالق النار يف اليمن ســتكون له 
قيمة إنسانية ال يكن إنكارها، وسيسمح بفتح طرق حيوية 

وإنسانية يف تعز ومأرب«.

وأضاف خالل إحاطة يف مجلس األمن أن اســتمرار إغالق 

مطار صنعاء الدويل، والقيود املعيقة لدخول الوقود من خالل 

الحديدة، أمر غري مربر وتجب معالجته«.

ولفت غريفيــث إىل أن »حكومة هــادي ترص عىل تنفيذ 

اإلجراءات حزمة واحدة مبا فيها وقف النار، بينام ترص  حركة 

»أنصار الله« عىل اتفاق منفصل بشأن املطار واملوان كرشط 

مسبق لوقف إطالق النار وإطالق العملية السياسية«.

وتابع: »عرضنا حلوالً مختلفة من أجل جرس هذه املواقف، 

لكن جميعهــا رفضت من قبل األطــراف«، متمنياً أن »تتكلل 

الوساطة العامنية، مع كل من السعودية وصنعاء بالنجاح«.

تستضيف فيال الغران 
الواقعة يف متنزه شاسع 
عىل ضفــة بحرية ليامن 
الحدث  جنيف،  وسط  يف 
تاريخهــا  يف  األهــم 
بني  بالقمــة  واملتمثــل 
الرئيس الرويس فالديري 
األمري  ونظريه  بوتني 

جو بايدن.
وبحسب املعلومات فقد 
استضاف هذا القرص الذي 
الثامن  القــرن  إىل  يعود 
عــرش أحــداث تاريخية 
وشــخصيات  بــارزة 
 18 مهمة. ففــي عام 4
اســتضاف يف حضــور 
األحمر  الصليب  مؤسس 
ي دونان الســهرة  هــ
مؤمتر  ألول  الختاميــة 
لتحســني  جنيــف،  يف 
الذين  العسكريني  مصري 
ميــدان  يف  يصابــون 
نقطــة  وكان  املعركــة، 

والدة القانون اإلنساين.
وبعد أكــ من قرن عىل 
 ،19 9 حزيــران  يف  ذلك، 
أحيا البابا بولس الســادس 
 70 من  حشد  أمام  قداســا 
الذي  املتنزه  ألف شخ يف 

الوحيدة  املساحة  آنذاك  كان 
جنيــف  يف  الشاســعة 

الستقبال حشود كهذه.
 ، الغران متنــزه  ويعد 
وهو األكــرب يف املدينة، 
لإلحاطة  مثاليــا  مكانا 
بأشجار  املحاطة  بالفيال 
الجهــة  مــن  عاليــة 
بالكامل  وتطل  الجنوبية 
من  والبحرية  املتنزه  عىل 

الشاملية. الجهة 
تاري  إىل  بالنسبة  أما 
القــرص، فقد شــيد يف 
1 التاجــر  ســنوات 0
جــاك فرانكونيــس، ثم 
مارك  املرصيف  اشــرتاه 
170. كانت  لولني عــام 
عائلة لولني هي التي بنت 
أول منــزل كبري فيه بني 
17 و1773،  العامــني 8
عىل  بحديقــة  وجهــز 

الفرنسية. الطريقة 
الفرنسية،  الثورة  وبعد 
القرص  لولــني  جان  باع 
ملالك الســفن يف املدينة، 
فرنســوا فافر الذي جنى 
مع  التجارة  مــن  ثروته 

الرشق.
هي  فافــر  وعائلــة 

التي قامــت بتغيري املنزل 
واملتنــزه وبنــت املكتبة 
الكربى عــام 1821 التي 
املرموقة  املجموعة  تضم 
حواىل  مع  فافــر  لغيوم 
بحســب  كتاب،  ألف   15
الذي  موقع مكتبة جنيف 
يدير هذا املــكان، ويعود 
القرن  إىل  مجلداته  أقدم 
الخامس عرش.هذا وتنظم 
كل  مدينــة جنيف  بلدية 
ســياحية  جوالت  ربيع 
تتيح  الفيال  يف  دليل  مع 
إىل  التعــرف  للعمــوم 
وغرف  االستقبال  قاعات 

النوم واملكتبة كذلك.

ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ
ملناســبة مرور ســنة عىل 

وفاة املأسوف عليه

املهندس عامد 

شوقي غلمّيه
لراحة  وجّناز  قــّداس  يقام 

من  السادسة  الســاعة  نفسه 

18 حزيران  الجمعة  يوم  مساء 

القيامــة  كنيســة  يف   2021

للروم االرثوذكس، الحازمية نيو 

مارتقال.
األهل  تدعو  الفقيــد  عائلة 
واألصدقاء ملشــاركتهم الصالة 

لراحة نفسه.
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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

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 (previ-
ously set on June 4,2020) be-
fore 11:00a.m at the latest,
duly completed and accom-
panied by the required sup-
porting material.

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

Date: 10/6/2021
¥¥¥¥∂∂∂∂ππππ    nnnnOOOOKKKKJJJJ²²²²����««««

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
Advanced Metering Infra-
structure (AMI) System
Head End (HE), Meter
Data Management
(MDM), Billing and Cus-
tomer Relationship Man-
agement (CRM)" for the
Main Center and the disas-
ter recovery.

The Cost of the services
will be financed either by
EDL or the World Bank,
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ــدو ــ ــوانـ ــ ــكـ ــ ــايـ ــ ــتـ ــ ــا فـــــــي الـ ــ ــ ــي ــ ــ ــة آس ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ
ــة بــعــد ظــهــر الــيــوم ــع ــراب ــرســمــي ال ــا ال ــت ــت االف

ســـواريـــز: مــواجــهــة األرجــنــتــيــن مــعــقــدة كــالــعــادة

ين واالحدا نتائ بطولة لبنان في الجودو للنا

ا ا ال سات  ا م م

ات د ال تتوي ا

تُفتتح رســمياً عند الســاعة الرابعة من 
بعد ظهر اليوم الخميس بطولة آســيا الـ24 
اللبناين  التايكواندو التي ينظمها االتحاد  يف 
للعبة يف »مجّمع نهاد نوفل« )ذوق مكايل( 
برعايــة رئيس الجمهورية العامد ميشــال 
عون. وهي املرة األوىل التي تقام فيها بطولة 
لبنان ومصّنفة  املستوى يف  قارية عىل هذا 

»جي 4«.
يشــارك يف البطولــة أك مــن ألف العب 
والعبــة يف مســابقات البومســيه )القتال 
الوهمي( والكيوروغــي )القتال الحر( من 23 
دولة آســيوية اضافة اىل مشــاركة امريكية 
وآســيوية وافريقيــة واوروبيــة يف بطولة 
»البارا« املفتوحة )ذوي االحتياجات الخاصة(.

وســيتقّدم الحضور يف الحفل االفتتاحي 
وزيرة الشــباب والرياضة فارتينيه أوهانيان 
البطولة  راعــي  الجمهورية  رئيــس  ممثلة 
وفاعليات سياســية وعســكرية ورياضية 
واقتصاديــة وبلدية وصحية ورئيس االتحاد 
سيوي الربوفســور كيو سيوك يل واركان  ا
الدول  وفود  واعضاء  ساء  القاري، ر االتحاد 
الصحافة  ورجــال  البطولة  يف  املشــاركة 

واالعالم.
وأوضح رئيس االتحاد اللبناين للتايكواندو 
الدكتــور حبيــب ظريفة ان االتحــاد أنهى 
تحضرياته التنظيمية لحفل االفتتاح مشــرياً 
اىل أن االجــراءات التنظيمية والصحية القت 
ســيوي  االرتياح الكبري لدى اركان االتحاد ا

ولدى جميع وفود الدول. 
حفل االفتتاح

ويتضمن حفل االفتتاح )ابتداء من الساعة 
الرابعة(:

 - النشيد الوطني اللبناين.
الحفل  - كلمــة ترحيبية مــن عّريفــة 

االعالمية ساندرين جربا.
اللبناين للتايكواندو  - كلمة رئيس االتحاد 

الدكتور حبيب ظريفة.
سيوي الربوفسور يل. - كلمة رئيس االتحاد ا

- كلمــة الوزيرة اوهانيــان ممثلة رئيس 

البطولة رسمياً  افتتاح  واعالنها  الجمهورية 
باسم راعي البطولة .

- تقديم الــدروع التذكارية مــن الدكتور 
ظريفة اىل ممثلة رئيــس الجمهورية واىل 

سيوي. رئيس االتحاد ا
ســيوي اىل  - درع مــن رئيس االتحاد ا

نظريه اللبناين.
-عر شّيق يف التايكواندو. 

حصد  وبعدما  املســابقات،  تفاصيل  ويف 
لبنان 13 ميدالية)11 برونزية وفضيتان( يف 
اليوم  يف  الوهمي)البومسيه(  القتال  بطولة 
األول، اســتأثرت كازاخستان وايران وروسيا 
وفرنسا ومنغوليا  واوزباكستان  وافغانستان 
وتركيا والربازيل ومرص واســبانيا مبيداليات 
مسابقة »البارا«)ذوي االحتياجات الخاصة( 
يف اليوم الثــاين وهي بطولة مفتوحة امام 
جميع دول العامل وال تقترص فقط عىل الدول 
ســيوية مع العلم ان لبنان مل يشارك يف  ا

بطولة »البارا«.

 برنام الخميس والجمعة 
ويف مــا يــيل برنام يومــي الخميس 

والجمعة:
الخميس 17 حزيران:

 12 9  حتى الساعة 30 - من الســاعة 00
األدوار التمهيدية لعدد من األوزان.

الســاعة  13 حتى  الســاعة 30 - مــن 
. 1-الدور ربع النها 00

 -17 الساعة 00 1 حتى  الســاعة 00  -
الحفل الرسمي الفتتاح البطولة 

17 حتى الســاعة  -مــن الســاعة ال00
20- نصف نها ونها عدد من األوزان  00

مع التتوي . 
الجمعة 18 حزيران:

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

 - 1 - من الســاعة 14 حتى الساعة 30
. الدور ربع النها

19-نصف  1 حتى 30 - من الســاعة 30
. النها والنها مع التتوي

أكد مهاجــم منتخب أوروغــواي، لويس 
ســواريز، أن املباراة األوىل التي سيخوضها 
»السيليســتي« يف بطولة كوبا أمريكا أمام 
األرجنتني، ســتكون »معقــدة« مثل كل مرة 

يتواجه فيها الفريقان.
ورصح سواريز لشبكة تلفزيون )AUF( املحلية 
»علينــا أن نتعامل عىل أنهم ال يصنعون الكثري من 

الفرص، ألنهم حاسمون للغاية يف األمام«.
املهم استغالل نقاط  أنه سيكون من  وأكد 
ضعــف املنافس، واملواقــف التي من خاللها 
يكن التسجيل يف مرمى إييليانو مارتينيز، 

حارس مرمى أستون فيال.
كام أشار إىل أن فريقه غري سعيد بنتيجة 

آخر مباراتني، يف التصفيات املؤهلة ملونديال 
قطر 2022، حني تعادل أمام كل من باراجواي 

وفنزويال بنفس النتيجة دون أهداف.
وأضاف سواريز، الذي يخو رابع بطولة 
كوبا أمريكا يف مشواره »سنخو املنافسات 
أمل تقديم مشــوار جيد، فهناك  ونحن عىل 
العبون لديهم الكثري من الشغف والرغبة يف 

قيادة املنتخب لالنتصارات«.
وستســتهل أوروغــواي مشــوارها يف 
البطولــة أمام األرجنتني، عــىل ملعب ماين 
غارينشا يف برازيليا، ضمن املجموعة األوىل 
التــي تضم أيضا كل من باراغواي وتشــييل 

وبوليفيا.

احرتازية  اجراءات  وسط 
الزمــة للوقاية من فريوس 
اجراء  وبعــد   ،19 كوفيــد 
عىل  ة  مبا الفحوصــات 
الجميع قبــل البطولة، نظم 
االتحــاد اللبنــاين للجودو 
املقفلة  القاعة  يف  وفروعه 
لنادي بودا ادما، املقر املؤقت 
لالتحــاد، بطولــة لبنــان 
العامة للناشــئني واالحداث 
لعــام 2021 مواليد 2004- 
وذلك   ،2007-200 و  2005
اف رئيس االتحاد  تحــت ا
الرس  وامني  سعاده  فرنسوا 

العام عبدو ايوب وجميع االعضاء.
اشــرتك يف البطولة 57 العبا ينتمون اىل 
االندية التالية: بوشيدو دوجو املينا طرابلس، 
الوطني فرن الشــباك، الرب الريايض بعلبك 
وبــريوت، الوطني الحازميــة، غالدييتورز 
الريــايض طرابلس،  اليونــاين  طرابلــس، 

ساني طرابلس، مار روكز القليعات وبودا.
قاد املباريــات عدد من الحــكام الدوليني 
واالســيويني والوطنيني : كلود ســاروفيم، 
روين خوام، اندره مشــلب، شــارل دانيال، 
وحكام  بيطــار  وداين  ســعادة  انطونيــو 
كيفن  الشايب،  اكويلينا  شـام،  جو  الطاولة، 

كمون وليىل مخلوف.
حــ املباريات املقربون من املشــاركني 
وعدد من محبي ومشــجعي هذه اللعبة مع 
احرتام التباعــد االجتامعي ووضع الكاممة. 
بدأت املباريات بالنشيد الوطني اللبناين اعلن 
بعده رئيــس االتحاد باســم اللجنة االدارية 
افتتاح هذه البطولة ومن ثم بدات املنافسات.

النهائية عن  الفنية  النتائ  وقد اســفرت 
هم باملركز االول : فوز كل من التالية اسام

ايليو بــالن - عمر النوار- فــادي خليل- 
راوول دانيال- ليو جاي خوام- مايكل كمون- 
راين ايب رسكيس- انجلو جعيتاين: نادي بودا 
- نسيم نشــابه- ســامر طالب- عدنان 
العبداللــه  عبداللــه نشــابه: غالدييتورز 

طرابلس 
-كريــم مرحبا- بهــاء حــداد: اليوناين 

طرابلس 
اييل توما  ساني طرابلس وندي واكد - 

التور عينطورة 
ترتيب االندية: 

االحداث:
1- بودا ادما

2- غالدييتورز طررابلس
 3  ساني طرابلس

الناشئون: 
1- غالدييتورز طرابلس

2- بودا ادما والتور عينتورة
3- الرب الريايض بعلبك

ويف نهايــة املباريات وزعت الشــهادات 
الفائزين مــن قبل رئيس  وامليداليات عــىل 

االتحاد وامني الرس العام.

رئاسة اتحاد القدم بين حيدر وحجي
حا لعضوية اللجنة التنفيذية 1 مر و

فيات تحدي املهارات الفنية سلة: ت
ّية في هومنتمن انطليا والرميات الثا

ــيان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان قياسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : رقمـ ــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ
ـــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــي تركي ـــ ـــ ــــــبيتي ف ـــ ـــ ـــ ــــــد وس ـــ ـــ ـــ لحدي

ي يد و

ة ساب طة م ا ل

ديد نو الدي 

لكرة  اللبناين  االتحاد  سيخو مرشــحان ملنصب رئيس 
القدم، و17 عرشة مقاعد يف اللجنة التنفيذية، يف االنتخابات 

املقررة 29 حزيران يف فندق »موفنبيك« الروشة.
ويتنافــس الرئيس الحايل لالتحاد املهندس هاشــم حيدر 
والذي يشغل هذا املنصب منذ أيلول 2001، مع الالعب الدويل 

السابق مو حجي عىل مقعد الرئاسة.
وسبق لحيدر الفوز عىل الئحة ترأسها الزميل حسن صربا 
يف 2001، وبعدها مل يواجه منافسة عىل مقعد الرئيس الذي 
كان يؤول اليه بالتزكية، خصوصا بعد اقرار تعديالت االتحاد 
ة  الدويل لكرة القدم »الفيفا«، واعتامد انتخاب الرئيس مبا

من الجمعية العمومية.
اف عىل  وأعلــن رئيس اللجنــة االنتخابية املكلفــة اإل
االنتخابات عيل محيديل قبل ظهر اليوم أســامء املرشــحني 
املقبولني للرئاسة والعضوية، علام انه تم رفض طلب مرشح 
واحد خاص بالعضوية وهو طارق الحا »لعدم اســتيفائه 

الرشوط القانونية«.
وهنا اســامء املرشــحني الـ 17 الذين يتنافســون عىل 
عضوية اللجنة التنفيذية، وفقا لتقديهم طلبات الرتشــيح: 
، ريون ســمعان، مو  ، عصــام الصاي مــازن قبي
 ، ، ســمعان الدويهي، وائل شــهيب، جور ســوال مــ
 ، محمــود الربعة، واهرام برســوميان، عبداللــه النابل
احمد قمر الدين، أسعد ســبليني، نظرت كركور سوكونيان، 
 وفيــق ابراهيم، اميل رســتم، رائد الصديــق ونارص عذره.
وتتألف الهيئــة الناخبة من 50 صوتــا موزعني بني نوادي 

الدرجات األربع وهيئات أخرى وفقا للوائح »الفيفا«.

استضافت أكاديية هومنتمن انطلياس، عىل ار ملعبها 
يف مزهر، مرحلة تصفيات »بطولة تحــدي املهارات الفنية 
وتســديد الرميات الثالثية ألكادييات كرة السلة« من تنظيم 
كة »سبورتس مانيا« وموافقة االتحاد اللبناين لكرة السلة 
بحضور العب نادي الريايض أمري ســعود والعبة هومنتمن 

نان معلوف.
وشــكرت مديرة االكاديية الرا شهبزيان الرشكة املنظمة 
لهذا النشاط الذي يشّجع الالعبني عىل تحدي بعضهم البعض 
بــروح رياضية عالية وأكدت أهميــة االكادييات يف صقل 

املواهب الواعدة.
ت العبــة هومنتمن ومديــرة فريق أطلس  بدورها ح
للرجال نان معلوف لدعم الناشئني وحضتهم للمثابرة عىل 

التدريبات.
ومن جهته، أكــد نجم نادي الريايض أمري ســعود دعمه 
املســتمر للفئات العمريــة ورضورة مثابرتهم عىل التامرين 

للوصول لتطوير مهاراتهم يف اللعبة.
ثم تبــارى املشــاركون يف جّو حاميس وجــاءت نتائ 

الفائزين يف املركز االول لتحدي املهارات عىل الشكل التايل:
ناري شــرييجيان وغرايس غابونيان )دون 10 سنوات(، 
هاد  ابراهــام دجوريان وآريب بربريان )دون 12 ســنة(، 
كوتشــوكيان وتيال ميناسيان )دون 14 ســنة(، اييل نخلة 
1 سنة( براين نادر )دون 18 سنة(  وانيتا بو سليامن )دون 

وايليا بو سمرا )ما فوق 18 سنة(.
ويف تســديد الرميات الثالثية، فقد فاز يف املركز األول كل 
 1 من ميكايل صايف )دون 14 سنة(، مهران بربريان )دون 
ســنة(، ارمني يغيان )دون 18 سنة( وايليا بو سمرا )ما فوق 

18 سنة(.
وقد تأهل صاحبا املركــز األول والثاين عن كل فئة عمرية 
إىل بطولة لبنــان العاّمة لتحدي املهارات الفنية وتســديد 

الرميات الثالثّية التي ستقام يف 4 متوز املقبل.

شارك العداءان نور الدين حديد من الجيش اللبناين وعزيزة 
سبيتي من نادي األنطوين يف سباقي ال200م و ال 100م يف 
بطولة  »باالكان« يف أررضوم- تركيا وسّجال رقمني قياسيني 
للبنان يف سباقي  ال200م وال100م. وقد جاءت النتائ عىل 

النحو التايل:
ســّجل نورالدين حديد رقامً قياسياً وطنياً جديداً يف سباق 
20 ثانية وجاء يف املركز الثالث. الـ200 مرت )رجال( بزمن 83
أّما عزيزة سبيتي فقد سّجلت رقامً قياسياً وطنياً جديداً يف 
11 ثانية وجاءت يف  سباق الـ 100 مرت)ســيدات( بزمن 72

املركز األول. 

مبكر نهائي  في  أملانيا  على  رنا  انت  : ديشام

ام ي يدي  رنسا  مد 

شــدد ديديه ديشــامب، 
مدرب منتخب فرنســا، عىل 
أملانيا  الفوز عــىل  أهميــة 
بهــدف دون رد، يف افتتاح 
ببطولة  الفريقني  مشــوار 

يورو 2020.
ورصح ديشــامب عــرب 
»خضنا  الفرنسية  قناة  
مباراة كبرية ضد خصم قوي 
للغاية، كنــت أعلم جاهزية 
واســتعداد فريقي للموقعة 

الصعبة«.
بإمكاننا  »كان  وأضــاف 
أفضل  بشــكل  الكرة  إخرا 

قليــاًل يف الشــوط األول، وتحســن األمر 
تدريجًيا حتى ســجلنا هدًفــا ثانًيا، لكنه مل 
يحتسب، وإجاماًل مل نجد معاناة يف الشوط 

الثاين، بل كانت مباراة صعبة«.
وأشار »إنها مباراتنا األوىل، ولكنها مبثابة 
، كان  مواجهة يف نصــف النها أو النها
هذا  الثــالث،  النقاط  عــىل  الحصول  مهاًم 

االنتصار سيفيدنا كثريًا«.
ونوه »لدينا قدرة عىل اللعب ككتلة واحدة 
وتضييق  الصعبة،  اللحظــات  يف  والصمود 
املســاحات، أما عىل املستوى الفني بإمكاننا 
الالعبون كانوا عىل  أداء أفضل، ولكن  تقديم 

قدر توقعايت من حيث االلتزام واالنضباط«.
وواصل »ننتظر هذه اللحظة منذ عام ونصف، 
وقدمنــا ردا قويا، إنها مجرد مبــاراة، انطالقة 

مشوارنا لكنها ليست حاسمة بل مهمة«.
وأتم »تركنا االســتحواذ للمنتخب األملاين، 
نجحنــا يف تصدير املشــاكل لهــم بفضل 
القدم  أك كفاءة، كرة  الدفاعي، وكنا  متيزنا 

يحسمها الفريق األك كفاءة«.

 لوف يكشف ثغرة األملان 
مــن جهته، أظهــر يواكيم لــوف، مدرب 
منتخب أملانيا، ردة فعله بعد ســقوط فريقه 
ألول مــرة يف تاريخه مبباراتــه االفتتاحية 

ببطولة اليورو، وذلك عىل يد فرنسا )1-0(.
واستهل املانشافت مشواره يف يورو 2020 
بسقوط بنريان صديقة، بعدما سجل مدافعه 
الديوك  فوز  م ماتس هوميلس، هدف  املخ

بالخطأ يف مرمى فريقه.
وأبــرزت شــبكة »ســكاي ســبورت أملانيا« 
ترصيحات لوف عقب املباراة، حيث قال »لقد كانت 
مباراة صعبة وقاتلنا حتــى النهاية، وال يكنني 

ء«. توجيه اللوم للفريق، ألننا بذلنا كل 
وأشــار املدرب األملاين يف الوقت ذاته، إىل 
افتقار املاكينات للفاعليــة يف الثلث األخري 
والقدرة عىل اخرتاق دفــاع املنافس، مضيًفا 

»مل نفعل ما يكفي يف هذا الجانب«.
ورفض صاحب الـ1 عاما إلقاء اللوم عىل 
، حيث قال  عاتــق هوميلز بعد هدفه العك
إنه »من الصعب عليه التعامل مع تلك الكرة«.

وأكد مدرب أملانيا، أن فريقه حاول االخرتاق 
روبن  الثنــا  طريــق  عن  الجانبــني  من 
قاما  اللذين  جوسينس وجوشــوا كيميتش، 

بجهود هجومية واضحة.

واختتم »كنا ندرك مدى متيز فرنســا يف 
املرتدات، لهذا مل يكــن بإمكاننا إيقاف كافة 
الهجامت، وسنعمل غدا عىل بعض التفاصيل، 
لتــدارك أي مشــكلة، ال يــزال لدينا فرصة 

لتصحيح األمور بعد هذه النتيجة املحبطة«.

 أملانيا أمام خطر كابوس جديد 
املخيب  بعد ثالث ســنوات من خروجــه 
مال مــن دور املجموعات يف كأس العامل،  ل
مل يتغري الكثري عىل ما يبدو يف منتخب أملانيا 
الذي بدأ مشواره يف بطولة أوروبا لكرة القدم 
ة، وبدا غري قادر عىل التسجيل  بطريقة متع
ويفتقر إىل األفكار يف خسارته أمام فرنسا.

ثالث  من  مباراتني  األملاين  املنتخب  وخرس 
يف دور املجموعات ليخــر من الدور األول 
يف روســيا عام 2018، ومل تتحسن األمور 
كثريا منذ ذلك الوقــت، واتخذ املدرب يواكيم 

لوف قرار الرحيل بعد بطولة أوروبا 2020.
وقال املدرب املنتهية واليته قبل البطولة إنه 
 ،» ء استثنا يرغب يف الرحيل بتحقيق »
لكن آمال الوصول ألدوار متقدمة يف البطولة 
داء الذي  هذا الصيف قد تكون بائسة، وفقا ل

قدمته أملانيا يف ميون يوم الثالثاء.
وكانت الخسارة 1- 0 أمام فرنسا أول هزية 
االفتتاحية  املبــاراة  يف  اإلطــالق  عىل  ألملانيا 
ببطولة أوروبــا، لكن أك مــا يقلق لوف هو 
افتقار فريقه إىل اللمسة الحاسمة أمام املرمى.

بطولة  يف  ألملانيا  مباراتــني  آخر  وانتهت 
أوروبا بالهزية أمام فرنسا.

وســدد املنتخب األملاين 28 كرة عىل املرمى يف 
املباراتني بدون أن يســجل بواقع 18 تســديدة يف 
201 وعرش تسديدات يف مواجهة الثالثاء. مباراة 

ومل يســجل أي العب يف تشــكيلة لوف 
هدفا يف نهائيات بطولة أوروبا، وافتقر إىل 
اللمسة الحاسمة يف الثلث األخري وكان ذلك 
واضحا للجميــع إذ نجح املنتخب األملاين يف 
لكنه  ميوني  يف  خطــرية  ألماكن  الوصول 
فشل يف تشــكيل تهديد حقيقي عىل مرمى 

هوغو لوريس حارس فرنسا.
وســدد املنتخب األملاين كــرات أك عىل 
املرمى، واستحوذ عىل الكرة بنسبة 0 باملئة، 
وأرسل كرات عرضية إىل منطقة الجزاء أك 
خمس مرات من فرنســا. لكن بطريقة ما مل 
يســدد ســوى كرة واحدة داخل إطار املرمى 
طيلة املباراة، وكانت رضبة رأس من أنطونيو 

روديغر.

ــي كــــــرة الـــقـــدم ــ بـــطـــولـــة أمــــــم أوروبــــــــــا فـ
فنلندا عــلــى  ــوزهــا  ــف ب ــا  ــه ــال آم تــحــيــي  روســـيـــا 

دا ل وسيا و اة  ا م م

أحيــا املنتخــب الرويس 
 1 الـ بلــو دور  آماله يف 
بعد  أوروبا،  أمــم  من كأس 
فوزه عىل نظــريه الفنلندي 
األربعــاء،  أمــس   ،)0-1(
ضمــن منافســات الجولة 
الثانية  للمجموعة  الثانيــة 

بالبطولة.
ألك مريانشوك  وسجل 
هدف املباراة الوحيد للمنتخب 
الرويس، يف الدقيقة الثالثة 
من الوقت املحتسب بدال من 

الضائع للشوط األول.
ونجح منتخب روسيا يف 

تحقيق أول فوز له يف بطولة أمم أوروبا، منذ 
فوزه عىل منتخب جمهورية التشيك )1-4(، 
يف نســخة عام 2012 التي أقيمت يف بولندا 

وأوكرانيا.
استهل مشواره  قد  الرويس  املنتخب  وكان 
يف البطولة بالخســارة )0-3( أمام املنتخب 
، فيام فاز املنتخب الفنلندي يف أول  البلجي

مباراة له عىل الدمنارك )0-1(.
بأداء حــاميس من جانب  املبــاراة  بدأت 
املنتخــب الفنلندي، الذي دخل اللقاء يف روح 
معنوية عاليــة، بعد فــوزه يف أول مباراة 
عىل حســاب املنتخب الدمناريك )1-0( يف 

كوبنهاغن.
الرويس  املنتخب  دخل  خر،  ا الجانب  عىل 
 (0-3( خسارته  بعد  التعويض،  بهدف  اللقاء 

. يف الجولة األوىل أمام املنتخب البلجي
ويف الدقيقــة الرابعــة ســجل املنتخب 
الفنلندي هدفــا عن طريق جويل بوهغانبالو 
الهدف  ألغى  الحكم  بة رأس مميزة، لكن  ب

بداعي التسلل.
الفنلندي  ومع مرور الوقت واصل املنتخب 
ضغطــه عىل منافســه، فيام بــدا املنتخب 
الرويس محارصا يف ملعبه ووسط جامهريه 
التي جاءت بأعداد محدودة إىل ملعب ســان 

. بطرسرب
واضطر املنتخب الرويس إىل إجراء تبديله 
األول يف املباراة يف الدقيقة 23، بعد إصابة 
مدافعــه ماريو فرينانديــز، ليدخل بدال منه 

فياتشيسالف كرافييف.
ويف الدقيقــة 31 جــاءت أوىل محاوالت 
أليكســاندر  وجه  حيث  الــرويس،  املنتخب 
غولوفني العب الوســط رضبــة رأس تجاه 
، لكنها مل  مرمى الحارس لــوكاس هاردي

تشكل خطورة عىل مرمى فنلندا.
ونجــح املنتخــب الرويس يف تســجيل 
هدف التقدم يف الدقيقــة الثالثة من الوقت 
املحتســب بدال من الضائع للشــوط األول، 

م ارتيم دزيوبا  حينــام مرر املهاجم املخــ
الكرة إىل ألك مريانشوك، ليسدد كرة رائعة 
 ، يف أق الزاوية اليمنى للحارس هاردي

مسجال هدف املباراة الوحيد.
الشوط األول أي  ومل تشــهد باقي دقائق 
بتقدم  نهايته  صافــرة  الحكم  ليطلق  جديد، 

روسيا )0-1(.
ومع بداية الشوط الثاين، حاول املنتخب 
اصطدم  لكنه  النتيجــة،  تعديل  الفنلندي 
بدفــاع قوي من الجانــب الرويس، حيث 
مل متر محــاوالت تيمو بــويك أو زميله 

بوهغانبالو.
عــىل الجانب األخر، شــكل أليكســاندر 
م دزيوبــا،  غولوفــني واملهاجــم املخــ
وحارس  الفنلندي  الدفاع  عىل  كبرية  خطورة 

. هارادي
ويف الدقيقة 72 ســدد دالــري كوزياييف 
العب املنتخــب الرويس، كرة قوية من خار 
للكرة  تصدى  هارادي  لكن  الجزاء،  منطقة 

بكل براعة.
الثاين من  الشــوط  دقائق  باقــي  ومرت 
املباراة بــدون أي جديد، ليطلق الحكم صافرة 
نهاية املباراة بفــوز املنتخب الرويس )0-1) 

عىل نظريه الفنلندي.
يناً عىل أملانيا  وكانت فرنسا حققت فوزاً 
)1-0( يف املباراة التي جــرت أول من أمس 
الثالثاء عىل ملعــب »أليانز أرينا« يف مدينة 

ميوني األملانية.
وســجل الهدف ماتس هوملــز خطأ يف 

مرماه يف الدقيقة 20.

 برنام مباريات اليوم 

ويف ما ييل برنام مباريات اليوم الخميس 
بتوقيت بريوت:

أوكرانيا - مقدونيا الشــاملية )الســاعة 
(1 00

(19 الدمنارك - بلجيكا )الساعة 00
(22 هولندا - النمسا )الساعة 00



1ـ القلم، كامل، بان
2ـ يل، العاتن، اللّك

3ـ البحرين، كافيار
4ـ أو، توّدون، غمس

5ـ مفالحا، امللّحن، أسلف
ـ حــي، متمّرن، ســم، 

نرتقي
7ـ يك، يس، طه، ديانا

8ـ محمود املليجي، بو، نّم

9ـ سيولة، عار، موناكو

10ـ وبال، الريبال، جرن

11ـ دلّه، بعلها، انديانا

12ـ يــوم ســعيد، عمله، 

ولدنا

أّما، دميامن، اســن،  13ـ 

لهب

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من تسعة حروف:    االبرا 

   دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  ريتشارد شرتاوس 

اخترب معلوماتك

1ـ مؤلــف موســيقي 

منساوي. 

2ـ يشاء ويرغب .

 . 3ـ نّحات ومّثال فرن

4ـ مدينة يف أوكرانيا. 

5ـ نتلّبك يف األمر. 

وفنانــة  ممثلــة  1ـ 
مرصية. 

2ـ من الطيور. 
3ـ قايضـت اليء.

4ـ تُدفع للموظفني يف 
آخر الشهر. 

5ـ إقــرتب منك شــيئا 
فشيئا.

رئيس أمــرييك ومحامي جمهــوري راحل. إجتذب 
طة بوســطن يف  االهتــامم بعد تعامله مع ارضاب 
العام 1919 فنال الشــهرة بكونه شخصية لها القرارات 

الحاسمة.
إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمعت: 

+9+5+9+2- دولة افريقية.
11+7+3+9+2- مغنية لبنانية. 
3+5+10+5- عاصمة أوروبية. 

+9+3+7- وحدة وزن. 
1+2+5- مدينة فرنسية. 
4+9+8- حيوان معروف. 

+4- راحة اليد.

1ـ ما إســم الدولة االفريقية التي هي غري ســاحلية، 

وُعرفت قديا بإسم الكاهن يوحنا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من هو السيايس االيرلندي الذي قاد حركة االستقالل 

يف بالده، وترأس حكومتها عام 1937 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ مــن هي امللكة االنكليزية التي لُّقبت بـ امرباطورة 

الهند، وخلفها إبنها إدوارد السابع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية دولة آســيوية يوجد بر قطب منار، الذي 

ارتفاعه 71م. ويعترب من أجمل األبرا يف العامل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ مــا إســم البابا الذي حــرّم البدعــة املعروفة بـ 

البيالجية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إســم املغنية األمريكية التــي ولدت عام 1941 

وتلقب بـ جدة الروك اندرول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو الكاتب املرسحي الرويس الذي كتب مرسحية 

العميل الرسي صفر صفر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

110 كلم 2 ويُقام  8ـ ما إسم الجزيرة التي مساحتها 

فيها مهرجان األشباح السنوي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ من هي األديبة اللبنانية التي كانت توّقع تحت إسم 

دعد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ اإلسم، كمبوديا
2ـ ليل، فحيح، بلوم

3ـ بايل، مساهام
4ـ الحوا، سويل

5ـ ملّر، حميدو، بعد
ـ عيتات، الزعيم

7ـ كانو، مطلّة، لدّي
8ـ آت، دارهم، آه

9ـ لنكولن، لعالعا

10ـ أنم، أيار، من
11ـ اف، لّس، جريال

12ـ بلي حمدي، بنها
13ـ األمن، ماد

14ـ نكرّس، نابوليون
15ـ أرنون، آل

1ـ ستا، أجندل
17ـ لق، نكرانه

18ـ فيلمون وهبي، آب

؟ من هو
من هي؟

1ـ أصّور، وزير لبناين راحل. 

2ـ واليــة أمريكيــة، يتجّمع 

ويتحّشد.

3ـ إبــن النمــر، رسور، يصل 

قبله. 

4ـ ممثل بريطاين راحل، عتب. 

5ـ يفّصل ويقّســم، ينافسان 

ويضايقان. 

ـ كُتب قصائد الشــعر، من 

ملوك فرنسا. 

7ـ شــحذ الســكني، الــك 

والعشب، يبس اللحم.

نوع من  آســيوية،  8ـ عملة 

األفاعي، شهر هجري. 

9ـ بعث، نروي، مدينة ينية. 

 ، 10ـ أغنية لعبد الحليم حاف

مطار يف فرنسا. 

11ـ قطع، االسم الثاين ألديب 

وشاعر فرن راحل، جف. 

12ـ أحــد امللوك، األمر املخيف 

املفزع. 

13ـ نظر، االسم الثاين لرسام 

لبناين راحل، فأس. 

14ـ من الفواكه االســتوائية 

املشهورة، ورعا. 

15ـ أنشأوا. 

1ـ غالم، أخرب. 

من  حيــوان  الجيــش،  17ـ 

ب املثل بخبثه. الزحافات يُ

18ـ ممثلــة مرصية صاحبة 

الصورة، إحدى القارات.

الشــوف،  يف  بلــدة  1ـ 
املشاهدة عن ُقرب. 

فرنســية  رســامة  2ـ 
راحلة، بلدة يف عكار. 

3ـ العبــة تنس أمريكية 
فينوس،  الالعبة  شــقيقة 

حاك الثوب، أكل اليء. 
4ـ ال حلو وال مّر، بسطوا 
األيادي، االسم الثاين ملخرجة 

لبنانية. 
5ـ يــربّ بالوعــد، فوالذ، 
، أحد الشهور.  املُدرك والناض
ـ ممثلة أمريكية راحلة، 

يخصه، إرتفاع. 
7ـ مال اىل، صفا الرشاب، 

مغنية وممثلة أمريكية. 
8ـ للنفــي، مفيد، صوت 

العقرب، طعن طعنا خفيفا، 
نوتة موسيقية.

9ـ يطــرد ويبعــد، ذئب، 
ُف.  عظم و

مملكــة  10ـ عاصمــة 
قديا،  الصغــرى  أرمينيــا 
ممثلة مرصية، االسم الثاين 
لروا وســيايس إنكليزي 

راحل. 
، من  11ـ فلــ فرن
، سلطان ُعامن  أنواع الرق

السابق. 
12ـ القاعدة والدســتور، 

دولة افريقية، عسل. 
غري  غامــض  كالم  13ـ 
واضح، ارخي الســتار، أحد 

امللوك، للنهي. 

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

يجــب أن يكون لك الدور األكرب يف هذه 
املرحلة يف كل ما يجري حولك، ألنك األك 
قدرة ووعيا. وخذ موقفا حاســام إذا لزم 

األمر.

خر ولكن  أنت محظو مــن الجنس ا
ن مل تجد الحب الحقيقي الذي تحلم  حتى ا
به. تــرصف برباطة جأ يك ال تتعر 

للفشل والخيبة. 

التقدم متاح لك متى تحليت بالقدرة عىل 
تحمل الضغوط. اذا وجدت نفســك امام 
صعوبات يصعب حلها فال ترتدد يف طلب 

املساعدة. 

أنباء ساّرة حول مسألة تشغل بالك منذ 
فــرتة. ال تؤجل ما عزمت عىل تنفيذه اىل 
الغــد، فالفرصة ســانحة أمامك والوقت 

الحايل مالئم لذلك. 

ء  كــن طويل البال وال تتوتر من أي 
ح موقفك  قــد يحصل معك يف العمل. ا
تية تكشــف لك حقيقة  بايجاز، فاأليام ا

مدهشة. 

اليوم.  رمبا املســتحيل يصبح معقوال 
أهدافك تتحقق تدريجيا ولو بشكل بطيء. 
خرون  كن متفهام وعادال وسوف يبادلك ا

هذا الشعور.

ن سيستمر خاصة  كل ما تؤسســه ا
إذا عرفــت كيف تحاف عليه وتعتني به. 
والطموح الذي يغلب عىل ترصفاتك يجعلك 

تالقي النجاح.

ال تخــف من ابــراز قوة شــخصيتك. 
تســتطيع أن تكون متسامحا أك حتى 
ولو كلفك هــذا بعض العناء. ال تندم عىل 

. ء وىّل وم

قد تحقق حلام قديا غاليا بدأت بالسعي 
ة  اليه قبل أشــهر عديــدة. بالرغم من ك
أعاملك، تجد الوقت الكايف للقاء األصدقاء 

واألحباء. 

تســتغرب يف هذه الفرتة اذا كان الهدف 
الذي تســعى اليــه يســتحق املالحقة 
واملتابعة، ويبدو انك ستلقى تشجيعا من 

عدة أشخاص لتحقيقه. 

كثــف جهــودك يف تنمية مــواردك 
وتحف بشــأن الوعود الواهية. سمعتك 
طيبة ومحرتمة يف العمل، ويف وســط 

املجموعات االجتامعية.
 

تلك املسألة املعلقة بني األر والسامء 
آن األوان لتسقط فرتتاح. انت بحاجة اىل 
فرتة راحة وهدوء الســتعادة قدرتك عىل 

الرتكيز. 
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

اللبنانيــة. وإذا كانت هذه األحداث ال تزال تحت ســيطرة 

ّ حكامً عن  الجيش والقوى األمنية، إال أن األمر ســيخر

الســيطرة يف ظل سيناريو اســتمرار األزمة عىل ما هي 

عليه!

  إستنزاف اإلحتياطي 

ال حدود لجشــع التجار! فاملحروقات التي أّمن مرصف 

لبنان دوالراتها وفتح اعتامداتها ال تزال غائبة عن محطات 

الوقود ألن الرشكات ال تُسلّم البنزين. والسبب يعود إىل الـ 

10 الشهرية التي ال يدفعها مرصف لبنان )يدفع 90 من 

ن الصفيحة( والتي تُشكّل 5 من سعر الصفيحة عند 

الرشاء عىل ســعر رصف دوالر 12000 لرية. اليوم تُطالب 

هذه الرشكات برفع ســعر الصفيحة لتغطية الفارق مع 

سعر السوق السوداء أي 15000 لرية. ويف الوقت نفسه، 

ينشط التهريب بالصهاري بشكل غري مسبوق فاق العام 

2019 الذي يُعترب عام التهريب بامتياز!

األدوية واملســتلزمات الطبية رهينــة االحتكار حيث 

تُطالب الــرشكات بدعم هذه األدوية واملُســتلزمات يف 

وقت يتّم تهريبها واحتكارهــا ويضعون املواطن رهينة 

لــ يعلو الصوت ويتــّم الضغط عىل مرصف لبنان. أّما 

! فمن منا مل يسمع بإتالف  املواد الغذائية فحّدث وال حر

أطنان من حليــب األطفال املُنتهية صالحيته التربيرات 

التــي تّم تقديها من قبــل املعنيني غري ُمقنعة خصوًصا 

عن آلية التلف التي تتطلّب تقديم طلب لدى وزارة االقتصاد 

لية ال  والتجارة التي توافق بشكل تلقا وبالتايل هذه ا

تأخذ إال بضعة أســابيع بني قرار إتالف البضائع وتنفيذ 

اإلتالف.

من املحروقات وصوال إىل األدوية مرورا باملواد الغذائية، 

طلب التجار واحــد: نريد دوالرات من مرصف لبنان! هذا 

األخري مل يعد يلك دوالرات باستثناء اإلحتياطي اإللزامي 

)Reserve requirements( الــذي هو من أموال املودعني، 

وبالتايل ال ُيكــن املّس به. هذا األمر أكده مرصف لبنان 

يف بيــان صدر عنه البارحــة ودعا فيه الحكومة مجدداً 

اىل إقرار خطة لرتشــيد الدعم مام يحمي العائالت األك 

حاجة ويضع حداً للتهريب املتامدي عىل حساب اللبنانيني 

بحســب البيان. وأضاف أنه »لن يســتعمل التوظيفات 

اإللزامية« ُمشــدًدا عىل أن الدفعات التي يقوم بها حالياً 

»هي من ضمن الفائض عن التوظيفات اإللزامية«.

وأشــار بيان مرصف لبنان اىل أنه تلّقى الئحة بامللفات 

»ذات األولوية بالنسبة إىل املستلزمات الطبية« من وزارة 

الصحة وبالتايل قام املركزي بتسديد املطلوب إىل املصارف 

ويعمل عىل تســديد الباقي. أّما مــن جهة األدوية، فإن 

املركزي ما يزال ينتظر من وزارة الصحة الئحة باألولويات 

إلبالغها إىل املصــارف ُمذكًّرا بأن املركزي ال يتعاطى مع 

املستوردين بل مع املصارف عمال بقانون النقد والتسليف.

وأشار بيان املركزي اىل أن مرصف لبنان دفع ما يرتتب عليه 

إىل املصارف لتلبية االعتامدات والكّميات ُمذكًّرا بأن الكّميات 

املوجودة كافية ُملقًيا بذلك املســؤولية عىل الرشكات )التي 

متتنع عن تســليم املحروقات إىل املحطّات(، ُمشريًا إىل أن 

موضوع الرتشيد هو محّط بحث ومتابعة بني وزارة الطاقة 

ومرصف لبنان ولجنة األشغال يف مجلس النواب.

ّ القمح، فاملعروف أن مرصف لبنان يقوم  أّما يف ما يخ

ّ عىل موافقة ُمسبقة من  لية التي تن مبا يلزم عمال با

قبله مع موافقــة وزارة االقتصاد والتجارة. لكن تهريب 

الطحني قائم عىل قدم وســاق كــام تُظهره الفيديوهات 

املُنترشة عىل مواقع التواصل االجتامعي!

عملًيا وكام ورد يف بيان مرصف لبنان، فإن املركزي ُيّول 

املدفوعات الحالية من »فائض عن التوظيفات اإللزامية«. 

وبالتايل ويف ظّل غياب الحّل السيايس الذي يضمن دخول 

دوالرات إىل القطاع املرصيف، فإن هذا الفائض سيضمحل 

حتى الوصول إىل اإلحتياطي اإللزامي وهنا يُطرح السؤال: 

ماذا بعد

 منطقيا هناك احتامالن: 

األول وين عىل اســتخدام االحتياطي اإللزامي وهو 

ما يرفضه املجلس املركزي ملرصف لبنان رفًضا قاطًعا. إال 

أن القوى السياسية تقول إن املركزي ُملزم إقرا الدولة 

بحسب قانون النقد والتسليف )وهي الحّجة التي بّرر بها 

مرصف لبنان متويله الدولة يف املايض(. وهذا يفر أن 

تطلب الحكومة عىل مسؤوليتها من املرصف املركزي املّس 

بهذا االحتياط اإللزامي. هذا السيناريو سيسمح باستمرار 

األمــور عىل ما هي عليه وبالتايل اســتنزاف االحتياطي 

اإللزامي حتى إيجاد حّل سيايس، إال أن الوجه األخر لهذا 

الســيناريو هو التعقيدات السياســية التي قد تنت منه 

والتي تخر عن إطار هذا املقال!

ّ عىل رفض اســتخدام هذا االحتياط وهنا  الثاين وين

السيناريو أك تعقيًدا عىل الصعيد االجتامعي واالقتصادي 

حيث ســيفتقد ســوق عر الدوالر أك من 0 وهو 

ما يطرح بحّد ذاته عدة احتامالت داخل هذا الســيناريو: 

ّ عىل ارتفاع كبري  مي وين االحتــامل األول وهو تشــا

يف ســعر رصف الدوالر مقابل اللرية اللبنانية يف السوق 

السوداء وبالتايل سرتتفع األسعار بشكل جنوين سيطيح 

التضّخم من خالله األخ واليابس! اإلحتامل الثاين هو 

أن يعمد املواطن إىل استخدام دوالراته يف املنزل وهو ما 

سُيعّو بشكل جز العر الذي يؤّمنه مرصف لبنان 

وبالتايل يُخّفف مــن عمق األزمة. االحتامل الثالث وهو 

أن تعمــد القوى الخارجية مثل فرنســا إىل دعم املواطن 

اللبناين وهو ما يضع لبنان تحت وصاية مالية فعلية!

 الوصاية املالية 

الوصايــة املالية الدولية عىل لبنان أصبحت قريبة! هذا 

ما ُيكن قوله من خالل تطّور األحداث مع إعالن الرئيس 

كاء دوليني لضامن  الفرن عن مبادرة بالتشــارك مع 

اســتمرار الخدامات العاّمة ملساعدة املواطنني اللبنانيني 

يف ظــل أزمة حاّدة. هذا وينعقد غًدا مؤمتر لدعم الجيش 

اللبنــاين حيث من املتوّقع أن تُشــارك فيه عرشون دولة 

عىل األقل، منها دول عربية باإلضافة إىل فرنسا والواليات 

املُتحــدة األمريكية. والتوّجه هو نحو تأمني املواد الغذائية 

ورية للمؤسسة الجيش اللبناين ل  واللوجســتية ال

تستمر يف القيام مبهامها يف ظل توقعات برتّدي الوضع 

األمني إىل مستويات خطرة لن يكون هناك من حّل لضبط 

األمور إال باستمرار عمل املؤسسة العسكرية.

لكن األصعب يف األمر أنه ومع اضمحالل الدوالرات يف 

القطاع املرصيف، سيكون هناك صعوبات كبرية إن مل نقل 

استحالة باالســتمرار يف استرياد املواد الغذائية واألولية 

للمواطنني. وإذا كانت األنظار تتّجه نحو املبادرة الفرنســية 
التــي أعلن عنها الرئيــس الفرن إيانويــل ماكرون، إال أن 
املُســتقبل محفوف مبخاطر جّمة ستجعل من لبنان دولة غري 
قادرة عىل االسترياد إال بضامنة من دول أو تكّتل دول ل تقبل 
املصارف املراسلة فتح اعتامدات للمصارف اللبنانية. وهذا األمر 
ب  ال ُيكن وصف سوئه إال من خالل مشاهد املجاعة التي قد ت

الطبقة الفقرية يف لبنان والتي تقبع يف فقر ُمدقع عميق!

  التحذيرات الدولية 

مية حّذرت ُوتحّذر منها  هذه الســيناريوهات التشــا

الدوليــة،  املؤسســات 

الدويل  البنك  رأسها  وعىل 

تقريرين:  أطلــق  الــذي 

ككّل  لبنان   ّ يخــ األول 

ّ املؤسســة  والثاين يخ

العســكرية! ففي التقرير 

األول توقع البنك الدويل أن 

يسقط لبنان يف أزمة هي 

من بني أســوأ ثالث أزمات 

منتصف  منذ  اقتصاديــة 

القرن التاســع عرّش نظًرا 

إىل رسعة تــرّدي الوضع 

االقتصــادي واالجتامعي 

يف  فقر  ديناميكيــة  مع 

تطّور رسيع نحو األســوأ 

إن  القــول  حيــث ُيكن 

أك من 90 من الشــعب 

اللبناين سُيصبح يف حال 

عوز مــع حاجة أك من 

ة! نصف الشعب إىل مساعدات غذائية مبا

يف التقريــر الثــاين، حّذر البنك الــدويل من أن ترّدي 

ب مؤسســة الجيش  الوضع املايل واالقتصادي ســي

وسيمنعها من القيام مبهامها كام يجب، نظًرا إىل كل ما 

تُقّدمه الدولة اللبنانية من خالل املوازنة للجيش اللبناين 

هو عبارة عن معاشات أصبحت قيمتها متدنّية مع تراجع 

ســعر رصف اللرية اللبنانية ُمقابل الدوالر األمرييك يف 

جهزة الرقابية  الســوق السوداء، ويف ظل غياب كامل ل

وتقاعســها عن منع التهريب واالحتــكار والتعامالت 

املُخالفة للقانون.

عملًيا هذه التحذيرات ليست الوحيدة، فقد صدر مؤ 

الدول الفاشــلة للعام 2021 حيث احتل لبنان املرتبة 34 

عىل 179 دولة وتوقعاتنا أن يكون لبنان يف املراتب العرش 

األوىل يف العام املُقبل إذا ما اســتمّر الوضع عىل ما هو 

عليه. كل هذا يف ظّل شلّل سيايس قاتل ُيكن االستنتا 

منــه أن القرار ليس محلًيا كام يُحاول اإليحاء بذلك بعض 

املســؤولني، وإال فإن ما يقوم به املعنيون ُيكن تصنيفه 

بجرية ضد الشعب اللبناين.

 الشلّل السيايس 

هذا الشلّل أصبح العائق األسايس والوحيد أمام الخرو 

من األزمة مع ربط املساعدات املالية الدولية واالستثامرات 

العامليــة بعملية التفاو مع صندوق النقد الدويل. هذا 

األخري يرفض التفاو إال مع حكومة أصيلة ال تزال بعيدة 

املنال حتى الساعة.

وحتى الســاعة، مل تســتطع أي من الدول الشقيقة 

التي أعلنت جهوزيتها ملســاعدة لبنان مالًيا، ترجمة هذه 

الجهوزيــة نظًرا إىل صعوبة التعاطي املبا مع الدولة 

اللبنانيــة، خصوًصا أن العامل أجمــع ربط التعاطي مع 

الدولــة اللبنانية من خالل حكومــة »قادرة عىل القيام 

بإصالحــات« و«قادرة عىل عزل لبنــان عن الرصاعات 

اإلقليميــة« كــام ورد يف بيــان وزارة خارجية االتحاد 

األورويب العام املايض.

وبالتايل، ويف ظل غياب الحكومة، أصبحت كل القرارات 

االقتصادية واالجتامعية واملالية غري ُممكنة، خصوًصا أن 

حكومــة ترصيف األعامل أعلنت بكل وضوح عن التزامها 

بترصيــف األعامل مبعناه الضيــق. وهذا األمر يجعل من 

يس  لبنان رهينة جشع عصابات تُحاول االستفادة من م

املواطنني اللبنانيني.

 الهجرة  

هذا اإلطار األســود يدفــع اللبنانيني خصوًصا الطبقة 

املُتوّسطة إىل الهجرة، نظًرا إىل أنها طبقة تتمّتع مبؤهالت 

علمية وخربات طويلة تجعلها مؤّهلة للهجرة بنظر الدول 

األخرى. عىل هذا الصعيد، ُيكن ذكر هجرة أك من 1200 

طبيــب أو هجرات مئات املمرضني واملمرضات وأســاتذة 

الجامعــات واملدارس. وبالتايل، من املتوّقع أن يُحرم لبنان 

من الطبقة املتوّســطة التي هــي عامد االقتصاد وعامد 

ائب(. مالية الدولة )من خالل ال

واألخطر يف األمر أن بعضاً من هؤالء لن يعود إىل لبنان 

أو أقلّه ســيرتكون لبنان لفرتة ال تقّل عن خمس سنوات، 

وبالتايل سيكون لذلك تداعيات كارثية عىل عملية التعايف 

حني يتم االتفاق مع صندوق النقد الدويل نظًرا إىل غياب 

هذه اليد العاملة الفاعلة.

 إرضاب االتحاد العاّميل 

يف ظــل ترّدي الوضع املعيــي، يُنّفذ االتحاد العاّميل 

اليوم إرضابًا عاًما يشــمل القطاعني العام والخاص حيث 

ســُتقفل املصارف أبوابها، باإلضافة إىل محطات الوقود 

والعديد من املؤسســات الرسمية التي ستعجز عن تأمني 

الخدمات إىل املواطنــني. ويتوّقع رئيس اإلتحاد العاميل 

العام بشارة األســمر أن يتّم إقفال طرقات، مام سيؤّدي 

إىل إضطراب يف تنّقل املواطنني ألعاملهم ودعا املواطنني 

إىل املشاركة يف اإلرضاب أو البقاء يف املنازل.

هــذا اإلرضاب الذي يأيت بعد أك من عام ونصف عىل 

اندالع اإلحتجاجات الشعبية يف ترشين األول 2019، يتمّيز 

بأن املشاركني فيه هم من الطبقة الفقرية وأسفل الطبقة 

املُتوّســطة يف حني أن احتجاجات ترشين كان عامدها 

الطبقة املتوّســطة. وإذا كنا ال نتوّقع نتيجة من تحركات 

اليوم نظًرا إىل التعّنت الكبري عىل الصعيد السيايس ونظًرا 

إىل تطــّور األمور، نتوّقع أن تزداد وترية إرضابات اإلتحاد 

العاّميل العام مع تردي األوضاع وقد تخر عن السيطرة 

يف وقت من األوقات.

وقال الكرملني إن الرئيسني الرويس واألمرييك اعتمدا عقب 
انتهاء القمة بيانا مشــرتكا بشأن االستقرار اإلسرتاتيجي، قاال 
فيــه إنه »ال يكن أن يكون هناك رابحون يف حرب نووية، وال 

ينبغي اندالعها عىل اإلطالق«.
وانعقدت قمــة جنيف يف ظروف متر فيها عالقات البلدين 
بأســوأ مراحلها، حسب مسؤولني أمريكيني وروس. وقد بحث 
الجانبان قضايا عديدة عىل رأســها األمن السيرباين، وملفات 
أمنية وسياســية واقتصادية متنوعــة، هي محل خالف بني 

موسكو وواشنطن.
ويف مســتهل اللقاء، عرّب الرئيس الرويس عن أمله أن تكون 
قمته مع الرئيس األمرييك مثمرة، يف حني قال بايدن إن اللقاء 

وجها لوجه هو السبيل األفضل دامئا.

 وضع الخطوط الحمراء 
ويف وقــت ســابق، تعهــد بايدن بتحديــد ما وصفها 
بالخطوط الحمــراء لنظريه الرويس، الفتا إىل أن بالده ال 
تســعى إىل املواجهة مع روســيا لكنها سرتد إذا تعرضت 

ألي رضر منها.
من جانبه، أعلن املتحدث باسم الكرملني، ديرتي بيسكوف، 

ن  أن الخطاب األمرييك بشــأن ردع روســيا وجعلها تدفع 

ترصفاتها، لن يُلقي بظالل إيجابية عىل القمة يف جنيف.

بدوره، قال مســؤول بارز يف إدارة بايدن إنه ال يتوقع نتائ 

كبرية من أول قمة للرئيسني.

وتبنــى بايدن لهجة حازمة يف األيــام األخرية حيال رجل 

الكرملني القوي، إلبراز التناقض بشكل أفضل مع تقلبات سلفه 

الجمهوري ترامب وغموضه.

وكان بوتني قال مؤخرا يف مقابلة تلفزيونية عندما سئل عن 

الرئيس األمرييك إن بايدن شــخ سيايس محرتف، وهو ابن 

املؤسسة السياسية والدبلوماسية األمريكية، بخالف الرئيس 

األمرييك السابق دونالد ترامب، والذي وصفه ترامب بأنه ذيك 

لكنه غري محرتف بالسياسة.

من جانبه، قال بايدن يف وقت ســابق عندما ســئل عن رأيه 

يف بوتني إن األخري شخ المع وصعب املراس.

ومن أبرز القضايا الخالفية بني روســيا وأمريكا معاهدات 

التسلح ونرش الصواري القصرية واملتوسطة املدى، والحضور 

العســكري ألمريكا ولحلف شــامل األطل قرب الحدود مع 

روســيا، ودعم واشنطن للمعارضة الروسية، إضافة إىل امللف 

الحقوقي داخل روســيا، ودعم موسكو لالنفصاليني املسلحني 

ق أوكرانيا، فضال عن امللف السوري. يف 
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