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ــــــــور ــــــــدى املنظ ــــــــي امل ــــــــة ف ــــــــري .. وال حكوم ــــــــادرة ب ــــــــي باســــــــيل تحــــــــت ســــــــقف مب ــــــــه يحاك حــــــــزب الل
ســــــــلة الغــــــــذاء خــــــــارج التغطيــــــــة واملحروقــــــــات والــــــــدواء على الطريــــــــق ..وتقارير تحذر مــــــــن توترات قادمة
البطاقــــــــة التمويليــــــــة علــــــــى نــــــــار املجلــــــــس ونقــــــــاش صعــــــــب حــــــــول التمويــــــــل وحجــــــــم التغطيــــــــة

ــــــــى املواطــــــــن ــــــــة عل ــــــــع واملخــــــــاوف وتداعياتهــــــــا ســــــــتكون كارثي ــــــــة ترتف ــــــــط العاملي أســــــــعار النف
ــــــــن ُمّدخراتهــــــــم ــــــــر م ــــــــن الكثي ــــــــكار ســــــــُيكّلف اللبنانيي ــــــــب واإلحت ــــــــف التهري ــــــــرار وق ــــــــاب ق غي
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»كورونـــــــــــا«: 3 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة  و167 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 167 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 543865«.
وأوضحت أنّه »تّم تســجيل 163 إصابة بني املقيمني و4 
حاالت بني الوافدين«، مشريًة إىل أنّه »تّم تسجيل 3 حاالت 
وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 7832«.

ـــــــــــان كأس العـــــــــــرب : تأهـــــــــــل لبن
بلــغ لبنان دور املجموعات لنهائيات كأس العرب 2021 
يف كرة القدم، بفوزه عىل جيبويت )1-0(، يف املباراة التي 
جرت أمس األربعاء عىل ستاد خليفة الدويل، يف العاصمة 

القطرية الدوحة.
وسجل هالل الحلوة الهدف الوحيد يف الدقيقة 46.

وبذلك تأهل لبنان ليخوض منافسات املجموعة الرابعة 
التي تضم أيضاً مرص والجزائر والسودان.

مثــل لبنان : مهدي خليل - نــور منصور - ماهر صربا 
- حسني زين - محمد دهيني - حسن معتوق - ماجد عثامن 

- هالل الحلوة - محمد حيدر - نادر مطر - قاسم الزين.

قطع الطرقات بالسواتر الرتابية يف الشامل امس

مدير مكتب الرئيس االيراين محمود واعظي

اعتقاالت يف العيسوية

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

محمد بلوط

كل املؤرشات تــدل عىل ان لبنان آخذ بالتدحرج الرسيع اىل 
الهاوية بسبب اشــتداد االزمة املالية واالقتصادية واملعيشية 
، واســتمرار مسلسل الخالف الســيايس عىل جنس مالئكة 
الحكومــة الجديــدة التي يبدو انها لن تبــرص النور يف املدى 

املنظور.
ومــع دخول البالد عمليا يف مرحلــة رفع الدعم يف غياب 
اية اجراءات ملموســة لتدارك نتائجها الكارثية عىل اللبنانيني، 
حذرت مصادر سياســية مطلعة مــن ان يؤدي ذلك اىل مزيد 
من حالة االنفالت والفوىض بدأنا نشــاهد بعض مناذجها يف 
الشــارع من حوادث امنية امام محطات الوقود واحتجاجات 
يومية يف مختلف املناطق مرشحة الرتفاع وتريتها وتوسعها 

يف االيام واالسابيع القليلة املقبلة.
واشــارت يف هذا املجال اىل ان هناك معلومات وتقارير لدى 
الجهات االمنية تبعث عىل القلق رغم جهوزية االجهزة والقوى 

العسكرية واالمنية للمحافظة وحامية االمن واالستقرار العام 
يف البالد.

واضافت املصادر ان هذه املعلومات تلحظ مخاطر توســع 
الفــوىض يف ظل غياب االجراءات والحلول الحكومية للوضع 
املتفاقــم، عــدا عن خطر قيام مجموعات معينة باســتغالل 

الوضع الحداث مزيد من الحوادث يف الشارع.
وعىل الصعيد السيايس ميكن تلخيص الوضع بالعبارة التي 
قالها مصدر ســيايس بارز لـ« الديار«: »ال حكومة يف املدى 

املنظور وكل الطرق مقفلة امام الحلول حتى اشعار آخر«.
واوضح ان املســاعي التي بذلت لتذليل العقبات امام تشكيل 
الحكومة ذهبت ادراج الرياح بسبب ازمة الثقة املستفحلة بني 
بعبدا وبيت الوســط، وانفجار الخالفات وتوسعها مؤخرا عىل 
اكرث مــن محور خصوصا بعد املؤمتر الصحفي االخري لرئيس 
التيار الوطني الحر جربان باسيل ورميه كرة نار الحكومة بني 

يدي حزب الله من باب االحتكام اىل السيد نرصالله.
وكشف املصدر يف هذا السياق ان الحزب مستمر بالتواصل مع 
باســيل بعد مؤمتره الصحفي سعيا اىل معالجة العقد املتعلقة 
باالزمــة الحكومية لكن يف اطــار مبادرة الرئيس بري وليس 
خارجها او بديال عنها بل استكامال ملسارها من حيث وصلت اليه 
 يف اللقاء االخري بني الخليلني والحاج وفيق صفا والنائب باسيل.

واوضح ان الحاج صفا توىل بعد املؤمتر التواصل مع باســيل، 
وان هذا التواصل مستمر ومفتوح وقد عقد معه اجتامعا يوم 

»املفاوضـــــات النوويـــــة«: ايـــــران تؤكـــــد االتفـــــاق علـــــى رفـــــع عقوبـــــات أميركيـــــة
تصريحـــــات أملانيـــــة وروســـــية ُمتفائلـــــة بعـــــد تشـــــاؤم واشـــــنطن

ــه فـــــي الـــــقـــــدس املــحــتــلــة ــ ــ ــداءات ــ ــ ــت ــ ــ ــّعــــد اع ــصــ االحــــــتــــــال يُــ

أكدت إيران التوصــل إىل اتفاق عىل رفع عقوبات فرضتها 
عليها اإلدارة األمريكية الســابقة، وتشمل مجاالت عدة بينها 
النفط، يف حني أشــارت ترصيحات أملانية وروسية إىل إحراز 
تقدم مهم يف املفاوضات الجارية يف فيينا بخصوص العودة 

لالتفاق النووي لعام 2015.
فقد نقلت وسائل إعالم رسمية إيرانية عن محمود واعظي، 
مدير مكتب الرئيس اإليراين املنتهية واليته حســن روحاين، 
قوله أمس األربعاء إنه تم حتى نهاية الجولة السادســة من 
مفاوضــات فيينا التوصل إىل اتفاق عــىل رفع كل عقوبات 
التأمني والنفط والشحن التي فرضها الرئيس األمرييك السابق 
دونالــد ترامب. وأضاف واعظي »ســيتم رفع نحو 1040 من 
العقوبات التي تعود إىل عهد ترامب مبوجب االتفاق. كذلك تم 
االتفاق عىل رفع بعض العقوبات عن أفراد وأعضاء يف الدائرة 

املقربة من الزعيم األعىل«.
وأكــد مدير مكتب الرئيس اإليراين أن مفاوضات فيينا تتجه 

اقتحمت قوات االحتالل أمس العيسوية يف القدس املحتلة 
فتصدى لها الفلسطينيون وأطلقوا املفرقعات النارية باتجاهها 
يف وقــت أطلق فيه االحتالل قنابل الغاز والصوت بكثافة يف 

البلدة.
كذلــك واصلت قوات االحتــالل اعتداءاتها عىل أهايل حي 

الشيْخ جراْح.
وشــن االحتالل حملة اعتقاالت يف حي الشــيْخ جراْح من 
بينهم فلســطينيون قدموا من الضفــة الغربية لدعم أهايل 

املنطقة ورفضوا طلب الرشطة إخالء املكان.
أما يف بلدة ســلوان جنوب املســجد األقىص، شنْت قوات 
االحتــالل حملة دهم واســعة واعتقلت صباح أمس املقديس 

عبد فايز زيتون من منزله يف حي برئ أيوب.
وبالقرب من بلدة سلوان كانت قوات االحتالل تؤمن الحامية 
ملجموعات جديدة من املســتوطنني القتحام األقىص، إْذ دخل 
عرشات املســتوطنني باحات  األقــىص الرشيف بحامية من 

ــاق علـــــى انســـــحاب  ــ ــر برليـــــن 2: اتفـ ــ ُمؤتمـ
ُمتـــــدرج للقـــــوات األجنبيـــــة فـــــي ليبيـــــا

مشروع قانون أميركي لتعزيز الشراكة الدفاعية 
وأثينا أنقرة  بين  التوتر  ظل  في  اليونان  مع 

أعلن يف العاصمة األملانية برلني عن اختتام 

مؤمتر برلني 2، الذي ناقش األوضاع يف ليبيا 

مبشــاركة جهات دولية فاعلة وبرعاية من 

األمم املتحدة وأملانيا.

ويف مؤمتــر صحفي عقب اختتام املؤمتر، 

عرب وزير الخارجية األملاين، هايكو ماس، عن 

اعتقاده بأن هناك تفاهام بني تركيا وروســيا 

عىل سحب تدريجي للقوات من ليبيا للحفاظ 

عــىل التــوازن، وإنه لن يحدث بني عشــية 

وضحاها، مشــددا عىل أن انســحاب القوات 

األجنبيــة مــن ليبيا ال بــد أن يتحقق خطوة 

بخطوة وبشكل تدريجي.

وقال »سنعمل عىل أن يتم سحب كل القوات 

األجنبيــة واملرتزقة من ليبيا، ولن نتواىن يف 

صادقت لجنة العالقات الخارجية مبجلس 
الشــيوخ األمرييك باإلجــامع عىل مرشوع 
قانون ينص عىل تقديم مستلزمات عسكرية 
ومســاعدات تدريبية لليونان، وذلك يف ظل 

التوتر بني أنقرة وأثينا.
ومرشوع القانون الذي متت املوافقة عليه 
الثالثاء ويحمل عنوان قانون الدفاع والرشاكة 
الربملانية بــني الواليات املتحدة واليونان لعام 
2021، ســبق أن قدمه يف التاسع من حزيران 
الدميقراطي  السيناتور  اللجنة  الجاري رئيس 
بوب مينينديز وعضوهــا الجمهوري ماركو 

روبيو.

وإذا تــم مترير مرشوع القانون من مجلس 

الشيوخ، فسيتم تقدميه إىل الجمعية العامة 

ملجلس النــواب، ثم إىل الرئيس األمرييك جو 

بايدن للتصديق عليه.

ويســمح املرشوع بعمليــات نقل جديدة 

للمعدات العسكرية األمريكية لليونان، ويعزز 

الرشاكة املتعددة األطراف اآلخذة يف التزايد بني 

قربص واليونان وإرسائيل والواليات املتحدة.

ووفق نص مرشوع القانون، فإنه يُســمح 

جاسم عجاقة

تراجع جائحة كورونا والتعايف الجزيئ للنشاط 
اإلقتصــادي العاملي، أعاد الطلــب عىل النفط يف 
األســواق العاملية وهو ما رفع أسعار برميل النفط 
يف األسواق حيث تخطّت العقود اآلجلة عىل الخام 
األمرييك يف جلســة البارحة الـ 76 دوالرا أمريكيا 
للربميــل الواحد. يف الواقــع العديد من املؤرشات 
اإلقتصادية تُشــري إىل بدء تعايف االقتصاد من أشّد 
وباء أصابه – نعني بذلك اإلقفال الناتج عن فريوس 
كورونا والذي أطفأ ماكينات االقتصاد وجعل العديد 
من األشخاص يف العامل يُعانون من فقدان مداخيلهم 
والوقوع يف الفقر. وإذا كانت حكومات الدول الغنية 
قد إستطاعت ُمساعدة مواطنيها مبساعدات عينية 
ومالية، إال أن العديد من الدول الفقرية أو التي تُعاين 
عجزا ُمزمنا يف موازناتها، مل تستطع تقديم الكثري 

لشعوبها لعبور هذه األزمة.

عمليــا توّقعــات املؤسســات الدوليــة للنمو 
االقتصادي العاملي، ُمشّجعة حيث يُتوّقع نسبة منو 
5.8% هذا العام و4.2% يف العام املُقبل. وهذه النسب 
هي نســب أكرث من مقبولة نظًرا إىل حجم الرضر 
الــذي خلفه اإلقفال الذي قامت به العديد من الدول 
يف العامل. فمثــالً، إذا ما أخذنا مثال النقل الجّوي، 
عــاد حجم األعامل إىل نصف ما كان عليه يف العام 
2019 أي قبل الجائحة وهو أمر ُمشّجع وسينسحب 
عىل القطاع الســياحي وهو مكّون أســايس يف 

إقتصاديات العديد من الدول.
األن وقــد بــدأ التلقيح ضد هــذه الجائحة وقد 
إســتطاعت دول )مثل اإلمــارات العربية املُتحدة( 
تلقيح نســبة كبرية من شــعبها، ال تزال الدول ذات 
الدخل املُنخفض والــدول النامية تُجاهد للحصول 

عىل اللقاح.
ويقــول املُختصون يف املجال الصحي إن املناعة 
الجامعية قد تحّققت جزئًيا )بســبب عدد اإلصابات 

الكبــري يف العامل(، وهو ما أّدى الحًقا إىل إنخفاض 
عدد اإلصابات ومعه عدد الوفيات. من جهة أخرى، 
بعــض الخرباء يُرّجحون ســبب إنخفــاض أعداد 
اإلصابات إىل الدورة املوســمية للفريوس. عىل كل 
األحــوال وبغّض النظر عن ســبب إنخفاض أعداد 
اإلصابــات والوفيات، هناك حقيقة )ُمقلقة( بدأت 
بالظهور من الهند وهي املُتحور »دلتا« والذي أظهر 
رشاســة أكرب من املتحــّورات األخرى يف التفّش 
والرضر عــىل املصابــني. وإذا كان بعض ُمنتجي 
اللِقاحات قد رّجح أن بعضها فّعال ضد هذا املُتحّور، 
إال أنه ال يوجد حتى الساعة ُمعطيات ميدانية تؤكّد 
هذا األمر خصوًصا أن هذا املُتحّور بدأ بالتفّش وهو 
ما أّخر رفع اإلجراءات اإلحرتازية يف بريطانيا إىل ما 
بعد شهر متّوز، تاريخ ُمتوّقع لوصول الفريوس إىل 
اململكة املُتحدة. هذا الفريوس، الذي بدأ بالتفش يف 

تأليــف الحكومــات يف لبنان له أصول 
دستورية ،ومواد قانونية تفرس كل تفصيل 
يف كيفيــة اجراء االستشــارات النيابية 
امللزمة ،اىل تكليف من يختاره النواب واىل 
التشاور بني الرئيس املكلف والكتل النيابية، 
ثم التشــاور مع رئيــس الجمهورية وفق 
املادة 53 من الدســتور. لقد ارتكب الوزير 
جربان باســيل خطأ كبريا عندما اعلن يف 
مؤمتره الصحايف الذي يشــاهده املاليني، 
انه يعطي ســامحة السيد حسن نرصالله 

اتخاذ القرار املناســب ،وسلم باسيل كرة 
النار اىل السيد نرصلله، وبذلك ستكون اية 
حكومة تتشــكل، سيقول عنها اللبنانيون 
واملجتمع الدويل ان حزب الله شــكل هذه 
الحكومة. كالم الوزير باســيل يجب قوله 
يف الصالونات املقفلة اثناء التفاوض مع 
حزب الله ،وليس يف االعالم ألن ذلك احرج 
الجميع وخاصًة ســامحة الســيد حسن 

نرصلله.

عىل طريق الديار

»الديار«

كلمة للسيد نصرالله يوم الجمعة 
يتحدث االمني العام لحزب الله ســامحة السيد حسن 
نرص الله حول  التطورات  السياسية املحلية عند الساعة 
الخامســة والنصف من عرص يوم الجمعة الواقع فيه 
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طريقنا الى دمشق...
نبيه الربجي

يسألون  تركيا  يف  حتى 
: هل  اردوغان  رجب طيب 
ميكــن أن تقبــل بوجود 
فصائل عــىل أرضنا عىل 
شاكلة الفصائل التي قمت 
األرض  عىل  بتكديســها 
اىل  الســورية، وبسعيها 
السلطة  عىل  االسـتيالء 
يف  الرشاكــة  اىل  أو 

السلطة ؟!

السؤال أكرث من أن يكون منطقياً، وأكرث من أن يكون 
اتهامياً، لتعقبه الدعوة من العديد من النخب السياسية، 
واألكادميية، واالعالمية، اىل اعادة العالقات مع سوريا 
العبثية، واملجنونة، حول  السيناريوات  بعدما تداعت كل 

العثامنية. احياء السلطنة 
اســتاذ جامعي طرد من وظيفته العام الفائت )هكذا 
عرّف عن نفســه( ســأله: هل أنت أكرث وعياً مبصلحة 
بالدنــا أكرث من مصطفــى كامل أتاتــورك، باين تركيا 

الحديثة ؟
تشــكيك ان بنظرة الغرب اىل تركيا أو بطريقة تعامله 
معها. االستاذ اياه قال »لسنا يف نظرهم أكرث من حصان 
خشــبي، ومنذ جون فوسرت داالس )وزير الخارجية يف 
عهد دوايت ايزنهاور( وحتى اآلن. وحني طلبنا االنضامم 
اىل االتحاد األورويب، أوصــدوا الباب يف وجهنا بحجة 
أننا ميكن، كمسلمني، أن نجتاح القارة العجوز  بأقدامنا، 

ال عىل صهوة الخيول«.
عندنا يف لبنان الذين يقولون بالقطيعة مع ســوريا، 
وقد انتهزوا املنــاخ الدويل، واالقليمــي، لتكريس هذه 
القطيعــة، أنواع وأنواع. منهم من يكره ســوريا جينياً، 
ولو كان عىل رأســها القديس حنانيا، ومنهم من عاش، 

لخلفيات شتى، مرارة التجربة السورية يف لبنان.
يبقى النوع اآلخر الذي يشــكل األكرثية، وهذا يرتبط 
بالدول الغربية، كام  بالــدول العربية التي تدار أمريكياً. 
هنا كان الرهان عىل »صفقــة القرن« التي تغرّي قواعد 
اللعبة يف أرجاء املنطقة. اذ تؤدي اىل تدجني ســوريا، 
وتفكيكهــا دوالً اتنيــة، وطائفية، تحــدث تغيرياً يف 
البنية الدميوغرافية، كــام يف البنية الطائفية، والبنية 
الدســتورية، للبنان الذي يفرتض أن يدور، مثل ســائر 

الدول العربية، حول الهيكل، وبرابرة الهيكل.
الشــعوذة  عىل  بنيــت  كونها  ســقطت  الصفقــة 
االيديولوجية، والشــعوذة االســرتاتيجية. بعدما كانت 
ايفانكا، زوجة جاريد كوشــر، الحاخام الوسيم، تبلغ 
شخصياً األصدقاء العرب بـ »أننا عند البوابة األخرية اىل 
الدولــة االبراهيمية الكربى« التي تتوج بنيامني نتنياهو 

ملكاً عليها.
أركان الســلطة كانــوا يخافــون من التســونامي 
األمــرييك، وميتنعون عن اثارة غضــب البلدان العربية 
بعدما خرب بعضهم، وعىل الكريس الكهربايئ، ما يعنيه 

هذا الغضب.
ونحن يف اقايص الجحيم. ماذا فعلت أمريكا لنا سوى 
أنها شــاركت يف تفجري األزمة، ومــاذا فعلت لنا الدول 
العربية اياها ســوى أنها وزعت السالل الرمضانية التي 
اذ تظهر مدى هشاشتنا، تعكس أيضاً مدى ازدرائها لنا ؟

يف هــذا النظام الهجني، مثة من يتــذرع، للقطيعة، 
بـ«ديكتاتوريــة األســد« الذي كان يفرتض أن يســلم 
مفاتيح دمشق اما اىل السلطان العثامين، أو اىل األقدام 
الهمجيــة  اآلتية من قــاع االيديولوجيــات، ومن قاع 

األزمنة.
ديكتاتوريــة ؟ ليتنا دولة يحكمهــا ديكتاتور واحد، 
ورأس واحــد، ومرجعية واحدة، كام لــو أن العديد من 
أولياء أمرنا ليســوا رجال األقبية، بــل ورجال الكهوف. 
أكلة لحوم البــرش الذي دفعوا بالبالد اىل ذروة الهلهلة. 
الهلهلــة السياســية، والهلهلــة الدســتورية، ناهيك 
والهلهلة  االقتصاديــة،  والهلهلة  املاليــة،  الهلهلة  عن 

االجتامعية.
ســوريا هي بوابتنا الوحيدة. بيننا وبينها سلسلة من 
املشكالت التقنية التي ال ميكن أن تحل )وتريح قطاعات 
حيويــة يف اقتصادنا( اال بالتفاهــم ال بالقطيعة التي 
نعيش تداعياتهــا الكارثية، اال اذا كنا ال نزال نراهن عىل 
السلطة  املســلمون«، ومشتقاتهم،  »االخوان  يتسلم  أن 
يف سوريا، ليبدأ العهد الذهبي يف العالقات بني البلدين.

مثة قيادات لبنانية طاملا عرفت بعدائها للســلطة يف 
ســوريا  تشــعر أن املنطقة أمام تحوالت كربى، سواء 
تصاعــد الدخان األبيض من فيينــا أم مل يتصاعد )اآلن 
وقت املخاض الصعب(. ال طريق أمامنا ســوى الطريق 

اىل دمشق. الطريق اآلخر اىل ... أورشليم!
الرسائل تصل تباعاً : هل تستقبلوننا ؟!

الحــــــاج حســــــن : لــــــم نوقــــــف اتصاالتنا 
الحكومــــــة  فــــــي تشــــــكيل  للمســــــاعدة 

اعترب رئيس »تكتل نواب بعلبك الهرمل« النائب حسني الحاج 
حسن يف حديث تلفزيوين، أنه »ال ميكن لنا جميعا أن نيأس 
حتى لو تأخر تشــكيل الحكومة، وال بد من النظر إىل األمام 
بأمل«، مؤكدا ان »حزب الله مل يوقــف اتصاالته وأن مبادرة 
دولة الرئيس نبيه بري مستمرة والتواصل مستمر مع الجميع 

من أجل التشكيل«.
وردا عىل سؤال حول مســار إقرار البطاقة التمويلية، أكد 
الحاج حســن أن »هناك مجموعة من األمور قيد النقاش يف 
اللجان النيابية املشــرتكة، ومنها مصادر التمويل، كون هذه 
البطاقة يفرتض أن تحل مكان الدعم، فأغلب السلع الغذائية 
باتت من دون دعم، يف حني أن املواطن يشــرتي وفق دوالر 
السوق السوداء، وفكرة البطاقة هي أن نعطي لكل عائلة 137 
دوالرا عىل ســعر منصة مرصف لبنان، أي ما يعادل مليون و 

500 ألف لرية لبنانية لألرسة الواحدة«.
ورأى أن »البطاقة التمويلية لن تحل املشكلة لكنها ستسد 
بعض الثغر. وشــدد عىل ان املرحلة ليســت مرحلة ســهلة 

ولألسف الشديد نقاش البطاقة التمويلية قد تأخر«.
وانتقد افتقاد لبنــان الرؤية االقتصادية، مشــريا إىل أن 

»البعض كان ميانع وجود رؤية، ولغاية اليوم ال وجود لها«.
وختم »ال ميكن النهــوض بلبنان مــن دون وضع خطة 
تعايف، فنحن ذاهبون إىل أزمة فقدان الدوالرات لالســترياد 

من الخارج«.

شــــــريم : تأخير الكابيتال الكونترول جريمة 
غــردت وزيرة املهجريــن غادة رشيم عرب حســابها عىل 
»تويــرت« : »اذا كان خــرب تحويل 2.6 مليار مــن لبنان اىل 
سويرسا خالل 2020 كام يظهر يف هذا الخرب صحيحا يكون 
كل من ساهم يف تأخري اقرار الكابيتال الكونرتول واستعادة 
االموال املحولة استنسابيا ارتكب جرمية ضد املواطنني الذين 

يعجزون عن الحصول عىل جزء بسيط من اموالهم«.

ابراهيم نارصالدين

غداة االطاللة االخرية لرئيس التيار الوطني 
التحليالت  الحر جــربان باســيل تشــعبت 
والتأويالت حول مقاصــده »بحرش« حليفه 
الوحيــد املتبقي عىل الســاحة اللبنانية يف 
امللــف الحكومــي، مل تكن بريئــة مطالبة 
السيد حســن نرصالله بلعب دور »الصديق« 
النواب  مجلس  رئيــس  مواجهة  يف  املوثوق 
نبيــه بري »الوســيط غري النزيــه«، يعرف 
الخلفي  الفناء  ان »اللعب« يف  باسيل مسبقا 
»للبيت الشــيعي« »خط احمر«، ويدرك ايضا 
ان حــزب الله ليــس بعيدا عــن االتصاالت 
ريادي  بــدور  ويقوم  القامئة،  الحكوميــة 
يف تقريــب وجهــات النظــر، ودعوته اىل 
»طاولة« املفاوضــات، لزوم ما اليلزم عمليا، 
الن قرار الحزب واضح يف انجاح التســوية 
وفق مبادرة بري وعــىل قاعدة »الغالب وال 
مغلــوب«. اذا ملاذا يغامر باســيل؟ وما هي 

املعركة الوجودية التي يخوضها؟
ترى مصادر سياسية متابعة مللف العالقة 
الله، ان القوى السياسية  بني »التيار« وحزب 
»املناهضــة« للحزب تراهن عــىل »حكمته« 
لكبح جامح حليفــه التيار الوطني الحر الذي 
عاد اىل »نغمة« سبق وطالب بها بعد احداث 
السابع من ايار 2008 بالتعامل مع »الخصوم« 
وفق اسرتاتيجية »الصولد«، اي الحاق الهزمية 
بهم، طاملا ان الفرصة سانحة ومتاحة، بينام 
يدرك الحزب ان هذه املطالب غري قابلة للتحقق 
عىل الساحة اللبنانية، وهي »وصفة« انتحار 
جامعي لن تــؤدي اال اىل مزيد من الفوىض، 
ولهــذا يريد حزب الله االســتفادة من ضعف 
الحريري،  املكلف سعد  الرئيس  موقف كل من 
سياسية  تسوية  النتاج  باسيل  الوزير  وكذلك 
اقتصادي  ذات منحى  لتعاون  تؤسس  داخلية 
ومايل اكرث منه ســيايس النقــاذ ما ميكن 
انقــاذه قبل االنهيار الكبــري، وليس يف وارد 
الدخول يف »اشــتباك« مع رئيس اكرب تكتل 
سني يف الربملان وهو يف اضعف احواله بعد 
خســارته الرعاية السعودية، ويطمح الحزب 
لالســتفادة من هذه الظروف لتحقيق املزيد 
من االستقرار عىل الساحة السنية- الشيعية، 
من خالل الحصول عىل تنازالت معقولة دون 
اشــعار الطرف اآلخر بالهزمية، ولهذا ال يريد 

الدخول يف مواجهة دون افق لن تؤدي اال اىل 
بتدهور  واملخاطرة  االقتصادي  االنهيار  زيادة 

امني سيزيد االمور سوءا.
يف املقابــل، يعتقد باســيل ومــن خلفه 
رئيس الجمهورية ميشــال عون ان حزب الله 
يضيع الفرصة مرة جديدة بعدما سبق وفرّط 
بلحظات اقليميــة ودولية كانت كفيلة بقلب 
واليوم  عقب«،  عىل  »رأسا  الداخلية  املعادالت 
يعيد التاريخ نفسه، ويرص الحزب عىل وضع 
كافة االطراف يف »ســلة« واحدة، بينام يريد 
لتغليب  مميزة  معاملــة  »الربتقايل«  الفريق 
مصالحه عــىل مصالح اآلخريــن. ويف هذا 
الســياق، تســتعد ايران للعودة اىل الساحة 
الدولية من »بوابــة« االتفاق النووي، وحرب 
غزة منحت محور املقاومــة »اليد العليا« يف 
املنطقة، كام يعتقد باسيل ان الوقت قد حان 
يك يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري مثن 
خياراتــه الخاطئة يف ســوريا، بعدما تردد 
يف دعم النظام الســوري وتريث طويال قبل 
حســم موقفه، وهو ما تــرك »ندوبا« كبرية 
يف العالقة مع دمشــق، بينام كانت خيارات 

رئيس الجمهورية وتياره الســيايس حاسمة 
منذ اليوم االول، كام يقول باسيل امام زواره، 
ويســأل« ملاذا يتم التعامــل معنا وفق قاعدة 
واحدة، نحــن مل نرتدد، واليــوم بعدما بات 
الرئيس االســد عقب االنتخابات مقصدا لكل 
دول العــامل، ويف مقدمتهم الدول الخليجية، 
وتعود ســوريا اىل موقعهــا الطبيعي، يريد 
مــن تآمرعليها، ومــن تخــاذل ان »يقبض 
تســوية  منا  واملطلوب  دفعــه،  بدل  الثمن« 
متنح هؤالء ارباحا ليســت مــن حقهم، فاذا 
مل نرتجــم االنتصارات االقليميــة اليوم متى 
يكون ذلك«؟ طبعا رؤية باســيل هذه تنطبق 
عىل رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد 
جنبالط، وكذلك الرئيس ســعد الحريري، وال 
يرتدد رئيس »التيــار« ايضا بالتذكري باالمثان 
للعقوبات  تعرضه  بعد  دفعها  التي  السياسية 
الله،  التحالف مع حزب  لرفضه فك  االمريكية 
ويرى ان الحزب مل يرتجم ثناءه اىل افعال بل 
ال يزال يعتمد »الحياد السلبي« ويرفض منحه 

افضلية عىل »خصومه«.
يف املقابل، ال »يستسيغ« حزب الله سياسة 

االبتــزاز التي ينتهجها باســيل، لكنه ال يرى 
من داع للتفريط به، ولهذا يستمر باستيعابه 
و«يهضــم« الكثري من االفــرتاءات املرتبطة 
باالتهامات »الربتقالية« للحزب بعدم التعاون 
سياسية  الوساط  ووفقا  الفســاد،  ملكافحة 
بارزة، ال ميكن للوزير باســيل اختيار مواعيد 
معاركه وجر الحزب اليها، وفقا لحسابات ثبت 
عدم صحتها يف الكثري من االحيان، فهو عندما 
انفتح عىل »معراب«، عقد معها اتفاقا تفّهمه 
الكاملة مع  الخصومة  الرغم  الله، عىل  حزب 
»القوات اللبنانيــة«، وعندما »مزق« التفاهم 
مل يســأل احــدا. وكذلك عندما عقــد »زواج 
املصلحة« مــع الحريري مل يراع مصالح احد، 
»الطاولة« يف  تتم تحت  التفاهامت  بل كانت 
»بيت الوســط« وتفرض يف مجلس الوزراء، 
واآلن يخــوض مواجهة مفتوحة مع الرئيس 
املكلف »غري الربيء« من »دم التعطيل«، ولكن 
ذاتية ال  الطرفني يخوضان »لعبــة« مصالح 
مصلحة لحزب الله يف خوضها، ولهذا ال ميلك 
باسيل ترف جّر حليفه اىل معارك »اقصائية« 

محفوفة باملخاطر وفقا لتوقيته.
يف الخالصة، كشــف االنســداد يف امللف 
الحكومي اختالفا عميقــا يف ادارة املواجهة 
الداخلية بــني طريف »تفاهــم مارمخايل«، 
حزب الله املتهم »بالســلبية« وانعدام الحيلة 
يف حســم امللفات الداخلية، ال يوافق باسيل 
بان الفرصة ســانحة اليــوم، البرام صفقة 
ضمن »ســلة« متكاملة تشــمل وصوله اىل 
بعبدا بعد نحو عام، فالحزب يرى نفســه يف 
موقع متقدم عىل كافة االطراف، بعدما تحّول 
اىل »مالذ آمن« ووحيد يلجأ اليه الجميع، وال 
بعد تضحيات كبرية  التفوق  يريد خسارة هذا 
خارج الحدود وداخلهــا، ويعتقد ان االولوية 
هي لتحصني الداخل بتســوية ينضم اليها كل 
من ساهم باالزمة، يك يتحّملوا مسؤولياتهم، 
حتى لو كانت مرحلية، فاملطلوب اآلن الصمود 
ووقف االنهيار االقتصادي املتسارع يف البالد، 

وبعدها لكل حادث حديث.
الجمهورية  املقابل، يعتقد فريق رئيس  يف 
ان الفرصة ســانحة اليــوم لتحقيق انتصار 
حاســم عىل كل »الخصوم« دون منحهم اي 
»ســرتة« نجاة، واذا كان ال بــد من التفاهم، 
فيجب ان يشمل كل االستحقاقات الدستورية 

املقبلة ويف مقدمها رئاسة الجمهورية!

ــي« ــال ــق ــرت ــب و»ال ــر«  ــ ــف »االصــ ــن  ــي ب املـــواجـــهـــة  ادارة  ــى  عــل عــمــيــق  ــاف  ــ خ
بالتسوية ُمــتــمــّســك  ــه  ــل ال ــزب  ــ وح ــوم«...  ــصـ ــخـ »الـ يُــريــد هــزيــمــة  »الــتــيــار« 

ــه الــخــاطــئــة فـــي ســـوريـــا...؟  ــارات ــي ــع بـــري ثــمــن خ ــدف ــاذا ال ي ــ بــاســيــل : مل

بــــــاســــــيــــــل يــــــــرغــــــــب »بـــــــســـــــلّـــــــة كـــــامـــــلـــــة«
تــــــشــــــمــــــل رئــــــــــاســــــــــة الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة !

ابتسام شديد

التفســريات املتناقضة ال تزال تالحق مؤمتــر يوم األحد 
للنائب جربان باســيل، حيث فهم البعض ان رئيس التيار بعث 
برسائل مشــفرة يف كل االتجاهات يف محاولة منه للضغط 
عىل الرئيس املكلف ســعد الحريري ورئيــس مجلس النواب 
نبيه بري ، وايضا بهدف احراج حزب الله ووضعه امام  خيار 
االختيار بينه وبني حليف عني التينة، وتخيريه بني معادلة »اما 

معي او  ضدي«.
ومــع ان الهدف األســايس لالتصاالت التــي أجريت يف 
الســاعات األخرية متحورت حول محاولة القيام مببادرة ما  
بني الطرفني، اال ان األجواء كام تقول مصادر سياســية بقيت 
ضبابية، فليس سهال ان يختار حزب الله طرفا من دون غريه 
يف ظــل الرشوط املتبادلة والكيدية السياســية، واقتناع كل 
فريق بصوابية موقفه يف عملية التأليف، حيث التعنت ســيد 
املوقف بني بعبدا وعني التينــة واملحاوالت اصطدمت بحائط 
مسدود ، وتشري املصادر اىل األمور دخلت مسارا غري مقبوال  
يف عالقة عني التينــة وبعبدا، اضافة اىل توتر مل تشــهده 
عالقة التيار الوطني الحر وحزب الله، حيث شكل  طلب النائب 
باسيل من حزب الله  موقفا حاسام  وتدخل مبارش  بينه وبني 

الوسيط »غري العادل » كام أشار اىل مبادرة بري.
بحسب املصادر، فان املوضوع الحكومي اضافة اىل مسائل 
اخرى دقيقة وحساســة تتعلق بالعالقة بني الثنايئ الشيعي 

والتيار الوطني الحر، كانت قبل مؤمتر باسيل موضوع بحث 
واتصاالت قبل ان يفّجر باسيل قنبلته األخرية ضد بري ، فاللقاء 
تضمن مصارحة بني الطرفني ومكاشــفة من قبل باسيل ملن 
التقاهم عــن  مالحظات  التيار من طريقــة ادارة التفاوض 
ملصلحة الرئيس املكلف واالنحياز الواضح الذي يبديه الثنايئ 

منذ فرتة  ملا يريده سعد الحريري.
فليس رسا ان األمور  مؤخرا مل تكن عىل ما يرام بني الثنايئ 
ومرينا الشــالوحي، وهو ما عكســته املواقف عىل وســائل 

التواصل املنسوبة اىل قيادات عونية.
»الكالم الحكومي األخري«  كام سامه باسيل، وان كان من 
باب »املونة« والثقة التــي يعطيها اىل حزب الله، اال انه  كام 
تقول املصادر السياســية تعبري واضح عن شكوى العونيني 
يف الصالونات السياسية من ان  حزب الله  ال يراعي حلفائه 
املســيحيني بقدر اهتاممه مبا يريده الرئيس نبيه بري،  وان 

الحزب قادر عىل حسم املوضوع الحكومي ان شاء.
ويؤكد مقربــون من التيار الوطني الحــر ان »تفاهم مار 
الورقة  أدبياته االســرتاتيجية، لكن  مخايل« محافظ عــىل 
بحاجــة اىل مراجعة وتعديل، وقــد خصصت اجتامعات يف 
األشــهر األخرية من أجل تطويرها من أجل متنيع العالقة بني 

الطرفني.
مؤخرا مل يعد ممكنا اخفاء معامل التوترات بني  أنصار حزب 
الله والتيار الوطني الحر عىل خلفية ما يعتربه التيار متوضع 

حزب الله عىل الحياد وأحيانا كثرية اىل جانب »عني التينة«،

من جهة حزب الله مل يكن الحزب موافقا  عىل طرح التيار 
اإلنســحاب من املجلس النيايب وقد لّوح به قبل فرتة بالذهاب 
اىل  االنتخابات النيابيــة املبكرة التي ال يؤيد الحزب حصولها 
قبل موعدها، كام يعترب سياسيون من فريق ٨ آذار  ان  حليف 
حزب الله  املســيحي ال هّم ســيايس له اال تصفية الحريري 

»سياسيا« ودفعه اىل اإلعتذار  عن التأليف.
ال يختلف كثريون ان امللــف الحكومي بحاجة اىل معجزة، 
كام اصالح الوضع بني حليفي حزب الله يف عني التينة وبعبدا،   
اما عىل  خط حزب الله والتيار ، فاألمور مل تعد تشبه نفسها 
بني الطرفني وتأثرت بعواصف التأليف، لكن بحســب املصادر 
فان حزب الله يرفض تقييد باســيل بضوابط ويعطيه هامشا 

للمناورة وقول ما يريد.

حزب الله واقع  بين »شــــــاقوفي« نزاع حلفائه حكومياً
األجواء ضبابية... والتيار ُمتمّسك بمعادلة »معنا أو ضدنا«

محمد علوش

تســتمر حال املراوحة وتضييع الوقت، ولو تحرّك حزب الله 
باتجاه رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل، إذ أن االزمات 
التي تعصف باللبنانيني أصبحت ال تُعد وال تُحىص، وقريباً جداً 
ستطال كل شؤون حياتهم، وكل ذلك يتم تحت أعني سلطة فشلت 

حتى اللحظة يف إيجاد نقاط تفاهم تبني عليها الحكومة.
يف ظل هذا الوضع، هناك من يتحــدث عن خطوات جديدة 
تدرسها رئاسة الجمهورية للخروج من الجمود القاتل، ومنها، 
بحسب مصادر سياســية مطّلعة، الدعوة اىل حوار يف بعبدا، 
مل يتم وضع اللمســات االخرية عىل شــكله ومضمونه بعد، 
وميكن أن يكون محصــوراً بالقوى السياســية، وممكن أن 
يُطّعم باقتصاديني، ويكون مخّصصاً للبحث يف االزمات وُسُبل 
الخروج منها، كام أنه قد يكون نارياً إذ ســيطرح عىل الطاولة 

مسألة تكليف سعد الحريري.
وترى املصادر أن دعوة لحوار يف بعبدا لطرح ســحب تكليف 
الحريري منه لن يقــّدم  أو يؤّخر، وعىل من يفكر بالدعوة اىل 
مثل هذا الحوار أن يدرس جيداً »نجاحه« و«فشله« والتداعيات 
املرتتبة عىل األمرين، داعية القّيمني عليه أن يســألوا أنفسهم: 

من سيحرض هذا الحوار بحال دعا إليه رئيس الجمهورية؟
وتكشــف املصادر أن »تيار املســتقبل« ال ميكن أن يشارك 
بطاولة حوار تهدف للنيل مــن مكانة رئيس الحكومة املكلف 
ودوره وصالحياتــه، فمكان تأليف الحكومــات ليس طاولة 
مســتديرة يف بعبدا، إمنا غرفة تضم رئيــس الحكومة املكلف 
ورئيس الجمهورية فقط، مشرية اىل أن »املستقبل« ال ميكن أن 
يشارك بطاولة حوار تطرح مسألة سحب التكليف من الحريري، 

وهو أمر ال داعي لتكرار مدى معارضته ومخالفته للدســتور 
اللبناين الواضح والرصيح.

كذلك لن تحرض »القوات اللبنانيــة« طاولة حوار يف بعبدا، 
تضيف املصــادر، فهي متلك موقفاً واضحــاً ثابتاً من الوضع 
القائم، وهي ال تطالب ســوى بانتخابات نيابية مبكرة إلعادة 
تكوين السلطة، وبحســب املصادر لن تساهم القوات بطاولة 
حوار لتضييع سبب األزمة الحقيقي، ولن تشارك مبد السلطة 

الحالية بأوكسيجني يضمن لها اإلستمرار أكرث.
أما بالنســبة اىل »تيار املردة«، فتؤكــد املصادر عدم رغبته 
باملشــاركة بطاولة حوار كهذه، دون ان يعني ذلك عدم دراسة 
املسألة عندما تحصل، ليكون الجواب مبنياً عىل أسس سليمة 
وواقعية، ولكن تشــري املصــادر اىل أن »املردة« غري متحمس 
للتوّجه اىل بعبدا، وهي طرف أسايس باالزمة الراهنة، وتعترب 

التمثيل املسيحي محصور بها وحدها.
إذاً بحال قرر رئيس املجلس النيايب نبيه بري حضور طاولة 
حوار كهذه، وهو ما يبدو مســتبعداً حالياً، فإن دعوة رئاســة 
الجمهورية للحــوار بحال حصلت، كــام أوىص رئيس التيار 
جربان باسيل،  قد ال تكون سوى لقاء »شبه عائيل« بني اطراف 
فريق واحد، وبالتايل، لن يكون له أي مفعول عىل ملف تشكيل 
الحكومة وتكليف الحريري أو سحب التكليف، إذ تؤكد املصادر 
أن املوقع الذي وضع نفسه فيه رئيس الجمهورية أفقده القدرة 
عىل الجمع، وبات طرفاً واضحاً يف كل األزمات، داعية الرئاسة 

اىل بحث هذه املسألة جيداً قبل اتخاذ القرار.
اما بشــأن ما يُحىك عن خطوات تصعيدية تتخذها رئاسة 
الجمهورية، فإن املصادر تؤكد أن الرئاسة حالياً تُعطي الفرصة 

ملزيد من التشاور، قبل اتخاذ أي قرار جديد.

ــن نــســكــت عــّمــن من يُشارك بحوار بعبدا إن دعا إليه رئيس الجمهورية ؟ ــومــة : لـ ــحــك ــة ال ــاسـ رئـ
علينا ــات  ــيـ ــؤولـ ــسـ املـ رمــــي  ــون  ــاولـ ــحـ يـ

صدر عن املكتب االعالمي يف رئاسة الحكومة البيان االيت: 
»فعال من املعيــب أن تنقلب املعايــري وأن تتغري املفاهيم وأن 
تطمس الحقائق. واذا كنا نعمــل بصمت، ونحرص عىل عدم 
الدخول يف سجاالت مع أحد، وخصوصا يف ظل األزمة الحادة 
التي مير بها الوطن، فذلك ال يعني أن نسكت عن التزوير الذي 
يحاول رمي املسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء املامرسات 
السياسية والكيدية والشخصية وامليليشياوية التي تسببت أو 

ساهمت يف هذا االنهيار الذي يدفع اللبنانيون مثنه اليوم«.
 أضاف البيان »لقد قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل 
استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات 
واملصالح، عىل الرغم من تأكيد الجهات املالية الدولية أهميتها 
وموضوعيتهــا وصوابيتها، وكان ميكن لهــا أن تضع لبنان 
عىل ســكة اإلنقاذ. كام أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد 
وهي يف حالة ترصيف األعامل التي يفرتض املنطق أال يستمر 

ترصيف األعامل ما يقارب 11 شهرا«.
وتابع »كنا نتمنى عىل املتشــدقني املنظريــن أن يتحملوا 
مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبع يف املامرسة 

السياسية التي ما تزال أفكار املايض تتحكم بها«.
وأكد البيان »ان الحكومة، قبل وبعد االستقالة، تلملم الركام 
الذي تركته السياسات املالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، 
وال يشــفع لكم أنكم تحاولون التربؤ منها بعد أن كنتم جزءا 

منها«.
وختم »املحاســبة يجب أن تكون عىل الذين شــاركوا يف 
التسبب بهذا االنهيار املايل، واللبنانيون لن مينحوكم صك براءة 
من هدم الحجر والبرش سابقا ثم هدم االقتصاد ولقمة العيش 

اليوم«.
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كالم دياب جاء ردا عىل االتهامات التي تطاله بأنه يتلكأ 
عن القيام بواجباته متذرعا بأن الدستور مينعه من القيام 
بأي عمل خارج نطاق ترصيف االعامل يف حّدها الضيق.

قّراء واصدقاء أخذوا عيل انني اظلم الرجل عندما اتهمه 
بأنه مل ينجز عمال واحدا اســتفاد منه لبنان يف محنته، 
ولذلك انا يف سعيي للوصول اىل الحقيقة اريد أن أصدق 
ما يقول ولكن برشط أن ينرش هذه االنجازات وان يسّمي 
املســؤولني الذين عرقلوها وحالوا دون تنفيذها وأوصلوا 
لبنان اىل االنهيار وشعبه اىل جهنم، بخالف ذلك ال ميكن 

التعويل عىل ما قال.
ما دام الــيشء باليشء يذكر، مــن املفيد لفت رئيس 
حكومة ترصيف االعــامل اىل القرار الذي اتخذه صندوق 
الدويل بألغــاء ديون دولة الســودان بعد »تأمني  النقد 
تعهدات تتيح اتخــاذ هذه الخطوة«. مــاذا كان ينقص 
حكومتك التي نالت ثقة املجلــس النيايب أن تتوصل اىل 
قرار مامثل، ومن منعك من تحقيق هذه الخطوة التي كان 
ممكنا أن تكون الخطوة االوىل يف مسرية خالص لبنان ؟

مــن ناحية أخرى ومــن باب ترصيف االعــامل، ملاذا 
تغيب الحكومة عن محاربة الغالء وعن مكافحة جرائم 
مافيا تهريب املحروقات اىل سوربا وجرائم مافيا السوق 
الســوداء، وامس بالذات كشفت نقابة اصحاب املحطات 
أن املحطات ال تستلم اكرث من نصف ٥0 باملئة من البنزبن 
واملازوت، والنصف الباقي يهرب اىل سوريا، ولهذا السبب 
يذّل املواطنون امام املحطات، وامس ايضا كشف القايض 
نقوال منصور، أن هناك دولــة يف مطار رفيق الحريري 
الدويل وهناك امرباطور لهــا يديرها كام يريد وال يتجرأ 

احد عىل ردعه أو محاسبته.

فؤاد أبوزيد

الحكومة  رئيــس  يعتّز 
أنه  دياب  حسان  املستقيل 
املخططات  وضع جميــع 
التي يحتاجهــا لبنان ملنع 
انهياره قبل أن يســتقيل ، 
السياســيني بسبب  ولكن 
مبصالحهــم  متســكهم 
هذه  وضعــوا  الخاصــة 
ومل  الرف  عىل  املخططات 

تأخذ طريقها اىل التنفيذ.

ــة ــدولـ ــار دولــــــة ضـــمـــن الـ ــ ــط ــ امل
تحت املبضع

الــــــــحــــــــذر   : جــــــــنــــــــبــــــــاط 
ــا جـــديـــدة  ــ ــ ــورون ــ ــ مـــــن مــــوجــــة ك

جويل بويونس

التي اطلقها رئيس  بعد املواقف االخرية 
يف  باســيل  جربان  القوي  لبنــان  تكتل 
كلمته االحد مصوبــا عىل رئيس مجلس 
العام  باالمني  ومستعينا  بري  نبيه  النواب 
لحزب الله السيد حسن نرص الله كوسيط 
حكومي نزيه وعادل، مل يخرج بعد، حتى 
الله  اي موقف رسمي عن حزب  اللحظة، 
تعليقا عىل الفكرة التي طرحها باســيل، 
رغم ان اكرثية التحليــالت صّبت باتجاه 
واحد، مفاده ان باســيل احرج حزب الله 
وادخل نفســه بني الثنائية الشــيعية - 
املعادلة التاريخية التي ارساها حزب الله 
مع »امل«- فيــام يرى فريق التيار عكس 
ذلك متاما، وان مــا حصل يدل عىل مدى 

عمق الثقة بني باسيل والحزب. 
ان  اللحظة  فاالكيد حتى  اي حال،  عىل 

حارة حريك التي طاملا عملت بصمت، هكذا تفعل يف املرحلة 
الراهنة، فبعيدا عن اي ترصيح او ســجال اعالمي، ما كادت 
متيض 24 ســاعة عىل كالم باســيل حتى تحرك حزب الله 
عىل خط مرينا الشــالوحي، فعقد بالساعات الـ 48 املاضية 
اجتامعا ضم الحاج وفيق صفا ورئيس التيار جربان باسيل. 

قبل الدخول مبضمون النقاشــات بني باسيل وصفا، ويف 
معلومات خاصــة، ان حزب الله مل يكن عىل علم مســبقا 
مبضمون الكلمة التي كان سيلقيها باسيل االحد، ال بل اكرث 
من ذلــك، تؤكد مصادر مطلعة ان حزب الله وحتى الســيد 
نرص الله تفاجأ مبا قاله باسيل وبالفكرة التي طرحها، وهو 

مل يكن قط بجوها ال بل كان بجو التهدئة ال التصعيد. 
مصادر  مطلعة عىل جو حزب الله  اكدت ان الحزب يثّمن 
عاليا الثقة التي اوالها باســيل المني عــام الحزب، اال ان » 
السيد نرص الله ال يريد أن يزاحم الرئيس بري عىل مبادرته«، 
لتضيف: »حســنا فعل بري بالتــزام الصمت وعدم الرد عىل 

كالم باسيل«.
ما قالتــه املصادر املطلعــة عىل جو حــزب الله، يظهر 
بوضــوح ان باســيل اراد من خطوته »غري املنســقة« مع 
الحزب ان يُحرج الحليف )اي نرص الله( مع حليفه )اي بري 
( ، اال ان الواضــح ان الحزب الذي فّوض ســابقا بري ليس 
يف نيته »كرس« رئيس مجلس النواب، وكل ما ســيقوم به 
سيكون باطار الســعي للتهدئة عىل خط عني التينة مرينا 

الشالوحي.
وانطالقا من هنا، تؤكد املصــادر املطلعة عىل جو حزب 
الله، ان الحزب ليس  يف صدد تحديد املسؤوليات وان يقول : 
هذا يعطل واالخر يسهل، كام انه لن يقف طرفا ضد آخر، امنا 

سُيسّهل قدر املستطاع مبهمة توفيقية ال مببادرة جديدة.
املاضية  بالســاعات  انعقد  الذي  باســيل  اجتامع صفا- 
اىت ضمــن هذا االطــار، ومل يتعّد »املســعى التهدوي«، اذ 
تكشــف مصادر مطلعة عىل جوه، ان االجتامع كان كمهمة 
استطالعية ملا يريده باسيل من الحزب، وكيف ميكن للحزب 
ان يســّهل، لكن املبادرة الوحيدة عــىل الطاولة هي مبادرة 

بري قبل اي خطاب محتمل للسيد نرص الله.
املصادر تكشــف عن لقاء ثان ســيعقد بالساعات املقبلة 
بني صفا وباسيل استكامال للقاء االول، مؤكدة ان حزب الله 
سيستمر يف مســعاه لتدوير الزوايا وتهدئة الجو املشحون 

حتى بني التيار والحزب عىل وسائل التواصل االجتامعي.
ويف هذا السياق، اوضحت مصادر يف التيار الوطني الحر 
ان كل ما يحىك ان باســيل ســلّم امره للسيد نرص الله غري 
صحيح ، مشــرية اىل ان كالمه املوجه لالمني العام للحزب 
انطلق من القاعــدة االتية : »هناك خالف بيني )باســيل( 
وبني حليفك)بري( الذي خرج منه كالم يظهر االعتداء عىل 
حقوقي، فهل تقبل ذلك«؟ وتضيف املصادر »انها املرة االوىل 
التي نشــهد فيها ان رئيســا مكلفا هو اسري رئيس مجلس 

النواب«.
واذا كانــت العالقة بني مرينا الشــالوحي وحارة حريك 
ليست بشهر عســلها،  فالكالم يف عني التينة واضح وقاله 
رئيــس الربملان : »الحريري لن يعتــذر«. مصادر مقربة من 
بري جددت التأكيد ان مبادرة رئيس مجلس النواب مستمرة 
وهي الوحيدة عىل الطاولة وهي مدعومة محليا وخارجيا.

املقربة من  املصــادر  الداخيل تقول  املحيل  الشــق  ففي 
بري : جنبالط والحريري والســيد نرص الله وبري وفرنجية 
والطاشناق وحتى »املري« طالل، جميعهم مع املبادرة، فيام 
واحد اوحد يرفضها هو التيار الوطني الحر لتســال : فكيف 
تكون مبادرة بــري غري مرحب بها؟ وتضيــف املصادر ان 
زيارة الخليلني لباســيل مل تأت من عبث، بل كانت بتفويض 
من بري والســيد نرص الله ، وبالتــايل فحزب الله اخذ معه 
قناعتــه مببادرة بري اىل اللقاءات التي عقدت ســابقا مع 

باسيل، فكيف ميكن لحزب الله اذاً ان يكون ضد املبادرة ؟
وبانتظار اللقاء الثاين بني باســيل وصفا وعودة الرئيس 
املكلف من الخارج، تؤكد مصــادر مقربة من الحريري، انه 
وعــىل عكس ما قيل، فاالعتــذار »موضوع عىل جنب« يف 
املرحلة الراهنة، مشرية اىل انه ال يزال يعترب ان مبادرة  بري 
مستمرة ما دام  االخري مل يعلن وفاتها وهو ال يزال بانتظار 

نتائجها.

وهل  املكلف،  الرئيس  ينتظر  ماذا  ولكن 
ســيعود قريبا اىل بريوت؟ املصادر التي 
التواصل بالســاعات املاضية  متكنت من 
مع الحريري، تشري اىل ان جواب الحريري 
هو االيت : بدي 3 ســاعات من االمارات 
عــىل لبنان، فاذا اســتجدت اي معطيات 
جديدة، فاكون رسيعــا يف بريوت، لكن 
ال يشء يوحي بذلك«، وتكشــف املصادر 
املكلف نصحوه  للرئيس  املقربني  ان بعض 
باالقدام عىل خطوة تقديم تشكيلة جديدة 
من 24 وزيرا لرئيــس الجمهورية، رشط  
تغيري اســامء الوزراء ورمي الكرة مبلعب 
بعبــدا، اال ان الحريري مل يعد متحمســا 
لهكذا فكــرة وال يريد اآلن ان تصل االمور 

اىل هذا الحد.
امــا عىل جبهــة بعبــدا الهادئة هذه 
فنفت  مصادر مطلعة عىل جوها  االيام، 
ما ذكره البعض من ان رئيس الجمهورية 
بصدد اتخاذ خطــوة حول طرح آلية لســحب التكليف من 
الحريري، وعلقت بالقول : هذا الكالم مختلق وال اســاس له 
من الصحة، فالرئيس عون يفهم الدســتور جيدا، وال ميكن 

ان يقدم عىل خطوة غري دستورية.
اما عن الخطوات التي ميكن ان تقدم عليها بعبدا، فاكدت  
املصادر املطلعة عىل جوها، ان ال خيار حسم، وال يشء حتى 
اآلن تّم تحديده، مشرية، وهنا االهم، اىل ان بعبدا مل تسقط 
مبادرة الرئيس بري وان  كل ما قام به رئيس الجمهورية هو 
الرد دستوريا وسياســيا عىل اعتداء اصابه، لكنه وبحسب 
املصادر، اكد بالوقت نفســه انه يف حال توّصلت مســاعي 
رئيس مجلس النواب لنتيجة، فهو اكرث من مرحب ومتعاون، 
وبالتايل فلُيســال من هو عليه القيام بالخطوة االوىل، اين 

هو وماذا فعل؟
ويف هــذا االطار نقل عن رئيــس الجمهورية امام بعض 
الزوار الذين التقاهم  بالساعات املاضية ان »ضمريه مرتاح« 
واقوم مبا ميليه عيل ضمريي وساكمل بذلك، واضاف عون 
امام زواره : اعرف معاناة الشــعب واشعر بها لكننا »قطعنا 

الصعب« واصبحنا باملراحل االخرية من جهّنم«.
امــا يف امللف الحكومي فنقل الزوار عــن عون قوله انه 
من الواضح ان »بري متمســك بالحريري« فسئل هنا رئيس 
الجمهورية : »ولكن هل مــن بديل عن الحريري اذا اعتذر«، 

لريد بالقول : الساحة السنية مليئة بالقامات القادرة«.
وباالنتظــار ورغم كل الجهود التي يقــوم بها حزب الله 
عىل خط مرينا الشــالوحي عني التينــة يختم مصدر بارز 
مطلع عىل كواليــس الحركة الحكومية بالتأكيد مرة جديدة 
: ال حكومة يف املدى املنظور ونحــن امام مرحلة تجاوزت 
بخطورتها اي مرحلة مرت بها البالد سابقا لذلك فاملرجح ان 
املقبلة  باملرحلة  نكون  وقد  طارت«  االختصاصيني  »حكومة 
امام حكومة انقاذ او طوارئ او انتخابات وهذا الســيناريو 
) اي حكومة االنتخابات( هو االكرث ترجيحا بحسب املصدر 
اما االمــور فمرهونة مبتى يقرر الحريــري ان يعتذر وهذا 

االمر غري وارد راهنا!

ُمبادرته على  بــري  ــزاحــم«  يُ »لــن  الله  ونصر  الــلــه..  حــزب  فاجأ  باسيل   كــام 
لقاء ثان بين صفا وباسيل.. ومصادر عين التينة : مبادرة بري الوحيدة على الطاولة
ــراحــل االخـــيـــرة مــن »جــهــنــم« ــامل ــزواره : ضــمــيــري ُمـــرتـــاح وبــتــنــا ب ــ ــون لـ عـ

كامل ذبيان

يعقد  التي  االوىل  املرة  ليست 
التقدمي  لقاء بني رئيس الحزب 
االشرتايك وليد جنبالط، ورئيس 
اللبناين  الدميوقراطي  الحــزب 
النائب طالل ارســالن ســواء 
يف خلــده او املختــارة، او عند 
وسيط بينهام حيث يأيت اللقاء 
املتوقع بينهام بعد غد الســبت 
يف ســياق بحث ما يستجد من 
بني  تحصل  واحــداث  تطورات 
الحزبني وكان اخرها، ما حصل 
االنتخابات  اثناء  الشويفات  يف 
النيابية عام 2018، وسقط فيها 
قتيل هو عالء ابو فراج اشرتايك 

واتهم بالعملية احد مرافقي ارسالن امني السوقي، 
الذي مل يســلم اىل القضاء وهو خارج لبنان اضافة 
اىل حادثة قربشــمون التي سقط فيها قتيلني هام 
رامي سلامن وســامر ابو فراج برصاص اشرتاكيني 
اوقف بعضهم واخيل ســبيل من مل يثبت اشرتاكه 

بالجرمية، 
وبقي قيد التوقيف شــخصني هام حسني منذر 

وفيصل العالية.
هذه االحداث الدموية اســتتبعها مصالحة يف 
القرص الجمهوري بني جنبالط وارســالن برعاية 
رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم اخرى يف عني 
التينة رعاها الرئيس نبيه بري، وتشكلت لجنة من 
الوزيرين السابقني غازي العرييض عن االشرتايك 
فعقدت  الدميوقراطــي،  عــن  الغريب  وصالــح 
اجتامعــات لها، حرضها ممثل بــري النائب عيل 
حسن خليل، لكنها مل تستكمل اجتامعاتها بعد ان 
وضع كل طرف بنود الحوار عىل الطاولة اذ طالب 
العرييض بأن يركز البحث عىل اقفال ملفي احداث 
الشويفات وقربشمون اوال ثم يجري الحوار حول 
مواضيع اخرى لكن الغريب اقرتح ان يكون البحث 
يف ســلة واحدة وليس مجزّّء ويشمل كل شؤون 
الطائفة الدرزية من املجلس املذهبي اىل االوقاف 
والحقــوق املهــدورة يف مؤسســات الدولة اىل 
االتفاق عىل تفاهامت بتوزيع عادل عىل مكونات 
سياسية، داخل الطائفة، يك ال تشعر بالغنب لجهة 
املؤسسات  الدرزية داخل  االستثئار بكل الحصص 
الرســمية من املجلس النيايب اىل مجلس الوزراء 
فوظائف الفئة االوىل اضافة اىل املجلس املذهبي 

ومشيخة العقل واالوقاف.
االفكار  التينــة عرضــت  لقــاءات عــني  يف 
والطروحات من العرييض والغريب لكنها انتهت اىل 
ال نتائج وفق ما تؤكد مصادر متابعة للملف الدرزي 
الذي حصل فيه تســويات يف السابق مثل ان يرتك 

جنبالط مقعدا شــاغرا يف الئحة االشرتايك يف 
التي  عاليه ليحفظ مقعدا الرسالن، تقول املصادر 
تشري اىل انه يف زمن الوجود السوري تم الحفاظ 
عىل التوازن داخل الطائفة الدرزية ومل يغب اي من 
قواها السياسية عن التمثيل النيايب كام الحكومي 
ويف وظائف الفئــة االوىل بالرغم من اســتثئار 
جنبالط بالحصة االكرب وفقا لحجمه الســيايس 
ومتثيله الواسع يف مجلس النواب كام حصل توافق 
درزي، عىل قانون للمجلــس املذهبي الدرزي وقع 
عليه كل النواب الدروز مبا فيهم ارســالن والنائب 
فيصل الداوود واتفقوا عىل شيخ عقل واحد وعينوا 
بالتوافق الشــيخ ابو عيل سليامن ابو دياب شيخا 
للعقل مكان الشــيخ بهجت غيث واطاحوا به لكنه 
ربــح عليهم يف القضاء امام املجلس الدســتوري 

واسقط مشيخة العقل من ابو دياب.
وملا حصل االنسحاب الســوري انقلب جنبالط 
عىل االتفــاق ودعا اىل انتخابات للمجلس املذهبي 
وفاز الشــيخ نعيم حسن مبشــيخة العقل وحل 
مكان الشــيخ غيث، فرد ارسالن بتسمية الشيخ 
نارص الديــن الغريب كممثل للجنــاح »اليزبيك« 
يف الطائفــة الدرزية كام انتــزع جنبالط املقعد 
النيايب من ارسالن يف انتخابات ايار 200٥ وحل 
مكانه فيصل الصايغ يف عاليه وهو كان يف فريق 
ارســالن ومســمى منه محافظا للجنوب، حيث 
تكشــف املصادر عىل ان يف التاريخ القريب منذ 
ثالثة عقود تدور لعبــة، القط والفأر بني املختارة 
وخلــده فتحصل مصالحات وتليهــا صدامات ثم 
لقاءات ويعود الخالف حول مقاعد نيابية واخرى 
من يتمثل يف الحكومة، ثم ملن تكون الوظائف يف 
الفئة االوىل وهي ليست كثرية فعند كل استحقاق 
انتخايب يعود التشــنج ومع شغور مقعد وظيفي 
ســواء كان مدنيا او عســكريا يحصل رصاع مثل 
القضائية  والرشطة  الجيش  يف  االركان  رئاســة 
ونائب حاكم مرصف لبنان ومحافظ الجنوب الخ...

ولقاء خلده سيحرضه رئيس 
كناقل  العريب«  التوحيد  »حزب 
وارسالن،  جنبالط  بني  رسائل 
ومحاولة تقريب وجهات النظر 
بينهــام بعد موافقــة رئيس 
االشــرتايك،  التقدمي  الحزب 
فقط  البحث  يحرص  ال  ان  عىل 
يف الشــأن االمنــي، بل بكل 
شؤون الطائفة. رحب ارسالن 
ان  ينتظر  التي  االيجابية  بهذه 
تقرتن بالفعــل وليس بالقول، 
ان  عىل  ارســالن  يؤكد  حيث 
مع  تظهر  خلــده،  لقاء  نتائج 
الذي  جنبالط  ســيرتجمه  ما 
يقدم منطق »التســوية« عىل 
اي امــر اخر وهــو يدعو لها 
تشكيل  ومنها  امللفات،  كل  يف 
الحكومة وهو مارس هذه السياســة يف اكرث من 
محطة واعرتف بأنه ذهب اىل ســوريا بعد مقتل 
والــده كــامل جنبــالط يف 16 آذار 1977 وعقد 
تســوية مع الرئيس الســوري حافظ االسد فدام 
الحلف بينهام 29 عاما مســتذكرا االيام الجميلة، 

يف الدفاع عن العروبة ولبنان.
ولن يكون عىل طاولة البحث يف خلده العالقة 
مع ســوريا، اذ كل طرف ســيبقى عــىل خياره 
لرئيسها  وصديق  لها  حليف  ارســالن  السيايس، 
بشار االســد، وجنبالط ما زال عىل موقفه، لكنه 
انتقل من االنتظار عىل ضفــة النهر مرور الجثة 
اىل الوقوف عىل التلة يراقب التطورات السياسية 
واملتغــريات االقليمية والدوليــة، ويرى الحوارات 
املفتوحة مع دمشق ودول ناصبتها العداء، ومنها 
الســعودية التي زار رئيس املخابــرات فيها خالد 

الحميدان دمشق، وقد تفتح سفارتها فيها.
فلن يكون لقاء خلده معربا لجنبالط اىل سوريا 
وهذه ليســت وظيفته وال مهمتــه تقول مصادر 
الســوري، حيــث ينقل عن  املوقف  مطلعة عىل 
مصدر ديبلومايس ســوري انه من املبكر الحديث 
عن فتح ابواب دمشق امام جنبالط الذي ال يؤمن 
له، وللقيادة الســورية تجارب معــه، اذ تم ابالغ 
حلفاء ســوريا يف لبنان ان يهدأوا، وال احد يتكلم 
باســم الجمهوريــة العربية الســورية التي لها 
سفريها يف لبنان وهو الوحيد املخّول التعبري عن 
موقفها الرسمي وكل ما يصدر يف وسائل االعالم 

عن زيارات اىل دمشق وغري ذلك ليس صحيحا.
فلقــاء خلده ليس االول ولــن يكون االخري الن 
مثــل هذا اللقاء يحصل يف ظــرف آين، وملصلحة 
سياســية، وال يبني ملســتقبل طائفــة، مل يقم 
اقتصاد منتج، بل  ببناء  زعامؤها واملتنفذون فيها 

زبائنية سياسية.

خياراته على  وكــّل  تسويات...  مع  له  ُمشابه  حصل  خلدة«  »لقاء 

غرد رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط عرب 
حســابه عىل »تويرت«: »يف خضم مرسحية تأليف الوزارة 
ومــا يرافقها من غياب كامل الي قرار مــن قبل الحكومة 
املســتقيلة تحــت ضغوطات سياســية مختلفة ويف ظل 
دعاية ســاذجة ان موسم الســياحة واعد، فان اجراءات 
الوقاية الذاتيــة والحكومية يف مواجهة الكورونا ترتاجع 
بل تكاد تختفي .الحذر الشــديد من موجــة جديدة وعدم 

الرتاخي«.

هذه هي العناوين  التي سُتبَحث  في لقاء خلدة
فادي عيد

يستحوذ اللقاء الدرزي الذي سيعقد السبت 
املقبــل يف دارة رئيس الحــزب »الدميقراطي 
اللبناين« النائب طالل إرســالن، عىل أهمية 
بارزة، يف ظل الظــروف التي يجتازها لبنان 
واملنطقة، إضافًة اىل أن هذا اللقاء الذي سيضم 
كالً من رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد 
جنبالط، ورئيس حزب »التوحيد العريب« الوزير 
األسبق وئام وهاب، إضافة اىل إرسالن، إمنا 
يأيت بعد سلسلة محطات وتطّورات شهدتها 
الساحة الدرزية من خالل األحداث التي وقعت 
يف مدينة الشويفات خالل اإلنتخابات النيابية 
األخرية، وصــوالً إىل الحــدث األمني األبرز، 
والذي جرى يف منطقة قربشمونـ  البساتني، 
وذلك، عىل هامش زيارة رئيس »التيار الوطني 
الحر« جربان باسيل آنذاك، والتي خلّفت أرضاراً 
جســيمًة عىل البنية السياسية الدرزية، من 
خالل تفاقم الخــالف والتصعيد الذي واكب 
تلك املرحلة التي أعقبتها محطات ساهمت يف 

تربيد األجواء بني األطراف الدرزية.
الســبت؟فتقول مصادر  أّما ماذا عن لقاء 
مواكبــة ومتابعة، أن زيــارة وهاب إىل دارة 
جنبالط يف كليمنصو منذ أيام، كانت املفتاح 
واملدخل األســايس للقاء خلدة املنتظر،وذلك 
عندما فاتح وهاب جنبالط يف هذه املسألة، 
والتي وافق عليها إرسالن دون ترّدد، ال سيام 

يف هذه املرحلة املصريية التي يجتازها البلد.
أما عــن املواضيــع التي ســيتم التطرّق 
إليهــا يف هذا اإلجتامع، فتقــول املصادر، أن 
العنوان األســايس هو الحرص املشرتك  عىل 
وحدة الصف الــدرزي، ومبعزل عن الخالفات 
السياســية بني هذه القيادات، بحيث أنه لكل 
لكن  تحالفاتــه ومواقفه،  األطراف  من هذه 
ذلك ال يجــب أن يحــول دون تحقيق إجامع 
بني الــكل عىل تحصني، وتحييــد الجبل عن 
أي رصاعات، ال ســيام يف خضــم الظروف 
اإلقتصادية واملعيشية الصعبة، باإلضافة اىل 
السعي املشرتك لتأمني كل مستلزمات الصمود 

اإلجتامعي.

وعىل خط آخر، تشــري املصادر نفسها،اىل  
ســعي إلنهــاء ذيــول حادثة قربشــمون 
والشويفات، من خالل اإلحتكام للقضاء، عىل 
أن تكون هناك الحقاً مصالحة شاملة يشارك 
فيها الجميع، ومن خالل دور بارز للمشايخ، 

ملتابعة هذه املسألة مع املعنيني.
وتوضح املصادر بأن موضوع املؤّسســات 
الدرزية ســيكون أيضاً من الطبق األسايس 
للقاء املذكور، إن عىل صعيد مشــيخة العقل 
واملجلس املذهبــي واألوقاف، وذلك من خالل 
توافق سيايس جامع عىل هذه العناوين، بعدما 
مل تسمح الظروف يف املايض جراء الخالفات 
التي كانت ســائدة، وحالت دون مشاركة كل 

األطراف الدرزية يف هذه املؤّسسات.
من هذا املنطلق، فــإن لقاء خلدة يأيت يف 
سياق سلسلة مواقف لرئيس الحزب التقدمي 
اإلشرتايك، أكد خاللها عىل رضورة اإلنفتاح 
عىل الطرف اآلخر، وعــدم تغطيته ألي مخّل 
باألمن مهام عال شــأنه، كام وعىل رضورة 
السياســية يف  املكّونات  التالقي مع جميع 
الجبل، إن مع األحزاب والتيارات السياســية 
املســيحية، وصوالً اىل األحــزاب األخرى كـ 
»التوحيد العــريب« والحزب القومي، والحزب 
»الدميقراطي اللبناين« وســواهم، وبالتايل، 
املتابعني، يتامهى  فإن خطاب جنبالط، وفق 
مع التغــرّيات والتحّوالت األخــرية من فيينا 
إىل ســوريا وإيران، دون أن يعني ذلك أنه يف 
صدد اإلنتقال اىل محور آخر، ولكن مقتضيات 
البيت  إعادة ترتيب  بداية  املرحلة تســتوجب 
الــدرزي، ومن ثم عىل الصعيــد الوطني من 

خالل اإلنفتاح والتحاور مع الجميع.
لذا، فــإن لقاء خلدة، هــو مبثابة املحطة 
البارزة لطــي الخالفات الدرزيــة ـ الدرزية 
والتأسيس ملرحلة جديدة، ولكن دون أن يعني 
ذلك أن هذا الفريق ســيخرج عن تحالفاته، أو 
ذاك سيبّدل من ثوابته السياسية، ولكن يبدو 
جلياً، أن هناك قلقا ومخاوف تستشعرها كافة 
األطراف، ما يستوجب إعادة ملّ الشمل، ربطاً 
مبا يعيشه لبنان من انهيار قد يودي بالجميع.

فضل الله : ال يمكن أن تحّل  املشكلة بتفويض من هنا وهناك
رأى السيد عيل فضل الله يف درس التفسري 
القــرآين األســبوعي، أن »الوضع يف لبنان 
يبدو أنه يزداد قتامة يوما بعد يوم وأسبوعا 
بعد أســبوع، وأن تعويل الناس عىل أن تتبدل 
عقلية املســؤولني، وأن يسارعوا إىل اجرتاح 
الحلول املمكنة أو التخفيف من حدة األزمات 
السياســية واالقتصادية واملعيشية، يسقط 
يوما بعــد يوم تحت تأثري األداء الســيايس 

واألنانية  االنفعال  مــن  الكثري  يختزن  الذي 
التي تتحكم يف النفوس«، مضيفا »نحن مع 
تقديرنا لكل ســعاة الخري، إال أننا ال نرى أن 
املشــكلة ميكن أن تحل عىل أساس تفويض 
من هنــا وتفويض من هنــاك، أو أن ترمى 
الكرة يف ملعب هذا أو ذاك، فاللبنانيون عىل 
معرفة تامة بأن الحل يبدأ من خالل اللقاءات 

املبارشة التي ال بد أن تتم بني املسؤولني«.
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الجمهورية  رئيــس  اعترب 
»إقرار  ان  عون  ميشال  العامد 
القرتاح  النيابية  الرتبية  لجنة 
الرتبوية،  الهويــة  قانــون 
يعتــرب خطــوة مهمــة يف 
املســار اإلصالحي«، الفتا اىل 
ان »اقــراره من قبــل الهيئة 
النواب ستكون  العامة ملجلس 
وقف  يف  حاسمة  مفاعيل  له 
الفســاد يف القطاع الرتبوي 
التعليــم ماليــا يف  ودعــم 

القطاعني العام والخاص«.
موقف الرئيــس عون نقله 
عنه عضو تكتل »لبنان القوي« 

النائب ادغار طرابليس الذي استقبله قبل ظهر 
امس يف قرص بعبدا، واطلع منه عىل الكلمة 
اتحاد  لبنان يف »مؤمتر  ألقاها باســم  التي 
اطلع  والذي  العاملــي«،  الرتبويني  الربملانيني 
الســابق  بريطانيا  عىل مبادرة رئيس وزراء 
غوردون براون »لجمع 5 مليارات دوالر لدعم 
القطاعات الرتبوية يف الدول التي عانت من 
آثار جائحة كورونــا، وجاء التجاوب رسيعا 
مع وضع لبنان عىل الئحة الدول املستفيدة«.

بان  الرئيس عون  اعلم  انه  وقال طرابليس 
القانون  اقرتاح  اقرت  النيابية  الرتبية  »لجنة 
الذي كنت تقدمت به مع النائب اسعد درغام 
عن »الهوية الرتبويــة«، فنوه فخامته بهذه 
الخطوة اإلصالحية، معتربا انه يف حال إقرار 
اقرتاح القانــون يف الهيئة العامة وتطبيقه، 

ستكون له مفاعيل حاسمة يف وقف الفساد 
يف القطاع الرتبوي ودعــم التعليم ماليا يف 

القطاعني الخاص والعام«.
كام عــرض طرابليس مــع الرئيس عون 
لالوضــاع االجتامعيــة والعمل االنســاين 
التي  الرتميم  اعامل  والطبي واملســاعدة يف 
يقوم بها يف مدينة بريوت واملناطق. وكانت 

جولة افق يف املواضيع السياسية الراهنة.
واســتقبل الرئيس عون وفــدا من بلدية 
الشويفات، ضم رئيســها زياد حيدر ونائبه 
شديد حنا ومحامي البلدية فرحان أبو حسن. 
وأثار الوفد »التأخري الحاصل عمدا يف حصول 
البلدية عىل الرسوم املستحقة لها منذ سنوات 
يف السوق الحرة ملطار رفيق الحريري الدويل 
والتي حجبت عنها عىل الرغم من وجود حكم 

قضايئ«.

ــع تــربــويــة ــواضــي ــلــســي مل عـــرض مـــع طــراب
التربوية الــهــويــة  ــون  ــان ق اقــتــراح  ــرار  ــ إق  : عـــون 
ـــار اإلصــــاحــــي ــ ــس ــ ــي املـ ــ ــة فـ ــمـ ــهـ خــــطــــوة مـ

عون مستقبالً ادكار طرابليس         )دااليت ونهرا(

تــرأس رئيــس حكومــة 
دياب  حسان  األعامل  ترصيف 
يف الرسايا الحكومية، اجتامعا 
حول البطاقــة التمويلية، يف 
عكر،  زينة  الــوزراء:  حضور 
راوول نعمة ورمزي املرشفية، 
رئيس  مستشــار  حضور  يف 

الحكومة خرض طالب.
الــوزراء رئيــس  وأطلــع 
إليه  وصلت  ما  عىل  الحكومة 
النيابية  اللجــان  مناقشــات 
البطاقة  شــأن  يف  املشرتكة 
التمويليــة. كام تم البحث يف 
التعديــالت املقرتحة من قبل 

النواب عىل املرشوع الذي أرسلته الحكومة. 
وكان دياب استقبل، وفًدا من ديوان املحاسبة 
ضم رئيــس الديوان القايض محمــد بدران، 
املدعي العام القايض فــوزي خميس، رئيس 
غرفة القايض عبدالرىض نارص، واملستشارين 

القايض جوزيــف كرسواين والقايض محمد 
الحــاج، بحضور مستشــار رئيس الحكومة 
خرض طالب. وسلم الوفد الرئيس دياب تقريرًا 
 libanpostحول عقد تلزيم الربيــد لرشكة الـ
الذي تنتهــي مدته آخر الشــهر الحايل، مع 

مالحظات ديوان املحاسبة ومقرتحاته. 

البريد تــلــزيــم  الـــديـــوان حـــول  تــقــريــر  تــســّلــم 
ــاً بـــحـــث ُمــنــاقــشــات ــاعـ ــمـ ــتـ ديــــــاب تــــــرأس اجـ

التمويلّية  البطاقة  بــشــأن  الــنــيــابــّيــة«  »الــلــجــان 

دياب يرتأس االجتامع

أكــدت وزيرة العــدل يف حكومة ترصيف 
األعامل ماري كلود نجم، أن »القضاء مسؤول 
عن جالء الحقيقة وتطبيق القانون وصوال إىل 

إحقاق العدالة يف ملف إنفجار مرفأ بريوت«.
كالم نجــم جاء خالل لقــاء جمعها بوفد 
من أهايل ضحايــا املرفأ يف مكتبها بالوزارة، 
حيث اســتمعت اىل هواجسهم تجاه الوضع 
القضــايئ، باإلضافــة اىل مطالبهــم التي 
الحقائق  كشــف  يف  اإلرساع  حول  متحورت 

الكامنة وراء مقتل ذويهم. 
ولفتــت اىل دور وزارة العدل اإلداري الداعم 
الســلطات  التام بفصل  التقيد  للتحقيق، مع 
واستقاللية القضاء، فالوزارة ال تتدخل بعمل 
القايض ال من قريب وال من بعيد. كام رشحت 

للوفد اآللية التي تسلكها اإلجراءات يف امللفات 
املحالة أمام املجلس العديل. 

وعن موضوع توجه عدد من أهايل الضحايا 
للمطالبة بلجنة تحقيق دولية ملتابعة التحقيق 
يف امللف، أكدت نجم أن »أي شــخص له الحق 
لفتت  لكنها  دولية«،  تحقيق  بلجنة  باملطالبة 
اىل أنه« يوجــد حاليا تعاون قضايئ قائم مع 
دول أجنبية، ال سيام مع القضاء الفرنيس الذي 
كان قد فتــح بدوره أيضا تحقيقا يف القضية 

لوجود ضحايا يحملون الجنسية الفرنسية«.
وختمت مؤكــدة » تقديم الــوزارة، ضمن 
يلزم  املتوافرة، كل ما  الصالحيات واإلمكانات 
لإلرساع من دون التــرسع، يف الوصول اىل 

الخواتيم املرجوة إحقاقا للعدالة«.

ــأ  ــرفـ ــا املـ ــايـ ــحـ ــت وفـــــد أهــــالــــي ضـ ــقـ ــتـ إلـ
الحقيقة جـــاء  عـــن  مـــســـؤول  ــضــاء  ــق ال  : نــجــم 

ــار  ــجـ ــفـ ــف اإلنـ ــلـ ــي مـ ــ وإحـــــقـــــاق الــــعــــدالــــة فـ

نجم مجتمعة مع وفد اهايل الشهداء

قال النائــب امــني رشي يف ترصيح من 
مجلس النواب: »للمرة االوىل، هناك شــمعة 
مضيئة يف الدولة وهــو قانون الرشاء العام 
الذي نعتربه قانونــا اصالحيا بامتياز، والذي 
سيكون استعاضه عن قانون املناقصات، لذلك 
اقرت اللجان املشرتكة هذا القانون بكل بنوده 
الـــ115، والذي يعطي املزيد من الشــفافية 
والنزاهة والوضوح واملســاواة لكل الشــعب 
اللبناين وخصوصا بني جهات الرشاء والجهات 
الثانية املعنية باالمر. لذلك نعتربه انجاز كبري 
يف اللجــان ونتمنى ان يبرص النور يف الهيئة 
العام. وكــام قلت إنه من القوانني االصالحية 
ســواء أكان عىل صعيد الداخل ام الخارج، هو 
مطالــب الن يكون البديــل للمناقصات التي 
نعرف قصتها، سواء أكان يف بعض املؤسسات 
او املجالس وكانت يرتكز عىل التصنيف. احدى 
ميزات هذا القانــون انه مل يعد هناك تصنيف 
لدى الوزارات او املجالس، بل يوجد يف مواده 

االساســية التأهيل. وســيكون ملك الشعب 
اللبناين مبعنى ان ال مناقصة يف هذا القانون 
او مزايدة اال ســتنرشها عىل املنصات الجهة 
التي تشرتي او الجهة املعنية او هيئة الرشاء 

العام«.
وأمــل يف ان »تأخذ القوانــني االصالحية 
مجراها يف مجلس النواب عرب اللجان املختصة 
او الهيئة العامة«، مضيفا »لذلك ميكن القول 
انه قانــون اصالحي بامتياز مام يحد اىل حد 
كبري الفساد يف املؤسسات ونتمنى ان يكون 
اول خطوة يف املسارات االصالحية، مع العلم 
ان هذا القانون يف اللجنــة الفرعية اخذ 52 
جلسة ويف اللجان املشرتكة جلستني، ونأمل 
عندما يحــدد رئيس املجلس جلســة للهيئة 

العامة ان يكون عىل جدول اعاملها«.
ان  اوضح  التمويليــة،  البطاقــة  وعــن 
»الحكومة ســتتقدم مبرشوع يتضمن رؤية، 

وهذا هو النقاش الجدي يف الجلسة اآلن«.

ــيــاز  ــراء اصـــاحـــي بــامــت ــ ــش ــ شــــري : قـــانـــون ال
والــنــزاهــة  الشفافية  مــن  املــزيــد  يًعطي  ــجــاز  وان

دوليل بشعالين

أمام  يحصل  مــا  يُنبىء  ال 
محطّات الوقود من مشاحنات 
بني املواطنــني، وصل بعضها 
الســالح  اســتخدام  حّد  اىل 
يف  أو  الجنوب  يف  إن  املتفلّت 
طرابلس وسواها من املناطق، 
ســوى باملزيد من التفلّت يف 
إليه  يُضاف  اإلجتامعي.  األمن 
معّدالت  يف  الكبــري  اإلرتفاع 
والقتل  الرسقة والنشل  جرائم 
نســبة  اىل  وصل  البالد،  يف 
غري مسبوقة تخطّت الـ 250 
يف املئــة. فهل من حلول لهذا 
يُهّدد  بات  الذي  املُقلق  الوضع 
جانب  اىل  اللبنانيــني،  حياة 

معاناتهم من األزمة اإلقتصادية واملالية املستفحلة 
والتي يؤمل أن يُخّفف تعميم مرصف لبنان رقم 158 
الصادر يف الثامن من حزيران الجاري بعضاً منها، 
سيام وأنّه يسمح لكّل مودع بالدوالر يف املصارف 
اللبنانية اإلســتفادة منه إبتداء مــن متّوز املقبل، 
وذلــك عن طريق ســحب 400 دوالر نقداً )فريش 
مــاين( و400 دوالر باللرية اللبنانية )أي بالدوالر( 

وفق سعر منّصة صريفة أي 12000 ل.ل.؟!
مصادر سياسية عليمة حّذرت من تبعات تدهور 
األمن اإلجتامعي عىل الوضع العام يف البالد، ألّن 
من شأن ذلك أن يتسّبب بزعزعة اإلستقرار الداخيل 
الذي ال يزال الشــعب اللبناين يتمّســك به كسلّم 
النجاة للخــروج من األزمــة اإلقتصادية واملالية 
التمويلية  البطاقة  بأّن  الصعبة. وقالت  واملعيشية 
التي تهدف اىل إنقاذ الشــعب اللبناين يف جزء من 
أزمته مل تقــّر بعد يف مجلس النــّواب، وتتواصل 
الجلسات اليوم ورمبا حتى األسبوع املقبل بحثاً عن 
مصادر التمويل لها، مشــرية اىل أّن رفع الدعم عن 
املحروقات لن يحصل قبل إقرار البطاقة التمويلية 
بل ســيتزامن معه. ولهذا ال خوف من ارتفاع سعر 
البنزين بشــكل كبري قبــل بدء حصول  صحيفة 

اللبنانيني عىل هذه البطاقة.
وتقول املصادر بأّن حكومة الرئيس حّسان دياب، 
وإن كانت مستقيلة وترصّف األعامل، والتي مل تشأ 
أن تتحّمل مسؤولية رفع الدعم واإلرتفاع الجنوين 
لألسعار، ولهذا ال تقوم بعقد أي جلسات لها، رغم 
أّن ترصيف األعامل يتيح لها هذا األمر عند الرضورة 
وملنــع وقوع أي رضر عىل اللبنانيني، بحســب ما 
ينّص عليه الدستور، عليها اليوم أن تعمل عىل منع 
تدهور األمن اإلجتامعــي الذي يحصل يف املناطق 
اللبنانية كافة، أو عىل األقّل تحّد من انتشاره ليك 

ال يتزايــد أكرث فأكرث. فالقوى السياســية ال تزال 
تتناحر فيام بينها، وال يبدو أّن أي حكومة سُتشكّل 
قريباً أو يف األشهر املقبلة، لهذا عىل حكومة دياب 
تحّمل املســؤولية خالل املرحلة املقبلة وعدم ترك 

األمن الداخيل يفلت من يدها.
وأكّدت املصدر نفســها، بأنّه بعــد الدعم الذي 
حصلت عليه املؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية 
أخرياً من املؤمتر الدويل الذي اســتضافته باريس 
إلكرتونياً لدعم الجيش اللبناين وشــاركت فيه 20 
دولة وهيئة، من شأنه أن يُنعش عمل العسكريني 
الذين كانوا مثلهم مثل املواطنني اللبنانيني يُعانون 
اللبنانية وعدم  القيمة الرشائية للعملة  انهيار  من 
أماكن  التنّقل من  كفاية رواتبهم، ومن صعوبــة 
سكنهم اىل مراكز عملهم بفعل فقدان املحروقات 
أو اإلنتظــار طويالً أمام محطّــات الوقود لتعبئة 

البنزين بشكل محدود وسوى ذلك.
فعدم شعور اللبنانيني اليوم باألمان واإلستقرار 
بفضل ما يســمع عنه من ارتفاع نسبة الرسقات 
والحوادث واإلشــكاالت بني املواطنــني أو بينهم 
وبني النازحني السوريني، ينعدم عند رؤية األجهزة 
األمنية منترشة يف ســائر املناطق لحامية األمن 
فيها، عىل ما أوضحت املصادر، وهذا ما ســيحصل 
قريبــاً فور حصول املؤسســة العســكرية عىل 
املســاعدات العينية الطارئة التي ُوعدت بها خالل 
مؤمتر باريس األخري. علامً بأّن املعلومات قد أفادت 
أّن املؤسســة العســكرية مل تحصل عىل أي منها 
حتى اآلن، ولكن يؤمل أن تبدأ باستالمها من الدول 
التي قّدمتها بشــكل ثنايئ، عىل أن تتوىّل التنسيق 

بني لبنان وهذه الدول هيئة لبنانية - أممية.
وألّن استمرار األزمة يف مختلف القطاعات من 
شــأنه أن يُفاقم خطر تدهور األمن الداخيل، تجد 
املصادراألوســاط عينها، بأّن بعــض الترشيعات 

قد  النّواب،  مجلس  يف  املتخذة 
تؤّدي اىل تهدئــة الوضع اىل 
األمنية  األجهــزة  متكّن  حني 
من الســيطرة الشاملة، ومنع 
أمني مخيف،  تفلّت  أي  حصول 
ال ســيام البطاقــة التمويلية 
مصادر  تأمني  فور  ستقّر  التي 
متويلهــا. فضالً عــن تعميم 
مرصف لبنان رقــم 158 الذي 
يُحّرر حسابات  أن  من شــأنه 
760 ألف مودع من أصل مليون 
سنة  خالل  حساب  ألف  و200 
من بــدء تنفيــذه يف 1 متّوز 
الحســابات  فأصحاب  املقبل. 
واملتواضعــة  الصغــرية 
ســيحصلون عىل ودائعهم ما 
املشاكل  بعض  يحلّون  يجعلهم 

التي يُواجهونها حالياً.
وطأمنت املصــادر بأنّه مُيكن مترير األشــهر 
الثالثة املقبلة من خالل هذه اإلجراءات التي يجب 
أن تُنّفــذ اىل حني حصول املتغــرّيات الفعلية التي 
ستطرأ يف املنطقة ال سيام مع التقارب السعودي- 
اإليراين الذي من شــأنه أن ينعكس بشكل مبارش 
عــىل الوضع الداخــيل يف لبنان. فهــذا التقارب 
الحليفة لهاتني  السياســية  القوى  سيفرض عىل 
الدولتني، تطبيق سياســة »ال غالب وال مغلوب«، 
وإن كان هنــاك طرف منتــرص وآخر خارس خالل 
السنوات املاضية. وعىل أساسه، ستحصل تسوية 
إقليمية، اىل جانب التسوية الدولية التي تكون قد 
نضجت بني الواليات املتحدة وإيــران أيضاً، تؤّدي 
اىل التوافق رمبا عىل إسم جديد لرتؤس الحكومة 
الجديدة غري الرئيس املكلّف ســعد الحريري. فقد 
تكون ظروف الحريري غــري مؤاتية حالياً لعودته 
اىل الرساي الحكومي، غري أّن هذا األمر يتوّقف عىل 

ما سينشأ من التسوية اإلقليمية.
وأكّدت األوساط نفســها أنّه بعد هذه التسوية 
املنتظرة، سيتّم تشــكيل حكومة جديدة يف أواخر 
أيلول أو يف أوائل ترشين األول املقبلني تضع أسس 
خطّة إنقاذية لألزمة اإلقتصادية واملالية واملعيشية 
وتُطّبق ما مُيكنها منها، عىل أن تواكب اإلنتخابات 
النيابيــة يف موعدها، والتي قــد تحصل يف آذار 
وليس يف أيّار من العــام املقبل )2022(. وعندها، 
سيكون أمام الشــعب اللبناين أن يقول كلمته يف 
صناديق اإلقرتاع، وإذا مــا كان يريد إعادة الطبقة 
السياسية نفسها، أو أنّه سُيحدث التغيري املطلوب 
عــن طريق التصويــت لوجوه جديدة مســتقلّة، 
سيام وأّن أحداً لن يستطيع محاكمة الفاسدين أو 

محاسبتهم سوى عن طريق اإلنتخابات النيابية.

اإلجتماعي؟! األمن  انزالق  خطر  »املستقيلة«  دياب  حكومة  توقف  هل 
ال حكومة خال أشهر الصيف... والرهان على التقارب السعودي - اإليراني

عقدت لجنة االدارة والعدل النيابية جلسة، 
قبل ظهر أمس، يف املجلس النيايب برئاســة 
النائب جــورج عدوان، وحضور املقرر النائب 
ابراهيم املوسوي وعدد من النواب، كام حرض 

القاضيان ماريز العم ومرياي داود.
الجلسة، قال عدوان: »عادة يف أصول  اثر 
إدارة مؤسســات الدولــة، تطلب الســلطة 
التنفيذية صالحيات اســتثنائية من املجلس 
النيايب لــيك تعمل، وحني تكون هناك أزمات 
يعطي املجلس النيايب صالحيات اســتثنائية 
ليك تعمل. وهنا أتوقــف عند هذا املوضوع، 
ألن ما صدر عن رئاســة الحكومة املستقيلة 
»معيب« وال ميكن أن نسكت عنه، فالحكومة 
التي حني كانــت فاعلة ويجــب أن متارس 
مهمتها مل متارسها، وال أحد منا اليوم يطلب 
إحياءها وال إعطاءها  الحكومــة وال  تفعيل 
صالحيــات أخرى، بل نطلــب منها أن تقوم 
يا دولة  أعامل.  بواجباتها كحكومة ترصيف 
الرئيس حســان دياب، مل تقــم بواجباتك ال 
بحكومة عادية وال بحكومة ترصيف أعامل 

وتركت الدولة تنهار تدريجيا، وكان هناك 17 
مليارا إضافة عىل االحتياط اإللزامي رصفوا، 
فامذا فعلت ملراقبة رصفهم؟ وكيف ساهمت 
الحدود؟ ماذا  برصفهم؟ ماذا فعلت لضبــط 
فعلت لتخفف من ذل املواطنني ووجعهم؟ كم 
اجتامع جمعت فيــه وزراء حكومتك للبحث 

يف الخطة املالية والنقدية؟«.
واكد عدوان انه »مع الغري ميكن ألي كان 
التي يريدها، ولكن معنا  أن ميارس الطريقة 
كمجلــس نيايب وكلجنــة إدارة تحديدا لدينا 
قواعد للمامرســة ونطلب مــن الجميع أن 
يحرتموها، لنقوم بكل ما يف وسعنا لخدمة 
اللبنانيني. ولن نقــف متفرجني رغم أن ذلك 
ليس مــن صالحيات الســلطة الترشيعية، 
ولكن سنعمل عىل قوانني كان يجب أن تكون 
مشــاريع قوانني من الحكومة. فال ميكن أن 
نتفرج عىل الناس وهــي تذل عىل محطات 
أكلها ويف  الصيدليــات ويف  الوقــود ويف 
ودائعها، هذا أمر مرفوض ولن نقف مكتويف 

األيدي«.

»لجنة االدارة« تابعت درس قانون »الكابيتال كونترول«
عدوان : الحكومة ال تقوم بدورها ولن نقف ُمتفّرجين

عدوان يرتأس اجتامع اللجنة

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل 
- شعبة العالقات العامة، فغي بالغ لها انه: 
»بتاريخ 9-6-2021، ونتيجة عمليات املراقبة 
التي تقوم بها دوريات شــعبة املعلومات يف 
الداخيل لرصــد تحركات مهريب  قوى االمن 
ماديت البنزين واملازوت وبيعها يف الســوق 
السوداء، ضمن محافظة الشامل، أو تهريبها 
إىل األرايض السورية، نفذت دوريات الشعبة 
كمينا محكام يف بلدة شدرا، نتج عنه توقيف 
آلية »فــان« بداخلها خزان مازوت ســعته 
/1000/ ليرت، وعىل متنه كل من اللبنانيني: 
خ. و. )مواليد عام 1983(، ج. ر. )مواليد عام 

)1979
إليهام  نسب  مبا  اعرتفا  معهام،  بالتحقيق 
لجهة تهريــب املازوت املدعــوم وبيعه يف 
واالستحصال  للربح،  توخيا  السوداء  السوق 

عليه من أحد املستودعات يف عيدمون. 
عىل أثــر ذلــك، قامت دوريات الشــعبة 
املذكــورة وضبطت  مبداهمة املســتودعات 
بداخلهــا /7/ خزانــات كبــرية الحجــم، 
ليرت  وصهريجني يحتويان عىل /106,140/ 
البنزين،  مازوت، و/19,025/ ليرتا من مادة 

تم ضبطها.
وباســتامع إفادة مالك املســتودع املدعو 
)ع.ع. مواليــد عــام 1971، لبناين(، اعرتف 
واملازوت  البنزين  بتخزين مــاديت  يقوم  أنه 
ليبيعهــا الحقا يف  بطريقة غــري قانونية 

السوق السوداء.
أجري املقتىض القانوين بحقهم، وتم حجز 
»الفان«، وضبط كميات املحروقات، بناء عىل 
القضاء املختص، والعمل جار لتوقيف  إشارة 

باقي املتورطني«.

ضبــــــط كميات من املــــــازوت والبنزيــــــن املدعومة 
واملعــــــدة للبيع والتهريــــــب.. وتوقيف 3 متورطين 

الــنــمــســاوي الـــعـــســـكـــري  املـــلـــحـــق  ودع 
ــاً ــداً امــيــركــي ــ ــ ــى وف ــق ــت ــش ال ــجــي قـــائـــد ال

اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف 
 Heinz الريزة، امللحق العسكري النمســاوي يف لبنان العقيد
م خاللهــا خلفه العقيد  ASSMANN يف زيــارة وداعية، قدَّ

 .Armin LEHNER
 The Institute كام اســتقبل قائد الجيش وفدا أمريكيا من

 )for Security Governance )ISG

زارت ســـــــويـــــــســـــــرا  ســــــفــــــيــــــرة 
ــة  ــ ــودعـ ــ ابــــــراهــــــيــــــم وعـــــثـــــمـــــان مـ

إســتقبل املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم يف 
مكتبه صباح اليوم، الســفرية السويرسية يف لبنان مونيكا 
 NICOLAS املقدم العسكري  امللحق  يرافقها  شمودز كريغوز 
WINTEREGG يف زيارة وداعية ملناســبة انتهاء عملها يف 

لبنان، ومتنى لها »التوفيق يف مهامها الجديدة«.
والتقت السفرية الســويرسية والوفد املرافق، املدير العام 
لقوى األمــن الداخيل اللواء عامد عثــامن ظهرا، يف مكتبه 
يف ثكنة املقر العام، للغاية نفســها وتم خالل اللقاء عرض 

لألوضاع العامة يف البالد.

ــة الــتــمــويــلــيــة  ــطــاق ــب ــل : إقـــــرار ال ــاســي ب
يُـــوقـــف الـــهـــدر الـــحـــاصـــل فـــي الــدعــم

أكّد رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باســيل، يف 
ترصيح تلفزيوين، بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية املشرتكة، 
أّن »إقرار البطاقة التمويلية يوقف الهدر الحاصل يف الدعم، 

عىل أن تتّم فقط مساعدة الناس املحتاجة«.
وعــاّم إذا كان اقرتاح القانون الّذي تقــّدم به حول تأمني 
البطاقة التمويلية ومتويلها، يتضّمن إعطاء الشــخص الّذي 
معه 1000 دوالر يف حســابه، 100 دوالر من حسابه، نفى 

باسيل هذا األمر.

قائد الجيش مجتمعاً مع الوفد االمرييك

ابراهيم مستقبالً السفرية السويرسية
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فهد الباشا

1- ليس صحيحا انه لــن يصيبكم اال ما كتب الله 
لكم. فأكرث الــذي يصيبنا، يف لبنــان، هو ما كتبه 
الشعب عىل نفسه منذ ان اختار قادة له ومسؤولني 
ملعالجــة قضاياه  عىل قاعدة اختيــار القوادين يف 

سوق البغايا.
2- اذا كان مهّم ما يحققه املناضلون من انجازات 
للنهوض بالحياة فاالهم هو الثبات يف املحافظة عىل 
مندرجات هذه االنجازات. فالرصاع  مراحل ومحطات، 

وليس بلوغ محطة واالقتناع اننا وصلنا.
3- املجمعون عــىل أن الطائفية رش رشور البالد 
مل ير الشــعب انهم خطوا خطوة واحدة جادة، عىل 
الطريق الطويل، باتجاه مواجهــة هذا الرش. وليس 
يرى الشعب سببا خلف هذا التخلف اال عجزهم عن أن 
يكونوا، حقا وفعال، صادقني يف ما يدعون اليه، ويف 

ما يدعون. بتشديد الدال.
4- مل يبق، يا بعيديت، اال طيفك أناشده لو يأيت من 
خلف املسافات، فاتخذ منه دريئة، تقيني هذا القصف 
املركز، مبختلف قذائف البشاعات ورضوب الحمقات 

الحاقدة.

 كلمت يف زمن الغربة

عالمة: ملنع تفّلت الوضع ُمجدداً 
مع انتشار سالالت جديدة للوباء 

غرد كتلة التحرير والتنمية النائب فادي عالمة عرب حسابه 
عىل »تويرت«: »بحســب النتائج الرســمية إلصابات كورونا 
خالل األيام القليلة املاضية يالحظ إرتفاع نســبة املصابني 
بــني الوافدين والتي بلغت حــوايل 17 يف املائة من إجميل 
اإلصابات، ما يوجب عــىل املعنيني يف الوزارة ولجنة الرتصد 
الوبايئ التشــدد يف إجراء الفحوصات وتســهيلها وترسيع 
النتائج ومتابعة الوافــد ومحل إقامته والتزامه الحجر لفرتة 
معينة، والحد من إختالطه قبل التأكد من ســالمته منعا من 
تفلت الوضع مجددا مع الحديث عن انتشــار سالالت جديدة 

للوباء يف الدول األوروبية وغريها من الدول.«

عراجي: األمن الصحي في خطر
حذر رئيس لجنــة الصحة النائب عاصم عراجي يف حديث 
إذاعــي، من »أننا مقبلون عىل أزمــة صحية خطرة«، وقال: 
»نعيش وضعا صحيا صعبا ســيزداد تفاقم مع مرور الوقت 
بحيث يغادر أطباء وممرضون اىل الخــارج مع أزمة فقدان 
الدواء من السوق ومنها ادوية أساســية لألمراض املزمنة، 

تضاف اىل أزمة املستلزمات الطبية يف املستشفيات«.
ورأى أن »األمن الصحي يف خطر، واملطلوب اليوم االرساع 
يف تأليف حكومــة تلقى قبول املجتمــع الدويل تعمل عىل 

االصالحات«.
وأكد أن »موضوع البطاقة التمويلية ما زال يف دائرة مقفلة 
حيث ال موارد لتمويلها حتــى اآلن، عىل الرغم من إخضاعها 

للنقاش عىل طاولة مجلس النواب«.

قطع اوصال طرابلس والشمال ... من املستفيد؟؟

الى صحته اطمأن  بحرينيا  وفداً  استقبل  النابلسي 

جال في مدارس منطقة اقليم الخروب والشوف
مدير التعليم الخاص: االمتحانات الرسمّية في مواعيدها

وفد بحريني يزور النابليس

خالل اجتامعات حسن

زحمة يف مطار بريوت امس

االشقر خالل جولته

زار الشــيخ حســني الديهي نائب األمني 
البحرينية يرافقه  الوفــاق  العام يف حركة 
عفيف  الشــيخ  العالمة  الحركــة  من  وفد 
وكان  صحتــه.  إىل  لإلطمئنان  النابلــي 

يف اســتقبال الوفد الشيخ صادق النابلي 
فرصة  وكانت  النابلــي،  حســن  والحاج 
للتــداول بآخــر األوضاع عىل الســاحتني 

والبحرينية. اللبنانية 

جال مدير التعليم الخاص، يف وزارة الرتبية 
عمد األشقر، يف عدد من مدارس منطقة اقليم 
الخروب والشوف األعىل، مطلعا عىل أوضاعها، 
يف ضــوء االســتعدادات الجاريــة للطالب 
الربيفيه  الرســمية لشــهدايت  لإلمتحانات 

والبكالوريا القسم الثاين.
واستهل األشقر والوفد املرافق جولته، بزيارة 
مدرسة دير مار رشبل يف الجية، حيث التقى 
رئيس الدير واملدرسة األب رشبل القزي وعدد 
من اآلبــاء والهيئة التعليمية، تالها جولة يف 
املدرســة ولقاء عدد من الطالب الذين كانوا 
يخضعون المتحانات نهايــة العامل الدرايس، 
ان »االمتحانات الرســمية ستجرى، واألسئلة 

ستكون من ضمن املناهج«.
ويف ختام اللقاء، قدم األشــقر لألب القزي 

شهادة تقدير ومتيز.
ثم انتقل األشقر والوفد املرافق اىل مدرسة 
املســتقبل يف بلدة برجا، وكان يف استقباله 
مدير املدرسة محمد محيي الدين حمية وافراد 
الهيئة التعليمية ورئيس لجنة األهل وعدد من 

التالميذ، الذي قدموا له الورود.

ثم تفقد االشــقر عددا مــن الصفوف التي 
الدرايس،  العام  التالميذ المتحانــات  تخضع 
بعدها قدم حمية درعا تقديرية لألشقر الذي 

بادله بشهادة متيز.
بعدها، انتقل اىل ثانوية العطاء النموذجية، 
التي أقامت لألشــقر اســتقباال عند مدخل 
الثانوية، وتطرق االشقر اىل التعليم عن بعد، 
ورأى أن »املنظومة الرتبوية ليست فقط تعليم، 

بل أن املدرسة تربية ».
ثم قدمت درع تقديرية لألشقر عربون وفاء 
وتقدير، من ثم التقى تالمذة الثالث الســنوي، 
مطلعا عىل استعداداتهم لالمتحانات الرسمية.

ثــم زار األشــقر والوفد ثانوية »ليســيه 
باســكال« يف عانوت، والتقى األشقر تالمذة 
الصف الثالث ثانــوي يف قاعة الثانوية، واكد 
ان الوزارة عىل اســتعداد تام لتلك االمتحانات 

الرسمية من النواحي كافة«.
ثم أقيم حفل كوكتيل باملناسبة. ومن ثم اكمل 
جولته، فشملت مدرســتي »أركاديا« و«هاي 
مودرن ســكول« ومدارس يف بلديت غريفة 

وبعقلني.

>التربية< في االشتراكي: لخطة ُتصلح ما تهّدم بالقطاع
صــدر عن مفوضية الرتبيــة والتعليم يف 

الحزب التقدمي اإلشــرتايك، البيــان التايل: 

»قطاع الرتبية والتعليم عىل حافة االنهيار. ومل 

نكن ننتظر تقرير البنك الدويل لنحذر من ذلك، 

هي رصختنا املتكــررة التي نطلقها مع توايل 

األزمات التي تواجه لبنان واللبنانيني يوما بعد 

يوم، والتي تنعكس عىل كل القطاعات، وبشكل 

مبارش عىل قطاع الرتبية والتعليم، وقد زاد كل 

ذلك من حاالت تقديم االســتقاالت واالستيداع 

من االساتذة واملعلمني يف الرسمي والخاص، 

بغية الهجرة هربا من األوضاع الحالية، وهذا 

املعاناة  للكفاءات ســيزيد من حجم  الترسب 

وســيعرقل إطالق العــام الــدرايس القادم، 

خصوصا يف القطاع الرسمي الذي يعاين اصال 

من نقص يف أعداد األساتذة واملعلمني.« 

أضاف البيان »إزاء كل ذلــك، املطلوب فورا 

من الدولة وجميع املعنيــني بدء تنفيذ خطة 

تُصلح ما تهّدم، وتشــجع عىل اإلستثمر يف 

هذا املجال، وتلحظ كيفية اســتيعاب املدرسة 

الرسمية لألعداد املتوقعة من التالميذ النازحني 

من الخاص إليها، وكيفيــة توفري املحروقات 

واملســتلزمات اللوجســتية والتقنية، واألهم 

متكني االســاتذة واملعلمني مــن أداء دورهم 

ومعالجة مســألة رواتبهم لتعوض ما فقدته 

من قدرة رشائية ووقــف النزيف الحاصل من 

كوادرهم«.

ضبط مخزن »للمخدرات« في صبرا 
وتوقيف عدد من األشخاص

أصدرت قيادة الجيــش مديرية التوجيه يف بيانا جاء فيه: 
»دهمت أمس دورية مــن مديرية املخابرات تؤازرها قوة من 
الجيش يف منطقة صربا الضاحية الجنوبية هنغاراً لتوضيب 
املخدرات وتخزينها، ويعترب املخزن األسايس ملروجي املخدرات 
يف منطقتي بريوت وجبــل لبنان. وقد ضبطت بداخله كمية 
من املخدرات عىل اختالف أنواعهــا )باز كوكايني، كوكايني، 
حشيشة، سيلفيا، كناكيمو، كاريزول، ترمادول( ومبلغاً مالياً 
ودراجتني نارييتني، كم أوقفت كالً من: )ع.ع.(، )ع. ق.(، )ح. 
ز.(، )ر. أ.( و)ع. ز.( والســوريني )م. ب.(، )ح. أ.( و)ع. ح.(، 

والفلسطيني )و. ح.(، واملرصي )ي.ح.(
ووفق البيان: »ُســلّمت املضبوطات، وبورش التحقيق مع 

املوقوفني بإرشاف القضاء املختص«.

ــم 12 مــلــيــون طــابــع  تــســّل الــجــيــش 
ــال«  »امل الــى   1000 و   250 فئتي  مــن 

اعلنت قيادة الجيش عرب حسابها عىل »تويرت«، انه »بتاريخ 
9 حزيران 2021 قامت مديرية الشؤون الجغرافية يف الجيش 
اللبناين بتســليم وزارة املالية 7 مليون طابع من فئة 250 ل. 
ل.، كم تم تسليم 5 مليون طابع فئة 1000 ل. ل. بتاريخ 21 
حزيران 2021، ويتم العمل عىل تســليم دفعات متتالية من 

الفئتني«. 

ــى تــركــيــا يحمل  تــوقــيــف مــســافــر الـ
حقيبته  فـــي  ّمــــــــزّورة  دوالرات 

أوقفت فصيلة التفتيشــات يف قوى األمــن الداخيل يف 
مطار رفيق الحريري الدويل عند السابعة والنصف من صباح 
الثالثاء، اللبنــاين )أ. ي.( القدامه عىل حمل حقيبة ســفر 
بداخلها ما يقارب 119 الفا و350 دوالرا امريكيا مزورا، مخبأة 
بطريقة محرتفة ومبتكرة. وبالتحقيق معه من قبل الضابطة 
اإلدارية والعدلية يف املطار تبني انه مســافر اىل تركيا بناء 
عىل تذكرة سفر مدفوعة الثمن مسبقا من قبل شخص لبناين 
الهوية يف تركيا يدعــى )خ. ح.( وان الحقيبة تعود له، وقد 
نقلها بناء عىل طلبه. والتحقيق جار من قبل القضاء املختص. 

ــن حـــســـن تــعــزيــز ــ ــب مـ ــ ــل ــ ــل وط ــ ــص ــ عــــــون ات
ــرق الــصــحــيــة بــاملــطــار لــتــفــادي االزدحـــــام ــفـ الـ

فـــــيـــــاض: الــــجــــو فـــــي املـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي 
ــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة ــ ــاق ــ ــط ــ ــب ــ هـــــو جـــــو إقــــــــــرار ال

تركيا ــي  ف الــصــحــة  ــر  ــوزي ل اجــتــمــاعــات  سلسلة 

رئيــس  اجــرى 
العمد  الجمهورية 
ميشال عون، اتصاال 
بوزيــر  هاتفيــا 
يف  العامة  الصحة 
ترصيف  حكومــة 
حسن  حمد  االعمل 
زيارة  يف  املوجــود 
رســمية يف تركيا، 
اتخاذ  إليــه  وطلب 
اإلجــراءات الالزمة 
االزدحام  ملعالجــة 
يشهده  الذي  الشديد 

الحريري  رفيــق  مطار 
وذلك  املســافرين،  وصول  قاعة  يف  الدويل 
الـPCR  الرضورية لآلتني  إلجراء فحوصات 
من الخــارج، وذلك من خالل زيــادة أعداد 

الفــرق الصحية التي يتــوىل أفرادها إجراء 
الفحوصات، واالســتعانة عند الرضورة، وال 
ســيم خالل أوقات الــذروة، بفرق إضافية 

لتفادي إنتظار الواصلني إىل املطار.

اعترب عضو  كتلة الوفاء للمقاومة النائب  
عيل فيــاض أن »النقاش الــذي حصل يف  

املجلس النيــايب  هو يف اتجاهــني، اتجاه 
يربط  البطاقــة التمويلية برتشــيد الدعم 
وإيقافه كليــا، واتجاه آخر يتحدث عن عزل 
البطاقة التمويليــة عن النقاش، ونحن يف 

كتلة الوفاء للمقاومة نؤيد هذا الخيار«.
وأكد فياض يف ترصيــح تلفزيوين، أنه 
»سيكون هناك جلسة اليوم لنكمل النقاش 
بخصوص البطاقة التمويلية، والجلســات 
ســتكون مفتوحــة والجو هو جــو إقرار 

البطاقة التمويلية«.

لليوم الثاين عــىل التوايل، واصل وزير 
العامة حمد حســن زيارته اىل  الصحــة 
تركيــا، وعقد سلســلة اجتمعــات عمل 
للدواء  لرتكية  ا للهيئــة  رة  بزيا إســتهلها 
لهيئة، تاله  ا لقاء مصغر مع رئيس  تخللها 

اإلطالع عىل عرض تقني تفصييل لعملها. 
وبعــد الظهــر، عقــد حســن والوفد 
املرافــق اجتمعا مــع عدد مــن ممثيل 
ملصنعة  ا صــة  الخا الرتكيــة  الــرشكات 
لطبية. ا ت  ا واملعــد ت  واملســتلزما  للدواء 

ــل ُمــــكــــّرر الســـتـــفـــادة ــّجـ ــعـ ــون ُمـ ــ ــان ــ اقــــتــــراح ق
الضمان  تقديمات  من  الرسمي  التعليم  متعاقدي 

اللــه وايهاب  النائبــان محمد نرص  قدم 
حمدة باسم كتلتي التحرير والتنمية والوفاء 
للمقاومة، اقرتاح قانون معجال مكررا، يرمي 
الرسمي  التعليم  يف  املتعاقدين  استفادة  اىل 
من تقدميــات الصنــدوق الوطني للضمن 

االجتمعي - فرع املرض واالمومة.
االقرتاح  إيهاب حــمدة نص  النائب  وتال 

)مادة وحيدة( وفيه: 
 1- يستفيد من تقدميات الصندوق الوطني 
واالمومة  املرض  فرع   - االجتمعي  للضمن 
التعليمية  الهيئة  افــراد  رغبتهم  عىل  وبناء 
االكادميي  الرســمي  التعليم  املتعاقدون يف 
واملهني غري املستفيدين من اي جهة ضامنة 

وفق الرشط االيت:
- ان يزيــد نصابهم االســبوعي عن نصف 
النصاب االســبوعي املحدد ملدريس وأســاتذة 

املرحلة والحلقة التي يتولون تدريسها )او الذي 
يزيد عدد الحصص التدريسية له عن 14( عىل 
ان ترتتب عىل وزارة الرتبيــة والتعليم العايل 
وعىل املضمون الرســوم املحددة يف االنظمة 
والنصوص التي ترعى عمل الضمن االجتمعي.

 2- يعطى األجــر املايل للواردين يف املادة 
االوىل اعاله عىل رأس كل شهر مستحق. 

 3- يستفيد املتعاقد من بدل حضور يومي 
)نقل( عن كل يوم عمل يزيد فيه عدد حصص 
التدريس التي يتوىل اعطاءها عن 3 حصص. 
4- تحدد يف قانون املوازنة العامة قيمة   
االعتمدات املاليــة الالزمة لتغطية النفقات 
املالية الناتجة عن تطبيــق الفقرتني االوىل 

والثالثة. 
 5-  يعمــل بهذا القانــون فور نرشه يف 

الجريدة الرسمية.

دموع االسمر

عود عىل بدء.. عاصمة الشــمل طرابلــس تعود لتعيش 
ازمة قطع الطرقات وفصلها عن محيطها الســباب كثرية، 

وكأن ازماتها الخانقة ال تكفيها...
الشــمل اعربوا عن  ابناء  معظم اهل طرابلــس ومعهم 
اســتياء كبري، بعدما اقفلت الطرقات يف وجوههم ، واكدوا 
ان قطع طرقات طرابلس لــن يخدم اي قضية اجتمعية ما 
دامت كل طرقات لبنــان مفتوحة، خصوصا ان املدينة  تقع 
عىل االطراف وال تشــكل عامل ضغط سيايس وشعبي عىل 
الحكــم والحكومة ، بــل تلحق الرضر الحقيقي بالســكان 

وليس سواهم.
ويف مشــهد بات يتكرر يوميا، ازدحام ســري خانق امام 
محطة بنزين فتحت ابوابها وتبيع بســعر محدود يرتاوح بني 
25 الف لرية و 50 الف لرية، وازدحام آخر امام »السوبرماركت«، 
وازدحام خانق امام جمعية اعلنت عن نفســها فجأة لتوزيع 
حليب االطفال ، والوضع نفسه امام الصيدليات واالفران حتى 

باتت تعرف طرابلس مبدينة طوابري الذل.
وميكن القول ان طرابلس اكرث املدن اللبنانية التي  قطعت 
طرقاتهــا منذ عامني واىل اليــوم، وادت اىل خنق املواطنني 
وزيادة الحصار عليهم، والنتيجة واحدة مل يعط اي مسؤول 
اي اهميــة، حتى ان القوى االمنيــة والجيش اللبناين تقف 
اىل جانب قطاع الطرق تطلب من املواطنني العودة من حيث 
اتوا، بدال من القيــام بواجبها وفتح الطرقات امام املواطنني 

امورهم. لتسهيل 
اما ازمة البنزين، فان هذه القضية باتت الشــغل الشاغل 
لــكل املواطنني، يف ظل ارتفاع ســعر »الغالون« الواحد بني 

ليلة وضحاها، حيث يرتاوح 
بني  الواحد  »الغالون«  سعر 
ان  والالفت،  واكرث،  الفا   50
البنزين متوافر يف الســوق 
املحطات  امــا  الســوداء، 

فابوابها مقفلة.
شــهدت  امس،  ويــوم 
متنقلة  توتــرات  املدينــة 
اخرى،  اىل  محطــة  مــن 
فتحت  التــي  فاملحطــات 
قليلة، لكن املشــاكل كادت 
ان تؤدي اىل فوىض عارمة 
التي  االحتجاجات  نتيجــة 
تظهر بشكل مفاجئ امامها 
اىل  البعض  يســعى  والتي 

الحصول عىل مــادة البنزين قبل الطوابــري التي تقف منذ 
ساعات الفجر، االمر الذي يؤدي اىل انزعاج املواطنني الذين 
ينتظرون منذ ســاعات، وهذه الفــوىض دفعت بالعديد من 
املواطنني اىل اللجوء اىل السوق السوداء لتأمني مادة البنزين 
خشــية االنفالت االمني يف اي لحظة، خصوصا ان السالح 
يظهر عند وقوع اي اشــكال ومخاوف من سقوط املزيد من 

القتىل والجرحى.
والالفت ان اصحاب محطات البنزيــن التي تفتح ابوابها 
حســب توافر البنزيــن، طالبوا بحمية امنيــة، لكن حتى 
الســاعة ما زالت املدينة غارقــة يف الفوىض وهمومها، و 
قطع الطرقات يزيد من مأســاة الناس وسط ازمة معيشية 

مل يشهدها لبنان منذ مائة عام.

وال يخفى عىل احد يف طرابلس، ان الواقع املعييش للناس 

ازداد انحدارا ، وباتت صيدليات املدينة تفتقد معظم االدوية، 

وشــح املازوت ادى اىل توقــف ما يقارب ســبع مولدات 

كهربائيــة عن العمــل ، وبدأ املواطنــون يدخلون يف عهد 

العتمة الحقيقية، وهي ســابقة مل تحصل منذ ايام الحروب 

التي مرّت عىل املدينة...

لكن يكاد يجمع الطرابلسيون عىل ان قطع الطرقات ليس 

الحل ، الن وجع الطرقات ينهال فقط عىل ابن الشمل املوجوع 

اصال، ولن يهتز للطبقة السياسية جفن، اذا اغلق الباملا او مل 

يغلق، فســيان عندهم ما دام الوجع بعيدا عنهم، ولذلك تدعو 

الهيئات املدنية اىل وقف عمليات القطع النها لن تؤيت مثارها 

عندما يكون القطع محليا وال يصيب اال ابناء املدينة والشمل.



وأهايل  الله  حزب  شــيع 
حسني  الشاب  الرشقية  بلدة 
متأثرا  قىض  الذي  زين  أحمد 
بجروح أصيب بها جراء حادث 
الســر املروع الذي وقع منذ 
يومني عىل اوتوسرتاد الجية، 
وأودى بحياة املواطنة فاطمة 

قبييس وبناتها االربع.
ونقل الجثامن بسيارة تابعة 
»للهيئة الصحية االسالمية« 
راغب  الشيخ  مستشفى  من 
حرب يف تول مبوكب ســيار 
الرشقيــة، حيث  بلــدة  اىل 
سجي لبعض الوقت يف منزل 
التشييع  يف  وشارك  والديه. 

مسؤول املنطقة الثانية يف الحزب عيل ضعون وقيادات حزبية 
وشخصيات وعلامء دين.

وقد أم الصالة عىل الجثامن يف باحة النادي الحسيني، إمام 
بلدة الرشقية الشــيخ حسن شــعيب ليوارى الرثى يف روضة 

البلدة.

الــــقــــضــــاة واملــــــحــــــامــــــون...
مـــــــــــواقـــــــــــف وطـــــــــرائـــــــــف

املحامي نارض كسبار

{ النقيب خلف... إنقاذ مرفق العدالة {

إنعقــد لقــاء املحامني املقــرر مع نقيــب املحامني 
الدكتور ملحــم خلف واعضاء مجلــس نقابة املحامني، 
يف القاعة الكربى يف بيت املحامــي، ظهر يوم الثالثاء 
يف 2021/6/22. يأيت هذا اللقاء يف ســياق إنتفاضة 

املحامني الكربى، التي تم اطالقها يف 2021/6/8. 
تخلل هذا اللقاء، استعراض للنقيب وللمجلس لالسباب 
الرتاكمية العديدة لخلفية ارضاب املحامني املستمر منذ اكرث 
من 25 يوماً، وذلك لحني تصحيح القضاء العالقة مع نقابة 
املحامني والتوقف عن تخطي قانون تنظيم مهنة املحاماة.

وتخلــل هذا اللقــاء، إعالن النقيب لخطــوات جديدة 
إلنتفاضة املحامني ومنه إلطالق مرصد العدالة يف نقابة 
املحامني. هذا املرصد يعمل مــن خالل منصة الكرتونية 
تم اســتحداثها من قبل مركز املعلوماتيــة يف النقابة، 
يسجل املحامني عليها عىل هواتفهم الذكية كل املخالفات 
التي يتم رصدها خالل تأديــة مهنتهم يف قصور العدل 
وخارجها. هذه املخالفات يتم معالجتها الكرتونيا من قبل 
النقابة وفرزها ليتم من بعد ذلك مالحقتها وفاقاً لالصول 
وامام املراجع املختصة، وان هذا املرصد سيســاهم حتامً 

يف تفعيل العمل االقضايئ يف عملية رصد دامئة.
وتم البحث بشــؤون وشجون املحامني الشتى، يف ظل 
الظروف االســتثنائية، يف نقاش رصيــح ومفتوح مع 

املحامني الحارضين.
كام تم االعالن عن تلقي نقابــة املحامني من املجلس 
النيايب مســودة اقرتاح قانون استقاللية القضاء، وهذه 
املبــادرة تلقفتهــا النقابة بكل ايجابيــة، عىل ان تضع 
مالحظاتها عىل هذه املسودة وتعيدها رسيعاً اىل املجلس 

النيايب، ليتم من بعد ذلك اقرار القانون.
ويف الختام، اعلن نقيــب املحامني عن رضورة تداعي 
اركان مرفق العدالة، وهــم وزارة العدل ونقابتا املحامني 
يف بروت وطرابلس والقضاة واملســاعدين القضائيني، 
اىل لقــاء قمة يف ارسع وقت ليتم مــن خالله التباحث 
يف ســبيل انقاذ مرفق العدالة واحقاقــاً لحقوق الناس 

واسرتداداً للدولة عىل ان تعلن خطوات اخرى تباعاً.

{ كسبار...إلزالة الشوائب {

كام تكلم عضو مجلس النقابــة مفوض قرص العدل 
املحامي نارض كســبار، فشــدد عىل العالقة التاريخية 
بني القضاء واملحامــاة، جناحا العدالة، ووجوب التعاون 
الدائم الن احدهام ال يســتطيع العمل من دون اآلخر. كام 
شدد عىل وجوب إزالة الشــوائب حتى ال تبقى اي مآخذ 
من طرف عىل اآلخــر. وان تطبيــق القوانني واالنظمة 
املرعية االجراء هو ملصلحة الجميع. كام شــدد عىل انه 
يف حالة الجرم املشــهود يقتيض احالة امللف امام نقابة 
املحامني إلنها هي املرجع الصالح للبت مبسألة ما اذا كان 
الفعل ناشــئاً عن مامرسة املهنة او مبعرضها ام ال، كام 
وبإعطاء االذن ام بحجبه. وهذا القرار خاضع لالستئناف 

امام محكمة االستئناف النقابية.

{ عيد االب {

ملناسبة عيد االب، كتب عدد كبر من املحامني كلامت معربة:
كتب امني رس مجلس نقابة املحامني الســابق املحامي 

توفيق بيك النويري ما يأيت:
يف عيد االب اســتذكر والدي الحبيب عمر بيك النويري 
)العميد( كام كان الناس واصدقاؤه يسمونه عند التحدث 
اليــه او مناداته رحمه الله. كان رجــال وابا مميزا وكان 
له دور كبر يف صقل شــخصيتي ويف كوين ما انا عليه 
اليوم وعندما كرب كان يعتمد عيل يف الصغرة والكبرة. 

ريب إجعل مثواه الجنة.
كتب املحامي روجيه زالقظ ما يأيت:

يا بيي بعيد البيات
رح اكتبلك كم كلمة

عا اسمك انت بالذات
بكرب وبحقق حلمي

بدمك سقيت االرزات
ودمك عم يجري بدمي
صعبة كانت هالحياة

بس بتهون املهمة
ملا يقولوا بيك مات 

شهيد وصاحب همة
كتبت املحامية فرح جابر ما يأيت:

كل عام وجميع اآلباء الكادحــني، العاملني، املكافحني 
يف سبيل رفعة ابنائهم والوطن بألف خر....

والدي يا فرح الحياة واصلنا وسندنا وعزنا وفخرنا، يا 
ســبب وجودنا وما نحن عليه، ادامك الله ينبوعا للعطاء 

والحب والفرح ال ولن ينضب....
زوجي الحبيب ووالد ابنايئ، ادامك الله ســنداً لفروعنا 
فلذات اكبادنا واعانك عىل تأمني مســتقبلهم وعيشــهم 

الكريم، وحضنا دافئا حني تقسوا عليهم الحياة....
رحمة الله عــىل روح عمي والد زوجي الذي تعب امام 
ابنائه ليصل بهــم اىل القمم يف اقىس واصعب الظروف 

ومل يتهاون او يستسلم. لروحه الفاتحة يف عيده....
اعاده الله عىل جميع اآلباء بالخر واليمن والربكات، ورحم 

االموات منهم وجازاهم خرا عام زرعوا وربوا وتعبوا.

6
مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

الخميس 24 حزيران 2021

من موازنة ربع مليار دوالر الى أقّل من 30 مليون...

ــر وجــــــــودي! ــ ــط ــة فـــــي خــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــ ــع ــ ــام ــ ــج ــ ال
األوان؟ فــــــوات  قـــبـــل  النــتــشــالــهــا  خـــطـــة  ــن  ــ م ــل  هــ

زياد العسل

يعيش القطاع الرتبوي يف لبنان مأســاة كربى شأنه شأن 
كل القطاعــات االخرى،نظــراً للواقع اإلقتصــادي والنقدي 
اليسء الذي وصلت إليــه البالد،ولعّل الجامعة اللبنانّية التي 
كانت وما زالت جامعة الفقــراء، هي النموذج الصارخ اليوم 
لهذا اإلنهيار املتامدي. أســاتذة وموظفني وطالباًيعانون من 

مشهدية مأسوية ومظلمة نتيجة الوضع برمته.
ويف هذا املجــال ، قال عميد كلية االعــالم  يف الجامعة 
اللبنانية جورج صدقة لـ »الديار« أن »واقع الجامعة اللبنانية 
اليوم صعب جداً مع انهيار الرواتب بالنسبة الساتذتها ووضع 
طالبها، إضافــًة ملا يتّعلق بالتجهيزات واملوازنة، فاألســتاذ 
يف الجامعة اليوم غر قادر عىل تغير قطعة يف ســيارته 
عىل ســبيل املثال، ومل يعد مندفع كام كان يف السابق، ألن 
وضعه النفيس واالجتامعي يسء جداً، واألستاذة املتفّوقون 
يتلقون عروضات من جامعات خاصة وجامعات يف الخارج، 
لذلك مثة خطر عىل نوعية التعليم، باالضافة اىل أن الطالب 
يشــتكون انهم غر قادرين عىل دفع بدل النقل أو استئجار 

سكن«.
وأكد ان »الجامعة بشــكل عام تعــاين من صعوبات عىل 
سبيل تأمني الوقود يف ظل انقطاع الكهرباء ورشاء الورق يف 
ظل ارتفاع ســعر الرصف الحايل، فموازنة الجامعة اللبنانية 
كانت حوايل الـ 400 مليار اي اقــل من ثالثني مليون دوالر 
اليوم، فكيف ميكن أن تســر جامعة تحتوي حوايل 85 الف 
طالب و٧000 اســتاذ وآالف املوظفني وأكرث من 50 فرع يف 

املناطق بهذه املوازنة ؟«
واشار صدقة اىل أن »الجامعة بحاجة لخطة دعم خارجي 
يف ظّل االنهيار الــذي تعاين منه البالد اليوم عىل شــّتى 

الصعد، لذلك يجب أن ننتظر الدعم من املؤسســات الرتبوية 
العاملية كاليونســكو واملؤسسات الرتبوية االوروبية والبنك 
الــدويل الذي يحذر مــن انهيار التعليــم يف لبنان، فبعض 
الجامعــات الخاصة تخصص قســم من الراتــب بالدوالر 
للحفاظ عىل الهيئة التعليمية فيها، اما نحن فنطالب بالحد 
األدىن وهي االدوات التشــغيلية، فبعض الكليات ال تستطيع 
أن تســّر مخترباتها من مواد اوليــة ومتويل دائم وكهرباء 
بشكل دائم«، ورأى ان »ما ميّيز الجامعة اللبنانية أن طالبها 
عصاميــون وميتلكــون إرادة النجاح، باالضافة الســتاذة 
التعليم يف لبنان، فهذه  يعتربون انفســهم يحملون قضية 
الرؤية تخلــق تعليم جيد من خالل ضمــر حي وبذل جهد 
كبر متبادل، لذلك فهذه الصعوبــات الظرفية يجب أن تذلل 
مــن خالل خطة انقاذية للحفاظ عــىل التعليم  عموما يف 
لبنان، ولعل انقاذ الجامعة اللبنانية هو انقاذ رافعة التعليم 

العايل  يف لبنان«.
يف املقلب اآلخر، يتحدث رئيس الهيئــة التنفيذية لرابطة 
األســاتذة املتفرغني يف الجامعة اللبنانية عامر الحلواين لـ 
اللبنانية هذه املؤسســة الوطنية  »الديار« قائالً: »الجامعة 
العريقة ذات الـ 86 الف طالبا متر يف ظروف صعبة ودقيقة 
جدا ورمبا هي أصعــب املراحل منذ التأســيس، وذلك ربطاً 
باالنهيــار االقتصادي الذي يشــهده البلد،فيجب أن ال تخرس 
بســبب الضائقة املادية واالقتصادية وان يُرتك األساتذة يف 
مهب الريح، ويجب تحســني الوضــع األكادميي يف ارسع 
وقت ممكــن«، ودعــا اىل »أن يتفرغ األســاتذة املتعاقدين 
يف ارسع وقت ممكن، فاالســتاذ املتعاقد يعمل بالســخرة، 
والتزامه بالجامعة ســيكون ضئيل اذا ظل الواقع عىل ما هو 
عليه، النهم من ذوي الكفاءات العالية وبعضهم بدأ بالرحيل، 
واألســتاذة املتفرغني يجب أن يدخلوا إىل املالك ليك تعطيهم 

إشــارة الجامعة بأنها متمسكة بهم وانهم من اهلها الذين ال 
يستغنى عن خدماتهم ابداً، والدولة الغائبة عن الوعي يجب أن 
تجد حلوال،ً لذلك نحن ندرس يف الجامعة كيفية التحرك ليك 

يتحسن الوضع قليالً«.
وقال »هناك ثالث ملفات يف مجلس النواب ال زالت الهيئة 
التنفيذية تناضل من أجل اســتخراجهم مــن املجلس، فثمة 
ملف طارئ جداً أقّرا خرا يف لجنــة الرتبية النيابية، يعالج 
مشــكلة األســاتذة املتفرغني الذين يصلون لنهاية الخدمة 
دون أن يدخلوا إىل املالك، وهــو أبرز هذه امللفات، ألن هؤالء 
كانوا يدخلون مبراســيم افرادية يف مجلس الوزراء، واليوم 
من يخــرج للتعاقد، وهو ليس يف املــالك، يخرس حقه يف 
املعاش التعاقدي والضامن الصحــي االجتامعي، لذلك نطلب 
من الرئيس بري وضعه عىل جــدول األعامل يف اقرب وقت 

ممكن«.

باوال عطية

عندما تشتّد األزمة بخناقها عىل املواطن، تنكرس الحواجز 
وتفك القيود فيصبح الهــّم األّول واألخر تأمني لقمة العيش 

مبعزل عن نوع املهنة والجنس.
ومبا أّن »الشغل« مش عيب وأصبحنا يف عرص مل تعد فيه 
أي وظيفة حكرا عىل أّي جنس، نجد نســاء لبنانيات يعملن 
»عىل الخّط«، يجلسن خلف عجلة القيادة ويتنقلن يف شوارع 
الطرقات بحثا عن زبون، يســألن عن وجهته، يفاوضن عىل 
السعر، ويوصلنه اىل املكان املقصود، فيقبضن أجرتهن بعرق 
جبينهن ويعدن اىل املنزل يف آخر اليوم »مطلعني قرشــني«، 

كأّي سائق »تاكيس« محرتف.
نعم إنها املرأة اللبنانيــة، التي لطاملا فاجأتنا بقدراتها، منذ 
أن ناضلت يف ســبيل نيلها حقها السيايس يف االقرتاع عام 
1953، وحاربت عــىل املتاريس دفاعا عــن عائلتها وبلدها 
والقضيــة التي آمنت بها خــالل الحرب األهليــة اللبنانية، 
مرورا بنضالها للحصول عىل حقها يف الســفر عام 19٧4، 
والحق يف التجارة عام 1994، والحق يف اســتعامل وسائل 
منــع الحمل عام 1983، والحــق يف الحصول عىل تقدميات 
الضامن االجتامعي والتأمني عىل حياتها عام 1995-198٧، 
والحق يف الحاميــة من العنف األرسي عام 2014، باإلضافة 
إىل الحق يف معاقبة املغتصب يف العــام 201٧ بدل الزواج 
منه، ووصوال اىل »ثورة 1٧ ترشين« التي قادت فيها النســاء 
اللبنانيات الصفوف االمامية وطالنب بتغير النظام ومحاربة 

الفساد واسرتجاع االموال املنهوبة.
أّما اليوم فتناضل املرأة اللبنانية يف سبيل تأمني عيش كريم 
لها ولعائلتها، يف بلد اعتادت ســلطته تجويع وتفقر وإذالل 

مواطنيها ذكورا كانوا أو إناثا.
»قرفت من الشــغل تحت ايدين الناس« تقول عطاف، إمراة 
يف العقد الخامس غر متزوجة، تعيش مع والدتها املريضة، 
والدها متوف منذ أكرث من 5 ســنوات، كانت تعمل يف قسم 
املحاســبة يف إحدى الرشكات املعروفــة يف لبنان، وتضيف 
»وخاصــة يف هذه الظروف حيث أصبح رب العمل »يتمقطع 
فييك«، فتارة يوقفونا عن العمل وطورا يعطوننا نصف راتب، 
وآخر البدع زودة عىل الراتب بقيمة 300 ألف لرة! يف الوقت 
الذي أصبحت فيه أســعار الســلع »نار« ونعاين جميعا من 

الغالء الجنوين للخدمات والسلع«.
وعن سبب اختيارها العمل عىل سيارة أجرة تقول »ال أملك 
رأس مال لفتح أي مصلحة، ومــا زلت بانتظار تعوييض من 

الضامن الذي بات ال يساوي 
رصف  ســعر  وفق  شــيئا 
السوداء،   السوق  يف  الدوالر 
السيارة  أملك هذه  أنني  ومبا 
منــرة  اســتئجار  قــررت 
حمراء والعمــل عليها، فأنا 

»شوفرة« وأفتخر بذلك«.
وحول ما إذا كانت تخىش 
نظــرة املجتمع لهــا كونها 
ســيدة تقود ســيارة أجرة، 
وهي مهنة محســوبة عىل 
الذكور ،  تــرّد عطاف »املرأة 
بـ 100 رجل، و«الشغل مش 

عيب«، فيكفيني أنني أجني مــايل بعرق جبيني، ألمتكن من 
تأمني حياة آمنة وكرمية يل وألمي«، مضيفة »شــو يف فرق 
بني املرأة والرجل؟ فكال الجنسني برش من لحم ودم، واألزمة 
صعبة عىل الجميــع إناثا كانوا أم رجاال، واملرأة اليوم تنافس 
الرجل يف أسواق العمل والوظائف كافة، ومن املعيب أن منّيز 

بني شخص وآخر بناء عىل الجنس«.
وتؤكّد أنها »ال اخاف العمل يف ســاعات متأخرة من الليل، 
واحمي نفــيس من الرسقة أو الخطف عــرب انتقاء زبائني، 
حسب الشــكل وعدد الركاب، وارفض توصيل رجلني أو أكرث 
مع بعضهام، وهناك أماكن ارفض الذهاب اليها، خصوصا تلك 
التي تكرث فيها جرائم الرسقة والقتل، كام أنني ابقي عصا من 
خشب يف ســياريت وسكينة صغرة للدفاع عن نفيس اذا ما 

اضطرُت لذلك«.
وكحال عطاف، يبــدو ان لرنا تجربــة مامثلة، ترويها 
35 ســنة، يل ولدان، تزوجت  : »أنا إمرأة مطلّقة، عمري 
بعمــر صغر، ومل أكن قــد أنهيت تعليمــي الثانوي بعد، 
وتطلقــت منذ حواىل الـ3 ســنوات بعد عــدة أعوام من 
كنت  التي  الســيئة  واملعاملة  والخيانــة  واالذالل  الرضب 
أكن أســتطيع تركــه ألنني كنت  أتلقاها من زوجي، ومل 
الفشــل يف  النــاس وأحكامهم، وأخىش  أخاف من كالم 
أعد أســتطع  أنني مل  إال  تربية أوالدي وإعالتهم مبفردي، 
التحّمــل ورفعت دعــوى طالق، وتركت املنــزل، أّما أهيل 
أعمل  الوقت  ذلك  وأوالدي، وكنت يف  اســتقبايل  فرفضوا 
بائعة يف أحد محالت املالبس، وعندما علم رب عميل أنني 
إقامة عالقة  التحّرش يب وعرض عيل  أطلّق زوجي حاول 
معه مقابل املال، إال أنني رفضت وتقّدمت باســتقالتي من 

عميل، وقررت أن أعيش وأوالدي مبفردنا، فلم أجد ســوى 
ســيارة األجرة هذه ألعمل عليها، فمن يقبل توظيف إمرأة 

بال شهادة وال خربة؟«.
التعامل مع نظرة  املادية وكيف تســتطيع  أحوالها  وعن 
املجتمــع الذكورية تجاهها، أجابت »الحمدالله مســتورة، 
ســيارة األجرة هذه حمتنــي وأوالدي من الجــوع والذّل، 
أّما النــاس فهي ال ترحم، خصوصا الزبائــن الرجال الذين 
يســتغربون طبيعة عميل ويقولون ليشو صاير علييك مرة 
حلوة تشــتغيل هيك شــغل؟ وحدة متلك الزم تقعد معززة 
يزعجني  وتضيف«كالمهم  بخدمتهــا«،  والرجــال  مكرمة 
الترصفات،  اعتــدت عىل هذه  أنني  إال  ونظراتهم تخيفني« 
ومل أعد ابايل بها، فأنا مقتنعة بعميل وال أقوم بأي ترصف 
حــرام أو مخالف للدين والرشع، واألهــم أنني راضية ريب 

ونفيس«.
وتلفت رنا إىل أّن »العديد من السيدات يشجعنها، وينظرن 
ايل كقدوة لهن، ويقولن أنني امرأة قوية وأنني ألهمهن  وهو 
ما يفّرح قلبي، كام أن معظم السيدات ترتاح أكرث للركوب مع 

إمرأة بدل الرجل يف السرفيس«.
يف املحّصلة، كثرة هي قصص النســاء اللبنانيات اللوايت 
يحاربــن مجتمعهن والفكر الذكوري الســائد فيه، بشــكل 
يومي يف محاولة للصمود يف الحياة والعيش وفق مبادئهن 
وقناعاتهن دون االضطرار اىل تقديم التنازالت وبيع أجسادهن 
مقابل حفنة من املال ســيخرسن بها أنفسهن ولو ربحن يف 
املقابل العامل! ويف عرص باتت فيه األزمة صعبة عىل الجميع 
مل تعد الوظائــف حكرا عىل أي جنس، بل أصبحت متاحة ملن 
يستطع اليها سبيال، وسط تخطي معدالت أزمة البطالة يف 

لبنان سقف الـ 50 %.

ــام ــ ــص ــ ــت ــ ــاع ــ حــــــــــــراك املـــــتـــــعـــــاقـــــديـــــن: ل
ــا ــن ــوق ــحــق ــة« واملـــطـــالـــبـــة ب ــ ــي ــ ــرب ــ ــت ــ أمـــــــام »ال

أهـــــــالـــــــي شـــــــهـــــــداء فـــــــــوج االطـــــــفـــــــاء:
ــة ــي ــان ــا مـــــــّرة ث ــنـ ــدائـ ــهـ لــــن نـــســـمـــح بـــقـــتـــل شـ

دعا حــراك املتعاقدين كافة املتعاقدين اىل 
»النزول اىل وزارة الرتبيــة واالعتصام فيها 
حتى إجبار الوزارة عىل تلبية حقنا ببدل النقل 

والطبابة يف ظل هذه الظروف القاتلة«.
وسأل الحراك يف بيان: »ماذا تنتظرون أيها 
واغالق  والعصيان  الثــورة  لتعلنوا  املعلمون 
وزارات السلطة واملبيت بداخلها حتى اسرتجاع 
الذل  كرامات أهدرت لكل مواطن يف طوابر 
واالستكانة!. هل تكيفتم وأدمنتم غالء سلع 
غذائكم؟ هل أدمنتم الوقوف كالعبيد أذالء يف 
طوابر الذل؟ هــل أدمنتم الذل؟ هل تخافون 

زعيمكم أو مســؤولكم الحزيب من أن يقطع 
عنكم ساعات تعاقدكم؟ أال تعلمون ان غضب 
الله قد حل عليكم لتكاســلكم واسرتخائكم 
وتطنيشكم وقلة حيلتكم وغياب شجاعتكم 
وضعف أملكم بالله وبقدرته، إن عملتم، عىل 

قلب الهزمية اىل نرص؟«.
وســأل كذلك: »ماذا لو ارتفع البنزين اىل 
160الف لرة؟ كيف ستذهبون السنة املقبلة 
اىل مدارسكم؟ أال تعلمون أن ما ستحصلونه 
من فتات الساعات ال يكاد يغطي أجرة وبدل 

تنقلكم اىل مدارس عملكم؟«.

اإلطفاء  فــوج  شــهداء  أهايل  أصــدر 
وعدد من األهــايل املدنيني، بيانا لفتوا يف 
مســتهله اىل انهم »انتظروا 4 أشهر للبدء 
الفعليني،  للمتورطني  الجدية  املحاسبة  يف 
نتيجة  اي  االن  حتــى  نــر  مل  ولالســف 

والوعود مل ترتجم«.
ولفــت البيان اىل ان »مصــدر النيرتات 
اســتوردتهم  التــي  والدولــة  معــروف 
وليس  متفجــرات  النيــرتات  معروفــة، 
فاين هي مســؤوليات  بضاعــة عاديــة 
القضاء واالمنيــني«، معتربين ان »إرضاب 

بالدفاع  توكلــت  التــي  املحامني  نقابــة 
عــن قضيتنا، أوقفت بإرضابهــا التحقيق 
العــديل ومنعت من االدعــاء وتوقيف اي 
من املتورطــني الفعليني«، معلنني »أصبحنا 
عىل شــبه قناعة انه يتم الهاء الراي العام 
بتوقيفات بــدل عن ضائع لبعض االداريني 
االمنني  املســؤولني  مقاربة  لعدم  والعامل 

والقضاة«. والسياسيني 
نسكت  ولن  أشهرا  البيان: »سكتنا  وختم 
نســمح  ولن  إنتهت  الســامح  فرتة  هدرا، 

ثانية«. مرة  شهدائنا  بقتل 

تخلية سبيل صغار املوظفين
املوقوفين في قضية مرفأ بيروت

بعد احالة املحقق العديل القايض طارق البيطار عىل النيابة 
العامة التمييزية طلبات تخلية السبيل املقدمة من املوقوفني 
الســبعة، يف قضيه املرفأ التخاذ املوقف، أبــدى املدعي العام 
العديل القايض غســان الخوري رأيه بالقضية، السيام لجهة 
رد طلبات كبار املوظفني واملوافقة عىل تخلية ســبيل صغار 

املوظفني والعامل يف املرفأ.

دعوة من »سعادة للثقافة«
للمشاركة في برنامج مشاعل النهضة

للثقافة للمشــاركة يف برنامج  تدعو مؤسسة ســعادة 
مشاعل النهضة بعنوان كلمة »حب لالمينة االوىل« مبناسبة 
الذكرى 45 عىل وفاتها يف حزيران 19٧6 وذلك يوم الســبت 
املوافق 26 حزيران الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت بروت.سيلة 

.»ZOOM « الحضور: عرب تطبيق

الشرقية ــي  ف زيـــن  أحــمــد  حسين  الــجــيــة  حـــادث  ضحية  تشييع 

خالل التشييع

مشنتف: لعدم رفع الدعم
قبل ايجاد الحلول الناجعة

استنكر رئيس حزب الحركة اللبنانية املحامي نبيل مشنتف يف 
ترصيح له، اشد االستنكار ترصف السلطة الحاكمة برفع الدعم 
عن املحروقات والدواء واملواد الغذائية بحيث يصل ســعر تنكة 
البنزين اىل مئتي الف لرة لبنانية ونتيجة لذلك ترتفع اسعار كل 
املواد الغذائية واالدوية اىل ستة اضعاف كام ترتفع كل مكونات 
الحياة بشكل جنوين مام يعيق سبل العيش الكرث من 90% من 

الشعب اللبناين ال بل اىل استحالة العيش يف الوطن«.
وختم: انني اطلب باســم الشــعب من املنظومة الحاكمة 
عدم رفع الدعم قبل ايجاد الحلــول الناجعة المكانية العيش 
يف لبنــان ومنها تأليف حكومة بــأرسع وقت ممكن لتأيت 
املســاعدات املالية الخارجية من صندوق النقد الدويل ومن 

الدول الصديقة للبنان.

نساء يعملن على الـ »taxi« : »شوفيرة« وأفتخر!
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

عقدت لجان املال واملوازنــة، االدارة والعدل، 
الصحة العامة والشؤون االجتامعية، االقتصاد 
الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة 
مشــركة قبل ظهر اليوم يف املجلس النيايب 
برئاســة نائب رئيس املجلس ايــي الفرزيل، 
وحضور الوزراء يف حكومة ترصيف االعامل 
الدفاع والخارجيــة بالوكالة زينة عكر، املالية 
غازي وزين، االقتصاد راوول نعمة، الشــؤون 

االجتامعية رمزي مرشفية، وعدد من النواب.
اثر الجلسة، قال الفرزيل: »استكمل اجتامع 
اللجان املشركة النقاش بقانون الرشاء العام، 
هــذا القانون املهم الذي نعود لنشــكر النواب 
واللجنة التي اهتمت بصياغته عىل مدى اشهر 
طويلة، متت مناقشــته واملوافقة والتصديق 
عليه، وهو جاهز ليك يكون عىل جدول اعامل 

الجلسة العامة ان شاء الله«.
اضاف: »اما قانون البطاقة التمويلية فقد بدأ 
النقاش به. وأدىل السادة النواب مبالحظاتهم. 
وأرجئت الجلســة اىل اليوم  يف متام الساعة 
عن  النقاش  الســتكامل  والنصــف  العارشة 
النقاش  التمويلية ومتويلهــا.« كان  البطاقة 

حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات 
وحول القانون الذي سريعى هذا املوضوع .  هذا 
هو موضوع النقاش الدائر، وســيكون هناك 

نقاش غدا بعد الظهر او االسبوع املقبل«.
وعن رفع الدعم قال الفرزيل: »مجلس النواب 
ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، او ان يكون 
رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك ازمة حقيقية 
يف البلد تحتــاج اىل بطاقة متويلية وهذا هو 
موضوع النقاش، واملجلس يحاول ان يســاعد 
يف الســبل التي تؤدي اىل اقرار هذه البطاقة 

التمويلية كمصادر دعم وكمنصة بيانات«.
وعن اقــراح التيار الوطنــي الحر باعطاء 
املوظفــن من حســاباتهم، قال: »ســيكون 
موضوع نقاش، ولكن كــام تعلمون ان قرار 
حاكم املرصف يف ما يتعلق بال 400 دوالر وال 
400 اخرى باللرية اللبنانية، سيشمل زهاء 70 
الف حساب. من االن اىل سنة سيسردون من 
أموالهم املوجودة يف املصــارف اللبناين 760 
الفا، من أصل مليون و 200 الف حســاب يف 
لبنان. وهذه خطوة يف غاية االهمية ومهمة 

وواعدة«.

»اللجان النيابية« وافقت على قانون الشــــــراء العام
وتســــــتكمل اليوم درس موضوع البطاقــــــة التمويلية 

ُعقــد اجتــامع أمس يف 
املالية  املالية بن وزير  وزارة 
يف حكومة ترصيف األعامل 
املجلس  رئيس  وزين،  غازي 
األعــىل للجــامرك أســعد 
الطفيي، املدير العام للجامرك 
بالتكليف رميون خوري، مدير 
جان  املناقصات  إدارة  عــام 
العلّية، مديــر برنامج الدعم 
التقني للحكومــة اللبنانية 
األورويب  االتحاد  من  املموّل 
بيــر ســلوم والخبري يف 
 Phil الربيطانية  الجــامرك 

Johnson. تم اإلعالن خالل االجتامع عن انطالق 
املرحلة األوىل من املساعدة التقنية املمولة من 
املرتبط  االتحاد األورويب لوضع دفر الرشوط 
مبناقصة السكانر، علامً بأن الخبري الربيطاين 

سريسل تقريره املفّصل إلدارة املناقصات خالل 
شهر. وأكّد وزين عىل أهمية هذه الخطوة مبا أن 
مكافحة التهريب هو مطلب وطني وأسايس من 
جميع املؤسسات الدولية وإصالح هام للجامرك 

اللبنانية.

انطالق املرحلة األولى من املساعدة التقنية ملناقصة السكانر

الوطني  للصنــدوق  العــام  املديــر  جدد 
قرار  االجتامعي محمــد كريك يف  للضامن 
الســلفات  »دفع  بـ  الصندوق  التزام  أصدره، 
املاليــة الشــهرية عىل حســاب املعامالت 
املستشفيات  بإعطاء  وقىض  االستشفائية«، 
املتعاقدة معه ســلفات ماليــة عن حزيران 
الجاري، بلغــت قيمتها حــواىل  46  مليار 
ل. ل. توزع بــن املستشــفيات واألطباء«. 
وأصــدرت مديريــة العالقــات العامة يف 
الصندوق بيانا جاء فيه: »منذ سنتن تقريبا، 
يشهد لبنان أزمة وطنية صنفت من األخطر 
كافة:  القطاعات  شــظاياها  أصابت  عامليا، 
املالية، االقتصاديــة، الصحية واالجتامعية، 
األمر الــذي يتطلب تضافر جهود الجميع من 
العام وكذلك  مسؤولن وعاملن يف الشــأن 
املضمونون. إال أن الواقع الذي نشهده مغاير 
متاما، إذ مل يتوان البعض عن وضع العراقيل 
يف سبيل من يسعى اىل صون األمن الصحي 
واالجتامعي، ويف مقدمهم الصندوق الوطني 
للضــامن االجتامعي، الذي تعرّض يف اآلونة 
األخــرية لجملة من االفــراءات و الحمالت 
الكاذبة، تنعى قدرته عــىل البقاء يف تأدية 
دوره كمؤسسة وطنية جامعة تؤمن رعاية 

صحية الئقة لثلث الشعب.
املغالطات،  من  املأكول  العصف  هذا  مقابل 
يطل املدير العــام محمد كريك، يف أكرث من 
مناسبة، وبشفافيته املعهودة، ليصارح الرأي 

العام بحقيقة األمور كام هي.
مســتمر  الصندوق  أن  وتكرارا  مرارا  وأكد 
يف الصمــود إزاء كل ما يحصــل من تدهور 
لألوضــاع العامة يف البــالد، وأنه لن يردد 
يف اتخاذ التدابري والقــرارات الالزمة، حتى 

لو كانت غري شــعبوية، كالتشدد يف إعطاء 
املوافقــات االستشــفائية ووضع الضوابط 
الالزمة لالستشفاء واألدوية املغطاة من قبل 

الصندوق.
وكان كريك رصح أمــس األول، وعىل إثر 
واملســؤولن  املعنين  اجتامعات مكثفة مع 
لرفع  املساعي جدية  أن  الصحي،  القطاع  عن 
تعرفات األطباء واملستشــفيات واملستلزمات 
الطبية، ولكن هذا اإلجــراء مرشوط بتأمن 
مصادر متويــل تحول دون تكبيــد املواطن 
أية فروقــات أو أعباء إضافية عىل التعرفات 
املعتمدة يف الصنــدوق والجهات الحكومية 
الضامنة، وذلك من أجل ضامن اســتمرارية 

القطاع الصحي ال سيام االستشفايئ منه.
التزامه  الصندوق  جدد  عينه،  السياق  ويف 
بدفع الســلفات املالية الشهرية عىل حساب 
املعامالت االستشفائية حيث أصدر املدير العام 
قرارا حمل الرقــم 352 بتاريخ 2021/6/23 
املتعاقدة  املستشفيات  إعطاء  مبوجبه  قىض 
معه ســلفات مالية عن شهر حزيران 2021 
بلغت قيمتها حوايل 46 مليار ل.ل. توزع بن 
املستشــفيات واألطباء وستحول هذه املبالغ 
اىل حسابات املستشــفيات واللجان الطبية 

فيها خالل األيام القليلة املقبلة.
ويذكر املدير العام، الدولة اللبنانية ووزارة 
املال برضورة تنفيذ ما تم التوافق عليه مؤخرا 
مع وزير املــال يف حكومة ترصيف األعامل 
العام  نهاية  لغاية  شــهرية  دفعات  بتسديد 
2021 بعدما ســدد األخري مشــكورا الدفعة 
األوىل عن شهر حزيران بقيمة 50 مليار ل. 
ل. متكينا للصندوق من االســتمرار يف دفع 

التقدميات الصحية للمضمونن«.

ــمــســتــشــفــيــات  ــل ل ــرة  ــ ــي ــ ل ــار  ــيـ ــلـ مـ  46  : ــي  ــ ــرك ــ ك
ــات ــرف ــع ــت واألطـــــبـــــاء.. ونــعــمــل عــلــى زيــــــادة ال

لفت رئيس االتحاد العاميل العام بشــارة 
األسمر اىل أن »يف وقت يتسارع فيه االنهيار 
االقتصــادي نحو الفقر، ال يخجل البعض من 
تســييس التحركات العامليــة التي ينظمها 
االتحاد العاميل العام والتي تخترص مطالبها 
مبطلب واحــد وهو تشــكيل حكومة إنقاذ 

تسري بالبالد نحو شاطئ األمان«.
واعتــرب يف بيــان أن »التصويب عىل هذا 
األسبوع  االتحاد  نظمه  الذي  املطلبي  التحرك 
املايض ما زال مســتمرا وذلك بســبب وجود 
رغبة عارمة عند البعض بإقصاء وتغييب دور 
هذا االتحاد الجامع لجميع فئات املجتمع بكل 

االقتصادية  األزمات  أطيافه وأحزابه يف ظل 
الجميع  أصابت  التي  واملعيشية  واالجتامعية 
من دون استثناء فوفقا ألولئك املطلوب تبني 
سياســة خنوع وخضوع تجاه كل ما يصيب 

العامل«.
العام  العــاميل  »االتحاد  األســمر  وختم 
نفذ يف الفرة األخــرية أربعة تحركات وكان 
صوته مسموعا وسيبقى مهام صوبوا علينا 
وســيصل إىل آذان املســؤولن وإال ملاذا كل 
هذا الهجوم عــىل االتحاد وتحركاته املطلبية 
املحقة وال ســيام تلــك املتعلقة بتشــكيل 

حكومة إنقاذ«.

األسمر : ال يخجل البعض من تسييس التحركات العمالية

قام فريــق من وزارة 
من  وآخــر  االقتصــاد 
ومراقبن  الصحة  وزارة 
بلدية  مــن  صحيــن 
مبــؤازرة  طرابلــس، 
بجولة  الدولــة،  امــن 
عىل املالحم يف ســوق 
طرابلس،  يف  العطارين 
تســطري  تــم  حيــث 
محارض ضبط بعدد من 
املالحم مــن قبل وزارة 
عينات  واخذ  االقتصاد، 
من قبــل وزارة الصحة 
لتحليلهــا يف املختربات 
املعتمــدة، ليبنــى عىل 

اليشء مقتضاه.

محاضر ضبط بحــــــق مالحم مخالفــــــة في طرابلس

خالل الجولة التفتيشية

الفوىض تــدب يف كل مكان وســط الضبابية 
يف موضوع الدعم، بحيث يتســاءل املســؤولون 
قبل املواطنن عام اذا كان الدعم مســتمرا وســط 
مؤرشات تؤكــد ان الدعم الغي عىل ســلع غذائية 
وبعض االدوية والبنزين واملازوت عىل الطريق يف 
الوقت الذي تســتمر فيه طوابري الذل امام محطات 
البنزين وارتفاع اسعار املواد الغذائية بشكل جنوين 
ومطالبة مستورديها ب75 مليون دوالر املستحقة 
مللفات الدعم أصدرت نقابة مستوردي املواد الغذائية 
برئاســة هاين بحصي بيانــاً طالبت فيه مرصف 
لبنان بدفع املبالغ املستحقة ملستوردي املواد الغذائية 
والعائدة مللفــات الدعم املنّفذة منذ أشــهر عديدة 

واملقّدرة بنحو 75 مليون دوالر.
وأشارت النقابة يف بيانها اىل أّن آلية دعم السلة 
الغذائيــة اليوم يف موت رسيــري، فهي موجودة 
عىل الورق بحيث مل يتم وقــف مفاعيل قرار وزارة 
اإلقتصاد رقم 87 املعني مبوضوع الدعم، إمنّا عملياً 
وعىل أرض الواقــع الدعم متوّقف نتيجة عدم فتح 

مرصف لبنان اإلعتامدات الالزمة لذلك.
ومتّنت النقابة عىل املســؤولن التعاطي مع هذا 
امللف الحســاس والهام بالكثري مــن املوضوعية 
والدراية، فهم قاموا بواجباتهم الوطنية التي كلفتهم 
اللبنانية بتأمن املواد الغذائية املدعومة  بها الدولة 
بحسب هذا التعميم، اىل أن أوقف مرصف لبنان فتح 

اإلعتامدات.
وأشارت إىل أن اســتمرار املستوردين يف توزيع 
الغذائية املدعومة يف السوق  املواد املحّددة بالسلة 
باألســعار املدعومة من دون حصولهم فعلياً عىل 
مبالــغ الدعم من مرصف لبنان هــو مجازفة غري 

محسوبة النتائج، وأوضحت أنّه نتيجة هذا الواقع 
الضبايب فإن املســتورد الــذي حصل عىل موافقة 
وزارة اإلقتصاد والتجارة بــات أمام خيارين: اما أن 
يجازف ويقدم الطلب ملرصف لبنان واما أن يسحب 
امللف من مرصف لبنان ويبيع البضائع بسعر السوق، 

وهذا ما يحصل مبعظم امللفات حالياً.
وحّذرت النقابة من أن املشكلة الكبرية والخطرة 
هي يف امللفــات التي متت املوافقة عليها من وزراة 
اإلقتصاد يف األشــهر الســابقة، حيث تّم استرياد 
البضائع وبيعها يف السوق بالسعر املدعوم، فيام مل 
تحصل حتى اآلن عىل مستحقات الدعم من مرصف 

لبنان ومجموعها نحو 75 مليون دوالر.
املستوردين  تحميل  عدم  عىل  النقابة  وشــّددت 
أّن النقابة  مســؤولية سياســة الدعم، خصوصاً 
أعلنت يف بيانات رسمية لها منذ إنطالق آلية الدعم 
تحّفظها عنها كونها غري عادلة وتشكل باباً واسعاً 
للتهريب والغش، وطالبت باســتبدال الدعم املبارش 
للمواد الغذائية بتأمن البطاقات التمويلية للعائالت 

األكرث حاجة.
وكــّررت النقابة مطالبتها مــرصف لبنان بدفع 
مستحقات املســتوردين املحقة، التي دفعوها من 
حســابهم الخاص إلســترياد مواد غذائية محددة 
بالسلّة الغذائية املدعومة، محذرة من أن عدم سداد 
هذه املبالغ سيكّبد املستوردين خسائر كبرية ال طائل 
لهم عــىل تحّملها ويهّدد بخســارة آالف اللبنانين 
وظائفهم وأعاملهم كام يهّدد استمرارية التدفقات 
الغذائية من الخارج وبالتايل األمن الغذايئ للبنانين.

وناشــدت النقابــة حاكم مرصف لبنــان وكل 
املسؤولن يف الدولة، املعنين بالدعم وغري املعنين، 

املســتوردين  أن  بتحّمل مســؤولياتهم، خصوصاً 
تحّملوا مســؤولياتهم ونّفذوا ما طُلب منهم وكانوا 
عىل قدر املسؤولية، وعىل الدولة أن تقوم بواجباتها 

وتفي بتعهداتها.

{ طوابري الذل {

يســتمر وقوف الســيارات  يف صفوف طويلة 

لســاعة اوســاعتن امام محطات البنزين تعبئة 
لخزاناتها وســط تســاؤل عن اختفاء هذه املادة 
تهريبا او تخزينا وقد تــم ضبط صهاريج محملة 

بالنزين معدة للبيع يف السوق السوداء.
اتخاذ  وطالبت مصادر نفطية من مرصف لبنان 
القرار بشان رفع العم عن املحروقات او اعتامد سعر 

الـ 3900 لرية لسعر الدوالر.
او اتخاذ بعض الحلــول التي عرضت عىل حاكم 
مرصف لبنان محذرة من الشــائعات التي تتحدث 
عن نفاد البنزين من املســتودات مؤكدة ان كميات 
البنزين موجودة وهناك اتجاه للتوقيع عىل تحويل 
احدى البواخر خــالل اليومن املقبلن مع العلم ان 
طوابري الذل ستبقى ما دام مل يتخذ قرار بشان رفع 
الدعــم او الغائه او ترشــيده  يف هذا الوقت صدر 
جدول تركيب االســعار فارتفعت صفيحة البنزين 
اىل 46900 لرية وهنــاك حديث عن رفعه اىل اكرث 

من 175 لرية.
قطع عدد من املواطنن الطريق العام يف ساحة 
الزراعية  الجــرارات  بواســطة  الجبل  بركة ميس 
والصهاريــج، احتجاجا عىل عــدم تعبئة ماديت 
املازوت والبنزين لهم من قبل املحطات املوجودة يف 

البلدة.

الفوضــــــى تدّب فــــــي كل مكان : ارتفاع جنوني ألســــــعار املــــــواد الغذائية 
وصفيحة البنزين ترتفع الى 46900 وحديث عــــــن تجاوزها الـ 175 ألف ليرة

ارتفاع أسعار املواد الغذائيةسعار املواد الغذائية طوابري الذل مستمرة أمام محطات املحروقات

ــيــن  ــعــامــل ــل ــام ل ــ ــص ــ ــت ــ اضــــــــراب واع
ــة ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ فــــــي الــــجــــامــــعــــة الـ

نفذ العاملون يف الجامعــة اللبنانية - مجمع الحدت، 
ارضابا واعتصاما، قبل ظهر امس  مبشاركة رئيس االتحاد 
العاميل العام الدكتور بشارة االسمر للمطالبة بحقوقهم 
ورواتبهم املتأخــرة ومعرفة مصريهم بعــد تبلغهم من 
الرشكة املشــغلة انها ســتتوقف عن العمل نهاية شهر 

حزيران الحايل.
والقى االســمر كلمة حيا فيها »الشعب اللبناين الذي 
يعاين، من خــالل انتظاره يف الطوابــري عىل محطات 
املحروقات ومن النقص يف االدوية واالزمة االقتصادية«، 
معتربا »ان الكثري من موظفي الجامعة اللبنانية يتقاضون 
الحد االدىن لالجور وهم مهددون برواتبهم الشهرية التي 
تحسم منها مبالغ محددة وال يتقاضونها بصورة دورية«.

وقــال: »املوضــوع يتألف مــن شــقن: االول يتعلق 
باستمرارية العمل وهو امر يجري العمل عليه مع املسؤولن 
املعنين بدءا من رئيــس حكومة ترصيف االعامل الدكتور 
حســان دياب«، كاشــفا عن اتصال اجراه مع دياب يوم 
امس ووعد بوصول االمور اىل حلحلة تضمن استمرارية 
عمل املوظفن والعــامل الذين يبذلون جهدهم يف صيانة 

الجامعة«.
اضاف: »ان توقــف اعامل الصيانة يعني كارثة محتمة 
يف الجامعة اللبنانية، عىل صعيد املختربات وتوليد الطاقة 
وصيانة املياه والكهرباء«، مشــددا عىل »رضورة استمرار 
هذه الصيانة من دون الدخول يف املتاهة التي تحصل يف 

باقي املؤسسات«، داعيا للدفاع عن الجامعة اللبنانية.
وأشار االســمر اىل انه يتابع الوعود مع الرئيس دياب 
ووزيــر الربية اضافــة اىل املعنين ورئيــس الجامعة 
الربوفســور فؤاد ايوب الذي يقوم مبراجعة املعنين لحل 
االمور«، مؤكدا »عدم الراجع عن اســتمرارية العمل من 
خالل تسهيل عمل الرشكة التي تقوم بأعامل الصيانة، الن 
ال قــدرة عىل اجراء مناقصة يف هذه املرحلة. اما اذا كانت 

الدولة قادرة عىل اجراء تلك املناقصة فنحن حارضون«.
واعترب »ان الكثري من املوظفن والعامل ال يستطيعون 
الوصــول اىل مراكز عملهم، الن رواتبهــم تكاد ال تكفي 
لبعض االمور االساســية، واالزمات تتواىل والهم هو يف 

استمرارية العمل وقبض الرواتب بصورة دورية«.
ودعا اىل »اجــراء مراجعة لواقع االجــور التي مل تعد 
تكفي وعدم اجراء حسومات منها«، محذرا من »الوصول 
اىل االنهيار التام يف حال بقيت االمور عىل ما هي عليه«. 
وشدد عىل »رضورة تأليف حكومة انقاذ يف هذه املرحلة، 
الن واقعنا االقتصادي مرتبط بالسياسة، والسياسة التي 
متارس عىل الشعب اللبناين مدمرة وتؤدي اىل توقف كل 
املؤسسات. وما نراه اليوم سيؤدي اىل كارثة يف الجامعة 
اللبنانية عىل صعيد الصيانــة، والعامل غري قادرين عىل 

الحصول عىل قوتهم اليومي واعالة عائالتهم«.
من جهته اشار املتحدث باسم املعتصمن املهندس بديع 
العي اىل »دور الجامعــة اللبنانية عىل الصعيد الوطني، 
والــرضر الكبري الذي مــن املمكن ان يلحــق بها نتيجة 
ما يحصل«. ودعــا وزير الربية اىل »تحمل املســؤولية 
وخصوصا ان الرشكة املسؤولة عن الصيانة ستتوقف عن 

العمل نهاية الشهر الحايل«.

ارضاب العاملني يف الجامعة اللبنانية

قال الســفري الصيني الجديد يف لبنان تشيان 
مينجيان أن »الصن تنظــر بأهمية إىل تطوير 
العالقات الصينية اللبنانية«، وأنه سيفعل »كل ما 
يف وسعه« لتعزيز هذه العالقات التي وصفها بـ 
»التاريخية«. وقال يف لقاء عرب االنرنت جمعه 
اللبناين  برئيس تجمع رجال وســيدات األعامل 
الصيني عي محمود العبد الله: »إن لبنان والصن 
أقاما العالقات الديبلوماسية منذ زمن بعيد، وأنهام 
يقربان من موعد االحتفال بالذكرى الـ 50 عىل 

إقامة هذه العالقات«.
أضاف: »سنعمل عىل تعزيز التعاون أيضا مع 
تجمع رجال وســيدات األعامل اللبناين الصيني، 
الذي تربطنا به عالقات قدمية، وسنحرص عىل 
تطوير العالقات بن لبنان والصن عىل املستويات 
السياســية واالقتصادية والثقافية وغريها من 

املجاالت«.

{ أزمة الشحن {
وتناول مينجيان أزمة الشــحن البحري وعدم 
توافــر الحاويات، فقــال: »بعض املســؤولن 
السياسين الذين التقيتهم بعد وصويل إىل لبنان، 
طرحوا موضوع ارتفاع أسعار النقل البحري بن 
الصن ولبنان .  وبرصاحة، املشكلة هي أن العامل 
كله ما زال يعاين عىل املستوى االقتصادي نتيجة 
انتشــار وباء كورونا. أما الصن فقد خرجت من 
األزمة واملصانع الصينيــة تعمل بكامل طاقتها 
وهي تنتج وتصدر كل أنواع الســلع والبضائع. 
ومع أن البعض يرى أن هناك تغريات يف مصادر 
سالسل التوريد، إال أن الحقيقة هي أن الصن اليوم 
تنتج النسبة األساسية من البضائع التي تحتاجها 

األسواق العاملية وتصدرها إىل كل البلدان«.
الصينية  الحاويات  السبب فإن  »لهذا  وأضاف: 
حجزت من جانب الرشكات كام تم حجز الحاويات 
من بالد أخــرى حول العامل، لــيك تلبي الصن 
حاجات األســواق العاملية. ولهذا ارتفعت أسعار 
الشحن نظرا لقلة العدد املعروض من الحاويات، 
وهذا هو السبب الحقيقي لندرة الحاويات. أمتنى 
أن تتحســن هذه الظروف مع محارصة جائحة 
كورونا حول العامل، خصوصا مع عودة النشاطات 
الرئيسية إىل طبيعتها.  االقتصادية يف األسواق 

وهنا يهمني أن أشــري إىل أن مــرشوع الحزام 
والطريق يشكل حال مناسبا لقضية النقل، ونحن 
نرى أن هذا املرشوع ساهم يف إيجاد حلول لتعزيز 
النقل بن الصن وروســيا وبلدان أوروبا وبعض 
بلدان الرشق األوسط. مرشوع الحزام والطريق هو 
مرشوع مفيد لكل بلدان العامل، ويعزز العالقات 
االقتصادية بن الصن وبلدان آسيا وبقية بلدان 

العامل«.

{ فرصة تطوير العالقات {
أما العبــد الله فقال: »نحــن يف تجمع رجال 
وســيدات األعامل اللبناين الصيني نعمل بشكل 
مستمر عىل تعزيز العالقات االقتصادية بن لبنان 
والصن، وتطرق إىل مســألة العوائق التي تحول 
دون عودة النشــاطات التجاريــة الطبيعية بن 
الصن ولبنان بعد انتشــار كورونا، وقال: »العام 
املايض كان عاما صعبا عــىل لبنان من الناحية 
االقتصادية، وال يزال هذا امللف يحتاج إىل حلول. 
وأعتقد أن هذه املرحلة التي مير فيها لبنان تشكل 
البلدين،  التجاريــة بن  العالقات  لتعزيز  فرصة 
وخصوصا أن األسواق القريبة مثل أوروبا تكلف 
املستورد اللبناين أرقاما أكرب بكثري مام لو استورد 
من الصن. لكن مثة تحديات أخرى تواجه الصن 
ولبنان، وقد يكون من املفيد التوقف عندها، وهي 
تتمثل يف االرتفاع الكبري الذي حصل عىل مستوى 
أســعار النقل البحري بن الصن ومنطقة البحر 
املتوسط، وهذه مشكلة كبرية. كام تعلمون كان 
يكلف شحن حاوية بحجم عرشين قدما بن أي مرفأ 
صيني ومنطقة املتوسط منذ عامن ما بن 1000 
و1500 دوالر أمرييك، أما اليوم فتصل التكلفة إىل 
6000 دوالر، وهذا تغري كبري يف األســعار. ولهذا 
السبب بدأ بعض التجار بتغيري مصادر بضائعهم 
من الصن إىل دول أخرى. لكن املشكلة ال تنتهي 
هنا، إذ ان هناك شحا يف الحاويات البحرية التي 
ال ميكن الوصول إليها بسهولة. وهذا األمر سبب 
تغريات يف سلسلة التوريد بالنسبة لعدد كبري من 
التجار. ونتمنى أن يتم تحقيق تقدم يف مرشوع 
الحزام والطريق، ألنه سيسمح بنقل البضائع من 
خالل سكك الحديد، ما سيشكل مسارا بديال عن 

النقل البحري أو مكمال له«.

الســــــفير الصيني الجديد : ارتفاع اســــــعار النقل البحري 
سببه قلة الحاويات املعروضة وطريق الحرير هو الحل..

ارضابهم  الرســمية  االدارات  موظفو  واصل 
يف يومه الثاين، تلبيــة لدعوة رابطة موظفي 
االدارات العامــة، احتجاجا عىل تردي االوضاع 
االلتزام  نسبة  واالقتصادية، وكانت  املعيشــية 
متفاوتة بــن محافظة واخــرى، وذلك وفقا 

لتقارير مندويب »الوكالة الوطنية لالعالم«.
ففي الكورة، التزم موظفــو االدارات العامة 
االرضاب، فحرضوا اىل مكاتبهم من دون القيام 
بأي معامــالت، فيام التزمت بعــض املدارس، 
والبعض االخر مل يلتزم بسبب اجراء االمتحانات 

النهائية.
اما يف عكار فكانت نسبة االلتزام متفاوتة، 
اذ ان الدوائر الرسمية يف رساي حلبا ويف أرجاء 
حلبــا وضواحيها فتحت أبوابهــا ، كام فتحت 

املصالح املستقلة.
من جهته التزم مكتب املالية واملركز الرئييس 
للامليــة اإلرضاب، واقتــرص العمــل فيه عىل 
الرضورية، كام شــهدت  اإلدارية  اإلجــراءات 
بلدية حلبا يوم عمل عاديا، واملدارس واملهنيات 

والثانويات الرسمية يوم تدريس عاديا.
ويف بعلبــك، التــزم معظــم املوظفن قرار 
أوجريو،  املستقلة،  املصالح  باستثناء  االرضاب، 
تعاونيــة موظفــي الدولة، مكتــب الضامن 
الربوية  واملنطقة  العمــل  ودائرة  االجتامعي، 

إلنجاز املعامالت امللحة.
اعتكافهم  القضائيون  املساعدون  واصل  كام 
عن العمل يف قرص العدل يف بعلبك، باستثناء ما 

يتعلق بتأمن أمور املوقوفن واملهل القانونية.
كذلــك لبى موظفو القطــاع العام يف نطاق 
اىل االرضاب،  رابطتهم  مدينة طرابلس دعــوة 
التزام اضايف ســاهم قطع الطرق يف  وسجل 
زيادة فعاليته ومنع عدد كبري من املوظفن من 

الوصول إىل مراكز عملهم.
واملســاحة  والعقارية  املالية  دوائر  واقفلت 
النفوس وامتنعوا  ، وحرض عدد من موظفــي 
عن العمــل إال يف حال تلبية االحتياجات امللحة 
أو  املستشــفيات  ملصلحة  القيد  بيانات  وإعداد 

املؤسسات الضامنة. 

اإلضراب في  مســــــتمرون  الرســــــمية  االدارات  موظفو 

وزين مع مسؤويل الجامرك
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رشطة االحتالل اإلرسائييل عرب باب املغاربة ونفذوا 

جوالت استفزازية.

ويف بلدة أبو ديس تصدى الفلسطينيون العتداءات 

قوات االحتالل بعد محاولتها قمع مســرة تطالب 

بجثامن الشــهيدة مي عفانة وجثامني الشــهداء 

املحتجزين لدى االحتالل.

وأشــارْت مصــادر محليــٌة إىل أن »العرشات 

أصيبوا باالختنــاق من جــراء قمع جيش االحتالل 

املسرة املطالبة باإلفراج عن جثامن الشهيدة عفانة 

التــي ارتقْت برصاص االحتالل قرب بلدة حزما قبل 

أيام » بذريعة محاولتها تنفيذ عملية دْهس وطْعن.

ويف الضفة الغربيــة، أْغلقْت جرافات االحتالل 

الطرقات املؤدية إىل جبل صبيح يف بلدة بيتا جنوب 

نابلــس وذلك قبل أْن تعيد الجرافات الفلســطينية 

فتحها.

وتشــهد املنطقة منذ أســابيع فعاليات يومية 

للمقاومة الشعبية أبرزها ما يعرف باإلرباك اللييل 

سعياً إلزالة البؤرة االستيطانية »أفيتار«.
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ــو« ــ ــ ــ ــ ــراب الناتـ ــ ــ ــ ــ ــن »اقتـ ــ ــ ــ ــ ــق مـ ــ ــ ــ ــ ــن قلـ ــ ــ ــ ــ بوتيـ
الرئيس  أعــرب 
الرويس فالدمير 
قلقه  عــن  بوتني 
مــن اقرتاب حلف 
األطليس  شــامل 
مــن  »الناتــو« 
حدود بالده.  وقال 
بوتــني يف كلمة 
ترحيبه  خالل  له 
يف  باملشــاركني 
موسكو  »مؤمتر 
التاســع لألمــن 
الــذي  الــدويل« 
امــس  انطلــق 
إن  موســكو  يف 
الرئيسية  »املهمة 
املتحدة هي  لألمم 
حرب  نشوب  منع 

عامليــة جديدة، ما يجعــل من الرضوري أن 
تكون أي قواعد جديدة تحت رعايتها«.  وأكد 
بوتني أن روسيا ال تنىس أبداً املسؤولية التي 
تتحملهــا تجاه أمــن دول الجوار، وال متيل 

إرادتها عىل الدول األخرى«.
وأعــرب الرئيس الرويس عن أســفه من 
أنها  اعترب  التــي  الجيوسياســية  التقلبات 
تتنامى، »يف وقت يستمر فيه تآكل القانون 
الدويل، وال تتوقف محاوالت استخدام القوة 

لتحقيق مصالح أنانية«.
بدوره، نّبه وزير الدفاع الرويس ســرغي 
شــويغو يف الكلمة االفتتاحية إىل خطورة 
تشكيل تحالفات عاملية عىل أساس »صديق« 
و »عدو«. وقال شــويغو: »يجرى إمالء إرادة 
عىل دول جنوب رشق آسيا إلقامة حلف عىل 
غرار الناتو«. وأضاف، »كام يف أوروبا يجري 
يف جنوب رشق آســيا بناء قوة عســكرية 
ضاربة«، مشــراً إىل أنه »تجري مامرســة 
ضغط اقتصادي شــديد عىل الدول لتحقيق 

جيوسياسية«. مكاسب 
شويغو لفت إىل أنه »ال يُشكك يف أن الدرع 

الصاروخية موجهة ضد روسيا والصني«.
هذا، وأعلنت وزارة الدفاع الروســية، يف 
بياٍن لها أن أكرث من 600 ضيف سيشــاركون 
يف »مؤمتر موسكو التاسع لألمن الدويل«، 
الذي انطلق امس وتنظمه الوزارة يف الفرتة 

من 23 إىل 24 حزيران الجاري.
وجاء يف بيان الدفاع الروســية أن املؤمتر 
سيناقش قضايا االستقرار العاملي واإلقليمي، 
فضالً عــن مختلف جوانب األمن يف أوروبا 
وآســيا وأفريقيا والرشق األوســط وأمركا 

الالتينية.
وتابع البيــان أنه »مبوجب جدول األعامل 
فإن املشــاركني يف املؤمتر ســيبحثون يف 
قضايا أمن املعلومات، ووضع ما بعد معاهدة 
تصفية الصواريخ املتوسطة والقصرة املدى، 
والوضــع يف أوروبا، فضالً عن دور الجيوش 
يف مكافحة عدوى فروس كورونا املستجد«.

رئيس مجلس الشيوخ يتهم ماكرون  
»بتفتيت الديموقراطية« في الباد

اتهم رئيس مجلس الشيوخ 
 ، الرشــيه  جرار  الفرنيس 
ماكرون  إميانويل  الرئيــس 
يف  الدميوقراطية  »بتفتيت 

فرنسا«.
واعترب الرشــيه أن رئيس 
الدولــة يتحمــل »نوعا من 
املسؤولية« عن ضعف نسبة 
املشاركة خالل الجولة األوىل 
مــن االنتخابــات اإلقليمية 
األمر  واملحلية يف فرنســا، 
أثار جدال يف األوساط  الذي 

السياسية الفرنسية.
ويف تعليقــه عــىل هذا 
الوضــع أعــرب الرشــيه، 
 LCI لقناة  ترصيحــات  يف 
التلفزيونية الفرنســية، عن 
املوجة من  إزاء هــذه  قلقه 
االمتناع عــن التصويت يف 
الظاهرة  هذه  واصفا  البالد، 
بأنهــا »ذات داللــة يف بلد 
الرشــيه  وهاجم  يتــأمل«. 
الرئيــس ماكــرون قائال إن 
األخر كان يرغب يف »تفتيت 
اليســار واليمني«، لكن ذلك 

أدى يف الواقــع إىل »تفتيت 
أن  وأضاف  الدميوقراطية«. 
هزمية  »ألحقــوا  الناخبني 
بلغت  الرئاســية  باألغلبية 
حــد اإلذالل يف منطقة أعىل 
فرنسا )شامل البالد(« - يف 
إشــارة إىل نتائج التصويت 
املنطقة حيث فشل  يف هذه 
بالحكومة  وزراء  خمســة 
الحصول عىل  الحاليــة يف 
الكافية  األصــوات  نســبة 
للمشاركة يف الجولة الثانية 

من االنتخابات املحلية.
واعتــرب رئيــس مجلس 
مبدأ  تطبيــق  أن  الشــيوخ 
»ال يســار وال ميني« أسهم 
الدميوقراطية«،  »قتــل  يف 
مضيفــا: »مــا الجدوى من 
التصويــت ومل يعــد هناك 
خيــار؟ صار مــن مصرنا 
أال يكــون أمامنا عام 2022 
سوى أن تختار بني إميانويل 
ماكــرون وماريــن لوبان. 
يجب توفر بديل دميقراطي 

حقيقي للفرنسيني«.

فاطمة شكر 

أطاحت الحرب يف قطاع غزة حكومة 
نتنياهو بعدما أرســت مفاهيم قتالية 
الفلســطينية  املقاومة  جديدة أوصلت 
اىل نــرٍص هزَّ كيان العدو وأثار ســخط 
بعــض الدول العربية التــي طّبعت مع 
العــدو االرسائييل . أســلوٌب جديٌد يف 
القتال أربــك العدو، وأدى اىل النرص يف 
معركة »سيف القدس« التي رضبت هيبة 
حكومة نتنياهو والــذي بقي 12 عاماً 

رئيساً للحكومة يف »إرسائيل« .
ومــع تــويل »الحكومــة الجديدة 
اإلرسائيلية« زمام الحكم، تســعى هذه  
الحكومة  اىل  إخراج بنيامني نتنياهو يف 

املرحلة األوىل من الســلطة، واستبعاده عن  العمل 
السيايس الحزيب بشكل عام يف املرحلة الثانية ، يف 
حني تعترب الحكومة الجديدة أن بنيامني نتنياهو ميثل 
عقبة أساسية أمام إعادة اطالق الحياة السياسية . 
خبرٌ إســرتاتيجي مطلع أوضح أن املعضلة كانت 
يف  االستمرار لعامني و تعاقب 4 دورات انتخابية من 
أجل ابعاد نتنياهو ، ولو مل يتم التوصل لهذا الشــكل  
من الحكومة، لكانــت »ارسائيل« ذاهبة اىل جولة 
خامســة من اإلنتخابات ، علــامً أن »رئيس الوزراء 
اإلرسائيــيل« الجديد، نفتايل بينيت يفضل حكومة 
برئاســة نتنياهو، لكن هذه الحكومة حتى لو شارك 
فيها نفتايل بينيت،  مل تكن لتحصل عىل اكرث من 60 
عضًوا يف »الكنيســت« ، وبالتايل فإن نتنياهو غر 
قادٍر عىل تشكيل حكومة ، فوقع الخيار عىل نفتايل 
بينيت وجدعون ســاعر وأحزاب اليمني و الوســط 
واليســار  واالتفاق عىل قاعدة محددة وهي إخراج 
نتنياهو من السلطة ، ويف حال تم ازاحة األخر من 
الحياة السياسية وإقناع الليكود بأن يخرج نتنياهو 
من الحياة السياســية، فبالتأكيــد هذه الحكومة 
ســتنتهي ، ألن ال قابلية لها باالستمرار، وهي تضم 
مجموعة من التناقضات بني اليمني واليسار ، وهام 
لن يتفقا عىل برنامج ســيايٍس خصوًصا  يف ملف 
قطاع غــزة والرصاع مع الفلســطينني، عدا  أمور 
جوهريــة أخرى ، وبالتايل يجــب خروج نتنياهو 
من الحياة السياســية سواء اقتنع الليكود برضورة 
الخالص منه او إستكامل املسار القضايئ و اخراجه 
من الحكومة،  لذا فإن مهمة الحكومة هذه ستنتهي .

ويتابع الخبر نفسه أن خيار تجديد املواجهات بني 
الفلسطينني والحكومة الجديدة هو متوقع،  وأن هذه 
املسألة بالتحديد  غر مرتبطة مبا يجري يف »الداخل 
اإلرسائييل« واطالق »البالونات« الحارقة وغرها ما 
هــو إال انعكاٌس للعقد املوجودة يف املفاوضات التي 
تجري بني الطرفني »اإلرسائييل« والفلسطيني ، وأن 
الحرب انتهت وتم اإلتفاق فقط عىل وقف إطالق النار 
، لكن اإلحتالل اإلرسائييل ال زال يستمر بعملية إغالق 
املعابر ومنع دخول األموال اىل قطاع غزة و تضييق 
مســاحة الصيد البحري ، إضافًة اىل اشرتاط العدو 
عىل أن أي عملية ترميم لقطاع غزة مرتبطة بتسليم 
»األرسى اإلرسائيليني«،  يف حني أن  فصائل املقاومة 
لــن تقبل بهذه الرشوط أبداً ، وهي لجأت اىل العودة 
لعملية »اإلطــالق اللييل«  للضغط عىل »الحكومة 
االرسائيلية« التي تقوم يف الوقت نفسه بالرد، عرب 
شنها بعض  الغارات عىل قطاع غزة ، وتعترب نفسها 
محقة يف ذلك،  ما دفع الوســيط املرصي لإلرساع 
والتدخل يك ال يزداد األمر ســوءاً ، علامً أن الطرفني 
لديهام سقوٌف محددة، ومن املمكن ألي من الطرفني 
قبولهــا أو رفضها  ، فالعدو اإلرسائييل مل يعد يقبل 
اســتمرار إطالق صواريخ املقاومة بشكل متفرق 
وإطالق بالونات حارقة ، وفصائل املقاومة ال تقبل 
أيضاً اســتمرار العدو يف حصاره وربط قرار إعادة 
اإلعامر بتسليم الجنود اإلرسائيليني األرسى لذا فإن 
الجانــب املرصي عاد إلعادة ضبط األمور كام كانت 

يف السابق . 
ويؤكد املصدر أن  نفتايل له مصلحة بتعزيز أوراقه 
يف املعسكر نفسه، وهناك تفاهٌم يف هذه الحكومة 

وال اعرتاض رغم بعض الخالف 
الفلسطيني  امللف  مقاربة  عىل 

بشكل عام .
ويف »ملــف إرسائييل« آخر 
أكــد مصدٌر مطلٌع، أنه  يف حال 
لو بقي نتنياهو رئيساً للوزراء، 
فسنالحظ تشــنًجا كبراً  مع 
بايــدن ، ألن نتنياهو كان ميثل 
الوجه املنسجم مع ترامب املتمثل 
بالتشدد والضغط األمريك يف 
امللفني  اإليراين والفلســطيني 
،  وعــىل مــا يبدو، فــان هذه 
الحكومة ونتيجة لوجود وجوه 
هي مــن تيار الوســط لديها 
حظوظ أوفــر وهي ال تعارض  
رسمياً  املفاوضات بني إيران وامركا مبا يخص امللف 
النــووي اإليراين  ، يف حني أن نتنياهو شــكل ازمة 
مــع الحزب الدميوقراطي حني ذهب اىل الكونغرس 
يف 2010  واعــرتض عــىل توقيع اوباما يف 2015 
عىل االتفاق النووي مع ايران، وهذا ما أدى اىل رشخ 
عميــق بني حكومة نتنياهو والدميوقراطيني آنذاك ، 
اما الحكومة الحالية فلديهــا تفّهم واضح وحوار 
اسرتاتيجي  بني واشنطن و«تل أبيب«،  وال مصلحة 
لهــذه الحكومة بالتصادم مع اإلدارة األمركية التي 
ترعى مصالح اإلحتالل  وتدافع عنه دامئاً، اضافة اىل 
أن اإلدارة األمركية ترعى شكل الحكومة وحساسية 

الحكومة الجديدة . 
ويشــر املصدر اىل أن خيار الحــرب واملواجهة 
الكربى مع إيران غر مطروح وهذه املسألة  بحاجة 
ملوافقة أمركية،  وترى الواليات املتحدة أن شن حرب 
عىل إيران ســيكون لها انعكاسات وتداعيات كبرة 
وستدفع اىل مواجهٍة عىل مستوى املنطقة ، يف حني 
ترص اإلدارة األمركية عىل التفاوض يف ملف إيران 
النووي، ناهيك عن أن اإلدارة األمركية لديها اولويات 
أخرى وتريد التهدئة يف منطقة الرشق االوسط ، لكن 
هذا ال يعني أن »االرسائيليني« لن يقوموا باعتداءات 
هنا وهناك بني حني وآ خر ، وستعمد »ارسائيل« اىل 

القيام بأنشطة ارهابية يف مناطق عديدة . 
أثبتت التجارب الســابقة فشــل حكم العسكر 
والجرناالت يف عرش السنوات األخرة يف »إرسائيل« 
وهي كانت فاشلة ومل يعد لها  قاعدة شعبية ، فهل 

ستنجح حكومة نفتايل يف حكمها !!!

أفــادت صحيفة »نيويــورك تاميز«، بأن 4 
سعوديني شاركوا عام 2018 يف قتل الصحايف 
الســعودي جامل خاشــقجي تلقوا تدريبات 
شــبه عسكرية يف الواليات املتحدة قبلها بعام 
مبوجب عقد أقرتّه وزارة الخارجية األمركية«.

وأوضحت الصحيفة أن »هذا التدريب استمر 
عــىل األقل حتى مطلع عهد الرئيس الســابق 
دونالــد ترامب«، مستشــهدة بوثيقة قدمها 
إىل إدارة ترامب مســؤول كبــر يف صندوق 
الذي ميتلك هذه  ســربروس االســتثامري 
الرشكــة األمنية الخاصة خــالل مثوله أمام 
لجنــة يف الكونغرس بعد أن رشــحه ترامب 

لتويل منصب يف البنتاغون.
وأشــارت »نيويورك تاميز« إىل أن »التعليامت 
صــدرت يف الوقت الذي كانت فيه الوحدة الرسية 
املســؤولة عن مقتل خاشــقجي قد بدأت حملة 
واسعة من الخطف واالحتجاز والتعذيب للمواطنني 

السعوديني التي أمر بها ويل العهد األمر محمد بن 

سلامن لسحق املعارضة داخل اململكة«.

 Tier (وذكرت أن »التدريب قّدمته مجموعة تاير

1(  األمنيــة، وأنــه كان ذا طبيعة دفاعية وُصّمم 

لحامية الزعامء السعوديني«.
وقالت الصحيفة انه »ال يوجد دليل عىل 
أن املسؤولني األمركيني الذين وافقوا عىل 
التدريب أو املديريــن التنفيذيني ملجموعة 
)Tier 1( يعرفون أن السعوديني متورطون 

يف الحملة داخل السعودية«.
مــن جهتها، رفضــت وزارة الخارجية 
األمركيــة التعليق عــىل املعلومات التي 
أوردتهــا »نيويورك تاميز« بشــأن تورط 
وحــدة النخبة الســعودية التــي تلقت 
تدريبــات أمركيــة يف اغتيال الصحايف 

خاشقجي.
واكتفــى املتحدث باســم الخارجية نيد 
برايــس، بالقول إنــه »يجب اســتخدام املعدات 
والتدريبــات العســكرية األمركيــة عىل نحو 
مســؤول«، مشراً إىل أن »اإلدارة األمركية تدرس 

الردود املناسبة عند حدوث انتهاكات«.

ـــود  ـــراٌع علـــــى الوجــ ـــدة.. وصــ ـــــة واحــ ـــان لعمل ـــو و نفتالـــــي  وجهــ نتنياهــ

>نيويـــــورك تايمـــــز«: 4 ســـــعوديين شـــــاركوا بقتـــــل خاشـــــقجي تدربـــــوا فـــــي أميـــــركا

الجنود >اإلسرائيليون< يهربون من القواعد العسكرية بعد »حارس األسوار«
قال موقــع »وااله« اإلرسائييل ، إن »هناك غياب وانخفاض 

يف الحافزية وسط الجنود البدو واملسلمني«.
وأضاف املوقع أن »الجنود يقومون برتك مجموعات )واتس 
آب(، والهروب من القواعد العســكرية، وهناك طلبات للتحرك 
من دون بزات«، مشــراً إىل أن »عملية حارس األسوار خلقت 

خلفية اجتامعية عند الجنود البدو واملسلمني«.
واعترب أن »الحوار التحرييض يف شبكات التواصل االجتامعي 
يؤثر يف الجنود أيضاً«، مشراً إىل أنه »يف القرى، هم يعاملون 

بربودة«.

وأشــار املوقع اإلرسائييل إىل أن هناك محاولة مســتمرة 
يف الجيــش اإلرسائييل، ملعرفــة كيفية مواجهة هذا التعقيد، 

ويخشون من انخفاض يف نسبة التجنيد.
وكانــت قد توقفت العديد من التقارير اإلرسائيلية عند العرب 
والدروس املســتفادة من عملية »حارس األسوار« العسكرية 
ضــد قطاع غزة. وكتب اللواء احتياط إســحاق بريك )مفوض 
شكاوى الجنود يف الجيش اإلرسائييل سابقاً( مقاالً، يف أواخر 
شــهر أيار املايض، أشــار فيه إىل أن اإلرسائيليني شهدوا يف 

عملية »حارس األسوار«، تحقق »سيناريو مرعب«.

يا أيتها النفس املطمئنة
راضية  ربــك  اىل  ارجعــي 
مرضية فادخيل عبادي وادخيل 

يف جنتي
مبزيد من الرىض والتســيلم 
بقضاء اللــه وقدره ننعى اليكم 

وفاة فقيدتنا الغالية
املحتاجــة اىل رحمــة الله 

تعاىل ورضوانه

ملك مصطفى الشامع
ارملة املرحوم العميدســليم 

درويش
مروان  الدكتــور  اوالدهــا: 
زوجته سوزان نعامن واملرحوم 

سامي
بناتها: ســيام، ماي زوجة 

محمد هيثم الخياط
اشــقاؤها: محمــد منيب، 
مهــدي، عبد القــادر واملرحوم 
يحيــى الديــن واملرحوم محمد 

وليدالشامع
نجاح،  املرحومة  شقيقاتها: 
املرحومة منار زوجة سعد الدين 

حمود
اوالدها  محفوظة  املرحومة 
رميا ورامي مشالوي واملرحومة 

مي زوجة مروان هنوش
مهى،  ســليم،  احفادهــا: 
سليامن وسارة درويش ومحمد 

ومرا ويوسف خياط
جثامنها  عــىل  ســيصىل 
الطاهــر بعد صــالة عرص يوم 
 2021/6/24 يف  الخميــس 
املوافــق 14 ذو القعــدة 1442 

للهجرة
يف مسجد الغفران يف صيدا 
ويــوارى الرثى يف جبانة صيدا 

الجديدة سروب
تقبل  الراهنة  للظروف  نظرا 
التعازي عــىل الهواتف التالية: 

الدكتور مروان: 76/839772
ســيام:  مي:03/698097- 

769578/03
 -  514344/03 القادر:  عبد 

منيب: 0019049627335
وقدره:  بقضاءالله  الراضون 
الشــامع، درويــش، نعــامن، 
خياط، حمود، مشالوي، هنوش 

وانسباؤهم

وفـــيــات



≤∞≤± Ê«d¹eŠ ≤¥ fOL)«

W?Ðu???????????³???????????�  U?½ö???????????Ž«

ππππ

‰ULŽ

·b??NÐ Ã—U??)«Ë q?š«b�« t??O??� ÊËb¹

¨p�c� ¡U?C?²?�ù« bMŽ »U?�?(« W¹œQð

.b?Ið ¨—d?C²?	 Ë« W?×KB?	 Í– qJ�Ë

—«d?I�« «c¼ vKŽ W??OD)« tðU?{«d?²?Ž«

s	 U?	u¹ d??A?Ž W?�?L?š W?KN?	 ‰ö?š

ÆÊöŽù« «c¼ dA½ a¹—Uð

ÍdB(« U½dO	 rKI�« fOz—

‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈

W??O?z«b??²Ðù« W???�d??G�« s?Ž —œU??�

‰ULA�« w� W¦�U¦�«

Í—«bMF�« UOðU� W�Ozd�« W�dž

œË«œ ∫Áb?{ vŽb?²�*« v�« t?łu?	

…bKÐ s	 u?¼Ë ¨U?	uð œu?F??�?	 œö??O?	

q×?	 ‰u?N?−?	Ë ¨ö?�« W?³?'« Àb?Š

ÆÎUO�UŠ W	U�ù«

W	ÒbI*« ≤∞±∑Ø±∞∞ r�— ÈuŽb�UÐ

dB?O� Êu?LO?Ý wŽb²�*« s?	 r�Òb{

wŽb???²??�*« t½U?J	 ÒqŠ Íc�« Ë—U???N�«

WO	U;« W�U�uÐ qOKš uÐ U$ œ—UA¹—

W?LJ;« Ác¼ „uŽbð ¨‚u?²?F	 ‰U?C½

≥∞ r�dÐ U?NMŽ —œUB�« rJ(« Âö?²Ýù

sL???C???²*« ¨≤∞≤±ØμØ≤∑ a¹—U???²Ð

≤≤∑≥ r�— s¹—UIF�« w� ŸuOA�« W�«“«

¨W¹—UIF�« W³'« ÀbŠ WIDM	 ≤≤∑¥Ë

œ«e*UÐ l?O??³K� U???L??N??ŠdÞ o?¹dÞ sŽ

cOHM²�« …dz«œ WDÝ«u?Ð ÂuLFK� wMKF�«

U?ÝU?Ý« «b??L?²?F¹ Ê« vKŽ ¨W??B?²?<«

—Òb?I*« mK³*« v�Ë_« …b?¹«e*« w� ÕdDK�

"U½ l¹“uðË ¨—U?I?Ž q?J� d?O?³?)« s	

rNM?O??L???CðË ¡U??�d???A�« 5Ð lO???³�«

¨WOJK*« w� t²BŠ W?³�MÐ q�  UIHM�«

s	 U???	u?¹ 5ŁöŁ WK?N???	 ‰ö???š p�–Ë

ÆÊöŽù« «c¼ dA½ a¹—Uð

ÍdB(« U½dO	 rKI�« fOz—

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

…b¹«e	 ÊöŽ≈

‡ tK?Š“ c??O???HMð …dz«œ s?Ž —œU??�

wł—UB� UO²MOÝ W�Ozd�«

w½U	uŠ rO¼«dÐ« WM	¬ ∫…cHM*«

g¹Ë—œ ”U????O�« ∫t????OK?Ž c???H?M*«

w½UJOH�«

r?�— W¹c?????O?????H?M²?�« WK?	U?????F*U?Ð

rJŠ c?O?HM²�« W?³�UÞ c?HMð ≤∞±πØμ±

ŸU??I??³�« w� v�Ëô« W??ł—b�« W??LJ×??	

a¹—Uð ≤∞±∏Ø∏π —«d� WO½U¦�« W�dG�«

Âb?Ž Êö?Ž« s?L?C?²*« ≤∞±∏ØμØ≤¥

`KÐ« Ø≤∑∏Ø r?�— —U??I???F�« W??OK?ÐU??�

¡U�dA�« 5Ð WOMOF�« WL�IK� W¹—UIF�«

sŽ —u?�c*« —UI?F�« w� ŸuO?A�« W�«“≈Ë

ÂuLF�« 5Ð wMKF�« œ«e*UÐ tFOÐ o¹dÞ

vKŽ W?B²?<« cO?HM²�« …dz«œ WDÝ«uÐ

…b¹«e*« w� ÕdDK?� UÝU?Ý« b?L?²?F¹ Ê«

q³?� s	 Èd:« 5L?�²�« W?LO?� v�Ëô«

vKŽË √ÆœØ¥¥≥π∞Ø m�U?³�«Ë d?O³?)«

«c¼ s	 «¡e?ł d¹d?I??²�« «c¼ d?³?²?F¹ Ê«

5Ð s?L?????¦�« Ÿ“u?¹ Ê« vK?ŽË —«d?????I�«

V�×?Ð q� —UIF�« W?OJK	 w� ¡U?�dA�«

…—U?ý« VD?ýË W?OJK*« w� t??B?B?Š

Æ—UIF�« WHO×� sŽ ÈuŽb�«

r�— —U?I?F�« q	U?� ∫l?O?³K� ÕËdD*«

Æ`KÐ«Ø≤∑∏Ø

jÝË lI¹ ≤ÂØ±μ∂¥Ø ∫t²?ŠU�	

w?ÐuM?'« ·d?D�« w?� `?KÐ« q?N???????Ý

·d?Fð WK?×?	 w� W¹bK³�« s?	 wÐd?G�«

—UIF�« jO×	 w� błu¹ YOŠ WŠ«d�UÐ

W?OMJ��« ‰“U?M*« iFÐ Áö?Ž« —u?�c*«

Ÿd?H?²?	 wŽd?� o¹d?Þ sŽ t?O�« qBðË

‚U¹— ‡ `KÐ« ‡ ‰“d??H�« ÂU??Ž o¹dÞ sŽ

b??³??F?	 o¹d?D�«Ë qN??��« u??×½ ôËe½

WFD� sŽ W¹UM� u¼ —UIF�«Ë XKHÝùUÐ

 U?ŽË—e*« iFÐ U??N?O?� b?łu¹ ÷—«

W??(U?�Ë jI??� …d?L??¦*« —U?−??ý_«Ë

ÆWŽ«—eK�

¡U?	 Èd?−?	 U?Ðd?ž Áb?×¹ ∫ÁœËb?Š

Ø≤∑∑Ø r�— —U???I??F?�« U??�d???ýË ÂU??Ž

UÐuMłË Ø≤∑∞Ø r�— —U?I?F�« ôU?L?ýË

ÆØ≤∑πØ r�— —UIF�«

r�— —U??I??F�« ∫W??OMO??F�« ‚u??I??(«

s	 W	U?I	 WL�?� ÈuŽœ `KÐ« Ø≤∑∏Ø

Ê«b¹“ uÐ« …œU?×?ý œU?N½Ë ö?$Ë Ád?	

Ê«b¹“ u?Ð« …œU??×???ý fłd???ł b???{

”U????O�«Ë œ«d????	 u?Ð« qOK?š rO?¼«dÐ«Ë

nK?0 ÁU??�d???ýË w½UJ?O??H?�« g¹Ë—œ

Âu??Ýd*U?Ð jOD�ð o?¹b??Bð ¨Ø≥¥Ø

n???????K????????0 ≤∞±≤Ø∏≤≤± r???????�—

Ÿu???O??ý W?�«“« Èu??Žœ ¨`?KÐ«Ø≤μ¥Ø

v�Ëô« W?Oz«b?²Ðù« W�d?G�« sŽ …—œU?�

nK0 ≤∞±∑Øμ∞≤ œb??Ž ŸU??I??³�« w�

Òb?{ w½U??	u?Š rO¼«dÐ« WM	¬ W??O?Žb*«

¨w½UJOH�« g¹Ë—œ ”UO�« tOKŽ vŽb*«

—U?I?F�« n�Ë d?C?×?	Ë c?O?HMð VKÞ

r�— WKŠ“ c??O??HMð …dz«œ sŽ s¹—œU??�

WM?	¬ …c???H?M*« W????×K?B* ≤∞±πØμ±

t??OKŽ c??HM*« Òb??{ w½U??	u?Š r?O¼«dÐ«

Æw½UJOH�« g¹Ë—œ ”UO�«

∫ÕdD�« ‰b?ÐË 5L??�???²�« W??L???O??�

n�« Êu?????FÐ—«Ë W?????FÐ—« Ø¥¥≥π∞Ø

Æw�dO	« —ôËœ WF�ðË W¹ULŁöŁË

Âu¹ ∫U????N½U?J	Ë …b¹«e?*« b???Žu????	

≤∞≤±Ø∑Ø±μ t?O?� l�«u�« fO?L?)«

ÂU?	« «d??Nþ …d?A?Ž W??O½U?¦�« W??ŽU?��«

W??ŽU??� w� WKŠ“ c??O??HMð …d?z«œ fOz—

ÆWLJ;«

w� V?ž«d�« vKŽ ∫…b?¹«e*« ◊Ëd???ý

Ê« …b¹«e*UÐ …d??ýU??³*« q³?�Ë ¡«d??A�«

WKŠ“ c?O?HMð …d?z«œ fOz— rÝSÐ Ÿœu¹

Ë« WM¹e?)« ‚ËbM� w� ÕdD�« W?L?O?�

W�œUF	 W�U?H� .bIð Ë« ‰u³I?	 ·dB	

q×?	 –U?�ð« t?OKŽË w�d?B?	 pO?ý Ë«

¨WKŠ“ c?OHMð …dz«œ ‚UD½ sL?{ W	U?�«

‰ö?š tOKŽË ¨t?O?� ÂUI?	 t� sJ¹ r� «–«

W�U???Šù« —«d??� —Ëb???� s	 ÂU¹« W?ŁöŁ

ö�U½ Á—U³?²Ž« WKzUÞ X% sL¦�« Ÿ«b¹«

Æq	dN�«Øp³KFÐØWKŠ“

…dO� ÊuOK	 U²¹U	 ∫X�R*« 5	Q²�« ‡

ÆdOž ô jI� WO½UM³�

Æ—UFÝ« .bIð ∫.eK²�« WI¹dÞ ‡

d�u²ð s¹c�« ∫Êu�u³I*« Êu{—UF�«

≤¥ bM³�« w� …œb?;« ◊Ëd?‡A�« rN?O?�

ÆW�U)« ◊ËdA�« d²�œ s	

d²�œ ’u?B½ o�Ë ÷ËdF�« ÂÒbIð

ŸöÞù« sJ1 Íc�« ¨’U?)« ◊Ëd?A�«

W??×KB??	 rK?� s	 t??OKŽ ‰u??B??(«Ë

…—«“Ë w� ‚d?D�« W?¹d¹b????	 ‡ ”Ë—b�«

ÆWO{UOH�« w� qIM�«Ë W	UF�« ‰UGý_«

rK?� v�« ÷Ëd???F�« qBð Ê« V?−¹

WO½U?¦�« WŽU?��« q³�  U?B�UM*« …—«œ«

a¹—Uð o³�¹ q?LŽ Âu¹ dš¬ s	 …d?AŽ

Æ.eK²�« W�Kł

 UB�UM*« …—«œù ÂUF�« d¹b*«

WÒOKF�« ÊUł Æœ

¥ππ nOKJ²�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈

.b???I?ð .eKð …œU????Ž≈ W???B???�U?M	

W¹d?¹b*« ÂËe� W???H?K²???�???	  U¹—U?DÐ

w½b*« Ê«dODK� W	UF�«

¡U?¦K¦�« Âu¹ s	 WF?ÝU?²�« WŽU?��«

s	 ÊËd??A?F�«Ë lÐU??��« t?O??� l�«u�«

…—«œ« Íd????& ¨≤∞≤± “u?9 d????N????ý

w� szU?J�« U¼e??�d??	 w�  U???B??�UM*«

‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U????ý ‡ Êu????C????OÐ W¹U?MÐ

…—«“Ë »U??�??( ¨ Ëd??OÐ ‡ l¹U?MB�«

W¹d¹b?*« ‡ qIM�«Ë W??	U??F�« ‰U??G??ý_«

W??B?�UM	 ‡ w?½b*« Ê«d?OD?K� W?	U??F�«

ÆWHK²�	  U¹—UDÐ .bIð .eKð …œUŽ≈

5¹ö?	 W?�?L?š ∫X?�R*« 5	Q?²�« ‡

ÆdOž ô jI� WO½UM³� …dO�

Æ—UFÝ√ .bIð ∫.eK²�« WI¹dÞ ‡

’u???B½ o�Ë ¨÷Ëd???F�« ÂÒb???Ið

sJ1 Íc�« ¨’U??)« ◊Ëd?A�« d??²?�œ

Ê«u¹œ s	 t??OKŽ ‰u??B??(«Ë ŸöÞù«

Æw½b*« Ê«dODK� W	UF�« W¹d¹b*«

rK?� v�« ÷Ëd???F�« qBð Ê« V?−¹

WO½U?¦�« WŽU?��« q³�  U?B�UM*« …—«œ«

a¹—Uð o³�¹ q?LŽ Âu¹ dš¬ s	 …d?AŽ

Æ.eK²�« W�Kł

 UB�UM*« …—«œù ÂUF�« d¹b*«

WÒOKF�« ÊUł Æœ

μ∞± nOKJ²�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈

W?¹Ëœ√ ¡«d??????????????ý 5?	Q?ð .e??K?ð

ÂËe� ¡«Ëb�« rJ?×Ð  «d?C??×??²?�??	Ë

W	UF�« W×B�« …—«“Ë

Âu¹ s	 nBM�«Ë WFÝU²�« WŽU��«

s	 d?A?Ž Y�U?¦�« t?O?� l?�«u�« ¡U?¦K¦�«

…—«œ« Íd????& ¨≤∞≤± “u?9 d????N????ý

w� szU?J�« U¼e??�d??	 w�  U???B??�UM*«

‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U????ý ‡ Êu????C????OÐ W¹U?MÐ

…—«“Ë »U??�??( ¨ Ëd??OÐ ‡ l¹U?MB�«

5	Qð .eKð WB�UM	 ‡ W?	UF�« W×B�«

rJ×Ð  «d??C?×??²?�?	Ë W?¹Ëœ« ¡«d?ý

Æ¡«Ëb�«

…dO� Êu?OK	 jI� ∫X�R?*« 5	Q²�« ‡

ÆnM� qJ� dOž ô WO½UM³�

qJ� —U?FÝ√ .bIð ∫.eK²?�« WI¹dÞ ‡

Æ…bŠ vKŽ nM�

’u???B½ o�Ë ¨÷Ëd???F�« ÂÒb???Ið

sJ1 Íc�« ¨’U??)« ◊Ëd?A�« d??²?�œ

…—«“Ë s	 t???OKŽ ‰u??B???(«Ë ŸöÞù«

ÆW	UF�« W×B�«

…—«œ« v�« ÷Ëd?F?�« qBð Ê« V−¹

…dAŽ WO½U¦�« W?ŽU��« q³�  UB�UM*«

W�Kł a¹—Uð o³?�¹ qLŽ Âu¹ dš¬ s	

Æ.eK²�«

 UB�UM*« …—«œù ÂUF�« d¹b*«

WÒOKF�« ÊUł Æœ

μ∞≥ nOKJ²�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

.eKð ÊöŽ≈

WB�UM	 WO½UM³K�« W?F	U'« Íd&

vKŽ nOEMð ‰ULŽ« .b?Ið .eK²� W	UŽ

`�UB� ÷—U?F�« t	Òb?I¹ dF?Ý ”UÝ«

U?N� WFÐU?²�« VðUJ*«Ë W¹e?�d*« …—«œù«

ÆWO½UM³K�« WF	U'« w�

≤∞≤±Ø∑Ø±≥ a¹—U²Ð ¡U¦K¦�« Âu¹

±≤\∞∞ WŽU��«

w� „«d???²??ýû?� ÷Ëd??F�« ÂÒb???Ið

Íc�« ◊Ëd??A�« d?²??�œ o�Ë W?B??�UM*«

Â“«uK�« …dz«œ s	 tOKŽ ‰u?B(« sJ1

Æn×²*« ‡ W¹e�d*« …—«œù« w�

rK� v?�« „«d??²??ýù«  U?³?KÞ ÂÒb??Ið

…—«œù« w� W?�d?²??A*« W¹—«œù« …dz«b�«

…d?AŽ W?O½U?¦�« W?ŽU��« q³?� W¹e?�d*«

Âu?O�« o³?�¹ qL?Ž Âu¹ d?š¬ s	 «d?Nþ

ÆWB�UM*« ¡«dłù œb;«

WO½UM³K�« WF	U'« fOz—

»u¹« œ«R�

μ∞∏ nOKJ²�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W�dG�« sŽ —œU� ÊöŽ≈

‰ULA�« w� WO½U¦�« WOz«b²Ðù«

…uK(« U???O½U¼ W???�??Ozd�« W???�d??ž

ôöý U½—Ë wIOIŽ u¹—U	 s¹uCF�«Ë

≤∞≤∞Ø≤∑∑ r?�— Èu??????????Žb?�U?Ð

sŽ —«d?� —b� ≤∞≤±Ø∂Ø≥ a¹—U?²ÐË

vC??� ≤∞≤±Ø∑μ r�dÐ W??LJ;« Ác¼

Ê«uD½« ÂU??ÝË w?Žb??²?�?*« 5O??F??²Ð

¨÷U?O� b¹U?Ý w	U?;« tKO?�Ë „—U³?	

sÐ ·U?�?Ž VzU?G�« „ö?	√ vKŽ U?L?ÒO?�

W?B(U?Ð WK¦L?²*« ¨„—U?³?	 …—ułd?ł

r�— —U?I?F�« w� r?N?Ý ±≤∞∞ W?G�U?³�«

W¹—U?I?F�« ÊËd?²?³�« W?IDM	 s	 ±μ±≤

W�UH?� qÐUI	  «u?MÝ fLš …b* p�–Ë

…d??O� 5¹ö??	 …d??A?Ž U?¼—b?� W??O�U??	

„ö???	_UÐ ¡UM?²??Žû?� p�–Ë ¨W???O½UM?³�

ö−?Ý p�1 Ê« vKŽ U?NOKŽ ÿU?H(«Ë

ÊöŽ≈

÷Ëd??Ž Ã«—b??²??Ý« ¡«d??ł« sŽ

WO½U¦�« …dLK�

‡  ôU??????????B?ðô« …—«“Ë s?K?F?ð

sŽ W??�d??²??A*« W¹—«œù« W??×?KB*«

W?I¹dDÐ ÷Ëd??Ž Ã«—b?²?Ý« ¡«d?ł≈

.b????Ið .eK?²� Âu????²???<« ·d?E�«

W?ŽU�?�« ÂU9 w� p�–Ë ¨WO?ÝUÞd?�

¡U?FÐ—ô« Âu¹ ÕU?³� s	 …d?ýU?F�«

ÒdI	 w� ¨≤∞≤±Ø∑Ø≤∏ tO� o�«u*«

szUJ�« W?�d²?A*« W¹—«œù« W?×KB*«

w�  ôU????B?ðô« …—«“Ë vM?³????	 w�

‡ `K?B�« ÷U¹— W???IDM	 ¨ Ëd???OÐ

¨w½U?¦�« oÐU?D�« ‡ ·—U?B*« Ÿ—U?ý

d?²?�b� U?I?�Ë ÷Ëd?F�« ÂÒb?Ið YO?Š

‰uB?(« sJL*« W�U?)« ◊ËdA�«

 U?�Ë√ ‰öš —u?�c*« Òd?I*« s	 t?OKŽ

ÆwLÝd�« Â«Ëb�«

v�« ÷Ëd?????F�« q?Bð Ê« V?−¹

W?O½U?¦�« W?ŽU��« q³?� —u?�c*« Òd?I*«

o³??�¹ qL??Ž Âu¹ d??š¬ s	 …d?A??Ž

ÆÃ«—b²Ýù« ¡«dł« a¹—Uð

≤∞≤± Ê«d¹eŠ ±¥ w�  ËdOÐ

 ôUBðô« d¹“Ë

◊«uŠ ‰öÞ ÆÂ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈

 «—U??Ò³???Ž ¡U??A½≈ .eK?ð …œU??Ž≈

œ«d?²?ÝuðË« d?³?Ž ÁU??O*« n¹d?B?²�

©7*« ¡UC�® d×³�« v�« WO³C�«

s	 nBM�«Ë W?F?ÝU²?�« WŽU?��«

lÐU??��« t??O??� l�«u�« ¡U??¦K?¦�« Âu¹

¨≤∞≤± “u9 d?N?ý s	 ÊËd?A?F�«Ë

U¼e�d	 w�  U?B�UM*« …—«œ« Íd&

Ÿ—U?ý ‡ Êu??C?OÐ W¹UMÐ w?� szUJ�«

¨ Ëd?????????O?Ð ‡ l?¹UM?B?�« ‡ Ëœ—u?Ð

W?	U??F�« ‰U??G?ý_« …—«“Ë »U??�?(

‚dDK?� W??	U??F?�« W¹d¹b*« ‡ q?IM�«Ë

.eKð …œU??Ž≈ W??B??�UM	 ‡ w½U??³*«Ë

d³Ž ÁU?O*« n¹dB²�  «—U?Ò³Ž ¡UA½≈

d?×??³�« v�« W?O??³?C�« œ«d??²?ÝuðË«

Æ©7*« ¡UC�®

∫X??�R??*« 5??	Q???????????????????²??�« ‡

j?I????????�® ‰Æ‰Ø≤∞∞\∞∞∞\∞∞∞Ø

Æ©dOž ô WO½UM³� …dO� ÊuOK	 U²¹U	

Æ—UFÝ« .bIð ∫.eK²�« WI¹dÞ ‡

s¹c�« ∫Êu�u??³?I*« Êu??{—U?F�«

w� …œb?;« ◊Ëd‡A�« rN?O?� d�u?²ð

◊Ëd????A?�« d????²????�œ s?	 ≤¥ bM?³�«

ÆW�U)«

’u??B½ o�Ë ÷Ëd??F�« ÂÒb??Ið

sJ1 Íc�« ¨’U?)« ◊ËdA�« d?²�œ

rK� s?	 t??OKŽ ‰u??B??(«Ë ŸöÞù«

‚dD�« W¹d¹b?	 ‡ ”Ë—b�« W?×KB?	

qIM�«Ë W?	U??F�« ‰U?G?ý_« …—«“Ë w�

ÆWO{UOH�« w�

rK� v�« ÷ËdF�« qBð Ê« V−¹

W??ŽU??�?�« q³??�  U??B???�UM*« …—«œ«

qL?Ž Âu¹ d??š¬ s	 …d?A?Ž W??O½U?¦�«

Æ.eK²�« W�Kł a¹—Uð o³�¹

 UB�UM*« …—«œù ÂUF�« d¹b*«

WÒOKF�« ÊUł Æœ

¥ππ nOKJ²�«
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ÊöŽ≈

‰U?G??ý« .eKð …œU?Ž≈ W?B??�UM	

—UJŽ ¡UC� w� ÊuOF�« d�ł

…d???A???Ž W¹œU????(« W???ŽU???��«

l�«u�« fO?L?)« Âu?¹ s	 nBM�«Ë

d?N?ý s	 ÊËd?AF�«Ë lÝU?²�« t?O?�

…—«œ« Íd????????????????& ¨≤∞≤± “u??9

w� szUJ�« U?¼e?�d?	 w�  U?B?�UM*«

‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U???ý ‡ Êu??C???OÐ W¹U?MÐ

…—«“Ë »U?�( ¨ Ëd?OÐ ‡ l¹UMB�«

W¹d¹b*« ‡ qIM?�«Ë W	U?F�« ‰U?G?ý_«

W?B�UM?	 ‡ w½U³*«Ë ‚dDK?� W	U?F�«

Êu?OF�« d?�ł ‰U?Gý√ .eKð …œU?Ž≈

Æ—UJŽ ¡UC� w�

ÊËd????A???Ž ∫X�R?*« 5	Q????²�« ‡

ÆdOž ô jI� WO½UM³� …dO� ÊuOK	

Æ—UFÝ« .bIð ∫.eK²�« WI¹dÞ ‡

’u??B½ o�Ë ÷Ëd??F�« ÂÒb??Ið

sJ1 Íc�« ¨’U?)« ◊ËdA�« d?²�œ

rK� s?	 t??OKŽ ‰u??B??(«Ë ŸöÞù«

‚dD�« W¹d¹b?	 ‡ ”Ë—b�« W?×KB?	

‡ qIM�«Ë W?	UF�« ‰U?Gý_« …—«“Ë w�

ÆWO{UOH�«

rK� v�« ÷ËdF�« qBð Ê« V−¹

W??ŽU??�?�« q³??�  U??B???�UM*« …—«œ«

qL?Ž Âu¹ d??š¬ s	 …d?A?Ž W??O½U?¦�«

Æ.eK²�« W�Kł a¹—Uð o³�¹

 UB�UM*« …—«œù ÂUF�« d¹b*«

WÒOKF�« ÊUł Æœ

¥ππ nOKJ²�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈

rO?	dð ‰U?G?ý√ .e?Kð W?B?�UM	

w� W????HÒM?B???	 ‚dÞ v?KŽ d????H???Š

q	d?N�« p³KFÐË ŸU?I?³�« w²E�U?×?	

ØwÐd?G�« ŸU?I?³�«ØU?O?ý«— W?O?C?�√

q	dN�«Øp³KFÐØWKŠ“

Âu¹ s?	 …d???ýU???F�« W???ŽU???��«

lÐU????��« t????O????� l�«u�« ¡U????¦K?¦�«

¨≤∞≤± “u9 d?N?ý s	 ÊËd?A?F�«Ë

U¼e�d	 w�  U?B�UM*« …—«œ« Íd&

Ÿ—U?ý ‡ Êu??C?OÐ W¹UMÐ w?� szUJ�«

¨ Ëd?????????O?Ð ‡ l?¹UM?B?�« ‡ Ëœ—u?Ð

W?	U??F�« ‰U??G?ý_« …—«“Ë »U??�?(

‚dDK?� W??	U??F?�« W¹d¹b*« ‡ q?IM�«Ë

‰U?G?ý√ .eKð W?B?�UM	 ‡ w½U?³*«Ë

w� W?HÒMB?	 ‚dÞ vKŽ dH?Š rO?	dð

q	d?N�« p³KFÐË ŸU?I?³�« w²E�U?×?	

ØwÐd?G�« ŸU?I?³�«ØU?O?ý«— W?O?C?�√

sLCO� tðbNŽ vKŽ …b¹«e*« …œUŽ«Ë

…œU¹e�« s?	 b?O??H??²??�¹ ôË h?IM�«

s	 U?	u¹ s¹d?AŽ ‰ö?š w� t?OKŽË

rÝ— l?�œ W�U???Šù« —«d????� —Ëb???�

Æ¡«dA�« WLO� s	 •μ ‰bF0 W�ôb�«

WKŠ“ cOHMð —u	Q	

Ê«bLŠ uÐ« bL×	
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ÊöŽ≈

ÀU???×?Ð_« W???×KB????	 Íd???&

W?	U?Ž WB?�UM	 W?O?Ž«—e�« W?O?LKF�«

.eK?²� Âu??²???<« ·dE�« W?DÝ«uÐ

“U?N' —U?Ož W?FD� VO�dðË .b?Ið

AGILENT W�—U	 LCMSMS
WOzU?OLOJ�«  U³?Ýd²�« d³²?�	 ÂËe�

WD×??	 w?� W¹u??O??(«  «œU??C*«Ë

Æ—UMH�«

…—U????L???F?�« qð WD?×???	 ∫ÊU?J*«

ÆŸUI³�« ‡ ‚U¹— ‡ WOŽ«—e�«

s	 …d?ýU?F�« W??ŽU?��« ∫ÊU?	e�«

a¹—U?²Ð l�«u�« ¡U?¦K¦�« Âu¹ ÕU?³?�

≤∞≤±Ø∑Ø∂

‰u?B(« d?	_« t?ÒLN¹ s	 vKF?�

Ÿœu*« ’U?)« ◊ËdA�« d²?�œ vKŽ

‡ …—UL?F�« qð WD×	 w� tMŽ U?��½

 UB�UM*« r�?� Èb� ŸUI³�« ‡ ‚U¹—

7*« …b?¹b??ł ‡ —UM?H�« WD×???	 w�Ë

 U�Ë√ sL{ ◊Ë—U� wž bO��« Èb�

q� sL?Ł ÊQÐ ÎU??LKŽ w?L??Ýd�« Â«Ëb�«

u¼ ◊Ëd???A�« d??²???�œ sŽ W??�???�½

ÆWO½UM³� …dO� n�« Êu�Lš

b?O�UÐ …d?ýU³?	 ÷Ëd?F�« qÝdð

WOLKF�« ÀU?×Ð_« W×KB	 …—«œ« v�«

‡ ‚U¹— ‡ …—U???L??F?�« qð WD×???	 w�

Ê« vKŽ wLÝd�« Â«Ëb�« ‰öš ŸUI³�«

WO½U¦�« WŽU��« q³� ÷ËdF�« qBð

o³??�¹ qL??Ž Âu¹ d??š¬ s	 …d?A??Ž

qLN?ðË WB�UM*« Ác¼ ¡«d?ł≈ a¹—Uð

«c¼ b?????FÐ q?Bð w?²�« ÷Ëd?????F�«

ÆbŽu*«

Ê«d¹eŠ ∑ w� …—ULF�« qð

≤∞≤±

d¹b*« ‡ …—«œù« fK−	 fOz—

ÂUF�«

Â«d�« Ê«uD½« ‰UAO	

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈

w� Í—U?I?F�« q?−?��« W½U?	√ s	

WOD³M�«

p¹U???Š b???L???×??	 r?ÝU??� V?KÞ

w	U?ý d?O?³�« Ã—u??ł sŽ t?²�U?�uÐ

UN²HBÐ w	Uý dO³�« W−ONÐ t²K�u*

w	U?A�« qOKš d?O?³�« s	 W¹d?²?A?	

s¹—UI?FK� lzU{ ‰bÐ b?O� wðœU?Ný

Æw½«d¼e�« d¹œ ¥≤∏Ë …ËdHÐ ±≤μ∂

ÆWFł«dLK� U	u¹ ±μ ÷d²FLK�

w� Í—UIF�« q−��« 5	√

WOD³M�«

·«dÞ bL×	

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈

w� Í—U?I?F�« q?−?��« W½U?	√ s	

WOD³M�«

o(« b???³????Ž wKŽ ÍœU???� V?KÞ

…œU?Ný YO?ž b?L×?	 5�?Š tK�u*

≤¥∂ —U???I???FK� lzU???{ ‰bÐ b???O???�

ÆdO�dH�

ÆWFł«dLK� U	u¹ ±μ ÷d²FLK�

w� Í—UIF�« q−��« 5	√

WOD³M�«

·«dÞ bL×	
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ÊöŽ≈

w� Í—U?I?F�« q?−?��« W½U?	√ s	

WOD³M�«

—bÐ Âö??��« b??³?Ž d??C??š VKÞ

U?H� b?LŠ« ôË— s?Ž t²�U?�uÐ s¹b�«

rOKÝ s?�?Š —U?I??F�« p�U?	 lzU??³K�

l?zU?????{ ‰bÐ p?OK?9 bM?Ý ÊUM?F�«

W?OD³½ ≥≤π —UI?F�« s	 A∂ r�IK�

ÆU²×²�«

ÆWFł«dLK� U	u¹ ±μ ÷d²FLK�

w� Í—UIF�« q−��« 5	√

WOD³M�«

·«dÞ bL×	
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ÊöŽ≈

w� Í—U?I?F�« q?−?��« W½U?	√ s	

WOD³M�«

tK�u?* VOÐ“ wK?Ž œU??L???Ž VKÞ

t??²?H??BÐ VOÐ“ `O??L?Ý œu??L?×??	

aOA�« `?OLÝ tŁ—u*Ë W?OB?�A�«

‰bÐ b?O??�  «œU?N?ý VOÐ“ œu??L?×?	

∏μμË ∏≥≥  «—U????I???F?K� lzU????{

ÆW¹dOLM�« ±∞±≤Ë

ÆWFł«dLK� U	u¹ ±μ ÷d²FLK�

w� Í—UIF�« q−��« 5	√

WOD³M�«

·«dÞ bL×	
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w� Í—U?I?F�« q?−?��« W½U?	√ s	

WOD³M�«

ZO??−??Š b??L??×??	 VM¹“ X?³KÞ

ZO??−??Š t??L?F?½ b?L??×??	 U??NŁ—u*

 «—UI?FK� lzU{ ‰bÐ b?O�  «œU?Ný

≤∂∞≤Ë ±∂±≤Ë π¥πË π¥∏Ë π¥∑

Æ‘u³Š ≥±≤≥Ë ≥∞∑∞Ë ≤∂∞μË

ÆWFł«dLK� U	u¹ ±μ ÷d²FLK�

w� Í—UIF�« q−��« 5	√

WOD³M�«

·«dÞ bL×	

‡ WOL?Ý—  U½öŽ« ‡ WOL?Ý—  U½öŽ« ‡ WOL?Ý—  U½öŽ« ‡ WOL?Ý—  U½öŽ«

‰ULA�«

nK²�	

¨s¹e?L?AÐ w� Ÿœu??²?�?	 lO?³K�

μË ¥ r�???I�« ≤≥¥π r�— —U???I??Ž

d???F???�?�« ÂÆÂ∏μ∞ W???ŠU???�???	

t�œU???F¹ U??	 Ë« «b???I½ §n�«±∞∞

∞≥Ø≥¥μμπ± ‡∞≥Ø∂∂∂≤±≥

∞±Ø≤μ∏∏±μ ‡

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

»uM'«

oIý

—UIŽ ‘u?³Š WIDM	 lO³?K� WIý

D „u?KÐ μ r?�??????I�«≤∂μ∂ r?�—

d???F???�?�« ÂÆÂ±∂≤ W???ŠU???�???	

‰œU???F¹ U??	 Ë« Íb???I½ §∑μ∞∞∞

‡∞≥Ø≥¥μμπ±‡∞±Ø≤μ∏∏±μ

∞≥Ø∂∂∂≤±≥
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—UIŽ ‘u?³Š WIDM	 lO³?K� WIý

F „u?KÐ¥ r?�???????I�« ≤≤¥± r?�—

d???F???�?�« ÂÆÂ±¥∞ W???ŠU???�???	

‰œU???F¹ U??	 Ë« Íb???I½ §∑∞∞∞∞

‡∞≥Ø≥¥μμπ±‡∞±Ø≤μ∏∏±μ

∞≥Ø∂∂∂≤≥

 U{d2Ë Êu{d2

ÂUL²¼û�  W�½¬ Ë« …bOÝ »uKD	

‡ WM	R?	 W	UM*« ‡ WM�?	 …bO?�Ð

∞≥Ø≤∑μ¥∏∏∫  «b³FÐ WIDM	

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WDÝu²	 W?�½¬ Ë« …bOÝ »uKD	

WM�?	 …b?O?�Ð ÂUL?²¼û� d?L?F�«

 ôU???????Š W????????ID?M?	 «—U???????N?½

∞≥Ø¥±≥≤±¥∫ 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 «—UIŽ

7*«

nK²�	

w� lO??³?K� W�U??�Ë Ÿœu??²??�??	

¥ r�???I?�« μ≤∞ —U???I???Ž fK?J*«

d???F???�?�« ÂÆÂ¥μ¥ W???ŠU???�???	

t�œU?F¹ U	 Ë« Íb?I½ §∏∞∞\∞∞∞

‡∞≥Ø∂∂∂≤±≥‡∞±Ø≤μ∏∏±μ

∞≥Ø≥¥μμπ±

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

tO�UŽ

÷«—«

©tO�UŽ® ÊË—U?ý w� lO³K� ÷—«

±∑μ¥ r�— —UI?Ž ‡  öO?� WIDM	

d?²*« d?F?Ý ÂÆÂπ≤μ¥ W?ŠU?�?	

t�œU?????F?¹ U?????	 Ë« Íb?????I½ §μμ

‡∞≥Ø≥¥μμπ±‡∞≥Ø∂∂∂≤±≥

∞±Ø≤μ∏∏±μ
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Are you a fresh graduate
Graphic Designer with a
passion for the Digital
world and content
management? Join
mastermind team to
design a wide range of
campaigns across online
and offline platform.
Send us your resume
and your portolio to
info@thetownboutique.com

or call us on:03/171703

Â«Ëœ qL???FK?� WÞU??O???š »uK?D	

W??F??ÝU??²�« W??ŽU??��« s	 q	U??�

W?�	U?)« WŽU?��« v�« U?ŠU³?�

…d?³?)« ÍËc� W?¹u�Ë_« Î̈«d?B?Ž

s�????Š d????¾Ð W????ID?M	 ÊU?JÝË

∫q�«u??²�« ¡U?łd�« ÆU??NDO??×?	Ë

∞≥Ø±∑±∑∞≥

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

s	 q?L???FK?�  ö???	U???Ž »uK?D	

t??O??ýËd?J�« ‰U??−??	 w?� ¨‰eM*«

q�«u???²?�« ¡U??łd?�« ¨·u???B�«Ë

∫w?�U??????²�« r?�d?�« vK?Ž UM?F??????	

∞≥Ø±∑±∑∞≥

—U−¹û�

ÆÂÆÂ≤μ∞ ¨±∞◊ —U??−¹ö� W?I??ý

§π∞∞ “—U²Ý ∑ f�u�Ëœ dÐuÝ

U?O?I¹d�« W?¹UMÐ hI?B� ÎU¹d?N?ý

Ø≤¥ ¡UÐd?N?� ‡ 5ð—UO?Ý n�u?	

»d???AK� W???(U???� ÁU???O???	 ≤¥

∑∞Ø∂≤≥∑±∑ ‡ ∑∞Ø∂μ∏≤±∂

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 U�dH²	

5	b�²�	 —«d�

IlitiaW???O�eM*« W?K	U??F?�« XÐd¼

‰e?M?	 s?	 Amanuel Anato

∞≥Ø≥≤≤∞π∞∫  UN	Ëb�	

—U−¹û� »uKD	

W??IDM	 —U??−?¹û� W??I?ý »u?KD	

j?O??????;«Ë W???????O??????	“U???????(«

∞≥Ø±∂∑π∞μ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

—U−¹û� lO³K�  UNO�Uý

…—U?Š u³?O�U*« w� l?O³K� t?O�U?ý

±ππ r�I�« μ∂± r�— —UIŽ d��

d????F????��« ÂÆÂ∑∞ W????ŠU????�????	

t�œU?F¹ U??	 Ë« Íb?I½ §±≤μ∞∞∞

∞±Ø≤μ∏∏±μ‡ ∞≥Ø≥¥μμ∏±

∞≥Ø∂∂∂≤±≥ ‡

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

±‡ UM¹—U??	«u?�ô« 5ÐU?� —U??−¹û�

∞≥Ø≤∂∞∞≥¥∫ 

≤∞≤±≠∂≠≤≥ fKÐ«dÞ

¡«dł« sŽ ‰U?LA�« w� WO	u?LF�«  «—UO��« wIzU?Ý WÐUI½ sKFð

a¹—U?²Ð WF?L'« Âu¹ p�–Ë Íc?OHM²?�« fK:« ¡UC?Ž_ WOKO?LJ²�«

W?ŽU?��« v²?ŠË d?NE�« q?³?� …d?ýU?F�« W?ŽU?��« s	 ≤∞≤±Ø∑Øπ

Ø W¹d?(« Ÿ—U?ý q²�« fKÐ«dÞ WÐU?IM�« d?I?	 w� ≠ «d?Nþ …b?Š«u�«

qłRð »U??BM�« ‰U?L??²?�« Âb??Ž ‰U?Š w�Ë ‰Ë« oÐUÞ w�u?�« W¹UMÐ

fH½ w� ≤∞≤±Ø∑Ø±∂ W??F?L?'« Âu¹ `³??Bð YO?×Ð U??Žu?³?Ý«

ÆdCŠ s0 ÊuJðË ÊUJ*«Ë X�u�«

ÕU?³?� s	 ÍcO?HM²�« fK?:« W¹uC?F� `O?ýd?²�« »UÐ `²?H¹

WO½U?¦�« WŽU?��« bMŽ oKG¹Ë ≤∞≤±Ø∂Ø≤≥ a¹—U²?Ð ¡UFÐ—ô« Âu¹

≤∞≤±Ø∑Ø∑ ¡UFÐ—ô« Âu¹ dNþ …dAŽ

W¹u?CF� `?ýd²�UÐ W?	U?F�« W¾?O?N�« ¡UC?Ž« s	 5³?ž«d�« vKŽ

WI�d	 rNðU³KDÐ ÂbI²�« rN?ðU�«d²ý« s¹œb�*«Ë ÍcOHM²�« fK:«

q−?��« s?Ž W?�?�½Ë Íœd?� b??O?� Ã«d?š« Ë« W¹u?N?�« sŽ …—u?BÐ

U?O?	u¹ d?��« W½U?	« Èb� t?�?¹—Uð s	 d?N?ý …b* W?(U?� w�b?F�«

…bŠ«u�« v²ŠË UŠU³� WM	U?¦�« WŽU��« s	 wLÝd�« Â«Ëb�« sL{

W¹UMÐ ≠ W¹d??(« Ÿ—U?ý ≠ q²�« fKÐ«dÞ ≠ WÐU?IM?�« d?I?	 w� «d?Nþ

Æ‰Ëô« oÐUD�« w�u�«

d��« 5	«

„ËœdÝ bLŠ« bOFÝ

f}zd�«

 ÍbOÐ“ …—uCš bLŠ«

‰ Â ‘ —UL¦²Ýö� w½UM³K�« œUL²Žô« pMÐ

…uŽœ

W¹œUŽ dOž WO�uLŽ WOFLł —uC(

‰ÆÂÆ‘ —U?L?¦?²?Ýö� w?½UM³K�« œU?L?²?Žô« pMÐ w� 5?L¼U?�*«  «d?C?Š Ê«

w²�« W¹uM��« W¹œUF�« d?Ož WO?	uLF�« WO?FL'« ŸUL?²ł« —uC( ÊËu?Žb	

W?FL?'«—UN½ d?Nþ bFÐ s?	 nBM�«Ë …dA?Ž WO½U?¦�« W?ŽU��« bMŽ b?IFM²?Ý

‰ Â ‘ w½UM³K�« œU?L?²?Žö� w�?Ozd�« e?�d*« w� ¨≤∞≤± “u9 ±∂ w� l�«u�«

œUL²Žô« vM³	 ¨‰bF�« …—«“Ë …d¹b²?�	 ¨dNM�« gO½—u� ¨WO�dýô« w� szUJ�«

∫w�U²�« ‰ULŽô« ‰Ëbł w� dEMK� p�–Ë ¨w½UM³K�«

t?�u?I??ŠË ·d?B*«  «œu?łu?	 l?O?L?ł W?OJK?	 ‰U?I?²½« vKŽ W??I?�«u*« ≠±

ÒqŠ vK?ŽË ‰ÆÂÆ‘ w½UM³K�« œU??L??²??Žô« rÝ« vKŽ tðU??	«e??²�«Ë tðUÐu?KD	Ë

 Æ·—UB*« W×zô s	 tLÝ« VDý vKŽË WI³�	 …—uBÐ tð«c� ·dB*«

ÆWHK²�	 —u	√ ≠≤

≤±∂ …œU*« w� U?L?NOKŽ ’u?BM*« W¹d?¦?�_«Ë »UB?M�UÐ WO?F?L?'« bI?Fð

 «dCŠ s?	 vłd¹Ë …—U−²�« Êu½U� s	 ≤∞¥Ë ≤∞≤ 5ðœU*« vKŽ W?�uDF	

rN?²?³?ž— ‰U?Š w� ·d?B?LK� wÝU?Ýô« ÂUEM�« ÂU?JŠUÐ b?O?I?²�« 5L¼U?�*«

Æ·dBLK� W¹œUŽ dOG�« WO	uLF�« WOFL'« —uCŠ

…—«œô« fK−	

‰ Â ‘ —UL¦²Ýö� w½UM³K�« œUL²Žô« pMÐ

…uŽœ

W¹œUŽ WO�uLŽ WOFLł —uC(

—u?C?( ÊËuŽb?	 ‰ Â ‘ —U?L?¦?²Ýö� w½U?M³K�« œU?L²?Žô« pMÐ w� 5L?¼U�*«  «d?C?Š Ê«

s	 …dAŽ W?¹œU(« WŽU��« bMŽ b?IFM²Ý w²�« W¹uM��« W¹œUF�« W?O	uLF�« W?OFL'« ŸU?L²ł«

Â ‘ w½UM³K�« œUL²?Žö� w�Ozd�« e�d*« w� ¨≤∞≤± “u9 ±∂ w� l�«u�« WFL?'« Âu¹ dNþ q³�

p�–Ë ¨w½UM³K�« œUL²Žô« vM³	 ¨‰bF�« …—«“Ë …d¹b²?�	 ¨dNM�« gO½—u� ¨WO�dýô« w� szUJ�« ‰

∫w�U²�« ‰ULŽô« ‰Ëbł w� dEMK�

Æ ≤∞≤∞ WM�� ·dB*« ‰ULŽ√ sŽ …—«œù« fK−	 d¹dIð v�« ŸUL²Ýù«  ≠±

Æ ≤∞≤∞ ÂUF� ·dB*«  UÐU�ŠË WO½«eO	 sŽ 5OÝUÝ_« W³�«d*« w{uH	 d¹dIð …Ëöð ≠≤

ö?LŽ 5Žu?�d*« ’U)« W?³�«d*« w{u?H	 d?¹dIðË ’U?)« …—«œô« fK−	 d¹d?Ið …Ëöð ≠≥

nOK�??²�«Ë b??IM�« Êu½U??� s	 ±μ≤ …œU*«Ë …—U??−?²�« Êu?½U?� s	 ±μπË ±μ∏ 5ðœU?*« ÂUJŠUÐ

Æ’uB)« «cNÐ W	“ö�« hOš«d²�« ¡UDŽ≈Ë

d¹dI²�UÐ WI?×K*«  UÐU�(« dzUÝË dzU�)«Ë ÕUÐ—_« »U�ŠË W?O½«eO*« vKŽ W�œUB*« ≠¥

Æ ≤∞≤∞ WO�U*« WM��« ‰ULŽ√ ZzU²½ hOB�ðË ≤∞≤∞Ø±≤Ø≥± a¹—U²Ð W�u�u*« ÂUF�«

W?O�U?*« WM��« ‰ö?š ·d?B??LK� rNð—«œ« sŽ …—«œô« fK?−?	 ¡U?C?Ž√Ë fO?z— W?	– ¡«dÐ≈ ≠μ

Æ ≤∞≤∞

Æ ≤∞≤± WM�� ÂUF�« d¹b*« ≠ …—«œù« fK−	 fOz—  UBB�	Ë  UC¹uFð b¹b% ≠∂

Æ ≤∞≤± WM�� …—«œù« fK−	 ¡UCŽ√  UBB�	 b¹b% ≠∑

Æ ≤∞≤± WMÝ sŽ W³�«d*« w{uH	 »UFð« b¹b% ≠∏

ÆWHK²�	 —u	√ ≠π

rN²?³ž— ‰U?Š w� ·dB?LK� wÝUÝô« ÂUEM�« ÂUJŠUÐ b?OI?²�« 5L¼U�*«  «dC?Š s	 vłd¹

…œU*« w� UN?MŽ ’uBM*«  «bM²?�*« ÊUÐ …œU�ô« l	 ¨·dB?LK� WO?	uL?F�« WOF?L'« —u?CŠ

dAŽ W�Lš q³� W�dA�« e?�d	 w� 5L¼U�*« ·dBð X% l{u²Ý …—U−²�« Êu½U� s	 ±π∑

ÆW�K'« œUIF½« bŽu	 s	 U	u¹

tOÐdÞ ·“uł —u²�b�«

ÂUF�« d¹b*« ‡ …—«œô« fK−	 fOz—
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الخميس 24 حزيران 2021

برعاية وزيرة الشــباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، أقام 
االتحاد اللبناين للتزلج عىل الثلج حفل توزيع الكؤوس والجوائز 
عىل ابطال وبطالت موســم 2020-2021 خالل حفل حاشد 
اقيم يف كازينو لبنان واتخذت خالله كافة اجراءات الوقاية من 
وباء »كورونا«.وتقّدم الحضور الوزيرة اوهانيان،رئيس اللجنة 
األوملبية اللبنانية بيار الجلخ ،رئيس مصلحة الرياضة يف وزارة 
الشباب والرياضة محمد عويدات،عضو اللجنة األوملبية ورئيس 
بعثة لبنان اىل دورة األلعاب األوملبية الشــتوية التي ســتقام 
العام املقبل يف الصني املحامي فرنســوا سعادة، الرائد عطية 
ابو حيدر ممثالً قائد مدرسة التزلج يف الجيش اللبناين العقيد 
سميح خليل،رئيس إتحاد التزلج السابق رشبل سالمة،رؤساء 
محطات التزلج يف لبنان،ممثل الصليب األحمر اللبناين الكيس 
نعمة،رؤســاء اندية التزلج،ممثيل الرشكات الراعية، االبطال 
النشيد  والبطالت وأهاليهم ورجال الصحافة واالعالم.افتتاحاً 
الوطني اللبناين فكلمة ترحيبيــة من عريّف الحفل االعالمي 
الياس الشــدياق  الذي اعلن عن اقامة حفل توزيع الجوائز يف 
هذه الظروف وتخطي اتحاد التزلــج جميع الصعوبات منجزاُ 
روزنامة موســم 2020-2021 بنجاح كامل. ثم ُعرض وثائقي 
حول نشــاطات االتحاد ملوســم 2020-2021 القى تصفيق 

الحضور.

{ فريدي كريوز { 
والقى رئيس اتحاد التزلج فريدي كريوز الكلمة التالية:

أهال« وســهال« بكم بالحفل السنوي لتوزيع جوائز بطولة 
لبنان ملوسم 2021-2020 

سنة إستثنائية بكل املعايري.
ســنة رفضنا انو نستسلم قداما بالرغم من كل الصعوبات ) 
الوضع االقتصادي، جائحة كورونا، تأخر موسم التزلج( هيدا 
كلــوا عطانا الدافع أنا ورفقايت بالهيئة اإلدارية انو ننفذ كامل 
الروزنامة السنوية لسنة 2021 ونحرض الالعبيني لإلستحقاق 

الكبري وهو االلعاب األوملبية الشتوية لسنة 2022.
شو ييل صار معنا وبشكل مخترص.

عند بداية املوسم اتخذ القرار باقفال  البلد، وبالتايل اضطرينا 
نأجل بطوالتنا وبلشــنا بالتواصل مع معايل وزيرة الشــباب 
والرياضة السيدة فارتينيه اوهانيان وطاقم الوزارة يليل خلونا 
نحس انه يف خلية عمل بالوزارة عايشة مشاكلنا ورح تالقيلنا 

الحلول.
وبالفعل إجت املوافقات من الوزارات املعنية لفرتة محدودة 

ولعدد محدد من الالعبني مع تنفيذ إجراءات صحية مشددة.
بس حتــى ننظم الســباقات الزم املحطات تكون شــغالة 
والكلفة التشغيلية مش قليلة فتواصلنا مع أصحاب املحطات 
وأبدو كل تجاوب وفتحوا املحطات عىل ان يتكفل اإلتحاد بدفع 

كلفة التشغيل وهيك صار.
بلشنا بتدريباتنا وسباقاتنا و نظمنا كل البطوالت املحددة مع 
اإلتحاد الدويل بفرتة زمنية قياسية وهون ما فيني اال ما اشكر 
اللجنة الفنية باإلتحاد وفريق التنظيم يليل إشتغلوا ملدة 30 يوم 

متواصلة.
وكامن بدي وجه شــكر لإلتحاد الدويل ييل كان متجاوب 

معنا بالتعديالت يليل صارت.
كامن سنة إستثنائية ألنه قدرنا نفذنا التزاماتنا تجاه اإلتحاد 
الــدويل و نظمنا بطولة الدول الصغــرى بتزلج العمق وكانت 
برعاية قائد الجيش اللبناين العامد جوزيف عون ومبشاركة 9 

دول من اوروبا وامريكا الجنوبية.
واليوم بعد كل هل التعب بس نشوف النتيجة ما منقدر اال ما 
نفتخر باإلنجازات ييل حققتها األندية والالعبيني  وخصوصا« 
انه إتحاد واحد قدريأمــن تصنيف 3 العبني لألوملبياد والالعب 

الرابع عىل الطريق.
بس لألمانة  هيدا الشــغل ما كان إكتمل لوما كان يف خطة 
عمل بلشت من 8 سنني مع الرئيس رشبل سالمة وعم منكّمل 

فيا مع الهيئة اإلدارية الجديدة وييل رح بتكمل بنفس الزخم.
ورح إرجع ذكّــر ببعض األمور ييل حققناهــا بهل الفرتة 

القصرية:
- مصادقة وزارة الشباب والرياضة عىل النظام العام الجديد 

لإلتحاد
-موافقة إالتحاد الــدويل للبياتلون عىل طلب لبنان بتنفيذ 
ســباقات وبطوالت دولية والبدء باملشــاركة بهيدي الرياضة 
والشكر الكبري لقيادة الجيش اللبناين وملدرسة التزلج إلرصارن 

علينا انه نبلش بهيدي الرياضة الجديدة.
-إعادة تصنيف منحدرات فقرا واللقلوق

- موافقة اإلتحاد األسيوي عىل تنظيم بطولة آسيا للكبار يف 
لبنان سنة 2022

- إعادة أنتخاب يوسف شــامل خليل نائبا« لرئيس اإلتحاد 
األســيوي للمرة الثالثة عىل التوايل.هيدي البداية ومنوعدكم 

باألكرث باإليام الجايي
بهيدي السنة كان فيا انجازات وكان فيا خيبات والزم نتوقف 

عندها ونكون شــفافني معكن.صحيح انــو إتحاد التزلج هو 
اإلتحاد الشتوي الوحيد ييل عندو العاب اوملبية شتوية.وصحيح 
انه كان النا فرتة طويلة ممثلني باللجنة األوملبية اللبنانية. بس 
هيدي املرة خرسنــا مقعدنا ما قدرنا نفوت عىل اللجنة بالرغم 
من محاولتنا مرتني. بس منوعدكم إنه رح منضل نحاول حتى 
نســرتد مقعد إتحاد التزلج ويرجع الحــق ألصحابو بالتعاون 
مع رئيس اللجنة األوملبية الدكتــور بيار الجلخ ييل منحرتمه 

ومنقدره)وسط تصفيق الحضور( .
معايل الوزيرة،

بدي اتوجهلك بالشــكر عــىل كل يش عملتي إلتحاد التزلج 
وبدي قلك إنه بجهودك مع طاقــم الوزارة  قدرنا حافظنا عىل 
موقعنا باإلتحاد الدويل وما خرسنا حقنا بالتصويت من خالل 

إحرتامنا لكل اإلستحقاقات املفروضة علينا.
بس بدي قلك انه الحمل كبري.

اليوم الرياضة بلبنان عم بتعاين وما بقى يف وال إتحاد قادر 
يكفي لعدة اسباب.

الرشكات الراعية احجمت عن الرعاية.
موازنة الوزارة محــدودة وميكن قيمتها مــا بتتعدا قيمة 
مساعدة لتصنيف العب اوملبي بالبلدان املتطورة.رياضيونا عم 
يرتكوا البلد وعم بفتشوا عىل مستقبل افضل. اللجنة األوملبية 
دورها مش عم تقدر تلعبــو إلنعدام التمويل. يعني كل اإلتكال 
عىل مســاعدات التضامن األوملبي. واليوم أكرت من كل يوم عم 
منشــوف إنقســام عامودي بعيلة الرياضة بلبنان واملطلوب 

املبادرة من حدا:
اوال«:  للتعايل عن كل املناكفات ووضع ميثاق رشف ريايض  

بني املسؤولني الرياضيني.
ثانيا«:جمع أقطــاب الرياضة بلبنان ألنــه ما بقى نحمل 

إنقسامات.
ثالثا«:تنظيم ورشة عمل ووضع رؤية جديدة وإسرتاتجية 

لتخطي هيدي االزمة ييل عم مبر فيا بلدنا.
رابعا«: السعي مع الهيئات الغري حكومية لتمويل مشاريع أو 
نشــاطات رياضية عىل ان ترعاها الوزارة بالتعاون مع اللجنة 

األوملبية واإلتحادات.
اما انتم ايها األبطال، بقدر بوعدكم باســمي وباسم الهيئة 
اإلدارية انه رح نوضع كل امكانياتنا بترصفكم لرفع اسم لبنان 

ومتثيل لبنان باحىل صورة.
والشكر األخري لكل يليل عم بساهم بانجاح رياضة التزلج من 
عائلة اللعبة والقّيمني عىل محطات التزلج واالداريني واملدربني 
والالعبــني والالعبات واألهــايل والصليب األحمــر اللبناين 
والرشكات الراعية ورجال الصحافة واالعالم يليل بتابعو اخبار 

رياضة التزلج بوسائل االعالم املرئية واملسموعة واملقروءة . 
والشــكر الخاص لرئيس مجلس إدارة كازينو لبنان الســيد 

روالن خوري عىل إستضافتنا ودعمه للرياضة بلبنان.

{ الوزيرة أوهانيان {

بدورهــا، قالت الوزيرة أوهانيان«أنــا ملّمة بأدق التفاصيل 
بنشــاط االتحاد اللبنــاين للتزلج عىل الثلج عــىل الرغم من 
ألوضاع السياسية واالقتصادية والصحية التي مير بها لبنان 
. ووباء »كورونا« زاد من معاناتنــا . ولقد أرتأيت مع املعنيني 
فتح محطات التزلج الســباب رياضية وسياحية وبالتنسيق 
مع االتحاد .موسم التزلج انتهى بنجاح وأهنئكم عىل ذلك عىل 
الرغم من الظروف كام أهنئ ابطالنا وبطالتنا عىل  االنجازات 
التي حققوها محلياً وخارجياً . فالجائزة الكربى هي لألبطال 
وألهاليهم الذين يدعمونهم .أهنــئ اتحاد التزلج وعائلته عىل 
نشاطه الدائم وعىل هذا النجاح وأمتنى ان يكون املوسم املقبل 
افضل عىل اللعبة وعىل وطننا الجريح لبنان«)وسط تصفيق 

الحارضين(.
ويف الختام ُوزّعت الدروع التذكارية عىل اوهانيان والجلخ 
وعىل كبار الحضور .كام تسلّم البطل سامر طوق درعاً تقديرياً 
بعدما تــعرّض اىل اصــــابة خطرية خالل مامرسته للعبة 
التزلج  ألزمته البقاء يف املستشفى ملدة اربعة  أشهر ثم استعاد 

عافيته. 

ــبـــيـــة« ــس »األوملـ ــيـ ــة ورئـ ــاضـ ــريـ ــرة الـــشـــبـــاب والـ ــ ــ ــحــضــور وزي ب
اتحــــــاد التزلج على الثلــــــج وّزع جوائزه علــــــى ابطاله
اوهانيان نّوهــــــت باالتحاد... وكيــــــروز : انجزنا روزنامتنا

درع من كريوز اىل اوهانيان

... واىل جلخ

كبار الحضور مع األبطال والبطالت

اســتضافت »أكادميية اينريجي« عــىل مالعب  معهد مار 
يوســف )عينطورة( مرحلة تصفيات »بطولة تحدي املهارات 
الفنية وتســديد الرميات الثالثية ألكادمييات كرة السلة« من 
تنظيم رشكة »سبورتس مانيا« وموافقة  االتحاد اللبناين لكرة 
الســلة بحضور اداريني ومدربني والعبني وعىل رأسهم أمني 
عام االتحاد املحامي رشبل ميشال رزق ورئيس نادي اينريجي 
ومدير املنتخبات الوطنية يف كرة السلة  غازي بستاين واملدرب 

الوطني باتريك سابا والالعب  السابق مارك قزح. 
وأكد رزق أّن الرياضة وخاصة كرة الســلة هي مصدر أمل 
وفرح لالعبني يف ظل االوضاع االســتثنائية وشدد عىل دور 
االهل يف نــرش الثقافة الرياضية بني اوالدهم وتشــجيعهم 
عىل املثابرة عىل الرياضية. كام وأكد اطالق اتحاد كرة السلة 
بطولة الفئات العمرية يف االســابيع املقبلة يف ظل اجراءات 

صحية وقائّية.
بدوره ، تحدث بســتاين عن أهمية هــذا التحدي يف هذه 
االوضاع الصعبة التي مير بها البالد حيث يشّجع هذا  التحدي 
األوالد عىل املســابقات. واكد ان تحدي املهارات هي جزء من 
لعبة كرة الســلة حيث تظهر مهارات الالعبني وشــّدد عىل 

رضورة ان تكون محطة سنوية لتشجيع الالعبني عىل متارين 
املهارات يف كرة السلة. وشكر بستاين »سبورتس مانيا« عىل 

جهودها القامة هذا التحدي.
ثم تبارى املشــاركون يف جّو حاميس ومبشــاركة خمس 
فئات عمريّة للذكور )دون 10 سنوات، دون 12 سنة، دون 14 
سنة، دون 1٦ سنة ودون 18 سنة( حيث تأهل صاحبا املركز 
األول والثــاين عن كل فئة عمرية إىل بطولــة لبنان العاّمة 
لتحدي املهارات الفنية وتســديد الرميات الثالثّية التي ستقام 

يف 3 و4  متوز املقبل.
ويف ما ييل الفائزين يف املركز االول يف تحدي املهارات:

ميشال رزق ورويب عبود )ما دون 10 سنوات(، روبن خليل 
وتيا منصور )مادون 12 ســنة(، ادوين سعد وجاين منصور 
)ما دون 14 ســنة(، كيفن حنني وماغايل عقل )ما دون 1٦ 
سنة( وجورجيو عشقويت وكاترينا عامد )ما دون 18 سنة(.
اما الفائزين يف املركز االول لتسديد الرميات الثالثية فهم : 

شان ســابا وجاين منصور )ما دون 14 سنة(، نديم اسمر 
)ما دون 1٦ ســنة(، كارل قزح وكاترينــا عامد )ما دون 18 

سنة(. 

املــــــهــــــارات تـــــحـــــدي  ــة  ــ ــول ــ ــط ــ ب ــات  ــ ــي ــ ــف ــصــ ــ ت  : ســـــّلـــــة 
ــد الــــرمــــيــــات الـــثـــاثـــيـــة فـــــي »ايـــنـــيـــرجـــي« ــ ــدي ــ ــس ــ وت

شــارك لبنان يف البطولة العربية الثانية والعرشين أللعاب 
القوى يف تونس عرب البعثة املؤلفة من تسعة العبني والعبات، 
رئيــس البعثة عضو االتحاد فيليب بّجــاين واملدربني روجيه 
بّجاين وراشــم بغداد.وإنتهت باحراز  لبنــان ثالث ميداليات 

برونزية.
وقد جاءت النتائج عىل النحو التايل :

 يف اليوم األول،ســّجل محمد حنوف زمن 50.٦4 ثانية يف 
مسابقة 400 م واحتل املركز الخامس يف مجموعته.

ويف نصف نهائيات مســابقة ال 100م، ســّجلت كّل من 
عزيزة ســبيتي،نور الدين حديد وجاد الخوري توقيت 11.80 
ثانية، 10.72 ثانيةو11.25 ثانية عىل التوايل. وجاءت عزيزة 
يف املركز الثاين، نور الدين يف املركــز الرابع وجاد يف املركز 

السادس. تأهلت عزيزة ونور للنهائيات.
ويف الوثب الطويل للسيدات، قفزت كريستال الصانع ٦1.5 

مرت واحتلت املرتبة الخامسة.
أمــا  يف اليوم الثاين،  فقد أحرزت عزيزة ســبيتي ميدالية 
برونزية للبنان وحققت رقام« قياسيا« وطنيا« لبنانيا« جديدا« 

يف نهايئ مسابقة ال 100م سيدات بزمن 11.٦8 ثانية...
ويف نهايئ ال 100 م رجال، ســّجل نورالدين حديد توقيت 

10.57 ثانية واحتل املركز السادس.
أما يف مســابقة ال 1500م رجال،  فقد سّجل بيرت خوري 

توقيت 3:53.٦٦ دقيقة وجاء يف املركز الثامن.
ويف الوثب العايل للسيدات، قفزت ميساء معوض 1.٦8 مرت 

واحتلت املركز الخامس.
أما  يف اليومني الثالث والرابع فقد جاءت النتائج كام ييل:

يف نصف نهايئ مســابقة 200 م رجال، سّجل كّل من نور 

الدين حديد وجــاد الخوري زمن 21.00 ثانيــة 22.02 ثانية 
عىل التوايل وتأهــل نوراىل النهائيات. وفيالنهائيات، فقد فاز 
نورالدين مبيدالية برونزية ثانية  للبنان حيثسّجلتوقيت 21.0٦ 

ثانية .
ويف نصف نهايئ مســابقة ال 200 م سيدات، سّجلت كّل 
من عزيزة سبيتي وميســاء معوض زمن 23.93 ثانية ٦3.25 
ثانية عىل التوايل. تأهلت عزيزة اىل النهائيات. ويف النهائيات، 

سّجلت عزيزة توقيت 23.80 ثانية وجاءت يف املركز الرابع.
أما يف مســابقة ال 800م رجال،  فقد ســّجل كّل من بيرت 
خــوري ومحمد حّنوف  توقيــت 1:57.53 دقيقة و ٦1.1:54 

دقيقة عىل التوايل.
ويف مسابقة ال 1500م سيدات، فقد شاركت الالعبة جوان 

مكاري وسّجلت توقيت 4:42.51 دقيقة. 
يف سباق النصف ماراثون فقد جاءت نرسين نجيم يف املركز 

الرابع بزمن ›‹25‹ 1:24د.
 ويف ختام البطولة، فازلبنــان مبيدالية برونزية ثالثة يف 
ســباق400×4  تتابع ســيدات بتوقيت 4:12.88  دقيقة،وقد 
تألّف فريق التتابع من: عزيزة سبيتي، كريستال الصانع،جوان 

مكاري وميساء معوض.
ويف هذا السياق، هنأ رئيس االتحاد اللبناين أللعاب القوىل 
البعثة عــىل امليداليات  روالن سعادة،باســم عائلة االتحاد، 
الثالث التي تّم احرازها يف تونــس منوهاً بالدور الكبري الذي 
تلعبه ألعــاب القــوى اللبنانية عىل الصعيــد الخارجي وما 
النتائج املحققة سوى دليل عىل ذلك.بدوره، نّوه رئيس البعثة 
فيليب بجاين بروح املســؤولية لدى الالعبني والالعبات خالل 

االستحقاق العريب.

البطولــــــة العربية في ألعاب القــــــوى : 3 برونزيات للبنان

البعثة مع املدربني روجيه بجاين وراشم بغداد فيليب بجاين مع الالعبني والالعبات مع ميدالياتهم

تصدرت الســويد املجموعة الخامســة وأقصت بولندا من 
بطولة أوروبا لكرة القدم بعدما ســجلت هدف الفوز 3-2 يف 
الوقت املحتســب بدل الضائع يف واحدة مــن أكرث مباريات 

البطولة إثارة أمس األربعاء.
وبدا أن الســويد يف طريقهــا للفوز بعدمــا أحرز إميل 
فورزبريغ ثاين أرسع هدف يف تاريخ بطوالت أوروبا بعد 82 

ثانية فقط، ثم ضاعف النتيجة يف الشوط الثاين.
لكن روبرت ليفاندوفســي، الذي ردت العارضة محاولتني 
له يف الشــوط األول، قلص الفارق بعــد دقيقتني من هدف 
السويد الثاين بتســديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ثم 
أضاف الهدف الثاين له ولفريقه يف الدقيقة 84 ليمنح املباراة 

نهاية مثرية.
ومنح فيكتور كاليسون الفوز للسويد يف الوقت املحتسب 

بدل الضائع.
ويف دور الستة عرش، ســتلتقي السويد مع أحد املنتخبات 

صاحبة املركز الثالث يف غالسكو يوم الثالثاء املقبل.
وستلتقي إســبانيا، التي سحقت ســلوفاكيا 5-صفر يف 
املباراة الثانية باملجموعة الخامسة، مع كرواتيا يف كوبنهاغن 

يوم االثنني املقبل.
وسجل اهداف اســبانيا مارتني دوبرافكا حارس سلوفاكيا 
بالخطأ يف مرماه بالدقيقة )30(، وإميريك البورت )3+45(، 
وبابلو سارابيا )5٦(، وفريان توريس )٦7(، وكوكا بالخطأ يف 

مرماه )71(.
وحصل منتخب أوكرانيا بقيادة املدرب أندريه شيفشــينكو 

عىل هدية مثينة من نظريه اإلسباين يف يورو 2020.
وضمنت أوكرانيا التأهل إىل مثن نهايئ اليورو كأحد أفضل 

املنتخبات الحاصلة عىل املركز الثالث يف املجموعات الست.
وجاء ذلك بعد أن تغلبت إسبانيا عىل سلوفاكيا بنتيجة 0-5، 
األوروبية،  بالبطولة  الخامســة  املجموعة  منافسات  ضمن 
لتحجــز أوكرانيا مقعدا بني أفضــل 4 منتخبات حاصلة عىل 

املركز الثالث.
يذكر أن منتخبات أوكرانيا وســويرسا وتشيك ضمنت حتى 
اآلن التأهل من املركز الثالث، بينام مل يحسم بعد صاحب املقعد 

الرابع.

ــة أمــــــــم أوروبـــــــــــــا فــــــي كــــــــرة الــــــقــــــدم : ــ ــول ــ ــط ــ ب
السبانيا كــاســح  ــوز  وفـ وتــتــصــدر  بــبــولــنــدا  تطيح  الــســويــد 

من مباراة السويد وبولندا

كشف تقرير صحفي إســباين، أمس األربعاء، عن حقيقة 
توصل برشــلونة التفاق مع األرجنتيني ليونيل مييس، قائد 

الفريق، حول تجديد عقده.
وينتهي عقد مييس مع برشلونة بعد أسبوع من اآلن، ومل 

يعلن أحد الطرفني التوصل التفاق حول التجديد حتى اآلن.
وأكد مصــدر مقرب من ميــيس، لصحيفة »ســبورت« 
الكاتالونية، أن الربغــوث األرجنتيني مل يتوصل التفاق حول 
تجديد عقده مع برشــلونة حتى اآلن، عــىل عكس األخبار 
املنترشة والتي تفيد مبنحه خوان البورتا، رئيس برشــلونة، 

موافقته عىل التجديد.
وأضافت الصحيفة، أنه سبق وأن قدم خوان البورتا عرًضا 
ملييس بالتجديد ملدة موســمني، إال أن النجم األرجنتيني مل يرد 
الصحيفة، إىل وجود محادثات يومية،  حتى اآلن. وأشارت 
ورغبات متبادلة يف االستمرار، لكن ال يوجد يشء رسمي 

اآلن. حتى 
يذكر أن خوان البورتا رئيس برشــلونة، رصح مؤخرا بأنه 

متفائل بشأن موافقة مييس عىل عرض التجديد قريبا.

{ فيدال: مييس سيبقى يف برشلونة {

من جهته، يعتقد الالعب التشــييل، أرتــورو فيدال، الذي 

يعد صديقا مقربا للمهاجم ليونيل مييس، ولعب بجانبه يف 
برشــلونة بني عامي 2018 و2020، أن األرجنتيني سيتسمر 

بني صفوف البارسا العام املقبل، لكنه ليس متيقنا من ذلك.
وقال فيدال، خالل مقابلة مع إذاعة )W Radio( الكولومبية 
»أعتقد أنه سيتســمر، إنه يحب برشلونة، وهناك لديه أرسته 
وأشياؤه، ومن أجل كل هذه السنوات التي لعب فيها كرة القدم 

يف إسبانيا، أعتقد أنه سيستمر«.
واســتدرك »لكنني لســت متأكدا.. إنه قرار يجب أن يتخذه 
هو مع أرستــه، وأمتنى أن يتخذ القرار األفضل«. وأكد الالعب 
التشييل أنه تجمعه صداقة »مدهشة« و«رائعة« مع مييس، 

مشريا إىل أنه يتحدث معه كثريا عرب )واتساب(.
ومن بني األندية التي دافع عن قميصها، قال فيدال إن أكرث 
مكان أعجبه كان برشــلونة »بفضل اللغة واألجواء وأسلوب 
الحياة هنــاك، باإلضافة إىل أصدقايئ هنــاك: ليو )مييس( 

ولويس )سواريز( وجوردي )ألبا(«.
وأردف »كانت لدي صداقات قوية يف فرق أخرى أيضا.. لكن 

من ناحية اللغة وأسلوب الحياة أفضل برشلونة«.
واعترب العب إنرت ميــالن أن الدوري اإليطايل هو األصعب، 
من بني املســابقات التي خاضها، معلال ذلــك بأن »املباريات 

تكتيكية بشكل كبري ومعقدة للغاية«.

ــده ــع بـــرشـــلـــونـــة لــتــمــديــد عــق ــ ــق بـــعـــد م ــف ــت ــم ي ــ ــي ل ــس ــي م

ســجل العب االرتكاز دياندري أيتون سلة ساحقة »قاتلة« 
قبل أقل من ثانية من صافرة النهاية، ليمنح فريقه فينيكس 
صنز فــوزاً بفارق نقطة عىل ضيفه لــوس أنجليس كليربز 
104-103 الثالثــاء، وتقدماً 2-صفر يف سلســلة مباريات 
نهايئ املنطقــة الغربية يف »بالي أوف« دوري كرة الســلة 

األمرييك للمحرتفني.
ومرر جاي كراودر قبل 0,7 ثانية من نهاية املباراة، كرة من 
خلف خط امللعب »عىل املقــاس« لزميله دياندري الذي ارتقى 
فوق الجميع وســجل سلة ســاحقة »دانك« برغم محاولة 
الكروايت ايفيتشــا زوباتش اعرتاضه، منحــت التقدم لصنز 

بفارق نقطة.
وساهم أيتون بـ 24 نقطة و14 متابعة وديفن بوكر بـ 20، 
فيام كان أفضل مسجل لدى الفريق الفائز كامريون باين مع 

29 نقطة و9 متريرات حاسمة. 
وعرف صنز من »أين تؤكل الكتف«، عىل الرغم من افتقاده 
لجهود صانع ألعابه »محرك« اللعب الهجومي كريس بول الذي 
يخضع حاليــاً لربوتوكول صحي مرتبط بفريوس كورونا من 

دون تحديد أي موعد لعودته إىل املالعب.
يف املقابــل، بدا أن كليــربز يتجه ملعادلة السلســلة بعد 
خســارته يف املباراة األوىل 114-120 األحد، حيث نجح يف 
الرّد بقوة يف الربع الثالــث عىل تأخره بفارق 9 نقاط، ليعود 
ويتقــدم عىل صاحب األرض يف الدقيقــة األخرية من الربع 
الرابع بفضل 10 نقاط توالياً لجناحه بول جورج، إالّ أنه سقط 

بالرضبة القاضية.
وتألق يف صفوف الخارس جورج مع 2٦ نقطة و٦ متابعات 
ونفس عدد التمريرات الحاســمة، فيام أضاف كل من ريدجي 
جاكسون 19 نقطة، الكروايت ايفيتشــا زوباتش 14 نقطة 

و11 متابعة ولويك كينارد 10 نقاط.
وبات يتوجب عىل كليــربز الذي خــاض مباراته الرابعة 
توالياً يف »بالي أوف« مــن دون نجمه كواهي لينارد إلصابة 
يف الركبة يف احتاملية عدم متكنه من اللعب مجدداً يف هذه 
السلسلة، أن ينتفض بعد خسارته الثانية توالياً مع عودته إىل 
ملعبه »ستابلز سنرت« يف لوس أنجليس لخوض املباراة الثالثة 

الخميس.

أليــتــون قــاتــلــة  بــســلــة  كــلــيــبــرز  عــلــى  لفينيكس  مــثــيــر  فـــوز 



1ـ دكار، هافانا، رك
ليبرييا انغوال،  2ـ 

3ـ نيامي، أول، دف
4ـ وعد، لونجني، عام

5ـ يم، دس، أوس، المت
الربازيل آسا،  6ـ بريد، 

7ـ آر، ربان، باركر، نووي
8ـ ليت، ســل، بون، ابد، 

دنس

9ـ لطّوا، العشــري، ميل، 
سا

10ـ يا، ليخا، دردار، بوش
تل،  أنابيــــب، ين،  11ـ 

له ينا
قانا،  البدن،  ليــرت،  12ـ 

بط
13ـ يا مســهرين، صور، 

يل قند

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

 دولة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  سيزار فرانك 

اخترب معلوماتك

1ـ مدينــة يف الواليات 
املتحدة. 

2ـ صحيفة خليجية. 
موســيقية،  نوتة  3ـ 

حرف جر. 
4ـ مغنية لبنانية.

5ـ أقوال سائرة.

شــال  يف  مدينة  1ـ 

إيطاليا. 

2ـ أمري بريطاين. 

3ـ فرَح، باٍل.

4ـ بلدة يف البقاع. 

5ـ دولة آسيوية.

شــاعر مرصي راحل كتــب العديد من األغاين ملعظم 

املطربني واملطربات املرصيني والعرب، ويعترب من أشهر 

كتاب األغنيــة املرصية يف النصف الثــاين من القرن 

العرشين.

 إسمه مؤلف من 13 حرفا. إذا جمعت:

9+5+2+8+6 - فريق كرة إسباين.

8+5+1+7+13 - فريق كرة لبناين.

11+12+8+7 - مدينة سورية.

2+4+9+5 - برج مشهور. 

12+3+8+13 - حرب. 

1+10+3 - قصَد فعل. 

9+1+5 - زوج.

11+3 - فاِصل.

1ـ ما إســم الدولة التي فــازت بامليدالية الذهبية يف 

مسابقة كرة القدم بدورة األلعاب األوملبية الصيفية التي 

أقيمت يف لندن سنة 1948؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم الطائر الذي يعترب صاحب أعىل مقدرة عىل 

السمع، إذ ان سمعه أقوى من سمع االنسان سبع مرات؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية سنة طّبق لبنان قانون األحزاب السياسية؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم العاصمة االفريقية التي أسسها الهولنديون 

سنة 1652؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اسم الشعب القديم الذي أول من استعمل االسمنت 

يف البناء؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ من هو الشــاعر والفارس الجاهــي الذي لّقَب بـِ 

الفلحاء؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية ســنة اجتاز القائد القرطاجي هنيبعل جبال 

االلب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم املمثلة املرصية املعتزلة التي إسمها األصي 

قدرية قدري، وشقيقة ملمثلة مشهورة؟ 

1ـ دانوب، الليايل
2ـ كنيع، بريطانيا
3ـ أغادير، تو، أتّم

4ـ روم، مري، الربس
5ـ ليل، دبس، ي ي
6ـ ها، ود، األخبار

7ـ انسان، ال، لن
8ـ فلوج، بع، نبّي
9ـ ايليا أبو شديد

10ـ نّب، نو، أنري، نّص
11ـ ايد، سار، رّدت
12ـ رفع، لكأ، القّر

13ـ ري، الرببري
14ـ كاملار، دم، ينّق

15ـ مان، لبنان
16ـ تزود، وا

17ـ يونس شلبي
18ـ إليسا، هطل

؟ من هو
من هي؟

1ـ كاتب فرنيس راحل، صالَح 
ووادَع لفرتة. 

2ـ صّوتــت القوس، اعتادنا 
عىل. 

3ـ أديب وفيلســوف أمرييك 
راحل. 

4ـ بَدن، الواحد بعد اآلخر، هنّي. 
5ـ تُرّدد يف لعبة طاولة الزهر، 
االســم الثاين لرئيس ســوداين 

راحل، ماركة حليب مجفف. 
أخــربَ، مغنيــة خليجية  6ـ 

راحلة. 
7ـ عاصمــة أوروبيــة، غري 

متزّوج، حرف جزم. 
8ـ كاتــب أمرييك مشــهور 

راحل.
9ـ ماركة غذاء لألطفال، سرتَ 

وغطّى القضية. 
10ـ عاصمــة أوروبية، لقب 

غريب. 
لبناين  داخليــة  وزيــر  11ـ 

سابق. 
تذيعني  الَحــّب،  يــرّض  12ـ 

الخرب، جواب. 
13ـ دولة آســيوية، مقياس 

أريض، يحمله كل شخص. 
14ـ لالســتدراك، بلــدة يف 

الجنوب، جبال أوروبية. 
15ـ مطربة لبنانية.

، إســم أربعة  16ـ حــرّك وهزَّ
أباطرة بيزنطيني.

17ـ الرقاد، يستعمل مع النب. 
18ـ مغــن وفنــان ســوري 

صاحب الصورة. 

راحل  برازيي  كاتب  1ـ 
الربازيلية،  بالــروح  لّقَب 

فوالذ.
2ـ قائــد مشــهور يف 

التاريخ، تغيري اليشء. 
3ـ نقيــم مأدبة طعام 
عامــرة، كاتــب إيرلندي 

مشهور راحل.
خاّصة  مبهمة  عهَد  4ـ 
للغسيل،  مســحوق  إىل، 

فرَح، نوتة موسيقية.
5ـ تثاقلتــم يف امليش، 
فيلم  أمريكيــة،  مدينــة 
لنجــالء فتحي وحســن 

يوسف. 
6ـ يأيت بعــده، ضمري 

منفصل، أضاَء، قعَد. 

7ـ وزيــر امللــك، ممثل 
مرصي راحل، غري مطبوخ. 
8ـ يف العود، يشاهدين، 

عربَ، امرباطور روماين. 
وظهَر  طلــع  هزَم،  9ـ 
القمر، لهب النار، عاصمة 

أوروبية.
10ـ غري محرتف، فندق 

يف بريوت، عطَّش. 
11ـ القريب، أبسط وأمّد 

السّجادة، الناِسك. 
12ـ صّوَت وطنَّ الذباب، 
هــدَم، فريق كرة فرنيس، 
يفشل ومل ينجح، آلة طرب. 
13ـ أعطوهــم بالَيــد، 
العروق،  يف  يجري  هرَب، 

ممّر.  

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(

تقــرّب من الطرف اآلخــر وحاول االهتام 
والعناية به أكرث يك ال يســود الجفاء بينكا. 
تســوية األمور متوقفة عىل ادراكك وتفّهمك 

للوضع. 

اترك املشــاكل والهموم وراء ظهرك وانظر 
اىل األيام الجميلة املقبلة. ال تبخل عىل حبيبك 
واعطــه املزيد من الحــب والحنان ألنه فعال 

بحاجة اليك. 

تثري اعجاب املحيطني بك وتجتذب احرتامهم 
ومحبتهم. ال ترتك شيئا دفينا يف قلبك، واطرح 
كل مــا يجول يف رأســك للمناقشــة واألخذ 

والعطاء. 

أمورك العملية يف هذه اآلونة تحسنت ولكن 
ليــس هذا كل ما تتمناه وتريده. اذا كانت لديك 
رغبة يف قضاء عطلة قصرية مع الطبيعة فال 

ترتدد. 

مســائل مهنية تجعلك تنىس األشــخاص 
األحباء الذين يحيطــون بك. قد تفوز ببعض 
االنتصارات الجريئة يف بعض املواقف فاكتف 

بذلك مؤقتا.  

ال ترتدد يف حســم موقفك من مســألة ال 
ميكنــك أن تبقى حياديا حيالهــا. أصدقاؤك 
كثــريون، وكرمك الزائد وقلبك الكبري يحمالن 

السعادة ملحيطك. 

هنــاك من يفكر عنك كثريا يف هذه املرحلة 
ومن واجبك افهامه انك ســيد نفسك وحياتك. 
نجاحك ســيكون الرد الحاسم عىل املشكّكني 

والخبثاء. 

تحظى هذه الفــرتة بنجاح مل تكن تتوقعه 
عىل االطــالق، فانتظر مكافــأة قيمة عىل 
جهودك. اهتم باألشخاص الذين كانوا السبب 

يف سعادتك. 

أنت اآلن يف أمّس الحاجة اىل فرتة من الهدوء 
والراحة تجمع فيها كامل قواك، وتنطلق بعدها 
بحيوية ونشــاط. ما يجــيء يجب أن تتقبله 

بابتسامة. 

الفراغ يضايقك يف هذه الفرتة، فأنت لست 
معتادا عىل تلك األجواء الهادئة واململة. حاول 
اعادة النظر بأمــور قدمية مفيدة كانت طي 

الكتان. 

حيويتك تبقى متدفقــة اليوم وأمورك تبدأ 
بالتحســن والتقدم. ستســاند أحــد الزمالء 
األوفياء يف عمله، وتنفذ الطلب بطيبة خاطر، 

وبكل مودة واخالص. 

ال تدع أحدا يتدخل يف شؤونك الخاصة وابتعد 
عــن الجدال يف األمور التي تثري حساســية. 
الصرب مفتاح الفرج وهو كفيل بقلب املعادلة 

لصالحك.

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

اليونان
املغرب

املكسيك
احجية
اجتهاد

اخالص
اهتام
اندفاع
احتواء

برازيليا
تايوان

ترب
تحليل
تقرير
تبولة

ثغر
حرية

حصيلة
حجرة
حديث
دبابة

دورية
دجاجة

دجلة
دراق

ذريعة
قطار

قفص
قنديل

قباع
كان

كواليس

كهرمان
كيان

لوز
لرية

لياقة
ملهاة

مصانع
موزار

مرح
مساعدة

مصري
موزامبيق. 

الحل السابق

الحل السابق

باراغواي

اعداد : فيليب شاس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ مهنة طبيب.

2ـ سنة 1949

3ـ جون فليرش. 

4ـ يف الدورة الخامسة يف ستوكهومل.

5ـ سنة 1964

6ـ مدينة سان دييغو.

7ـ يف كوريا الجنوبية. 

8ـ اليوبيل الساتاين.

1ـ اياتا. 

2ـ ليندل. 

3ـ علجوم. 

4ـ رنّه. 

5ـ سلفها. 

1ـ العدس. 

2ـ ييل. 

3ـ انجرف.

4ـ تدّونه. 

5ـ الْمها.
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ــن ــ ــ ــى املواطــ ــ ــ ــ ــة عل ــ ــ ــ ــتكون كارثي ــ ــ ــا ســ ــ ــ ــ ــاوف وتداعياته ــ ــ ــ ــع واملخ ــ ــ ــ ــة ترتف ــ ــ ــ ــط العاملي ــ ــ ــ ــعار النف ــ ــ أســ

»املفاوضات النووية«: ايران تؤكد االتفاق على رفع عقوبات أميركية

اليونان مــع  الدفاعية  الشراكة  لتعزيز  أميركي  قــانــون  مــشــروع 

مؤتمر برلين 2: اتفاق على انسحاب متدرج للقوات األجنبية في ليبيا
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1(  )تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

االحد املايض وبحثا يف سبل معالجة العقد املستعصية ال سيام 
مسألة تســمية الوزيرين املسيحيني. لكن البحث مل يصل اىل 
نتائج محددة وحاسمة بل ان باسيل بقي عىل موقفه والتمسك 

برفض تسمية او مشاركة الرئيس الحريري يف تسميتهام.
وكشف املصدر عن ان الحاج صفا تواصل مجددا مع باسيل، 

من دون ان يرشح اي جديد عن نتائج ما جرى حتى االن.
واضاف ان النقاش مستمر ومل يكتمل، لكن االجواء ال توحي 
بامكانية تحقيق خرق جدي رسيعا. واشار اىل ان الحزب عىل 
تواصل مستمر ومفتوح ايضا مع الرئيس بري الذي اكد ويؤكد 

استمرار مبادرته.
ولفت املصدر اىل انه عىل الرغم وجود الرئيس الحريري يف 
الخارج فان مصادره اكدت ان عىل تواصل مســتمر مع الرئيس 
بــري، وان وجوده خارج البالد ال يؤثر وال يعيق عملية التاليف 
اوال النه ميلك االدوات الالزمة ليك يكون حارضا يف كل اجواء 
مــا يجري، وثانيا النه ابدى كل تجاوب مع مبادرة الرئيس بري 

الذي تحظى بدعم جامع من الداخل والخارج.
واعرب املصدر السيايس عن خشيته من ان يكون هناك قرار 
لهذا الطرف او ذاك بابقاء االزمة الحكومية عىل حالها لغايات 
سياسية تتجاوز الحكومة اىل حسابات االستحقاقات االخرى 
مثل االنتخابات النيابية والرئاسية. لكنه استدرك قائال ان جهود 
حزب الله مســتمرة وستتواصل لكنها كام ابلغ الحزب باسيل 
ليست منفصلة عن مسار مبادرة بري وما وصلت اليه قبل حرب 
البيانات مؤخرا بني بعبدا وعني التينة واالجواء املتشــنجة التي 

احدثها مؤمتر باسيل.
من جهة اخرى واصلت اوساط مقربة من العهد الحديث عن 
خطوات جديدة قد يقدم عليها الرئيس عون ســعيا للخروج من 
دوامة االزمة الحكوميــة ، لكنها تكتمت حول هذه الخطوات 
مشــرة اىل ان الهــدف منها االنقاذ والحلول وليس تســجيل 

املواقف.

ونفت مصادر مقربة من بعبدا يف هذا االطار املعلومات التي 
بثها بعض وســائل االعالم عن ان رئيس الجمهورية يف صدد 
البحث عن الية دستورية لسحب التكليف من الرئيس الحريري، 
واعتربت ان مثل هذه املعلومات هي من نسج الخيال الن الرئيس 
عون يعرف الدســتور جيدا وال يقدم عىل اي خطوة ال اســس 

دستورية لها.
عىل صعيد آخر تتواصل فصول دخول البالد عمليا يف مرحلة 
رفع الدعم بشكل مطرد وغر معلن، السيام ان نتائج رفع الدعم 
الشامل ستكون كارثية وستشل البالد وتأخذه اىل املجهول يف 
ظل عدم وجود خطة بديلة شــاملة او عىل االقل ترشيد الدعم 
ليبقــى مؤمنا للفيول والطحني واالدوية االساســية وجزئيا 
املحروقات عىل اســاس احتساب الدوالر بـ ٣٩00 لرة بدال من 

1٥00 لرة.
اما املواد الغذائية فقد اصبحت كلها غر مدعومة بعد توقف 
مرصف لبنان عن تغطية اي منها. وقد اعلن نقيب مســتوردي 
املواد الغذائية هاين بحصيل ان كل املواد املدعومة وزعت، وانه 

باالجامل فان دعم السلة الغذائية يعترب منتهيا.
وبالنســبة للدواء يســتمر تفاقم ازمة فقــدان االدوية من 
الصيدليات، بينام يتواصل الحديث ان مســتودعات االدوية ما 

زالت مليئة باالدوية.
ويف شــان وضع الكهرباء مل يطــرأ اي جديدة بعد توقيع 
الرئيسني عون ودياب ووزير املالية مؤخرا اعتامدا ماليا قيل ان 
يحسن التغذية بالتيار بنسبة معينة، لكن ما حصل هو العكس 
حيث بقيت التغذيــة ترتاجع باالضافة اىل نظام التقنني الذي 
بدأه اصحاب املولدات بسبب صعوبة تامني مادة املازوت بالسعر 

الرسمي.

{ البطاقة التمويلية وكرة نار رفع الدعم {
ومــع تدحرج كرة نار رفع الدعم الذي دخلت البالد عمليا يف 
مفاعيلــه من دون قرار علني ورســمي، واصل مجلس النواب 
امس مناقشة مرشوع قانون البطاقة التمويلية بوترة ناشطة 
يف محاولة الســتدراك ما ميكن استدراكه من النتائج الكارثية 

التي ســترتتب عن رفع الدعم الشامل او ترشيده ليقترص عىل 
مادة الفيول اويل واملحروقات والدواء والطحني بشكل جزيئ.

ووفقا لالجواء التي ســادت يف جلســة اللجان املشرتكة 
امس فــان االراء اجمعت عىل تاييد مــرشوع البطاقة لكنها 
تباينت حول االجوبة عىل ثالثة اسئلة مطروحة هي: طريقة 
متويــل البطاقة، حجم تغطيتها ومنصة بيانات العائالت التي 
ستستفيد منها، وعالقة اقرارها مبوضوع رفع او ترشيد الدعم.

وعكس نائب رئيس املجلس اييل الفرزيل الذي ترأس الجلسة 
توجهــات الرئيس بري، مؤكدا ان جلســات اللجان ســتكون 
متواصلــة قبل وبعد الظهر ان اقتىض االمر لحســم املرشوع 
متهيدا ملناقشــته واقراره بصورة نهائيــة يف الهيئة العامة 

للمجلس.
وعلمت الديار ان نقاشــات طويلة دارت خالل الجلسة حول 
طريقــة التمويل وخلفية التعاطي مع هذا املوضوع. وتبني ان 
البنك الدويل ابدى استعداده لزيادة تامني مبلغ اضايف عىل الـ 
24٦ مليون الذي اقر ســابقا لشبكة االمان االجتامعي ليصبح 

املبلغ ما بني ٣٦0 و4٦0 مليون دوالر.
واضافت املعلومات انه يف سياق النقاش الذي كان جرى يف 
الجلسة الســابقة فان املبلغ الذي سيخصص للعائلة الواحدة 
هــو ٩٣ دوالرا بــدال من 1٣٧ كــام ورد يف املرشوع وذلك يف 
محاولــة لتغطية ٧٥0 الف عائلة بكلفــة اقل ميكن تامينها 
 مــن دون الحاجة اىل اي مبلغ مــن احتياطي مرصف لبنان.

وقالت ان اقرتاح تكتــل لبنان القوي املتعلق بتغطية 200 الف 
عائلــة من خالل اعطاء املودعني الذين ال ينطبق عليهم تعميم 
مرصف لبنان االخر مئة دوالر من ودائعهم شــهريا قد نوقش 
ايضــا، وان العديد من النواب عارضوا واســتغربوا هذا الطرح 
باعتبار انه يوفر الدوالرات لهذه العائالت من حســاباتها التي 

هي حق لها وال مّنة الحد عليها يف ذلك.
واوضحت املصادر ان عدد العائالت التي يغطيها قرض شبكة 
االمان )24٦مليون دوالر ( هو 1٨2 الف عائلة يضاف اليها ٧1 
الف عائلة لبيانات العائالت االكرث فقرا، و24٣ لبيانات احصائية 

اخرى غر محسومة ليصبح الرقم 4٩٦ الف عائلة. واذا احتسب 
الرقم املتعلق باقرتاح التيار يصبح مجموع العائالت املحسوبة 
٦٩٦ الف عائلة، ويبقى تنظيم بيانات الباقي اي ٥4 الف عائلة.

لكن املصادر النيابية قالت ان هذه الحســابات الرقمية غر 
محســومة، وان النقاش مستمر حول هذه النقطة باالضافة 
اىل كيفية تامــني املبلغ االضايف عىل مبلغ البنك الدويل الذي 

يرتاوح بني ٦0 ومئة مليون دوالر.
وبعيدا عن تعقيدات لغة االرقام فان نقاشا اساسيا مل يحسم 
يف اللجان حول عالقــة تطبيق البطاقة التمويلية مع مصر 
الدعم. وتباينت االراء بني من اكد عىل ان يواكب مرشوع البطاقة 
مــع مرشوع ترشــيد الدعم وليس رفعه، محــذرا من ان رفع 
الدعم الشامل يف غياب البدائل ويف ظل تدين رواتب ومداخيل 
اللبنانيني يعني شــلل الدولة وانقطــاع املوظفني والعامل عن 
اعاملهم .وشدد آخرون عىل اقرار البطاقة وعدم ادخال املجلس 
يف دوامــة ومعمعة الدعم الــذي يجب عىل الحكومة الحالية 
الفصل به او عىل االقل احالة خطة ترشــيد الدعم اىل املجلس 

ملناقشتها واتخاذ املوقف املناسب منها.

{ فضل الله للديار {
وشــن عضو كتلة حزب الله النائب حســن فضل الله خالل 
الجلســة هجوما عنيفا عىل السياســات املالية واالقتصادية 
التــي اتبعت واوصلتنا اىل ما وصلنا اليه، مؤكدا تاييد البطاقة 

التمويلية مع تحديد واضح لطريقة التمويل.
وقال بعد الجلســة للديار: موقفنا واضح ورصيح، لقد ايدنا 
ونؤيــد مرشوع البطاقة التمويلية مع تحديد طريقة متويلها 
دون املس باالحتياطي يف مرصف لبنان واموال املودعني. واكدنا 
اننــا نناقش البطاقة التمويلية وال نناقش موضوع الدعم. اما 
ترشــيد الدعم فيحتاج اىل ان تتقدم حكومة ترصيف االعامل 
مبرشوع قانون واضح يف شــأنه، وعىل ضوئه نحدد موقفنا 
منــه. اما اليوم نحن نناقش حــرصا مرشوع قانون له عالقة 
بالبطاقة التمويلية مع االسف بعد ان اوصلنا تراكم السياسات 

املالية واالقتصادية اىل ما وصلنا اليه.

بعض الدول البعيدة عن مصدره )األردن مثالً(، يُعيد إىل األذهان 
فرتات اإلقفال الكاملة يف الدول والتي تُهّدد اإلقتصاد نظًرا إىل 
أن: )1( ال تأكيد فعليا عىل فعالية اللِقاحات ضّد املُتحور الجديد، 
و)2( قسم كبر من الدول مل يستطع الحصول عىل كمية كافية 
مــن اللٍقاح، و)٣( هذا املُتحــّور أنتج مُتحورا أخر أكرث خطورة 

ُسّمي بالـ »دلتا بالس«.
إذا نــرى أن النمو االقتصادي التدرجي الذي بدأت تُســّجله 
اإلقتصــادات العاملية، ال يزال عرضة لتهديدات فروس كورونا 
ومتحّوراته التي ال تزال تظهر بشــكل غر ُمرتقب. وهذا األمر 
يُقلق صندوق النقد الدويل ولكن أيًضا العديد من املؤسســات 

ومراكز األبحاث اإلقتصادية حول العامل.

{ كورونا والطلب عىل النفط {
إًذا ومام تقّدم نرى أن تفيش الفروس يعني بكل بســاطة 
إقفــاال للامكينة اإلقتصادية وبالتــايل إنخفاض الطلب عىل 
النفــط، يف حــني أن إختفاء الفروس يعني عودة النشــاط 
االقتصادي وزيادة الطلب عىل النفط. مبعنى أخر، إذا إستطاعت 

الحكومات الســيطرة عىل الفروس، ستكون عودة االقتصاد 
رسيعة وســرتفع الطلب عىل النفط إىل مســتويات عالية 
سرتفع معها سعر برميل النفط إىل أكرث من ٩0 دوالرا أمركيا 
يف نهاية هذا العام بحســب املُحاكاة اإلحصائية التي قّمنا بها 
والتي تُظهر أن ديناميكية اإلرتفاع رسيعة جًدا وهو ما يعرفه 
الالعبــون يف األســواق املالية. من هنا نــرى أن اإلرتفاع يف 

األسعار قد يكون رسيعا جدا.
إال أنه يف مقابل هذه الديناميكية التصاعدية، هناك عدد من 
املعوقات التي قد تؤّدي إىل كرس هذا املنحنى التصاعدي أو عىل 

األقل التخفيف من حّدة اإلرتفاع:
أوال – االتفــاق عىل الربنامج النــووي اإليراين والذي إذا ما 
حصل ســيفتح الباب أمام دخول النفط اإليراين إىل األســواق 
العامليــة ولو بكميات صغرة ستســمح بكبح رسعة ارتفاع 

األسعار عىل املدى املُتوّسط إىل البعيد؛
ثانًيــا – إحتامل تفيش وباء كورونــا من جديد وخصوصا 
املتحــّور »دلتــا« و«دلتا بالس« اللذان يُشــكالن تهديدا جديا 
لإلقتصــاد العاملي من باب إقفاله من جديد، وهو أمر إن حصل 
سُيعيد أسعار النفط إىل مستويات تقّل عىل الـ 40 دوالرا أمركيا 
)أنظر إىل الرســم( خصوًصا إذا مــا كان فرتة اإلقفال طويلة 

وعجزت اللِقاحات عن تقديم مناعة ضّد الفروس. هذا املستوى 
– أي 40 دوالرا أمركيا للربميل الواحد – والذي إستحصلنا عليه 
من املُحاكاة التي قّمنا بها، يعتمد عىل فرضية أساســية وهي 
عــودة الفروس يف أوائل خريف هذا العام! عملًيا الطلب عىل 
النفط لن ميوت، بل سيستمر ولو بقيمة أقل نظًرا إىل الحاجة 
إىل النفط يف أمور عديدة وهو ما سينعكس بإرتفاع بسيط يف 

املرحلة التي تيل الهبوط.

{ سعر البنزين يف لبنان {
ســعر صفيحــة البنزين والذي إرتفــع إىل 4٥ ألف لرة يف 
األســبوع املايض، لن يتأخر يف الصعــود خصوًصا أن التّجار 
سيعكســون ارتفاع أســعار النفط العاملية بشكٍل شبه فوري 
يف األســعار املحلّية. أيًضا ونظــًرا إىل تراجع كّمية الدوالرات 
املوجودة يف مرصف لبنان وإستمرار عملية التهريب واإلحتكار 
بشــكل غر مسبوق، من املتوّقع أن يرتاجع الدعم عىل البنزين 
من 1٥00 إىل ٣٩00 لرة للدوالر الواحد وهو ما ســرفع سعر 
الصفيحة يف األيام واألسابيع املُقبلة إىل أكرث من ٧0 ألف لرة 
وذلك خالل فرتة شــهرين كحــّد أقىص عىل أن يتم رفع الدعم 
كلًيــا يف املرحلة التي تيل مام ســرفع ســعر الصفيحة إىل 
أكرث من 1٨0 ألف لرة لبنانية. لكن هذه األرقام – أي أســعار 

صفيحة البنزين – تبقى رهينة عامل أخر وهو أســعار النفط 
العاملية. وبالتايل إذا إستمر ارتفاع سعر برميل النفط عاملًيا إىل 
مستويات تُقارب الـ 100 دوالر أمريك، من املتوّقع أن يعكس 
التجار هذا اإلرتفاع يف األسعار املحلية بشكل مزدوج: أوالً من 
خالل فارق إرتفاع ســعر برميل النفط عاملًيا وثانًيا من خالل 
فارق سعر رصف الدوالر الذي يتداوله التّجار عىل أسعار تفوق 

بأشواط أسعار السوق السوداء )سوق التهريب(.
يف الواقع، ال نســتغرب الوضع الذي وصلنا إليه عىل صعيد 
البنزين خصوًصا أن السلطة التنفيذية مل تستطع وقف التهريب 
وهو ما إنعكس رفعا للدعم، كام مل تستطع هذه السلطة أن تقوم 
بعملية تقييم ألســعار النفط املُستقبلية ورشاء النفط بعقود 
آجلة، بل إعتمدت عىل التجار الذين حتى لو إشرتوا النفط بعقود 
آجلة، فإنهم يبيعونه للدولة اللبنانية بسعر الـ Spot ُمستفيدين 

.Spot والـ Forward بذلك بربح إضايف وهو الفارق بني الـ
كل هــذا اإلرتفاع إذا ما صّحت الســيناريوهات املطروحة 
أعاله، سيؤّدي إىل إستنزاف ُمّدخرات املواطن اللبناين وسيجعل 
األسعار من حوله ترتفع إىل مستويات عالية لن يتمكن معها 
املواطــن من عبور هذه املرحلة القاســية من دون مســاعدة 

خارجية، سواء كانت غذائية أو مالية.

للتوصــل إىل آلية متنع تكرار ما حــدث لالتفاق النووي يف عهد 
ترامب الذي كان انسحب من االتفاق النووي عام 201٨.

وقــال واعظي إن مفاوضات فيينا ال تشــمل سياســات إيران 
اإلقليمية وال برنامجها الصاروخي.

وكان املتحدث باســم الحكومة اإليرانية عيل ربيعي قال الثالثاء 
إنه تم التوصل إىل تفاهم عىل نقاط االختالف يف محادثات فيينا، 
مرجحــا أن املرحلة املقبلة مــن مفاوضات فيينا قد تكون األخرة. 
وأشــار ربيعي إىل وجود مسودة واضحة لالتفاق تم التوصل إليها 
يف جميع اللجان الفنية، مؤكدا أن املســودة تحتاج إىل اتخاذ قرار 

سيايس واضح من قبل جميع األطراف.
وقبل ذلك، قال روحاين إنه يجري وضع اللمســات األخرة عىل 
اتفاق محتمل يف املحادثات التي ستعقد قريبا جولة سابعة منها.

{ ترصيحات عن مسار التفاوض {
يف ســياق متصل، قال وزير الخارجية األملاين هايكو ماس أمس 
إن هناك فرصا جيدة للتوصل يف مســتقبل منظور إىل اتفاق بشأن 
الربنامــج النــووي اإليراين عىل الرغم من النتيجــة التي آلت إليها 
انتخابات الرئاســة يف إيران. وأضاف ماس، خالل مؤمتر صحفي 
مشرتك يف برلني مع نظره األمريك أنتوين بلينكن، أن املفاوضات 

يف فيينا ليست سهلة، وتحدث عن قضايا تقنية عدة تحتاج إىل الحل.
ويف موســكو، قال ســرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية 
الــرويس إن مفاوضات فيينا بشــأن الربنامــج النووي اإليراين 
بلغت املرحلة النهائية تقريبا. وعرب ريابكوف، يف مؤمتر صحفي 
مبوسكو أمس، عام وصفه بتفاؤله العقالين، موضحا أن العملية 
قد تستغرق أسابيع ال شهورا، وأنه يف حال تم اتخاذ جميع القرارات 
الالزمة، وتحقيق قفزة نهائية يف فيينا، فسيكون من املمكن تقنيا 

إنهاء كل يشء يف غضون أيام، حسب قوله.
مــن جهتــه، لوح فرانك ريســرت، الوزير املفــوض لدى وزير 
الخارجيــة الفرنيس، باتخاذ بالده قرارات وصفها بالصعبة إذا مل 

تحقق محادثات فيينا نتائج يف وقت قريب.
وخالل جلســة للجمعية الوطنية الفرنســية )الربملان( أمس، 
اعترب ريســرت أن الوقت يف هذا الشأن ليس يف مصلحة أي طرف 

من األطراف املعنية مبلف االتفاق النووي مع إيران.
ويف مقابل الحديث عن إحراز تقدم ســمح بصياغة مســودات 
اتفاق، قال مستشار األمن القومي األمريك جيك سوليفان األحد 
املايض إنه ال تزال هناك »مسافة كبرة يتعني قطعها« يف ما يتعلق 
بالعقوبات وااللتزامات التي يجب عىل إيران التعهد بها. وتتواصل 
منذ مطلع نيســان املايض يف فيينا املفاوضات غر املبارشة بني 
إيران والواليات املتحدة مبشــاركة أطراف االتفاق النووي األخرى، 
والهدف منها إحياء اتفاق عام 201٥ من خالل عودة واشنطن إليه، 

وامتثال طهران مجددا لكل بنوده.

 )٣٥-F( »بالتسليم العاجل ألي طائرة مستقبلية من طراز »إف-٣٥
ومنح األولوية لتســليم املواد الدفاعية اإلضافية إىل اليونان، مثل 

غرها من البلدان واملناطق األخرى.
ويطلب من وزير الدفاع، مبوافقة وزير الخارجية، تقديم تقرير 
إىل الكونغرس بشــأن االحتياجات الدفاعية ألثينا وكيفية سعي 
الواليــات املتحدة لتلبية هذه االحتياجــات من خالل نقل املعدات 

الدفاعية إىل اليونان.
كام يرصح املرشوع لربنامج حوافز إعادة الرســملة »إي آر آي 
يب« )ERIP( مبســاعدة اليونان لدعــم تحولها بعيدا عن املعدات 
العسكرية الروسية الصنع، كام يرصح مبليون دوالر سنويا لدعم 
التعليم والتدريب العسكري لليونان يف الفرتة من 2022 و202٦.

ويدعــو إىل رضورة دعم تقديم الواليات املتحدة قروضا مبارشة 
إىل اليونان لرشاء املــواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم 

والبناء وفقاً للتطوير اإلضايف للقوة العسكرية اليونانية.
ويف إطــار عملية »1+٣« التي تم إطالقها بني هذه الحكومات 
يف آذار 201٩ ملناقشــة مجاالت التعــاون املحتمل، نص مرشوع 
القانون عىل السامح بإنشاء مجموعة برملانية بني قربص واليونان 
وإرسائيــل والواليــات املتحدة لتكون مبثابــة املكون الترشيعي 

للعملية.

{ توتر تريك يوناين {
ويأيت هذا الدعم األمريك يف وقت ال تزال فيه العالقة بني أنقرة 
وأثينا تشــهد توترا يف بحر إيجة ورشق املتوسط، دفع بواشنطن 
إىل نرش مئات املروحيات الحربية والعربات العسكرية يف قاعدتها 
البحرية التي أنشأتها يف منطقة ألكسندروبوليس اليونانية التي 

تبعد 20 كلم عن الحدود الرتكية.
وبحســب الصحافة الرتكية، فإن الواليات املتحدة األمركية ال 
تحشــد قواتها يف ألكســندروبوليس فحسب، بل أيضا يف جزيرة 
كريت، وذلك من أجل السيطرة عىل رشق البحر األبيض املتوسط.

وذكرت دراسة ملركز سيتا لألبحاث املدعوم من الحكومة الرتكية، 
أن هناك عدة مســائل تربز يف الخلفية السياسية إلقامة الواليات 
املتحدة قاعدة عســكرية يف ألكســندروبوليس، أوالها سياسة 
التنافس الدويل مع روســيا، وحاجة اليونان للتقارب مع أمركا 
إثر فشلها )أثينا( يف الحصول عىل ما تريد من االتحاد األورويب، 
والتوتر بني انقرة وواشنطن عىل خلفية إعاقة تركيا أنشطة بحث 
عن موارد طبيعية تشارك فيها رشكات أمركية حول جزيرة قربص، 

وأنشطة البحث عن موارد طبيعية التي تديرها تركيا.
ويقــول املحلل الرتيك يوجــال أجار إن مليض أمركا يف تطوير 
تعاونها العسكري مع اليونان طابعا ميكن أن يفهم عىل أنه تحرك 

ضد تركيا.

ذلك«. واعترب أنه ليســت هنــاك تحديات أقوى من توحيد 
القوات الليبية.

مــن جهتها، قالت وزيــرة الخارجيــة الليبية، نجالء 
املنقــوش، يف مؤمتــر صحفي مع نظرهــا األملاين بعد 
انتهــاء مؤمتر برلني 2، أمس األربعاء، إن هناك تقدما فيام 
يتعلق مبسألة املرتزقة األجانب يف بالدها، وإنها تأمل يف 
انســحابهم من جانبي الرصاع يف األيام املقبلة. واعتربت 
أن اســتمرار وجود القوات األجنبية واملرتزقة ال يرض فقط 

بليبيا؛ بل باملنطقة برمتها.
ونوهت إىل أن أفضل طريق لتحقيق االســتقرار يف ليبيا 
هو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وأن اجتامع برلني يعكس 

االلتزام الدويل بتحقيق االستقرار يف ليبيا.
وأكدت أن الوقت حان التخاذ تدابر يراها الشــعب الليبي 
عىل أرض الواقع من أجل تحقيق االستقرار، وأنها تؤمن بأن 
هناك متطلبنْي أساســينْي يف ليبيا؛ هام تنفيذ مسار برلني، 

ودعم مبادرة إرساء االستقرار يف البالد.
وقالــت إنه ال ميكن الحديث عن العدالة االنتقالية بدون 
وجود آليات عىل أرض الواقع، وإن املصالحة الوطنية جزء 

من العدالة االنتقالية.

{ الخالفات الداخلية تعيق املسار {
ويف وقت سابق، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية يف 
ليبيا عبد الحميد الدبيبة -يف افتتاح مؤمتر برلني 2 املنعقد 
يف العاصمــة األملانية حول ليبيا، مبشــاركة 1٥ دولة و4 
منظامت إقليمية ودوليــة- إن الخالف الداخيل واملصالح 

الضيقة يعيقان مسرة االنتخابات يف البالد.
وأكــد الدبيبة حرص حكومته عىل إجراء االنتخابات يف 

أحسن الظروف، ويف موعدها املحدد نهاية هذا العام.
واســتعرض ما ســامها »مبادرة استقرار ليبيا«، وشدد 
عــىل أن العنوان األبرز لهذه املبادرة هو األمن؛ محذرا -يف 
الوقت نفســه- من وجود مخاوف أمنية ترتبص بالعملية 

السياسية.
ودعا الدبيبة املجتمع الدويل إىل مساعدة بالده يف إجراء 
االنتخابــات مبوعدها املحــدد يف 24 كانون األول القادم، 
مشــرا إىل أنه يفصلنا عن هذا املوعد ٦ أشــهر، ورغم ذلك 
وبسبب الخالفات الداخلية، التي ما زالت مستمرة، مل تُعتمد 

امليزانية حتى اآلن.

{ ردع املعرقلني {
كام دعا الدبيبة املجتمعني يف برلني إىل االلتزام بتعهداتهم 
واملســاعدة يف ردع املعرقلني للعملية السياسية، مؤكدا أن 
حكومته لن تكون »شــاهدة زور« عىل عرقلة البعض حق 
الليبيــني يف تحديد مصرهــم، وأنها بدأت بتحضر خطة 

أمنية شاملة لتأمني االنتخابات.
وأضاف أن البلد بحاجة كذلك إىل املزيد من العمل لتوحيد 

املؤسســة العســكرية، وحفظ األمن يف ليبيا، وأن هناك 
مخاوف أمنية بســبب وجود مرتزقة وقوى عسكرية لها 
أبعاد سياســية وإرهابيني يف الجنوب الليبي. وأكد رضورة 
معالجة مســألة التوزيع العادل لإليرادات، وخلق التنمية 
املطلوبــة والخدمات، منوهــا إىل أن كل ما تقوم به هذه 

الحكومة الحالية سيحدد مالمح مستقبل ليبيا.
وقال إن حكومته تســتعد لفتح الطريق الساحيل، وعقد 
اجتامع مجلس الــوزراء يف بنغازي، وإن املرحلة الحالية 
مــا زالــت حرجة؛ لكنها مليئة باألمــل. ورغم ما وصفها 
بالظروف الصعبة التي تعيشها البالد، واستمرار الخالفات 
الداخلية، فقد أكد الدبيبة أنه ال عودة للحرب، وشــدد عىل 
رضورة اإلرساع يف عودة النازحني واملهجرين داخل ليبيا.

{ الخارجية األمركية:
 نعارض التصعيد العسكري {

مــن جهتها، قالت الخارجيــة األمركية إنها تتطلع إىل 
العمل مع املجتمــع الدويل والرشكاء الليبيني لضامن دعم 
قوي لتنظيم االنتخابات، وتدعم بقوة عمل حكومة الوحدة 
الوطنيــة لضامن إجراء االنتخابات يف كانون األول املقبل. 
وأكدت الخارجية األمركية معارضتها التصعيد العسكري 
والتدخل األجنبي، الذي يؤدي إىل تعميق وإطالة أمد الرصاع، 
وهدفها أن تتمتع ليبيا بالســيادة واالستقرار واألمن بدون 

أي تدخل خارجي.
من جانبه، دعا وزير الخارجية األملاين، هايكو ماس، إىل 
توحيد املؤسسات العسكرية يف ليبيا، وقال إن الرسالة التي 
يبعــث بها مؤمتر برلني هي وجوب وقف التدخل الخارجي، 

وأن عىل القوات األجنبية مغادرة األرايض الليبية.
وأضــاف أن الليبيني يريدون »أن نســمع أصواتهم وأن 
تُجرى انتخابات حرة ونزيهة«، مشــرا إىل أن الوضع يف 

ليبيا تحسن يف مناح عدة؛ لكن ما تزال هناك تحديات.

{ غوتريش يدعو ملعالجة
 أسباب األزمة الليبية {

ويف مســتهل أعامل مؤمتر برلني 2، الذي يستمر يوما 
واحدا، قال األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتريش، 
»نحن هنا اليوم للبناء عىل التقدم املحرز يف مؤمتر )برلني 
1( مــن خــالل التنفيذ الكامل التفاق وقــف إطالق النار 
وخريطة طريق منتدى الحوار الليبي«. وأضاف غوتريش 
-يف رســالة مسجلة يف افتتاح املؤمتر- أن األمم املتحدة 
قلقة إزاء تدهور الوضع اإلنساين يف ليبيا، مشددا عىل أن 
تحســني األمن يف ليبيا سيسهم يف التقدم عىل املستوى 

السيايس.
ودعا األمني العام األممي إىل معالجة األسباب الجذرية 
لعدم االستقرار يف ليبيا، ومحاسبة املسؤولني عن انتهاكات 
حقوق اإلنسان هناك، كام حث الحكومة الليبية عىل اتخاذ 
التدابــر الالزمة لحامية املعتقلــني وآالف املهاجرين من 

العنف.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمر فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح
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