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وفـــــاة حــــالــــة   : »كـــــــورونـــــــا« 
ــدة ـــ ـــ ــدي ـــ ـــ ج ــة  ــ ـــ ــ ــاب اصــ و488 

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل488  
إصابة جديدة بالفريوس، توازياً مع تســجيل حالة وفاة 
واحدة، لريتفع العدد الرتاكمي لإلصابات منذ 21 شــباط 

2020، إىل 550492 حالة«.
ولفتت الوزارة إىل أنّه »تّم تســجيل   439 إصابة بني 
املقيمني و49 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أّن »العدد 

اإلجاميل للوفّيات ارتفع إىل 7884 حالة«.

كواليس معقدة في مفاوضات
ــســي ــي ــد م ــ ــق ــ ــد ع ــ ــدي ــ ــج ــ ت
ــلـــونـــة مـــــع نــــــــادي بـــرشـ

ص 10ص 10

)تتمة املانشيت ص12( 

بعد رفع الدعــم عن عدد كبري من األدوية أصبحت األســعار ال تطــاق. ولذلك فمن 
الرضوري اســترياد أدوية من دوٍل لديها قدرة عىل االنتاج باسعاٍر رخيصة، ألن أسعار 
األدوية األمريكية واألوروبية ال يستطيع دفع قيمتها املواطن اللبناين يف ظل األوضاع 
االقتصادية الســيئة. وعىل ســبيل املثال أدوية مضادة ملرض الكوليستريول وألمراض 
الشــحوم ومعالجة ارتفاع ضغط الدم حيث وصل ســعرها اىل نصف مليون لرية لعلبة 
الدواء الواحدة. ال بد من ترشــيد اســترياد األدوية ألن املواطن اللبناين سيموت نتيجة 

فقدانها وأسعارها.

عىل طريق الديار

»الديار«

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

داخـــلـــي وخــارجــي بــغــطــاء  ــس حــكــومــة  ــي رئ لتسمية  االســـتـــشـــارات  تــســبــق  ــاوالت  مـــحـ
ـــاورات الــتــمــهــيــديــة ــشـ ــ ــد االضـــحـــى وبـــورصـــة االســـمـــاء تــنــتــظــر امل ــعــد عــي الــتــكــلــيــف ب
وبرنامجها الحكومة  بهوية  مرهونة  احداً...والثقة  نغّطي  او  نسمي  لن  الحريري:  اوساط 

محمد بلوط

ماذا بعــد اعتذار الرئيس الحريري عن تشــكيل الحكومة 
الجديدة؟

هذا الســؤال مل تتبلور االجوبة عليه، لكن املواقف الدولية 
التي سجلت يف اليومني املاضيني رشقا وغربا تعكس االلحاح 
والضغط عىل املســؤولني اللبنانيني لتأليف الحكومة بارسع 
وقت من اجل تدارك االنهيار الخطر الذي يشــهده لبنان عىل 

كل املستويات.
ووفقاً للمعلومات التي توافرت لـ»الديار« امس من مصادر 
مطلعة، فــان الرئيس عون ابلغ جهــات داخلية وخارجية 
انه يعتزم الدعوة اىل االستشــارات النيابية امللزمة لتسمية 
رئيس الحكومة املكلــف الجديد بعد عطلــة عيد االضحى، 
آخــذا بعني االعتبار الحاجة اىل ترسيع هذه العملية من اجل 
تدارك املوقف املتدهور يف البــالد، والدعوات الدولية النجاز 
الحكومة  لتأليف  برسعة  والعمل  الدســتورية  االستشارات 

الجديدة.
واضافت املعلومات ان املشــاورات التمهيدية التي تحصل 
عــادة قبل االستشــارات النيابية مل تبدأ، لكــن من املنتظر 
ان تأخذ مداهــا يف االيام القليلة املقبلــة خالل عطلة عيد 

االضحى.
وعلمت »الديار« يف هذا الســياق انه مل يسجل بعد اعتذار 
الحريري اتصاالت او مشــاورات بني بعبدا وعني التينة، كام 
مل يحصل اي تداول جدي يف االسامء املقرتحة او التي ميكن 

البحث فيها كبديل للحريري.

 { االستشارات بعد االضحى {

النيابية لتكليف رئيس  وحول تحديد موعد االستشــارات 
جديد للحكومة قالت مصادر بعبدا لـ»الديار« ان االستشارات 
ستجري بعد عيد االضحى، لكنها مل تؤكد او تنف ما اذا كانت 

رئاسة الجمهورية ستعلن الربنامج يوم غد االثنني.
او  التوقعات  الخــوض يف  وحرصت املصادر عــىل عدم 
االسامء املرشحة، لكنها اشارت اىل ان املشاورات التمهيدية 
التي تحصل عادة ميكن ان ترتكز عىل ازالة بعض التحفظات 

وتساهم يف بلورة اسم او اسمني او ثالثة.
ويف هذا السياق، قالت مصادر واسعة االطالع لـ»الديار« 
ايضا ان هذه املشــاورات التمهيدية قــد تنجح يف تضييق 
الخيارات وبلورتها ورمبا تســاهم يف بلورة اســم املرشح 
البديل، فــاذا حصل ذلك فهذا امر جيــد، واذا مل يحصل فان 

اللعبة الدميوقراطية ستأخذ مداها.

{ غطاء خارجي {

واضافــت هذه املصادر ان اختيار رئيــس الحكومة املكلف 
الجديد لن يكون خيــاراً لبنانياً فقط بل ســيحظى بتغطية 
خارجية، الفتة اىل مشــاركة فرنســية بالتنسيق مع االدارة 
االمريكية، وكذلك مــر واالمارات العربية املتحدة اىل جانب 

االهتامم الرويس املتزايد بالتفاصيل اللبنانية.
ورأت ايضا ان املســؤوليات امللقاة عــىل رئيس الحكومة

ــخــوض مــرحــلــة مــا بــعــد االعــتــذار  ــري ي ــحــري ال
حلفاء دون  مــن  لــانــتــخــابــات  ويستعد  ــداً  ــي وح

بوال مراد     ص 3

ــري... ــ ــ ــري ــ ــ ــح ــ ــ عــــاقــــة حـــــــزب الــــلــــه وال
؟! فـــوقـــهـــا  وحـــــــروب  الـــطـــاولـــة  تـــحـــت  وّد 

محمد علوش    ص 2

قريب  لقاء  على  وكرامي  الحريري  بين  اتفاق 
ــر ! ــن االخــي ــخــاري م ــب ــا كـــان طلبه ال وهـــذا م

جويل بو يونس    ص 2

رفضت إيران خطة ثالثية 
عرضها مسؤولون أوروبيون 
الزمنية  »الفــرتة  إلطالــة 
لربنامــج إيــران النووي«، 
بينــام جــددت واشــنطن 
التزامهــا بالســعي للعودة 
املتبادلة إىل االتفاق النووي.

»وول  صحيفة  وأفــادت 
 Wall( »ســرتيت جورنــال
األمريكية   )Street Journal
أن املســؤولني األوروبيــني 
محاور   3 من  خطة  عرضوا 
العودة  مــن  إيــران  ملنــع 
إجراءاتهــا  إىل  الرسيعــة 
النووية، وإطالة هذه الفرتة 
الزمنية بعد عودة طهران إىل 

تنفيذ التزاماتها.
ووفــق الخطــة، يريــد 

قالــت منظمــة الصحة 
الثانية  املرحلة  إن  العامليــة 
مــن التحقيق حول منشــأ 
فــريوس كورونــا يجب أن 
تشــمل مزيدا من الدراسات 
املزيد  إىل  إضافة  الصني  يف 
من »التدقيق« يف أنشــطة 

مختربات هناك.
ويف إحاطة مغلقة للدول 
عام  مدير  أعلــن  األعضاء، 
املنظمة تيــدروس أدهانوم 
عن تشــكيل مجموعة عمل 
للبحث عن منشــأ  دامئــة 

فريوس كورونا.
وشــددت املنظمــة عىل 
رضورة التحقق من مختربات 
مدينــة ووهــان الصينية، 
إىل جانــب فحــص الحياة

ــة اوروبــــــيــــــة ــ ــي ــ ــاث ــ ــة ث ــ ــط ــ ــض خ ــ ــرفـ ــ ايـــــــــــران تـ
االتفاق الــى  املشتركة  بــالــعــودة  ملتزمون   : واشنطن 

االتــهــامــات تــرفــض  والــصــيــن  عــاملــيــاً  متصاعدة  مــوجــة 
الــفــيــروس منشأ  فــي  جــديــد  تحقيق   .... ــا«  ــورونـ »كـ

ايران تستمر بتطوير برنامجها النووي موجة جديدة من كورونا

يســتقبل الرئيس األمرييك 
جو بايدن رئيس الوزراء العراقي 
 26 يف  الكاظمــي  مصطفى 
متوز يف واشــنطن، حسب ما 

أعلن البيت األبيض.
ووفق بيــان للبيت األبيض، 
ســتتيح هذه الزيــارة »تأكيد 
بني  االســرتاتيجية«  الرشكة 
الرئاســة  وأشــارت  البلدين. 
األمريكية إىل أّن بايدن »يتطلع 
أيضــاً إىل تعزيــز التعــاون 
الثنايئ مع العراق يف القضايا 

السياسية واالقتصادية واألمنية«، وخصوصاً 
الدامئة  الهزمية  املشــرتكة لضامن  »الجهود 

لداعش.
وبحسب وكالة »رويرتز« يُفرتض أن يؤّدي 
الحوار االســرتاتيجي بني بغداد وواشنطن إىل 
وضع جدول زمني النســحاب التحالف الدويل 

الذي يحارب تنظيم داعش.
بدوره، كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي 
حســني عالوي، يوم أمــس االول، أن رئيس 

الحكومة سيجري جولة بعدد من الدول الغربية 
يف وقت الحق، فيام أشار إىل أنه سيبحث يف 

واشنطن ملف خروج القوات األمريكية.
وقال عــالوي لوكالة األنبــاء العراقية، إن 
»طبيعة املباحثات التي سيجريها رئيس الوزراء 
املرتقبة إىل  الكاظمي يف زيارتــه  مصطفى 
الواليات املتحدة ســترتكز عىل خروج القوات 
األمريكية، مع وجود توجه شعبي داعم لذلك«، 
الفتاً إىل أن »هناك جدية لدى الجانب األمرييك 

يف عقد مباحثات ثنائية«.

ــي عــلــى الــطــاولــة ــركـ ــيـ ــاب االمـ ــحـ ــسـ االنـ
الــــــكــــــاظــــــمــــــي الــــــــــــى واشـــــنـــــطـــــن

قال الرئيس الســوري بشار األســد يف كلمته إىل الشعب 
السوري، خالل مراسم أدائه اليمني الدستورية لوالية جديدة 
أمام أعضاء مجلس الشــعب، أمس السبت، إّن »الشعوب التي 

تعرف طريق الحرية ال تتعب يف سبيل الدفاع عن حقوقها«.
وأضاف األسد: »أرادوا تقسيم البالد، فأطلق الشعب رصاصة 
الرحمة عىل مشاريعهم بوحدته«، مؤكداً أن »السوريني داخل 

وطنهم يزدادون تحدياً وصالبة«.
ورأى أن املشــاركة الشــعبية الواســعة يف االنتخابات 
الرئاسية »دليل عىل الوعي الوطني الكبري«، معترباً أن »رهان 
األعداء كان عىل الخوف من االرهاب. أما اليوم، فالرهان عىل 

تحويل املواطن إىل مرتزق«.
وأكد أن »تجربة االنتخابات أثبتت أن الشعب هو الذي يعطي 
الرشعية للدولــة«، وتابع: »لقد حققنا معاً املعادلة الوطنية، 
ألننا شعب متامسك ومتجانس«، مؤكداً أن »الشفافية أولوية 

املرحلة املقبلة، وهي جوهر برنامج اإلصالح اإلداري«.

ــن الـــدســـتـــوريـــة ــيـ ــمـ ــيـ ــي خــــطــــاب الـــقـــســـم خــــــال أدائـــــــــه الـ ــ فـ
ــة ــل ــب ــع املــق ــبـ ــسـ ــوات الـ ــنـ ــسـ ــلـ ــدد تـــوجـــهـــات ســــوريــــا لـ ــ ــح ــ االســـــــد ي

االسد خالل مراسم أدائه اليمني الدستورية

اتفق طرفــا النزاع يف أفغانســتان أمس يف 
14 عضوا  الدوحة عىل تشكيل لجنة مكونة من 
التي  بالتســاوي ملناقشــة أجندة املفاوضــات 

مصريية. ملفات  تبحث 
ونقلــت معلومات صحافية عــن مصدر يف 
املفاوضات األفغانية بالدوحة قوله إن الجلســة 
إيجابية. انتهت يف أجواء  للمباحثات  االفتتاحية 

وكانــت الجولة الجديدة مــن املفاوضات بني 

انطلقت  طالبــان  وحركة  األفغانية  الحكومــة 
وتبحث  الدوحة،  القطريــة  العاصمة  يف  اليوم 
هــذه الجــــولة ملفــات وقضايــا توصــف 

باملصريية.
وقال عبد الله عبد الله - رئيس لجنة املصالحة 
إن تحقيق  الحكومــة-  األفغانيــة ورئيس وفد 
الطرفني،  من  مرونة  يتطلب  البالد  يف  الســالم 

للسالم. اآلن  مناسبة  األرضية  أن  مضيفاً 

وأضاف - يف كلمة له يف الجلسة االفتتاحية 
يجب  أنه  بالدوحة-  األفغانية  السالم  ملفاوضات 
ترسيــع عمليــة املفاوضات للوصــول إىل حل 
الجميع، وأنه ال حل عســكريا ملشــكلة  يريض 
أفغانســتان؛ وهو ما يحتم بذل الجهود للتوصل 

سيايس. لحل 

عــــضــــواً  14 مــــــن  ولــــجــــنــــة  ــة  ــ ــري ــ ــي ــ ــص ــ م مــــلــــفــــات 
ــة وقـــتـــال عــلــى الــجــبــهــات ــدوحـ ــان ... مـــفـــاوضـــات فـــي الـ ــســت قوات امريكية تغادر قاعدتها يف العراقافــغــان
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قو مصيبتنا في الرج ا
نبيه الربجي

ملاذا يفــرتض أن يؤ 
برئيــس حكومة من تلك 
التي  السياسية  املنظومة 
جعلت لبنان نســخة عن 

العامل ؟ نهاية 
أين هم الســّنة ورجال 
الســّنة ؟ هم أهل األمة، 
النظيفة،  األدمغة  وبينهم 
وبينهم  النظيفة،  واأليدي 
ادارةالشــأن  يتقنون  من 

العام، وان كانت املنظومــة اياها مل تدفع اىل الضوء، 
وس الفارغة.  ويف غالب األحيان، ســوى أصحاب الر

ألواح خشبية ناطقة. آخر...  مبعنى 
مثلــام ســائر اللبنانيني بحاجــة اىل انتفاضة ضد 
أصحاب  االنقضاض عىل  اىل  بحاجة  الســّنة  األوثان، 
اللحى املســننة، وعــىل منطق التبعية الذي كرســته 
القيادات  قيادات العــر الحجري، حتى بدا أن هــذه 
هي مــن »تجعل القمر يتدحرج بــني أقدامنا« كام رأى 
محمد الفيتوري يف معمر القذايف. الشــاعر السوداين 
الرائع الذي قال يف رحيل جامل عبد النا »أنا محض 
جوهرة بني يديك«، قبل أن يتحول اىل مهرج يف خدمة 

البالط ...
ة قرابة بني أ القاسم ع الحريري  ال نتصور أن 
)البــري( والرئيس ســعد الحريري. أثنــاء الحديث 
الحريري  أمام مقامــات  أنفســنا  التلفزيــوين، ظننا 
التــي، يف اعتقادنا، مل ترق اىل مقامــات بديع الزمان 

الهمذاين.
ال نعتقد أن الشي سعد ميكن أن يوعز بقطع الطرق، 
وبتقطيع األوصال، وان بدا عىل وشك أن يخلع الجاكيت 

عىل الشاشة، كام فعل ذات مرة يف ساحة الربج 
هذا ال يعني أننا مع طرف دون آخر. رئيس الجمهورية 
الذي راهــن عىل العــودة اىل قر بعبــدا عىل قرع 
الطبول، عاد تســلالً بعد ليل التسوية. لن نن ميشال 
عون، باملوقف التاريخي، ابان حرب متوز 2006، وحني 
كانت األفاعي تنتظر دخــول دبابات املريكافا اىل غرف 
نومنا. لكننا ننساه الختياره الخروج من التاري ليدخل 
القر يف ذلك اليوم من ترشين الثاين 2016. هناك ال 

الفارغة. للطرابيش  اال  مكان 
هوذا سعد الحريري يقطع الطريق عىل أي سني آخر 

الثالثة. الكريس  للوصول اىل 
ماذا تراه فعل للســّنة، سوى أنه زرع األزالم يف كل 
الدولة ؟ متاماً كام فعــل الرشكاء اآلخرون يف  مرافق 

القبائل. ... كونسورتيوم  اياه  املافيات،  كونسورتيوم 
عىل يد ذلك الطراز من الرجال )رجال الدولة أم رجال 
املغــارة ؟( احرتق لبنان. اليوم، وليــس غداً، من كانوا 
أصحــاب البيوت املرشعة، والقلــوب املرشعة، جوعى 
عــىل األرصفة. أرصفــة الدول وأرصفــة األزقة. ها 
للجيش  الغذائية  املــواد  التي تحمل  للطائرات  نهلل  أننا 
)مل يحــد مثل هــذا ال للجيش األثيــو وال للجيش 
الصومــايل(، بانتظار أن ينعقــد املؤمتر الدويل يف 4 
آب لــ يبعث الينا املؤمترون بأطباق الفالفل، وأطباق 
. لطاملا كنا األطبــاق البرشية عىل موائد  الهــوت دو

البرش أكلة لحوم 
ســاء الجمهوريــة ذات ليل بني  اذاً، كــام يطب ر
اآللهة، أو بــني أنصاف اآللهة )نحــن أنصاف البرش(، 
ســاء الحكومات ذات ليــل. اآلخرون هم من  يطب ر

يختارون.
واآلخرون من ينصحوننــا بالذهاب عىل بطوننا اىل 
صندوق النقد الدويل. النيجريي وول ســوينكا، الحائز 
جائزة نوبل يف اآلداب، قال »هناك لن تجد حملة الورود 

ا حملة املناجل«. يف انتظارك وا
هل تتصورون أن رئيســاً للحكومــة تأ به أمريكا 
ســيكون أشد ســوءا من رئيس للحكومة يؤ به من 
احدى خزائن بيت الوســط ؟ مصيبتنا، دامئاً يف الرجل 
األقوى داخل الطائفة ال الرجل األقوى داخل الوطن ...

ليتنا ننــرش عىل الصفحــة األوىل اعالنا مبوباً عن 
حاجة لبنــان اىل رئيــس حكومة يكــون عبارة عن 
ء من فرنسا،  أمريكا، و ء من  »كوكتيل برشي«. 
ء من  ء من الســعودية، و ء مــن ايران، و و

ء من الصني. ء من قطر، وحتى  تركيا، و
ء من الشــيطان. رمبا كان الشيطان، وهو   ، أك
يرانا نتقلب عىل نريان جهنم، أكــ رأفة بأحوالنا من 

أمرنا. أولياء 
اذا كنت يــا دولة الرئيــس ذلك الصنديــد )أبو زيد 
الهاليل( الذي يســتطيع أن يشق الطريق اىل الرياض، 
ال أن ينت مبرأى أنصاره وهــم يقفلون الطرقات، ال 
يليق بك وبتلك األناقة التي ظهرت فيها عىل الشاشــة، 
وتتحــد كام لو أنك صالح الدين األيــو حيناً، وأبو 
ذر الغفــاري حيناً آخر، أن تكون قاطــع طريق، حتى 
ك، املاعز يف ...  ولو كنت تنظر الينا كــام ينظر رشكا

طوابري العار 

جويل بو يونس

بعدما طويت صفحة اعتذار الرئيس ســعد 
الحريري عن عدم تشكيل الحكومة تحولت كل 
االنظار اىل ما بعد صفحة االعتذار والســؤال 
الوحيد الذي يدور ببال الجميع : من ســيخلف 
الحريري رئيســا مكلفا؟ من ســيقبل تلقف 
كرة النار يف مرحلة هــي االصعب من تاري 
ساء الحكومات  البالد؟ ماذا لو امتنع نادي ر
السابقني عن تسمية احد بعدما خرج الحريري 
يف مقابلتــه التلفزيونية االخــرية ليعلن ان 

املستقبل لن يسمي.
صحيح ان الحريري اعلن عدم تســمية احد 
االيجابية يف كالمه كــام رأتها مصادر  لكن 
بعبدا انه مل يعلن انه ســيقاطع االستشارات 
وال سيام ان هكذا ســيناريو نصح به احدهم 

الحريري باللجوء اليه.
وبانتظار تحديد موعد استشارات التكليف والتي كام ذكرت 
ت املعلومات حول بديل  الديار لن تحصل قبل عيد االضحى، ك
الحريري بني مصادر تتحد عن اســم وحيد لكن صعب هو 

نجيب ميقا وثان هو اليوم محط أنظار، فيصل كرامي.
مصــادر مطلعة عىل جو الرئيس ميقــا اكدت للديار ان 
الرجل ليس انتحاريا ليقبل هكذا مهمة من دون توفري رشوط 
واضحــة ورضورية النجاحها  وبالتايل تشــري املصادر اىل 
ان ميقــا رفض املهمة عندما فوتح بهــا، علام ان مصادر 
مطلعة عىل جو 8 اذار تعلق بالقول: عندما تأ وتؤمن املظلة 

. االقليمية كلو بيم
ولكن ماذا عــن فيصل كرامي، الرجل الــذي برزت حركته 
الالفتــة يف الفرتة االخرية هو الذي نجح يف نســج عالقات 
واســعة مع مختلف الــدول ويف مقدمها اململكــة العربية 

السعودية.
ففي تطور بارز ســجل اتصال قبل ايام وتحديدا قبل يومني 
من اعتــذار الحريري اجراه الحريــري بالنائب فيصل كرامي 

وصفته مصادر مطلعة عىل جوه بااليجا والودي.
ملاذا اتصل الحريري بكرامي؟

هنا الســؤال االســاس حتى ان مصادر مقربة من كرامي 
اكدت للديار ان االتصال تخلله اعراب عن مودة واحرتام ابداها 
الحريري لعائلة كرامي وتاريخها السيايس العريق من دون ان 

تكشف عن الهدف االساس لالتصال.
اال ان معلومات الديار تؤكد ان الرجلني اتفقا خالل االتصال 
عىل لقاء قريب بينهام ومل يتشــاورا خــالل االتصال بامللف 

الحكومي.
هذا التطور تشــدد عىل اهمية توقيتــه مصادر مطلعة 
عىل جو كرامي وتشــري اىل ان العالقة بــني الرجلني كان 
يســودها جفاء منذ ايام اللقاء التشــاوري وما واكب تلك 
املرحلة الســابقة لكن املصادر تحرص عــىل التاكيد ان ال 

الطرفني. بني  شخصية  قطيعة 
وتتابع املصادر بان ميقا الذي يرغب ضمنا، وخالفا لكل 
س الحكومــة اذا ما تأمنت العباءة  ما يقال يف االعالم، برت
السنية املطلوبة داخليا وسعوديا، ال يناسب الحريري سياسيا 
وليســت من مصلحة االخري ان يزكيه وتعود بك املصادر هنا 
اىل ما حد قبل ايام من ترشيح الحريري نفسه يف املقابلة 
التلفزيونيــة لتقــول : عندما تحد ميقــا عن حكومة 
تكنوسياسية والقى طرحه ايجابية عند املعنيني بادر الحريري 
فورا لقطع الطريق عىل ميقا عرب اعالن ترشــيح نفسه، 
من هنا تســتبعد املصادر ان يسري الحريري مبيقا لكنها ال 
تســتبعد يف املقابل اال ميانع ترشــيح فيصل كرامي يف ظل 
الضغوطات الخارجية التي تطلب االرساع باستشارات واتفاق 

عىل رئيس.
وبالتايل تضيف املصادر : بني ميقا وكرامي اهون الرشين 
عىل الحريري هو فيصل كرامي باعتبار ان كرامي ال ينافســه 

جديا وهو بعيد عن بريوت.
ولكن هل يستطيع كرامي ان ينال الضوء االخرض السعودي 

االسايس الي حكومة يف لبنان؟
عىل هذا الســؤال تؤكد اوســاط بــارزة ان عالقة كرامي 
باململكة جيدة جدا وتذكر هنا بان كرامي زار السفري السعودي 
وليد البخاري يف الخيمة التي اســتقبل فيها املعرتضون عىل 
كالم وزير الخارجية السابق رشبل وهبة والذين اتوا السفري 

متضامنني.
واالهم يف ما تكشفه املصادر للديار عن ان السفري السعودي 
طلب من كرامي ان يكون اىل جانبه وان يحرض احتفال توقيع 
الكتــاب يف بكريك علام ان كرامــي كان تلقى دعوة خطية 
للمشاركة باملناســبة اال ان السفري السعودي اتصل شخصيا 
بكرامي وطلــب حضوره فكان رد كرامــي : بيرشفني وعىل 

رايس« وهكذا حصل.
وتضيف املصادر ان ما ســمعه املعنيون عىل خط اململكة 
لبنان، من اجواء الســفري الســعودي ان ال حريري بعد اليوم 

وهذا ما يؤرش بوضــوح اىل ان الحريري بات 
خارج الغطاء الســعودي وهــذا ما رسع قرار 

االعتذار.
عالقة كرامي الالفتة باململكة تقابلها عالقة 
جيدة مع فرنســا وال ســيام ان اوساطا بارزة 
تكشــف انو »يف ح مع الفرنساويي ملسألة 
ترشيح كرامي« واالجواء ليست سلبية بحسب 

املصادر.
س  صحيح ان اســم فيصل كرامي بارز لرت
اي حكومة مقبلة واتصــال الحريري به الفت 
اال ان هذا االمر ال يعني بحسب ما تؤكد مصادر 
مطلعة عىل جو املستقبل ان الحريري سريشح 

كرامي.
وتكشف املصادر هنا ان الحريري اتصل ايضا 
بجهــاد الصمد وهو يجري سلســلة اتصاالت 

بنواب فاعلني ولهم حيثيتهم يف محور 8 اذار.
هذا االمــر تفرسه مصادر مطلعة عىل جو 8 اذار بان هدف 
الحريري االســاس من وراء هذه االتصاالت هو سعيه البقاء 
خطوط سنية حتى معارضة مفتوحة مع الجميع ليقول انه 

يستطيع التحالف وخوض االنتخابات اىل جانبهم.
وهنا تكشــف ايضا معلومات خاصة للديــار ان التواصل 

يشمل ايضا السفري مصطفى اديب.
وهنا تشري اوساط بارزة للديار اىل انه ورغم كل ما يح 
س  فميقا ينــاور االن بترسيب معلومات عــن رفضه تر
الحكومــة، فهو »بدو وما بدو« وال ســيام  ان الفرنســيني 
يدعمونه يف الخارج وهــو يلقى دعم وتأييد الرئيس بري يف 
الداخــل كام ان حزب الله ال ميانعــه  وتكمل املصادر بانه اذا 
تعهدت فرنســا بتأمني الغطاء السعودي مليقا وحاز تزكية 
ســاء الحكومات  رشعية ورســمية من الحريري ونادي ر
س الحكومة، وتكشف  السابقني فميقا يســري باتجاه تر
االوساط ان امريكا وفرنســا ومعها بريطانيا متيل لربوفايل 
ميقا ويفضلونه عىل غريه نظرا لقدرته عىل ان يكون عىل 
مســافة واحدة من الجميع، مع االشارة اىل ان كل ما يح 
عن احتامل ترشــيح نواف سالم، غري دقيق الن حزب الله لن 

يسري به.
وبالتايل تشــري االوســاط اىل ان ميقا حتى لو استبعد 
نفســه االن فهو يقبل املهمة اذا رأى ضغطا خارجيا داعام له  
يح من الحريري. واذا اف هذا الضغط اىل دعم واضح و

اماعن امكان دعم الحريري لكرامي، فتعلق االوساط البارزة 
بالقول:«ال اعتقد ان الحريري يستســيغ احياء زعامات شابة 

سنية يف وقت يرتاجع فيه حضوره عىل الساحة السنية »
عىل اي حال وباالنتظار، تختم مصــادر بارزة يف الثنايئ 
الشــيعي بالقول : الجّد مل يبدأ بعد وهو يبدأ عند االعالن عن 
موعد االستشارات وباالنتظار فهناك مشكلة اساسية قد تطرأ 
: حتى اذا كلف احدهم بتشــكيل الحكومة فهل  تتلخص باآل

سيستطيع ان يشكل او ان تجربة الحريري االخرية ستتكرر؟

خير ! اتفاق بين الحريري وكرامي على لقاء قريب وهذا ما كان طلبه البخاري من ا
خير »بدو وما بدو« وينتظر...وأديب : الله يحمي لبنان ! « ميقاتي وا الغرب يمي لـ »بروفي

عــــــون اتــــصــــ بـــفـــهـــمـــي وخـــطـــار 
الحرائق ملــواجــهــة  يّــة  جــهــو لتأمين 

اتصل رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون ظهر أمس، 
بوزير الداخلية والبلديات يف حكومة تريف األعامل العميد 
محمد فهمي، وعرض معه األوضاع العامة، وطلب منه اتخاذ 
اإلجراءات الالزمــة لتأمني جهوزية كاملــة ملواجهة تجدد 
الحرائق نتيجة الحــرارة املرتفعة واحتامل وصول موجة حر 

اىل البالد، مام يعزز املخاوف من اندالع حرائق.
وأكد فهمي للرئيــس عون أنه طلب مــن األجهزة املعنية 
والبلديــات أن تكون جاهزة ملواجهــة أي طارىء، مع إمكان 

االستعانة بطوافات الجيش عند الرضورة.
وللغاية، اتصــل الرئيس عون باملدير العــام للدفاع املدين 
العميد رميون خطار، وطلب منه أن تكون أجهزة الدفاع املدين 
عىل أتم االســتعداد ملواجهة احتامل اندالع حرائق، وال سيام 

يف املناطق الحرجية.

بـــــــــــري يــــــعــــــتــــــذر عـــــــــن عــــــد
ــى ــحــ ضــ ــا ــ ــ الــــتــــهــــانــــي ب ــ ــب ــ ــق ــ ت

يعتذر رئيس مجلــس النواب نبيه بري، عــن »عدم تقبل 
التهاين بعيــد األضحى املبارك نظرا إىل األوضاع التي مير بها 
لبنان، ســائال الله تعاىل للبنانيني بعامة واملسلمني بخاصة، 
أن يعيد عليهم هذه املناسبة وسائر مناسباتهم وأعيادهم وقد 

تعا لبنان«.
ومتنى لـ »األمتــني العربية واإلســالمية األمن والتقدم 
واالستقرار، وللــــشعب الفلســــطيني تحقــــيق حلمه 
بالتحرير والعودة وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس 

الرشيف«.

محمد علوش

رسائل عديدة حملتها اإلطاللة اإلعالمية لرئيس الحكومة 
املكلف الســابق ســعد الحريري، باتّجاه الحلفاء الســابقني 
والخصوم وما بني بني، واملقصــود هنا مبا بني بني هو حزب 
الله الذي لن يستغرب بعض الهجوم الذي سيق ضده يف كالم 
الحريري، فام بني الطرفني عالقة معّقدة، تتوّسط الطريق بني 

الحب والكره.
اعترب الحريــري أن الضغط الذي مارســه حزب الله عىل 
حليفه التيــار الوطني الحر مل يــؤّد إىل نتيجة، وهذا حقه، 
فجربان باســيل مل يرتاجع عن رشوطه، ومنها مسألة الثقة، 
رغم أن رئيس التيار قد اعلــن قبوله مبا يقبل به االمني العام 
لحزب الله الســيد حســن نر الله، وبالتايل بالنســبة اىل 
الحريري رمبا يكون الضغط الذي مارسه حزب الله عىل التيار 
هو فقاعات إعالميــة فقط، ولكن عندما تعلّق األمر باململكة 
العربية الســعودية، فكان الهجوم الحــاد من الحريري عىل 
حــزب الله وفريق 8 آذار، فتطرق للشــتم والكبتاغون وحرب 

اليمن وغريها.
معقدة هي عالقة حــزب الله و«تياراملســتقبل«، ولكنها 
مهمة للغاية يف تأمني اســتقرار البلــد، إذ يدرك حزب الله أن 
يجابية علنّية السباب كثرية،  الحريري ال ميكنه الحديث عنه ب
أبرزها موقف شــارعه وجمهوره من الحــزب وتحالفه مع 
الوطني الحر وســالحه وتدخالته يف سوريا والعراق واليمن 
وللمملكة  والخليجيــة  العربية  للــدول  املوجهة  وخطاباته 
العربية الســعودية تحديداً، كام بســبب عالقــة الحريري 

مع هــذه الدول العربية، ويدرك حزب الله أن أســاس عالقته 
بالحريري هو االســتقرار السني - الشيعي يف لبنان وهو ما 
يحققــه الحريري بنجاح، منذ ســنوات، وتحديداً موقفه من 
حكم املحكمة الدولية، ومواقفه من كثري من امللفات الداخلية 
الحساســة، وبالتايل عالقة الطرفني ستبقى عىل حالها، وّد 

تحت الطاولة وحروب فوقها.
يلعب الحريري بذكاء كبري عندما يتعلق األمر بالعالقة مع 
الشــيعة، فالرجل يحظى باحتضان الطرفني الشيعييني حزب 
اللــه وحركة أمل، ولكنه يعلن دامئــا التاميز يف العالقة مع 
ا يُحســب للرجل أنه كان من  الحزب والتكامل مع الحركة، إ
الحريصني عىل وحدة الصف اإلسالمي يف لبنان، وأنه رجل ال 
طائفي، يحيط نفسه بفريق من مختلف الطوائف، وال يسعى 
إطالقاً إىل اســتخدام املذهبية يف سياسته، بل عىل العكس 
لطاملا حارب بعض السّنة ســعد الحريري باملتطرفني السّنة، 

سواء يف صيدا أو يف طرابلس أو يف بريوت.
وبالنسبة إىل حزب الله فهو يدرك أيضاً أن الحريري يضمن 
هذا اإلســتقرار املذهبي، كام أنه االكــ متثيالً يف طائفته، 
واالكــ انفتاحاً، لذلك يحقــق الحريري أهــداف حزب الله 
األساسية مبا يتعلق بالعالقة بني مكون شيعي ومكون سّني، 
قصائه،  لذلك لــن يتخىل الحزب عن الحريري ولن يســاهم ب
ولن يعمل لرضب متثيله، ألن البدائــل لن تكون بنفس قيمة 

الحريري.
لن يتوقف الهجوم من تيار »املســتقبل« عىل حزب الله، وال 
هجوم الحزب عىل الحريري، فاملســتقبل بدأ التحضري الجدي 
ء يفيده يف شارعه أك  لخوض اإلنتخابات النيابية، وال 

من الهجوم عىل حزب الله والتيار الوطني الحر، لذلك ستكون 
املرحلة املقبلة حامية يف الخطاب السيايس، ولكنها بطبيعة 
الحال لن تتخطى الخط األحمر الذي رسمه الطرفان لبعضهام. 

الوحدة اإلسالمية.

عاقة حزب الله والحريري... وّد تحت الطاولة وحروب فوقها ؟!

كشــفت منظمة األمم املتحــدة للطفولة 
»اليونيســيف«، أن 77 من األرس اللبنانية ال 
تجد ما يكفي من املــال لرشاء الطعام خالل 
الشــهر الحايل. وجاء ذلك يف سياق تقرير 
نرشته صحيفــة »التاميز« الربيطانية تناول 
األوضاع املعيشــية املرتدية يف لبنان، حيث 
الغذائية و األدوية  جاء تحت عنوان » املــواد 

تنفد يف لبنان وسط انهيار اإلقتصاد«.
وإســتعرضت الصحيفة العديد من أسباب 
انهيار االقتصاد اللبناين، مؤكدًة أنه أسوأ من 
إنهيار وول سرتيت من حيث القيمة املطلقة، 
وأنه »مل يسبق له مثيل يف التاري من حيث 

الحجم بالنســبة لدولة واحدة«. وســلطت 
الضوء عىل نسبة  الفقر يف لبنان قبل عامني، 
، بحسب » البنك الدويل »،  حيث بلغت نحو 26
مام يشري إىل صورة لبنان كدولة مزدهرة يف 
ظل وجود طبقة وسطى مهيمنة غري معتادة 

يف العامل العر غري الغني بالنفط.
يف  الحايل  ــع  لوض ا يفة  ح الص للــت  وح
لبنان، مشريًة إىل أن البالد »عالقة يف صدع 
جيوسيايس، حيث يقف سكانها الشيعة يف 
معسكر إيران وســوريا، فيام يتلقى السنة 
دعامً تاريخياً من السعودية، أما مسيحيوها 

فممزقون بني الرشق والغرب«.

الــلــبــنــانــيــة ســــر  :  مـــن ا ــف«  ي ــيــســ ــون ــي ل »ا
ــا ــع ــط ــراء ال ــشــ ــ ــي ل ــف ــك ــال ي ــ لـــيـــس لـــديـــهـــا مـ

أملت نائبة رئيس مجلــس الوزراء وزيرة 
الدفاع وزيــرة الخارجية واملغرتبني بالوكالة 
يف حكومة تريــف األعــامل زينة عكر 
خالل مشاركتها يف أعامل املنتدى السيايس 
التابع  واالجتامعــي  االقتصــادي  للمجلس 
ملنظمــة األمم املتحدة، أن »يســتمر املجلس 
والهيئات التابعة لــه يف الوقوف إىل جانب 
لبنان الذي يواجــه يف هذه املرحلة الحرجة، 
أزمة وجودية إقتصادية ومالية واجتامعية 
قضت عــىل معظم إنجازاتنــا التنموية يف 
العقود الثالثة املاضية، وأرغمتنا عىل إعادة 
ترتيب أولوياتنا للعمــل بصورة عاجلة عىل 
القضاء عىل الفقــر، وضامن األمن الغذايئ، 
وضــامن الوصــول املســتدام إىل الطاقة، 
ومحاولة إنقــاذ التعليم والخدمات الصحية، 
وتأمني لقاحات للجميــع، مبن فيهم العامل 

األجانب والالجئني«.
أضافــت: »إن لبنــان يجــدد دعوته إىل 
التخفيف من آثار النزوح القرسي عىل التنمية 
املســتدامة، بناء عىل مبدأ تقاســم األعباء 
واملسؤوليات«، مناشــدة املجلس أن »يسعى 
إىل تكثيــف جهوده مع أصحــاب املصلحة 
املعنيني لتوســيع نطاق مبــادرات تخفيف 
الديون الحالية، ل تشمل أيضا البلدان ذات 
الدخل املتوســط، وترسيع عملية إسرتجاع 

األصول املرسوقة«.
وأشــارت اىل أن »عاملنا يحتاج إىل نظام 
أك شــمولية وترابطا،  أألطــراف،  متعدد 
تعمل فيه منظمة األمــم املتحدة ووكاالتها 
واملؤسســات املاليــة الدوليــة واملنظامت 
اإلقليميــة وأصحاب املصلحــة اآلخرين معا 
بصورة فعالة، مــع إقامة روابط أك متانة 
مكان املجلس  بني املؤسسات. ونح نرى أن ب
التعاون  االقتصــادي واالجتامعي ضــامن 
الفعال بني هذه الجهات الفاعلة الرئيســية 
ملعالجة نقاط الضعــف يف البلدان املترضرة 
مــن األزمات، وضــامن التعايف املســتدام 
وغري املتقطــع، بدون إســتبعاد إحتياجات 
الدخل. ونأمل  املنخفضة واملتوسطة  لبلدان  ا
أن يســتمر املجلــس والهيئــات التابعة له 
يف الوقــوف إىل جانب لبنــان الذي يواجه 
يف هذه املرحلــة الحرجة، أزمــة وجودية 
اقتصاديــة وماليــة واجتامعية قضت عىل 
معظم إنجازاتنا التنموية يف العقود الثالثة 
املاضية، وأرغمتنا عىل إعادة ترتيب أولوياتنا 
للعمل بصورة عاجلة عىل القضاء عىل الفقر، 
وضامن األمــن الغذايئ، وضــامن الوصول 
التعليم  إنقاذ  املستدام إىل الطاقة، ومحاولة 
والخدمات الصحية، وتأمني لقاحات للجميع، 

مبن فيهم العامل األجانب والالجئني.

ــدة ــح ــت مــــــم امل ــي مـــنـــتـــد ا ــ ــت ف ــ ــارك ــ ش
الــديــون تخفيف  مــبــادرات  نــطــاق  ع  وسي ت ل  : ر ــ ك عــ

ــة  ــروقـ ــسـ صــــــــول املـ ــا ا ــ ــرج ــ ــت ــ وتـــســـريـــع اس



بوال مراد

ال يبدو رئيس تيار »املستقبل« سعد الحريري الذي قرر مؤخرا 
االعتذار عن تشــكيل حكومة جديدة للبنان، مهتام باستعادة 
تحالفاته السياسية السابقة وبالتحديد مع »القوات اللبنانية« 
والحزب »التقدمي االشــرتايك«، وهو مــا عرب عنه براحة 

خالل اطاللته التلفزيونية االخرية. 
ومنذ قراره االستقالة واسقاط حكومته االخرية عىل خلفية 
انتفاضة 17 ترشيــن االول 2010، يخــوض الحريري غامر 
السياسة اللبنانية شبه وحيد بحيث تخىل عن كل تحالفاته اال 
تحالفه وتفاهمه االسرتاتيجي مع رئيس املجلس النيا نبيه 
بري. اال انه وبحسب املعلومات فان بري نفسه مستاء اىل حد 
ما اليوم من الحريري الــذي أ عىل االعتذار رغم عدم تأييد 
رئيــس الربملان لخطوته هذه، اضافة لكونه تقدم بتشــكيلة 
حكومية مل تراع التفاهامت التي ســعى بري الرســائها من 
خالل مبادرته الحكومية االخرية. لكن ال شك ان هذا االستياء 
سيتال قريبا بعكس الخالفات مع »القوات« و«االشرتايك« 

التي تستعر مع مرور الوقت. 
وكــام كان متوقعا، أدت املواقف التــي أطلقها يف مقابلته 
التلفزيونية األخرية واعالنه انه لن يدعم رئيس »القوات« سمري 
جعجع مرة أخرى لرئاسة الجمهورية، معتربا انه »هو من أ 
بعون رئيساً ويقوم بتحمي املسؤولية« اىل اندالع سجال بني 

»املستقبل« و«القوات« رس التباعد بني الطرفني. 
وال يزال عتب الحريري وفريقه السيايس كبريا عىل جعجع 

كونه مل يســمه يف االستشارات النيابية يف العامني املاضيني 
اضف انه اعلن بوضوح رفضه اعطاء الثقة لحكومته. 

وتقول مصادر »املستقبل« ان »جعجع ال ميكنه ان يتوقع ان 
ندعمه يف معركته الرئاسية املقبلة وهو مل يدعمنا يف اي من 
معاركنا طوال العامــني املاضيني، ومل يكتف بذلك بل فتح علينا 
النار اىل حد مل نتمكن من متييزه عن اعدائنا يف السياســة«، 
الفتة اىل ان »املستقبل« وبعد ان فقد معظم حلفائه عىل الطريق 
سيكمل املســار وحيدا، اذ نقر اليوم ان ال حليف لنا اال الرئيس 
ء مينع ان نشــهد عىل متغريات يف هذا  بري. مضيفة: »ال 
املجال يف االشهر املقبلة فالسياسة وبخاصة يف لبنان متحركة، 
ر بها، وان كنا نرجح سيناريو خوضنا  وكيف يف ظروف كالتي 
االستحقاق النيا املقبل وحيدين. اما معركة الرئاسة فمقاربتها 
تتم بشــكل آخر ومن املبكر جدا البت بها. فالرئيس الحريري مل 
يكن ليتحد عن عدم دعمه لجعجع يف االستحقاق الرئايس لو 

انه مل يسأل عن املوضوع يف مقابلته االخرية«. 
وال يبدو حزب »القوات« مستغربا موقف الحريري، اذ يدرك 
متامــا ان االخري ليس يف صدد التغــايض عن موقف جعجع 
منه ســواء لجهة رفض التكليف مرتني عــىل التوايل. وتقول 
مصادر »القوات«: »مل نكن نرى بالحريري الشــخص املناسب 
الدارة املرحلة، وهذا ما اثبتته االيام واال لكان نجح بتشــكيل 
حكومته...اما دعمه او عدمه يف االستحقاق الرئايس فيجب 
ان يتخذ القرار بشــأنه عىل املشــاريع االنتخابية للمرشحني 
وليس عىل اســاس رد الصفعة لنــا او غريه، فنحن يف نهاية 
املطاف نتحد عن مصري بلد واملصلحة الوطنية العليا هي التي 

ء آخر«.  يجب ان تتحكم بقراراتنا وليس اي 

ء عىل الدعم الســعودي الكبري  والواضح ان جعجع يت
لــه بعد ان تحول اىل رجل الريــاض االول يف لبنان وبالتايل 
هو مقتنع انه يف حال تغــريت الظروف وطلبت اململكة من 
الحريري دعم جعجع للرئاســة فهو لن يرتدد باالســتجابة 

للطلب 
وتبدو اســتعادة الحريري عالقته برئيس الحزب »التقدمي 
االشرتايك« وليد جنبالط أسهل من استعادة عالقته بجعجع، 
اذ تقول مصــادر الطرفني ان التباينــات الحالية بينهام آنية 

وصغرية وااليام والتطورات كفيلة بتبديدها.

ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
االحد 18 متوز 2021

ــم: ــ ــي ــراهــ ــ وكـــــــاء الـــــدفـــــا عــــن اب
موكلنا  سمعة  مــن  الني  مــن  ــّذر  ــح ن

حذر وكالء الدفاع عن املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
إبراهيم، املحامون وسام املذبوح وأحمد شوقي املسرتاح وقاسم 
 كريم، »كل من تسول له نفسه النيل من سمعة موكلنا أو كرامته«.

، وبدأت  وأصــدروا بيانا قالوا فيه: »بعد أن بلغ الســيل الز
تتكشــف األيادي الخفية وراء الحملة املمنهجة بحق موكلنا 
اللواء عباس إبراهيم، ومنهم الذين ينالون منه عرب وســائل 
التواصــل اإلجتامعي أو اإلعالم، نربأ بذكر أســامئهم، لعدم 
إعطائهم رشف الشهرة والتسلق عىل سمعة وكرامة موكلنا، 
وذلك عن طريق رمي التهم واألضاليل جزافا دون أد دليل أو 
بينة قانونية، نعلمهــم أنهم أصبحوا هدف مالحقة قضائية 
لنا، محذرين كل من تســول له نفســه النيل من ســمعة أو 
كرامة موكلنا بأي وســيلة ومبا ال يتالءم مع حرية التعبري 
ضمن الضوابط املســموح بها ســوف يكون محل مالحقة 
قانونية، منعا للتامدي املمنهج والذي أصبح معروف الغايات 
ن البيان الصادر عنا بالوكالة ســوف يكون  رب، وعليه ف وامل
محل مراجعة قضائية لوقف تلــك الحامقات التي تصدر عن 
العابثني بكرامات الناس وسمعتهم مهام عال شأنهم أو صغر 

وللموقف تتمة«.

جــراء  بالحريري:  تص  ــدانــو  بــو  
مشاورات مبكرة بشأن تشكي الحكومة 

أعرب نائب وزير الخارجية الــرويس  ميخائيل بوغدانوف 
، خــالل إتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الســابق  ســعد 
الحريري ، عن أمله يف إجراء مشــاورات مبكرة بشأن تشكيل 

حكومة جديدة يف  لبنان .
وجاء يف بيان نرُش عىل موقع وزارة  الخارجية الروســية 
جراء املشاورات التي ينص عليها  »نأمل يف قيام رئيس البالد ب
الدســتور مع ممث الفصائل الربملانية يف املستقبل القريب 
إلتخاذ قرار بشأن رئيس وزراء جديد، وتشكيل حكومة مؤهلة 
تحظى بدعم جميع القوى السياسية والطائفية القيادية يف 

الجمهورية اللبنانية«.
كام أعربت الخارجية الروســية، عن أســفها لعدم متكن 

الحريري من اإلتفاق مع رئيس لبنان عىل  تشكيل الحكومة .
وأشــار بوغدانوف بأسف »إىل أنه يف غضون 9 أشهر منذ 
أن توىل الحريري منصــب رئيس مجلس الوزراء، مل يكن من 
املمكن التوصل إىل إتفاق مع  رئيس الجمهورية بشأن تشكيل 
الحكومة التكنوقراطية الجديدة يف البالد. يف الوقت نفسه، 
أكدت الخارجية الروســية إســتعدادها ملواصلة اإلتصاالت 
مع جميع ممث الدوائر اإلجتامعية والسياســية املؤثرة يف 
لبنان من أجل تعزيز العالقــات الودية والتعاون ذات املنفعة 

املتبادلة«.

ــذرت ــ ــة حـ ــ ــي ــ ــرك ــ ــي ــ م « ا »الـــــــدفـــــــا
ــان ــن ــب ــي ل ــ ــور أمـــنـــي ف ــ ــده ــ ــن ت ــ  م

حذرت نائبة مساعد وزير الدفاع األمرييك لشؤون الرشق 
األوسط، دانا سرتاول، »من أن تؤدي األوضاع االقتصادية يف 

لبنان إىل تدهور أمني«.
ويف مقابلــة تلفزيونية، أعربت ســرتاول »عن قلقها من 
مواجهــة الجيــش للمتظاهرين يف الشــارع«، مؤكدة »أن 

املؤسسة العسكرية ال تزال تحظى بدعم غالبية اللبنانيني«.
وقالت سرتاول: »نحن قلقون للغاية من أن اللبنانيني ليس 
لديهم حكومة يتطلعون إليها«، مشرية إىل أن اللبنانيني قلقون 
وخائفون من انخفاض قيمة اللرية اللبنانية. ال يســتطيعون 
تأمني الطعام عىل موائدهم ويخشــون عىل سالمتهم. ويف 

مثل هذه األوضاع ترى اندالع العنف«.
وشددت ســرتاول »عىل أن الواليات املتحدة تركز عىل دعم 
الجيش الذي يقوم مبهمة بالغة األهمية، بســبب إخفاقات 
الحكومة اللبنانية يف تقديم املساعدات اإلنسانية السيام بعد 

انفجار املرفأ«.
وأكدت أن البنتاغون يراقب الوضع عن كثب ويشــجع قادة 
لبنان عىل »اتخاذ خطوات اآلن ملنع اندالع هذا النوع من العنف«.

وأعربت ســرتاول عــن قلقها مــن مواجهــة الجيش 
للمتظاهرين يف الشــوارع، وقالت: »لدينــا قلق تجاه أي 
رشيك يتلقى املســاعدة أو التمويل منــا و يتخذ إجراءات 
ضد املدنيني األبرياء. وأشــارت يف املقابــل، إىل األوضاع 
االقتصاديــة التي يعاين منها أفــراد الجيش«، مؤكدة »أن 
الواليــات املتحدة تبحث عــن كثب الخطــوات التي ميكن 

الجيش«. لدعم  اتخاذها 

وحــيــداً االعــتــذار  بعد  مــا  مرحلة  يــخــوض  الــحــريــري 
حـــلـــفـــاء دون  مـــــن  ــات  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــان ــ ل ــد  ــعـ ــتـ ــسـ ويـ

ــام    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب: االنقـ ــي 4  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ول  فـ ــان ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو البيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرا يتلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحـ
ــســا تـــمـــر فــرن االســــتــــشــــارات بـــعـــد الـــعـــيـــد وعــــــون يـــريـــد الـــحـــكـــومـــة قـــبـــ مـــ

بد ما  قد  للرياض..هاجمنا  تعيد  علينا  حمات  كانت  ا  ا للحريري:  الله  حــزب 
رضوان الذيب 

محطة 4 اب مفصلية، وكل األطراف تحاول االستثامر عىل 
دماء الناس فمن يســبق؟ الحراك ام الدولة ؟  ويف املعلومات 
ان قوى الحراك ســتذيع بيان انقالب  الثورة  األول الشامل  
ومبادئه يف 4 اب، ويتضمن  برنامجا  شامال للتغيري وإعالن 
النفري العام وعدم الرتاجع حتى اســقاط املنظومة الحاكمة  
واستالم السلطة بالعنف الثوري اذا دعت الحاجة مع االرجحية 
للخيــار الدميوقراطــي، مراهنني عىل دعم عــر ودويل ، 
وســتحدد خطوات النضال امليدانية إلعالنها يف ذكرى  4 اب 
للبنانيني  خالل  يوم الغضب الذي ميهد لالنتفاضة الشاملة  
، وبدأت االســتعدادات  عرب اجتامعات مكثفة تحفظت قوى 
الحراك يف الكشــف عنها كيال تفقد عنــر املفاجأة  ، عىل 
أن يســبق اليوم الكبري مواصلة االحتجاجات  اليومية وقطع 
الطرقــات  لتعبئة الناس دون أن يســقط قــادة الحراك من 
حساباتهم  تقديم ساعة االنقالب اذا استدعت التطورات عىل 
. السيناريو وتالحقت األحدا بشكل دراماتي  األرض  هذا 

ويف املقابــل، أكدت مصــادر مطلعة عىل اجــواء بعبدا ان 
الرئيس عــون مر عىل والدة الحكومة قبــل 4 اب لتواكب 
املؤمتــر الدويل لدعم لبنان  التي دعت اليه فرنســا يف 4 اب 
أيضا، ولتنفيس االحتقان الشــعبي، ولذلك سيدعو عون  اىل 
االستشارات النيابية امللزمة بعد عيد األضحى املبارك مبارشة 
إن حصل التوافق بني األطراف السياســية عىل اسم الرئيس 
املكلف من عدمه، وهو أبلغ األطراف السياســية قراره معتربا 
ان مهلة االســبوع كافية للتوافق عىل اسم الرئيس املكلف، 
وقد تبلغت بعبدا رغبة قيادات ســنية بــارزة بتويل منصب 
رئاسة الحكومة، وســيقدم عون كل التسهيالت  ولن يكون 
له أي رشوط مع الوزير باســيل من أجــل الوالدة الرسيعة 
ومواكبــة الجهود الدولية التي تقاطعــت كلها باالرساع يف 
تشــكيل الحكومة. فمن يصل اوال »سيشــم الحبق » يف 4 
اب، وال يجــوز التأخري يف امللــف الحكومي يف ظل تصاعد 
األعــامل ااملخلة باالمن وعــودة« الزعــران » للتحكم بامن 
الطرقــات واالحتجاجات، وهذا ما يهدد الســلم االه جراء 
القطع اليومي  لطريق الجنوب واالســتهتار مبشاعر مليون 

 .  لبنــاين، »وعود ثقاب واحد« قد يفجــر أحداثا كبرية  وف
ن املعلومــات كشــفت عن  ويف املقلــب الســيايس، فــ
تواصل االتصاالت املكثفة عىل مدار ال 24 ســاعة، وتبلغت 
مراجــع لبنانية بأنه ليس هنــاك أي فيتو عر ودويل عىل 
اي اســم تختاره الكتل النيابية، وأمريكا وفرنسا وروسيا مع 
دول الخليج ســتتعاون  مع الحكومة الجديدة وال فيتو عىل 
مشاركة حزب الله ، ويف املعلومات ان الحريري حاول تلطيف 
االجواء مع حزب الله بعد هجومــه العنيف عىل الحزب  يف 
مقابلته التلفزيونية عىل الجديد مع الزميلة مريم البســام، 
 وأجرى احد مستشاريه اتصاال مبسؤول يف حزب الله لتجاوز 
كالم الحريري ووضعه يف سياق املناسبة، وكان رد مسؤول 
حزب الله »بلــغ الحريري انه اذا كان هجومــه علينا يفتح 
أبواب  الرياض أمامه مجددا ،  فليهاجمنا قد ما بدو، لكن أبواب 
السعودية  لن تفتح  له ومشكلته اكرب بكثري وعليه التفتيش 
عن خطاب جديد« علام ان حزب الله بذل جهودا مضنية لتسهيل 

مهمة الحريري وحاول اقناع التيــار الوطني، لكن الحزب ال 
 ميارس اسلوب الضغط والفرض عىل حلفائه كام يريد  البعض . 
ويف املعلومات ، ان االمور ليســت مقفلــة مطلقا، واعتذار 
الحريري ورقة طويت، واملجتمع الدويل دعا لتجاوز االعتذار 
بتشــكيل رسيع وظهرت الصورة بــأن الحريري بات« خارج 
الكادر » يف ظل قرار دويل عــر مبنع االنهيار والفو 
، لكن عودة الهيبة الحريرية  محطتهــا االنتخابات النيابية 
املقبلة كام يعتقد ، وســتحدد االحجام واالوزان يف ظل دعم 
دويل للحراك للتوازن مع الطبقة السياسية ، ويبقى  املطلوب 
من الحراك عدم وضع الراس عىل وسادة الدعم األمرييك مع 
تبدل املصالح والسياسة األمريكية الثابتة« املصالح اوال« وهذا 
ما اطاح أحالم أحــزاب عريقة والنموذج اللبناين مع 14 آذار 
؟ علام ان اعتذار الحريري كشف ان  اكرب دليل... فهل من يتع
أوراق الطبقة السياسية داهمها الخريف و«املسبحة فرطت » 

مهام بلغ اعتداد البعض ومكابرتهم.

مة نظـــــــــــــــا والطائفية قادته الى االنهيار لبنـــــــــــــــان دخـــــــــــــــ ا
طريق االستشارات النيابية طوي قب التوافق على مرش لرئاسة الحكومة

كامل ذبيان

بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، يف 31 ترشين االول 
2016، »التسوية الرئاسية«، اعلن العامد ميشال عون 
مع اول حكومة شكلها الرئيس سعد الحريري، الطرف 
الرئي يف التسوية، ان هذه الحكومة ليست حكومة 
العهد االوىل، التي ينتظرها بعد االنتخابات النيابية، 
من خالل قانون جديــد لها، يعيد التمثيل الحقيقي، 
ال ســيام للمســيحيني الذين كانت مقاعدهم تفوز 
باصوات املسلمني، وتذهب اىل كتلهم النيابية، وفق ما 
كان يرح به »التيار الوطني الحر«، وقوى سياسية 
 » وحزبية، فجــاءت الدعوة من »اللقاء االورثوذك
برئاســة اي الفرزيل لقانون انتخاب، تقرتع فيه 
كل طائفة للمرشحني باسمها، فرفض املرشوع من 
»االســالم الســيايس«، وطرح الحريري البحث يف 
املناصفة بني املســيحيني واملسلمني فاالنطالق من 
الطائفية، يوصل اىل وضع طائفي، لنظام قام دستوره 
عىل مادة منه، الـ95 التي اعرتفت بالطائفية كحالة 
مؤقتة، حتى يعمل عىل الغائها، ولكن هذا مل يحصل 
بالرغم من اقرار اتفاق الطائف، بانشاء هيئة وطنية 
ترســم خارطة طريق للخروج من هذا الوباء الخطر 

الذي انهك الجسد اللبناين.
فشــعار حقوق الطوائف واملذاهــب اوصل لبنان 
اىل االنهيــار، باعرتاف اركان النظام الســيايس، ما 
قبل الطائــف وبعده، لكنهم مل يخطوا خطوة باتجاه 
اجتثا هذا املرض، الذي اوصــل لبنان اىل االنهيار، 
بســبب مترتس كل طرف وراء حقوق طائفته، وهذا 
توصيف معلوم منذ االستقالل، وما زال معموال به، 
وهو الذي ادى اىل الفساد والهدر ونهب االموال، الن 
زعامء املذاهب والطوائف املقنعني باحزاب، تحت اسامء 
وطنية وتقدمية ودميوقراطية ولبنانية واجتامعية 
... رسقوا باسم من ميثلون، وامتنعوا عن بناء دولة  ال
ومؤسسات، النهم ارادوها مشاعا لهم، ولزبانيتهم، 
فلم يبنوا املواطن، بل صنعوا زبوناً يذهب اىل قصورهم، 

يتوسل وظيفة او مســاعدة، مثل هؤالء، انتبه قادة 
دول ملامرساتهم، واشــتبهوا انهم وراء انهيار لبنان، 
بسبب فسادهم، وتقديم مصالحهم السياسية الفئوية 

والطائفية عىل املصلحة الوطنية.
من هنا، فان االزمة، باتت ابعد من تشكيل حكومة، 
لتدخل يف صلب نظام ال ميكن له ان يستمر، واعرتف 
به من هم يف داخله وهذا ما اعلن عنه مؤخراً االمني 
العام »لحزب الله« السيد حسن نرالله، وقبله الرئيس 
نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد 
جنبالط، اىل آخرين، اقروا بان الطائفية هي علة لبنان، 
وتحت مسميات عديدة، بحيث تقول مصادر سياسية 
متابعة الزمة تشــكيل الحكومة التي كلف الحريري 
برئاستها، ان الطائفية ظهرت بصورتها االصلية، مع 
رفض الرئيس عون، ان يسمي الرئيس املكلف الوزراء 
املسيحيني، وهذا ما تســبب بازمة الثقة بينه وبني 
الحريري، الذي ذهــب اىل االعتذار، الن عون ال يريده 
رئيسا لحكومة يف نهاية عهده، والذي سيكون عىل 
رئيس الجمهورية ان يســمي هو رئيس الحكومة، 
وميارس ما كان معموال به يف دستور ما قبل الطائف، 
وتحت شعار »الرئيس املسيحي القوي«، وهذا ما ملسه 
الحريــري من خالل لقاءاته مع عــون، الذي يلزمه 
الدستور باستشــارات نيابية ملزمة، دون ان يقيده 
مبهلة للدعوة، التي عليه اال يتأخر بها، تقول املصادر 
التي ترى، ان مقاطعة »كتلة املستقبل« لالستشارات، 
او عدم تسميتها لشخصية سنية، مستندة اىل دعم 
من مرجعيات سياســية وروحية سنية، سيحرش 
رئيس الجمهورية، مبوضوع امليثاقية والتوازن، وهي 
دعوته للعمل بها وفق الدستور، اذ سيكون لبنان امام 
مرحلة سياســية - دستورية، دقيقة، اذا ما حصلت 
مقاطعة ســنية للعهد الذي، هو صاحب الدعوة مع 
تياره السيايس، اىل ان يتوىل االقوى يف طائفته، او 
االك متثيال لها، الســلطات الدستورية، حيث كان 
رئيس »التيار الوطني الحر« يردد مثل هذه الشعارات، 
ومنها يف اثناء تشكيل الحكومة، حيث كان السؤال، 

كيف سيشكل الحريري حكومة، وهو ال يتشاور مع 
رئيس اكرب كتلة نيابية متثل املسيحيني.

فليس ســهالً ان يقدم اي شــخص سني نفسه، 
كمرشح لرئاسة الحكومة، والذي عليه ان يعرب اليها 
من خالل مرجعيتني سياسية، ودينية، »تيار املستقبل« 
ودار الفتوى، وان عدم رضاهام عن اي مرشح لن يفتح 
الطريق امام اي مرشح لرئاسة الحكومة، بالرغم من 
ية عدد اعضاء  ان الدستور ينص عىل حصوله عىل اك
مجلس النواب، لكن النظام الطائفي، مينعه من تخطي 
طائفته، وهذا ما حصل قبل الطائف، مع الرئيس امني 
الحاف وغريه، ومع الرئيسني نجيب ميقا وحسان 

دياب بعد الطائف.
وبدأت دوائر القر الجمهوري، اتصاالتهم حول 
االســم الذي ميكنه ان يطرح، وكذلك بارشت الكتل 
النيابية مشاوراتها، لكن الســؤال الذي يطرح، عن 
مهام الحكومة، النقاذ الوضع االقتصادي واملايل، ام 
االرشاف عىل االنتخابات النيابية، اذ تشري املصادر، 
و حكومة وفق املبادرة الفرنســية  ان التوجه هو 
خالية من السياســيني، ومل يكن تكليف الســفري 
مصطفى اديب تشكيل الحكومة، اال يف هذا السياق، 
وقد يكون هذا توجه رئيس الجمهورية، وتم التداول 
باسم النائبني فيصل كرامي وفؤاد مخزومي، لكن كال 
منهام يتهيب املوقــف، ويدرس خياراته، اضافة اىل 
ية نيابية، هي مع تحالف »امل« و»حزب  تأمني اك
الله« و»التيار الوطني الحر«، الذي ليس من السهولة 
ان يتفقوا عىل مرشح، كام ان »حزب الله« ال يرغب 
بحكومة محســوبة عليه، وتضعــه يف مواجهة 
املواطنني يف ظل ازمة اقتصادية معيشية وخدماتية 

متفاقمة.
فمع اعتذار الحريري، ال يبدو ان طريق االستشارات 
النيابية ستفتح قريبا، مثل التوافق عىل اسم البديل عن 
الحريري، يف ظل التناقضات والخالفات، بني القوى 
السياسية كام عىل مهمة الحكومة، التي لن تجتاز من 

سيكلف بها، اضافة اىل دورها.

عدوان: حقوق العاملين بمستشفى سبلين مقدسة
اللبنانية«  »القوات  نائب رئيس حزب  شدد 
النائــب جورج عــدوان، عــىل أن »حقوق 
سبلني  مستشــفى  يف  والعاملني  املوظفني 
الحكومي مقدسة«، مؤكدا متابعته اعتصام 
املســتخدمني وحقوقهم مع وزيري الصحة 
املال  »لتأمني  واملال غازي وزين،  حمد حسن 
الالزم لهم، ليتمكنوا من اإلستمرار يف تأدية 
واجبهم املهني يف تقديــم الخدمات الطبية 
 واالستشــفائية ألهلنا يف الشوف والجبل«.

املعتصمني  الهاتــف  عرب  عــدوان  وخاطب 
يف املستشــفى، خــالل زيــارة تضامنية 
ظهر امــس، لوفد من »القــوات اللبنانية«، 
االعتصام  بتكليف من عــدوان اىل موقــع 
املستشــفى. طــورا  مدخــل   أمــام 

ووجه عــدوان تحية شــكر وتقدير للفريق 

وقال:  املستشــفى،  يف  والتمري  الطبي 
»أنتم لســتم وحدكــم يف املعركة، نحن اىل 
جانبكــم، ولــن نوفر أي جهــد أو عمل يف 
ســبيل تأمني حقوقكم، فكــام وقفتم إىل 
جانبنا، واىل جانــب أهلنا يف أحلك وأصعب 
ظــروف كورونا، من واجبنــا أن نكون إىل 
جانبكم ومعكم«، مضيفــا »لقد تكلمت مع 
املال غازي وزين، وشددت عىل أهمية  وزير 
ورضورة تأمني االموال مــن وزارة املال، ألن 
املبلغ املســتحق رضوري، علــام أن الرواتب 
مل يعد لها أي قيمة تذكــر، يف ظل االرتفاع 
الجنوين لالسعار والوضع املعي املأساوي 
والوضــع الصحي. وقد وعــدين وزير املال 
بتأمني املبالغ املطلوبة واتفقنا عىل التواصل 
املوضوع«. تنفيذ  للتأكد مــن  االثنني   صباح 

يتنا دائمة  رعد: نتسّل وجهو
قال رئيــس كتلة »الوفاء 
محمد  النائب  للمقاومــة« 
افتتاح  رعايتــه  خالل  رعد 
النصــب التــذكاري لالمام 
الراحــل الخمينــي، اقامته 
الكشفية«  الخميني  »مدينة 
وذلك  النبطيــة،  زوطر  يف 
يف أجــواء ذكــرى »النر 
د  اإللهي«: »نحــن ال نزال 
أيدينا من دون أي تحســس 
شــخ من أحد ألننا قوم 
الشخصية  الضغائن  نرتفع 

ونتــوق اىل املصالــح الكــربى يف وطننا 
وإنساننا ومجتمعنا. نحن نفتخر بأننا نتسلح 
ونســتقوي ونعد العدة، ونؤكــد جهوزيتنا 
الدامئة يف مواجهة عدو ي من أوجاعه كل 
شعوب منطقتنا ألنه يريد أن يتسلط ويتهدد 

ويســلب كل خريات هذه املنطقة ليجســد 
اإلدارة األمريكية  تفوقه بدعم من مصالــح 
التي متثل أكرب لص دويل يف العامل، شــهده 
من قبلنا ونشهده وسيشهده من بعدنا إن مل 
تتحرك الشــعوب لتحف مصالحها وتصون 
 ســياداتها وترفض التبعيــة يف أوطانها«.
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مدخ الى املادية الجغرافية
معني حّداد
استاذ جامعي

الجغرافية » حكامً  املادية  يحيل مصطلح » 
عىل مصطلح » املادية التاريخية » يف النظرية 
املاركســية التي تفيد بأن الصريورة التاريخية 
لإلنســان تحكمها موازين القوى يف عالقات 
اإلنتاج بــني العامل املنتج مــن جهة، ومالك 
وســيلة اإلنتاج من جهة ثانية، وهي عالقة 
تقوم عىل التناقض الجديل التاريخي والراع 
الطبقي بينهام، وعىل هذه العالقات التي تشكل 
البنى التحتية املادية لإلجتامع البرشي تتأسس 
البنى الفوقية الروحية لــه. عىل أن التجربة 
ســتثبت فيام بعد ان املنهج املادي التاريخي مل 
يتمكن من متابعة ما آلت اليه نتائج التناقض 
الجــديل املذكور يف هذا املجال ، فكان ال بد من 
رفده مبنهج آخر هو املنهــج املادي الجغرايف 

باملعنى املارك لكلمة مادي .

{ يف منطلقات املادية التاريخية { 
افضــت حركــة التاريــ يف النظرية 
املاركســية للامدية التاريخية ، اىل النظام 
الرأســاميل الراهن ، واملعمــول به تقريبا 
عىل مجمــل الكرة األرضيــة. وهذا النظام 
منذ نشــأته وحتى اليوم، مبني عىل الظلم 
اإلجتامعي حيث إن الديناميكية االقتصادية 
التــي يتمتع بهــا الرأســامل يف ظل هذا 
النظام، تؤدي اىل تشــكُل طبقي إجتامعي 
إقثصــادي قوامه ، بعد الثــورة الصناعية 
الحديثة ، طبقة رأســاملية ،متتلك وسائل 
اإلنتاج مــن جهة تقابلهــا طبقة عاملية 
بروليتارية تكــدح لها من جهة ثانية ، تقع 
بينهام رشائح إجتامعية إقتصادية مختلفة 
تتحكم فيها هي األخرى الطبقة الرأساملية 
عينها، ويجري كل ذلك يف إطار دولة ُسّنت 
قوانينهــا من أجل مصلحــة الطبقة العليا 
يف املجتمــع الحديث . هذا وقد تناولت آالف 
املراجع والدراسات سلبا وإيجابا هذه األمور 
وما يتفرع منهــا من قضايا وتفاصيل عىل 
الصعد اإلجتامعية واإلقتصادية والسياسية 
بالتحليــالت واملجادالت اإليديولوجية وذلك 
منــذ أن صيغــت النظرية املاركســية يف 
منتصف القرن التاســع عرش وحتى ما بعد 

القرن العرشين . 
إىل ذلك تكشف املادية التاريخية عن املراحل 
املفصلية التي شهدتها البرشية ال منذ ما قبل 
ا  التاري حتــى الوقت الراهن وحســب، وا
تكشف أيضا عن املستقبل وعن كيفية صياغته 
من أجــل تحقيــق املصلحة العليــا والعامة 
لإلنســانية بكليتها . واملراحل املذكورة ترتاتب 
عــىل النحو التايل: 1 - املشــاعية يف ما قبل 
التاري حيث كانت البرشية تعتاش من الصيد 
واللم والقطــاف، 2- الرق، وفيه تعرب البرشية 
اىل التاريــ ،حيث بتبلــور املجتمع الطبقي 
موزعا عــىل قطبي االســياد والعبيد، وتأخذ 
و اقتصاد  الدولة شكلها اإلستبدادي يف ظل 
زراعي تراكمي، 3- اإلقطاع، وهو سمة العصور 
الوسطى األوروبية وفيه حل االرستقراطيون 
الفالحون  االســياد وحل  الدين مكان  ورجال 
مكان العبيــد يف ظل نظام ملــ واقتصاد 
و الطبقة الربجوازية  زراعي تجاري اّدى اىل 
الرأساملية وقد ترسخت بعد أن  الوسطى، 4- 
اطاحت البورجوازية باالقطاع،5 - األشرتاكية، 
، او التي ينبغــي ان ت  وهي التــي ســت
الرأســاملية وصوال اىل املرحلــة األخرية اي 

الشيوعية .
املادية  نظريته  صياغــة  يف  ماركس  أوىل 
التاريخية املرحلة الرأساملية وما يليها اهمية 
كــربى، فأجــرى تحليالت معمقــة ملختلف 
آلياتها ال سيام لجهة اتساع القطاع الصناعي 
الرأســاميل واشــتداد التناقضــات الطبقية 
ومعاناتهم  املتزايــدة  بأعدادهم  العــامل  بني 
االجتامعيــة اإلقتصادية مــن جهة واحتكار 
الراسامليني لوســائل اإلنتاج وتراكم ثرواتهم 
عىل قلة اعدادهم من جهة اخرى، وهنا يُلقي 
ماركس املسؤولية يف مجاوزة الرأساملية، عىل 
الطبقة العاملية يف الدول الصناعية املتقدمة 
عتربها هي املؤهلــة للقيام بالثورة من اجل  ب
وسائل  ملكية  نزع  يجري  حيث  اإلشــرتاكية 
اإلنتاج من القلة املحتكرة لها ووضعها بترف 
دولة ديكتاتورية العامل ، ويف هذا الســياق 
بلورة مفهوم  النظريةاملاركســية يف  مت 
جدلية الراع الطبقي الذي ينبني عليه مترحل 
مســار البرشية من الرق اىل اإلشرتاكية كام 
اسلفنا وصوال اىل الشيوعية حيث من املفرتض 
أن تنتفــي امللكية الفردية وتتــال الدولة 
ويتنهي الراع الطبقي كام ينتهي اســتغالل 

اإلنسان لالنسان . 

{ قصور ايديولوجي {
إن إلقاء مهمة تحقيق اإلشرتاكية عىل عاتق 

الطبقة العاملية يف الدول الصناعية املتقدمة 
، جعــل الفكــر املارك يتضمــن اذن بعدا 
ايديولوجيا سياســيا قوامه دعوة العامل ومن 
ورائهم سائر فئات الشعب املترضرة من النظام 
الرأســاميل اىل الثورة عىل الرأساملية وانتزاع 
السلطة منها كمقدمة للقضاء عىل األستغالل 
ثم الذهاب اىل املجتمع الشــيوعي حيث يزول 
خضوع األفراد املذّل لتقسيم العمل بني منتج من 
جهة ومالك من جهة ثانية. هذا وملا كان هدف 
ية املاركسية يتجاوز  املادية التاريخية وفق الر
رفع الغــ عن الطبقة العامليــة اىل تحرير 
نها رسعان ما استقطبت اىل  اإلنسانية ككل ف
جانب العامل اعداد وافرة من املفكرين والفنانني 
وآخرين من قادة الرأي ورجال السياســة يف 
البلــدان غري الصناعية ، فضــال عن قطاعات 
واســعة من الفئات الشــعبية غري العاملية 
، فــكان لهذا األمــر ، ومــن دون الدخول يف 
التفاصيل، تداعيات مختلفة فيام خص الشأنني 
النظري والتطبيقي يف املادية التاريخية ، ذلك 
أن الثورات اإلشرتاكية املاركسية متت فيام بعد 
يف روسيا ) 1917( ثم الصني) 1949( فكوبا... 
ثم يف غريها... وجميعهــا دول غري صناعية 
وغري متقدمة، حيث الطبقة العاملية فيها مل 
تكن متتلك الرشوط املوضوعية لإلندفاع نحو 
اإلشــرتاكية كــام وردت يف النظرية املادية 
التاريخية، مام جعــل القيمني عىل هذه الدول 
يجهدون يف حــرق املراحل وترسيع العمليات 
يلــة اىل خلق مجتمع صناعــي ولو بالقوة  ال
اإلشرتاكية.  األهداف  لتحقيق  كرشط رضوري 
ولكن مل ينتــه القرن العرشون إال وطرأت عىل 
هذه الثورات تحوالت أخرجتها عن مسارها الذي 
حددته املباد التي إنطلقت منها واســتعادت 

خر موقعها يف البلدان  الرأساملية بشكل أو ب
املذكورة . 

والحال إن تقدم الفكر الســيايس املارك 
بأبعاده اإليديولوجية يف البلدان غري الصناعية 
وانكقائه عن البلدان الصناعية مبا يبدو وكأنه 
ال يتوافق مــع املادية التاريخية ، قد شــغل 
املفكرين املاركســيني ، حيث شكّل ذلك تحديا 
نظريا كان ال بد من أن ينربي له هؤالء بشكل أو 
خر . وبالفعل ،فهم مل يوفروا جهدا يف سبيل  ب
مالءمة صعود اإلشرتاكية يف الدول املتخلفة 
صناعيا مــع املادية التاريخية . عىل أن ذلك مل 
مينع اإلشــكال بهذا الخصوص من اإلستمرار 
. يف هذا الســياق اشــاع املــؤر الربيطاين 
املارك بريي اندرسون خالل السبعينات من 
القرن العرشين ،يف االوســاط املعنية، مقولة 
مفادهها أنه اذا مل تشكل املاركسية قوة وازنة 
عتبار  يف كل من الواليات املتحدة وبريطانيا ، ب
األوىل موطن أغنى طبقة رأساملية امربيالية 
يف العــامل، والثانية منشــأ الطبقة العاملية 
نها أي املاركســية لن  الصناعيــة الحديثة ، ف
يكون مبقدورها مواجهة املشــكالت الكربى 
التي تطرحها الحضارة الرأساملية يف النصف 

الثاين من القرن العرشين . 
يف تلك الفرتة أي خالل السبعينات املذكورة، 
كانت الحــركات العاملية تشــهد يف كل من 
الواليــات املتحــدة وبريطانيــا تصاعدا الفتا 
يف قدراتهــا عىل التغيري، ما جعل االوســاط 
األوضاع  تبــّدل  تأمل  الراديكالية  اليســارية 
ية  اإلجتامعيــة اإلقتصاديــة ملصلحــة الر
اإلشرتاكية عىل حســاب الرأساملية، غري أن 
رياح الثامنينات والتســعينات اي يف الحقبة 
الريغانية - التاترشية )نسبة اىل رونالد ريغان 
ومارغريت تاترش( ، ذهبت يف اإلتجاه املعاكس 
حيث جرى تحطيم النقابات وشــل فاعلياتها 
متهيدا لتهيئة األجواء التي ادت اىل النيوليربالية 
الرأساملية املتفلتة، مام اعاد األمور اىل املربع 
األول، اي انكفاء الفكر اإلشرتايك املارك عن 
الدول املتقدمة وبالتايل اإلبقاء عىل اإلشــكال 
النظــري والعم اإليديولوجــي الذي يعرتي 
املادية التاريخية بنســختها األصلية . فكان ال 
بد من التحري عن مكمن النقص يف النظرية 
املاركســية الذي مينعها من التقدم يف تحقيق 
اهدافهــا انطالقا من املجتمعــات الصناعية 

املتقدمة .

{ نحو الجغرافيا {
ي  كان الفيلســوف الفرن املارك ه
لوفيفر يف السبعينات من القرن العرشين، قد 
 La ( « طرح يف كتاب له عنوانه » انتاج املجال
production de l ‹ espace ( فكرة جديدة تتناول 
العالقة بني نظم اإلنتاج اإلقتصادي اإلجتامعي 
من جهة واملكان الذي تتعامل معه وتعمل فيه 
هذه النظم من جهة ثانية ، واملكان املعني هنا 
هو مساحة جغرافية من سطح الكرة األرضية 
تشكل مجاال ألنشطة اإلنسان اإلجتامعي وهو 
ما ندعوه باملجال الجغرايف . يف هذا الســياق 
بنّي لوفيفر أن الرأساملية تنتج مجاال جغرافيا 
يحمل يف طياته تناقضات موازية ملا تنتجه من 
تناقضات طبقية إجتامعية، واملجال الجغرايف 
هنا والذي تنتجه النظم األقتصادية ومن بينها 
الرأســاملية يتكون من كل ما يخص السكان، 
ت،  عددا وحركة... أنشطتهم ... ، املباين واملنش
وغري  املادية  املبادالت  املواصالت...  شــبكات 
املادية... واالستقطبات... فضال عن التصورات 
واالفكار واملشاعر ازاء هذه املنتجات الجغرافية. 
اىل  الرأســاميل  النظام  يــؤدي  وعليه فكام 
تناقضات اجتامعية حــادة هكذا يؤدي ايضا 
اىل تناقضات بالحدة عينها يف وبني املجاالت 

الجغرافية مبكوناتها املختلفة. 
بعد صــدور كتــاب لوفيفر املذكــور اقدم 
الجغرافيون املاركسيون ، ال سيام يف الواليات 
ملوضوع  التصــدي  عىل  وبريطانيا  املتحــدة 
ية املاركســية، ذلك  املجال الجغرايف وفق الر
ان نظرية املاديــة التاريخية مبا هي مفهوم 
املاركســية للتاري بقيت مبتورة يف نظرهم، 
أنهــا مل تتمكن من وضع االســرتاتيجية  اذ 
املناســبة والقادرة عىل تخطي الرأساملية يف 
الدول الصناعية املتقدمة كام أُريد لها، فكان ال 
بد للامركســية من استكامل املادية التاريخية 
بنظريةاملادية الجغرافية تعرّب بها عن مفهومها 
يتها  للجغرافيــا، وتجمع فيهــا إىل جانب ر
ية  ية إضافية هي الر الطبقية اإلجتامعية، ر
املجالية الجغرافية، األمر الذي يتيح لها تصويب 
النظــري والعم  الصعيدين  منهجها عــىل 
وتجعله قادرا عىل تناول األوضاع ااإلجتامعية 
اإلقتصادية عىل نحو شامل، كرشط رضوري 
ما  اىل  الرأساملية  لتوفري مستلزمات مجاوزة 
هو ارقى منها عىل الصعيد اإلنساين، فال يبقى 
منهجها مقترا عىل متحــوره حول الطبقة 
اإلجتامعية دون املجال الجغرايف اإلجتامعي . 

يــة الجغرافية  يف هذا اإلطــار انبنت الر
املجال  إعتيــار  إذن عىل  الجديدة  املاركســية 
الجغرايف منتجا إجتامعياً شأنه يف ذلك شأن 
ن الرأساملية ، ال  الطبقة اإلجتامعة ، وعليه ف
سيام بعد عوملتها ، بقدر ما تشتد فاعليتها يف 
فاعليتها  أيضا  تشتد  الطبقي،  التفاوت  تعميق 
يف تعميق التفــاوت الجغرايف أي يف املجاالت 
الجغرافية وبني بعضها البعض: بني مجال هذه 
املدينة اوتلك او بني مجاالت األحياء يف املدينة 
املدن واألرياف  الضواحي... بني  الواحدة... يف 
أو األقاليم واملناطــق... بني املراكز واألطراف... 
وصوال اىل التفاوت بني عامل الشــامل املتقدم 
ن الراع يف  وعامل الجنوب املتخلف... وعليه ف
سبيل العبور إىل اإلشرتاكية بات يستدعي أيضا 
إىل جانب الراع الطبقي التاريخي األخذ بعني 
اع مختلف  اإلعتبار رضورة التعبئة من اجل 
يقع عىل مســتوى آخر هو الراع » املجايل 
الجغرايف« إذا جاز التعبري . وبذلك تســتكمل 
املادية الجغرافية التي بدأ العمل عليها الجغرايف 
ســبعينات  منذ  هاريف  ديفيد  االنكلوأمرييك 
القرن العرشين، نظرية املادية التاريخية التي 

صاغها ماركس يف القرن التاسع عرش.
هــذا وقد تطلب إدراج البعــد الجغرايف يف 
املاركسية التعامل مع التحوالت األبيستمولوجية 
التي شــهدتها الجغرافيا يف النصف الثاين من 
النحو املؤدي اىل جعلها  القرن العرشين ،عىل 
أداة معرفيــة نظرية وتطبيقيــة يف خدمة 
اإلجتامعية  والرشائح  واملهمشــني  املظلومني 
األخرى املترضرة من النظام الرأساميل، طبقياً 
إجتامعيــا و... جغرافيا ، وهــي رشائح يزداد 
اتساعها بفعل انشطة الرأساملية املعوملة عىل 

مجمل مساحة الكرة األرضية .
من اجل املزيــد من التفصيــل أنظر كتاب 
» معني حــّداد ، املاديــة الجغرافية ، رضورة 
استكامل املادية التاريخية يف املاركسية » ، دار 
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توالــت الــردود، ويف الوقت 
عينه، املخاوف بعد اعتذار الرئيس 
ســعد الحريــري عن تشــكيل 
الحكومة املقبلــة، من أن يؤدي 
الشــارع ودخول  فلتان  إىل  ذلك 
لبنــان يف املجهــول، نتيجة ما 
بأوضاعه مــن تعقيدات،  يحيط 
يتمّثل  أسايس  عامل  إىل  إضافة 
الصعبة،  الحياتيــة  باألوضــاع 
والتي قد تكــون مدخالً نحو أي 
حيال  والســؤال  مرتقب،  تفجري 

هذه األزمات املتتالية، أين أصبحت املبادرات الدولية 
الدور  الفاتيكانية، وصوالً إىل  الفرنســية إىل  من 
الذي تفاعل يف اآلونة األخرية، وخصوصاً  املري 
بعد زيــارة الرئيس الحريــري إىل القاهرة ولقائه 
، والحديث عن  الرئيس املري عبد الفتاح السي

دور مري متجّدد.
ويف هذا اإلطار، تكشف مصادر سياسية متابعة 
ملســار ما يجري عــىل خط اإلتصاالت لتشــكيل 
حكومة، إىل أن جميع املبادرات قامئة ومســتمرة، 
ولكنها يف املحّصلة تصّب يف خانة واحدة تتمحور 
حول دعم ومساعدة لبنان وإنقاذه من النفق املظلم 
الت أيضاً  الذي يقبع فيه، يف حني أن هناك تســا
عن دور الفاتيكان، خصوصاً بعد اللقاء الذي جمع 
ســاء الكنائس  قداســة البابا فرنسيس األول بر
الرشقيــة، فهل انتهت هذه املبــادرة أم هي ال تزال 

قامئة؟
هنا، ترّد أوســاط كنســية قريبة من الكريس 
أملّت  التي  الوعكة الصحية  الرســويل، مؤكدة بأن 

بالحرب األعظــم ودفعته إىل إجراء عملية جراحية، 
قد تكون حّدت من اإلتصاالت التي كان يجريها مع 
ا  قادة العامل ألجل خالص لبنان مــن معاناته، إ
هذه املشــاورات واإلتصاالت، وفق األجواء املقربة 
من دوائر الفاتيكان نفســها، ال زالت تجري بوترية 
فاعلــة عىل أك من صعيد، ولكــن ال يُخفى عىل 
أحد أن عاصمــة الكثلكة يف العامل تبقى تّتســم 
الرشوط  الروحية، وال ميكنها مامرســة  باألبعاد 
الدولة  السياسية مع هذه  والضغوطات واملناورات 
ة متنيات تطلقها بأن يتحرك املجتمع  ا  وتلك، وإ
الدويل بشــكل رسيع للقيام بخطوات ناجعة لحّل 

األزمة اللبنانية.
 وتضيف األوســاط الكنســية،أن أهمية الدور 
الفاتيكاين يكمن يف أن قداســة البابا شخصياً هو 
من توىّل اإلتصال مع أكــ من رئيس دولة مؤثّرة 
وكان، حاســامً وحازماً بــرضورة التحرّك الفع 
والفوري لدفع املسؤولني اللبنانيني ومن يؤثر عليهم 

لدعم تشكيل حكومة يف أقرب وقت ممكن.
ن املشــاورات الدولية املؤثّرة  من هذا املنطلق، ف

منســوب  من  ترفع  قد  والفاعلة 
حراكهــا يف الســاعات املقبلة، 
بعدما باتت لدى كبار املســؤولني 
السياســييني واألمنيني يف لبنان 
أجواء غري مشــّجعة عن إمكانية 
زعزعة اإلســتقرار األمني، والذي 
أخــذ يف بعــض أوجهــه أبعاداً 
طائفية ومذهبية، ما يشــري بأن 
فو  إىل  الــراع  هذا  يتحّول 
واضطرابات، وعندها لن تستطيع 
أي دولــة من فــرض رشوطها، 
أو أن تتمكــن مــن التدخل ربطاً 
املنطقة،  يف  القامئة  بالراعات 
والتي أخذت يف األيام املاضية، أبعاداً خطرية بعدما 
عادت الحرب إىل أفغانســتان وإعــادة التوتر إىل 
العراق وحيث حرب اليمن ال زالت قامئة واألمر عينه 

يف شامل سوريا، وال سيام يف إدلب.
من هنــا، يبدو القلق الدويل عــىل انزالق لبنان 
إىل حروب قد تشــهد تدخــالت إقليمية، وتصفية 
حسابات بني بعض املحاور، وهذا ما يعّمق من أزمة 

لبنان، وال سيام اإلقتصادية واملعيشية.
وختاماً، ال تســتبعد مصادر متابعة، وعىل صلة 
بأك من جهة غربية وعربيــة، من أن يصار بعد 
عطلة عيد األضحى إىل دفــع دويل باتجاه لبنان، 
ومامرسة الضغوطات عىل كافة األطراف لتسهيل 
مهام التكليف وتشكيل حكومة جديدة، وال يُستبعد، 
وفق هــذه املصادر، بأن تكــون الحكومة إنتقالية 
إلدارة اإلستحقاق النيا املقبل، مرفقة بدعم دويل 
عىل املســتويات اإلنســانية واإلجتامعية، ولكن 
استطراداً حتى اآلن، هناك أك من سيناريو مطروح 

عىل أن تتبلور األمور حتى أواخر الشهر الجاري.

ــ ــرج م خــيــار  نــتــقــالــيــة  ا والــحــكــومــة  ــيــة مستمرة  ــدول ال ــادرات  ــبـ املـ

باميال كشكوريان السمراين

اللّبنانيني ترتفع، وال آمال يف األفق، وال  خة 
تعزية يف أّي قطاع. شّح يف البنزين والفيول، شّح 
يف الكهربــاء واملياه وغــالء معي أصبح فوق 
قــدرة الفرد عىل التحّمل، فأيــن دور النقابات يف 
العمل عىل طرح حلول جذرية تُنشل قطاعاتها من 

الغرق؟

{ بشارة األسمر: مرسوم حكومي 
عطاء سلفة استثنايئ يق ب

غالء معيشة  {
وب كان للّديار  للوقوف عىل حقيقــة العمل الد
اتصاالً هاتفياً برئيس اإلتّحاد العاّميل العام بشارة 
األســمر الّذي فّصــل قائالً:«العنوايــن عريضة 
ومشعّبة خاّصة يف ظّل األزمة الراهنة فاإلتحاد ال 
ينكف عن متابعة األوضاع مع الجهات الحكومية 
املعنية، إذ بعد سلســلة لقاءات واجتامعات، دعينا 
اىل املبارشة بتصحيح األجــور ورفع حّدها األد 
ف  خاّصة يف ظّل التصاعد املســتمّر يف سعر 
الدوالر يف السوق الســوداء. ويف حال مل تنعقد 
جلسة للجنة املؤرّش التي من مهامها إقرار تصحيح 
األجور ليشــمل حــّداً أد مطابــق للمواصفات 
املعيشــية يف لبنان وبدل النقل وزيادة يف نسب 
املنح املدرســية وإعــادة هيكلة عمــل الجهات 
الضامنة يك تشــمل الطبابة واإلستشفاء بنسبة 
100 فيمكن حينها أن تُصدر الحكومة املستقيلة 
مراســيم اســتثنائية مثل إصدار مرسوم يق 
عطاء ســلفة غالء معيشــة لجميع القطاعات  ب
العاّمة والخاّصة عىل حّد ســواء فالحوار الرسيع 

مع الحكومة هو الحّل التطبيقي الوحيد حالياً«.
أّما عــن فرضية النزول اىل الشــارع والضغط 
من خالل اإلعتصامات يؤكّد األســمر قائالً: »بادر 
اإلتّحاد العاّميل العام بالنزول اىل الشارع 4 مّرات 
شــّل من خاللها الحركة يف البلد وترك من خاللها 
أثرا إيجابياً عىل الّشعب وسلبياً عىل املسؤولني اال 
أننا عىل يقني بأّن النزول اىل الشارع بحاجة لقيادة 
حكيمة أوالً واىل انتقاء الوقت املناسب ثانياً، فنحن 
أمام موسم ســياحي ذو وهج قوي حيث أّن عدد 
 10 الوافدين اىل لبنان يُســّجل يومياً بحدود 000
شخص وبالتايل فالقطاع السياحي اليوم هو الركن 
يرادات ترتاوح بني 2  األسايس لإلقتصاد اللّبناين ب
و 3 مليار لرية لبنانية، فنعمل لعدم تفشيل املوسم 
الســياحي، ألّن التحركات الشعبية يف الشارع من 
شــأنها أن تؤثّر عىل السياحة وهي ما يرتكز عليه 
لبنان حالياً. فاإلتّحاد العاّميل العام يشــمل اليوم 
ها تســيرياً للحركة يف لبنان  أهّم القطاعات وأك

وهي:
أتحاد النقل الجّوي والعاملني يف مجال الطريان

العاملني باملراف عىل كاّفة األرايض اللّبنانية
عاّمل رشكة مهرباء لبنان

ُعاّمل مصلحة املياه
موظفو الصندوق الوطني للضامن اإلجتامعي

موظفو رشكة التبغ والتنباك
موظفو أوجريو ورشكات اإلتصاالت

قطاع النقل الربّي
العاملني يف املستشفيات

هيئة التنسيق النقابية
وبالتــايل، فلحظة أن يأخــذ اإلتّحاد 
الشــارع، فهذا يعني  بالنزول اىل  القرار 
أّن كافة القطاعات ســتلتزم وسُيشــّل 
البلد  ونحن نرى ونؤمن بأنّه ليس الوقت 
ا إنّه الوقت األنسب  ّ املناسب لشّل البالد إ
لتقديم أي دعم قطاعي من شأنه أن يعود 
يــرادات  عىل الّدولــة يف هذه الفرتة  ب

الصعبة«.

{ التيار النقا املستقّل:

سلّة إصالحات مطلوبة  {

يف ســياق ُمتّصل، يُحّمل رئيس التيار 

عرب  ســعادة  جورج  املُســتقّل  النقا 
الديار املســؤولية اىل زعــامء األحزاب 
الّذين تعاقبوا عىل السلطة والذين اتبعوا 
سياســيات اقتصاديــة خاطئة أوصلت 
البالد اىل مــا هي عليه اليــوم »الواقع 
اإلقتصادي املوجود يف قعر الهاوية ليس 
اال تراكامت امّتدت عىل مّر السنني نتيجة 
تربّع رجال الســلطة عىل عروش الحكم 
واتباع سياسيات اقتصادية خاطئة صّبت 
وبحســب  فاليوم  فقط،  مصلحتهم  يف 
تقريــر نرشته الـــ »UNDP« فأك من 
50 من الشعب اللبناين عاطل عن العمل 
وال يســتفيدون من الضامن اإلجتامعي، 
فعملت األحزاب اىل تزليم الشعب والضغط 

إجتامعياً واقتصادياً عليه من أجل أن يتســكّع عند 
الزعيــم يك يحصل عىل خدمة استشــفائية هي 
بطبيعة الحال من حّقه الرشعي. مشــكالت كثرية 
يعاين منها الشــعب اللّبناين اليــوم منها صحّية 
وأخرى معيشية فالتريح األخري ملستشارة وزير 
الصحة الدكتور بيرتا خــوري بأّن كافة الصناديق 
الذي  اإلستشفايئ  والدوالر  أفلســت  قد  الضامنة 
التي  ف السوق الســوداء والرواتب  يتبع سعر 
ال تزال عىل قاعدة الـــ 1500 لرية لبنانية وغريها 
من الهموم املعيشــية وضعنا كتيار نقا ُمستقّل 
سّجل نراً ساحقاً يف مختلف اإلنتخابات النقابية 
من نقابة املهندســني ونقابــة املحامني وغريها، 
جعلنا أمام أمر واقــع وهو اتخاذ تدابري وإجراءات 
من شــأنها التغيري يف البلد، فالحــركات النقابية 
املستقلّة ســتتحرك بقّوة الناس والحّل الوحيد هو 
التحرّك يف الشــارع من أجل إيصــال الصوت علّه 

يلقى نتيجة«.
وعن الخطوات والربامــج التي يُحرض لها التيار 
النقا املستقّل من أجل فرض التغيري قال سعادة: 
»البلــد منهوب وغــري مفلس... وميلــك قدرات 
اقتصادية كبرية والّخطط اإلنقاذية يجب أن ترتكز 

عىل التايل:
إصالح النظام املريف

إصالح النظــام اإلقتصادي واتبــاع املنتج منه 
وليس الريعي

تعزيز الصناعة ودعمها وحاميتها
تعزيز اإلنتاج الزراعي والخدمات املنتجة

استعادة األمالك البحرية والنهرية 
إقامة نظام رضيبي عادل

املدارس  الرتبيــة وتعزيــز  توظيف أكــ يف 

الرسمية والجامعة الوطنية
تعزيز النقل والكهرباء«

{ كاسرتو عبدالله:
الحّل يف العصيان املدين 

ويف الســياق عينه أكّد رئيــس اإلتحاد الوطني 
لنقابات العاّمل واملســتخدمني يف لبنان كاسرتو 
عبدالله يف اتصال مع الديــار أّن »األزمة عميقة، 
وليدة سنوات، والشــعب الوحيد الذي يدفع الثمن، 
فالظروف تبّدلت والدولة وضعت يدها عىل الحركة 
النقابية واإلتحاد العاّميل العام فأصبحت النقابات 
حزاب التي من شأنها تسيريها، فنتعّجب  تابعة ل
كيف باألحــزاب أن تختلف بالسياســة وتتحالف 
يف اإلنتخابات النقابيــة؟ فالحركة النقابية اليوم 
ال تُحســد عىل الوضع املوضوعــة فيه ألّن الناس 
فقدوا الثقة بالسلطة ومن مُيثلها فنعمل جاهدين 
من أجل محاولة تحســني األوضاع ونرى أّن الحلذ 
الوحيد هو يف العصيان املدين من أجل اســرتجاع 
الحقوق التي من واجب الدولة تقدميها لللّبنانيني، 
وأدعو عرب الديار اإلعالم اللّبناين كلّه للمســاهمة 
سف اإلعالم املريئ  ا ل ّ ولعب دوره يف املواجهة إ

. يف لبنان مسّيس بنسبة 100
كام أتوّجه اىل املسؤولني عن الطوائف واملذاهب 
وحّثهم عــىل وضع كاّفة ممتلكاتهــم وأوقافهم 
بعهدة الّشــعب اللّبناين الذي مل يعد باســتطاعته 

املتابعة يف بلد مثل لبنان اليوم«.
لبنان البلد املنكوب عىل كافة األصعد لو استطاع 
الكالم لنطق صارخــاً ُمطالباً بالحق ولعّل محمود 
درويــش حني قــال :مل نعد قادريــن عىل اليأس 
أك مام يئســنا« كان يتكلّم بلسان اللبنانيني، كّل 

اللبنانيني...

... الــــــقــــــطــــــاعــــــات املـــــنـــــتـــــجـــــة تــــــــــــــزر الـــــــــــدمـــــــــــو
طــــــــــال ! ــى ا ــ ــل ــ ــون ع ــ ــك ــ ــب ــ ــن الــــــحــــــّرة ي ــ ــهـ ــ وأصــــــحــــــاب املـ
ّ مـــــع املــعــنــيــيــن ــلـــع خـــــارطـــــة الـــــحـــــ ــتـــطـ »الــــــــديــــــــار« تـــسـ

أســفت الهيئة السياســية يف »التيار الوطني 
الحر«، يف بيــان أصدرته بعــد اجتامعها الدوري 
إلكرتونيا برئاسة النائب جربان باسيل، »ألن يكون 
الرئيس املكلف التشــكيل اختار االعتذار بعد تسعة 
أشــهر من تكليفه، بدال من اإلقدام عىل تشــكيل 
اقتصاديا  الضاغطــة  التحديات  تواجــه  حكومة 
وماليا عىل اللبنانيني«، ودعت جميع القوى والكتل 
الربملانية اىل »التعاطــي مع املرحلة بأعىل درجات 
املسؤولية، ألن األخطار املتزايدة تهدد وجود الدولة 
ومؤسســاتها وتنذر بفو كبرية، إذا مل تتشكل 
بأرسع وقت حكومة قادرة عىل تنفيذ اإلصالحات 

املالية والنقدية واالقتصادية، وعىل بدء املفاوضات 
مع صندوق النقد الدويل عىل أســاس خطة تحقق 

تدريجيا التعايف املايل والنقدي«.
واعتربت أنه »بانتظــار الحكومة الجديدة، تقع 
عىل حكومــة تريف األعامل مســؤولية اتخاذ 
كل اإلجراءات املطلوبــة لضبط األمن والحدود ملنع 
التهريب ومعالجة امللفات املعيشية كافة، حيث من 
واجبها أن تخرج من حال شبه اإلستنكاف ومعالجة 
مشاكل الناس، وتقع عىل الحكومة أيضا مسؤولية 
ترشيد الدعم وبدء العمل بالبطاقة التمويلية تنفيذا 

للقانون الذي أقره مجلس النواب«.

ورأت أن »مرف لبنــان يتحمل يف هذه املرحلة 
الحاصل  التفلت  بالذات مسؤولية مضاعفة لضبط 
ف الدوالر األمرييك، وهو قادر عىل ذلك  يف سعر 
من خالل تشــغيل منصته الرسمية بصورة جدية 
لتتم من خاللها حرا كل عمليــات البيع والرشاء 
وضمن دوام عمل رسمي، وإذا مل يفعل، تاركا السوق 
نه يعترب رشيكا  تحت رحمة املضاربات واألالعيب، ف
يف عملية إفقار اللبنانيــني وتدهور العملة بعدما 
حصل من تهريــب األموال اىل الخــارج، من دون 
معالجة حتى اآلن، ومن فقدان قيمة الودائع بنسبة 

غري مسبوقة وبقيت دفرتيا يف املصارف«.

ولّية »التيــــــار الوطني« للقو والكت البرملانية : للتعاطي مع املرحلة بأعلى درجات املســــــ



عي بو عي

خالل الساعات املاضية مل يكن حراك القوى السياسية عىل 
قدر الحد الــذي حصل، ال اجتامعات جدية وال اتصاالت وال 
حديث عن بدائل وال تحديد ملوعد جديد لالستشــارات النيابية 

امللزمة، علام ان االزمة يف لبنان تستوجب استجابة ارسع.
وتقول أوســاط نيابية أنه بالرغم مــن أن أغلب األفرقاء 
السياسيني كانوا يتوقعون، منذ فرتة ليست بالقصرية، توجه 
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري  إىل اإلعتذار عن  تأليف 
الحكومة بســبب العديد من املعطيات الداخلية والخارجية، 
التي تبدأ من عــدم القدرة عىل التوافق مع رئيس الجمهورية  
ميشــال عون  وال تنتهي عند الفيتو الســعودي عىل عودته، 
مبا يعنيه ذلك من عدم القدرة عىل تأليف حكومة قادرة عىل 
القيام بخطــوات انقاذية حقيقية، إال أن ســيناريو ما بعد 

اإلعتذار غري متوفر يف الوقت الراهن.
وتالح هذه االوساط  أنه قبل ذهاب الحريري إىل اإلعالن 
عــن خطوته، كانت العديد من الجهــات تفضل اإلتفاق عىل 
املرحلة التي تليها، لناحية اإلتفاق عىل اسم رئيس الحكومة 
املكلــف وتركيبتها، حيث طُرحت العديــد من األفكار يف هذا 
املجال، إال أن أيّا منها مل يكتب له النجاح، أبرزها تكليف رئيس 
الحكومة السابق نجيب ميقا الذي لديه حساباته الخاصة 
والذي ال يزال االسم األوفر حظاً، لكن دون ذلك عقبات كثرية.

يف هذا الســياق تلمس هذه األوســاط بعــض املؤرشات 
الســلبية عىل هذا الصعيد، أبرزها عدم رغبة الحريري، عىل 
األقل حتى اآلن، يف الذهاب إىل تســمية أي شخصية سنية 
بديلــة عنه، وهو ما أعلن عنه بشــكل واضــح يف مقابلته 
التلفزيونية ، األمر الذي يعني صعوبة الوصول إىل إستشارات 
نيابية تقود إىل تسمية رئيس حكومة مكلف، نظراً إىل العديد 

من العراقيل التي ستصطدم 
بها أي محاولة.

وتعترب االوساط عينها أن 
أبرز هذه العراقيل ســتكون 
املوقف الســني، بعد أن كان 
رئيــس »تيار »املســتقبل« 
أي  العــدة إلجهاض  أعد  قد 
النوع،  محاولــة من هــذا 
من خــالل االجــامع الذي 
حصــل عليــه يف بيئته، ال 
ذي  ل ا االجتامع  بعد  ســيام 
عقد يف املجلس االســالمي 
الرشعي  األعــىل، باإلضافة 
إىل انفتاحه عىل العديد من 

الشخصيات التي تدور يف فلك قوى الثامن من آذار، من دون 
تجاهل أهمية موقف الثنايئ الشــيعي    أي حزب الله وحركة 
أمل الذي ليس يف وارد الذهاب إىل تســمية أي شــخصية ال 

تحظى مبوافقة الحريري.
وتلفت هذه االوســاط إىل أن ما ينبغي التوقف عنده هو 
املهمة التي ســتكون أمام أي حكومة جديــدة، لناحية أن 
املطلــوب منها الذهــاب إىل خطوات غري شــعبية، أبرزها 
الــدويل والتداعيــات املرتتبة  النقد  اإلتفاق مع صنــدوق 
عىل ذلك، األمــر الذي تجزم بأنه لن يكون بالســهولة التي 
يتصورها البعض، وبالتايل أي حكومة ســتكون انتحارية 
بــكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بينام البالد ســتكون عىل 
موعد مع اســتحقاق االنتخابات النيابية، األمر الذي يتطلب 
الحصول عىل ضامنات مســبقة، كمثل طرح ميقا إعادة 
تكليفه بعد هذا االســتحقاق، خصوصاً إذا ما كان املطلوب 

منه عدم الرتشح.
من ناحية ثانية لدى هذه األوســاط قناعــة بأن الجهود 
الفرنســية - األمريكية لــن تكون وجهتها دفــع البالد إىل 
، حيث أن مصلحتها األساسية  اإلنهيار الشــامل أو الفو
هــي يف تكريس معادلــة الذهاب إىل اإلنتخابــات النيابية 
املقبلــة يف موعدها، عىل قاعدة أنها البوابة األســاس ألي 
تغيري من املمكــن الرهان عليه يف املعادلة القامئة يف البالد 
بعد انتخابات العــام 2018، إال أنها تلفت إىل أن الوصول إىل 
هذه املرحلة قد يتطلــب بعض الفو املنظمة ضمن حدود 
معينة  دون معرفة كلفة هذه الفو وتوســعها خصوصا 
إذا ما دخلت إرسائيل عىل خط العرقلة وإغتنام فرصة إنهيار 
البلد لتحقيق أهدافها ، باألخــص أن مرحلة البحث جدياً يف 
الخيــارات املقبلة لن تكون رسيعة نظــراً إىل أن البداية من 
ار  املفــرتض أن تكون من عند الحريري الــذي يريد قطف 

اإلعتذار برسعة من خالل االنتخابات املقبلة.

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
االحد 18 متوز 2021

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

حني متــ حياتنــا السياســية واالجتامعية، 
والدينية يف كثري من املواقع، فاسدة اىل هذا الحد من 
التوحش او اال مبالة، ال يبقى مســتغربا أن تضطرب 
املفاهيم وتغيم يف عقول الناس. وليس من انحطاط 
» أعظم« من ان تفســد مداليل املصطلحات، ومعاين 

الكلامت.
***

، يف خالصاته، مثال  ال تعجبوا ان يذكرنــا التاري
، يف غيابها عن  حيا عن الجامعــات التي ترتــ
ها اىل مراكز القرار فيها. ال  وعيها، ان يصل ســفها
تعجبوا ان نكون مرضب مثل يف الجامعات التي تعلن 
الذين عاثوا الفساد يف البالد رشوة وارتشاء، شهداء، 

متى اسرتد الله وديعته منهم.
***

اللصوص أك أمانــة لحقيقتهم من الذين ائتمنوا 
اللصوص، وهم يعرفونهم، حكاما عليهم وحراســا 

للهياكل والديار.
***

الطائفية  الغرائز  أية خانة تصنفون استثارة  يف 
الصناديق  لرفد  لالنتخابات،  اســتعدادا  واملذهبية، 
باالصوات، أصوات االمــوات، مبن فيهم املصفقون 
منهم ألســباب موتهــم، أفعل حالل هــي أم فعل 

حرام؟

نــــــتــــــخــــــابــــــات الــــنــــيــــابــــيــــة !؟ ــى وقـــــــــع ا ــ ــلـ ــ ــف عـ ــ ــي ــ ــل ــ ــك ــ مـــــــــــة ت أ

بيض: دخلنا في موجة كورونا جديدة ا
غرّد مدير عام مستشــفى رفيق الحريري الجامعي فراس 
يحني، نحن دخلنا يف موجة  األبيض عــرب »تويرت«: لنكن 
كورونا جديدة. إىل أي مدى ستسوء االمور يعتمد عىل معدل 
االستشفاء، علاًم أّن معدل نرش اللقاح املنخفض لدينا ال يبرش 
بالخري. عالوة عىل ذلك، املستشــفيات اآلن أقل استعداًدا من 
ذي قبل بســبب االزمات املتالحقة، والناس يف حالة منهكة 

ماديًا وجسديا ونفسيا.
أنّه »ال  وتساءل: كيف ستستجيب الســلطات؟«، موضحاً 

توجد اسرتاتيجية واضحة. 
وتابع: حتى وقف التدفق اليومي لعرشات حاالت الكورونا 
اإليجابيــة الداخلة عــرب املطار ال يزال صعــب املنال. بدون 
اســرتاتيجية منسقة، ســيتعني عىل املستشفيات واملر 
محاربة الوباء مبفردهم. وسأل: هل نحن قريبون من مناعة 
القطيع؟. وقال: ينترش متحور دلتا حتى يف مجتمعات أخرى 
ملقحة بشــكل أفضل، كام أن حاالت االستشفاء هناك آخذة 
يف االرتفاع، وقريباً ستتزايد الوفيات. إن السعي وراء مناعة 
القطيع من خالل العدوى الطبيعية يعني أن العديد من املر 

سيكونون أضحية من أجل اآلخرين.
ولفت إىل أّن بعض الكوار طبيعيــة، فيام البعض اآلخر 
هي من صنع اإلنســان. مع اقرتاب الذكــرى األوىل النفجار 
مرفأ بريوت، واضح أن اســتجابتنا للوباء ليست أقل إهاماًل. 
بعــد اآلالف من وفيات الكورونا، ها نحن ندخل موجة جديدة 

غري مستعدين. عيد بأي حال عدت يا عيد.

خاصة اســتــمــارات  تعلن  »الــصــحــة« 
للتلقي االســتــثــنــائــيــة  بـــالـــحـــاالت 

أعلنت وزارة الصحــة العامة يف بيان لهــا، أنها وضعت 
بتــرف املواطنني اســتامرات لتعبئتها من خــالل روابط 
محددة، يف حال وجود ظروف اســتثنائية أو حاالت خاصة 
تســتدعي الحصول عىل اللقاح يف مواعيد من خارج املراحل 
املتبعة يف الخطة الوطنية للقاح، علام بأن اســتالم الطلبات 

يتم يف مهلة أدناها 48 ساعة من تاري تقدميها.
وتذكر الوزارة بأن تعبئة هذه االســتامرات يجب أن ترتافق 

مع تسجيل الشخص املعني عىل املنصة الرسمية.
واالستامرات هي:

- اســتامرة لتعديل البيانات األساســية باللغتني العربية 
والالتينية )اإلســم، إسم األب، الشــهرة، تاري امليالد، رقم 

بطاقة التعريف، الرقم الخليوي
-اســتامرة مخصصة للحاالت الصحية التــي تحتاج أخذ 

اللقاح وهي من خارج الفئة العمرية املستهدفة
- استامرة لتقريب موعد الجرعة األوىل أو الثانية بداعي السفر:

- اســتامرة لتقريب موعد الجرعة األوىل أو الثانية بهدف 
إجراء عمل طبي رضوري

- اســتامرة للذين أخذوا الجرعة األوىل من لقاح فايزر أو 
أســرتازينيكا خارج لبنان ويريدون الحصــول عىل الجرعة 

الثانية يف لبنان
- اســتامرة طلب للحصول عىل اللقاح بســبب عقد عمل 

خارج لبنان
- اســتامرة طلب للحصول عىل اللقاح بسبب إلتحاق يف 

جامعة خارج لبنان

ــة أيّـــدت ــ ــ ــة مــســتــوردي االدوي ــاب ــق ن
ــة االدوي عن  الدعم  رفــع  حسن  قــرار 

أوضحت نقابة مســتوردي االدوية وأصحاب املستودعات 
يف لبنان يف بيان، »املعلومــات املغلوطة حول تعليق نقابة 
مســتوردي االدوية عىل قرارات وزير الصحــة العامة التي 
صدرت امس االول، والســيام القرار املتعلق برفع الدعم عن 

جازة«. 1500 دواء يتم استرياده أو تصنيعه محليا ب
ورأت النقابة »مــن الناحية املبدئية، أن القرار الذي أصدره 
الوزير يأ يف االتجاه الصحيح، خصوصا بعد تحذير مرف 
لبنان من عدم قدرته عىل االســتمرار يف الدعم باملبالغ ذاتها 
التي كان يؤمنها يف الســابق«، مضيفة »لقد أصدرت وزارة 
ف 12000 ل.ل للدوالر  الصحة لوائح االســعار عىل سعر 
الواحــد فيام تطلب من املســتورد رشاء العملة االجنبية من 
السوق السوداء، أي بسعر 24000 ل.ل حاليا، وبالتايل سوف 
يتكبد املســتورد خسائر تفوق 50 من سعر املبيع. فكيف به 

أن يؤمن الدواء من دون تعريض مؤسسته لالفالس؟«.
وتابعت »لقد حددت الوزارة هامش ربح املســتورد بنسبة 
6 وهي نســبة ال تغطي التقلبات اليومية للعمالت االجنبية 
بالسوق الســوداء. فكيف بها أن تغطي خسارة 50 كام هي 

الحال يف الوضع الحايل«.
وختمت »تضع النقابة نفســها بترف وزير الصحة من 
أجل ايجاد الســبل التي تؤدي اىل نجاح تطبيق القرار وتأمني 

الدواء اىل االسواق اللبنانية«.

الثوابت ابــتــعــدوا عــن  ولــون  املــســ ــراعــي:  ال
ن التي أرساها البطاركة ففقد اللبنانيون التوا

دا أ ال الراع ي

أكد البطريرك املاروين الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، 
»أن املسؤولني السياســيني ابتعدوا عن الثوابت التي أرساها 
البطاركة ففقد اللبنانيون التوازن الوطني والدور املرجعي يف 
تقرير مصري لبنان. ودعا للصالة يك يصمد شــعبنا اللبناين 

ويثبت يف وجه الظلم الكبري والتضليل والكذب«.
كالم الراعي جاء خالل القداس االحتفايل الذي ترأسه يف 
كنيسة القديســة مارينا يف الوادي املقدس مبناسبة عيدها 
الســنوي، وقال: »الليل هو رمز الظلمة ســواء الروحية أو 
املعنوية أو املادية أو املعيشــية أو سياسية أو وطنية وكلّها 
نختربها اليوم وتزداد قوة. وكل مّنا يجتاز ظلمة ما وشــعبنا 

اللبناين ككل يعيش هذه الظلامت الكبرية«.
أضاف »بطاركتنا والنســاك واملؤمنــون اعتصموا يف هذا 
الوادي الســحيق وعاشوا مئات الســنني املقاومة باإلميان 
والرجاء واملحبة. وانتروا عىل الفاتحني والظاملني من دون 
سالح فبلغوا مرحلة الحياة يف العام 1920 وطن معرتف به 
ودولة مميزة يف هذا الــرشق تعتمد الدميقراطية والتعددية 
املتساوية بني  الوطنية  الرشاكة  والدينية وتحتضن  الثقافية 
املسيحيني واملســلمني، وهذه الثوابت مكنت لبنان من حف 
دوره واستقراره وخصائصه يف هذا الرشق. واليوم نرى كأن 
هناك مؤامرة لكرس هذا الوطن املميز يف هذه البيئة املرشقية 
األمر الذي يقت منا الســهر والتجذر بــاألرض والتكاتف 

واستلهام القيم الروحية الساموية«.

ــّي ل ــا املــنــســوب  ــك ــب: ال ــ أدي
بــصــلــة ــقــة  ــي ــحــق ــل ل يـــمـــّت  ال 

أكد الســفري مصطفى أديب يف بيان له، أن حسابا مزيفا 
يف موقع تويرت ينتحل اســمه وصفته، كتب كالما منسوبا 
إليه، وهو عار متاما من الصحة وال ميت للحقيقة بصلة، وأن 
هناك حسابا شخصيا واحدا له معروف من الجميع، وما دون 

ذلك ال عالقة له به وليس مسؤوال عام يكتب فيه.

سسة العسكريّة خ أحمر ن: امل الخا
نبــه الوزير الســابق وديع الخازن، يف بيــان، إىل »حال 
الفلتان التي تتســع دائرتها كل يوم، وإىل خطورة املواجهات 
يف الشارع، واإلعتداءات املتكررة عىل الجيش، الرمز األنصع 

لوطن يستشهد كل يوم لكنه يأ اإلنكسار«.
وأعرب عن تخوفه من »الوصول إىل عتبة اإلنهيار الشامل 
بعدما إنعكس الوضع املعي واإلقتصادي املرتدي عىل جميع 
املواطنني دون إســتثناء، يف وقت تشهد البالد غيابا فاضحا 

إلرادة املعالجة والتصحيح لدى املعنيني«.
ومتنى عىل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون أن »يبادر 
إىل دعوة النواب إلستشــارات ملزمة، وتسمية رئيس مكلف 
ينجز تشــكيلة حكومية رسيعا بالتوافــق معه وتنال ر 
الشعب واملجتمع الدويل يك يستقيم مسار الدولة يف املرحلة 

املتبقية من عهد رئيس الجمهورية«.

ــكــن ــم ي ال  الـــــنـــــخـــــب«:  ــاء  ــ ــ ــق ــ ــ »ل
الت بـــالـــتـــنـــا الّ  ــار  ــيـ ــهـ االنـ ــف  ــ وقـ

رأى »اللقاء التشاوري للنخب يف املحافظات« يف بيان له، 
أن »وزير خارجية الواليات املتحدة االمريكية انتوين بلينكن، ال 
يبالغ يف يقول إن الوضع اللبناين يشهد حال سقوط حر، وال 
أحد ميكنه أن ينفي أن الخارج الدويل يسهم يف حال السقوط 
هذه، إال أن املســؤولية الفعلية تقع عىل عاتق أهل السلطة 
مبختلف تالوينهم السياســية، بحيث يرفضون االســتجابة 
ألي سعي نحو إصالح ســيايس وإداري، والخروج من نظام 

املحاصصة الطوائفية البغيضة واإلبقاء«.
وقــال: »ال ميكن وقف حال االنهيار املــروع اال بالتنازالت 
املتبادلة بني أهل الســلطة. فالفو العارمة آثارها سلبية 
عليهم باالغتيال والرسقة وافرتاس اللصوص للشوارع وإعطاء 
فرصة كبرية للقوى التكفريية واملتطرفة الحتالل الصدارة يف 
اك من مكان. وواقع الحال، أن هناك فرصة لتشكيل حكومة 
ولو بالحد االد من التوافق مع الداخل والخارج، ليس إليجاد 
ا من أجل إدارة حال االنهيار ال أك وال أقل«. حل وهو بعيد، إ

القضاة قدامى  لرابطة  رئيساً  الخوري  عيسى 
الجمعيــة  إنعقــدت 
قدامى  لرابطة  العمومية 
القضاة يف لبنان النتخاب 
هيئة إدارية جديدة ظهر 
إحدى  قاعة  أمــس، يف 
محاكم قــر العدل يف 

بريوت.
رئيس  الجمعية  ترأس 
الســن القايض موريس 
خــوام، وأرشفــت عىل 
بعد  اإلقــرتاع،  عمليــة 
اكتامل النصاب القانوين، 
القايض  رأســها  لجنة 
وشــارك  غانم،  غالــب 

بعضويتها القاضيان أحمد تقي الدين وأندريه 
صادر.

وبعد إنتهاء عملية اإلنتخاب وفرز األصوات 
اإلدارية  الهيئة  إجتمعــت  النتائج،  وإعالن 
الجديدة يف مكتــب الرابطة وقررت انتخاب 
ســاء: القايض أنطوين عي الخوري  الر
رئيسا، القايض كامل القايض نائبا للرئيس، 
القايض حســن الحاج أمينا عاما، القايض 
فوزي داغر أمينا للصندوق، القايض عدنان 
بلبل مفوضا للعالقات اإلجتامعية، القايض 
لدى  الحكومة  مفــوض  الراهــب  أنطوان 
جميع املؤسسات الرسمية، القايض أنطوان 

الرشامين مفوض العالقات العامة.

وتقرر إرسال نسخة عن املحرض اىل وزارة 
صول. الداخلية وفقا ل

كام ألقى القايض الخوري كلمة شكر فيها 
»الزميالت والزمالء لتلبيتكم الدعوة لحضور 
هذه الجمعية العمومية، عىل رغم الظروف 
الصحية الصعبة والنتخابكم الهيئة اإلدارية 

الجديدة لرابطة قدامى القضاة«.
وختم »علينا اإلستمرار يف التعاون جميعا 
يف الرابطة ملا فيه خريها، واإلســتمرار يف 
العمل عىل توفري كل ما يســتحقه القضاة، 
والســيام القدامــى منهم، مــن ضامنات 
وتقدميــات يف هــذه الظــروف الصعبة 

والدقيقة التي مير بها الوطن«.

اد الجمعية خالل انع

ــم: لــلــتــفــاهــم  ــ ــاش ــ ه
ــة  ــ ــوم ــ ــك عـــــلـــــى حــ
الكيديات  مــن  بعيدا 

غرد النائب قاســم هاشم عرب 
حســابه يف »تويــرت«: »تقاذف 
بني  التهم  ورمــي  املســؤوليات 
املعنيــني ال يســمن وال يغنــي، 
يف ظــل األوضــاع املرتدية التي 
اللبنانيون يف  يحصد تداعياتهــا 
واألمور  أما  اليوميــة.  حاجاتهم 
وصلــت اىل هذا الحــد، املطلوب 
التي  والخطايا  األخطــاء  تفادي 
والتفاهم  اللبنانيني،  بحق  حصلت 
عىل حكومة بعيــدا من األحقاد 
واملصالــح والكيديــات، إذا كان 
اهتامماتكم«. مــن  الوطن   بقاء 

قائد  كا  الدين:  تقي 
همية ا بال  الجي 

غرد رئيس حزب »الوفاق الوطني« 
بالل تقي الدين عرب حســابه يف 
»تويرت«: »كالم قائد الجيش اللبناين 
العامد جوزيــف عون عن خطورة 
الوضــع يف البالد... كالم يف بالغ 
األهمية. حمى الله الجيش والوطن 

من الف ما ظهر منها وما بطن«.

ــي املـــخـــتـــارة مــطــالــبــهــا ــ تـــيـــمـــور جـــنـــبـــاط نـــاقـــ ووفـــــــــوداً ف
التقى رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب تيمور جنبالط 
يف اطار اســتقباالت الســبت يف قر املختارة، عددا من 
الوفود، عرضت معــه قضايا مطلبيــة وخدماتية متصلة 
بحاجــات املواطنني عىل الصعد كافــة الصحية والحياتية 
ائيــة واالجتامعية العامة، يف حضــور النواب: أكرم  واال
شــهيب، بالل عبد الله، هادي أبو الحسن ووائل أبو فاعور، 
والنائب الســابق عالء الدين ترو، ومستشار النائب جنبالط 

حسام حرب.
ويف هذا السياق، بحث وفد من ادارة وموظفي مستشفى 
ســبلني الحكومــي، »واقع املستشــفى الراهــن ومعاناته 
واملصاعب التي مير بها، وكانت مناســبة شدد فيها جنبالط 
عىل »االســتمرار يف دعم املستشــفى والوقوف اىل جانب 
العاملني فيــه، وبقائه تحــت رعاية اللقــاء الدميوقراطي 
ومتابعته«. وكلف عبد الله وابــو فاعور متابعة املطالب مع 
املؤسســات الدولية والخارج لتوفري مصــادر متويل ودعم 

للمستشفى.
كام التقى جنبالط وفد »لجنة التواصل والعالقات العامة 
يف املجلس املذهبي« برئاســة اللواء املتقاعد شوقي املري، 
الذي أعلن باسمها »تأييد الجهود التي يقوم بها وليد جنبالط«.
كذلك،التقى جنبالط الشــي اكرم الصايغ شــقيق املرجع 
الروحي الشــي ابو يوســف امني الصايــغ يرافقه وفد من 
، ووفد »الرابطة االخوية« يف مجدلبعنا. والتقى وفدا  املشاي
من بلدة بيقون الشــوف، ووفدا مــن املجلس البلدي يف بلدة 

مبهريه. كام التقى وفدا من بلدية عني قني.
والتقى جنبالط وفدا شــبابيا من بلدة البازورية، يف لقاء 
تعاريف وطرح قضايا ومواضيع تخص الشباب وهواجسهم، 
وانعــكاس االوضــاع الراهنة يف لبنان عــىل واقعهم عىل 
. ثم مدير فرع كلية الصحة  املستويني التعليمي واملســتقب

العامــة يف الجامعــة اللبنانية - الفرع الســادس يف عني 
وزين الدكتور هشــام حرب. والتقى وفدا من جمعية »دعم 
وتعزيز دور املرأة« يف بلدة ســبلني ومنطقة اقليم الخروب، 
ووفدا سياحيا فرنسيا اطلع من جنبالط عىل بعض املسائل، 
وجال يف أرجاء القر مســتطلعا معامله التاريخية واالثرية 

والرتاثية ومكتبته.
واجتمع جنبالط اىل وفد من مــر االبقار يف منطقتي 
ل القطاع عقب  الشــوف االعىل واقليم الخروب، للبحث مبــ
االرتفــاع الكبري يف اســعار االعالف وغيــاب الدعم. كذلك 
التقى وفدا أهليا وحزبيا من بلدة بتلون الشــوف، ومثله وفد 
من بلدة حروت يف اقليم الخــروب. والتقى ايضاً وفدا من 
جمعية »لنا الدولية« قدم دعوة اىل نشاط فني ملتزم »لفرقة 
« يقام يف مدرسة كامل جنبالط الرسمية يف  عشاق االق

املختارة يف 30 الحايل.

وار بال  تيمور جنبال مست

ــن الــقــضــيــة ــن نــتــخــلــى عـ ــاء: لـ ــ ــف ــ ط ــداء ا ــهـ ــالـــي شـ هـ جــعــجــع 
أكد رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري جعجع، أن »قضية 
انفجار املرفأ قضيتنا بامتيــاز منذ عام تقريبا حتى يومنا هذا، 
فهذه القضية ليست مجرد تفصيل بالنســبة إلينا باعتبار أنه 
ذهب ضحية االنفجار ما يزيد عىل 200 شهيد وستة آالف جريح 
وعرشات آالف املنــازل املدمرة ومئــات آالف العائالت املهجرة، 
باإلضافة إىل كل الخســائر املادية واملعنويــة، لذا ولكل هذه 

ء بهون حد هالقضية«. األسباب، كل 
كالم جعجع جاء عقب لقائه، يف املقر العام للحزب يف معراب، 
وفدا من أهايل شهداء فوج إطفاء بريوت الذين استشهدوا يف 
انفجــار املرفأ، ولفت إىل أن »التحقيق يف هذه القضية متوقف 
حاليا عند مسألة رفع الحصانات يف مجلس النواب والتي طلبها 
املحقق العديل«، مســتغربا »التأخري يف هذه املسألة«. وسأل: 
»ملاذا حتى هذه اللحظة مل تعني جلســة للهيئة العامة ملجلس 

النواب من أجل بت هذه الحصانات؟ ملاذا هذا التأخري؟«.
ية النيابية بوضع  وختم جعجع: »من املهم جدا أال تقوم األك
نفسها يف موضعالشبهة، فنحن سنكمل الضغط بكل الوسائل 
الرشعية والقانونية مــن أجل أن يلتئم مجلس النواب يف أقرب 

وقت ويرفع الحصانات عن جميــع النواب والوزراء الذين طلب 

املحقق العــديل رفع الحصانات عنهم، ألنها الطريق الوحيد من 

أجل تسهيل التحقيق بغية الوصول إىل الحقيقة، ونحن مهام 

كان الثمن لن نتخىل عن قضية انفجار املرفأ«.

ا عند جعج هدا اال ا  د أ و



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
االحد 18 متوز 2021

صاحية رئيس جمعية املالكين
ومد صحة تأجير القسم املشتر 
ومناقشة تسديد الدين بالعملة االجنبّية

املحامي نارض كسبار 

ن مسألة تـأجري بعض  وحيث انه يف مطلق األحوال، ف
األجزاء الواقعة ضمن األقسام املشرتكة ليس ممنوعاً بحد 
من املرســوم اإلشرتاعي  35 ذاته، وفق ما ورد يف املادة 
83 والتي اعتربت من األمور ذات الطابع اإلداري  رقــم 88
التــي يعود لجمعية املالكني القيام بها، اســتثامر بعض 
األقســام املشــرتكة، وهو امر ارتضاه املالكون عىل مدار 
ثالثني عاماً  تقريباً، هذا وليس محظرا أيضا اقتطاع أجزاء 
من األقســام املشــرتكة لإلنتفاع بها بشكل يناسب كافة 

املالكني ويخدم حاجاتهم، 
وحيث انه تبعاً لذلك، تكون املخالفة املزعومة غري ثابتة 
54 من قانون اإليجارات  فتنتفــي رشوط تطبيق املادة 
الجديد، وترد اقوال املستأنف وعليه املخالفة لهذه الناحية، 
وحيث ان املســتأنف عليها املســتأنفة مقابلًة تطلب 
من جهتها فســ الحكم املستأنف لناحية رده طلب الزام 
املســتأنف وعليه بــأن يدفع لها بدالت اإليجــار البالغة 
ل.ل ونفقات الخدمات املشــرتكة البالغة  6 000 000

10 د.أ،  560
وحيــث انه يتبني من مراجعة ذيل اســتحضار الدعوى 
اإلبتدائية ان الرســم النســبي املدفوع من قبل املستأنفة 
ل.ل، يف حني انه وبحســب املادة 8 من  100 قد بلغ 000
قانون الرســوم القضائية، يقت ان يبلغ ربع الرســم 
النســبي املتوجب عنــد تقديم الدعوى عــن املبلغ األول 
37 ل.ل وعن املبلغ الثاين )عند احتســابه باللرية  500
1515 ل.ل  اللبنانية عىل اســاس ســعر الرف البالغ 
 100 000 ل.ل اي  99 990 املعمــول بها يف حينها ( 
ل.ل، بحيث تكون املدعية املســتأنف عليها راهناً قد سددت 
الرســم املتوجب فقط عن املبلــغ الثاين دون املبلغ األول، 
فيكون الحكم اإلبتدايئ برده طلب الحكم لها باملبلغ املذكور 
شــكالً لعدم تسديد الرسم املفروض عنه واقعاً يف محله 

القانوين الصحيح، 
وحيث انه  مبراجعة ذيل الئحة املستأنف عليها املستأنفة 
، يتبني ان الرســم  مقابلة املتضمنة اســتئنافها الطار
 133 000 النســبي املدفوع من قبلها استئنافاً قد بلغ 
ل.ل بحيث تكون قد سددت  الرسم املتوجب عن طلب الحكم 
29 من  لها باملبلغني املشــار اليهام، وذلك وفقاً للامدة 
قانون الرسوم القضائية، مام يقت معه البت بطلبيها 
املذكورين، علامً وان القلم يعيد احتساب الرسوم للتصحيح 
عند اإلقتضاء بعد صدور الحكم وطلب اإلســتحصال عىل 

صورة صالحة للتنفيذ،
وحيــث انه يف ما يتعلق ببــدالت اإليجار عن العامني 
ن املســتانف وعليه مل ينازع يف مقدارها  2015 و2016 ف
او قيمتها، ومل يثبت انه ســددها، فيقت بالتايل إلزامه 
ل.ل اىل املســتأنف عليها  6 000 000 بــأن يدفع مبلغ 

املستأنف مقابلة، 
ن  وحيث أنه يف ما يتعلق بنفقات الخدمات املشرتكة ف
املحكمــة ترى من ناحية أوىل تعيني خبري للقيام باملهمة 

التالية:
اإلطالع عىل أوراق امللف،

تحديــد ما يصيب املأجور موضــوع النزاع من نفقات 
الخدمات املشــرتكة بالنظر ملوقعه وملســاحته، بعد إبراز 

نسخة عن نظام امللكية،
بيان مدى مطابقة بنود الجداول املربزة من املســتأنف 
عوام 2014 ولغاية  عليها املســتأنفة مقابلة )العائدة ل
2018( لناحيــة املدفوعات، مع الفواتري املثبتة لها، والتي 
يعود للخبري مطالبة املســتأنف عليها املســتأنفة مقابلة 
برازها، وبيان مدى تطابقها مع ما إعتاد املســتأنف عىل  ب

دفعه يف السنوات السابقة،
التثبت من ماهية املصاريف املشرتكة وقيمتها عن األعوام 
2011 و2012 و2013 باإلستناذ اىل فواتري وإيصاالت، وله 

برازها، ان يطالب املستأنف عليها املستأنفة مقابلة ب
بيان ما من شأنه إنارة القضية،  

وحيــث انه يقت من ناحيــة آخرى تكليف الفريقني 
املناقشة يف مدى جواز تسديد الدين املحدد أساساً بالعملة 
األجنبية بالعملة الوطنية، ويف حال اإليجاب، بيان اسس 
ف اللرية اللبنانية مقابل الدوالر األمرييك،   تحديد سعر 
وحيث انه تأسيســاً عىل مجمل مــا تقدم، يقت رد 
اإلســتئناف األص املقدم من الدكتور محمد صفا أساساً، 
كــام يقت قبول اإلســتئناف املقابل املقدم من جمعية 
املصيطبــة لناحية املطالبة  مال العقــار رقم 4089
ل.ل، وأما يف  6 000 000 بقيمة بدالت اإليجار البالغة 
نه يقت فتح املحاكمة  ما يتعلق بالنفقات املشــرتكة ف

بشأنها إلنفاذ ما جرى بيانه آنفا، 
لـــذلــك،

ومع حف البت بالنقاط غري املفصولة،
تقرر باإلجامع:

 قبول اإلستئنافني األص واملقابل شكالً.
رّد اإلستئناف األص أساساً، وتصديق ما تضمنه الحكم 
املســتأنف لجهة بنوده األول والثالث والرابع والخامسمن 
فقرته الحكمية، وقبول اإلســتئناف املقابل أساساً يف ما 
ية الدعوى  يتعلق بالبند الثاين مــن الفقرة الحكمية ور
انتقــاالً والحكــم مجددا بالــزام املســتأنف وعليه بأن 
يدفع للمســتأنف عليها املســتأنفة مقابلة مبلغاً وقدره 
ل.ل ميثــل بدالت اإليجار عن عامي 2015  6 000 000

و2016.
نفاذ ما كلفا به،  فتــح املحاكمة، وتكليف الفريقــني ب
وتعيني الخبري فادي أيــوب إلنفاذ املهمة املحددة بنودها 
يف امل عىل ان تســلف املستأنف عليها مبلغ مليوين لرية 
لبنانية عىل حســاب اتعاب الخبري، وعىل ان يقدم األخري 

تقريره ضمن مهلة شهر من تاري تبلغه إيداع السلفة. 
إرجاء الجلســة اىل نهار اإلثنــني الواقع فيه 10-25-

2021، وإبال من يلزم.
قراراً صدر وأفهم علناً يف بريوت بتاري 2021-7-5 
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ــال ــم خــــــــاء ع ــق و ــ ــري اخــــمــــاد حــ
ســــــــفــــــــيــــــــنــــــــة راســــــــــيــــــــــة
بـــــــيـــــــروت مــــــــرفــــــــأ  فــــــــــي   

 10 ه أخمدت يف متام الساعة 15 أعلن الدفاع املدين أن عنا
2021 حريقا شب يف إطارات  7 من تاري اليوم الواقع يف 17
غري صالحة موضوعة لتفصل ومتنع االحتكاك بني ســفينة 
»نيلور« املخصصة لشــحن املوا والعلف وسفينة »كاب 
 نغدليف« املخصصة لشحن الزيوت الراسيتني يف مرفأ بريوت.

توازيا عمل العنا عىل إخالء الســفينة »نيلور« من العامل 
والتأكد من ســالمتهم جميعا. كام تم الكشف عىل السفينتني 
والتحقــق من خلو أرجائهام كافة من أي خطر، نظرا النبعا 
الدخان من داخلهام، وقد تبني أن الخطر قد زال متاما، لتقتر 

االرضار عىل املاديات.

تعدي مواعيد امتحانات
 التعليم املهني

أصدرت املديرة العامــة للتعليم املهني والتقني هنادي بري 
2021  املتعلق بتعديــل مواعيد اجراء  التعميــم رقــم 42
االمتحانات العائدة لشــهادات البكالوريا الفنية واالمتياز 
الفنــي واملرشف املهني واالجازة الفنية، وجاء يف التعميم: 
2021 تاري 20 نيســان 2021  »بنــاء عىل القــرار 22
»تحديد روزنامة االمتحانات الرســمية لشــهادات التعليم 
املهنــي والتقنــي التي ســتجرى خالل العــام 2021 » ال 
ســيام املادة الثامنة منه، ومن أجل حســن سري العمل يف 
االمتحانــات الرســمية، بناء عىل اقــرتاح رئيس مصلحة 

واالمتحانات، املراقبة 
- اوال: تعدل مواعيد اجراء االمتحانات لشــهادة البكالوريا 
الفنية بحيث تصبح يومي 24 و26 متوز 2021، عىل أن تبقى 
البطاقات التي صدرت ســابقا عن املديريــة العامة للتعليم 
املهني والتقني، والتي تضمنت تواري مخالفة نافذة املفعول.

- ثانيــا: تعــدل مواعيــد اجراء االمتحانات لشــهاد 
االمتياز الفني واملــرشف املهني بحيث تصبح يف:28-27-

29-31 متوز 2021.
- ثالثا: تعدل مواعيد اجراء االمتحانات لشــهادة االجازة 

الفنيــة بحيث تصبح يف 2-3-5-7 آب 2021.
- رابعــا: تصدر املديرية العامــة للتعليم املهني والتقني 
بتاريــ الحق مذكــرة إدارية تعدل مبوجبهــا الروزنامة 
التفصيلية للمواد يف االمتحانات الرســمية، لناحية إعادة 
توزيــع املواد عىل أيام االمتحانات املخصصة لكل شــهادة 

من الشــهادات املشمولة بهذا التعميم.
- خامســا: يبلــغ هــذا التعميم من يلــزم وينرش عىل 
املوقع االلكرتوين الخــاص باملديرية العامة للتعليم املهني 

والتقني«.

الحرائق من  عدداً  أخمد  املدني  والدفا  معدالتها..  تتخّطى  الحرارة 
يسيطر طقس صيفي حار 
نســبيا ورطب عىل الحوض 
خالل  للمتوســط  الرشقي 
تتخطى  حيث  املقبلة،  األيام 
معدالتها  الحــرارة  درجات 
املوسمية وتبلغ ذروتها يوم 
رطوبة  نســبة  مع  االثنني، 
مرتفعــة تــؤدي اىل زيادة 

الشعور بالحر.

{ مصلحة األرصاد 
الجوية {

اىل ذلــك، توقعــت دائرة 
مصلحــة  يف  التقديــرات 
األرصاد الجوية يف املديرية 
يكون  أن  للطــريان،  العامة 
اليومني  خالل  حارا  الطقس 

املقبلــني وتبقى درجــات الحرارة فوق 
معدالتها املوســمية لتصل اىل ذروتها 

يوم االثنني.
: األحد: غائم  وجاء يف النــرشة اآل
جزئيــا اىل قليل الغيوم مع بقاء درجات 
الحرارة فوق معدالتها املوسمية، نحذر 
من التعرض ألشــعة الشــمس لفرتة 
طويلة ومن خطر انــدالع الحرائق يف 

املناطق الحرجية.
اإلثنــني: قليــل الغيــوم اجامال مع 
استمرار درجات الحرارة باالرتفاع لتصل 
اىل ذروتهــا لهذه املوجة. نكرر التحذير 

من التعرض ألشــعة الشــمس لفرتة 
طويلة ومن خطر انــدالع الحرائق يف 

املناطق الحرجية.
الغيــوم وبداية  الثالثــاء: قليل  اما 
إنخفــاض بدرجات الحرارة والتي تبقى 
أعىل من معدالتها املوسمية، كام يتشكل 

الضباب عىل املرتفعات.

{ اخامد حرائق يف املناطق {

من جهتها، شب حريق يف أحد املباين 
الســكنية يف بلدة برج الشاميل، حيث 
أخمدت الحريق فــرق اإلطفاء واإلنقاذ 
يف الدفــاع املــدين يف الهيئة الصحية 

اإلسالمية.
وعملت الفرق عىل إخالء الشــقة من 
العائلة املؤلفة من خمســة أفراد، فيام 
عمل فريق اإلسعاف عىل معالجتهم من 

بعض اإلصابات الطفيفة.
ويف منطقة ضهر نصار يف الجومة، 
شــب حريق قرب مطعم »غراسياس«، 
التهم أشجارا مختلفة وأعشابا يابسة. 
وقد هرعت اىل املكان ســيارات إطفاء 
من مركــزي عيات وخريبــة الجندي 
ها  يف الدفــاع املدين، وبــارش عنا
إخــامد النار وتطويقهــا ملنع دخولها 

املطعم. اىل 

حري يف بر الش

ــراء... ــخــب ــار« تــســأل ال ــديـ ــاراً عــلــى لــبــنــان؟ »الـ ــص ــون قيصر ح ــان هــ يــفــرض ق
 ّ الح مــن  للهروب  بالعقوبات  الــتــذّر  يــحــاول  مــن  وهــنــا  محاصراً  ليس  لبنان 

! مهرجانـــــات البتـــــرون الّدوليـــــة... كســـــر رهبـــــة اليـــــأس ونخـــــب أمـــــ بحيـــــاة أفضـــــ
نشـــــاطات ثقافيـــــة  ترفيهيـــــة  فنّيـــــة  حرفيـــــة وســـــينمائية فـــــي صيـــــف بترونـــــي حافـــــ

رجاء الخطيب 

يتميــز لبنان مبوقعه الجغرايف نعم متيز لبنان بهذا املوقع 
ومل يســلم من رش مــا لهذا املوقع من أهمية إســرتاتيجية، 
تجارية، إقتصادية، وسياســية. كون لبنــان أحد أهم نوافذ 
الرشق األوســط عىل البحر املتوسط متوسطاً اسيا، أوروبا، 
وأفريقيا، شكل مطمعاً للكثريين وبقعة جغرافية قابلة للتنازع 
يف أي وقت وظرف، دون أن نغفل وجود العدو اإلرسائي عىل 
الحــدود برعاية أمريكية ودولية تحف مصالحه. إضافة إىل 
كل ذلك يتجاور لبنان مع الجمهورية العربية الســورية التي 
تعيش حربا رضوس منذ عرش سنوات كاد أن يشارك بها كافة 

دول العامل. 
ة الســورية الرخوة يف  لطاملــا كان لبنــان مبثابة الخا
مواجهــة أي تداعيــات إقليمية، فأ قيــر يف ظل أزمة 
 . إقتصادية لبنانية خانقة ليحكم الخناق عىل لبنان أك فأك
فــام حقيقة أن ما يراكم ويــرسع وترية األزمة يف لبنان هو 
تبعــات قانون قير؟ وهل لبنان تحت حصار إقتصادي وجد 

نفسه فيه دون أي سبيل للتحرك؟
ملحاولة اســتخالص إجابة شافية، قامت »الديار« باالتصال 
بالخبري االقتصادي باتريك مارديني الذي أكد أن لبنان غري محا 
إقتصادياً وأنه هناك حرية لتحويل األموال من وإىل لبنان، ولكنه 
واقع يف تزامن لبوتقة من األزمات املالية واالقتصادية والنقدية 
واملرفية سوياً. فاألزمة النقدية واقعة ال محالة لناحية انهيار 
اللــرية، واألزمة املالية مرتبطة بالعجز العام يف ميزانية الدولة 
وتخلفها عن سداد سندات اليورو بوندز، أما األزمة االقتصادية 
فرتتبط بانهيار األعامل والرشكات وترسيح املوظفني والعامل 
مام تسبب بأرقام بطالة مرتفعة، وهناك أيضاً األزمة املرفية 

التي تســبب بها متنع البنوك 
أموالهم.  عن إعطاء املودعني 
وبالتايل ميكن الجزم بأن هذه 
األزمات هي داخلية بحتة وأي 
حديث عن تسبب الخارج بها 

هو هرب من الحل فقط. 
وجود  ينف  مل  ماردينــي 
قيود عىل األموال من العملة 
الصعبة وليــس من الدوالر 
الطــازج، والســبب يف ذلك 
يعود إىل أن املصارف اللبنانية 
قراض القطاع العام  قامت ب
من أموال املودعني، والقطاع 
العام يتخلف عن تسديد هذه 
األموال مام يتســبب بتمنع 

البنوك عن الدفع للمودعني.
أما عــن تبعــات قانون 
أن  مارديني  يؤكــد  قير، 

لبنان يتأثــر فعلياً بهذا القانون بحكم العالقات االقتصادية 
والتاريخيــة واملوقع الجغرايف بني البلدين، حيث كان رجال 
األعامل الســوريني يقوموا بتسيري معظم أعاملهم من لبنان 
وبفتــح حســابات يف املصارف اللبنانية لــرشاء وتصدير 
بضائعهم، وهو ما ازداد وتفاقم مع نشــوب األزمة السورية 
وأدى إىل اجبارهــم عىل نقل األعــامل إىل الداخل اللبناين، 
والعكــس من ذلــك صحيح أيضاً، حيــث أن جزءا كبريا من 

الصادرات والواردات اللبنانية تعرب يف ســوريا.
مارديني إعترب أن قانون قير يفرض عقوبات أو تشــديد 
عىل ما يتعلق بالدولة الســورية، وبالتايل التعامل اإلقتصادي 

مع رشكات عادية قد ال يؤثر ولكن ميكن أن يتشــابك يف حال 
كان أحد مال هذه الرشكات أو املساهمني فيها هو يف نفس 
الوقت ينتمي هو أو أحد أقاربه إىل مركز ما يف الدولة السورية، 
أو قد يحصل أن تكون أيضاً الدولة الســورية أحد الزبائن لديه. 
باختصــار، قد يؤدي قير إىل تضييــق ويف بعض األحيان 
مشــاكل عىل العمليات اإلقتصادية كونه قانون متشعب يف 
بنوده التي تشمل فئة ال بأس بها. مارديني عاد ونفى وجود أي 
حصار اقتصادي عىل لبنان، ال بل شدد عىل التعاطف الدويل الذي 
نحظــى به حالياً وخصوصاً منذ إنفجار املرفأ، ولكن من ناحية 
أخرى فقدت هذه الدول الداعمة ثقتها بالسلطة اللبنانية واتخذت 

قرارها بالتخ عن الطبقة السياسية يف لبنان.

باميال كشكوريان 
السمراين

تتحــرّض البرتون الرتداء ثياب 
النشاطات  وتُطّل  السنوية  العيد 
لهذا الّصيف بصيغة جديدة قريبة 
من الشــارع وتتــالءم مع الجّو 
العام الّســائد يف البالد والوضع 
اإلقتصادي الّذي يُسيطر بسلبيته 

وتدهوره.
وبالّرغم من األوضاع كاّفة أبت 
فنفضت  أن تستســلم،  البرتون 
الُغبــار عنها ووجــدت الحاجة 
املُلّحة لتبديل اإلطار السلبي الّذي 
يعيشــه اللّبنانيون عاّمة وأهلها 
خاّصة وهرعت تتحرّض لترشيع 
الزائرين  الســتضافة  أبوابهــا 
الوافديــن مــن كاّفــة املناطق 
اللّبنانية وبلــدان اإلغرتاب ألنّها 
اعتادت أن تكون األوىل والسّباقة 
يف حّب الحياة وحسن الّضيافة 

واإلستقبال.
رئيس لجنة مهرجانات البرتون الّدولّية سايد فّياض للديار: 

البرتون لن تكون كاتفة األيدي وهذا هو برنامج نشاطاتها.
صيــف البرتون إذاً واعــد وحافل بالنشــاطات بتصميم 
وتخطيــط وتحضري من لجنة مهرجانــات البرتون الدولّية 
التــي كان للّديار حديثاً مفّصالً مــع رئيس اللّجنة املحامي 
ســايد فّياض الّذي رشح قائالً: »إمتهن البرتونيون فّن حّب 
الحياة وحسن الضيافة واإلستقبال، ولطاملا كانت مهرجانات 
البــرتون الدولية بوابة انفتاح البرتون وانعكاســاً لصورة  
البــرتون الحقيقية من خالل األعــوام التي خلت، أّما اليوم 
ومــع كّل ما يعاين منه لبنان مــن متاعب وأزمات وخاّصة 
اإلنهيار اإلقتصادي، وجدنا أنّه من املستحيل أن نكتف أيدينا 
ونستســلم فهذه ليســت ال طباعنا وال شيمنا، ووجدنا بأنّه 
من الرضوري التحضري لنشــاطات تحايك الوضع العاّم ألّن 
البرتون مدينة لنا بالحركة والنشــاط ألننا ربينا يف ربوعها 
عــىل هذه املبــاد وألّن البرتونيني يقاتلون برشاســة من 
أجل اإلســتمرارية ورفع صورة مدينتهم يف العىل، فارتأينا 
أن نضــع صيغة جديدة لنشــاطاتنا املتنوعــة فنّياً وحرفياً 
وســينامئياً ورياضيــاً طبعاً فســيكون اإلفتتاح يف 16 و 

17 متّوز مع نشــاط ســنوي إعددنا له وهو مهرجان البرية 
والنبيذ واملأكوالت البحرية وســيتضّمن ويتمّيز باملنتوجات 
البرتونيــة فقط ال غري والبرتون مشــهورة بصناعة البرية 
والنبيــذ وغنّية عن التعريف يف ما يخّص املأكوالت البحرية، 
  24 يليها يف معرض الحرفيني واملصممني البرتونيني يف23
و25 متــّوز من خالله ســتتحّول شــوارع املدينة ملعارض 
حرفية وفنّية ُصنعت عىل أيدي رّسامني وحرفيني برتونيني، 
لتســرتيح بعدها املدينة اســرتاحة محارب لغاية منتصف 
شهر آب وتعود وتتابع نشاطها من 15 آب لغاية 5 أيلول مع 
معرض الصور الفوتوغرافية بعدســة املُصّور فارس الجاّمل 
ومعرض رسوم ولوحات بريشــة أهّم الرّسامني والفنانني 
 2 3 4 اللّبنانيني وخاّصــة البرتونيني، يتخلّل املعرض يف 5
أيلول مهرجان البرتون السيناميئ من تحضري املخرج نيكوال 
خّباز وهي محطّة سنوية نستعرض من خاللها أهّم األفالم 
القصــرية، تتمّيز هذه الســنة باســتضافة عرشة من أهّم 
العازفــني الّذين عزفوا املوســيقى التصويرية ألهّم األفالم 

تحت إرشاف املخرج خالد مزنّر«.
وعن التمّيز الّذي سيلحق نشاطات لجنة مهرجانات البرتون 
لهــذا العام قــال فّياض: »البرتون مدينة البحر وعروســته، 
وللنشاطات البحرية فيها حّصة األسد. هذا العام ترعى البرتون 

أضخــم وأكرب اســتعراض 
الـــ »SUP« يف  لرياضــة 
مياهــه حيــث ستســقبل 
رياضيني محرتفني يف ركوب 
الـ »SUP« من كافة األرايض 
اللّبنانيــة، ســيلتقون عىل 
ويرسمون  البحصة  شاط 
البرتون يف وســط  اســم 

البحر«.
ويتوّجه فياض عرب الديار 
لحضور  الجميــع  بدعــوة 
نشــاطات املهرجان قائالً:« 
أدعو الجميع من أهل البرتون 
اللّبنانية  املناطــق  وكاّفــة 
اإليجابية  بالــروح   ّ للتح
ألنّها الخالص الوحيد يف ظّل 
ّر بها  هذه األزمة املرّة التي 
أننا شعب امتهن  بالرغم من 
اإلجتامعية  املشاكل  خوض 
واإلقتصادية منذ نشــأته اال 
أنّنا نعرف جّيداً كيف نولد من 
جديد، فنتمّنــى لقاء جميع 
األحّبة يف املدينة األحّب عىل قلبي وقلب جميع أهلها... وأشري 
بأّن املشــاركة يف كاّفة النشــاطات مّجانية أو شبه مّجانية 
لبعضها وأشــكر باملناسبة كّل الجهات واألفراد الذين ساهموا 
يف دعــم وإنجاح التحضريات خاّصة رئيــس بلدية البرتون 
مرسيلينو الحرك وأشــكر كافة القوى األمنية والّدفاع املدين 
والصليب األحمر الّذين سيسهرون عىل تأمني السالمة العاّمة 

طيلة فرتة النشاطات«.
يف الجهة املقابلة، يتحرّض كافة أهل البرتون إلطالق النشاطات 
كاّفة، فبلقاء مع أحد الحرفيني الّذي اتّخذ من سوق البرتون القديم 
زاوية فرش فيها أعامله الحرفية أكّد للّديار بأّن الجّو العام الذي 
تعيشــه البرتون يعكس صورة الحياة الحلوة واستعداد الجميع 
إلطالق النشاطات بحيوية كبرية وقال: »نُعّد العّدة ونتحرّض جّيداً 
لإلنطــالق ويف قلوبنا أمل كبري ورجاء عميق وعزم بأّن الحياة 
ن ضاقت فسحة األمل باللّبنانيني، نحن ننتظرهم يف  تليق بنا، ف

البرتون للرّاحة واإلستجامم والفّن والجامل«.
البرتون تتحّدى الواقع والظــروف الّصعبة التي تعّم لبنان 
وتنتفض يف وجه األزمات وتؤكّد بأن للشعب اللّبناين الحّق يف 
الفرح والحياة اللّذان يليقان به، فهل ستنجح البرتون يف كرس 

حاجز اليأس الّذي أرس الّشعب كلّه منذ عام ونّيف؟
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

رفض رئيس االتحاد العاميل العام بشــارة 
االســمر ترشــيد  الدعم عن الدواء والرغيف 
واملــس باالحتياطــي االلزامــي الن االفقري 
والعامل يقرتب من املوت والوطن يقرتب من 

االنفجار الكبري.
وجاء يف بيان لالســمر : مرًّة جديدة نرى 
املواطن اللبناين عالقاً يف كاّمشة املوت. فبعد 
املحروقات ها هو الدواء يدخل البورصة صاعداً 
ومتفلتاً مع الدوالر ويصبح الدواء يف متناول 

األغنياء فقط واملوت يف متناول الفقراء.
فاالجتامعات توالت بني الحاكم الذي يرفض 
أي دعم ألك من 50 مليون دوالر شهرياً عىل 
كل ما هو طبي والوزير العالق بني املستوردين 
ء إالّ الــدواء والصيادلة  واملوزعني لــكل 
الخائفني عىل مهنتهــم ومدير عام الضامن 

الحارض املراقب لرفع الدعم بدون أّي رّدة فعل.
فهل طلب الوزير مساعدة املنظامت الدولية 
والدول الشقيقة والصديقة قبل القبول برتشيد 
الدعم؟ ملا لهذا القرار من تداعيات خطرة عىل 

صحة املواطن وقدرته عىل تأمني الدواء.
وهل طلب معايل الوزير دراسات اكتوارية 
األخرى حول  الضامنة  والجهات  الضامن  من 
مدى انعكاس رفع الدعــم عىل التوازن املايل 

لهذه الجهات؟
وهل بــادرت هذه الجهــات اىل إجراء هذه 
الدراســات حتى تتمكن من إعطاء رأيها غري 

حضور االجتامعات؟
وهل لدى الضامن والتعاونية القدرة املالية 

عىل تغطية هذه الزيادات؟
أم هل ســيدفع املضمون واملوظف والعامل 
واملتعاقد  والعســكري  واملتقاعد  واألســتاذ 
الجنونية عىل  الزيــادات  واملياوم فروقــات 
األســعار مع ما يدفعه اليوم مــن فروقات 

املستشفيات واملستلزمات الطبية؟
أمل تسألوا من أين سيأ الفقري بثمن الدواء 

واملستلزمات الطبية؟
الكّل يتطلّع اىل الدواء من باب دعٍم مايل أو 
لرتشــيد دعٍم مايل وعىل رأسهم الحاكم ومل 
نر أحداً يتطلّــع اليه من باب املواطن وصحته 
وقدرته عىل رشاء الدواء الذي تضاعفت أسعار 

بعضه عرش مرات.
املطلوب من الحاكم واملســؤولني كافًة عن 

هذا امللف أن يُبقوا عىل دعم الدواء والرغيف.
املطلوب من الوزيــر والضامن االجتامعي 
والصناديــق الضامنة وقفــة واحدة رافضة 
لسياسة ترشــيد الدعم عىل الدواء إالّ بوجود 
البديل وهو مســاعدات مــن منظامت دولية 
فاإلفالس هو  ودول صديقة وشــقيقة وإالّ 

مصري الجهات الضامنة.
ونحــن كاتحاد عاميل عــام نعلن الرفض 
الكامل لرتشيد الدعم عىل الدواء وعىل الرغيف 

واملّس باالحتياط االلزامي أيضاً.
ونقول أّن التمويل ليس مسؤوليتنا يف غياب 
شــبه تام للمســؤوليات وتقاذف االتهامات 
وعدم القدرة عــىل تأليف حكومات وقد نزلنا 
اىل الشــارع وكان لنا أربع إرضابات شعارها 
تأليف حكومة اإلنقــاذ حتى تتمكن من البدء 
مبعالجة كل هذه القضايا ولكن ال من يسمع 

وال من يجيب.
اليوم نــدّق ناقوس الخطر فبعد املحروقات 
يأ الدواء وغداً من جديد الســلع األساسية 
 ّ ك والغياب  تتداعى  والرغيف ومؤسســاٍت 

جازة. والجميع ب
احذروا، احذروا، احذروا

الفقــري والعامل يقرتب مــن املوت املحّتم 
والوطن يقرتب من االنفجار الكبري.

انطلقت لجنة مهرجانــات البرتون الدولية 
بنشاطها لهذا العام من مرفأ الصيادين، حيث 
أقيم مهرجان النبيذ والبرية واملأكوالت البحرية، 
الذي شــاركت فيه املطاعم وخــامرات النبيذ 
ومصنع البرية مبنتجات تذوقها أصدقاء البرتون 
وروادها اللبنانيون واألجانب، يف حضور ممثل 
النائب جربان باســيل املهنــدس طوين نر، 
رئيس اتحاد بلديات منطقة البرتون مرسيلينو 
الحرك، املدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، 
رئيس جمعية تجــار البرتون وقضائها فارس 
املحامي سايد  املهرجانات  بولس، رئيس لجنة 
وهيئات  وأنديــة  جمعيات  ســاء  ر فياض، 
برتونية باالضافة اىل أعضاء لجنة املهرجانات 

وأصحاب املؤسسات.
وألقى فيــاض كلمة قال فيهــا: »أردنا من 
خالل نشاطنا لهذه السنة توجيه رسالة، وهي 
أننا بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها 
لبنان الذي ال يستحق إال حياة الفرح والنشاط 
والكرامة،  العز  بلد  واألحالم واالزدهار فيكون 
أثبتنا أننا لن نستسلم ولن نرض للضغط الذي 
نعيشه. نحن شعب قادر أن يعيش الفرح لذلك 
نظمنا هذا النشاط إللقاء الضوء عىل الصناعات 
املحلية البرتونية وتشجيعها مثل النبيذ والبرية 
واملأكوالت البحرية التي تشــتهر بها البرتون. 
وها هي مدينتنا تســتقطب السياح اللبنانيني 
واألجانــب وتجــذب إليها االعــالم األجنبي 
باالضافة اىل القنوات املحلية ل مرة جديدة 
نؤكد للجميع أن شــعبنا هو شعب حي قادر 

بجرعة أوكسجني عىل تحقيق املستحيل«.

وختم: »نحن عىل ثقة بأن لبنان ســيعود 
أفضل مام كان، فبصمودنا واندفاعنا ونشاطنا 

نؤكد للعامل أننا شعب ال يستسلم وال ميوت«.
وحيا لحود أهل البرتون و«البرتون التي هي 
دامئا كطائر الفينيق تنتفض عىل كل الصعوبات 
وتتحــدى، ويف التحدي دامئا هناك أمل وحياة 
جديدة وانطالقة جديــدة. اليوم أصبح هناك 
اهتامم الفــت بصناعة النبيذ يف البرتون التي 
تحتضن 11 خامرة باالضافة اىل البرية والعرق 
واملأكــوالت البحرية. هــذه الصناعة تحظى 
باهتامم من وزارة الزراعــة والالفت أن النبيذ 
البرتوين إنطلق باتجاه األســواق الخارجية«، 
داعيا االنتشار اللبناين »لتسويق النبيذ اللبناين 
وعرق لبنان واملطبــ اللبناين واملنتجات عىل 
اختالفها ألن هذه الصناعات تثبت املواطن يف 
أرضه وتساعده عىل الصمود للخروج من األزمة 
التي مير بها لبنــان من خالل عملية التصدير 

وإدخال العملة الصعبة إىل البلد«.
أما الحرك فقال: »بالرغــم من كل الظروف 
الصعبة سنستمر يف عيش األجواء االيجابية، 
حيــاة الفرح من أجــل إعطاء األمــل للناس 
باالستمرار وتشجيعهم عىل الصمود ومواصلة 
النشاط والعمل واالستثامر والنجاح. نشاطنا 
الليلة هو معــرض للمنتجات البرتونية مدينة 
وقضاء ودعم املؤسسات التي تصنع الكحول من 
برية ونبيذ. ما نقيمه الليلة ليس مهرجانا تقليديا 
بل هو محطة لعرض كل ما تنتجه البرتون وما 
تقدمه من مأكوالت بحرية خصوصا أن البرتون 

معروفة مبأكوالتها الشهية والبحرية«.

األزمة املالية التي تتخبط فيها البالد تزداد 
تفاقام وخطورة كل يوم ليس لعدم قدرة لبنان 
ا المتناع املسؤولني  عىل مواجهتها فحسب، ا
عــن معالجتها كام هي الحال بالنســبة اىل 
املوازنة العامة للعــام الجاري 2021 العالقة 
عىل طاولــة مجلس الــوزراء تنتظر الدرس 
واالقرار واإلحالة اىل املجلس النيا ملناقشتها 
وتصديقهــا قبل نهاية الســنة وتحديداً يف 

كانون االول املقبل.
بديهي، والحال هذه واملوازنة مل تقر بعد، ان 
يصار اىل الرف عىل القاعدة االثني عرشية 
التي هي علة كل هدر ومن أهم أسباب ما آلت 
اليه البالد من عجز مايل فاق املائة مليار دوالر 
أمرييك كــون الرف عىل هــذه القاعدة مل 
يعد استثناء بل بات هو القاعدة نتيجة غياب 

املوازنات لسنوات عديدة خلت.
ان  واالقتصاد  السياســة  اهــل  علم  ومع 
الرف عــىل القاعدة االثنــي عرشية يتيح 
للــوزارات واالدارات تخطــي دوائر التفتيش 
واجهزة الرقابة، واجراء التلزميات رضائيا مع 
ما ينطوي عليه ذلك من تنفيعات ومكاســب 
مالية شخصية، فان الحكومة مل تبادر حتى 
الساعة اىل درس املوازنة العامة متذرعة بأن 

وضعية تريف االعامل ال تسمح لها بذلك.

مرجع دســتوري وقانوين يقول ان امتناع 
الحكومة عــن تريف االعامل ســابقة مل 
تعرفها البالد حتى يف احلك الظروف التي مرت 
متارس  املســتقيلة  الحكومات  بقيت  بها، اذ 
واجباتها عىل أكمــل وجه وذلك يف نطاق ما 
يجيز لها الدســتور لتأمني الدورة االقتصادية 
الطبيعية للبالد. ويجيء درس املوازنة واحالتها 
اىل املجلس النيا لدرسها واقرارها يف مقدم 
الواجبــات التي تحتم التئــام الحكومة، الن 
الرف عىل القاعدة االثني عرشية اســتثناء 
ومن أهم األسباب التي أدت اىل الكارثة املالية 

الراهنة.
اعتكاف  اليه  املشــار  املرجع  واســتغرب 
مامرسة  عن  وامتناعه  دياب  حسان  الرئيس 
واجباته وتركه االمور عىل عواهنها، تتفاعل 
يومــا بعد يوم مــن أزمة املحروقــات التي 
املواطنني  واذلت  البالد  الظلمة يف  اشــاعت 
الدواء  الوقــود، اىل ازمــة  عىل محطــات 
وفقدانه من الصيدليــات، وصوال اىل الغالء 
الجنوين لالسعار وفقدان املواد الحياتية من 
االسواق، يف حني أنه يحارض كل يوم ويحمل 
املسؤوليات اىل سواه من الحكام واملسؤولني 
الذيــن ســبقوه يف ادارة البالد وتســببوا 

بالوصول اىل ما نحن عليه.

األســرتالية  اللبنانية  الغرفــة  رئيس  حل 
النيوزيالنديــة القنصل القــايض واملحامي 
فادي الذوقي ضيفا عىل برنامج »االقتصاد يف 
أسبوع« عرب »إذاعة لبنان« ، وأوضح مبارشة 
من اسرتاليا »الجهود التي يقدمونها ملساعدة 
لبنان يف مجاالت عديــدة، خصوصا يف بناء 
جرس اقتصادي بني لبنان وأسرتاليا ونيوزلندا«.

وقــال الذوقي توضيحا لكيفية مســاعدة 
اللبناين ألهله يف لبنان لتثبيتهم يف  املغرتب 
وطنهم خــالل األزمة التي تعصــف بلبنان: 
»عملنا بكل جهدنــا لتعزيز اقتصاد لبنان أوال 
من الناحية االنســانية عرب مساعدات مادية 
وعينية، ال ســيام يف مرحلة كورونا وعقب 
انفجار املرفأ، حيث ضغطنــا عىل الحكومة 
األســرتالية ووصلت قيمة املساعدات اىل 5 

مليون دوالر.
ثانيــا، عملنا لتســويق لبنان وتشــجيع 
املستثمرين لالستثامر يف لبنان، خصوصا أن 

الفرصة مؤاتيــة اليوم، وقد القينا تجاوبا من 
قبلهم. كام عملنا إليجاد فرص عمل للشباب 
اللبنــاين، حيث شــجعنا االســرتاليني عىل 
مهندسني  من  اللبنانية  بالكفاءات  االستعانة 

وخرباء وتقنيني«.
وأوضح أن »جهودنا ليست فقط يف اسرتاليا 

بل منطقة الرشق االوسط وجنوب افريقيا«.
اللبنانية »من  للمرأة  ولفت اىل مساعدتهم 
خالل فريق ســيدات االعامل الذي أسســناه 
ملســاعدة املرأة اللبنانية لتســويق منتجاتها 
وحرفها وأشغالها اليدوية عرب منصة خاصة 
ملســاعدة  الطازجة  الــدوالرات  تجني  حيث 

أرستها«.
بالوطن  املغرتب  »تعلق  اىل  الذوقي  وتطرق 
واالســتثامر العاطفي يف لبنــان«، الفتا اىل 
»رضورة أن تكون مشاركة املغرتبني فعالة يف 
االنتخابات املقبلة ويف التغيري لبناء لبنان الذي 

نحلم به«.

يف والر الــدواء  عن  الدعم  ترشيد  يرفض  االسمر 

ــهــرجــان ــم ــات الـــبـــتـــرون ب ــانـ ــرجـ ــهـ ــاق مـ ــ ــط ــ ان
ــة ــري ــح ــب ــرة واملــــــأكــــــوالت ال ــ ــي ــ ــب ــ ــذ وال ــي ــب ــن ــل ل

ــدر وفــســاد الــصــر عــلــى »االثـــنـــي عــشــريــة« هـ

الذوقي  من اوستراليا  :  نعم  على تعزيز االقتصاد اللبناني

انتخابات نقابة املهندســني التــي تجري اليوم 
مبثابة ام املعــارك حيث ميكن ان تكــون اختبارا 
لالنتخابات النيابية املقبلــة  خصوصا ان الراع 
يتظهر بني مرشــح الســلطة املدعــوم من تيار 
املســتقبل وحركة امل وبعض االحزاب التي تدور 
يف فلكهام وهو باسم عويني وبني مرشح الحزب 
الشيوعي وحزب الكتائب والكتلة  الوطنية والتنظيم 
ي ومجموعة من الحراك املدين وهو عارف  النا
ياســني  واملرشح املستقل عبدو سكرية الذي اعلن 
الئحته املؤلفة من املهندسني برونو سلوان وجهاد 
لحود وحسن زعرور وجورج شاكر خوري وربيع 
خليفة حيــث  تجمع األحزاب ورشائح من املجتمع 
املدين وبعض ممث الجامعات عىل قدرة سكرية 
يف إدارة النقابة مبيزان »الجوهرجي« لكونه يعي 
تفاصيل ومحاور النقابة بكل تشــعباتها، وميلك 
قدرة املنافســة والنظرة املســتقبلية لكونه كان 

متقدماً يف وجوده بالنقابة لحقبتني من الزمن. 
وقد دعا ســكريه جميع املهندسني اىل التوجه 
بكثافة اىل صناديق االقرتاع واالدالء بأصواتهم بكل 
فرح بعد ان شــعر الجميع بقدرته عىل استقطاب 
الكثري من املهندســني وخصوصا الشــباب منهم 
وقد اكد سكرية ان برنامجه االنتخا يعتمد عىل 

منع انهيــار النقابة بعد تراجــع اموالها من 450 
مليون لــرية اىل 40 مليون لريةماميشــكل خطرا 
عىل الوضع النقا كام سيعمل عىل انشاء هيئة 
النزيف الحاصل مع  طوارىء هندسية مالية تقف 
غياب مدير عام مايل فيها ومدير للموارد البرشية 
ية تحديثية  واالنطالق باي نقابة نريــد ضمن ر
شــاملة واعتامد النظام االلكرتوين الرقمي وفتح 
كل مراكــز النقابة يف مختلــف املناطق اللبنانية 
لتامني التواصل والتدريب واالرتباط بســوق العمل 
اذن فان عدد الذين يحق لهم االنتخاب هو 47500 
مهندس ومن املتوقع ان يبنتخب حوايل 10 او 11 
الف مهندس وتتميز  هذه االنتخابات برفع منسوب 
الحالة السياسية وســط حركة تنافس قوي بني 
الحراك املدين املتمثل بـ »النقابة تنتفض« واملرشح 
املستقل ومجموعة األحزاب السياسية التي م 

عليها عقد من الزمن يف إدارة النقابة.
وتحشــد الهيئات النقابية مهندســيها لفرض 
االنتخابات  نتائج  أظهرت  بعدما   ، النقا وجودها 
التمهيدية التي جرت يف وقت سابق بتقدم الحراك 
املدين عىل منظومة األحزاب السياسية املتمثلة يف 

النقابة.
اللبنــاين«، يف بيان،  وقد اعترب »حزب الخرض 

ان »انتصــار الخيــار الدميوقراطــي يف التغيري 
واســتقاللية العمــل النقا ورفــض الوصاية 
السياســية، كام عرب مهندســو بــريوت يف 17 
حزيران خالل اختيار مجلس املندوبني يف النقابة، 
والفوز الذي حققته الئحــة النقابة تنتفض، كان 
خطوة مهمة، بانتظار أن تســتكمل يف انتخابات 

18 متوز الختيار نقيب وأعضاء للهيئة العامة«.
وختم الحزب بيانه: »ان مهندســات ومهندسني 
حزب الخرض اللبناين ســوف يعملون مع زمالئهم 
يف نقابة املهندســني عىل تطويــر العمل النقا 
وجعــل النقابة خــط الدفاع األول عــن املجتمع 
وبخاصة املشــاكل البيئية التى تشكل اهمية عىل 

الصعيد الوطني«.
وأعلن املهندس ســامر سليم عزوفه عن خوض 
االنتخابــات عىل منصب نقيب املهندســني، وذلك 
»تفضيال للمصلحة العامة لصالح ثورة 17 ترشين 
واملساهمة بتوحيد الجهود وعدم رشذمة األصوات 
املســتقلة وتشــتتها يف هذه املحطة االنتخابية 

املهمة«.
ودعا املهندســني إىل »التصويت بكثافة لصالح 
النقابة  الثوار املســتقلني لتحقيق النر ملصلحة 

واستقالليتها«.

4 مهندس ينتخبون نقابة املهندسين اليو وس تنافس وصرا سياسي نقابي شرس 
 لوائ تتنافس: واحدة للســــــلطة والثانية للمجتمع املدني والثالثة للمســــــتقلين

هندسني ابة ا ن رية ست عبدو س ر ا ا

يأمل عضو نقابة املحطات يف لبنان الدكتور 
جورج براكس ان متر هذه الصيفية بهد ودون 
امــام محطات املحروقات  الذل  ية طوابري  ر
مناشدا حاكم مرف لبنان رياض سالمة عدم 
التأخري يف فتح االعتامدات الســترياد البنزين 
واملــازوت خالل الشــهرين املقبلــني لتأمني 
»الفراش ماين »مــن اللبنانيني املغرتبني الذين 
ة لتمضية فصل الصيف  وا اىل لبنان بك جــا

واعانة اهلهم.
وطلــب براكس مــن املواطنــني اوال عدم 
التهافت عىل محطات املحروقات الن الكميات 
متوافرة اليوم وال حاجــة لعودة طوابري الذل 
وثانيا عدم التخزين يف املنازل واملســتودعات 

املادتني  املحروقات تؤمن  استرياد  ان رشكات  طاملا 
الكميات املستهلكة  البنزين واملازوت وثالثا تراجع 
بســبب الويك اند وعيد االضحى الذي يستمر ثالثة 
ايــام حيث تقفل املؤسســات واالدارات العامة اال 
انه مل يعرف حتى االن اذا كانت رشكات اســترياد 
البنزين ســتفتح ابوابها خــالل العيد لتامني هذه 

املادة الحيوية اال انه اســتدرك قائال انها لن ترتك 
الســوق يتعطش لهذه املادة ورابعا ان املخزون من 
البنزين يف املستودعات يكفي لـ 15يوما، معرتفا 
ان عمليات التهريب مستمرة طاملا ان هناك تفاوت 

يف االسعار بني لبنان وسوريا.
البنزين  واكد براكس ان ارتفاع ســعر صفيحة 
من25الــف لرية اىل 61الف لــرية ومن بعدها اىل 

73الف لــرية ادى اىل تأمــني مداخيل اضافية 
للموازنة قدرت خالل االسابيع الثالثة املاضية 
بنحو 23مليار لرية من جــراء ارتفاع الرضيبة 
عىل القيمة املضافة دون اي تغيري يف الرسوم 

الجمركية.
وأشار الرباكس اىل ان عىل الحكومة ان تجد 
حال دامئا وليس مؤقتا واليوم قبل الغد اليجاد 
حل ملشكلة تطال قطاعات متعددة وتؤثر كثريا 
املشتقات  اىل  بحاجة  اقتصادية  قطاعات  عىل 
وان عدم إيجاد حل يعني ان السلطة لن  النفطية
تجد حال واملسبب الرئي الستنزاف الدوالرات 

واالقتصاد هو التهريب.
وكشــف براكس عن وجود باخرة يف عرض 
البحر تنتظــر تفريغ حمولتها مــن البنزين كام 
ان هناك بواخر عىل الطريق ،اما بالنســبة الزمة 
املازوت فعزا الســبب اىل حاجة اصحاب املولدات 
الخاصة الذين زادت الكميات بسبب تراجع ساعات 
التقنني يف مؤسســة كهرباء لبنان وبالتايل هناك 

مشكلة تسعري لدى اصحاب املولدات.

ــع فـــتـــ االعــــتــــمــــادات ــ ــ اســــتــــمــــرار تـــأمـــيـــن الـــبـــنـــزيـــن مـ ــ ــأم ــ ــس ي ــ ــراكـ ــ بـ
ــع ــيـ ــابـ اسـ خـــــــال   لــــيــــرة  ــار  ــ ــي ــ ــل ــ م بــــــ   ايـــــــــــــرادات  ــت  ــ ــن ــ ج الــــــدولــــــة 

جور براك

دوالراًبــــــــــــرمــــــــــــيــــــــــــ الــــــــنــــــــفــــــــ  4  : العاملية  ــواق  االســ فــي 
ارتفعت  أســعار النفط ، لتعوض معظم الخســائر 
التي تكبدتها يف اليوم الســابق، إذ تلقت السوق الدعم 
نتيجة شــح اإلمدادات وتوقعات مبزيد من السحب من 
مخزونات الخام األمريكية، بيد أن املخاوف من انتشار 

سالالت »كوفيد-19« كبحت املكاسب.
وارتفع  خام برنت  تسليم أيلول 58 سنتاً أو ما يعادل 
75 دوالراً للربميل بحلول الساعة 11:33  0 إىل 74 77

0 أمس االثنني. بتوقيت بريوت، بعد أن خرست 5
 74 وبلغ خام غرب  تكســاس  الوسيط األمرييك 66
، بعد  0 دوالراً للربميل بزيادة 56 سنتاً أو ما يعادل 76

0 يف الجلسة السابقة. أن هبط 6

افيــدت معلومات أنه 
»بتاري الســبت 7-17-

20121 وبعــد متابعــة 
ة  بلدي رشطة  من  حثيثة 
الغازية، تــم ضبط عدد 
كبري من غالونات البنزين 
البيوت  أحــد  يف  مخبأة 
ط  وضب لسوريني  التابعة 
عدد آخــر يف رابيد تابع 
لهم، وقــد متت مصادرة 
واتخــاذ  الغالونــات 
االجراءات القانونية بحق 

صاحبها«.

اعتذر مدير عام كهرباء زحلة 
املهندس أســعد نكد مسبقاً من 
املشــرتكني ضمن نطاق كهرباء 
زحلــة عــن برنامــج التقنني 
االضطراري ألربع ساعات يومياً 
لعدم توفر مادة املازوت بالسعر 
الرسمي، معترباً ان هذه الخطوة 
التوازن  عىل  للحفا  القرية 
املــايل للرشكة ولعــدم ارتفاع 
فاتورة املشرتكني يف هذه االزمة 

غري املسبوقة.
كالم نكد جــاء خالل مؤمتر 
صحايف عقده يف زحلة لرشح 
املالبسات التي أدت اىل اضطرار 

الرشكة اىل اعتامد برنامج التقنني.
وجاء يف كالمه: بعد مرور أزمة األسبوع املايض 
حيث تأّملنــا أن تكون غيمة عابرة وأن يكون وضع 

التغذية الكهربائية وسوق املحروقات إىل تحّسن،
ومبا أن تغذيــة كهرباء لبنان ترتاجع أك فأك 
ماّم يوجب علينــا إنتاج إضايف للطاقة الكهربائية 

وبالتايل حاجة إضافية ملادة املازوت،
ونظراً إىل عــدم توّفر مادة املــازوت كام كان 
منتظراً ال بّل تأزّم أكرب يف سوق املحروقات ووصول 
ســعر التنكة إىل أك من ضعفي سعرها الرسمي 
135 لرية لبنانية( يف السوق  )وصل اليوم إىل 000
املوازية وال سقف له، األمر الذي أصبح خارج قدرة 

الرشكة من حيث تأمني السيولة النقدية،
ومبا أننا بذلنا كل الجهود مع الســلطات املعنية 
لتأمني املازوت بالسعر الرسمي من دون أي جدوى،

ومبا أننا ال نرى أي بادرة من الدولة اللبنانية لحّل 
هذه األزمة وضبط السوق باملدى املنظور،

وعلامً أن الرشكة تقــوم بجباية الفواتري باللرية 

اللبنانية عن اســتهالك الشــهر املنرم وأن غالء 
ف اللرية بشــكل يومي  املازوت وتدهور ســعر 
وجنوين منذ أشهر عّدة أنهك الرشكة ورضب توازنها 

املايل كام رضب جميع مقّومات االقتصاد،
وبعد عرقلة مرشوع رشكة كهرباء زحلة إلنشاء 

حقل إنتاج عىل الطاقة الشمسية،
ومبا أننا ال نســتطيع صنــع العجائب يف ظّل 
اللبنانية وعدم تشكيل  للدولة  املســتمر  التقاعس 
حكومة وانهيار شــامل عىل جميع األصعدة وهذا 

الوضع املؤسف خارج عن ارادتنا متاماً،
لذلك،

وبعد مرور ســت ســنوات ونصف عىل تغذية 
مســتدامة ومرور حوايل سنتني عىل أزمة لبنانية 
غري مسبوقة حيث متكّنا من تجاوز كل الصعوبات 
وذج كهرباء زحلة نجاحه  والتحّديات وقــد أثبت 

ونال رضا املشرتكني،
نأســف أن نعلمكم أننا وصلنا مكرهني ورغم كل 
جهودنا ونّيتنا الحســنة إىل رضورة وضع برنامج 
تقنني )متناســق مع تغذية كهربــاء لبنان( ابتداء 

 2021/7/19 االثنني  صباح  من 
وذلــك لحني تأمــني كل حاجتنا 
الرسمي  بالســعر  املازوت  من 
كام ونناشد من خالل هذا البيان 
لحّل  مســاعدتنا  املعنيني  جميع 
للمصلحة  تأميناً  املشــكلة  هذه 
املرفق  لهــذا  وتســيرياً  العامة 

الحيوي.
تعقيبا، اعتربت الهيئة الزحلية 
ان  الكهرباء24/24  ملف  ملتابعة 
التقنــني االضطراري من كهرباء 
املازوت  فقــدان  بســبب  زحلة 
الرســمي هو مبثابة  بالســعر 
والبقاعيني  الزحليني  لحلم  اعدام 
الذين كانوا ينعمون بالكهرباء 24/24، وان الهيئة 
كامل مســؤولية  املحروقات  املعنيني مبلف  تحّمل 
هذا التقنني ونطالبهم بتأمني مادة املازوت لكهرباء 
لعودة  املطلوبة  وبالكميات  الرسمي  بالسعر  زحلة 
اســتقرار التغذية الكهربائية اىل مــا كانت عليه 

اية الف مواطن. 24/24 الك من ثال
ان الهيئة الزحلية تؤكد عىل استمرار اجتامعاتها 
املفتوحــة ملتابعة االزمة التي وقعــت بها كهرباء 
زحلة مع املعنيني واملســؤولني لناحية تأمني مادة 
املطلوبة  وبالكميات  الرســمي  بالســعر  املازوت 
العادة الوضع الكهربايئ اىل استقراره واال سنكون 
مضطرين امام تحركات تصعيدية منسقة مع كافة 

هيئات املجتمع الزح والبقاعي .
وختم منسق الهيئة يوسف زرزور مذكراً املعنيني 
بأن هذا الحلم الزح والبقاعي 24/24 الذي اصبح 
حقيقة منذ ســبع سنوات له حراسه املدافعني عنه 
ت التحديات ولن يســتكينوا حتى  مهام كربت وك

اعادة الحق كامالً اىل ابناء املنطقة.

ــاً ــيـ ــومـ ــات يـ ــ ــاعـ ــ حــــــلــــــة... 4 سـ لــــــى  ــعــــود  الـــتـــقـــنـــيـــن االضــــــــطــــــــراري« يــ

ل ــا ــد املــن ــي احـ ــات الــبــنــزيــن املــخــبــاة ف ــون ــال ــن  ــدد م ضــبــ عـ
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ــات ــي عــرب تـــتـــمـــات  
اشتباكات عنيفة بين القبائ العربية و»قسد«

ضــــــــــــابــــــــــــ شــــــــــــرطــــــــــــة عـــــــــراقـــــــــي
ــي ــ ــم ــاشــ ــ ــه ــ ــا ال ــ ــ ــش ــ ــ ــ ه ــ ــت ــ ــق ــ ــر ب ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ

ت  كا شــتبا ا لعت  ند ا
القبائل  أبناء  عنيفة  بني 
»قســد«  وقوات  العربية 
األمرييك  للجيش  املوالية 
رشق  الزور  دير  ريف  يف 

سوريا.
محلية  مصادر  وقالت 
بــدأت  االشــتباكات  إن 
شّنه  مســلح  هجوم  بعد 
»العكيدات  قبيلــة  أبناء 
والعشــائر  العربيــة« 
قسد  مواقع  عىل  األخرى 
يف بلــدة ذيبان، رداً عىل 
مســلحة  مجموعة  قيام 

رجل  وقتل  البلــدة  باقتحام  التنظيــم  من 
وابنه.

وتعترب بلدات ومدن »ذيبان« و«الشحيل« 
»العكيدات  لقبيلــة  معقــالً  و«هجــني« 
العربيــة« املناهضــة الســتمرار الجيش 
النفط  حقــول  عىل  بالســيطرة  األمرييك 

ونهبها رشقي سوريا.
يف   « صحافيــد  معلومــات  وافــادت 
محافظة الحســكة نقالً عــن املصادر بأن 
»متعب رشيــدة الغدير« وابنه »أحمد« قتال 

فجر الجمعة عىل يد »قســد«، خالل عملية 
مداهمة نفذها مســلحو »قسد« مدعومني 
بطائرات التحالــف األمرييك يف ذيبان من 

دون معرفة األسباب.
بالتزامن، اقتحمت قوة عســكرية تابعة 
الشحيل  مدينة  األمرييك«  »التحالف  لقوات 
جهة  ومــن  العتال،  منطقــة  جهــة  من 
الحوايج ومن جهــة حقل« العمر النفطي« 
أكــرب قواعد الجيش األمرييك يف ســوريا 
متتالية  صاروخية  لهجامت  تعرضت  والتي 

خالل األسبوع املايض.

العراقي  التلفزيــون  بث 
مصورا  تســجيال  الجمعة 
اعرتف فيه ضابط بالرشطة 
قتلت  مجموعــة  بقيــادة 
السيايس  املحلل  بالرصاص 
الحكومي  واملستشار  البارز 
قبل نحو  الهاشــمي  هشام 

عام خارج منزله يف بغداد.
مستشارا  الهاشمي  وكان 
للحكومــة بشــأن هزمية 
نفوذ  وكبح  الدولــة  تنظيم 
املسلحة  الشيعية  الفصائل 
وُقتــل  إليــران،  املواليــة 

بالرصاص يف 6 متوز 2020 يف حادثة قتل 
نادرة لشخصية بارزة يف العاصمة العراقية.

ويف التســجيل املصور الــذي بثته قناة 
عرف  الرســمية،  التلفزيونية  »العراقيــة« 
الرجل الذي كان يرتدي مالبس السجن البنية 
نفسه باســم أحمد الكناين )36 عاما(، وهو 

ضابط رشطة برتبة مالزم أول.
ويف اعرتافاتــه املقتضبة، تحد الكناين 
عــن قيادته مجموعة تضم 4 مشــتبه بهم 
آخرين، ال يزالون هاربني، لتعقب الهاشــمي 

وقتله.
وقال »سحبت مسديس الحكومي وأطلقت 
4 رصاصات عليه«، دون أن يذكر الدافع وراء 

ذلك.

الضابط  الجمعة  حكومــي  بيان  ووصف 
بأنه عضو يف »مجموعــة مارقة«، دون أن 
يذكر اسمه، وقال إن اعرتافه شهد عليه أحد 

القضاة يف وجود محامي املشتبه به.
الكاظمي  الــوزراء مصطفى  رئيس  وقال 
عىل تويرت قبيل بــث الفيديو عىل التلفزيون 
الرســمي » وعدنا بالقبض عىل قتلة هشام 

الهاشمي وأوفينا الوعد«.
ومل تعلــن أي جهة مســؤوليتها عن قتل 
الذي وقع يف منطقــة زيونة  الهاشــمي، 
برشق بغــداد، وجاء يف وقــت تصاعد فيه 
التوتر بــني حكومة الكاظمي وبني الفصائل 
املسلحة القوية املدعومة من إيران واألحزاب 
السياســية التي تعارضه وتتهمه باالنحياز 

إىل الواليات املتحدة.

ثــــــــيــــــــوبــــــــيــــــــا تــــــحــــــشــــــد قــــــواتــــــهــــــا
ــراي ــ ــغ ــ ــي ــ ــة تــــحــــريــــر ت ــ ــه ــ ــب ــ ملـــــواجـــــهـــــة ج

القتالّية  لقواتها  إثيوبيا عن حشد  كشفت 
تحرير  »جبهة  ملواجهة  اســتعداداً  الخاّصة 

تيغراي« شاميل إثيوبيا.
وقالــت وكالة األنبــاء اإلثيوبية إن نرش 
قاليم، هو خطوة  القوات الخاصة التابعة ل
لردع ما وصفته بـ »األعامل االســتفزازية« 
لجامعة »جبهــة تحرير تيغراي« عىل حدود 

إقليمي أمهرا وتيغراي.
ويهــرّب »التيغرانيون« مــام يقولون إنه 
موجــة عالية مــن العنــف العرقي ترضب 
. ّ إقليــم تيغــراي اإلثيو  أقــ غــر
فيام ال تزال هذه املنطقة الخصيبة يف قبضة 
جنود وعنــا موالية للحكومة الفيدرالية 
يف أديــس أبابا. وتعّهد رئيــس الوزراء آ 
أحمد بصد »هجامت األعداء«، وقال يف بيان 
عىل تويرت »ســندافع عن أنفسنا ونصد هذه 
والخارجيني،  الداخليني  أعدائنا  من  الهجامت 

بينام نعمل عىل ترسيع الجهود اإلنسانية«.
وعــربّت الواليات املتحدة عــن قلقها من 
التقارير التي تشــري إىل توســع القتال يف 
إقليم تيغــراي، يف حني أكــدت أديس أبابا 
تحرير  للرد عىل هجامت »جبهة  استعدادها 

تيغراي«.
وقالت املندوبة األمريكية يف األمم املتحدة 

ليندا توماس غرينفيلــد يف تغريدة لها عىل 
»تويرت« إن »القتال املســتمر لن يؤدي إال إىل 
معاناة وموت بال داعٍ«، مطالبة جميع أطراف 
النزاع باملوافقة عىل الفور عىل وقف إطالق 
النار عن طريق التفاوض والحوار السيايس.

هــذا، واتهمــت منظمة العفــو الدولية 
الجمعة السلطات اإلثيوبية باعتقال العرشات 
من »التيغرانيني« بشــكٍل تعّسفي يف أديس 
أبابا، وأماكن أخرى منذ أن استعادت »جبهة 
تحرير تيغراي« السيطرة الشهر املايض عىل 
العاصمة اإلقليمية ميكي هذه املنطقة التي 
تشــهد حرباً مدمرة. وقالت املنظمة إن من 
تعرض  وصحافيون،  نشــطاء  املعتقلني  بني 
بعضهــم للرضب ونقل مئــات الكيلومرتات 
بعيداً عــن العاصمة، مرّجحة أن يكون العدد 
اإلجــاميل باملئات، مع عــدم معرفة أماكن 

وجود الكثريين.
وأرسل أحمد قوات إىل تيغراي يف ترشين 
الثاين املــايض العتقال ونزع ســالح قادة 
»جبهة تحرير شــعب تيغراي« الحاكمة يف 

املنطقة.
وقال أحمد إن هذه الخطوة جاءت رّداً عىل 
شّن الجبهة هجامت ضد معسكرات للجيش 

االتحادي.

جانب بشأن انسحاب املقاتلين ا
ــي تــركــي  ــفــاق روســ ــات ــيــبــة: ال عــلــم لــي ب ــدب ال

قال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه »ال علم له بأي 
تفاهم بني روسيا وتركيا بخصوص انسحاب 
يتحد  أنه  إىل  مشــرياً  األجانب«،  املقاتلني 
مــع كل األطراف بخصوص ســحب القوات 

األجنبية من ليبيا«.
الدبيبة أكد أن »مثل هذه الخطوة ستكون 
جراء  أنــه »ملتزم ب محل ترحيب«، وأضاف 
االنتخابــات يف كانــون األول املقبل«، غري 
أنه »حّذر مــن أن بعض النواب قد يحجم عن 
التخ عن السلطة«، الفتاً إىل أنه »مل يقرر 

بعد ما إذا كان سيخوض االنتخابات«.
وتابع أن »توحيد الجيش الليبي ســيكون 

أنه يتــم التواصل مع  صعباً جــداً«، مؤكداً 
املشــري خليفة حفرت، وهو شخص عسكري 

صعب، رغم أن األمر ليس بالهني«.
وأكد نائب سفري روسيا لدى األمم املتحدة 
 ، بوليانســ دميرتي  األمن  مجلــس  يف 
عىل  تدريجياً  انســحاباً  تؤيد  »موسكو  أن 
األجنبية«  والوحــدات  القوات  لكل  مراحل 

ليبيا. من 
وأضاف: »يف الوقــت ذاته، نود التأكد من 
عدم اإلخــالل بتوازن القــوى الحالية عىل 
األرض، ألنــه بفضــل هذا التــوازن ال يزال 
الوضع يف ليبيا هادئــاً ومل تظهر تهديدات 

بتصعيد مسلح«.

ــن الـــدســـتـــوريـــة ــيـ ــمـ ــيـ ــي خــــطــــاب الـــقـــســـم خــــــال أدائـــــــــه الـ ــ فـ
ــة ــل ــب ــع املــق ــبـ ــسـ ــوات الـ ــنـ ــسـ ــلـ ــدد تـــوجـــهـــات ســــوريــــا لـ ــ ــح ــ االســـــــد ي

وأشــار الرئيس الســوري إىل أن »الذين خطط 
لهم أن  يكونوا ورقة ضد وطنهم تحولوا إىل رصيد 
للخارج يقدمون أنفسهم له«، الفتاً إىل أن »الوعي 
الشعبي الوطني هو حصننا واملعيار الذي نقيس به 

مدى قدرتنا  وقوتنا«.
الذيــن يعملون  وتطرق األســد إىل العمــالء 
بوســاطة تركية يف األرايض السورية، وقال إن 
»بعضهم يعمل عىل طروحات للوصول إىل دستور 
يضع سوريا تحت رحمة األجنبي«، معترباً أن »كل 
طروحــات العمالء ومحاوالتهــم  تبخرت بفضل 

صمود الشعب السوري«.

{ الوطن هو امللجأ والحاضن {

وتابــع: »أكرب ســبب من أســباب األزمة التي 

عشناها كان غياب القيم واألخالق«، مشرياً إىل أن 
»من يفقد االنتامء ال خــري فيه لبلده، وال أمان له 
تجاه مجتمعه«. وتوّجه الرئيس الســوري إىل كل 
من ُغرر به وراهن عىل ســقوط الوطن بأن يعود 
إليه، مكرراً: »نقول ملن ُغرر به أنه تّم اســتغالله 
ضد بلده مــن قبل أعدائــه، وأن الوطن هو امللجأ 

والحاضن، والشعب كبري بقلبه ومسامح«.
األســد أكد أن »املرحلة املقبلة ستشهد تحديثاً 
للقوانني، ومكافحة للفســاد، وكشفاً للفاسدين، 
وال تســاهل يف ذلك«، ورأى أن »العامل اليوم غابة 
تشــهد إســقاط دول، ودعامً لإلرهاب، وترويضاً 
للشــعوب عرب الحرب النفسية«، معترباً أن »هدف 
الحديثة هو اإلنســان قبل األرض، فمن  الحروب 

يربح اإلنسان يربح الحرب«.
وأضاف: »العدو ينتر عندمــا تقتنع الغالبية 
أن املقاومة كذبة، وردعها خيال، وأن االزدهار يف 
بالنفس  النأي  أن  االنبطاح... نخرس عندما نصدق 

سياسة، وأنه يقينا من االضطراب يف محيطنا«.

{ العروبة قضية مصري {
وقال: »ســُنهزم نفســياً وفكريــاً إذا اعتقدنا 
أن انتامءنــا القومي هو لحدود رســمها املحتل، 
وســُنهزم إذا خلطنــا بني االنتــامء العر وبني 
حكومات مستعربة. ســُنهزم أيضاً عندما نعتقد 
أن العروبة اخــرتاع تبنته بعض األحزاب، ومل تعد 

مناسبة ملتطلبات العر«.
كام كّرر تأكيده أن »االنتامء أوسع من أن يحر 

بدين أو مذهب أو مصلحة أو تاري أو جغرافيا«.
الرئيس الســوري رأى أن »الحديث عن العروبة 
ليس قضيــة رأي نتفق أو نختلــف معه أو ذوق 

يعجبنا أو ال، بل هو قضية مصري«.
إن  وقال  الفلســطينية،  القضية  األسد  وتناول 
»أقرب القضايا إلينا هي قضية فلسطني، والتزامنا 

بها ثابت ال تبّدله الظروف«.
وقال: »وضعنا نصب أعيننا تحرير ما تبقى من 
أرضنا من اإلرهاببني ورعاتهم األتراك واألمريكيني«، 
يران وروسيا،  مضيفاً: »واثقون بدور األصدقاء، ك

اللتني كان لوقوفهام معنا أثر كبري يف التحرير«.
كام أكد األسد »واجب الدولة يف دعم أي مقاومة 
يف سوريا ضد املحتل«، الفتاً إىل أن »الفضل يبقى 
ملن حف األرض وسقاها بدمه، والعرفان ملن ربّاه 

عىل حب الوطن«.

{ بناء 3000 مصنع {
األســد تناول الوضع االقتصادي يف ســوريا، 
وكشف أن العمل جاٍر حالياً لبناء نحو 3000 مصنع 
لإلنتاج يف سوريا. وفيام أكد أن »الحرب والحصار 
مل يتمكنا من وقف االستثامر«، أشار إىل أن »الجزء 
اآلخر من املشكلة مرتبط بتوفر اإلرادة«، معترباً أن 
الحصار هو »الفرصــة الكربى للتطوير باالعتامد 

عىل القدرات الذاتية«.
وكشف األسد أن »األموال السورية املجّمدة يف 
املصارف اللبنانية تقدر بــني 40 مليار دوالر و60 
ملياراً«. ورأى أن تخفيف العقبات رضوري، »لكنه 

ال يعّوض عن زيادة اإلنتاج، وهي أســاس تحسن 
الوضع املعي يف ســوريا«، الفتاً إىل أّن عنوان 
املرحلة املقبلة هو زيــادة اإلنتاج، وأن دور الدولة 

هو تسهيل ذلك يف مختلف القطاعات.
وشــّدد قائــالً إن »حــّل مشــكلة الكهرباء 
أولويتنا جميعاً، النعــكاس ذلك عىل الحياة وبيئة 

االستثامرات«.
وأّدى األســد اليمني الدستورية يف حفل دعيت 
إليه شخصيات سياسية وإعالمية محلية ودولية، 
إضافة إىل ممث البعثات الدبلوماسية املعتمدين 

يف دمشق.

{ وزير خارجية الصني {

عىل صعيد آخــر، وصل وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي أمس إىل دمشــق بزيارة هي األوىل من 
نوعها. وكان يف اســتقبال وزير خارجية الصني 
يف مطار دمشــق نظريه الســوري فيصل املقداد 

ومسؤولون آخرون.
وأفادت وكالة »سانا« الســورية الرسمية بأن 
عميد الدبلوماســية الصينية خــالل هذه الزيارة 
أكدت  الدولة، فيام  املســؤولني يف  سيلتقي كبار 
صحيفــة »الوطــن« أن برنامج زيارته يشــمل 
اجتامعا مع الرئيس بشار األسد، وذلك بعد ساعات 
من أداء األخري اليمني الدســتورية لوالية رئاسية 

رابعة.
وسبق أن كشــفت وكالة »سبوتنيك« الروسية 
نقال عــن مصادر خاصة بهــا أن محادثات وزير 
الصني يف دمشــق ســرتكز عىل بحث  خارجية 
املســائل االقتصادية والدبلوماسية ذات االهتامم 
املشــرتك بني البلدين، موضحــة أن الحديث يدور 
عن »إطالق مرحلة جديدة من التعاون بني البلدين«، 
مبا يشمل ستة مشاريع اقتصادية اسرتاتيجية تم 
التفاهم عليها ســابقا، بينها مشاريع حيوية يف 
البنى التحتية تتفرع عن مبادرة »حزام واحد طريق 

واحد« الصينية.

هـــــــوا  ــات ا ــاجـ ــجـ ــتـ ــي احـ ــ ــ ف ــي ــت يــــــــران: ق

خــالل  بالرصــاص  متظاهــر  قتــل 
احتجاجات عىل شح املياه يف مدن األهواز 
وسائل  أفادت  حسبام  إيران،  غر  جنوب 
إعــالم رســمية، بينام ألقى مســؤولون 

شغب«. ومثريي  »انتهازيني  عىل  باللوم 
الرسمية  اإليرانية  األنباء  وأوردت وكالة 
)إرنا(، أن املتظاهر قتل يف بلدة شــادغان 

مبحافظة خوزستان.
وأرضم املحتجــون النــار يف اإلطارات، 

باألهواز. الطرق يف عدة مدن  وأغلقوا 

اإليرانية بعض  األمــن  وهاجمت قوات 
طهران  تســتعد  فيام  التجمعــات،  هــذه 
إلرســال وفــد رســمي رسيعــا لتهدئة 

األوضاع.
وقال أميد صربي بــور قائم مقام حاكم 
خوزســتان للوكالــة: »الليلــة املاضيــة 
شــادغان  أبناء  من  عدد  تجمع  )الجمعة(، 
لالحتجاج عىل نقص املياه بسبب الجفاف«.

ومشــاغبون  انتهازيون  »قتل  وأضاف: 
املتظاهرين«. أحد  ذلك  خالل 

رئاسياً عــفــواً  يصدر  السيسي 
ــحـــى ضـ ــد ا ــيـ بــمــنــاســبــة عـ

، القرار رقم  أصــدر الرئيس املري، عبد الفتاح الســي
298 لســنة 2021، بالعفو عن بعض السجناء مبناسبة عيد 
األضحــى وذكرى »ثــورة 23 يوليو«. ويشــتمل القرار عىل 
السجناء املستوفني لرشوط العفو الرئايس. وكان السي قد 
أصدر يف نيسان املايض عفوا رئاسيا عن العديد من السجناء 

قبل عيد تحرير سيناء يف 25 نيسان وعيد الفطر.
تجدر اإلشــارة إىل أن العفو الرئــايس متعارف عليه يف 
املناســبات الوطنية والدينية، يف حني أنه وفقا للامدة 155 
من الدستور، ال يجوز لرئيس الجمهورية إصدار العفو إال بعد 
ن مرتكبي بعض الجرائم  صدور حكــم نهايئ، ومع ذلك، فــ
ال يستحقون العفو، وتشــمل هذه الجرائم تهريب األسلحة، 
واإلرهاب، وتهريــب املخدرات بأك مــن 10 كيلوغرامات، 
وتجارة »الهريوين« بغض النظر عن الكمية والقتل االنتقامي.
وتم اإلفراج عن آالف الســجناء يف مر خالل الســنوات 

املاضية مبوجب عفو رئايس.

ــــــــيــــــــن وصـــــــــــــــــــــــــــول الجــــــــ
ــى بلجيكا ال ــســوري  ال  » ــرو ــ »ال مــن 

أعلن رئيس الوزراء البلجي ألكسندر دي كرو، أنه »متت إعادة 
عرشة أطفال من أبناء مقاتلني جهاديني وست أمهات إىل بلجيكا 

قادمني من مخيم الروج يف شامل رشق سوريا«.
وقال مكتب دي كرو يف بيان »ليل الجمعة حطت طائرة عىل 
األرايض البلجيكية تقل عىل متنها ســت نساء وعرشة أطفال 
بلجيكيني دون 12 عاما قادمني من سوريا«. وأضاف البيان »نقلت 
النساء امس إىل الســجن وأودع األطفال النيابة املكلفة شؤون 
الشــباب التي اتخذت التدابري الالزمة مبوجــب قانون حامية 

ين«. القا
ويفرتض أن تتكفل أجهزة حامية الشباب بهؤالء األطفال بعد 
إخضاعهم لفحص طبي. وكانت مصادر غري رسمية ووسائل إعالم 
عدة أعلنت الجمعة عن عمليــة اإلعادة وهي األكرب التي تنظمها 

السلطات البلجيكية منذ سقوط تنظيم »داعش« عام 2019.
وتعد بلجيكا إىل جانب فرنســا من بني الدول األوروبية التي 
شــهدت مغادرة أكرب عدد من مواطنيها لالنضامم إىل صفوف 
املقاتلني األجانب بعد اندالع النزاع يف سوريا عام 2011 واعتبارا 
مــن 2012، غادر أك من 400 بلجي إىل ســوريا للقتال يف 

صفوف تنظيم »داعش«.

ولـــى مــن الــحــجــا الــى مكة ــول الــدفــعــة ا وصـ
وصلت الدفعة األوىل مــن حجاج بيت الله 
الحــرام إىل مكــة املكرمة، امس، اســتعدادا 
للمشاركة  أداء املناسك وسط إجراءات وقائية 

واحرتازية مشددة.
ويتم استقبال ضيوف الرحمن عرب 4 مراكز، 
وذلك مع توجه الحجاج إىل املسجد الحرام ألداء 
طواف القدوم. ويقتر الحج هذا العام عىل 60 
ألفا من املواطنني واملقيمني، الذين تم تطعيمهم 

ضد فريوس كورونا بشكل كامل.
وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون املسجد الحرام 
سعد املحيميد جاهزية املسجد التامة الستقبال 

امليدانية  االســتعدادات  كُثفت  حيث  الحجاج، 
وُهيئت جميع املسارات الخاصة بتنظيم الدخول 

والخروج والطواف والسعي.
وأوضــح يف تريحــات نقلتهــا وكالة 
األنباء الســعودية )واس(، أنــه »جرى التأكد 
من جاهزيــة اإلمكانات البرشية واآللية كافة 
الســتقبال الوفود األوىل إىل املســجد الحرام 
ألداء طواف اإلفاضة، وسط بيئة صحية وآمنة 
مســتوفية لجميع املعايري الصحية العاملية، 
ومراعية لتطلعات القيــادة نحو تقديم أفضل 

الخدمات«.

ــا  ــيـ ــبـ ــيـ ضــــــغــــــوط أمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــــلـــــى لـ
جـــــــــــراء االنـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي مـــوعـــدهـــا

شددت سفرية الواليات املتحدة لدى األمم 
املتحدة ليندا توماس غرينفيلد، عىل رضورة 
إجراء االنتخابات الليبية يف موعدها املقرر 

يف 24 كانون االول.
رئيس  لقائها  خالل  وأشــارت غرينفيلد، 
أن  الدبيبة إىل  الحميــد  الليبي عبد  الوزراء 
»إنجــاز االنتخابات يعد خطوة أساســية 

إلنهاء عقد من الراع يف ليبيا«.
ويف سياق متصل، أكد قائد الجيش الليبي 
خليفة حفرت، دعم املؤسســة العســكرية 
يف  االنتخابات  إلجراء  املبذولة  الجهود  لكل 

املقرر. موعدها 
رئيس  اســتقباله  لــدى  حفرت  وشــدد 
أهداف  اتســاق  صالح عىل  الربملان عقيلة 
املؤسســتني من أجل الحفا عىل ســيادة 

البالد. وأمن 
وأشار صالح، إىل صعوبة املرحلة املقبلة، 

مؤكدا رضورة  البــالد،  ســتواجهها  التي 
حصول األقاليم الليبيــة الثالثة عىل كافة 

بالتساوي. واالمتيازات  الحقوق 
توحيد  إعادة  عملية  املتحدة  األمم  وبدأت 
البالد وإعادة االســتقرار لها، فتم التوقيع 
النار وتشــكيل  اتفــاق لوقف إطالق  عىل 
حكومة وحدة وطنيــة متهيدا لالنتخابات 

املقررة أواخر العام الجاري.
تلقت رضبة  االنتخابيــة  العمليــة  لكن 
ملتقى  فشــل  بعد  املايض،  الشــهر  قوية 
قاعدة  عىل  التوافق  يف  الســيايس  الحوار 
الرئاســية  االنتخابات  دســتورية، إلجراء 
الشــكوك  أثار  الــذي  األمر  والربملانيــة، 

مبوعدها. حول االلتزام 
وينظر إىل االنتخابــات املقبلة عىل أنها 
الخطوة الرئيســية يف إعــادة توحيد ليبيا 

فيها. االستقرار  وتثبيت 

ــقـــدس ونــابــلــس ــن قــــوات االحـــتـــال والــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي الـ ــي ــات ب ــاك ــب اشــت
تصدى شبان فلســطينيون لقوات االحتالل يف 
بلدة بيتــا جنو نابلس، وبيت دجن رشقاً ما أدى 

إىل إصابات يف صفوف املدنيني.
ويف بلدة يعبد جنوب غرب جنني تصدى شــبان 
البلدة، حيث  فلسطينيون، القتحام قوات االحتالل 

طالق قنابل الغاز والصوت باتجاههم. قامت ب
اقتحام  املســتوطنني  أعداد كبرية من  وحاولت 

املسجد األق من جهة باب السلسلة.
وأعلــن الهالل األحمــر الفلســطينّي أن 282 
إصابة سّجلت خالل املواجهات مع قوات االحتالل 
ّ عىل جبل صبيــح، مضيفًة أن من بني  اإلرسائي
اإلصابــات 18 إصابة بالرصــاص الحّي وصفت 

إحداها بالخطرة.
كام شــهدت بلدة بيتا فعاليات يومية لإلرباك 

ّ ضّد إقامة بؤر استيطانّية عىل أرضها. اللي

ويف بلــدة يعبد جنو غــرب جنني، تصّدى 
شــبان فلســطينيون القتحام قــوات االحتالل 
طالق قنابل الغاز والصوت  البلدة حيث قامــت ب

باتجاههم.
وســلّمت قوات االحتالل األســريين املحررين 
يعبد جنو  الكيالين من  حسني حرزالله وسيف 
جنني، طلبات ملراجعة مخابراتها األحد بعد اقتحام 
مواجهات  اندالع  وسط  أبوابها،  وتحطيم  منازلهم 

يف البلدة.
وأعلن مكتب تنســيق الشؤون اإلنسانية التابع 
مم املتحدة يف األرايض الفلســطينية عن هدم  ل
منذ  الســلطات اإلرسائيلية 474 مبنى فلسطينياً 

بداية العام 2021.
ويف بيــان له، قال املكتب إن عمليات الهدم أّدت 
إىل تهجري 556 شخصاً بينهم نحو 359 طفالً يف 

مختلف أنحاء الضفة الغربية، مشرياً إىل أن تدمري 
املمتلكات عىل نطاق واسع ميّثل مخالفة جسيمة 
التفاقّيــة جنيف الرابعة، وقــد يرقى إىل جرمية 

حرب.
بدورها، دعت حركة حامس شــباب القدس إىل 
االســتنفار والرباط عىل أبواب البلــدة القدمية، 
ويف جميع أحياء مدينة القدس من يوم الســبت 

والتصدي للمستوطنني.
ودعت الحركة جامهري الشــعب الفلســطينّي 
يف الضفة الغربية والداخل الفلســطينّي إىل شد 

الرحال نحو املسجد األق املبارك يف يوم عرفة.
وشهدت مدينة القدس املحتلة  ، حالة من التوتّر 
يف أعقاب اســتيالء مستوطنني عىل قطعة أرض 
وغرفتني سكنّيتني يف حّي وادي حلوة ببلدة سلوان 

. جنوب املسجد األق
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

االحد 18 متوز 2021

ــي مــفــاوضــات تــجــديــد ميسي كــوالــيــس مــعــقــدة ف
برشلونة  يعلن  أن  يُنتظر 
رسميا عن تجديد عقد ليونيل 
مي يف األيام املقبلة، بعد 
لرشوط  املحامني  مراجعــة 

الصفقة.
نفسه  مي  وســريبط 
خالل  الكاتالوين  بالنــادي 
السنوات الخمس املقبلة، مع 
 ، خفض راتبه بنســبة 50
بقيمة  جزايئ  رشط  ووضع 

350 مليون يورو.
»ماركا«  لصحيفة  ووفقا 
الصعب  من  كان  اإلسبانية، 
التوصل إىل اتفاق مع مي 
عقده،  أجزاء  بعض  بشــأن 

بينــام وافــق الالعب عىل بنــود أخرى يف 
غضون ثواٍن.

{ خفض الراتب {

ســيحصل مي عىل نصف الراتب الذي 
حصل عليه يف عقده السابق.

مل يكن هنــاك نقاش حول هذا األمر وقبل 
الالعــب العرض عىل الفور، مــدركا املوقف 
الدقيق للنادي، وكان الربغو ير دامئا عىل 

أن املال ليس عقبة يف الصفقة.
تم  التي  األمــوال  اســتخدام  أيضا  ميكن 
، لتحسني الفريق قبل  توفريها من عقد مي

بداية املوسم الجديد.

{ مدة العقد {

كانت هذه الجزئية األك تعقيدا يف العقد، 
حيث جدد مي ملدة 5 ســنوات، بعدما كان 
هناك عدة اقرتاحات من النادي يف األشــهر 
األخــرية، ومنها التجديد لـ10 ســنوات، أو 
عامني فقط، أو التوقيــع عىل عقد متجدد، 

لكن رفض الربغو كل هذهاالقرتاحات.
يبقى اآلن أن نرى إذا كان النجم األرجنتيني 
سيق 5 ســنوات كاملة يف برشلونة أم 

سينتقل إىل الدوري األمرييك بعد موسمني.

{ الحذر من الرضائب {

كان هــذا األمر غري قابــل للتفاوض من 
، حيــث أراد أن يكون عىل يقني  جانب مي
تام بشــأن قانونيــة أي مدفوعات يحصل 

عليها.
وثيق  بشكل  برشلونة  عمل  السبب،  ولهذا 
مع سلطات الرضائب لضامن رشعية األموال، 
ووافق مي عىل العقد عقب منحه الضوء 

األخرض.

{ دور الرعاة {

أراد خوان البورتا، رئيس برشــلونة، إبرام 
الصفقة يف أرسع وقــت ممكن، ألن هناك 
العديد مــن الرعاة كانوا ينتظــرون تجديد 

. مي
كام أن وجود أفضل العــب يف العامل مع 
الفريق يؤثر بشــكل طبيعي عــىل قرارات 
الرعاة وتساءلت العديد من الرشكات الكربى 

إذا كان الربغو سيستمر أم سريحل.
كان بعض الرعاة يتفاوضون عىل صفقات 
جديدة، باإلضافــة إىل رشكات أخرى تتطلع 
إىل االســتثامر ألول مرة مع برشلونة، لكن 

. كل هذا يتوقف عىل مصري مي

{ املدفوعات املؤجلة {

كانت هنــاك أيضا قضية معقــدة تتعلق 
مبكتــب الرضائب، ألن ميــ مدين بـ80 
مليون يورو، سواء بسبب التخلف عن السداد 

أو املدفوعات املؤجلة من مواسم أخرى.
كان التعامل مــع هذه املدفوعات من أك 
القضايا تعقيــًدا يف الصفقة، وأصبح األمر 
أك صعوبة بسبب املبالغ الكبرية املتضمنة.

{ املرشوع الريايض {

كان هذا مــن رشوط مي للبقاء، حيث 
إذا كان  االســتمرار فقــط  األرجنتيني  أراد 

الفريق منافسا وقادرا عىل حصد األلقاب.
إن مي عىل دراية بالوضع املايل للنادي 
يف الوقت الحــايل، وكيف يؤثــر ذلك عىل 

الجانب الريايض.
لقــد رأى الربغو كيف تحركــت اإلدارة 
برسعة للتعاقد مع العبني مثل إريك غارسيا 
وممفيس ديباي وســريجيو أغويرو، لكن ال 

يزال هناك عمل يتعني عليهم القيام به.

ليوني مي

اعتقال شخصين في واقعة اقتحا ملعب ويمبلي
كشــفت رشطة لندن، عن 
لالشتباه  اعتقال شــخصني 
بهام يف عملية رسقة معدات، 
ساعدت جامهري عىل اقتحام 
، لحضور نهايئ  ملعب وميب

اليورو، دون تذاكر.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
الربيطانيــة ) ايه ميديا(، 
أن شــخصني، كالهام عمره 
معدات  رسقــوا  عاًمــا،   18
وشاركوها مع آخرين، للسامح 
إنكلرتا  مباراة  مبشاهدة  لهم 

وإيطاليا يف النهايئ.
الكشف  املحققون،  ورفض 

عن هوية املعدات التي تم رسقتها.
وأضافت ( ايه ميديا( أن الثنايئ من إلفورد 
ونيوهام يف رشق لندن، وتم إطالق رساحهام 
عىل ذمة القضية، فيام تتواصل التحقيقات حول 
الواقعة. وتعهــدت رشطة العاصمة مبواصلة 
التحقيقات يف املخالفات التي ارتكبها املشجعون 
من يف  قبل املباراة، والتي أدت إىل حدو خرق ل

. ملعب وميب
وانترشت لقطــات الزدحام جامهريي كبري 
عىل السالمل الخارجية مللعب وميب قبل املباراة، 

والتي انتهت بخسارة أصحاب األرض.
وهدأ الوضع خالل فرتة ما بني الشــوطني، 
لكن كان هناك 300 شــخص يحاولون الدخول 
إىل امللعب يف ذلك الوقت، حسبام علمت ) ايه 
ميديا(. وقال بعض املشجعني ممن كانوا داخل 
، إن العديد من األشــخاص كانوا  ملعب وميب
يقفون داخل الردهات يف الشوط األول بأكمله 

ملشاهدة املباراة.
وذكرت رشطة العاصمة أن الضباط اعتقلوا 

45 شخصا ليلة املباراة.

ب ع و ا م اقت

تنس الـATCL  : نتائ اليو السادس
الســنوية  الدورة  تتواصل 
املفتوحــة بالتنــس للنادي 
والسياحة  للسيارات  اللبناين 
التي ينظمهــا حتى 24 متوز 
الجــاري عــىل مالعبه يف 
الكسليك تحت ارشاف االتحاد 
اللبنــاين للعبة مبشــاركة 
 12 يف  والعبــة  العب   293
فئة عمريــة للذكور واالنا 
صارمة  اجــراءات  ظل  ويف 
للوقاية مــن وباء »كورونا«. 
وخّصصت للفائزين والفائزات 

جوائز مالية وعينية.
ويف ما ي آخــر النتائج 

املسجلة :
- 12 ســنة وما دون )ذكــور( : فاز طارق 
الشــعبي عىل كيفن زرقــا )4-0( و)0-4(، 
وساندرو زوين عىل جو حسون )2-4( و)4-

2( و)7-10(.
( : فازت كارمن  - 12 ســنة وما دون )إنا
ماريا عازار عىل هيفا طه الجندي )4-0( و)4-

.)0
- 14 سنة وما دون )ذكور( : فاز رالف فرح 
عــىل غابرييل كامــل )4-0( و)4-0(، وكارل 
نرالله عــىل مالك عــازار )4-1( و)0-4(، 
وكريستوف أبو هاشم عىل أندرو معلويل )4-

0( و)4-0(، ومارك مهنا عىل ماتيو مونارشا 
)4-0( و)4-1(، وأدويــن حداد عىل ميشــال 
غنطوس بالتغيب، وطارق الشعبي عىل حسني 

السعدي )4-1( و)0-4(.
( : ميا تريزا  - 14 ســنة ومــا دون )إنــا
شــكيبان عىل آين توتونجي )2-4( و)1-4( 
و)10-4(، وأندريا اســبارزا عىل ريم فرنجيه 

)4-1( و)2-4(.
- 16 ســنة وما دون )ذكور( : فاز اي جو 

أبو هاشم عىل أوسكار مبارك )6-0( و)0-6(.
( : فازت اميا لحود  - 16 سنة وما دون )إنا

عىل ليتيســيا بــواري )6-0( و)6-0(، وليليا 
مسيكة عىل جوليا الحاج )5-4( و)2-4(.

- فردي الرجال : فاز اي جو أبو هاشم عىل 
ميشال زغيب )9-7(، وباسكال صوايا عىل حنا 
اسكندر بالتغيب، ورا سامل عىل كارل الصايغ 
بالتغيب، وهادي غانم عىل راي مجدالين )9-

3(، وهرا بيدويان عىل جاد غاريوس )1-9(، 
واي جو أبو هاشم عىل هادي غانم )6-9(.

- القدامى 45 سنة وما فوق : فاز اي حايك 
عىل أنطوان طعمة )6-7( و)6-3( و)7-10(، 
وبيرت بو عون عىل رونالد داوود )6-1( و)6-

3(، وماريو غصن عىل هــادي صوايا )5-7( 
و)2-6( و)10-4(، ومحمد سبليني عىل رجا 
صوايا )7-5( و)7-6(، وسريج أبو شديد عىل 
مازن حكيــم )6-2( و)3-6( و)10-6(، وأالن 

الصايغ عىل سعد خياط بالتغيب.
- القدامى 55 ســنة وما فــوق : فاز مارك 

كرسواين عىل مو عطا )6-2( و)4-6(.
- زوجي الرجال : فاز لويس باز وتوماس ويل 
عىل أندري أناتاسياديس ومو فاخوري )6-

2( و)6-2(، وماركو أنطونيو عازار وهادي غانم 
عىل أالن الصايغ وكارل الصايغ بالتغيب، ونجاد 
ناصيف معلويل  خنير ورجا صوايا عــىل 

وأنطوان طعمة )7-5( و)4-6( و)5-10(.

ارق الشعب

ب بتمديد عقد مع يوفنتوس رونالدو ير

يكاردي رجنتيني  ب بضم ا أليغري ير

ــاً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد عرضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوس يقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يوفنتـ
ــيتي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتر سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم مانشسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لنجـ

كريستيانو رونالدو

اردي ي ماورو 

ابريي جيسو

يرغب الربتغايل كريســتيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، يف 
متديد مسريته مع السيدة العجوز.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس يف صيف 2022، لكن 
صارو ماديرا يريد التمديد ملوسم آخر يف إيطاليا.

ن  وحســب صحيفة »الغازيتا ديللو سبورت« اإليطالية، ف
خورخي مينديز وكيل رونالــدو، بدأ يف اختبار األجواء داخل 

يوفنتوس، بشأن متديد عقد الدون الربتغايل.
وأشــارت إىل أن هذا األمر حســاس ليوفنتوس، ألن راتب 
رونالدو يؤثر عــىل ميزانية النادي اإليطايل، لذا يتعامل قادة 

السيدة العجوز مع هذه القضية بحذر شديد.
وأوضحت الصحيفة اإليطالية أن رونالدو ميتلك حال لتمديد 
إقامته مع يوفنتوس، حيث يستطيع الالعب الربتغايل، السري 
عىل خطى ليونيل مي الذي قلل راتبه مع برشلونة بنسبة 

، من أجل التجديد ملدة 5 سنوات. 50
وذكــرت »الغازيتا ديللو ســبورت« أن خورخــي مينديز 

سيناقش هذا األمر قريبا مع أندريا أنيي رئيس يوفنتوس.

يرغب ماســيميليانو أليغري، املدير الفني ليوفنتوس، يف 
التعاقد مع أحد الالعبني البارزين يف صفوف باريس ســان 

جريمان هذا الصيف.
ن أليغري حريص  ، ف ووفقا ملوقع »فوت مريكاتو« الفرن
عىل انضــامم األرجنتيني مــاورو إيكاردي، مهاجم ســان 

جريمان، إىل يوفنتوس.
وأشار املوقع الفرن إىل أن أليغري اتصل مبمث إيكاردي 
يف األيام القليلة املاضية، وأبلغهم برغبته يف انتقال الالعب 

األرجنتيني إىل يوفنتوس.
وقال موقع »فوتبول إيطاليا« إن واندا نارا، زوجة ووكيلة 
إيكاردي، أملحت مؤخرا عــىل مواقع التواصل االجتامعي إىل 
ارتباط نجم باريس بيوفنتوس، مــن خالل ارتداء زي بألوان 
الســيدة العجوز )األبيض واألسود(، وكتبت: »أنا أرشب نخب 

ما سيأ هذا العام لكم«.
يذكر أن إنــرت وضع رشطا يف عقد إيكاردي يجرب ســان 
جريمان عىل دفع 15 مليون يورو، يف حالة بيع الالعب إىل 

أحد األندية اإليطالية.

يرغب يوفنتوس يف الحصول عــىل خدمات أحد الالعبني 
البارزين بصفوف مانشســرت سيتي، خالل املريكاتو الصيفي 

الجاري.
ن يوفنتوس  ووفقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، ف
معجب بقدرات الربازي غابرييل جيسوس، مهاجم مانشسرت 

سيتي، ويرغب يف ضمه هذا الصيف.
يح،  وأشار إىل أن جيسوس يســتطيع اللعب كمهاجم 

باإلضافة إىل قدرته عىل أداء دور الجناح األيرس أو األمين.
وأوضح املوقــع اإليطايل أن يوفنتوس قــدم عرضا لضم 

جيسوس عىل سبيل اإلعارة مع أحقية الرشاء.
وذكر »كالتشــيو مريكاتو« أن جيسوس ليس الخيار األول 
ن األخري مستعد لبيعه  يف هجوم مانشســرت ســيتي، لذا ف

مبقابل يرتاوح بني 60 و65 مليون يورو.

ـــد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدرس التعاق ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــان ي ـــ ـــ ـــ ـــر مي ـــ ـــ ـــ ـــ انت
ــس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي تيليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يلـ ــع البرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ

يدرس إنرت ميــالن، التعاقد مع أحد مدافعي مانشســرت 
يونايتد، خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

ن الربازي  ووفقا لشــبكة »سكاي ســبورت إيطاليا«، ف
أليكس تيليس، ظهري مانشسرت يونايتد، من الخيارات املتاحة 
أمام إنرت ميالن، لتعويــض رحيل املغر أرشف حكيمي إىل 

باريس سان جريمان.
وأشــارت إىل أن أليكس تيليس، سبق له ارتداء قميص إنرت 

ميالن يف موسم 2015-2016 عىل سبيل اإلعارة.
وأوضحت الشبكة أن إنرت، أجرى أول اتصال مع مانشسرت 
يونايتد بشأن تيليس يف الساعات املاضية، وسيعلن الشياطني 

الحمر، موقفه من الصفقة يف األيام املقبلة.
يذكر أن تيليس فشل يف حجز مقعد بالتشكيلة األساسية 
ملانشسرت يونايتد منذ االنضامم من بورتو يف الصيف املايض، 

حيث يتفوق عليه الظهري اإلنكليزي لوك شاو.

ـــاد: ـــ ـــ ـــ ـــ وملبي ـــــــــي ا ـــ ـــ ــــــاب ف ـــ ـــ ـــ لع ولي ا ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــا ملس ـــ ـــ ـــ ـــ ب
نعيـــــــــــــــ كأننـــــــــــــــا فـــــــــــــــي عصـــــــــــــــر مختلـــــــــــــــف

قبــل أقــل من أســبوع 
الحد  انطــالق  موعد  من 
الريايض الكبري، عرّب توماس 
با رئيــس اللجنة األوملبية 
الدوليــة أمس الســبت عن 
سعادته بعقد لقاء مبارش مع 
مســؤويل األلعاب األوملبية 
يف العاصمــة اليابانية بعد 
لقاءات افرتاضية عديدة عرب 

عدة أشهر.
ومــن املقــرر أن تنطلق 
الــدورة املؤجلة مــن العام 
املــايض بســبب جائحــة 
كوفيــد-19 يف 23 متــوز 

الجــاري وتســتمر حتــى الثامــن من آب 
املقبل، وســيتعني عىل منظميها خالل هذه 
الفرتة اتخاذ خطــوات وقرارات كبرية لتأمني 

تنظيم الحد بسالم وأمان.
إدارة  ملجلس  اجتــامع  خالل  با  وتحد 
اللجنة األوملبية الدولية يف طوكيو قبل وقت 
قصري من اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا 

يف قرية الرياضيني األوملبية.
وقال با يف بداية االجتامع: »بكل حرارة 
اللقــاء معكم بصورة  بكم جميعــا.  أرحب 
مبارشة بعد نحو 17 أو 15 شــهرا حســبام 

أعتقد ميثل لحظة مؤثرة متاما«.
وخالل االجتامع، قدم املنظمون اليابانيون 
تقريرا عن آخر االســتعدادات لتنظيم الدورة 

: »رمبــا مل يقابل  املؤجلــة. وأضاف بــا
بعضكم البعض منذ ألعاب الشباب يف لوزان 
)يف كانون الثــاين 2020( وكأننا يف عر 

مختلف«.
ية حجم  وتابــع : »اآلن تســتطيعون ر
التأثــري الــذي أحدثته هــذه الجائحة عىل 
تأثريها عىل حياتنا  الجميع وكيفيــة  حياة 
الجيد  الشــخصية وعىل منظمتنا. لكن من 
يتكم والشعور بوجودكم  جدا رغم كل ذلك ر

واللقاء املبارش معكم«.
جمهور  بدون  الصيفية  الدورة  وســتقام 
وســط إجراءات وقائية مشددة، لكن الكثري 
مــن اليابانيني يعارضــون إقامة الدورة يف 
الوقــت الذي تتزايــد فيه حــاالت اإلصابة 

بالعدوى يف بالدهم.

توما با

ــاً ــي ــم ــع جـــيـــرو رس ــ ــد م ــاقـ ــعـ ــن تـ ــل ــع مـــيـــان ي

توتنها تــدريــبــات  الــى  ــودة  ــع ال يــرفــض  قــد  كين 

أعلن نــادي ميالن، أمس 
املهاجم  مع  التعاقد  السبت، 
جريو،  أوليفييه  الفرنــ 
دون   ، تشــيل من  قادما 

الكشف عن مدة العقد.
اإليطايل  الفريــق  وقال 
يف بيان رســمي، إن جريو 
ســريتدي القميــص رقم 9 
مع الروسونريي يف املوسم 

املقبل.
صحفية  تقارير  وأشارت 
إىل أن قيمــة الصفقة تبلغ 
إىل  باإلضافة  يورو،  مليون 

مليون آخر كمتغريات.
الروسونريي  وأوضحت أن جريو وقع مع 

حتى صيف عام 2023. 
يذكــر أن جريو يلعب مع تشــيل منذ 
2018، حيث نجح يف تسجيل 39 هدفا خالل 
119 مباراة، وفاز برفقة البلوز بدوري أبطال 

أوروبــا والــدوري األورو وكأس االتحاد 
اإلنكليزي.

وشــارك جريو مع منتخب فرنســا ألول 
الثاين 2011، حيث ســجل  مرة يف ترشين 
46 هدًفا يف 110 مباريات مع الديوك، وفاز 

معهم بكأس العامل يف 2018.

صحفي،  تقريــر  ذكــر 
أن هــاري كــني، مهاجــم 
توتنهام، قــد يرفض العودة 
الســبريز، يف  إىل تدريبات 
الجديد،  املوسم  اإلعداد  فرتة 
من أجــل إجبار الفريق عىل 
إىل  باالنتقال  له  الســامح 

مانشسرت سيتي.
لصحيفــة  ووفقــا 
كني  زمالء  يرى  »تليغراف«، 
يف منتخــب إنكلــرتا، بأن 
الالعب لن يعود إىل تدريبات 
توتنهــام، يف ظــل رغبته 

الشديدة لرتك السبريز.
يأ ذلك يف الوقت الذي أشــار فيه نونو 
إسربيتو سانتو مدرب توتنهام، إىل استمرار 
نجــم األســود الثالثة مع الفريــق، مؤكدا 
استعداده للتحد مع مهاجمه عقب عودته 
من اإلجازة. وقال نونو يف هذا الشأن »هاري 
ء  كني العبنا، ال نحتــاج للحديث عن أي 
آخــر، اآلن وقت التعايف واســتعادة الطاقة 

بالنسبة له، وعندما يعود، سنتحد معه«.
وســبق أن طلب كني، مــن دانييل ليفي، 
التي  العروض  إىل  االستامع  توتنهام،  رئيس 

ستقدم إليه خالل الصيف الجاري.
استمرار  يف  الســبريز يرغب  رئيس  لكن 
كني، علام بأنه رفض من قبل، عرضا بقيمة 
100 مليون إســرتليني من مانشسرت سيتي 

لضم الالعب.

ييه جريو أولي

اري كني

وملبياد ا فــي  النجو  حلم  عــن  يتخلى  الفيفا 
أوملبياد  القدم يف  كرة  منافســات  تنطلق 
طوكيو، خالل أيام قليلة، والتي تجذب أنظار 
املواهب  ملتابعة  املســتديرة  الساحرة  عشاق 

الجديدة.
وتكمن العقبة يف عــدم إدراج األوملبياد، 
ضمن أجنــدة االتحاد الدويل لكــرة القدم، 
وبالتايل ترفض األندية، مشــاركة العبيها، 
مع العلم أن كل منتخب لديه الحق يف ضم 3 

العبني فوق السن.
ويف ما يــ أبرز النجــوم الذين رفضت 

أنديتهم، مشاركتهم يف األوملبياد: 

{ محمد صالح {

الدويل املري نجــم ليفربول اإلنكليزي، 
كان من أبرز الالعبني الذين أثري حولهم الجدل 
بشأن مشــاركتهم يف األوملبياد، خاصة وأن 

طموحات الفراعنة كبرية لتحقيق ميدالية.
أوملبي  مــدرب  غريــب  شــوقي  ووضع 
الفراعنة، اســم صالح ضمن الالعبني فوق 
السن، وتواصل االتحاد املري مع ليفربول، 
الذي رفض األمر بشــكل قاطع،خاصة وأن 
الريدز سيفقد صالح يف كانون الثاين املقبل 

إثر مشاركته يف أمم أفريقيا.
وأفادت تقارير بأن صالح تحد شخصًيا 
ليفربــول، إلقناعهم  املســؤولني يف  مــع 
للفراعنة  الحايل  الجيل  ومساعدة  باملشاركة 
لكن  أوملبية،  لتحقيق هدفهم بحصد ميدالية 

انتهى األمر بالرفض.
وشــارك صالح مع الفراعنة من قبل يف 
أوملبيــاد 2012، حني ودعوا البطولة من ربع 
أمام  الخســارة بثالثية نظيفة  النهايئ بعد 
اليابان، ولعب صالح 4 مباريات وســجل 3 

أهداف.

{ نيامر {

، التفاوض مع  حــاول االتحاد الربازيــ
باريس ســان جريمان، من أجل تواجد نيامر 
يف األوملبياد خاصة بعدمــا قادهم للتتويج 
بامليدالية الذهبية يف النســخة األخرية بريو 

دي جانريو 2016.
ورفضــت إدارة باريس، الســامح لنيامر 
باملشــاركة يف األوملبياد، خاصة وأنه شارك 
بعد نهاية املوســم املايض يف كوبا أمريكا، 
وسيكون بحاجة للراحة قبل انطالق املوسم 

الجديد.

{ مبا {  

يُعد مبا نجم باريس سان جريمان، من 
أبرز املواهب الفرنسية يف السنوات األخرية، 
العامل  الديوك بلقب كأس  وساهم يف تتويج 

.2018
مبا رغم صغر ســنه )22 عاما(، إال أنه 
صاحب بصمة كبرية ســواء مــع فريقه أو 
منتخب فرنســا األول، ولذلك حاول املنتخب 
األوملبي، االستفادة بقدراته لقيادتهم لتحقيق 

الذهب األوملبي.
 ، وتكرر نفس ســيناريو نيامر مع مبا
حيث رفضت إدارة سان جريمان، السامح له 
باملشــاركة يف األوملبياد، خاصة وأنه شارك 

مع املنتخب الفرن األول يف اليورو.

 { مصطفى محمد {

املهاجم املري الــذي يلعب حاليا لغلطة 
رساي الرتيك ُمعارا من الزمالك، كان من أبرز 
العنا األساســية ملنتخب مر تحت 23 

عاما، والذي توج بكأس األمم األفريقية.
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ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من تسعة حروف:    االبراج 

 دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  رفيق حبيقة 

اخترب معلوماتك

1ـ نوع من األقمشة. 
2ـ تكــــرت وتهتــّم 

مر.  ل
3ـ دولة كربى.

الوالديــن،  أحــد  4ـ 
مبــسم. 

طبــــيعتي  5ـ 
وخليقــتي. 

لبناين  1ـ عازف وفنان 
راحل.

2ـ مدينة يف دولة بنني. 
3ـ إسم ســابق لوكالة 

أنباء روسية. 
4ـ الثور املسّن. 

دولــة  عاصمــة  5ـ 
افريقية. 

أديب وشــاعر وعامل يف فنون األدب، وحسن املعرفة 

بأخبــار امللوك. إشــتهر يف العهد العبايس ونادم ثالثة 

خلفاء. 

إسمه مؤلف من 12 حرفا. إذا جمعت: 

5+10+6+12+1 - دولة آسيوية. 

7+5+6+1 - عاصمة افريقية. 

12+3+6+5 - مدينة بريطانية.

4+3+6+12 - مدينة بريطانية. 

3+9+11 - بلغ اىل. 

7+2+8 - جامل. 

9+3+6 - قضاء لبناين. 

11+5 - عرشة ماليني.

1ـ من هــي الجارية املغنية وامللحنة التي إشــتهرت 

بجاملها. رافقت الخليفة األموي يزيد الثاين وغلبت عىل 

عقله. وعندما ماتت، مات بعدها بأيام حزنا عليها؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم الــروايئ االيطايل الذي اشــتهر بقصته 

بينوكيــو التي صدرت عام 1880 والتي هي لشــخصية 

خيالية، ترجمت ألكــ لغات العامل، ومّثلت يف عرشات 

األفالم؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية سنة ظهرت أول رشكة سينامئية يف مر؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ كم يبلغ عدد أنواع املذاق املعروفة حاليا يف الوجود؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو الســيايس اللبناين الراحل الذي كان وزيرا 

للخارجية واملغرتبني يف الوزارة رقم 11، التي إســتمرت 

من 7 حزيران 1951 اىل 11 شباط 1952؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم اللغة املستعملة يف عاصمة سويرسا برين؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 7ـ ما اســم الوالية األمريكية التي تقع عىل األطل

فيها 2500 بحرية، وآالف األنهر الصغرية املشهورة بوفرة 

أسامكها؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم العاصمة العربية التي تأّسست قبل سبعة 

سم فيالدلفيا؟  آالف سنة وكانت تُعرف قدميا ب

؟ من هو
من هي؟

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(

باستطاعتك تحقيق املستحيل يف عملك إذا 
عرفت كيف تترف وتدير شــؤونك بحكمة 
ورويــة. العالقات االجتامعيــة والعاطفية 

مقبولة. 

الخطط التي كنت تنوي تنفيذها ستظل عىل 
حالهــا، ولكن يرتتب عليك أن تغريها بشــكل 
يناسب الوضع الجديد الذي قد تجد نفسك فيه. 

الحب يســيطر عىل شــخصيتك وأفكارك 
ويجعلك يف حركة دامئــة، وانرشاح ال مثيل 

له. حان الوقت لتحقيق رغبة قدمية عندك. 

ال تكن سلبيا حتى ولو ثقلت عليك األمور يف 
هذه املرحلة. وقت مناســب الثبات شخصيتك 

واتخاذ القرارات املناسبة ملصلحتك. 

رمبا تتحسن أوضاعك املالية بسبب مساعدة 
انســان قريب منك مل تكن تتوقع منه خطوة 

مميزة كهذه. صحيا، انتبه من الحساسية. 

مناسبات ســانحة ولقاءات حلوة، املهم أن 
تعرف كيف تســتفيد منها. كفاءتك يف العمل 
عالــية وأنــــت قــادر عى فرض نفــسك 

حيث تريد.

الظروف التي تعيشــها يف هذه املرحلة قد 
متّر عىل كل إنسان. ال تفقد األمل، وحاف عىل 
كربيائك فهو أهّم ما يبقى لك يف هذه الدنيا. 

اكشف عن حقيقة نواياك الطيبة وال ترتدد 
أمام الحبيب. ســتقوم بعملك يف شكل منظم 

وجّدي، وهذا سيحمل اليك التقدم والنجاح. 

عالقاتك بــني األهل واألصدقاء تكتســب 
اســتقرارا أكرب. اعد تنظيم مواعيدك وبرامجك 

ء يسري عىل ما يرام.  العديدة، وكل 

تزدهــر قدراتك العملية وعليــك أن تظهر 
ك العاطفية  حامســك الشــديد للناس. أجوا

مثرية وعالقتك مع الحبيب يف أبهى أيامها. 

ة مصاريف عليك  تابع حذرك املــايل ألن 
دفعها، ومــا باليد حيلة. خــذ بعني االعتبار 
وجديــة التغيريات الواجب اتخاذها يف ما هو 

حولك. 

عالقتــك العاطفية هذه اآلونة ســتتطور 
ت التي ســتحملها لك  اىل األحســن، واملفاج
التطورات ســتزيدك قناعة بأن الطرف اآلخر 

يناسبك. 

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(

أشواق
انتظار

ابتسامة
أملانيا

اريزونا
باخرة
بورما
تانغو
تريانا

متريض
تقرير
ني
جدار

جنوى
دراجة

دنيا
دنكرك

دفرت
ذراع
زمرد

زورق
زعامة

زوري
سوربون

سائق
رسعة
سباق
سيارة
سوريا
شعب

رشيف

شمو
شص

رشيعة
صدق

صحف

صخر
صنديد

صك
فرنسا

كونغرس

لبنان
مشرتك

نيسابور
هيالنة
هايدن.

الحل السابق

الحل السابق

السويد

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــ من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U DO K U

1ـ ادغار هوفر.

2ـ غالديس أبو جودة.

3ـ كورا نورا. 

4ـ شوشو بك يف صوفر. 

5ـ أوريان. 

6ـ الحّية. 

7ـ مادة الديوكسني. 

8ـ بابلو بيكاسو. 

9ـ تيدي بري.

1ـ نيبال. 

2ـ أنتقي. 

3ـ ما، لن. 

4ـ وجاهّي. 

5ـ سيفان. 

1ـ ناموس. 

2ـ يناجي. 

3ـ بّت، اف. 

4ـ أقلّها. 

5ـ لينني. 

أحمد، كانت فايزة  1ـ 
2ـ ولم، األمان، لنا

3ـ مس، رسام، روبرتس
أمر أنا،  يلثمون،  4ـ 

م فيالدلفيا،  لطوا،  5ـ 
لتبنا، دم، ريع، نجا 6ـ 

7ـ بــوك، القوس، ويس، 
بلبل

، يا 8ـ يأمل، سالب، ح

9ـ بــل، والرت ســكوت، 
العام

آر 10ـ حامل، برليوز، 
دنس،  يساوي،  لني،  11ـ 

لحّد ا
وابل،  استعملت،  ما،  12ـ 

لب
13ـ ســرتوا، د د، معلم، 

ينوي. 

1ـ فوميل لبيب، ملس
2ـ الُسلطة والحياة

3ـ يم، ثوبكم، ان
4ـ رمان، لوم، أو

5ـ تاسو، أأ، إليسا
6ـ األنف، ليل، ست

7ـ حام، يدّق، تساعد
8ـ م م، املورس، ومد

9ـ دارنا، سلسبيل

10ـ نوادر، اكر، تم
11ـ ليوبولد

12ـ الرافعي، تينول
13ـ ننتمي، سح، وسام

14ـ تأرسان، كاز
15ـ جبيل، آيل
16ـ مال، عال
17ـ بيار حلو
18ـ أحالم، د

ريايض  1ـ محرر ومحلل 
لبناين راحل، دولة افريقية. 
2ـ ممثل مــري راحل، 

طرّي ولنّي. 
3ـ إلتقطــت وجمعــت، 

وزير لبناين سابق. 
مدينة  باعدت،  نقيض  4ـ 

طمرتها حمم فيزوف. 
5ـ ســيف، أول رئيس يف 

فرنسا، سار يف درب. 
، نربحها.  6ـ رّسام فرن
تعلّقــوا  للندبــة،  7ـ 

ء.  ء، نريد ال بـال
8ـ ولد الدّب، املستقيم. 

9ـ يُحكــم عليــه، صغري 
الطائر، صّور. 

مدينــة   ، الــرش 10ـ 

فرنســية، جنــس نبــا 
متسلّق. 

 ، واســتق تخرّب  11ـ 
مسامر، صحيفتنا املفضلة. 
12ـ نصّمــم عىل، الكبري 

يف العمر، ضمري منفصل. 
االبــراق  مخــرتع  13ـ 

، مدخل.  الالسل
14ـ رخصــا ناعام، غنّي، 

يضجر. 
15ـ قلب، البطّاش.

عربيــة،  دولــة  16ـ 
يستخرج من العنب. 

17ـ وجــار الوحش، كف 
يدي. 

لبنانيــة  مغنيــة  18ـ 
صاحبة الصورة.

1ـ فرقــة عظيمــة من 
الحيش، دولة كربى، حيوان 

مفرتس.
أوروبيــة،  دولــة  2ـ 

غّنجناه.
اعالمــي  يغطّــون،  3ـ 
ومذيــع أخبار ســابق يف 

لبنان. تلفزيون 
4ـ آلــة طــرب، عاصمة 

يتعب.  آسيوية، 
5ـ تطأمنــت وخضعــت 
لـ، أنشــأ، نحاس، فيزيايئ 

ايرلندي نال نوبل. 
انرف  واسع،  طريق  6ـ 
مدينة  فرنسية،  مدينة  عن، 

فرنسية. 
7ـ االسم الثاين لصحايف 

مدينة  راحل،  لبناين  وكاتب 
أمريكية، أسد، علو وارتفاع. 
مريــة  مطربــة  8ـ 
معتزلة، يعلو جسم االنسان. 
عذب،  مــاء  ننبئــك،  9ـ 

ضعف ورق. 
10ـ للنهــي، هّر، إقرتب، 
طــني محــروق تصنع منه 

األباريق. 
أمرييك  11ـ مغن وممثل 

فلسطينية.  مدينة  راحل، 
12ـ شبيه، يلعب وميرح، 
إسم  الحياة،  رضوريات  من 

موصول.
، غري ناقص،   13ـ وبّــ
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 العتيدة تفرض ان يحظى بغطاء داخ وخارجي، مشرية اىل ان 
هناك بصامت واضحة اك للغطاء الخارجي عىل االسم البديل 

للرئيس الحريري.
وحول املوقف السعودي من ترشيح البديل اوضحت املصادر 
ان الرياض مل تعط بعد اي اشــارة عن تعديل موقفها السابق، 

واصفة موقف اململكة بانه يكاد يكون »احجية او رضورة«.
ولفتت املصادر اىل ان املرحلة اليوم تشبه مراحل سابقة يف 
اختيار رئيس حكومة يحظى بغطاء خارجي بنسبة ملحوظة 
 ، مثلام حصل يف العام 2005 عند اختيار الرئيس نجيب ميقا
ويف العام 2008 بعد اتفاق الدوحة الذي ا بالرئيس ميشــال 
سليامن رئيســا للجمهورية والرئيس فؤاد الســنيورة رئيساً 

للحكومة.

وذج أديب {  }

ووفقاً للمعلومات املتوافرة، فان الرئيس ميقا مســتبعد 
بســبب رفضه الرتشــح لهذه املهمة يف ظل الظروف الراهنة 

املتصلة بالعهد ورشوطه.
اما الحديث عن املجيء بالسفري مصطفى اديب مرة اخرى فهو 
ايضا مستبعد رغم ان اتصاالت جرت معه قبل اعتذار الحريري، 

لكنه مل يبد رغبة يف تكرار تجربته يف الوقت الراهن.
وتضيف املعلومات ان االتجاه الســائد هو لالتيان بشخص 
ميتلك مواصفات شبيهة بالسفري اديب. وان هناك اسامء عديدة 
ستكون قيد التداول يف االيام القليلة املقبلة الختيار واحد منها 
يحظى بفرصة اكرب للحصول عىل نسبة مقبولة من تأييد كتل 
نيابية وتتوافر فيه مواصفات تأمني الغطاء الخارجي ال سيام 
مبشاركة فرنسا، وال يشكل اســتفزازاً للشارع السني او تكرار 

لتجربة الرئيس  حسان دياب وحكومته.
ويبدو جلياً ان االجــواء امللبدة التي خلفهــا اعتذار الرئيس 
ية يف الوقت الراهن، ال سيام عىل صعيد  الحريري تحجب  الر
قوة الدفع الداخلية التي سينطلق منها الرئيس املكلف، خصوصا 
ساء الحكومات السابقني  يف ضوء قرار رئيس تيار املستقبل ور
عدم منح اي غطاء مسبق للمرشح الجديد، واالمتناع عن تسمية 

اي شخص يف االستشارات النيابية.

{ موقف املستقبل {
ويف هــذا الســياق قال مصدر بــارز يف كتلة املســتقبل 
النيابية لـ»الديــار« امس ان الرئيس الحريري حدد يف اطاللته 
التلفزيونية بشكل واضح موقفه من االستشارات النيابية باننا 
لن نسمي احدا، لكننا لن نذهب ولسنا يف صدد تعطيل اجراء هذه 

االستشارات او تخريبها.
واضاف انه اذا وجدنا ان االســم املطروح لتشــكيل حكومة 
قادرة فعال مبواصفاتها وبربنامجها االصالحي للتصدي لالزمة 
بكل جوانبها فاننا لن نرتدد يف منحها الثقة. وهذا يتوقف عىل 

امرين اساسيني:
- خطة انقاذية صحيحــة وواضحة تتضمن االصالحات 
وقيادة التفاوض مع صندوق النقد الدويل لتأمني املســاعدات 

الالزمة للبنان من اجل وقف االنهيار واعادة النهوض.
- االدارة السليمة والجادة والشفافة لالنتخابات النيابية يف 

موعدها الربيع املقبل.
وردا عىل سؤال حول ســبب رفض الرئيس الحريري تغطية 
اي مرشح بديل قال املصدر »لن نغطي اي شخص مسبقا، الننا 
جربنا ذلك يف املايض مع هذا العهد ووصلنا اىل ما وصلنا اليه، 
»فمن جرّب املجرب كان عقله مخرّب«. ويدرك القا والداين ما 
انتهت اليه االمور مع هذا العهد منذ تكليف الرئيس الحريري حتى 

اللحظة االخرية قبل اعتذاره«.
واشــار اىل ان ما نرش عن تفاصيل اللقاء الناري والساخن 
بني الرئيسني عون والحريري، هو دقيق جدا، الفتا اىل ان رئيس 

الجمهورية كان مصمامً عىل احراج الحريري الخراجه.
ويف السياق نفسه، قال نائب رئيس تيار املستقبل مصطفى 
علــوش امس »ان الرئيــس الحريري فعل ما بوســعه النجاز 
التشكيلة الحكومية لكن فريق الرئيس عون هو املعرقل، واليوم 

يحاولون القضاء عىل الحريرية السياسية«.
ورأى ان استقالة كتلة املستقبل من مجلس النواب »ال تؤدي 
اىل مكان، وال تغرّي  املعادلة«. وقال »ننتظر االستشارات النيابية 

امللزمة وسنتعامل مع الحكومة بناء عىل برنامجها«.

{ عني التينة {
يف هذا الوقت مل يصدر عن اوساط عني التينة اي اجواء، لكنها 
لفتت اىل ان املواقف الدولية االخرية اكدت مجددا ان مشــكلة 
الحكومة هي مشكلة داخلية كام عرب الرئيس بري اك من مرة.
وردا عىل سؤال قالت انه من املؤسف او املعيب القول ان فالنا 
خرس وآخر ربح او ان هذا الطرف ســجل نقطة عىل حســاب 
الطرف االخر، والحقيقة ان لبنان والشــعب اللبناين هو الذي 
ن عدم تأليف الحكومة منذ تسعة اشهر، وان  يخرس ويدفع 

الرابح هو من يسعى السقاط لبنان ومناعته ودوره.

{ التيار {
من جهة ثانية، اسفت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر 
»الن يكون الرئيس املكلف قد اختار االعتذار بعد تســعة اشهر 
من تكليفه بدل االقدام عىل تشــكيل حكومة تواجه التحديات 
الضاغطة اقتصادياً ومالياً عىل اللبنانيني«. وقالت انه »بانتظار 

الحكومة الجديدة التي نأمل ان تشــكل رسيعاً جداً، تقع عىل 
حكومة تريف االعامل مسؤولية اتخاذ كل االجراءات املطلوبة 
لضبــط االمن والحدود ملنــع التهريب ومعالجــة كل امللفات 
املعيشية، حيث من واجبها ان تخرج من حال شبه االستنكاف 

ومعالجة مشاكل الناس«.
ورأت يف مجال آخر »ان مرف لبنان يتحمل يف هذه املرحلة 
بالذات مســؤولية مضاعفة لضبط التفلّت الحاصل يف سعر 

ف الدوالر االمرييك.
وهو قادر عىل ذلك من خالل تشغيل منصته الرسمية بصورة 
جدية لتتم من خاللها حراً كل عمليات البيع والرشاء يف الدوام 

الرسمي«.

{ مواقف دولية {
وعىل صعيد املواقف الدولية بعد اعتذار الحريري، توالت امس 
املواقف الداعية اىل اجراء االستشــارات النيابية لتكليف رئيس 
جديد وتشكيل الحكومة باق رسعة من اجل تدارك التدهور 

للوضع يف لبنان.
وكشــفت وزارة الخارجية الروســية يف بيان عىل موقعها 
عن اتصالني حصال بني نائب وزير الخارجية الرويس ميخائيل 

بوغدانوف والرئيس الحريري الذي رشح اسباب اعتذاره.
واعرب بوغدانوف عن املــه يف ان يقوم رئيس الجمهورية 
باجراء االستشــارات النيابية التي ينص عليها الدستور قريباً 
التخاذ قرار بشــأن رئيس الحكومة املكلف الجديد، وتشــكيل 
حكومة مؤهلة تحظى بدعم جميع القوى السياسية والطائفية.
واشار بأسف اىل »انه يف غضون 9 اشهر منذ تكليف الرئيس 
الحريــري مل يكن من املمكــن التوصل اىل اتفــاق مع رئيس 

الجمهورية بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة«.
واعربت املنســقة الخاصة لالمم املتحــدة يف لبنان يوانا 
فرونتسكا عن اسفها الشديد »لعدم قدرة قادة لبنان عىل التوصل 
اىل اتفاق حول تأليف حكومة جديدة تعد مطلوبة بشكل عاجل 

ملواجهة التحديات العديدة التي تواجهها البالد«.
ودعت اىل »التحرك رسيعاً لضامن تكليف رئيس حكومة جديد 
مبا يتم مع االستحقاقات الدستورية، واىل تأليف حكومة 
قادرة عــىل تطبيق االصالحات الرضوريــة لوضع لبنان عىل 
طريق التعايف قبل اجراء االنتخابات يف العام 2022 التي يجب 

ان تتسم بالحرية والنزاهة«.
وقالــت »ان لبنان يواجه ازمة غري مســبوقة بالرغم من ان 
االمــل ما يزال موجوداً، اال انه مل تعد هناك فســحة من الوقت 

الضاعتها«.
وكانت مساعدة وزير الدفاع االمرييك لشؤون الرشق االوسط 
دانا سرتول قد اعربت عن »اننا قلقون جدا من ان اللبنانيني ليس 
لديهم حكومة يتطلعون اليها«، مؤكــدة »ان البنتاغون يراقب 

الوضع عن كثب ويشجع قادة لبنان عىل اتخاذ خطوات االن ملنع 
اندالع العنف«.

كام اعربت عن قلقهــا من مواجهة الجيش مع املتظاهرين، 
لكنها اكدت »ان املؤسسة العســكرية اللبنانية ال تزال تحظى 
بدعم غالبية اللبنانيني، واننا نركز عىل دعم الجيش اللبناين الذي 
يقوم مبهمة بالغة االهمية بسبب اخفاقات الحكومة يف تقديم 

املساعدات االنسانية للشعب ال سيام بعد انفجار 4 آب«.
واعلنت السلطات الربيطانية عرب مواقف التواصل االجتامعي 
انها »تحّث بشــدة القادة اللبنانيني عىل تنحية الخالفات جانباً 
وتشــكيل حكومة جديدة دون تأخري«، مشرية اىل »انها تشعر 
بخيبة امل من اخبار االمس التي ستزيد من اعاقة االصالحات 

املطلوبة وتطيل معاناة اللبنانيني«.

{ االمن الغذايئ {
ويف ظل االنهيارات املتتالية للوضــع اللبناين عىل الصعيد 
املايل واالقتصادي ســجلت يف االيام االخرية تقارير ملنظامت 
وهيئات دولية عن تدهور االمن الغذايئ يف لبنان ال ســيام يف 
ف الدوالر وارتفاع االســعار  ظل االرتفاع الجنوين لســعر 

بشكل غري مسبوق.
وكشــفت منظمة االمم املتحدة للطفولة »اليونيسيف« يف 
تقرير نرشته صحيفة التاميز الربيطانية عن ان %77 من االرس 
اللبنانية ال تجد ما يكفي من املال لرشاء الطعام خالل الشــهر 
الحايل. ووصفت االنهيار يف لبنان بانه االسوأ وانه مل يسبق له 

مثيل يف التاري من حيث الحجم بالنسبة لدولة واحدة.
ووصفت صحيفة »«الفيغارو« الفرنسية الطبقة السياسية 
اللبنانية بانها »اسوأ طبقة ميكن تخيلها، لكن ازاحتها صعبة 
رغم فشلها الذريع النها منظومة اوليغارشية بني زعامء طوائف 

وميليشيات ومصالح مالية«.
وتواصلت امس االحتجاجات وقطع الطرق يف عدد من املناطق 
يف بريوت والشامل والبقاع وصيدا، من دون حصول اشكاالت 

مع الجيش كام حصل يف اليومني السابقني.
وبقي الدوالر محلقاً ومتجاوزاً الـــ22 الف لرية بعد ان كان 
تجاوز ســقف الـ23 الفاً منذ يومني. كام بقي عدد من املحالت 
التجارية مقفالً يف مختلف املناطق، بينام حذرت محالت كربى 

من خطر االقفال يف ظل شح تزويدها مبادة املازوت.
واحدثت عملية تحديد اســعار وتصنيف االدوية ردود افعال 
عديدة، حيث عارضت رشكات االدوية تسعري اصناف االدوية غري 
املدعومة عىل اساس 12 الف لرية للدوالر الواحد، ومل يصدر عن 

الصيدليات التي كانت اقفلت ابوابها قرار واضح.
ووصفت مصادر متابعة مللــف االدوية بان القرارات املتخذة 
تعترب »مجزرة حقيقية« ضد املواطــن، داعية اىل اعادة النظر 

ببعضها.

داخـــلـــي وخــارجــي بــغــطــاء  ــس حــكــومــة  ــي رئ لتسمية  االســـتـــشـــارات  تــســبــق  ــاوالت  مـــحـ
ـــاورات الــتــمــهــيــديــة ــشـ ــ ــد االضـــحـــى وبـــورصـــة االســـمـــاء تــنــتــظــر امل ــعــد عــي الــتــكــلــيــف ب
وبرنامجها الحكومة  بهوية  مرهونة  احداً...والثقة  نغّطي  او  نسمي  لن  الحريري:  اوساط 

)تتمة املانشيت( 

الفيروس منشأ  فــي  جديد  تحقيق  »كـــورونـــا«....   { االتــهــامــات  ترفض  والصين  عاملياً  متصاعدة  موجة 
 

الربية وأسواق الحيوانات يف اإلقليم الذي ظهر به الفريوس ألول 
مرة. وقالت إن عىل الصني -حيث تم اكتشــاف اإلصابات األوىل 
بالفريوس يف ووهان )وســط( نهاية عام 2019- أن »تتعاون 
بشــكل أفضل لفهم ما حد بالفعل«. وتعرضت وكالة الصحة 
مم املتحدة لضغوط مكثفة إلجراء تحقيق جديد أك  التابعة ل
تعمقا يف منشــأ كوفيد-19، وذلك بعد تقرير نرشت خالصاته 
يف آذار من دون أن يبت يف كيفية انتقال الفريوس إىل اإلنسان.

{ رفض صيني {
ورفضت الصني انتقادات املدير العام ملنظمة الصحة العاملية 
الذي تحد عن تقصري الصني يف التعاون يف التحقيق بشــأن 

أصل جائحة كوفيد-19.

وقال املتحد باســم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان 
»إن بعض املعلومات املتعلقة بالحياة الخاصة ال ميكن نسخها 

وإخراجها من البالد«. وأضاف أن خرباء منظمة الصحة العاملية 
متكنوا من الحصول عىل كمية كبرية من البيانات، وعرضت لهم 

الصني سطرا بسطر النقاط التي تتطلب اهتامما خاصا.
يذكر أن االســتخبارات األمريكية تجري تحقيقا بشأن منشأ 
فــريوس كورونا، بناء عىل طلب من الرئيــس جو بايدن، ومن 

املقرر أن تقدم تقريرها النهايئ نهاية آب املقبل.

{ تلقي اللقاحات {
ويف ســياق البيانات اليومية عن الوباء، قالت مديرة املراكز 
األمريكية للســيطرة عىل األمــراض والوقاية منها روشــيل 
ويلينســ إن عدد اإلصابات بفريوس كورونــا يف الواليات 

املتحدة، ارتفع بنسبة 70 مقارنة مع األسبوع املايض.
وأضافــت أن اللقاحات تحمي من الوفاة بســبب الفريوس، 
ومن اإلصابة بســالالته الجديدة. بدوره، قال أنتوين فاوت 
كبري املستشارين الطبيني للرئيس األمرييك إن األشخاص الذين 
مل يتلقوا اللقاح أك عرضة لســاللة دلتا، مؤكدا أن اللقاحات 
توفر حامية قوية ضد السالالت الجديدة. أما منسق فريق البيت 

األبيض ملواجهة كورونا، جيف زينت، فقد قال إن جميع وفيات 
وإصابات كورونا التي ُســجلت مؤخرا، هي ألشخاص مل يتلقوا 
اللقاح. وأضاف أن مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها وإدارة 
الغذاء والدواء قالت إن األمريكيني الذين حصلوا عىل لقاح كورنا 

بالكامل ال يحتاجون إىل جرعة إضافية.

{ موجة متصاعدة عاملياً {
ويف بريطانيا، ســجلت البالد أك من 50 ألف إصابة يومية 

بكورونا ألول مرة منذ كانون الثاين املايض.
وقد حذر كبري املسؤولني الطبيني، كريس ويتي، من أن بالده 
مل تتجاوز أزمة جائحة كورونا بعد، رغم أن وضعها أفضل بكثري 

من دول أخرى بفضل برنامج التطعيم واألدوية املتاحة.
كام سجلت فرنسا مرة أخرى أك من 10 آالف إصابة بفريوس 
كورونا يف اليوم، بعد أن تســبب االنتشار الرسيع للساللة دلتا 
يف قفزة أعداد اإلصابات الجديدة. وســجلت وزارة الصحة 10 
آالف و908 إصابــات جديدة، ليصل إجاميل عــدد الحاالت منذ 

5 ماليني حالة. ظهور املرض إىل أك من 84

ويف الهند، ُسجلت 560 وفاة جديدة جراء اإلصابة بفريوس 
كورونا خالل الســاعات الـ24 املاضية، مام يرفع عدد الوفيات 
إىل 413 ألفا، وعىل صعيد اإلصابات بالفريوس فقد بلغ عددها 

أك من 31 مليون حالة
أما يف اليابان، أعلنت اللجنة املنظمة ألوملبياد طوكيو اكتشاف 

إصابة مؤكدة بفريوس كورونا يف القرية األوليمبية.
وأكــد الرئيس التنفيذي ألوملبياد طوكيو )2020(، توشــريو 
موتو، أن زائرا أجنبيا من املشــاركني يف تنظيم األلعاب أصيب 
بالفريوس، ومل يكشف املسؤول الياباين عن جنسية الشخص 

الذي ثبتت إصابته.
وتقام ألعاب طوكيــو األوملبية بدون جامهري، بعد أن تأجلت 
عاما بسبب جائحة كورونا، يف حني تزداد املخاوف من انتشار 
العدوى ال ســيام مع بدء املنافســات املقرر لها أن تنطلق يوم 
الجمعة املقبل. يشــار إىل أن رئيس الوزراء الياباين يوشيهدي 
ســوغا أعلن فرض حالة طوار صحية يف العاصمة طوكيو 
خالل فرتة األوملبياد، ملواجهــة ارتفاع أعداد اإلصابات املحتملة 

بفريوس كورونا.

األوروبيون من إيــران تخزين أجهزة الطــرد املركزي املتقدمة 
وتشميعها، وتفكيك البنية التحتية اإللكرتونية املستخدمة لهذه 
األجهزة. ومل تحدد الصحيفة ما إذا كان العرض األورو قد قدم 
للجانب اإليراين يف سياق محادثات فيينا، لكنها نقلت عن عدة 
ت عىل أنها لن  مصادر مطلعة عىل املحادثات قولها إن إيران أ

تسمح بتدمري أي من أجهزة الطرد املركزي املتطورة لديها.

{ عودة مشرتكة لالتفاق {

يف غضون ذلك، جددت وزارة الخارجية األمريكية تأكيدها 
عىل التزام واشــنطن بالســعي للعودة املشرتكة إىل االتفاق 
النووي مع إيران. وقالت جالينا بورتر - نائبة املتحد باســم 
الخارجية يف إحاطة عرب الهاتف- إن واشنطن تسعى إىل البناء 
عىل هذه العودة يف حال نجاحها، ضمن مقاربة شاملة للتعاطي 

استخدام  الخارس من  األفغاين هو  الشــعب  أن  وأوضح 
وفق  عسكريا،  االنتصار  طالبان  ومحاولة  القوة  الحكومة 

وصفه.
ومن جانبــه، قال رئيس املكتب الســيايس لطالبان يف 
الدوحة املــال عبد الغني بــرادر إنهم ســيبذلون قصارى 
جهدهم للوصول إىل نتيجة إيجابية يف محادثات الســالم 

الدوحة. يف  انطلقت  التي  األفغانية 
وأضاف بــرادر أن املفاوضات األفغانيــة بدأت منذ 10 
أشــهر، لكنها مل تحرز تقدما ملموســا كام كان متوقعا، 
كام شــدد عىل أن طالبان لن تسمح بأية محاولة للنيل من 

األفغانية. األرايض  وحدة 

الحوار وتأمني املطار {  }
يف الســياق،  أكدت روســيا أنها جاهزة للمساعدة يف 
بدء محادثات سالم بني األطراف املتحاربة يف أفغانستان.
جاء ذلك عىل لســان وزيــر الخارجية الــرويس أثناء 
مشاركته يف مؤمتر »آســيا الوسطى والجنوبية: الروابط 

أوزبكستان. تستضيفه  والذي  املشرتكة«،  اإلقليمية 
كد  وقال وزير الخارجية ســريغي الفــروف »أود أن أ
املتحاربة  األطراف  بني  الحوار  بتســهيل  روســيا  اهتامم 
الدائرة منذ ســنوات  الحرب  إنهاء  أفغانســتان بهدف  يف 

والتأسيس ألفغانســتان سلمية ومستقلة ومحايدة«.
واعترب الفروف أن مهمة الواليات املتحدة يف أفغانستان 
»أخفقت«، وأعرب عن مخاوف بالده مــن إمكانية انتقال 

الجوار. دول  إىل  أفغانستان  االستقرار من  حالة عدم 
وخالل لقائه الرئيــس األفغاين أرشف غني عىل هامش 
املؤمتر أكــد الوزير الــرويس عىل أهميــة إطالق حوار 
أفغــاين يف أرسع وقت ممكن إلنهاء الراع املســلح يف 

االستقرار. وتحقيق  البالد 
من جهته، قال وزيــر الخارجية الرتكية مولود جاويش 

أوغلــو إنه ال ميكن الحديث عن ســالم حقيقي يف القارة 
أفغانستان. السالم يف  إحالل  دون  اآلسيوية 

وأعرب عن اســتعداد تركيا ملواصلة تشغيل وضامن أمن 
مطــار حامد كرزاي الدويل يف العاصمــة كابل »من أجل 

األفغان«. األشقاء  مصلحة 
بدوره، قــال مبعو الرئيس األمرييك إىل أفغانســتان 
أنها لن تشــن  زملاي خليــل زاد إن طـــــالبان أكدت له 
أيــة هجامت عىل الجــــريان، وأنها لن تســمح بتحويل 
األرايض األفغانية إىل ســاحة للقتال ضد الواليات املتحدة 

. وحلفائها
وأشار املبعو -عىل هامش أعامل املؤمتر- إىل اختالف 
أفغانســتان عام كانت عليه قبل 20 عاما من حيث تشكيل 
الدميقراطية، وفق  وإنشــاء مؤسســاتها  للدولــة  إدارة 

تعبريه.

امليداين { الصعيد   }
وعــىل الصعيد امليداين، اشــتبكت القــوات الحكومية 
مع مقات حركة طالبان بعدما شــنت عملية الســتعادة 
الســيطرة عىل معرب »ســبني بولداك« الحدودي الرئي 
للتقدم شــامال  الحركة  باكســتان، يف حني تســعى  مع 
واالســتيالء عىل معقل »زعيم الحــرب« املناهض للحركة 

دستم. الرشيد  عبد 
وقالــت وزارة الدفــاع األفغانيــة إنها أطلقــت عملية 
عسكرية الســتعادة الســيطرة عىل هذا املعرب الحدودي، 

وذلك بعد يومني من ســيطرة حركة طالبان عليه.
وقالت الوزارة األفغانية -يف بيان لها- إن 20 مســلحا 
من طالبان ُقتلوا يف غارة نفذها الجيش مبديرية شــهداء 

البالد. يف والية بدخشان شامل 
طالبان  ومقات  الحكوميــة  القوات  بني  معارك  وتدور 
عىل مشــارف مدينة شــربغان عاصمة والية جوزجان، 

الوالية. نائب حاكم  أعلنه  ملا  وفقا  البالد  شاميل 
أعلنت حركة طالبان وصول مســلحيها إىل  من جهتها، 

دوستم. الزعيم  معقل  شربغان،  مشارف 

ايـــــــــــــــران تـــــــرفـــــــض خـــــطـــــة ثـــــاثـــــيـــــة اوروبــــــــيــــــــة
ــى االتـــفـــاق ــ ــة ال ــرك ــون بـــالـــعـــودة املــشــت ــزم ــت ــل واشــنــطــن : م

ــواً ــ ــضـ ــ عـ  14 مـــــــن  ــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ولـ مــــصــــيــــريــــة  ــات  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ مـ
الجبهات وقــتــال على  الــدوحــة  فــي  مــفــاوضــات  افــغــانــســتــان... 

مع النووي اإليراين واملسائل األخرى.
وكانت الخارجية األمريكية قد أكدت األسبوع املايض أنها ال 
تزال مهتمة بالعودة املشرتكة لاللتزام باالتفاق النووي اإليراين؛ 
بد. وأشارت إىل أنه »عندما  لكن هذا العرض لن يظل معروضا ل
تنتهي إيران من االنتقال الرئايس، ســنكون حينها مستعدين 
للتخطيط للعودة إىل فيينا ملواصلــة املفاوضات«. يف املقابل، 
نقلــت وكالة رويرتز عن مصدر دبلومــايس إيراين أن طهران 
ليست مستعدة الستئناف املفاوضات قبل تويل الرئيس الجديد 
السلطة، وأضاف املصدر أن إيران نقلت هذا املوقف للمسؤولني 
األوروبيني الذين يعملون وسطاء يف املفاوضات، وتوقع املصدر 

أال يتم استئناف املفاوضات النووية قبل منتصف آب املقبل.

ت النووية { { هجوم عىل املنش

 e e من جهتها، ذكــرت صحيفة »ذا نيويوركــر« )
Yorker(  األمريكية أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان قريبا 
ت النووية اإليرانية يف نهاية  جدا من شن هجوم عىل املنش
حقبته، وأن رئيس الوزراء اإلرسائي السابق بنيامني نتنياهو 
ضغط عليه للقيام بذلــك. وأضافت الصحيفة أن رئيس هيئة 
ال مارك مي سعى إىل ضامن عدم  األركان املشــرتكة الج
اع عسكري مع إيران، واتخاذ ذلك ذريعة  دخول ترامب يف 
إللغاء نتائج انتخابات 2020 والبقاء يف الســلطة. وأضافت 
ال مي التقى مرارا عىل انفراد مع هيئة  الصحيفة أن الجــ
األركان املشرتكة، وطلب منها التأكد من عدم وجود أوامر غري 
قانونية من ترامب، وعدم تنفيذ أية أوامر من هذا القبيل دون 

االتصال به أوال.

)تتمة ص1) )تتمة ص1) 
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