
2000 L.L.  2000 ل.ل.

ــــــــو  ــــــــدا الي ــــــــف الســــــــريع يب ــــــــا التالي ــــــــار نواي ــــــــة واختب ــــــــف بدعــــــــ خارجــــــــي »وطبخــــــــة« داخلي تكلي
بــــــــل املهمــــــــة ــــــــن ا قتكــــــــ ل ــــــــه: دون  « امــــــــا باســــــــيل... وميقاتــــــــي لحــــــــزب الل يــــــــ »الهامــــــــ ي
ــــــــا سياســــــــية  ــــــــل لغاي ــــــــدوالر مفتع عــــــــب بال ــــــــا... والت ــــــــد حســــــــاباتها حكومي ــــــــاض تعي الري
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»كورونـــــــــــا«: 1 اصابـــــــــــة جديـــــــــــدة 
أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم 

أمس، »تســجيل ٣41 حالة جديدة ُمصابة بفريوس 

1( خالل يوم األحد،  »كورونا« املســتجد )كوفيــد 

لريتفع العــدد الرتاكمي لإلصابات منذ 21 شــباط 

2020، إىل ٥٥٥64٣«.

ي هادة اللواء ابرا طلب 
علــم ان النيابــة العامة التمييزيــة طلبت من قايض 

التحقيق العديل طارق بيطار االســتامع اىل اللواء عباس 

إبراهيم كشــاهد، لالطالع عىل اقواله يف قضية انفجار 

مرفأ بريوت.

وعلــم ايضا أّن النيابة العامة التمييزيّة ذكرت يف رّدها 

عىل بيطار أّن املعطيات القانونّية إلعطاء اإلذن مبالحقة 

اللواء ابراهيم غري متوّفرة.

عون وبري وميقايت

ود عيد ب ال س  ق

امن ادرون العرايم الت كيون ي ود ام ج

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ابراهيم نارصالدين 

بعد ســاعات عىل مشهد ممل يف القرص الجمهوري، تبارى 
خالله النواب عىل تكرار مواقف ال »تقدم وال تؤخر« يف املسار 
املرسوم يف »الغرف املغلقة«، كلف الرئيس نجيب ميقايت لتاليف 
حكومة نهاية عهد الرئيس ميشال عون، ودون »قفازات« اعلن 
الرئيس املكلف انه مرشــح ذات ضامنات دولية، مقرا يف الوقت 
نفســه انه ال ميلك »عصا سحرية« لحل االزمات، وفيام اوحت 
املجامالت السياســية بينه وبني الرئيس ميشــال عون انهام 
قادران عىل التفاهم رسيعا عىل التاليف، يبقى الحذر واجبا الن 
»الشيطان« يكمن عادة يف التفاصيل، وهو ما دفع رئيس مجلس 
النواب نبيه بري اىل التاكيد بان العربة تبقى يف التاليف، فميقايت 
الذي تم إســقاطه »بطبخة« داخليــة بني »عني التينة« »وبيت 
الوسط« للرد عىل اسقاط رئيس الحكومة املعتذر سعد الحريري، 
يناســب ايضا املعايري الغربية، لكنه سيواجه »مطب« امليثاقية 
املســيحية، وامساك الرئيس بورقة الوزراء املسيحيني، واذا كان 
هامش »املناورة« قد ضاق امام فريق العهد السيايس، بعدما بات 
وحيدا يواجه تهمة »التعطيل«، بعدما ســمى حليفه حزب الله 
علنا ميقايت، قاطعا الطريق عىل اي تاويالت حول موقفه، فان 
الساعات املقبلة كفيلة بالكشف عن طبيعة وحدود »التنازالت« 
املمكنة من قبل التيار الوطني الحر »املزروك« سياسيا، وخياراته 
باتت احالها مر بعدما دخل »ســالح« اللعب بالدوالر عىل خط 
التاليف يف ضغط واضــح عىل »التيار« لتليني مواقفه..وفيام 
تنطلق عملية التشاور رسميا اليوم يف االستشارات غري امللزمة 

يف مجلس النواب، تشــري اوســاط الرئيس املكلف ان »النوايا 
الحسنة« ستبدا بالتظهر بدءا من اليوم بعد كل الكالم االيجايب 
الذي ســمعه يف القرص الجمهــوري، الن العربة يف التنفيذ.. 
يف هــذا الوقت وفيام بارش ميقايت اتصاالته الربوتوكولية مع 
رؤســاء الحكومة الســابقني ينتظر ان يجيب عن سلسلة من 
االسئلة بعدما تعهد تنفيذ مندرجات املبادرة الفرنسية، فاملطلوب 
منه وضوح حول شكل الحكومة، هل ستكون حكومة تكنوقراط 
أم تكنوسياسية؟ كيف سيرتجم االتفاق مع رئيس الجمهورية 
عىل تســمية الوزراء املسيحيني؟ هل سيكون الوزراء مبن فيهم 
رئيس الحكومة خارج معمعة االنتخابات املقبلة مبا ان الحكومة 
ســتدير االنتخابات؟ كيف ســيدير التفاوض مع صندوق النقد 
الدويل ؟ هل ســيتبنى خطة حكومــة دياب للتعايف املايل، ام 

سيعاد وضع خطة جديدة؟ 

{ الحزب يرفض »مقايضة« باسيل {
وبانتظــار الحصول عىل اجوبــة، واحدة من مفارقات يوم 
التكليــف، كانت افرتاق كتلة الوفــاء للمقاومة، وكتلة لبنان 
القوي، يف مســألة تســمية ميقايت، فالكتلتان اللتان توحد 
موقفهام من عدم تســمية الحريري، مل تصال اىل تفاهم عىل 
عدم تسمية الرئيس املكلف، ووفقا ملصادر مطلعة عىل موقف 
حزب الله، حاول الوزير جربان باسيل اقناع قيادة الحزب بحصول 
مقايضة تقوم عىل تراجعه عن تسمية نواف سالم مقابل عدم 
تســمية نواب الحزب مليقايت، اال ان حزب الله كان حاسام يف 

جــّراح« »الشي  مــع  امن  الت خي  ــد  عــن  يتراجع  ــن االحــتــ  ــطـ ــنـ ـ ــة وا ــمـ ــهـ ــاء مـ ــ ــهـ ــ نـ ــا  ــ ــفـ ــ : اتـ ــ ــ ــ ــي ــ ــ الـــبـــيـــ األب
ــة الــــعــــا  ــ ــاي ــ ــه ــ ــو ن ــ ــل ــ ــح ــ الـــقـــتـــالـــيـــة فـــــي الــــــعــــــرا ب

ــاب مــســتــقــبــلــي ــ ــح ــ ــس ــ ان ــي اي  ــ ــدة فـ ــ ــح ــ ــت ــ ــ امل ــ م ــ ــ ل ــن بـــــــدور  ــ ــط ــ ــن ــ يـــــــــران تـــطـــالـــب وا
ــ ــل ــش ــــــد ايـــــــــــران ف ــا تــــــرامــــــب  ــ ــه ــ ــق ــ ــل ــو الـــــتـــــي اطــ ــ ــصـ ــ ــقـ ــ ــوط الـ ــ ــغـ ــ ـ ــ ــ مــــــالــــــي: الـ

تراجعت قــوات االحتالل 
اإلرسائييل عــن هدم خيمة 
الشــي  حي  يف  االعتصام 
املحتلة،  القــدس  يف  جّراح 
وذلك بعد دعوات فلسطينية 
للتصدي للقرار، الذي أخطرت 
به بلديــة االحتالل األهايل 

املقيمني لخيم اإلسناد. 
جّراح  الشي  أهايل  وكان 
دعوا إىل املشــاركة الفاعلة 
االحتالل  لقــرارات  رفضــاً 
الجائرة بحــق الحّي، وخيم 
التضامن مع الســكان، التي 
كانت ســلطات االحتالل قد 
حددت الساعة الواحدة ظهراً 

كموعد لهدمها.
تزامــن ذلك مــع اقتحام 
عرشات املســتوطنني، أمس 
االثنني، املســجد األق من 

أكــد البيت األبيض، أمس، 
إن الواليات املتحدة ســتعلن 
عــن تغيري املهمة يف العراق 
تدريبية  إىل  قتاليــة  مــن 

واستشارية.
وقالــت جــني بســا 
املتحدثة باسم البيت األبيض 
إن  صحفــي،  مؤمتــر  يف 
»القيــادة العراقيــة طلبت 
مــن الواليات املتحدة تحويل 
مهمــة قواتنا من القتال إىل 
الدعم االستشــاري، سنعلن 
عن تغيري مهمتنا يف العراق 
تدريبية  إىل  قتاليــة  مــن 

واستشارية«.
نفصح  »لن  انه  وأضافت، 
عن أي تفاصيل بشــأن عدد 

أفــادت صحيفة »وول ســرتيت جورنال« بأن 
»إيــران طالبــت الواليات املتحدة بــأن تكون أي 
محاوالت مســتقبلية لها لالنسحاب من االتفاق 

النووي مرتبطة بتأييد من األمم املتحدة«.
وقالت الصحيفة يف تقرير إن »إيران اشرتطت 
ذلك ألن الرئيس األمري الســابق دونالد ترامب 
انسحب من جانب واحد من االتفاق الذي وقع عام 

. »201٥
وذكرت »وول ســرتيت جورنال« أن »مسؤولني 
إيرانيــني ملّحوا إىل أن جولــة أخرى من املباحثات 
ميكن أن تبدأ بعد تنصيب الرئيس املنتخب إبراهيم 

رئي الشهر املقبل«.
وكان مســاعد وزير الخارجية اإليرانية عباس 
، قال السبت املايض، إن »محادثات فيينا  عراقت

يجب أن تنتظر الحكومة الجديدة يف إيران«.
املفاوضات يف  السادســة من  وجرت الجولة 

حزيــران املايض، مــن دون تحديد موعد للجولة 
الســابعة، فيام يؤدي الرئيــس اإليراين إبراهيم 
رئي اليمني أمام مجلس الشورى يف ٥ آب املقبل.
ويذكر أن محادثات فيينا بشأن االتفاق النووي 
انطلقــت يف فندقــني منفصلــني يف العاصمة 

النمساوية، يف نيسان املايض.
من جانبه، قال املبعوث األمري الخاص إليران، 
روبرت مايل، إن »الضغوط األمريكية القصوى التي 
اطلقها الرئيس الســابق، دونالد ترامب، ضد ايران 

فشلت«.
وأشــار روبرت مــايل إىل أن »الواليات املتحدة 
مستعدة للعودة اىل االتفاق النووي يف حال التزمت 

ايران هي األخرى بتعهداتها النووية«.
وأكد املبعوث األمري أن »الضغوط األمريكية 
عــىل إيران أرضت مبصالح أمــريكا عىل الصعيد 

العاملي«.

صحيح ان للوزير جربان باسيل خصومات سياسية، 
داخلية مع اطراف عدة، إال ان الوزير باســيل منسجم 
مع نفســه يف الحفا عىل حقوق املسيحيني دون 
تعصب ضد الطوائف األخرى. ان ارصار الوزير باسيل 
عىل حصول املسيحيني عىل وزارة الداخلية مطلب حق 
كام ان ارصاره عىل  ان يســمي الرئيس عون الوزراء 
املسيحيني باستثناء وزراء املردة هو امر محق واال فان 
باسيل يقول ان التيار الوطني الحر لن مينح الثقة اىل 

حكومة ال تأخذ بعني اإلعتبار هذين املطلبني. 

عىل طريق الديار

»الديار«

لو عاد الشهداء النتحروا  
حبيب افرام

كان زمن قضية ونضال وحلم وطن،
ان نحمي لبنان رسالة وجوهرا وحرية وواحة

وان نحفظ شــعبنا من التهجري والقتل واالبتالع ومحو 
، وكنــا نحن، بقايا  الهويــة فال تتكرر مــآيس التاري
ســيوف، نعرف رمبا اكرث من غرينا معنى خســارة وطن 
وارض وسامء وتربة اجداد، لذلك سكبنا دمنا فداء لفكرة، 
وارتقى ابناؤنا اىل مجد الشــهادة، وهــا نحن بعد هذي 
السنني، نحتفل ونتذكر، من يوم قررت الرابطة الرسيانية 
1، عىل اثر وفرة الدم يف يوم مجيد ان تعلنه يف  عــام 76
كل 2٥متوز ذكرى للشهداء الرسيان يف لبنان، ال ننساهم 
اسام اسام، وجها وجها، لكن لو عاد الشهداء ليفتشوا عن 
مثار التضحيات،عن ماذا صنعنا بأسمى العطاءات، فامذا 
الوطن تشلع من جديد، ال سلطة ال دولة  سيكتشفون؟ 1
النظام  ال ســيادة ال مؤسســات ال عدالة ال رؤية ال امل 2
انهــار، االقتصاد، العملة الوطنيــة، املصارف الجامعات 
املستشــفيات، ال كهرباء ال فيول، ال طرقات ال فرص عمل 

افتقر الشعب ورسقت ودائعه.
التدخــالت ازدادت، الوالءات للخــارج، ال مصلحة  ٣

لبنانية عليا، عدنا ساحة للعبة امم.
4 االحقــاد تــزداد، التهريب الفــو الرسقات يف 

تصاعد، الهجرة خالص الناس.
٥ املســيحيون، كام دامئا، يتقاتلون بالسالح االبيض 

ــد ــي ــ ســع ــ ــي ــ ــــا الــــرئــــيــــ  ــة تـــصـــحـــيـــحـــيـــة يــــقــــود ــ ــركـ ــ : حـ ــ ــ ــ ــون ــ ــ ت
ــة  ــ ــي ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ــر الـــــــبـــــــرملـــــــان واملـــــــــــراكـــــــــــز ال ــ ــ ــاص ــ ــ ــح ــ ــ ــ ي ــ ــ ــي ــ ــ ــج ــ ــ ال

أصدر الرئيس التون قيس ســعيد -أمس 
عفاء رئيس الحكومة هشــام  االثنني- أمرا ب
املشــي ووزير الدفــاع إبراهيم الربتاجي 
ووزيرة العدل بالنيابة حســناء بن ســليامن 
من مهامهم، فيام رفض مجلس نواب الشعب 
قرارات الرئيس سعيد، والقايض بتجميد عمل 
الربملان والحكومة والســيطرة عىل مفاصل 

السلطتني التنفيذية والقضائية يف البالد.
وقالت الرئاسة التونسية -يف بيان لها- إنه 
تقرر أن يتوىل الكّتــاب العامون أو املكلفون 
بالشؤون اإلدارية واملالية -برئاسة الحكومة 
ووزاريت الدفــاع والعــدل- ترصيــف أمور 
الحكومة اإلدارية واملالية، إىل حني تســمية 

رئيس جديد لها، وأعضاء جدد فيها.
واألحــد ليال، أعلن الرئيس التون تجميد 
اختصاصات الربملان ورفع الحصانة عن نوابه 
وإقالة رئيس الحكومة، كام قرر تويل السلطة 
التنفيذية مبســاعدة رئيــس حكومة يعّينه 

بنفسه، وتويل رئاسة النيابة العامة لتحريك 
املتابعــة القضائية ضد مــن تحوم حولهم 

شبهات فساد.
وقال سعّيد -عقب اجتامع طار عقده يف 
قرص قرطاج مع مسؤولني أمنيني وعسكريني- 
إنه قرر »-عمال بأحكام الدستور- اتخاذ تدابري 
( الوضع، إلنقاذ تونس، وإلنقاذ  يقتضيها )

.» الدولة التونسية وإلنقاذ املجتمع التون
التون »تالحظون -من  الرئيس  وأضاف 
دون شــك- املرافق العمومية تتهاوى، وهناك 
عمليات نهب وحرب، وهناك من يســتعد لدفع 
األمــوال يف بعض األحياء لالقتتال الداخيل«، 
مؤكــدا أنه اتخذ هذه التدابري بالتشــاور مع 
رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب راشد 

الغنويش.
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صراع البدع ال صراع البدائع
الربجي نبيه 

هكذا تتشكل حكوماتنا 
برصاع  ال  البــدع  برصاع 
ما  نقرأ  ليتنــا  البدائــع. 
عن  السيك  هارولد  كتبه 
»عبقريــة الدولة«، وعن 
الدولة«.  رجال  »عبقرية 
حني نكون دولة الالمعنى 

... الالمعنى  وشعب 
نقل  عريب  ديبلومايس 
الينا ما قاله املستشار يف 

االليزيه اميانويل لوبــون. أعرب عن ذهوله حيال »تلك 
النخب الرائعة املوجودة يف املســتودعات«. ليك تكون 
يف الضــوء ينبغي أن تكون مبواصفات الســلحفاة أو 
... الضاحكة ! أو  الناطقة  العكاز الخشيبة  مبواصفات 

النتاج  أمام منزل نجيــب ميقايت، وهو  ذاك الرصاخ 
الجــديل للواقع الســيايس، الواقع األبــدي. ال مجال 
النوع من  ذلــك  األخرى، وحيث  املنــازل  أمام  للرصاخ 
اآللهة، ما دمنا مبعرثيــن بني ثقافة الصومعة وثقافة 
الخنــدق. منذ االســتقالل، ونحن هكــذا، عىل فوهة 
الــربكان، وندار بالخيوط، الخيــوط الغليظة. ال دولة. 

الدولة. مادون 
حتى اآلن، لســنا أكرث من فقاعات يف الشــارع. ال 
تصدقــوا أن الزلزال يف 4 آب. نحن الضحايا ونحمل يف 

الضحايا. الثكاىل صور  وجوه 
اذا تناهــى اليكــم كالم فــؤاد الســنيورة اثر لقاء 
الحكومات(.  رؤســاء  ) نادي  العثامنيــة«  »الرتويكا 
دعوة اىل »االلتزام بوثيقة الوفاق الوطني واســتكامل 
تطبيقها، وبالدســتور بعيداً عن البدع، وعن االنتهاكات 
التــي اصبحت تخرق الدســتور«. حــني تقهقه عظام 

أفالطون !
الذي مشــكلته  الكالم موجه اىل رئيس الجمهورية 
يف اعتقاده أنه أكرب بكثري من الصالحيات التي أناطها 
به الدستور، وهي صالحيات فولكلورية عىل كل حال.

اآلن فقط، ومنذ ثالثة عقود، انتبهوا اىل عدم االلتزام 
بوثيقة الوفاق الوطني، وعدم اســتكاملها, فضالً عن 
االنتهاكات الدســتورية، كام لو أن الفرســان الثالثة 
)وان اســتثنينا متام سالم(، مل يشــاركوا يف تصنيع 
البدع، ويف انتهاك الدســتور الذي، كــام بعض الكتب 
املنزلــة بالنصوص امللتبســة التي وقعت بني أســنان 
الفقهاء. فقهاء العيون املقفلة أو فقهاء غب الطلب ... 
أي حكومة لــن تكون حكومة نجيــب ميقايت، وال 
حكومة ســعد الحريري. هي حكومــة صندوق النقد 
الدويل، بصالحيــات أمرباطورية، بعدما صنعت أوثاننا 
املقدسة كل ذلك البالء، وقد أثار حتى دهشة الشيطان.

أصحاب  نقصد  وال  يعرتضــون،  كثــريون  لبنانيون 
العيــون الصفــراء، عــىل أن يكونوا ضحيــة األزمة 
الشــخصية، األزمة الفرويدية، لجربان باسيل الذي ال 
ميكننا اال الثناء عىل مواقفه حني كان وزيراً للخارجية، 
وحني دفع مثن هذه املواقف من قبل مهراجات القرون 
الوسطى وايضاً من قبل ادارة دونالد ترامب التي كانت، 

ادارة يهوذا وصحبه. الكلمة،  وبكل معنى 
ماذا ميكن أن يفعل جربان باسيل لريث لقب »فخامة 
اختيار  أن  الذي يقــول  الرأي  الرئيس«؟ وهل يتحمــل 
الكثري من املستشــارين، واملقربــني، يف القرص أو يف 
غري القــرص، كان اختياراً قاتالً. هؤالء أصحاب األنوف 
العامة.  البرشيــة، »القرفانون«من  املا فوق  املرفوعة، 
األخرى،  والتيارات  األحزاب،  غالبية  أليســت هذه حال 
حيث أنصــاف اآللهة، ولو كانــوا مبواصفات القردة، 

ينظرون اىل الرعية من كوكب آخر ؟
 قــد يكون رئيــس التيــار الوطنــي الحرعىل حق 
حني يتخــوف من أن يدار ميقايت، يف عملية تشــكيل 
الحكومة، من قبل السنــــيورة باشــا الذي تعهد بأن 
يخلع رجل القرص بكلتــا يديه. لهذا قلنا للرئيس املكلف 
كن نفســــك، وال تكن رجل ذلك اآلخر الذي من يتجول 
يف رأســه كمن يتجول يف املتاهــة، أو يف ... أروقة 

الجحيم!
هل يستطيع ميقايت أن يخرج من جلباب بيت الوسط 
بعدما خربناه يف حكومة عــام 2011، والحطنا كيف 
أخفق حتى يف أن يكون الظل ) الظل امليكانييك( لسعد 
الحريري ؟ قلنا انه الصديــق القديم، ونأمل أن يصغي 
اىل كالمنــا. ان أوصافاً كثرية تالحقه يف الشــارع، 
وداخــل الجــدران، ودون أن يتمكن مــن دحضها يف 
الوقت املناســب. ليس مطلوباً منك أن تتجاوز شخصية 
فؤاد الســنيورة )سعد الحريري اقل هوالً بكثري(، بل أن 

ميقايت. نجيب  شخصية  تتجاوز 
أن تشــكل حكومة بعيدة عن بدع القرص، وعن بدع 
بيت الوسط. الرئيس ميشال عون أثنى عىل خربتك يف 
تدويــر الزوايا. يا صاحبــي، اللبنانيون ال يريدون منك 

أكرث من ... تدوير الدائرة !!

ــر يــنــفــيــان ــحـ ــي والـــوطـــنـــي الـ ــات ــق ــي م

نفى املكتب اإلعالمي للرئيس نجيب ميقايت األخبار التي تم 
تداولها عرب بعض وســائل اإلعالم »عن مداوالت ومشاورات 
جرت خالل االيــام املاضية، وصل بعضهــا اىل حد الحديث 
عن طــرح موضوع الحقائب الوزارية ومنهــا تحديدا وزارة 
الداخليــة« وأوضح يف بيان صادر عنه ان »ما يتم تداوله يف 
هذا الســياق غري صحيح عىل االطالق، خصوصا وان دولة 
الرئيــس نجيب ميقــايت يرفض الحديــث يف اي امر يتعلق 
بتشــكيل الحكومة قبل انتهاء االستشارات النيابية وصدور 

بيان التكليف، فاقتىض التوضيح«.
من جهتها،  نفت اللجنة املركزية لإلعالم يف التيار الوطني 
الحر ما ورد يف بعض  وســائل اإلعالم حول األحاديث التي 
دارت خالل العشاء الذي دعا إليه الرئيس نجيب ميقايت رئيس 
التيار الوطني الحر النائب جربان باســيل ليل السبت، لجهة 
مطالبة باســيل بأي أمر يتعلق بتشكيلة الحكومة، وتحديداً 

وزارة الداخلية«.
وأكدت اللجنة يف بيانها »عــدم حصول أي لقاء أو اتصال 
آخر بــني الرجلني يوم األحــد« ولفتت إىل »أن باســيل كان 
واضحاً قبل العشــاء وخالله،  والتيار الوطني الحر ليس يف 
وارد تسمية ميقايت، أو تناول أي حديث معه يتعلق بتشكيلة 

الحكومة وتفاصيلها«.

محمد بلوط 

بعد ان كلف الرئيس نجيب ميقايت تشــكيل 
الحكومة الجديــدة باكرثية نيابية موصوفة، 
ما هي فرص نجاحه يف مهمته؟ من الصعب 
التكهن مسبقا يف هذا املوضوع، فنسبة نجاح 
التأليف تكاد تكون مســاوية لنسبة الفشل او 
اكرث قليال. وقد يكون كالم رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة محمد رعــد يف بعبدا امس اصدق 
تعبــري يف توصيف فرصة تأليــف الحكومة 
بقوله »ان هناك امكانية للتأليف، ونحن ندعم 

هذه االمكانية ونسمي الرئيس ميقايت«.
ميقايت  بــارش  رســميا،  يتكلف  ان  وقبل 
لقــاءات متهيدية بعيدا عن االعالم شــملت 
التشاور  اىل جانب  قيادات وقوى سياســية 
السنية،  السياســية  املرجعيات  مع  والتداول 
رؤساء  و«نادي  الحريري  سعد  مقدمهم  ويف 

الحكومات الســابقني« الذي يضمه والحريري والســنيورة 
وسالم.

وعل الرغم من تكتم ميقــايت او حرصه عىل عدم الحديث 
عن اي يشء يتعلق بتشكيل الحكومة قبل اجرائه االستشارات 
النيابيــة للتأليف، فــان االجواء التي ســبقت تكليفه تؤرش 
بوضوح اىل انه ال يستطيع ان ينزل تحت سقف بعض الثوابت 

التي متسك بها سلفه الحريري، ال سيام بندين اثنني: 
- اوال رفض اي شــكل من اشــكال اعطاء الثلث املعطل يف 
الحكومــة الي طرف من االطراف. - ثانيا تشــكيل الحكومة 
من وزراء اختصاصيني غري حزبيني، وليس معروفا ما اذا كان 
سيطعمها باربعة وزراء دولة من السياسيني كام اقرتح سابقا 

خالل تكليف الحريري.
ويف اعتقاد مصدر سيايس مطلع ان هناك عنارص ايجابية 
ميكن وضعها يف خانة تعزيز او تحسني فرص نجاح ميقايت 

يف تاليف الحكومة ابرزها:
1-  الدعــم الدويل الذي يحظى به ال ســيام من فرنســا 
واملجموعة االوربية، وعدم مامنعة االدارة االمريكية وورضاها 
عىل تكليفه، وميكن التذكري يف هذا املجال مبوقف الســفري 
دايفيد هيل يف وقت ســابق خالل لقائــه معه عندما فاتحه 

بسؤال ايجايب عن تكليفه.
2-  متايز موقف الســعودية عن موقفها من الحريري الذي 
واجه ما يشــبه »الفيتو« غري املعلن طــوال فرتة تكليفه، ومل 
تنجح وساطة فرنسا ومرص واالمارات يف كرس هذا »الفيتو«.
واذا كانت الرياض ما تزال تلتزم النأي بالنفس او ادارة الظهر 
للشأن الحكومي اللبناين، وال تبدي رأيا رصيحا بهذا املرشح او 
ذاك، فانها يف الوقت نفســه لن تكون متشددة تجاه ميقايت 
كام فعلت مع الحريري، بل ان هناك من يتوقع ان تكون مرنة 
تجاهه الســباب عديدة منها العالقات التي ينسجها مع بعض 
املسؤولني السعوديني، االجواء الدولية التي يبدو انها ستؤدي 
دورا يف تخفيف تشددها، خصوصا بعد اجتامع وزراء خارجية 

الواليات املتحدة االمريكية وفرنسا والسعودية مؤخرا، وما تاله 
من تحرك لحث الرياض عىل القيام بدور مساعد تجاه لبنان.

٣-  الغطاء املحيل الواضــح والوازن لتكليفه الذي تأكد يف 
نتيجة االستشارات النيابية امس، رغم امتناع الثنايئ املسيحي 
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عن تســميته الســباب 

وغايات مختلفة.
ومام ال شــك فيه ان اعالن كتلة حزب الله النيابية تسمية 
ميقــايت، بعد ان كانت تجنبت تســمية الحريري رغم دعمها 
لرتشيحه، يشــكل اشــارة واضحة ملصلحة دعمه ورسالة 

رصيحة لآلخرين من اجل تسهيل مهمته. 
وبرأي املصدر ان موقف الحزب هذا ال يُحسب فقط يف اطار 
زيادة رقم رصيده النيايب للتكليف والتأليف، بل يعطي انطباعا 
واضحا بانه سيســاهم يف املســاعدة عىل تجــاوز العقبات 
املحتملة لتشــكيل الحكومة يف ارسع وقــت، كام ان متايزه 
عــن موقف حليفه التيار الوطني الحر يف هذا املوضوع، يعزز 
االعتقاد بانزعاجه من مواقف النائب باسيل االخرية، ال سيام 
من حديثه حول تأييده للســفري نواف ســالم وتفضيله عىل 

ميقايت.
4-  الغطاء العريب الذي يحظــى به ميقايت كام الحريري، 
اكان من خالل الدعم املرصي او من خالل العالقة املتينة التي 

تربطه بدول الخليج ودول عربية اخرى.
٥-  موقف الرئيس ميشــال عون االخــري الذي حرص عىل 
تظهري رأيه مبيقايت عشــية التكليف بوصفه اياه بانه يجيد 
تدوير الزوايا، وباالعالن عن استعداده للتعاون معه والتالقي 

يف منتصف الطريق.
وباعتقاد املصدر السيايس، ان عالقة عون مبيقايت تختلف 
عن عالقته بالحريــري، وان كانت ليســت منوذجية واقرب 
اىل الربودة، لكنها ليســت صدامية مثلام هي الحال بني عون 

والحريري.
6-  ولعل ابرز العنارص التي تندرج ايضا يف اطار تحســني 
فرص نجاح ميقايت،  ما وصل اليــه الوضع من حالة انهيار 

واهرتاء عىل كل املستويات ، ما يعطي انطباعا 
بان املحاولــة الجديدة لتأليــف الحكومة هي 

الفرصة االخرية التي رمبا ال تعوض.
وقد عرب عــن هذا التوصيف بنســبة كبرية 
املكتب السيايس لحركة امل امس حني دعا اىل  
»رضورة االســتفادة من اللحظة التي سنحت 
بفتح افق الواقع الســيايس املتأزم«. ورأى » ان 
هذه الفرصة التي تكاد تكون االخرية من فرص 
وقف االنحدار املريع لبنانيا وتشــكيل حكومة 
تستطيع ان تعرب بســفينة الوطن يف ظل ما 
يرســم اقليميا للمنطقة وما يــدور فيها كيال 

تايت الحلول عىل حساب لبنان.«
امــا العنارص التي تســاهم يف تقليل فرص 
نجاح ميقــايت يف تأليف الحكومة، فيبدو انها 
محلية بنســبة عالية اكرث مام هي خارجية، 

وابرزها برأي املصدر:
1-  موقف التيار الوطني الحر ورئيسه باسيل 
الذي ذهب منذ اللحظة االوىل لطرح اسم ميقايت اىل املعارضة 
واملامنعة عىل طريقته رافضا تسميته، وشن عليه حملة عىل 
لسان بعض نوابه ومســؤويل تياره تكاد توازي الحملة عىل 

الحريري.
وتقول مصادر مطلعة، ان باســيل مصمم عىل عدم التخيل 
عن تشــدده يف ســعيه لتســمية معظم الوزراء املسيحيني 
انسجاما مع اســرتاتيجيته وشعاره الشــعبوي الذي  يرفعه 
بالدفاع عن حقوق املســيحيني العادة استنهاض وضعه يف 

الشارع املسيحي متهيدا لالنتخابات النيابية املقبلة.
وسيسعى باسيل ايضا للحصول عىل الثلث املعطل بشكل او 
بآخر، لكن مطلبه هذا سيواجه مرة اخرى مبعارضة قوية ليس 
من ميقايت فحسب، بل من باقي القوى السياسية ومنها حزب 
الله الذي لن يسايره او يدعمه يف هذا املطلب. وعىل الرغم من 
حرص الحزب عىل العالقة التحالفية مع باســيل والتيار، اال 
انه ال يقبل ان يــؤدي دور املدافع عن كل مطالبه وطموحاته، 
خصوصا اذا ما اختلطت هذه الطموحات مبواقف تتعارض مع 

سياسة واسرتاتيجية حزب الله.
2-  لــن تكون طريق مفاوضات ميقــايت مع عون معّبدة، 
وسيواجه معه العقبات نفسها التي واجهها سلفه الحريري، 
خصوصا بالنســبة لعقديت وزاريت الداخليــة والعدل اللتني 
تعتربان من ابرز الــوزارات يف مرحلة الذهاب اىل االنتخابات 
النيابية املقبلة. ومن السابق الوانه حسم مصري هذا التفاوض، 
لكن ميقايت ال يحبذ ان تكون وزارة الداخلية محسوبة عىل اي 
طرف وسيسعى اىل اســنادها اىل شخصية مستقلة موثوق 

بها بغض النظر عن هويتها الطائفية.
٣-  ويف شــان  املوقــف الخارجي، فانه عــىل الرغم من 
الغطاء الدويل والعريب الذي يستند اليه ميقايت، فان عالمات 
االستفهام تبقى مطروحة حول املوقف السعودي الذي يشكل 
العمود الفقري للموقف الخليجي، فهل متنح الرياض ميقايت 

ما حجبته عن الحريري؟

ــل الـــحـــكـــومـــة : ــي ــشــك ــي ت ــ ــرص نـــجـــاح مــيــقــاتــي ف ــ عـــنـــاصـــر تـــحـــّســـن فـ
الغطاء الدولي واملحلي وانخفاض التشدد السعودي ورسالة حزب الله االيجابية 

الثلثاء 27 متوز 2021

ابتسام شديد

عىل الرغم من األجواء التفاؤلية التي سادت 
تطورات  اليــه  أفضت  وما  التكليــف،  عملية 
الســاعات األخرية من انقالب يف مواقف عدد 
من القوى السياســية لناحية دعم تســمية 
الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقايت مجددا 
انعكس  مام  وتأليف الحكومة املقبلة،  لرئاسة 
انخفاضا كبريا يف ســعر رصف الدوالر، فان 
التكليف لن تنعكس  التي ظهرت يف  االيجابية 

بالرضورة عىل التشكيل.
ان يكون مسار  وتتوقع مصادر سياســية 
يف  االفراط  مــن  محذرة  مختلفا،  التشــكيل 
االيجابية املصطنعة وموجات التفاؤل استنادا 
اىل ظروف تشبه ما يجري عندما كلف السفري 
مصطفى أديــب مثال او عنــد التكليف األول 

لرئيس »تيار املستقبل« سعد الحريري.
فــام مل يُعط للرئيس املعتذر، لن يُعطى ايضا للرئيس املكلف 
وهام يتشــاركان يف »نادي رؤســاء الحكومات السابقني«، 
ووضع ميقــايت لن يكون أفضل مــن الحريري يف مواجهة 
الرشوط التــي يضعها النائب جربان باســيل، يفرتض أيضا 
معرفة تطــور عالقة التيار الوطني الحر بالرئيس املكلف بعد  
التصعيد املمنهج ضد ميقايت قبل أسبوع  اإلستشارات امللزمة، 
حيث قام  نواب تكتل لبنان القوي بحملة سياسية وإعالمية 

ضده باثارة امللفات املالحق بها يف دول أوروبية بتهم التهرب 
الرضيبي واالختالس  وجرائم اإلثراء عري املرشوع .

يف اعتقاد املصادر، ان املواجهة بني النائب جربان باســيل 
والرئيس املكلف ال يتوقع ان تنحرس  مبجرد التكليف، وميكن 
ان تكمل  مسارها خصوصا ان التيار الوطني الحر يتطلع اىل 
رشوط حكومية معينة، حيث من الصعب ان يتخىل باسيل عن 
السقوف الحكومية التي وضعها يف  رشوط تشكيل الحكومة 

قبل ان يعتذر الحريري.

التكليــف باملوافقة الســعودية  مل يحــظ 
الكاملة، مام يشــكل أحدى العقد أيضا،  ويف 
بالثلث  املتعلقة  العقد   ستتواىل  املقبلة  املرحلة 
املعطل والحقائب الســيادية والحقوق، اذ يؤكد 
العارفون يف التفاصيل، ان ميقايت كان معاندا 
يف حكومــة ال 2011 ومــن الصعب التحكم 
الوصع لن يكون سهال  بقراراته، وبالتايل فان 
يف موضــوع حقائب »العــدل« و »الداخلية«، 
فثمــة من يتوقــع املزيد مــن التصعيد، حيث 
ســيكون ميقايت يف مرمى نريان باسيل، كام 
لن يســمح له باالســتئثار بالحكومة وبسط 

سيطرته عليها.
التيار الخارج عن عبــاءة التوافق الحكومي 
لن يرمــي اوراقه بســهولة، فيــام املؤكد ان 
الرئيس املكلف لن يبتعــد عن معايري الحريري، 
وال يوجد أيضا، كام تقــول املصادر، ضامنات 
الحكومــة، فالحريري قدم  لعنارص تشــكيل 
تراجعات سياســية برفض تسمية أحد ثم عاد وسار برتشيح 
ميقايت، لكن املؤكد ان ميقايت لن يســري بعكس تيار ســعد 

الحريري، وسينفذ أجندة »املستقبل« الحكومية. 
التشكيل كام تقول املصادر سيكون يف مواجهة مع األزمات 
املالية واالقتصادية، وبالتايل فــان املجتمع الدويل لن يغدق 
املليارات عىل الحكومة من دون مقابل والتزامات معينة، وعىل 
األرجح، فان ميقايت سيكون مكبال برشوط الخارج والداخل.

ــى الــتــألــيــف ــ ــ ــب ال ــعـ ــصـ ــور الـ ــ ــب ــ ــع ــ ــد وال ــقـ ــعـ ــي الـ ــغـ ــلـ الـــتـــكـــلـــيـــف ال يُـ
األجواء االيجابية »ُمزيفة«... وميقاتي على خطى الحريري ُمحاصر بالشــــــروط 

عون مجتمعاً مع كتلة »اللقاء الدميوقراطي«             )دااليت ونهرا(

أبلغ رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون، وكيل األمني 
العام لألمم املتحدة لعمليات حفظ الســالم جان بيار الكروا، 
خالل اســتقباله له صباح امس يف قرص بعبــدا، ان »لبنان 
يرغب يف التمديد للقوات الدولية العاملة يف الجنوب من دون 
أي تعديل يف العديد واملهام ملــا يف ذلك من فائدة للمحافظة 
عىل االمن واالستقرار يف الجنوب«. واعرب الرئيس عون عن 
ارتياحــه العتامد الجمعية العمومية لألمــم املتحدة موازنة 
»اليونيفيــل« يف ٣0 حزيــران املايض، الفتــا اىل انه »رغم 
التوترات التي تحيط باملنطقة، ما زالت الحدود الجنوبية تنعم 
باالســتقرار منذ حرب متوز 2006«، منوها »بالتعاون القائم 
بني الجيش اللبناين و«اليونيفيل«، ومجددا ادانته »للخروقات 
الجوية اإلرسائيلية ال ســيام األخرية منها من خالل الغارات 

التي يشنها الطريان اإلرسائييل ضد األرايض السورية«.
واعترب الرئيس عون خالل اللقاء الذي حرضه قائد اليونيفيل 
يف لبنان الجرنال ســتيفانو دل كول واملنسقة الخاصة لألمم 
املتحدة يف لبنان جوانا رونيســكا، »ان مهمة اليونيفيل يف 
لبنان هي من املهــامت النموذجيــة، والناجحة عىل صعيد 
عمليات حفظ السالم يف العامل«، مجددا »التزام لبنان تطبيق 
قرار مجلس االمن الدويل الرقم 1701 بكل مندرجاته«، داعيا 

األمم املتحدة اىل »الزام إرسائيل التقيد به«.
وكان الكروا نقــل اىل الرئيس عون تحيــات األمني العام 
لألمم املتحدة انطونيــو غوترييش، وتأكيده ان »األمم املتحدة 
ستقف دامئا اىل جانب لبنان وان عمل اليونيفيل سوف يستمر 

القرار 1701«، منوها  بتطبيق 
الجيش  القائــم بني  بالتعاون 

اللبناين والقوات الدولية. 

{ عند بري {
املجلس  رئيس  التقى  كذلك، 
النيايب نبيه بــري الكروا يف 

حضور فرونتسكا ودل كول.
عند دياب

 كام استقبل رئيس حكومة 
دياب  حسان  األعامل  ترصيف 
يف دارتــه يف تلــة الخياط، 
كــول  دل  يرافقــه  الكــروا 
اىل مساعد  إضافة  ورونسكا، 
أليكســس  العام  األمني  وكيل 
بريزيــر، نائب رئيســة بعثة 
الشــؤون  اليونيفيــل ومدير 

السياســية واملدنية جاك كريســتوفريد، ومسؤولة الشؤون 
السياســية صابرينا بففــرن، يف حضور مستشــار رئيس 

الحكومة للشؤون الديبلوماسية السفري جربان صوفان.
التفقدية لقوة حفظ الســالم  تم البحث يف زيارة الوفد 
العاملة يف جنــوب لبنان، قبيل التجديــد ملهمة اليونيفيل 
بعد صدور التقرير الدوري لألمني العام لألمم املتحدة حول 

القرار 1710.
وأكد الرئيس دياب »التزام الحكومــة اللبنانية بهذا القرار 
يف الوقت الذي يســتمر فيه العــدو اإلرسائييل بخرق املجال 
الجوي منتهكا السيادة ومتســببا بأرضار كبرية تطال القرى 
يف الداخل وآخرها ما جرى يف الثاين والعرشين من الشــهر 
الحايل، باإلضافة إىل الخطر املحدق الذي يطال حركة الطريان 

املدين«.

عــــــون في لقــــــاء الكــــــروا : راغبون فــــــي التمديد لـــــــ »اليونيفيل« مــــــن دون تعديل 
ــادة ــ ــي ــ ــس ــ ال ــتـــهـــك  ــنـ تـ و»اســــــرائــــــيــــــل«   1701 الــــــــ  ــون  ــ ــزم ــ ــت ــ ــل ــ م  : ديــــــــاب 

بري مجتمعاً مع الكروا             )حسن ابراهيم(

رعد يلقي كلمته بعد اجتامعه مع رئيس الجمهورية            )دااليت ونهرا(



وكان استهل رئيس الجمهورية االستشارات النيابية امللزمة 
بلقاء الرئيس ميقايت الذي اكتفى بالقول لدى مغادرته: »ان كتلة 

الوسط املستقل« ستعرب عن املوقف بعد لقائها الرئيس عون.
ثم التقى الرئيس عون عىل التوايل: الرئيس ســعد الحريري، 
الرئيس متام ســالم، نائب رئيس مجلس النواب اييل الفرزيل، 
»تيار املســتقبل«، »كتلة الوفاء للمقاومة«، »التكتل الوطني«، 
كتلة »اللقاء الدميوقراطي«، كتلة »الوســط املســتقل« كتلة 
»القومية االجتامعية«، »الجمهوريــة القوية«، والنواب ادي 
دمريجيان، اسامة سعد، ميشال ضاهر، فؤاد مخزومي، شامل 
روكز، جان طالوزيان، جميل الســيد، جهاد عبد الصمد، كتلة 
»التنمية والتحرير«، تكتل »لبنان القوي«، وكتلة »نواب االرمن«.

{ بيان التكليف {

وبعد ذلــك، التقى الرئيس عون مجددا الرئيس بري واطلعه 
عىل نتائج االستشارات النيابية امللزمة.

ويف وقت الحق، تال املدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور 
أنطوان شقري بيان التكليف، وفيه: »صدر عن املديرية العامة 
2 من  لرئاسة الجمهورية البيان اآليت: عمال بأحكام البند 
٥٣ من الدســتور املتعلق بتســمية رئيس الحكومة  املادة 
املكلف، وملا كان السيد الرئيس املكلف سعد الدين الحريري قد 
اعتذر بتاري 1٥ متوز 2021 عن تكليفه تشــكيل الحكومة، 
أجرى الســيد رئيس الجمهورية االستشارات النيابية امللزمة 
اليوم االثنني الواقع فيه 26 متوز 2021، وبعد أن تشــاور مع 
الســيد رئيس مجلس النواب وأطلعه عىل نتائجها رســميا، 
استدعى السيد الرئيس عند الساعة الخامسة من بعد الظهر 

السيد الرئيس نجيب ميقايت لتكليفه تشكيل الحكومة«.
وردا عىل سؤال، أوضح شقري أن »عدد األصوات التي نالها 

الرئيس ميقايت هو 72 صوتا، ونواف سالم هو صوت واحد، 

و42 نائبا مل يسموا، وغاب ٣ نواب«.

{ لقاء ثال {

وعند الخامســة، وصــل رئيس الحكومــة املكلف نجيب 

ميقايت إىل قرص بعبدا، لينضم إىل لقاء الرئيس عون وبري.

{ بري {

وقبيــل مغادرته قرص بعبدا، اكتفــى الرئيس بري بالقول 

للصحافيني: »العربة يف التأليف«.

{ الرئيس املكلف {

وبعد انتهاء اللقاء مع الرئيس عون، أدىل ميقايت ببيان قال 

فيه: »أبلغني فخامة الرئيس نتيجة االستشارات النيابية امللزمة 

وتكليفي تشكيل الحكومة الجديدة. شكرت فخامته وسعادة 

النواب جميعا، من سامين ومن مل يسمني، وأمتنى أن نتعاون 

جميعــا اليجاد الحلول املطلوبة. دســتوريا، من الرضوري أن 
أحصل عىل ثقة السادة النواب، ولكن يف الحقيقة أنا اتطلع إىل 
ثقة الناس، ثقة كل رجل وسيدة، كل شاب وشابة، ألنه لوحدي 
ال أملك عصا سحرية وال أستطيع أن أصنع العجائب، نحن يف 
حالة صعبة جدا، وسألني أحد الصحافيني اآلن ملاذا أنا حزين؟ 
طبعا، املهمة صعبة، لكنها تنجح اذا تضافرت جهودنا جميعا 
وشبكنا أيدينا معا، بعيدا عن املناكفات واملهاترات واالتهامات 
التي ال طائل منها، ومن لديه أي حل فليتفضل«. أضاف: »اليوم 
خطوت هذه الخطوة، وكنت مطلعا عىل الوضع. ولذلك، أقول: 
نعم نحن كنا عىل شفري االنهيار، وكنا أمام حريق ميتد يوميا 
ويكاد يصل إىل منازل الــكل. ولذلك، اتخذت، بعد االتكال عىل 
الله، قرار االقدام وأن أحاول وقف متدد هذا الحريق. أما اخامد 
الحريق فيقت تعاوننا جميعا، وعلينا أن نكون معا. أعلم أن 
. منذ فرتة وأنا أدرس املوضوع،  الخطوة صعبة، لكنني مطم
ولو مل تكن لدي الضامنات الخارجية املطلوبة، وقناعة أنه حان 
الوقت ليكون أحد يف طليعــة العاملني عىل الحد من النار، ملا 

كنت اقدمت عىل ذلك«.
وتابع: »باذن اللــه ومبحبة الجميع، وجميــع اللبنانيني 
واللبنانيــات، أدعو إىل أن نكون معــا ، وأمتنى عدم الرد عىل 
ما يقال، املهم أن نستمر، وأنا متأكد أنه بالتعاون مع فخامة 
الرئيس - وقد تحدثت معه للتو - سنتمكن من تشكيل الحكومة 
املطلوبة، ومن أوىل مهامتها تنفيذ املبادرة الفرنســية، التي 

هي ملصلحة لبنان واالقتصاد اللبناين وإنهاضه«.
وختم: »يبقى أن أقول إنه يح الكثري يف وسائل اإلعالم 
وعرب مواقع التواصل االجتامعي، لكنني أخذت عىل عاتقي أال 

أرد، وخري الكالم ما قل ودل«.

ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الثلثاء 27 متوز 2021

ــيــف ــأل ــت ــل ال ــّه ــس ــُي ــري... ف ــ ــري ــ ــح ــ ــع ال ــد وفــريــقــه مـ ــه ــع ــا ال فـ ــ ــن خـ ــاتــي بــنــفــســه عـ ــق ــل يـــنـــأ مــي ـ
ــاد ــبـ ــتـ ــي املـ ــ اك ــ ــ ــت ــ ّ الـــنـــبـــ وال ــ ــ ــ ــو »الـــداخـــلـــيـــة« وج ــ ــل  تـــمـــحـــور حـ ــيـ ــاسـ ــع بـ ــ ــا الـــســـبـــ م ــ ــق ــ ل

صونيا رزق

كام كان معروفاً، فاليوم االستشــاري الطويل الذي جرى 

يــوم امس يف قرص بعبدا، كان ســيؤدي اىل تكليف الرئيس 

نجيب ميقايت برئاســة الحكومة، فأتت النتيجة  72 صوتاً، 

مقابل عدم تســمية احد مــن قبل 42 نائبــاً، وصوت واحد 

للســفري نواف ســالم، لكن ما كان غري متوقع هو تسمية 

كتلة »الوفاء للمقاومة« مليقايت، خصوصاً اّن الكتلة املذكورة 

مل تكن تســمّي احداً يف اغلب االحيان خالل االستشارات، ما 

يعطي إشــارة ايجابية، إال اذا عادت مفاعيل التناحرات لتخّيم 

من جديد. 

فضالً عن اّن اجواء التفاؤل سادت اليوم الطويل، خصوصاً 

مكانية خرق الجدار  من قبل بعض الكتل التي بدت  منرشحة ب

املقفل، ولو ببضعة ثقوب تدخــل البهجة املزيفة اىل قلوب 

مكانية حدوث يشء  اللبنانيني التواقني اىل االنفراج،  واالمل ب

ما ينتشــلهم من الغرق االخري. لكن ومع بدء التأليف املرتقب، 

واملرتافق مع تقاســم الحص الدســمة، وعــودة نغمتي 
الطائفية واملذهبية، وبحســب مصادر سياســية معارضة 
ومطلعــة عىل ما يجري يف هذا االطار، فمــن الوارد جداً ان 
تغيب تلك االيجابية املفرطة، التي ادت اىل هبوط يف ســعر 
رصف الدوالر، وإعطاء بعض املعنويات للعملة الوطنية، مع 
االمل يف أال يهبط هذا التفاؤل إعتباراً من يوم غد، ويتال 
وتعــود الخالفات القدمية - الجديــدة، خصوصاً ان ال يشء 
تغرّي، فميقايت هو امتداد ســيايس للرئيس سعد الحريري، 
وهو اآليت من »نادي رؤســاء الحكومات السابقني« املؤيدين 
لالخري، ما يعني اّن العهد وفريقه سيواصالن التعطيل، وإن 
بطريقة مبطّنة لن يظهراهــا يف العلن، فيام كل يشء بات 

مكشوفاً، والكل يعرف هوية املعرقلني.
اىل ذلك تتابــع املصادر: » نتوقع اال يســتمر ميقايت يف 
مهمته الشاقة اكرث من شهر، بحســب املهلة التي اعطاها، 
النه لن يعطي فرصة اكرث من ذلك وعندئذ سيعتذر، فضالً عن 
رفض شــعبي له، وهذا ما شاهدناه ليل االحد من امام منزله 
يف العاصمــة، مع قطع بعض الطرقات، ومثة معلومات عن 

مواصلة هــذا الرفض قريباً جداً، من خالل قطع الطرقات كل 
يوم.

يف غضون ذلك، تصف املصادر املذكورة  اللقاء الذي حصل 
بــني ميقايت ورئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل يوم 
الســبت، بعملية جّس نبض متبادلــة، اذ  كان التذا عىل 
مكانية  بعضهام ســّيد املوقف، وكل ما اُطلق من تفــاؤل ب
العمل معا، واالرساع يف التأليف ليس سوى مناورة، خصوصاً 
قبل تاري 4 آب ، اي برسعة غري مســبوقة، وهذا غري وارد ، 
بحيث سيكون العنوان  »التأليف قائم عىل نار حامية«، فيام 
الحقيقــة اّن التناحر قائم عىل نــار حامية، من خالل الثلث 
املعطل الذي سيتسلّل من جديد، عرب باسيل علّه يحصل عليه 
بطريقة ما، من خالل » فذلكات« جديدة لن يتقبلها ميقايت،  
وانطالقاً من هنا فاملشوار سُيكمل معه من دون ان يصل اىل 

الهدف.
 ويف الذهن العوين، تضيف املصادر، حان وقت االنتقام من 
الحريرية السياســية،  بالرئيس املكلف الجديد، اي لن يحصل 
عىل ما سبقه اليه الحريري، وهذا يعني اّن االزمات اىل تفاقم،  

وميقايت ال ميلك عصا ســحرية تقلب اوضاع لبنان رأســاً 
عىل عقب، وهو بالتأكيد سيســري وفق اجندة »نادي رؤساء 
الحكومات الســابقني«، أي لن يتخذ أي قرار من دون موافقة 
الحريري وفؤاد السنيورة، وهذا يعني انه لن يتمكن من النأي 
بنفسه عن الخالفات واالشتباكات السياسية، التي كانت وال 
تزال ســائدة بني العهد وفريقه و الحريري، وهذا كان الرشط 
االســايس ملوافقة االخري و«النــادي«  املذكور، مام يعني اّن 
يدي الرئيس املكلف ستبقى مكّبلتني، تؤكد املصادر، ولن تكون 
طريق التأليف معّبدة وسهلة، ال بل وعرة مع تعرّجات صعبة، 
بحيث بــدأت الخالفات من اليوم عىل من ســيتوىل حقيبة 
الداخليــة، عىل الرغم من صدور نفّي حــول الخالف عليها، 
إال ان املصادر املذكورة اكّدت أّن حقيبة الداخلية وشــؤونها 
وشــجونها سيطرت عىل لقاء ميقايت  باسيل، خصوصاً اّن 
من سيتّوالها ســُيرشف عىل االنتخابات النيابية املرتقبة يف 
ايار املقبل، وهذه بحد ذاتها مشــكلة كربى لن تّحل بسهولة، 
الن التيارين أي الوطني الحر واملســتقبل يطمحان اىل نيلها 

مهام كان الثمن.

صـــوتـــا بـــاغـــلـــبـــيـــة 72  بـــالـــتـــشـــكـــيـــل  ــاتـــي  ــقـ ــيـ مـ كـــّلـــصـــف  عــــــون 
خارجية مانا  لــدّي   : املكلف  الرئي  التأليف   فــي  العبرة  بــري: 

 أنهى رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون يوم االستشــارات النيابية 

امللزمة الذي كان بدأه عند العارشة والنصف من قبل ظهرامس، يف قرص بعبدا، 

وانتهى عند الخامسة اال ربعا عرصا، وأفىض اىل تسمية الرئيس نجيب ميقايت 

لتشكيل الحكومة العتيدة بأغلبية 72 صوتا، وحصول السفري نواف سالم عىل 

صوت واحد، وامتناع 42 نائبا عن التسمية، وغياب ثالثة نواب.

وقد أبلغ الرئيس عون رئيس مجلس النواب نبيه بري حصيلة االستشارات، 

وتم استدعاء الرئيس ميقايت اىل القرص الجمهوري عند الخامسة لتكليفه.

من جهته، اعترب بري بعد تبلغه نتيجة االستشارات النيابية، ان »العربة يف 

التأليف«.

 ، اما الرئيس املكلف، فشــدد عىل علمه بأن »الخطوة صعبة ولكنني مطم

ومنذ فرتة وانا ادرس املوضوع، ولو مل تكن لدي الضامنات الخارجية املطلوبة، 

وقناعة أنه حان الوقت ليكون احد يف طليعة العاملني عىل الحد من النار، ملا 

كنت اقدمت عىل ذلك«.

وأوضح انه »متأكد انه بالتعاون مع فخامة الرئيس، ســنتمكن من تشكيل 

الحكومــة املطلوبة، ومن اوىل مهامتها تنفيذ املبادرة الفرنســية والتي هي 

ملصلحــة لبنان واالقتصاد اللبناين وانهاضه«. وقال انه اخذ عىل عاتقه »عدم 

الرد عام يح يف وســائل االعالم ووســائل التواصل االجتامعي، وان خري 

ان القوي«                                                              )دااليت ونهرا(الكالم ما قل ودل«. ت ل عون مجتمعا مع »

ر عن عد املشاركة ن: اعت ارس
غرد النائب طالل ارســالن عرب حسابه عىل »تويرت«: 
»اعتذر عن عــدم حضور االستشــارات النيابية متمنيا 
النجاح ملن ســيكلف، راجيــا الله ان يحمــي لبنان من 
الفاسدين واملفسدين، وامل اال يحمل نجيب ميقايت اوزار 
سلفه التي ضيعت وقت لبنان وفرصة انقاذه تسعة اشهر 
مفصلية من تردي اوضاعنا املالية واالقتصادية. فوضت 

كتلة »ضامنة الجبل« بالتعبري عن موقفنا الجامع«.

ــجــمــهــوريــة: »بـــدنـــا نــتــســاعــد« النـــقـــا البلد ــ ال ــي ــف... رئ ــي ــأل ــت ــال ــل ب ــام ــك ك ــري مــيــقــاتــي: عـــون 
ــا ــ ــ ــزواي ــ ــ ــي ال ــاتـ ــقـ ــيـ ... فـــهـــل يُـــــــــــدّور مـ اتـــــفـــــا عـــلـــى تـــســـريـــع وتـــــيـــــرة الــــــلــــــقــــــاءا
قة ال يمن  ــد  و ــشــار  يُ لــن  وبــاســيــل   .. ــحــا ن يــر  بــتــو ويــرغــب  »الــداخــلــيــة«  ـــ  ب ُمتمّسك  ميقاتي 

جويل بو يونس

متاما كام كان متوقعا، بان اســم البديل للرئيس املعتذر 
ســعد الحريري لن يكون اال باالتفاق والتنسيق بينه وبني 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري. تكلّف ابــن الفيحاء للمرة 
الثالثة بتشــكيل حكومة »االنقاذ« املنتظرة، محصنا سنيا، 
فحصد 72 صوتا، لكنه بقي »منغصا« مسيحيا بامتناع اكرب 
القوي وكتلة الجمهورية  لبنان  ، تكتل  كتلتني مســيحيتني 
القوية، عن تســميته والذهاب باتجاه عدم تســمية احد 
باسشارات نيابية ملزمة مل ترجأ عىل عكس كل التوقعات.

عــىل قاعدة »مرغام اخاك ال بطل«، نــزع الحريري عنه 
عباءة الدعم الســنية لُيلبســها اىل خلفه، الذي وقف اىل 
جانبــه يف عز الرصاع الحكومي، فمنــح موافقته ودعمه 
السابقني«  الحكومات  »نادي رؤســاء  اعضاء  احد  لتكليف 
نجيــب ميقايت الذي اخذ عىل عاتقــه »كرة النار« باصعب 

ظروف متر بها البالد.
قد يرى فريق معني ان تجربتــي ميقايت الحكوميتني يف 
العام 200٥ و2011 ، مل تكن مشــجعة،  وان يف سجّل الرجل 
الطراب اكرث من ملف يُســأل عنه، من النزوح السوري اىل 
ما يقوله البعض عن ملفات فساد ودعاوى قضائية، لكن ابن 
طرابلس نجح بتصوير نفســه يف الحاالت الثالث )يف العام 
200٥ و2011( عندما كانت البالد عىل كفة غليان يف الشارع 
واغتياالت من كل حدب وصوب، وللمفارقة نجح اليوم ايضا 
السياسية واالمنية  اقتصاديا واجتامعيا من  بظروف اصعب 

التي كانت سائدة سابقا، عىل انه رجل االنقاذ. 
فهــل ســينجح ميقايت حيث فشــل الحريــري؟ او ان 
سيناريو سعد ســيتكرر مع نجيب ال يف التكليف فحسب، 
بــل بالتاليف ايضــا فينتهي باعتذار ليــس ببعيد؟ مصادر 
مقربــة من ميقايت تجيب: بالتأكيد بــان ما يريده الرئيس 
املكلف ويرغب به هو تأليــف حكومة رسيعا، اال ان االهم 
هو، يف تأكيد املصادر، بان ميقايت مل يُلزم نفســه مبهلة 
محــددة كمهلة 4 آب او ٥ آب، اال انه يف الوقت نفســه لن 

التاليف الشهر طويلة. بان متتد مهلة  لنفسه  يسمح 
هل متســك ميقايت مببادرة بري القامئة عىل 24 وزيرا؟ 

او يتجه العادة البحث بطرحه االساس اي حكومة من 20 
تكنوسياســية من 6 سياســيني و14 اختصاصيني؟ تؤكد 
مصادر ميقايت ان كل الخيارات مفتوحة وال يشء محسوما 
بعد، لكن االمر يتطلب »باالول يقعد مع رئيس الجمهورية« 
، اال ان املعلومات تفيد، بان ميقايت سيتمســك وعىل غرار 
ســلفه الحريري بحكومة اختصاصيني وفق مباد املبادرة 
الفرنسية، السيام ان فرنسا هي االساس وراء دعم تكليف 
ميقايت بتشــكيل الحكومة، وكان واضحا كالمه باالمس، 
بانه ســيعمل عىل تنفيذ املبادرة الفرنسية، اال ان هذا االمر 
ال يعني عدم رغبة ميقايت بتشــكيل حكومة تكنوسياسية 
، يضم فيها بعض السياســيني ومنهم النائب نقوال نحاس 
اضافة اىل اســامء كان الحريري زكاهــا كفراس االبيض 
لوزارة الصحة، وتؤكد املعلومات ان ميقايت ســينطلق من 

حكومة من 24 وزيرا.
وهنا تشــري مصادر مطلعة عىل جو الثنايئ الشيعي بان 
ميقايت ال يســتطيع الخروج عن الرشوط التي كان وضعها 
الحريــري للتأليف ، اال انها تحرص يف الوقت نفســه عىل 
التأكيد بان ميقايت مرن ويجيد تدوير الزوايا  وليس شخصية 
صداميــة، والدليل انه اجرى بعض املشــاورات البعيدة عن 
االضواء قبل قبول التكليف وابرزها مع رئيس التيار الوطني 
الحر الذي لبى دعوته للعشــاء ليل السبت، حيث ساد اللقاء 
بحســب املعلومات جو مفاده وجوب التعاون وطي صفحة 
املايض والنظر لالمام ال للوراء ، وهذا يشري بحسب املصادر 
اىل ان ال خالف شــخصيا بني ميقايت وباســيل عىل عكس 
الحريري وباســيل، والظاهر ان الرجل انتهــج منذ البداية 
سياسية يف التشاور ال تشــبه سياسة سلفه.وهنا، تعيدك 
املصادر اىل مــا قاله ميقايت بعد تكليفــه معلنا انه ملتزم 
بتنفيذ املبادرة الفرنسية، وان ما قام به خطوة صعبة، لكنه 
مطم المتالكــه ضامنات خارجية ، طالبــا التعاون مع 

الجميع، وهذا االهم بحسب املصادر.
لكن هل ســيؤلف ميقايت حكومة خالل ايام او اسابيع 
قليلة؟ تشــدد املصادر عىل ان حظو التشكيل جيدة، لكن 
ليس ضمن املهل التــي يح عنها اعالميا اي 4 آب او قبل 
ذلك، لتضيــف: القصة صعبة، الن هناك كتلة وازنة كالتيار 

اال  تسمه،  مل  الحر  الوطني 
اذا اعطيت هــذه الكتلة ما 

تريده.
ويف هذا الســياق، لفتت 
املعلومــات التــي راجــت 
باســيل  طلب  عــن  امس 
خالل العشــاء الذي جمعه 
ان  الســبت  ليل  مبيقــايت 
الداخيلة،  وزارة  لــه  تكون 
االمر،  رفض  ميقــايت  وان 
اال ان الطرفــني حرصا عىل 
وهنا   ، املعلومات  هذه  نفي 
ان  اىل   ، املعلومات  تشــري 
ميقايت  يسم  الذي مل  التيار 
املشاركة  لعدم  ايضا  يتجه   ،
يضع  ال  لكنه  بالحكومــة، 
اعطاء  احتامل  امام  »فيتو« 
، اذ تؤكد  الثقة للحكومــة 

املعلومات ان باســيل، ويف حال اتفق مع ميقايت عىل حل 
وســط عىل قاعدة ال غالب وال مغلــوب، واذا التزم الرئيس 
املكلف باالصالحــات املطلوبة، فعندها لن يعطل باســيل 

الثقة مليقايت. التأليف وقد مينح 
ويف هذا السياق كشفت مصادر مطلعة بان ميقايت أبلغ 
بعض املعنيــني بالتأليف، وتحديدا حزب الله، انه متمســك 
بــوزارة الداخلية من دون ان يشــرتط ان يتوالها ســني. 
االكيد حتى اللحظة ان املعنيني مبســألة تشكيل الحكومة 
دســتوريا، اي رئيس الجمهورية والرئيس املكلف، ابديا كل 
تعاون لالرساع باملهمة، وهنا كشــفت مصادر خاصة بان 
لقاء عون مبيقايت يف بعبدا امس، ومع انه مل يكن طويال 
كان وديــا، بادر خالله رئيس الجمهوريــة الرئيس املكلف 
بالقول : »بدنا نســاعد بعضنا لننقذ البلد«، فابدى ميقايت 
كل ايجابية.وتشــري املصادر اىل ان ميقايت كان ابدى كل 
تعــاون مع عون حتى قبل االستشــارات، اذ قال انه يعترب 
الرئيــس عون رشيكا كامــال بالتأليف، وهــذا ما اعتربته 

مصــادر مطلعة عىل جو قرص بعبدا مبثابــة نقلة نوعية 
انه يبدو ان  الدســتور، الفتــة اىل  لجهة احرتام نصوص 

ميقايت مل يلزم نفسه بوعود كام فعل الحريري.
وهنا تتوقف املصــادر لتقول: صحيــح ان ميقايت ابدى 
كل ايجابيــة والطرفني توافقا عىل مبــدأ التعاون واالرساع 
بتشكيل الحكومة، لكن العربة تبقى بالتأليف ، وهذا االمر ال 
يرتجم اال عند الدخول بتفاصيل عملية التشكيل بالتعاون مع 
الرئيس عون، وتكشــف هنا اوساط بارزة ان عون وميقايت 
اتفقا عىل ترسيع وترية اللقاءات املرتقبة يف ما بينهام عىل 

ان يشهد االسبوع الحايل عىل اكرث من لقاء بني الرجلني.
عىل اي حــال وباالنتظار، فاليوم ســتديل كل كتلة يف 
االستشــارات النيابية غري امللزمــة ، بدلوها ومطالبها يف 
مجلــس النواب ، وبطبيعــة الحال من املتوقــع ان ترتّفع 
الكتل ، اقله كالميا ونظريا، عن اي مطلب، اال ان االهم هو 
يف اللقاءات التي ســيعقدها ميقايت ما بعد االستشــارات 
الشــكلية اليوم، وما سيطرح عىل طاولة هذه اللقاءات من 

تسوية من هنا واخرى من هناك!

عون مجتمعا مع ميقايت امس                     )دااليت ونهرا(

مصادر بعبدا : عون وميقاتي توافقا 
على سرعة التشكيل  ول يدخ

في تفاصيل الحقائب
اكدت مصــادر مطلعة عىل موقف بعبــدا ان الرئيس 
عون توافق مع الرئيس ميقايت عىل االرساع يف تشــكيل 
الحكومــة الجديدة، لكنهام مل يدخــال بعد يف تفاصيل 
تركيبة الحكومة او توزيع الحقائب او اية مسائل اخرى 
مرتبطة بآلية التأليف. واكدت هذه املصادر ان كل ما تردد 
عن وجود خالفات حول هذه الحقيبة او تلك ال أساس له 
الســيام وان البحث يف تركيبة الحكومة مل يبدأ بعد بني 
الرئيسني عون وميقايت، الفتة اىل ان الهدف من بث مثل 
هذه الشــائعات احداث جدل متعمد لالساءة اىل عملية 
ء اىل  التأليف واختالق نقاط خالفية بني الرئيســني ت
مسار تشكيل الحكومة. وشددت املصادر عىل ان مقاربة 
مسألة تشكيل الحكومة سرتتكز عىل ما يحقق مصلحة 
لبنان واللبنانيني يف هذه املرحلة الصعبة والدقيقة التي 
مير بها الوطن، وان التعاون بني الرئيسني عون وميقايت 
كفيل بالوصول اىل هذا الهــدف ضمن االصول والقواعد 
الدستورية املعروفة. ودعت املصادر اىل عدم االسرتسال 
يف نرش معلومات مغلوطة حول التأليف ال ســيام وان 

البحث فيها مل يدخل بعد يف التفاصيل املتعلقة بها.
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عاقل يفهم

صة عمر بين لبنان والخلي 
اييل يوسف العاقوري

للعالقة بني لبنان والخليج نكهة خاصة عالقة وّد ومحبة وتقدير متبادل، 
عالقة تتعدى املنفعة الزمنية وتتخطى االشخاص وتجتاز كل انواع املصالح 

انها قصة عمر.
نعم بني لبنان ومحيطة الخليجي قصة عمر كتبها ويكتبها الشعب اللبناين 
ميان الشباب الحامل  واشــقاؤه يف الخليج، هذه القصة تكتب كل لحظة ب

ومحبة الشعوب الصديقة ورشكة املصري وبقوة االخوة االنسانية.
اســئلة عديدة تخطر عىل بالنا لفهم عنارص هذه القصة وهناك الكثري 
من الركائز االساســية يجب معرفتها لتمتني هذه العالقة االخوية وجعلها 

امنوذجا يحتذى به.
ما هو تاري هذه العالقة؟

ما هو نوع هذه العالقة؟
من هي الدول التي كان لها تأثري كبري يف نشوء هذه العالقات املميزة بينها 

وبني لبنان؟
ما هي االدوار التي أّداها كل من لبنان والخليج تجاه اآلخر؟

ما هي صحة مقولة »الصديق وقت الضيق« يف هذا السياق؟
هل للبنان دور فّعال يف التبادل الثقايف والعلمي بني لبنان والخليج؟

هل للتقدم العلمي يف دولة الخليج آثار ايجابية عىل لبنان؟
هل االنفتــاح يف  دول الخليج وبخاصة الســعودية هو مؤرش للتبادل 

الثقايف والعلمي بني دول الخليج وبني الخليج واملنطقة عامة؟
هل هناك رؤية مستقبلية لتفعيل التعاون بني لبنان ودول الخليج؟

يعود تاريــ العالقات بني لبنان ودول الخليج اىل عقود من الزمن وميتد 
حتــى اىل بدايات القرن املايض بحيث كانت تربط عالقات مميزة بني امللوك 
واالمراء من جهة والزعامء اللبنانيني ورؤساء الطوائف من جهة اخرى. هذه 
العالقات كانت وما زالت اخوية وثقافية وســياحية وحتى عائلية. الجدير 
ذكره ان الشعبني الشقيقني )اللبناين والخليجي( ساهم كل منهام يف تنمية 

هذه الروابط وتوطيد العالقات ورفعها اىل املستوى االنساين.
مام ال شــك فيه ان هناك اسامء عديدة المعة من الخليج وخصوصا من 
العائالت الســعودية والكويتية كربت ودرســت وترعرعت يف ربوع لبنان 
وعادت اىل بالدها واســتلمت مســؤوليات قيادية عىل املســتوى االمني 
واالقتصــادي واملايل وســاهمت يف اجراء النقلة النوعيــة لبالدها عىل 
املستويات كافة مام انعكس هذا االزدهار يف الخليج ازدهارا يف لبنان ايضا.

باملقابل ان العديد من رجال االعامل اللبنانيني كانوا الســباقني يف تعزيز 
التبادل االستثامري بني لبنان والخليج عىل عدة اصعدة فكانت املساهامت 
واملبادرات الفردية نشطة ان كان يف الصناعة وادارة الفنادق والتسويق أو 

يف الخدمات االعالنية واملؤمترات السياحية...
فقد تجاوز حجم االســتثامر يف الخليج لرجال االعامل اللبنانيني الـ 1٥ 

مليار دوالر امري من سبعينيات القرن املايض حتى اليوم.
وكان لهذا الوجــود اللبناين يف كل من الســعودية والكويت واالمارات 
والبحرين وعامن دور مهم يف ترويج للفكر الخليجي والثقافة الخليجية يف 

لبنان واملنطقة ووضع السياحة الخليجية عىل الخريطة العاملية.
كان لوجود رجل االعامل اللبناين يف الخليج نكهة خاصة وميزة خاصة 
ملا لهــذا اللبناين املقيم هناك من قدرات وطاقات ولغات متعددة ســاهمت 
يف تعزيز وجوده واســتحصاله عىل املراكــز االوىل يف االدارة والخدمات 
والهندسة والرتبية... فمثال يف سبعينيات ومثانينيات القرن املايض بدأت 
صناعة السياحة يف ديب عىل ايادي رّواد لبنانيني كان لهم الباع الطويل يف 

نهضة السياحة هناك من خالل الفنادق العاملية واملرافق السياحية.
اما يف مجال االعــامر فكانت الرشكات اللبنانية العاملية تغزو الســوق 
الخليجي وتعمل ليل نهار لجعل هذه البالد عىل ما هي عليه اليوم. ومن اهم 

هذه الرشكات: املباين - CAT- خطيب وعلمي - دار الهندسة.
باملخترص كان لبنان اهم رشيك اســرتاتيجي للخليج واهم رشيك للغرب 
مع الخليج ايضا فمصانع غندور وايشتي وايندفكو والعديد من املؤسسات 

ساهمت كغريها يف النهضة الصناعية والتجارية يف كل دول الخليج.
امــام كل هذا االنصهار اللبناين مع اشــقائه يف دول الخليج وامام هذا 
االندماج املهني والفكري كانت نظرة هذه الدول تجاه لبنان نظرة اب البنه او 
اخ الخيه او صديق لصديقه ملا لالب واالخ والصديق من صفات الله عّز وجّل، 
فوقفت هذه الدول اىل جانب لبنان يف احلك الظروف من الحرب االهلية مرورا 
باالجتياحات االرسائيلية واحتالل عاصمة لبنان وصوال اىل حرب متوز وما 
بعدها من تشنجات سياسية واجتامعية. كانت هذه الدول هي الداعم االول 
لجميع املناطق اللبنانية التي ترضرت خالل كل هذه االزمات فكانت السباقة 
يف اعادة اعامر العديد من البلــدات والقرى وعملت عىل البنى التحتية يف 
الكثري من املدن اللبنانية. اما عىل املســتوى املايل فقد قامت حكومات هذه 
الدول مببادرات ال نظــري لها، فوضعت يف الخزينة اللبنانية ايداعات مالية 

ضخمة دون فوائد تذكر فساهمت يف االستقرار النقدي آنذاك.
عىل املستوى الفني والثقايف للبنان اولوية يف قلوب اشقائه يف الخليج 
فكل املسارح واملؤسســات السياحية تشــهد عىل هذا الفن وهذا التبادل 
الثقايف. ومؤخرا ان هيئة الرتفيه يف اململكة العربية السعودية كان لها دور 
كبري يف استقطاب مطربني ومطربات لبنانيني من الدرجة االوىل كالعمالقة 

فريوز والحبيبة ماجدة الرومي...
ويف املقابل كان للفن الخليحي نكهة خاصة عند الجمهور اللبناين، فكان 
مرّحبا به ومحّببا عىل قلوبهم ملا يحتوي من ايقاعات ونغامت تدغد القلوب 
والنفوس. فكان من االوائل املطرب الشهري محمد عبدو ومن بعده نبيل شعيل 

وحسني الجسيمي وغريهم..
عىل املستوى الرتبوي والثقايف فقد قامت دول الخليج بنقلة نوعية، بل 
قفزة علمية ال مثيل لها، فاستعانت بخرباء من العامل اجمع، ومنهم لبنانيون 
بالتأكيد، ودفعت املجتمع الخليجي اىل االمام وهدفت اىل تحويله من مجتمع 
ريعي يعتمد عىل البــرتول والغاز، اىل مجتمع منتــج يعمل عىل االبتكار 
واالخرتاع والتوجه اىل الفضاء كام فعلت االمارات مؤخرا. فكان لهذا املخطط 
الرتبوي نصيب االسد للخرباء اللبنانيني يف الرتبية والعلم والهندسة وعلم 

االدارة مام عزز هذا التقدم من التبادل الفكري بني لبنان ودول الخليج.
عىل املســتوى االســرتاتيجي يف املنطقة فقد عقدت عدة دول خليجية 
اتفاقيات مع العدو االرسائييل، وهذا شــأنها، لكــن يف املقابل ان االنفتاح 
االرسائييل عىل دول الخليج يشكل للبنان منافسة اقتصادية كبرية ورشسة 
وهنا دور الحكومــات اللبنانية يف العمل عىل التصــّدي ومحاربة العدو 
الصهيوين بســالحه، فهو الذي احتل ارضا لسنني عديدة وخرج مدحورا لن 
يقدر باذن الله عىل مشــاطرتنا املصالح يف دول الخليج، وهنا دورنا كدولة 
وكمؤسســات وكافراد ان نعمل جاهدين وبيد واحدة عىل مقاومته، وهذه 
مقاومة من نوع آخر، مقاومة اقتصادية وثقافية بل وجودية يف عمق دارنا. 
لذا علينا جميعا وعىل املستويات كافةالحفا عىل الروابط التاريخية بيننا 
وبني اهلنا يف دول الخليج والعمل ليل نهار ملواجهة هذا االحتالل الجديد من 
خالل العمل املوحد والرؤية املوحدة ومن خالل خلق لويب لبناين للمنترشين 

يف العامل.
ومن هنا يبدأ املشوار، مشوار التحدي واملنافسة والحفا عىل الذات عىل 

االقل.
هنا يسعني القول:

هل بامكاننا ان نكون يف هذه املنطقة املضطربة قوة سياسية عظمى؟ 
بالتأكيد ال.

هل بامكاننا ان نكون قوة عسكرية كربى؟ بالطبع ال.
هل نقدر ان نكون قوة اقتصادية فعالة ومحورية؟ بالتأكيد نعم.

اذا علينا ان نضع برنامجا واضحا وذكيا وقابال للتنفيذ، والبدء اليوم قبل 
الغد باصالحات جدية وصارمة عىل املستويات كافة والسري قدماً يف دفع 
شاباتنا وشبابنا اىل االبتكار والتوجه اىل التكنولوجيات الحديثة والعمل عىل 
خلق فرص عمل ان كان يف الداخل او يف الخارج وخصوصا يف دول الخليج.

يف الختام ارى انه علينا يف ظل كل هذه التحديات ان نتمثل بدول الخليج 
)كام فعلوا هم تجاهنا يف خسمينيات وستينيات القرن املايض( ، فلنعمل 
عىل تحييد االقتصاد اللبناين عن النزاعــات يف املنطقة ولنزرع يف عقول 
اوالدنا ان مستقبل لبنان يكمن يف علومهم املتقدمة ويف نظرتهم لوطنهم 
من خالل املصلحة العليا للدولة وليس من خالل املصالح الدينية والسياسية 

والحزبية الضيقة.
ان املحرّك لبناء االوطان هو االقتصاد املنتج ال العقيدة وال الدين ولنتآخى 
مع دول العامل ومع دول الخليج خاصة ولنكتــب التاري بايادينا ولنحفر 

اسطر قصتنا بحروف من ذهب.
هل نقدر ان نجعل من قصة عمرنا مع الخليج قصة يقرأها العامل اجمع؟ 

وهل نقدر ان نحافظ عىل ما قد كتب حتى اآلن؟
لبنان ودول الخليج مطالبون بالتحرك فوراً!

الــتــكــلــيــف بــعــد تسهيل  ــعــا  ــة ســري ــالــ الــ ــل مــيــقــاتــي حــكــومــتــه  ــشــّك يُ ــل 
قته مانا الخارجية«... فهل يُعطيه الشعب  املسيحيون ل يُسّمو وُمتكل على »ال

ــعــبــيــا ــا و ــاســي ــارة حـــريـــك ســي ــ ــر حـ ــّسـ ــن الــتــعــطــيــل خـ ـــهـــر مـ  ا
والخليل ميقاتي  بين  حكومية  تفاصيل  وال  الله..  لحزب  جديدة  ُمقاربة 

دوليل بشعالين

جــرى تكليــف رئيــس الحكومة 
األســبق نجيــب ميقايت بتشــكيل 
الحكومــة الجديــدة، عــىل ما كان 
متوّقعاً، بغالبيــة 7٣ صوتاً من أصل 
11 نائباً، رغــم اإلدعاء عليه بتهمة 
نهب أموال اإلسكان، والنقمة الشعبية 
عليه كون أطنــان النيرتات ُخزّنت يف 
مرفأ بريوت يف عهد حكومته الثانية.. 
ومّر التكليف بـ »ال تســمية« من قبل 
الربملان  يف  مســيحيتني  كتلتني  أكرب 
هــام »التّيار الوطني الحــّر«، وكتلة 
»الجمهورية القويّة«، فضالً عن كتلة 
املستقلنّي.. هذا  األرمن وبعض  النّواب 
أن يطرح مجّدداً  الذي من شأنه  األمر 
والتمثيل  املسيحية«  »امليثاقية  مسألة 

املسيحي يف الحكومة الجديدة وعقد املعايري والتسميات يف 
حال اعتمد ميقايت نهج سلفه خالل عملية التشكيل. غري 
 ،» أّن ميقايت أعلن فور تكليفه من قرص بعبدا أنّه »مطم
ألنّه لو مل يكن لديه الضامنات الخارجية املطلوبة مل يكن 
ليقدم عىل هذا األمر، مشرياً اىل أنّه »يحتاج لثقة الشعب«، 
ومؤكّداً أّن »املهّمة ســتنجح إن وقفنا يداً بيد«، ألّن لوحده 
ال ميلك العصا السحرية. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، 
ماذا بعد التكليف، وهل ســينعكس التسهيل عىل ترسيع 
التأليف، أم ســيتكّرر »التعطيل« مع ميقايت، عىل ما كان 
عليه مع الرئيس املكلّف السلف سعد الحريري رغم حديثه 
عن أنّه ســيتعاون مع رئيس الجمهورية العامد ميشــال 

عون؟
وقبــل الحديث عاّم بعد التكليف، ال بــّد من التذكري بأّن 
ميقــايت، النائب يف الربملان الحايل، ســبق وأّن شــكّل 
حكومتني خالل ظروف حّساسة ودقيقة من عمر الوطن:

1 حزيران من العام 200٥،  1 نيسان اىل  - األوىل من 
بعد استقالة الرئيس عمر كرامي بعد اغتيال رئيس الوزراء 
األســبق رفيق الحريري، وقد أ حينها كمرّشح تسوية، 
دارة شؤون الدولة حتى  وشــكّل حكومة مؤّقتة قامت ب
اإلنتخابات النيابية التي أجرتها عىل أحســن وجه، وتعّهد 

بعدم الرتّشح هو ووزراء حكومته لهذه اإلنتخابات. 
- الثانية من حزيــران 2011 وحتى 22 آذار 201٣، بعد 
إســقاط حكومة الحريري من قبل قوى املعارضة خالل 
اجتامعه يف البيت األبيض بالرئيس األمري باراك أوباما، 

ما جعله يقف يف مواجهة مع »تّيار املستقبل«. 
فهــل يكون التوافــق عليه هذه املــرّة، يف ظّل الوضع 
اإلقتصادي واملايل املرتّدي الذي يعصف بلبنان، يف محلّه، 
كونه »رجــل املهامت الصعبــة«، و«املراحــل الدقيقة«، 
و«الرسيع« يف التشــكيل، عىل األقّل يف حكومته األوىل، 
خصوصاً وأنّه مبجرّد تكليفه تشــكيل الحكومة انخفض 
ســعر الدوالر األمري بسحر ساحر اىل 1٥ الف ل.ل. بعد 
أن حلّق اىل ال 24 ألفــاً، أم أّن األصوات النيابية التي نالها 
ليــس ألنّها مقتنعة به فعالً، بــل ألن ال خيار آخر أمامها، 
وكون الضغوطات بالتايل بــدأت تأيت من الخارج للتأليف 

قبل الرابع من آب املقبل؟!
أّن تسهيل عملية تكليف  مصادر سياسية مواكبة، رأت 
ميقايت من قبل بعض الكتــل النيابية التي مل تكن ترغب 

بذلك، ال سيام من »كتلة الوفاء للمقاومة«، عىل سبيل املثال، 
ليست مؤرّشاً أكيداً عىل أّن عملية التأليف ستكون رسيعة 
كام ســهولة التكليف. كام أنّه ليس مــن معطيات عاّمة 
حتى الســاعة تُؤكّد عىل رسعة تأليف الحكومة باستثناء 
متنّيات الكتل النيابية والنّواب الذين ســّموا ميقايت خالل 
يوم اإلستشــارات النيابية الطويل الذي شهده قرص بعبدا 
أمس اإلثنني. غري أّن الحديث عن إمكانية تسهيل التشكيل 
من قبل دول الخارج وحّث املسؤولني اللبنانيني عىل رضورة 
التأليف يف أرسع وقت ممكن، سُيرتجم بعد اليومني الذين 

سُيجري ميقايت خاللهام اإلستشارات.
واشــارت املصادر اىل ان بعض هذه الدول يُحاول اليوم، 
ال سيام فرنســا، الضغط مجدداً، من أجل والدة الحكومة 
قبل حلول الذكرى األوىل النفجار مرفأ بريوت املشــؤوم. 
ولهذه الغاية تُرسل خالل هذا األســبوع موفداً من قبلها 
لهــذه الغاية ولإلطالع عــن كثب عــىل تفاصيل تأليف 
الحكومة املنتظرة. كام دعت اىل عقد املؤمتر الدويل الثالث 
لدعم الشــعب اللبناين، وأرجأته من 20 متّوز الجاري اىل 
4 آب املقبــل ملا لهذا التاري من رمزية وطنية، ومن إراحة 
للمواطنني اللبنانيني، وال ســيام املنكوبني جّراء اإلنفجار. 
علــامً بأّن أهــايل وعائالت ضحايا اإلنفجــار ال يضعون 
األمــل عىل الرئيس ميقايت كون باخــرة النيرتات أتت اىل 
مرفأ بريوت يف عهد حكومته، وهــم يُطالبون بالتحقيق 
ومبحاكمة جميع املسؤولني عن هذه الباخرة، منذ وصولها 
اىل لبنان حتى انفجار أطنان من نيرتات األمونيوم املخزّنة 

يف أحد عنابر املرفأ.
وبــرأي املصادر إّن ميقايت الذي أعلــن تطبيقه املبادرة 
ّن باستطاعته تدوير الزوايا مع الرئيس عون  الفرنسية، ف
وجميع األفرقاء السياســيني إّما من خالل تطبيق اإلقرتاح 
الذي سبق وأن طرحه لشكل الحكومة املقبلة. ويقوم عىل 
تشــكيل حكومة تكنوسياســية من 20 وزيراً »مستقاّلً« 
أو غري حزيب، عىل أن تضــّم 6 وزراء دولة مُيّثلون القادة 
السياســيني األساســيني يف البالد، أو أي طــرح آخر قد 

يستنبطه من خالل املشاورات.
وألّن ميقايت لن يخرج عن املبادرة الفرنســية، وال عن 
مبادرة رئيس مجلــس النّواب نبيه بّري الذي ســُيواصل 
عملية تســهيل التشكيل، عىل ما أعلن، حتى ما بعد اعتذار 
ّ عليــه »اتفاق الطائف«،  الحريري، كام ســيلتزم مبا ن

عىل ما ورد يف بيان »نادي رؤســاء 
أّن  تؤكّد  الســابقني«..  الحكومــات 
القواعد  هذه  ضمن  التشكيل  مكانه  ب
ووفق الدســتور بشــكل مختلف عن 
أن  مليقايت  الحريري. فقد ســبق  أداء 
شكّل حكومته األوىل يف غضون 20 
يوماً، وال يشء مينع من أن يتكّرر هذا 
الســيناريو بهدف إنقاذ البالد رسيعاً 
من أزمتها ســيام وأّن عمر حكومته 
الثالثة لن يكون أطول من ســبعة أو 
مثانية أشهر، وهي كافية للبدء الجّدي 
االنتخابات  وإلدارة  اإلصــالح  بعملية 

النيابية يف الربيع املقبل. 
وإذ تحّدثت املعلومات عن أّن ميقايت 
سُيعطي نفسه مهلة شهر واحد أو 40 
للتأليف، ويف  تقديــر  أبعد  يوماً عىل 
نّه ســوف يعتذر،  حــال مل ينجح، ف
ليكــون بذلك الشــخصية الثالثة بعد 
السفري مصطفى أديب، والحريري، التي تعتذر عن التأليف 
خالل الفرتة األخرية مــن العهد.. ذكرت املصادر أّن تفاؤله 
يشري اىل أنّه سُيشكّل حكومته الثالثة رسيعاً، سيام وأنّه 
معروف أنّه من الشخصيات التي ال تدخل يف أمر ما، إذا مل 
تكن متأكّدة من نجاحها يف مهّمتها. ولهذا اســتبعدت أن 
يعتذر بــل أن يتفاوض من أجل الوصول اىل الحكومة التي 
تُريض الجميع، أكانت من الوزراء املســتقلّني أو مختلطة 
بينهم وبني السياسيني. ومن هنا، ال تتوّقع أن يُقّدم ميقايت 
تشــكيلة للرئيس عون وينتظر رّد عليهــا، بل أن يؤلّفها 
رصار عون عىل  بالتعاون والتنســيق معه. وفيام يتعلّق ب
رضورة إجراء التدقيــق الجنايئ الذي هو ليس للمقايضة، 
ويعتربه أولوية يف عمل أي حكومة ســتولد، ســيام وأّن 
توقيع العقد مع »ألفاريز أند مارسال« أصبح قريباً، فتقول 
بأنّه عىل حكومة ميقايت امل به وعدم اعرتاض طريقه.

كذلك لفتت املصادر اىل أّن الظروف الحالية أفضل من تلك 
التي سادت أثناء تكليف الحريري الذي كان »الفيتو« السعودي 
موضوعــاً عليه، وإن كانــت الســعودية ال تُعطي »الضوء 
األخرض« مليقايت. كام أّن الظــروف اإلقليمية هي اليوم أكرث 
تشجيعاً بالنســبة للبنان، والجميع كان يتحّدث عن إمكانية 
والدة الحكومــة اللبنانيــة يف أيلول قبل اعتــذار الحريري 
وتكليف ميقايت. واملعروف عن ميقايت قدرته عىل التشــكيل 
رسيعاً، يف حال توافر املعطيات اإليجابية أمام مهّمته، ولهذا 
تفرتض أنّه سُيحســن التفاوض مع »التيار الوطني الحّر«، 

فيعطيه كتلة وازنة أم يُشكّل من دونه.
وترى املصادر بأّن اإليجابية األوىل التي برزت بعد تكليف 
ميقايت هي انخفاض ســعر الدوالر األمري يف السوق 
الســوداء برسعة كبرية.. غري أّن ذلك يــدّل عىل أّن ما كان 
يحصل مــن ارتفاع وانخفاض يف ســعر الدوالر والعملة 
األجنبية مل يكن يتعلّق بالســوق التجارية، إمّنا باملسائل 
السياسية بالدرجة األوىل. وتأمل املصادر يف أن يستكمل 
انخفاضه يف مرحلة التشكيل ليك يتنّفس الشعب اللبناين 
ء، وأن ينعكس هذا األمر عىل انخفاض اسعار  بعض ال
وما  الرضورية  والحاجيات  الغذائية  والســلع  املحروقات 
اىل ذلك. ولكن يف حال اعرتضت ميقايت العراقيل نفســها 
ن هذا االمر قــد يُعيد الدوالر اىل  ومنعته مــن التأليف، ف

التحليق اىل األربعني أو الخمسني ألف لرية لبنانية. 

عيل ضاحي

 اشــهر كانت كفيلــة بالتأكيد 
وبالدليل القاطــع، ان مقاربة حزب 
الله عدم الضغط عىل حليفيه الرئيس 
ميشــال عون والنائب جربان باسيل 
حارة  خــرّست  الحكومة،  ملف  يف 
السيايس  رصيدها  من  الكثري  حريك 
والشعبي، وفتحت االبواب اليوم امام 
اخرتاقات قــد تكون محدودة او غري 
محدودة يف الســاحة الشيعية يف 
انتخابات ربيــع 2021 النيابية. هذا 
االقتصادية  الكلفــة  اىل  باالضافة 
واملاليــة واملعيشــية واالجتامعية، 
الرسيع،  االنهيار  درب  لبنان  وسلوك 
ومــن دون كوابح، وعــىل رؤوس 
الجميع، بينام الحليف جربان باسيل 

ليس همه اال تأمــني مصالحه الذاتيــة والحفا عىل 
حضوره السيايس واالنتخايب والحزيب. 

هذه االجواء تنقلها اوســاط بارزة يف  آذار ومطلعة 
عىل اجواء التواصل بني حــزب الله وحلفائه يف  آذار، 
وتنطلق االوســاط  مــام تقدم لتقــول، ان لحزب الله 
مقاربة حكومية جديدة وهي انطلقت من لقاء املعاون 
الســيايس المني عام حزب الله حسني الخليل بالرئيس 
نجيب ميقايت بعد عودته من بريوت، ووفق االوســاط 
ن الخليل أكد مليقايت قرار حزب الله بتسميته وبتعاونه  ف
معه اىل الحد االق لتشــكيل الحكومة، وانه سيبلغ 
حلفاءه قراره بالتســمية والهم االسايس لدى حزب الله 

هو تشكيل الحكومة لالنقاذ.
وتشري االوساط اىل ان اللقاء مل يبحث يف التفاصيل 
الحكومية واتفق عىل لقــاءات اخرى بعد التكليف، كام 
مل يكــن هناك اي لقــاء ثان او تواصل بــني حزب الله 
والرئيس املكلف بعد اللقاء املذكور، وتكشف ان الكثري من 
االخبار واملعلومات االعالمية والسياســية التي رّسبت 
يف اليومني املاضيني، ليســت دقيقــة وفيها الكثري من 

االجتهاد، وتؤكد ان حزب الله ابلغ قراره النهايئ بالسري 
بتسمية ميقايت اىل حلفائه يف  آذار صباح امس، وبعد 

انتهاء اجتامع كتلة »الوفاء للمقاومة«.
وتشري االوســاط اىل ان قرار حزب الله تأييد ترشيح 
ميقايت والسعي لحصوله عىل اصوات وازنة، وانه ال يريد 
لتكليفه ان يكون هزيالً وضعيفاً، ينطلق من مدى جدية 
حزب الله وتصميمه عىل تشكيل الحكومة بأرسع وقت 
واالجتامعي،  واملايل  االقتصادي  النزيف  ولوقف  ممكن، 
والذي بــات يدفع هو فاتورته كام الجمهور الشــيعي، 
وكام كل لبنان بكل طوائفه ومذاهبه ومناطقه، فالجوع 
والفقر والحرمان مــن الكهرباء ليس حكراً عىل طائفة 
او مذهــب او منطقة، بل بات حالة عامة ويســتدعي 
عالجات رسيعة، ومل يعد من الجائز ترك االمور تنهار او 
ابقاء الوضع يف »ستاتيكو« سيايس وجمود ومراوحة.

اضافت االوساط ان الواقع كان يتأرجح بني حكومة 
عقيمة ال يريد رئيســها ترصيف االعامل، وبني حكومة 
ال افق لها ابداً بــأن تبرص النور، طاملــا هناك خالفات 
جوهرية وجذرية بني رئيســها املكلف ســعد الحريري 
ورشيكه يف التأليف رئيس الجمهورية ميشــال عون، 

وبينهام رئيس اكرب كتلة مســيحية 
وهو جربان باســيل وله اهداف ابعد 
واكرب مــن الحكومة كــام له حق 
الدفاع عن نفســه يف وجه ســعي 
الحريري اىل الغائه سياســياً ورمبا 
رئاســياً انتخابياً. ما ادى اىل اعتذار 
الحريري وخســارة البلد  اشهر من 

فرص االنقاذ!
حزب  مقاربة  ان  االوساط  وتؤكد 
اللــه الجديدة، تكمــن يف الضغط 
حتى النهاية والســعي للوصول اىل 
الحكومــة يف اقرب وقــت ممكن، 
طريقة  وبأي  ممكن،  ســبيل  وبأي 
تســاهم يف دفــع التأليــف قدماً.
وفور  ميقايت  ان  االوساط  وتكشف 
وصوله اىل بريوت مســاء الســبت 
املايض، اجرى وحتى ساعات  االوىل 
مــن صباح امــس، وقبــل وخالل 
االستشــارات النيابية، مروحة اتصاالت بكل رؤســاء 
الكتل النيابية التي شاركت يف االستشارات امس، وحتى 
النواب املســتقلني تواصل معهم، وكان همه االسايس 
تأمني التكليف وعدم ترشيح احد غريه، وتأكيد عىل النية 
بالتواصل واملرونة مع الجميع لتسهيل التأليف. وتضيف 
انه مل يناقش مع احــد يف التفاصيل ومل يخض يف اي 
تفاصيــل حكومية او حقائــب او صيغ ومل يتطرق اىل 

»فيتوات« او رشوط.
وتشري االوساط اىل ان التواصل والذي سبق االتصاالت 
الهاتفية مع الكتل مليقايت، كان بلقــاء الرئيس نبيه بري 
والنائب جربان باسيل وممثل الرئيس عون وهو مستشاره 
الوزير الســابق ســليم جريصايت والحاج حسني الخليل. 
وتؤكد االوســاط  ان »الكالم الجدي« ســيكون اليوم بني 
ميقايت والكتل النيابية يف مجلس النواب يف االستشارات 
غري امللزمة، والتي ستكون جوجلة لكل املطالب الحكومية 
والسياســية،وبناء عليها سيتم الحديث عن تركيبة وشكل 
الحكومة الجديدة ، عىل ان يكون هنــاك تصوراً حكومياً 

اولياً مليقايت خالل نهاية االسبوع الجاري.

د بعد لقائه عون               )دااليت ونهرا( رية يت

اء للمقاومة«            )دااليت ونهرا( عون مجتمعاً مع كتلة »الو

ميقاتي: من  اتصاال  تلقى  الح 
بالوطن تنه  حكومة  لتشكيل 

تلقى الرئيس الدكتور سليم الح اتصاال من الرئيس 
املكلف نجيب ميقايت. واعلــن املكتب االعالمي للح 
ان »الرئيــس  الح متنى للرئيــس املكلف كل التوفيق 
مبهمته الصعبــة، امال االرساع يف تشــكيل حكومة 
املواطن  بالوطن وانتشال  النهوض  متجانســة ميكنها 

الطيب من كبوته«.

ــامــل ــن وطـــنـــي  ــام ــ ــى ت ــ ــا ال ــحــت ن : االنـــقـــا ي ـــبـــ
أصدر املفتي الجعفري املمتاز الشي أحمد قبالن البيان 
التايل: »أما وقــد كُلف الرئيس نجيب ميقايت الذي نتمنى 
لــه التوفيق بوضع البلد عىل ســكة اإلنقاذ، تبقى العني 
عىل التأليــف علهم يتفقون عىل وطن مبقاس شــعب 
يلفظ أنفاســه، ومرشوع دولة يتفكك، وانهيار شــامل 
يطال الدولة والكيان ويهدد السلم األهيل وخبز الفقراء، 
بعد أن تحول أغلب شــعب هذا البلــد جمهورية فقراء، 

واملعروف جدا أن مشــكلة هذا البلد بالزواريب السياسية 
وليس بالقضايا الوطنية. وهي مشــكلة اآلن أكرب من أن 
يحملها فريق سيايس أو اثنان، مشكلة البلد عمرها مئة 
سنة وانهيار شــامل وسكاكني محلية وإقليمية ودولية، 
لذا يحتاج اإلنقاذ إىل تضامن وطني شامل حتى ال يتحول 
لبنــان مترصفيــة زواريب تحت عني القطــارة األممية 

واملالعب الدولية«.



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف 
مقر الرئاســة الثانية يف عني التينة، األمني 
العام لوزارة الخارجية االملانية ميغيل برغرب 
يرافقه الســفري األملاين يف لبنان أندرياس 
كندل والســكرتري األول للشؤون السياسية 
يف الســفارة مارتن ليزر، حيــث تم البحث 
بني  الثنائية  والعالقات  العامة  األوضاع  يف 

لبنان واملانيا االتحادية.
كــام زار برغرب رئيــس حكومة ترصيف 
االعامل الدكتور حســان دياب يف دارته يف 
تلة الخياط، وتــم البحث يف االوضاع التي 
مير بها لبنان ويف رضورة تشكيل حكومة، 

االنسانية  املساعدات  حول  عرض  جرى  كام 
واملشــاريع االمنائيــة التي متولهــا املانيا 
لبنان، باالضافــة اىل دورها يف قوات  يف 
»اليونيفيــل« التي ترتأس القــوى البحرية 

فيها«.
كام زار برغرب نائبة رئيس مجلس الوزراء 
وزيرة الدفاع ووزيــرة الخارجية واملغرتبني 
يف حكومــة ترصيف األعــامل زينة عكر، 
وجرى البحث يف األوضاع الراهنة يف لبنان، 
أملانيا  تقدمها  التي  املساعدات  إىل  باإلضافة 
واملشاريع اإلمنائية التي تقوم بتمويلها يف 

لبنان.

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

فهد الباشا

1 - عىل هدي: »ماذا يفيد االنســان لو ربح العامل 
وخرس نفسه«، عىل هدياه نســأل: ماذا يفيد لبنان 
لو ربح املعــارك مع عدو الخارج وخرس نفســه، اذ 
الجبهتان متداخلتان  الداخل، فاســدوه؟  هزمه، من 
بحميمية تكاد تبلغ حد التامهي. الجبهتان تقودهام 
جهة واحدة. فمتى نصحو جميعا عىل هذه الحقيقة 
واملعنيون،  الطرشان،  يسمعه  يكاد  بدوي  الصارخة، 

منا، يبدو أنهم ال يسمعون.
[ [ [

2- أشد هوال من املوت عينه أن ترى ناسا يتفرجون، 
بال مباالة، عىل أســباب موتهم، عىل مراسم موتهم 
زاحفا اليهم. يتفرجون وكأنهم خاضوا تجارب املوت 
مرارا. كأنهم عرفــوه فألفــوه. أو كأن قدرة خفية 
وضعت عىل أبصارهم، عىل بصائرهم غشاوة كثيفة، 
فأمسوا ال مييزون بني ما هو مشهد للموت او مشهد 
للحياة. اللبنانيون، جلهم، هم هؤالء وأشــباههم. ال 
يضريهم ان ينتخبوا الذئاب نوابا. ال يضريهم ان يلدوا 
للهجرة للغربة للموت، وأن يبنوا للخراب. فاقع اللون 
صارخ وفاجــع واقع أيامنا. ولكــن الفاجع أكرث ان 
الناس، جلهم، لهم اذان وال يسمعون ولهم عيون وال 

يبرصون. ليل داج.
[ [ [

٣- ال تقــل يل ان الوجه الذي أحببته كان قناعا. ال 
تقل يل فأنا ال استطيع أن احتمل هذا النوع من املوت.

كلامت يف زمن الغربة

الثلثاء 27 متوز 2021

دريـــــــــــــان بـــــــــــار تـــســـمـــيـــة 
ــي لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــات ــق مــي

بارك مفتي الجمهورية الشــي عبــد اللطيف دريان 
تسمية الرئيس نجيب ميقايت لتشكيل الحكومة، مؤكدا 
يف بيان »إن دار الفتوى تدعــم وتؤيد كل ما ينقذ لبنان 
من أزمته السياسية واالجتامعية واالقتصادية لتنعكس 
إيجابا عــىل مصالح وحاجات النــاس اليومية وإيقاف 
الطبيعي يف املجلس  العضو  عذاباتهم، والرئيس ميقايت 
الرشعي اإلســالمي األعىل هو من الرجــال الذين يؤمل 
منهم الكثري يف وضع حد لالنهيار الذي يعاين منه لبنان 

واللبنانيون وهو رجل دولة ومؤسسات بامتياز«.
»التعاون  اىل  السياســية  القوى  دريان  املفتي  ودعا 
مع الرئيس املكلف نجيب ميقايت ومســاعدته وتسهيل 
مهمته لتشــكيل حكومة تلتزم بوثيقة الوفاق الوطني 
التــي أجمع عليهــا اللبنانيــون وتعزيــز دور الدولة 

ومؤسساتها«.
ومتنى مفتي الجمهوريــة للرئيس ميقايت »التوفيق 
والنجاح يف مهمته يف هــذه الظروف الصعبة عىل أن 

يتم تشكيل الحكومة يف أرسع وقت ممكن«.

بريطانيا سفير  التقى  الجي  ائد 
ــحــ الــعــســكــري الــهــولــنــدي واملــل

ّلد وساما رفيعا رئي الجمهورية 
ــريـــجـــا ــي املـ ــ ـــــــدا فـ

كر غياب مروان محفو    في 

ــري ــحــري ــن ال ــرو مــيــقــاتــي عـ ــ ـ ــا يُــمــّيــز  ا مـ ــ ــ
هيام عيد

بغالبية 72 صوتاً نيابياً حصل عليها الرئيس نجيب ميقايت 
يف اإلستشارات النيابية امللزمة يف قرص بعبدا باألمس ، بات 
ميقايت رئيساً مكلّفاً، وعىل مفرتق طرق ما بني الذهاب نحو 
تأليف ســالك للحكومة الجديدة يف أقرب فرصة ممكنة، أو 
البقاء يف دائرة املشاورات واملبادرات والوساطات الهادفة إىل 
تسهيل والدة الحكومة من دون أية خطوات عملية وحاسمة، 
عىل أن تّتضح معامل املهمة الحكومية رسيعاً يف ضوء البدء 

اليوم باإلستشارات مع الكتل النيابية يف املجلس النيايب. 
وإذ تؤكد أوساط نيابية كانت قد سّمت ميقايت، أن الظروف 
التــي تتحكّم بعملية التشــكيل اليوم تختلــف بالكامل عن 
الظروف التي حالت دون والدة حكومة برئاسة الرئيس سعد 
الحريري عىل مدى األشــهر التسعة املاضية، فهي توضح أن 
الوقت مبكر لإلنخراط يف أية توقعات تّتســم بالسلبية، وأن 
الواقع السيايس قد لحظ تغيرياً يصّب يف مصلحة اإلرساع يف 
تأليف الحكومة، وذلك، انطالقاً من سلسلة إشارات سّجلتها 
هذه األوســاط يف مرحلة ما قبل، وما بعــد التكليف، وهي 
توالت من خالل املوقف األويل الصادر عن رئيس الجمهورية 
يجابية عن تكليف ميقايت، وقال  ميشال عون، الذي تحدث ب
أنه قادر عــىل »تدوير الزوايا«، كذلك يف موقف »كتلة الوفاء 
للمقاومة« التي أعلنت أن التأليف هو مطلب لديها كام لدى كل 
اللبنانيني، وصوالً إىل الدعم األكيد من قبل رؤســاء الحكومة 
الســابقني يف هذا اإلطار، باإلضافة إىل تأكيد غالبية النواب 
الذين ســّموا أو امتنعوا عن تســمية الرئيس ميقايت، عندما 
تحّدثوا عن الحاجة إىل تأليــف حكومة رسيعاً، وقبل تفاقم 

األزمة اإلجتامعية.
ومن حيث الشــكل، تقول األوســاط النيابية نفسها، أن 
التكليف هو مقدمة ونتيجة املفاوضات املاراتونية التي ُسّجلت 
منــذ اللحظة األوىل العتذار الحريري، وأّدت إىل بقاء ميقايت 
مرّشــحاً وحيداً لتأليف الحكومة ، وإىل حصوله عىل أصوات 
األكرثية من النواب املشاركني يف اإلستشارات النيابية، وذلك، 
عىل الرغم من امتناع كتلتي »لبنــان القوي« و«الجمهورية 
القوية« عن تسميته أو تسمية غريه، باإلضافة إىل قرار كتلة 
»الوفاء للمقاومة« التصويت له، بدالً من اإلمتناع، كام فعلت 

عند تسمية الرئيس الحريري.
ويف هذا اإلطار، تكشــف هذه األوســاط، عن أن ميقايت، 
ينطلق بثقة يف مهمته الحكومية، والتي ال تفتقد ألي عنرص 
من عنارص القوة والدعم السياســيني، وخصوصاً لجهة ما 
يجري الحديث عنه بالنســبة لعنرص امليثاقية، حيث توضح 
أن تسمية أكرثية النواب له تؤّمن امليثاقية، علامً أن امليثاقية 
رضورية ويجب مراعاتها يف عملية تأليف الحكومة، وليس 
يف تكليف رئيسها، ألن نواباً من كل اإلتجاهات قاموا باختيار 
الرئيس ميقايت وسّموه لرئاسة الحكومة، برصف النظر عن 
ن الرتكيز واعتباراً من اليوم،  اإلنتامء الطائفي. وبالتايل، فــ
بات يف مكان آخر، وتحديــداً يف التأليف، يف ظل معلومات 
متداولة عن دعم داخيل وخارجــي، من أجل تجاوز العقبات 
التي تتجّمع لدى بعض الكتــل النيابية، وذلك، يف ضوء عزم 
الرئيس املكلّف عىل استيالد حكومته بشكل رسيع وعن طريق 
اإلنفتاح عىل كل االطراف السياسية »التي سّمته ومل تسّمه«، 

وفق ما أعلن بعد صدور نتائج اإلستشارات يف قرصبعبدا.
وعىل هذا الصعيد، تؤكد األوســاط النيابية نفســها، أن 

ميقايت اتخذ قراراً بعدم الدخول يف أي مامحكات أو مناورات 
سياسية ، قد يُقدم عليها البعض، ال سيام بعض الذين رفضوا 
دعمه »يف هذه املهمة الصعبة التي كلّف نفســه تنفيذها«، 
وطلب من الجميع مسؤولني ومواطنني، الوقوف إىل جانبه، 
اســتعداداً لدرء اإلنهيار مع اإلشــارة إىل أنه ليس »ساحراً«، 
وســيعمل بالتعــاون مع كل األطــراف عىل تبّنــي املبادرة 
الفرنسية لتكون املدخل لإلصالح عرب التفاوض مع صندوق 

النقد الدويل لتوفري اإلستقرار النقدي واملايل واإلجتامعي.

انيا قائد الجي مجتمعا مع  بري

اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه 
 Dr. Ian يف الريزة الســفري الربيطاين الجديد يف لبنان
 Lee Richard يرافقه امللحق العسكري املقدم  COLLARD
SAUNDERS، وتناول البحث سبل تعزيز عالقات التعاون 

بني الجيش اللبناين وجي البلدين.
الهولندي  العســكري  امللحق  الجيش  واســتقبل قائد 
املقدم Johan Carel GERRITSEN يف زيارة وداعية قدم 

Rob KEIJZER خاللها خلفه املقدم
ومن زورا العامد عون ســفري لبنــان يف كندا فادي 

زيادة، وتناول البحث األوضاع العامة يف البالد.

أقيم يف كنيسة مار جرجس يف املريجات البقاعية، 

، ذبيحة إلهية يف  بلدة الفنان الراحل مــروان محفو

الذكرى الســنوية األوىل لغيابه، وقد ترأســها األباء 

جوزاف تنوري، خليل رحمة وألبري عساف، يف حضور 

شــخصيات سياســية واجتامعية وفنية بينها النائب 

ســليم عون، والنائب جورج عقيــ ونقيب الفنانني 

فريد بو ســعيد والجــرنال إيليا فرنســيس اىل جانب 

واملحبني. عائلته 

الجمهورية  باسم رئيس  النائب سليم عون،  قلد  وقد 

العامد ميشــال عون، الفنــان الرحل وســاما رفيعا 

تقديرية  درعا  ، كام تسلم  تسلمه نجله روبري محفو

مــن املجلس البلــدي لبلدة املريجات ممثلة برئيســها 

بشعالين. جامل 

م رئيس الجمهورية ا  با ليم عون يقد الو

يعه توا يسحبون  عليه  عون  واملو  ...  1 التعمي  رب  ب نجح  املصار 
محمد علو

 1٥ عندما أعلن مــرصف لبنان عن التعميم 
املودعني سحب  لنســبة كبرية من  يتيح  الذي 
بعض أموالهم بالــدوالر النقدي، وتحديداً 400 
دوالر نقــداً، و400 دوالر عىل ســعر املنصة 
باللرية، تُدفع عىل قســمني، االول نقداً والثاين 
يف البطاقة، عّمــت الفرحة بيوت املودعني، أو 
الفرحة  عىل األقل نســبة كبرية منهم، وهذه 
استمرّت لغاية األســبوع االول من شهر متوز 

املايض، ومن ثّم تّغري كل يشء.
تكشــف مصادر مرصفية أن األسبوع األول 
من شــهر متوز شــهد إقباالً كثيفــاً من قبل 
التوقيع عىل  املودعني عــىل املصارف ألجــل 
التعميم،  من  لإلســتفادة  املطلوبة  املستندات 
بت معلومة  ولكنه بعد أســبوع واحد فقط رُسّ
عرب اإلعالم تتحدث عن خطــورة التوقيع، ما 
جعل املودعني يــرتددون يف توقيعهم، ونذكر 

يومها كيف انترشت البنود التي يجــب عىل املودع توقيعها، 
وكيف كُتبت بشكل مدروس للغاية.

والجديد بحســب املصادر، هو أن نسبة كبرية من املوقعني 
عادوا اىل املرصف لسحب توقيعهم، وبالتايل انعكست األمور، 
فبدل حضور املودعني للتوقيع عىل اإلســتفادة من التعميم، 
حرض املوقعون لعكســوا توقيعهم ووقف اإلســتفادة منه، 

واألسباب هي التالية: 

- الخوف من براءة الذمة التي يوقع عليها املودع للمرصف، 
والتي ال يعود للمودع من بعد التوقيع عليها أي حق ملحاسبة 

املرصف.
- الخوف من التوقف عن دفع األموال وعم قدرة املودع عىل 
اإلستفادة من أي تعميم سابق كالتعميم رقم 1٥1 عىل سبيل 

املثال.
- الخوف مــن صدور تعميم الحق برشوط أفضل، ســعر 
املنصة الذي أصبح منخفضاً نســبة لسعر السوق الحقيقي 

بحال قرر املرصف اعتامد ســعر 12000 لرية 
للدوالر الواحد عن غري حق، وهو ما فعله بعض 

املصارف عىل كل حال.
ن بعض  ويف سياق الحديث عن الحقوق، ف
املصــارف تعمد بحســب املعلومات اىل فرض 
رسوم غري قانونية عىل املودعني الذين يرغبون 
1٥، وهــذا ما أثار  باإلســتفادة من التعميم 
موجة اعرتاض لدى املودعني وجعلهم يرتددون 
أكرث يف املوافقة عليــه، وكل هذا تراه املصادر 
املرصفية جزءاً من خطّة حصلت بني املصارف 

ومرصف لبنان.
وترى املصادر أن املصارف ليســت بعيدة عن 
جّو الخوف الذي انترش بني الناس، كونها كانت 
ترفض من األســاس دفع الدوالر نقداً، وكانت 
معرتضة عىل التعميم، ولكنها عادت ووافقت، 
ما اثار اســتغراب املتابعني، الذين تحدثوا يومها 
عن صفقــة ما بني املصــارف ومرصف لبنان، 
ويبدو أن بعض مالمح اإلتفاق بدأت تظهر اليوم.

يستفيد أقل من 10 باملئة فقط من املودعني املستحقني من 
1٥ لغاية اليوم، وهم يقبضون مستحقاتهم، وهذا  املرسوم 
الرقم منخفض للغاية تقول املصادر، خاصة أن التوقعات كانت 
أن يســتفيد منه حوايل 0 باملئة من املودعني املستحقني له، 
مشــرية اىل أن مرصف لبنان حّدد نهاية شهر آب مهلة أخرية 
لكل من يرغب من اإلســتفادة من التعميم للتقدم من املرصف 
مبا يلزم ألجل ذلك، ومن بعدها يسقط حّقه باإلستفادة منه.

اعتقا مرو مخدرا
ــة ــديـ ـــيـ فـــــي الـــر

للجي وتــســلــيــمــه 
القوة األمنية الفلسطينية 
إعتقلت مــروج مخدرات يف 
مخيم الرشيدية  اعتقلت القوة 
االمنية الفلسطينية يف مخيم 
الرشــيدية ، اعتقلت املدعو ) 
م .  ( بتوجيهــات من قائد 
منطقــة صور العســكرية 
فتح  لحركــة  والتنظيميــة 
عبدالله، ويف  توفيــق  اللواء 
املخدرات  مــن  كمية  حوزته 
يف  ترويجهــا  ينــوي  كان 
 املخيم مســاء أمــس األحد.

وبعد التحقيق معه، قامت قيادة 
. إىل  القوة األمنية بتسليم م.
مسؤول االرتباط الفلسطيني 
يف منطقة صور الذي سلمه 
بدوره مــع املضبوطات التى 
كانت يف حوزته إىل مخابرات 
صور. منطقــة  يف   الجيش 

األمنية  القوة  وأكدت قيــادة 
مخيــم  يف  الفلســطينية 
الرشيدية، يف بيان انها »تتعهد 
البناء شــعبنا الفلســطيني 
أمنهــم  عــىل  بالحفــا 
واستقرارهم، ولن تسمح ألي 
كان بالعبث يف مستقبل اجيالنا 
من خالل ترويج ســمومهم 
داخل املخيم«، معلنة أنها »لن 
تتهاون مع مروجي املخدرات 
أهلنا«. وامان  بأمن   والعابثني 

املصلحة  وأمام  »أنها  وحذرت 
يف  شــعبنا  ألبناء  العامــة 
املخيم سترضب بيد من حديد 
كل من تســوله نفسه العبث 
مبستقبل شــبابنا من خالل 
املخيم«. يف  املخدرات   ترويج 

من جهته، تعهــد قائد القوة 
األمنية الفلسطينية يف مخيم 
الرشــيديه أبو عالء االشقر، 
انه ســوف يتم تســليم كل 
من يثبت تورطــه من خالل 
التحقيقــات«. وقــال:« »ان 
القوة األمنية مدعومة باألمن 
الوطني الفلسطيني لن تسمح 
ألي كان بالعبث بأمن املجتمع 
الفلســطيني ولــن تتهاون 
مع مروجــي املخدرات وكل 
الجيل  ايــذاء  يحــاول  من 

الفلسطيني الشاب«.

ــيـــن ولـ ــ ــسـ ــة جــــــا عـــلـــى املـ ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ ــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  الـ وفــــــد الــــصــــدا
ــة ــوم ــك ــح ــل ال ــي ــك ــش ــد ت ــعـ ــ بـ ــخ ــت ــت ــي س ــ ــت ــ حـــــا ال صـــــ ــ ا ــدعــ ــ الفـــــــــارد: ن

الجمهورية  رئيــس  أعرب 
العامد ميشال عون عن أمله يف 
»ان يتم تشكيل حكومة جديدة 
لتبارش  ممكن  وقت  اقرب  يف 
الرضورية  اإلصالحات  اجراء 
يف  االقتصادي  الوضع  إلنقاذ 
للمبادرة  تأييده  البالد«، مجددا 
لنظريه  شــاكرا  الفرنســية، 
ماكرون  اميانويــل  الفرن 
»الدعم الــذي يقدمه للبنان ال 
سيام بعد انفجار مرفأ بريوت 
واملؤمترات  املايض،  العام  يف 
الشــعب  لدعم  اليها  دعا  التي 
اللبناين، ومنهــا املؤمتر الذي 

سيعقد يف 4 آب املقبل«. 
الرئيــس عــون جاء  كالم 
يف خــالل اســتقباله وفــد 
»مجموعة الصداقة اللبنانية - 
الفرنسية« يف مجلس الشيوخ 

الفرن برئاسة كريســتني الفارد، ويف حضور 
سفرية فرنسا آّن غريّو. 

وحمل الرئيس عون الوفد تحياته لرئيس مجلس 
الشيوخ الفرن جريار الرشيه، متمنيا ان يكون 
الوفد »اطلــع يف خالل زيارته بريوت عىل الواقع 
اللبناين بكل تفاصيله واملعاناة التي يعيشها الشعب 
اللبناين نتيجة عوامل عدة، منها الحرب السورية 
وتداعياتها وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بريوت، 
فضال عن األوضاع االقتصادية واملعيشية الصعبة 

التي يعاين منها لبنان«. 
واشــار الرئيس عون اىل ان »الحكومة الجديدة 
ســتجري إصالحــات رضوريــة بدأ لبنــان بها 
وســيكملها يف خــالل الفرتة املقبلة«، مشــددا 

عىل ان »التحقيقات مســتمرة يف جرمية انفجار 
مرفأ بــريوت ملعرفة كل املالبســات التي أحاطت 
بهــا ومحاســبة املرتكبني واملقرصيــن وتحديد 

املسؤوليات«. 
واكد رئيــس الجمهورية للوفــد ان »الحكومة 
العتيدة ســتكون حكومة انقاذ، من مهامها أيضا 
االرشاف عــىل االنتخابات النيابيــة وتحقيق ما 
اللبنانيون مــن رغبة يف الخروج من  يصبو اليه 

االزمات التي تواجه بالدهم«. 
وأعربــت الفارد عــن »اهتامم فرنســا بلبنان 
وشــعبه انطالقا من العالقــات التاريخية التي 
تربط بني البلدين«، الفتــة اىل ان بالدها »تدعم 
اإلصالحات التي ينوي لبنان اتخاذها بعد تشكيل 

الحكومة«. 

{ عند بري {

املجلس  الوفد رئيــس  وزار 
حضور  يف  بري،  نبيه  النيايب 
الفرنســية لــدى  الســفرية 
لبنان آن غريــو، وعرض معه 
العالقات اللبنانية الفرنســية 

واالوضاع العامة.

{ عند عكر {
الوفــد زار ايضا  نائب رئيس 
مجلس الــوزراء، وزيرة الدفاع 
ووزيرة الخارجية واملغرتبني يف 
زينة  األعامل  ترصيف  حكومة 
عكر وجرى البحث يف األوضاع 
يف لبنــان والعالقــات املميزة 
اللبنانية الفرنسية، إضافة اىل 
موضــوع إجــراء اإلصالحات 

الالزمة من أجل إنقاذ لبنان. 

{ يف الريزة {

الوفد نفسه زار ايضا قائد الجيش العامد جوزف 
عون يف مكتبه يف الريزة.

{ عند جنبالط {
ومســاء، زار الوفــد رئيس الحــزب التقدمي 
اإلشرتا وليد جنبالط، يف كليمنصو، وتم خالل 

اللقاء البحث يف آخر التطورات السياسية.

{ عند الحريري {
كام زار الوفد الرئيس ســعد الحريري يف »بيت 
التطورات واألوضاع  الوسط«، وجرى عرض آلخر 
العامة يف لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية بني 

البلدين.

رن مع ج د ال الو

وعــــــكــــــر وديــــــــــــــــــــــاب  بـــــــــــــــري  ار  املـــــــــــانـــــــــــي  يــــــــــــــــــر  و

ر مجتمعة مع بر ع
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املالكة وجته  قة  من  الــزو  ء  اخــ
فا وتعيين الزوجة   بعد استفحا الخ

ــائــيــا عــلــى  املــوجــودا ــ حــارســا 

املحامي نارض كسبار

اعترب قايض االمور املســتعجلة يف امل الرئيس 
السيد محمد وسام املرتىض ان املدعية الزوجة هي 
املالكة للشــقة موضوع الدعوى، وان مثة خالفات 
قوية متادت واســتفحلت بينها وبني زوجها املدعى 
عليه جعلتهــام يف حالة هجر فعليــة وواقعية، 
حملتها عىل ترك الشــقة. وان املدعــى عليه اوىل 
تربيرا ملرشوعية اشغاله بأنه هو من قام بدفع مثن 

تلك الشقة.
واعترب الرئيس املرتــىض ان املدعى عليه تخبط عىل 
نحو واضح بعدم الجدية اذ يقول يف الئحته الجوابية 
االوىل بأنه هو من قام بدفع مثن تلك الشــقة يف حني 
انه يقول يف الئحته الجوابية الثانية بأنه دفع الرصيد 

فقط.
كام اعترب انــه ال ميكن للزوج الرتع بالرابطة الزوجية 
سببا الستمرار اشغاله للشــقة رغام عن ارادة مالكتها 
زوجته التي ال تفرض عليهــا مقتضيات تلك الرابطة ان 
تؤمن لزوجها مســكنا يقيم فيه وقــىض بالزامه اخالء 

الشقة.
اما يف ما خ موجودات املنزل فقد قرر تعيني املدعية 

حارسا قضائيا عىل موجوداته بعد اجراء جردة بها.
ومام جاء يف الحكم املعجل التنفيذ عىل اصله والصادر 

بتاري 200٣/٣/٣1.
بناء عليه،

حيث يتمحور جل النزاع الحارض حول مدى توفر حالة 
التعدي الواضح عىل الحقوق املــربرة لتدخل هذا املرجع 
لوضع حد لها عىل ما تن عليه الفقرة الثانية من املادة 

٥7 من قانون أ.م.م.
اذ تديل املدعية بأنها املالكة للقســم موضوع الدعوى، 
وبأن املدعى عليه يشــغل هذا القســم رغام عن ارادتها 
ويرفض االخالء، يف حني يرد هذا االخريمبرشوعية اشغاله 
مدليا بأنه اشرتى تلك الشــقة وقام بدفع مثنها مضيفا 
بأنه ويف جميع االحوال فأن حقه باالشغال مستمد من 
 الرابطة الزوجيــة التي ما زالت تجمع بينه وبني املدعية.

وحيث مــن الثابت بصورة ســند امللكية املــربزة ربطا 
باالســتحضار ان املدعية هي املالكة للقســم موضوع 

الدعوى.
وحيث من املسلم به بني الفريقني ان مثة خالفات 
قوية متادت واســتفحلت بني املدعيــة وبني زوجها 
املدعى عليه جعلتهام يف حالة هجر فعلية وواقعية 
وحملتها عىل ترك الشــقة التي كانت تشكل منزلهام 
الزوجي، وعــىل االنتقال هي وولديهــا لالقامة مع 

ذويها.
وحيث ادىل املدعى عليه، مــام ادىل تربيرا ملرشوعية 

اشغاله، بأنه هو من قام بدفع مثن تلك الشقة.
وحيــث وان كان يخــرج عن ســلطان هــذا املرجع، 
وفقا ملا هو مرســوم له من اختصــاص، امر التمحي 
والتدقيق والتثبــت من مدى صحة ما يــديل به املدعى 
عليه، باعتبار ان هذا االمر يشــكل تصديا لالســاس ال 
ميكنه اليه ســبيال، اال انــه يبقى له، بل مــن الواجب 
عليــه، التثبت من مدى جدية املنازعــة التي يثريها هذا 
 االخري للوقوف عىل مــدى اختصاصنا انعقادا او انتفاء.

وحيث ان جديــة املنازعة التي يثريهــا املدعى عليه، او 
عدم جديتها، رهــن ووقف عىل مدى جدية ما يعززها به 

ويبنيها عليه.
وحيث وفضال عــن تجايف ما ادىل به مع رصيح 
وواضــح منطوق القيــود العقاريــة ذات الحجية 
املطلقة، فأن هذا االخري مل يعزز ادالءه مبا يســبغ 

الجدية عليه.
بل عىل العكس فقد تخبــط عىل نحو ناضح بعدم 
الجدية، بني القول يف الئحتــه الجوابية االوىل بأنه 
هو من قام بدفع مثن تلك الشقة، اي بدفع هذا الثمن 
كامال، وبني االقرار يف الئحتــه الجوابية الثانية بأن 
املدعية قد دفعت مبلغ خمســة وتسعني الف د.ا. من 
مثن تلك الشقة وبأنه مل يدفع اال الرصيد البالغ ثالثني 

الف د.ا.
وحيث يكــون ما اثــاره املدعى عليه لهــذه الناحية 

مستوجبا االهامل لعدم الجدية.
وحيث من الراهن ايضا ان املدعيــة قد طالبت املدعى 
عليه باخالء تلك الشــقة اال ان هذا االخري مل يســتجب 

ملطالبتهام.
وحيــث ال ميكنه التذرع بتلك الرابطة الزوجية ســببا 
الســتمرار اشغاله لتلك الشــقة رغام عن ارادة مالكتها 
زوجتــه التي ال تفــرض عليها مقتضيات تلــك الرابطة 
ان تؤمن لزوجها مســكنا يقيم فيه اذ من املقرر قانونا، 
والســائد عرفا واجتامعا، ان الــزوج هو من يلزم بتأمني 

مسكن لزوجته ال العكس.
وحيث يكون اســتناده اىل تلك الرابطة الزوجية سببا 

لالشغال مستوجبا الرد لعدم صحته.
وحيث يكون اشغاله فاقدا ملا يربره وعاريا عام يسنده 
وبالتــايل داخال يف باب التعــدي الواضح عىل الحقوق 
العائد، وظيفيا ونوعيــا، اىل هذه املحكمة امر وضع حد 
٥7 من  له عىل ما تن عليه الفقــرة الثانية من املادة 

قانون أ.م.م.
وحيث يقت بالنتيجة الزامه باالخالء وبتسليم املنزل 

اىل زوجته شاغرا من كل شاغل.
وحيث وفيام خ موجودات هــذا املنزل نرى تعيني 
املدعية حارسا قضائيا عليها ريثام يفصل املرجع املخت 

بامر ملكيتها.
وحيث مستقرة هذه املحكمة عىل ان اشغال ملك الغري 
تعديا يختزن الرضورة املربرة العطاء الحكم صفة النفاذ 

عىل االصل.
وحيث يف ضــوء التعليل الســابق، والنتيجة املنتهى 
اليها، مل يعد مثة داع للبحث يف سائر ما زاد او خالف من 

مطالب واسباب، او ملزيد من البحث.
لذلك

نحكم:
بالزام الســيد باخالء القســم العارش من العقار رقم 
1126 انطلياس، وبتســليمه اىل املدعية السيدة عىل ان 
تعني هذه االخرية حارســا قضائيا عــىل موجوداته بعد 

اجراء جردة بهذه املوجودات
بتضمني املدعى عليه النفقات كافة، وبرد كل ما زاد او 

خالف.
حكامً معجل التنفيذ نافذا عىل اصله صدر وافهم علنا 

يف جديدة امل بتاري 200٣/٣/٣1.

ــــــــن ــــــــ ر ــــــــــــى بـــــــخـــــــطـــــــر ومــــــــصــــــــيــــــــر صــــــــــّحــــــــــة املــــــــــــر
ــدون ــ ــا ــ ــن ــ ــّر... واملـــعـــنـــيـــون يُ ــ ــم ــ ــت ــ ــس ــ ــن م ــي ــن ــق ــي فــــي ت ــائـ ــربـ ــهـ تــــّيــــار كـ

باميال كشكوريان السمراين

هو قدر حّتم عىل املواطن اللّبناين العيش يف أسوأ الظروف 
التي تُهّدد حياته اليومية وتضعــه رهينة أوضاع إحتامعية 
تتألأل من سيىء اىل أســوأ، فتعايش معها مبا أّن ال حول وال 

قّوة...
إمنّا وترية اإلنهيارات التي تسود لبنان يف السنتني األخريتني، 
تتصاعد بشّدة لدرجة عدم قدرة املواطن عىل تحّملها أو حّتى 
استيعابها مبا أنها تهطل كاملطر... فلبنان يعيش شتاء، أمطاره 

مشاكل وانهيارات اقتصادية واجتامعية جّمة!
وصل اللّبنايّن حتامً اىل أعىل درجات سلّم اإلنهيار، خاّصة 
مع دّق ناقوس الخطر الطّبــي الذي يعاين يف كاّفة مجاالته 
خاّصة وأنّه ُمرتبط بقطاعات أخرى... فاملشكلة الكربى اليوم 

هي أزمة الكهرباء ومدى تأثريها عىل القطاع الصّحي.

{ مدير عام مستشفى رفيق الحريري
يرفع الصوت... {

دّق الدكتور  فــراس األبيض، مدير عام مستشــفى رفيق 
الحريري الحكومي، ناقوس الخطر  املُستجّد الذي يُهّدد حياة 
املــر واملواطنني وهو أزمة املحروقات وتأثريها الســلبي 
عىل واقع املستشــفيات التي تُعاين أصالً من نق حاّد يف 
املعّدات وأتت أزمــة الكهرباء واملحروقــات لتق عىل ما 
تبّقى من محاولــة انقاذ حياة املواطنني، وقــال ل »الديار«: 
»األزمة املســتجّدة خطرية جــّداً عىل حالة املــر الذين 
يفرتشون املستشفيات، فاملعّدات بحاجة لتّيار كهربايئ، كذلك 
بّرادات األدويــة وغريها، ومن يُعّول عــىل املولّدات الخاّصة 
باملستشفيات، فال شــّك بأنّها أيضاً غري قادرة عىل استيفاء 
الواجب بســبب النق يف مــاّدة املازوت وارتفاع ســعره، 
فاملستشــفيات بحاجــة ُملّحة للتّيار الكهربــايئ وإال حياة 

املواطنني املر ستكون يف خطر أكرب«.
وعن ُســبل حّل هذه األزمــة يف املستشــفيات وكيفية 
ُمعالجتها، ناشــد »جميع املســؤولني عاّمة ووزارة الطاقة 
خاّصة بالترسيع يف إيجاد الحلول ألّن صّحة املر يف خطر، 
فاملرض ال ينتظر تّيارا كهربائيا، وال األدوية تنتظر صالحيتها، 
واألسوأ عاّمة مع انتشار »ُمتحّور دلتا« ومع اقرتاب لبنان من 

الخريــف، وهو فصل  فصل 
األوبئــة واألمــراض، فمن 
املتوّقــع الزيــادة يف أعداد 
جهة  من  كورونــا  إصابات 
أخرى،  جهة  من  والرشــح 
حّل  اىل  بحاجة  فاملشــكلة 
جــذري، والحّل بيــد وزارة 

الطاقة ووزارة الصّحة!«.
الديــار متابعة  حاولــت 
القضية مــع وزارة الصّحة 
أّن  أكّــدت مصادرها  التــي 
جامعة  وطنيــة  املشــكلة 
الحّل  متابعة  صدد  يف  وهي 
مــع وزارة الطاقة، عىل أمل 
الوضع  ألّن  القريب  اإلنفراج 
املر  صّحة  لناحية  دقيق 
املُهــّددة بالخطر وعدم قدرة 
عىل  املستشــفيات  مولّدات 

تغطية انقطاع التيار الكهربايئ الذي يشهد تقنيناً ُمتصاعداً«.
يف الجهة املقابلة، أشارت مصادر وزارة الطاقة لـ »الديار« 
أّن العمل عىل إيجاد حلول لألزمة يف ســريه املستقيم خاّصة 
وأّن الحكومة تعمل عىل الحّل ولو ببطء، إال أّن األيدي ليســت 
مكتوفة، وال مُيكن للوزارة أن تُزّود املستشــفيات دون سواها 
بالتّيار الكهربــايئ أو بالفيول، فالعمليــة ُمرتبطة بالوطن 

ككُّل«.
حياتياً، خليــل )٥٥ عاماً( مريض كىل، يخضع لجلســات 
غسيل الكىل مرّتني اىل ثالث مّرات يف األسبوع، يروي للديّار 
ُمعاناته األســبوعية:« أواظب عىل جلسات غسيل الكىل منذ 
أكرث من 7 سنوات، ما يستوجب أن أخضع لها مرّتني اىل ثالث 
مّرات يف األسبوع، إال أنني اليوم وكليتّي رهينة تّيار كهربايّئ 
مفقود يف املستشفى بسبب التقنني، ورهينة جدول املستشفى 
الذي يرسي مفعوله بعــد إراحة مّولدها الخاّص، فُبّت أخضع 
للجلســات مرّة اىل مرّتني فقط يف األسبوع األمر الذي يؤثّر 
بطبيعة الحال ســلباً عىل حالتي الصحّيــة، فهذا هو لبنان، 
وهكذا اعتدنا أن نعيش فيه، مذلولني، مكســورين، مسلوبة 

كرامتنا رغامً عّنا  يحيــا الّزعيم، والزعامء يف بالدنا كُرث، 
ميّرون فوق جروحونا  يبنوا ثرواتهم وعروشهم الهّشة... 
فأيــن هم من دعوات أمّهات األطفال التــي يعاين أبنائها من 
األمراض والتي إن وجدت الــدواء، يفقد صالحيته ويُتلف مع 
غياب التيار الكهربايئ؟ أين هم من عذاب الضمري تجاه شعب 

مل يعرف الهناء يف لبنان يوماً؟
آمل يف إيجاد حّل قريب  يتســّنى يل ُمتابعة عالجايت، 
واملحافظة عىل صّحتي مع أين شــبه متأكّــد أنّه ال أمل... 
األمل مفقــود، واملواطن وحده الذي يبحــث عنه، لكن دون 

جدوى...!«.
عبثاً يُحاول املواطن يف لبنان أن يحظى بالســالم العاّم، 
فالخّضات والنكسات باتت واحدة من أفراد العائلة، تعيش 
معه، تتشــارك يومّياته التي متّر ُمتشابهة، كئيبة، حزينة 
عىل أيام مت كان من املُفــرتض أن تكون أفضل األيام، 
اال أّن يف لبنان، نعيش دامئاً أجمل ســنني عمرنا يف أسوأ 

األوضاع.
ىل متى ســتبقى املعاناة قابعة يف حياة املواطن؟ وهل  ف

ء التّيار حياة املواطنني الصّحية والنفسّية...؟ سي

ترب ا الدع  ورفــع   .. األســوا  يكفي  يعد  ل  و  ــا امل  .. تتفا ا  املحرو مــة 
زياد العسل 

يعاين لبنان سلســلة ازمات مرتتبطــة ارتباطاً وثيقاً عىل 
شــّتى الصعد ولعّل أزمة املحروقات التي تعصف بالوطن هي 
ابرز هذه االزمات التي باتت تنذر بانفجار اقتصادي واجتامعي 
يومي نظراً الرتباط هذا القطاع بشّتى مفاصل الحياة اللبناين 
ومصدر رزق شعب وسريورة اقتصاد وطن يحكمه ساسة ال 

مثيل لضامئرهم يف تاري البرشية جمعاء.
ازمات يومية عىل محطاّت املحروقات تؤّدي اىل شجار بني 
املنتظرين يف طوابري القهر والذل وهذا ما يؤّدي أحياناً اىل تطّور 

األمور وانفالتها من تحت سيطرة اعصاب املواطن اللبناين...
يروي املواطن البقاعي سعيد ل »الديار« أنه انتظر ما يقارب 
الســاعتني ونصف عىل احدى املحطات حيــث ان هذا الصرب 
الطويل كانت نتيجته انقطاع الكهرباء ومطالبة عامل املحطة 

له أن يعود ظهراً ريثام تكون الكهرباء قد عادت من جديد.
ويف مقلــب آخر تروي ســهام وهي مواطنــة كانت تقل 
امها اىل املستشــفى ان املعجزة االلهية ترأفت بحال امها التي 

لوال شفقة ســيارة اخرى عليها وايصالها للمستشفى لكانت 
توفيت... وكل هذا وهناك قلة اخالق صاحب  املحطة الذي قال 

لها عىل ما ذكرت: »دبّري حالك ».
وقــال عضو أصحاب محطات املحروقــات جورج الباكس 

ل »الديــار« ان األزمــة 
الحقيقية اليوم هي أزمة 
باالضافة  املازوت،  مادة 
التي  البنزين  مادة  الزمة 
نعيشــها منــذ مدة من 
الزمن ولكن ازمة املازوت 
بظاللها  وترمي  تعصف 
املؤسسات  معظم  كون 
تتعلق  النقل  ووســائل 

بهذه املادة«.
»انقطــاع  اضــاف 

الكهرباء ادى اىل زيادة الطلب عىل املازوت بكميات اكرب بكثري 
من قبل املولــدات واملصانع واملباين واملحال التجارية ومرصف 
لبنــان مل يؤمن اعتــامدات تعوض عن نقــ كهرباء لبنان 

ورأينا أن الطلب قد زاد ملا يقارب سبعة عرش مليون ليرت بعدما 
كانت حواىل تســعة ماليني ليرت وهذا ما دفع منشآت النفط 
الصدار بيان يؤكد التوقف عن تسليم مادة املازوت حتى مجيء 
اعتامدات جديدة من املرصف املركزي وهذا ما سيستمر ملا يقارب 
االســبوعني باالضافة اىل أن املخــزون املوجود عند الرشكات 
الخاص ال يكفي بتاتا الكرث من اســبوعني لذلك عىل مرصف 
لبنان أن يؤمن باخرة ملنشــآت النفط وترسيــع االعتامدات 
للرشكات الخاصة والحل الجذري اليوم هو رفع الدعم املرشوط 

ببطاقة متويلية تكون مناسبة كحل مقابل لرفع الدعم«.
واشــار اىل ان »املقاربة التي تحدثنا بها يف هو رفع املبلغ 
ملا يقارب مئتي دوالر امري لحواىل 00 الف عائلة لبنانية، 
,1 مليار دوالر،ويف الوقت نفسه يؤدي  مبا يكلف ما يقارب 2
هذا االمر اىل زيادة ثقة املؤسسات الدولية ،ولكن ال حياة ملن 
ننادي باملطلق فهم يعيشون يف كوكب اخر مختلف عن هموم 

وشؤون وشجون الناس  اليومية«.
وسط هذا املشــهد املظلم يبقى السؤال الذي يطرح نفسه 
عىل بســاط البحث: إىل متى ســيبقى هذا الشعب يُستعمل 

وقوداً يف حرب ال ناقة له فيها وال جمل؟

ـــــــة الـــــــبـــــــطـــــــا
ــة ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
خــــــبــــــر كــــــــــــان  

ــادئـــة ـ ــة الـــعـــامـــة وســـــ اجــــــــواء  ــويـ ــانـ ـ ــ ــادة الـ ــ ــه ــشــ ــ ــا ال ــانـ ــحـ ــتـ ــ امـ ــ ــط ــ ان
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ــ ــي ــ ــم ــرســ ــ ــادة ال ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــمـ ــيـ ـ ــى  ــ ــل ــ وب لـــلـــحـــفـــا ع املــــــجــــــ

انطلقت صباح امس المتحانات الرسمية لشهادة الثانوية 
العامة والشهادة املتوسطة للمرشحني الذين تقدموا بطلبات 
حرة، يف مختلف املحافظات، وســط تدابري امنية واجراءات 
وقائية، ويف اجواء تربوية هادئــة ومريحة، وفقا لتقارير 

مندويب »الوكالة الوطنية لالعالم«.
وقــد أرشف وزير الرتبيــة والتعليم العــايل يف حكومة 
ترصيــف االعامل الدكتور طارق املجذوب، عىل عملية ســري 
اإلمتحانات، وحرض فجر اليــوم إىل دائرة اإلمتحانات، حيث 
كان يف استقباله املدير العام للرتبية بالتكليف رئيس اللجان 
الفاحصة فادي يرق، ورئيسة دائرة اإلمتحانات الرسمية أمل 
شــعبان، وكبار موظفي الوزارة وأعضــاء اللجان الفاحصة، 
واطلع عىل انهاء طباعة األســئلة وتغليفها وختمها بالشمع 
األحمر، وانطالقها مع دوريات قوى األمن الداخيل إىل مراكز 

اإلمتحانات الرسمية يف املناطق اللبنانية كافة.
وتابع الوزير املجذوب مع الوزارات املختصة املتعاونة يف هذا 
اإلســتحقاق الوطني الكبري، فتواصل مع وزارة الدفاع وقيادة 
ن إىل  الجيش، ووزارات الداخليــة والصحة واالتصاالت، واط
ان الجيش اللبناين والقوى االمنية عملوا عىل اعادة فتح بعض 

الطرق التي قطعت لفرتة قصرية السباب معيشية.
كام اطلع من غرفة عمليات اإلمتحانات عىل انتظام العملية 
وهدوء األجواء وحضور املرشــحني وجميــع املعنيني، وذلك 

بحامية القوى األمنية والعسكرية.
وهنأ الجميع بهذه اإلنطالقة الســليمة، مؤكدا »العمل مع 
جميع الرشكاء من أجل إنجاز هذا اإلستحقاق، والحفا عىل 
قيمة الشهادة الرســمية اللبنانية لدخول مؤسسات التعليم 

الجامعي والتخص يف الداخل والخارج«.

{ بريوت {
ففي بريوت والضاحية الجنوبية، احيطت مراكز االمتحانات 
بتدابري امنية معتادة وســط هدوء وجهود لنجاحها، يف ظل 
قطع بعض الطرق من دون ان يرتك اي خلل يؤثر عىل حســن 

سريها وانطالقها حيث ميكن وصفها باكرث من جيدة .

{ النبطية {
ويف النبطيــة، انطلقت االمتحانات وســط تدابري امنية 
للجيش وقوى االمن الداخيل وارتياح لدى الطالب، مع تسجيل 

غياب خفيف من دون تسجيل أي شكوى.
وتفقد رئيس املنطقة الرتبوية يف املحافظة أكرم أبو شــقرا 
ســري االمتحانات يرافقه مســؤول االمتحانــات يف املنطقة 
الرتبوية رامي طفييل، واشــار اىل انها »تجري بهدوء وارتياح، 
ونحن نطبق تعليامت وزير الرتبية واملدير العام للوزارة ونتعاون 

مع وزارة الصحة لتطبيق االجراءات الوقائية املطلوبة«.
من جهتها، جالت رئيســة دائرة الرتبية يف النبطية نشأت 
الحبحاب عىل عدد من مراكــز االمتحانات ووصفت األجواء 

بااليجابية واملريحة.

{ صيدا {
ويف صيدا تفقد رئيس املنطقة الرتبوية يف الجنوب الدكتور 
باســم عباس عملية ســري االمتحانات وقال:«ملسنا ارتياحا 
بنســبة عالية جدا لدى الطالب و رؤســاء املراكز واملراقبني، 
وامنا كل ما يلزم من االمور اللوجســتية السيام تلك املتعلقة 
بتأمني مادة املازوت لكل املراكز  ال يبقى اي ثغرة تعيق سري 

االمتحانات«.
واضاف:«عملت وزارة الرتبية عىل مراعاة الجانب النف 
للطالب واتت االســئلة بشكل سلس ومريح، ونحن كمنطقة 
تربوية نتابع كل املســتجدات املتعلقــة باالمتحانات وحتى 
الساعة مل تســجل اي مشــكلة«، الفتا اىل انه تم »تسجيل 
غياب حالتي كورونا وقد ابلغت املنطقة باصابتهام وسنتخذ 

االجراءات الالزمة يف هذا املوضوع«.

{ مرجعيون {

كذلك عمت اجواء الهدوء عىل مركزي االمتحانات يف مرجعيون.

{ الكورة {
بدورهم قدم طالب الكورة يومهم االول من االمتحانات بجو 

هادىء ووسط تدابري منية.

{ اقليم الخروب {
ويف اقيــم الخروب عمت اجواء مريحة عىل عملية ســري 

االمتحانات.

{ بعلبك {
من جهته، تفقد رئيس املنطقة الرتبوية يف محافظة بعلبك 
الهرمل حســني عبد الساتر ســري االمتحانات الرسمية التي 
خضع لها اليوم 1٣24 طالباً يف شــهادة الثانوية العامة، من 
10 مرشحاً  1٣6 مرشحاً، منهم 227 علوم عامة، و7 أصل 
لفرع علوم الحياة، بغياب 7 طــالب علوم عامة، و ٣7 علوم 

حياة.
يف حني أن مرشــحي الشهادة املتوســطة- طلبات حرة 

عددهم 106، غاب منهم ٥1 تلميذا. 
وأشار عبد الساتر إىل أن »االمتحانات يف يومها األول تسري 
بشكل طبيعي، وضمن أجواء تربوية مريحة، قد توزع طالب 
الشــهادة الثانوية العامة الذين بلغت نســبة حضورهم يف 

فرعي علوم الحياة والعلوم العامة 7 
 عــىل 11 مركزاً هــي: ثانوية بعلبك الثانيــة للبنات، 
ثانوية جودت رستم حيدر، ثانوية الفاكهة، ثانوية رأس 
بعلبك، متوســطة ســليم حيدر، ثانوية بريتال، ثانوية 
شمســطار، ثانوية الهرمل الرســمية، متوسطة بعلبك 
الثانية، ومتوسطة اللبوة. يف حني أن مرشحي الشهادة 
املتوسطة الذين تقدموا بطلبات حرة توزعوا عىل مركزين 
هام: متوسطة دورس، ومتوســطة رأس بعلبك، وبلغت 

. نسبة حضورهم ٥2 

{ صور {

ويف صــور انطلقت االمتحانات، وســط تدابري امنية يف 
محيط املراكــز، باالضافة اىل تدابري صحية وتباعد اجتامعي 

منظم اتخذه املسؤولون والطالب
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ــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد ا

ترأســت وزيرة العمل يف حكومة ترصيف 
االعامل مليا ميني، أمس يف مكتبها، اجتامعا 
تشــاوريا عن إمكانية زيــادة بدل النقل يف 
القطاع الخــاص، حرضه عن االتحاد العاميل 
العام رئيســه بشارة األســمر وحسن فقيه 
وســعد الدين حميدي صقر وجــورج علم، 
وعــن جمعية الصناعيني جــورج نرصاوي، 
ومنري البســاط واحمد جابر، رئيس املجلس 
االقتصادي واالجتامعي شــارل عربيد، وعن 

اإلحصاء املركزي زياد عبدالله.
وتم تداول األوضاع املعيشية واالجتامعية 
يف لبنان يف ظل غالء املعيشة الذي أثر بشكل 
كبري يف القــدرة الرشائية لــدى املواطنني، 
وجرى تأكيد »رضورة الوصول إىل تفاهامت 
مرنة مبا يريض األطراف املعنية كافة، وتأكيد 

اهمية دميومة العمل«.
وقدمت الوزيرة ميــني وممثلو القطاعات 
مــا لديهم من أفــكار وجــرى تقويم واقع 
األجور وملحقاتــه، خصوصا بدل النقل يف 
ظل ارتفاع اســعار املحروقات. وكان توافق 

عىل: »التنســيق مع وزير املــال حول زيادة 
بدل النقل، وتأكيد مســؤولية الدولة يف دعم 
القطــاع الصناعــي وكل القطاعات من أجل 
اتفق  تأمني استمرارية عمل املؤسسات. كام 
للوصول إىل  والتشاور  البحث  عىل استكامل 
التي  املواضيع  معالجة  حول  توافقية  صيغة 

طرحت«.

النقــــــل الحاصل يــــــادة تعرفــــــة  : بح  يميــــــن 

طلب وزير االقتصاد والتجارة يف حكومة 
ترصيف األعامل راول نعمه »من املستوردين 
وأصحــاب املؤسســات التجاريــة، خفض 
األسعار بأق رسعة وبشكل ملحو قبل 
، وذلك مع االنخفاض  صباح الغد كحّد أق
الكبري بسعر الرصف وتحسساً مع املواطنني«، 
ان »استمرارهم يف التالعب باالسعار  مؤكداً 
أو الغش ســيعرّضهم اىل اقــ العقوبات 

قفالهم«. وصوالً اىل الطلب من القضاء ب
كذلك أكد يف بيان أن »فرق مديرية حامية 
استناداً  الرقابية  جوالتها  ستواصل  املستهلك 
اىل القوانني املرعية اإلجراء لحامية املستهلك، 
والوزارة التي تتفهم االرتفاع بأســعار بعض 
الســلع يف حال ارتفاع سعر الرصف، إال انها 
تحّذر من متادي بعض أصحاب املؤسســات 
التجاريــة يف عــدم خفض األســعار مع 
انخفاض سعر الرصف، وهو أمر غري مقبول 
ال أخالقياً وال مهنياً يف ظل الظروف الصعبة 

التي يعاين منها اللبنانيون«.
وليس بعيــداً، داهم مراقبو وزارة االقتصاد 
املواد  عدداً مــن مســتودعات مســتوردي 
األسعار  النظر يف  عادة  ب الغذائية، مطالبني 

بعد تراجع سعر رصف الدوالر.

ــاب ــ ــحـ ــ ــن واصـ ــ ــورديـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــب املـ ــ ــالـ ــ نـــعـــمـــه طـ
ــ االســـعـــار ــي ــخــف ــت ــة ب ــاريـ ــجـ ــتـ ــا الـ ــ ــس ســ ــ ــ امل

للضامن  الصنــدوق  عــام  مديــر  أصدر 
الرقم  حمل  كر  قــراراً  محمد  االجتامعي 
412 بتاريــ 2021/7/26  قىض مبوجبه 
سلفات  معه  املتعاقدة  املستشــفيات  إعطاء 
مالية عن شــهر متّــوز 2021 بلغت قيمتها 
حوايل 46 مليار ل. ل. توزع بني املستشفيات 
املبالغ اىل حسابات  واألطباء، وستحول هذه 
املستشــفيات واللجان الطبّيــة فيها خالل 

األيّام القليلة املقبلة«.
العامة يف  العالقــات  وصدر عن مديرية 
البيــان اآليت: »بالرغم من  صندوق الضامن 
األزمــة االقتصادية واملاليــة الخانقة التي 
يشــهدها لبنان واالنهيار الــذي طال أغلب 
مفاصل حياة املواطن اللبناين، إاّل أن الصندوق 
الوطني للضامن االجتامعي، وبالرغم من كل 
ما يواجهه من صعوبات يسعى بكل ما أويت 
من قّوة ومقومات لالستمرار يف تأدية دوره  
يف حفظ األمن االجتامعــي والصّحي لثلث 
الشعب اللبناين، أالمر الذي يعّد إنجازاً حقيقيا 
يف ظّل ما تشهده العملة الوطنية من تدهور 
 ، االمري الدوالر  مقابل  رصفها  ســعر  يف 
تصاحبه هجرة النخب من األطباء واملمرضني، 
التي باتت  تضاف اىل ذلك أزمــة املحروقات 
تشــكّل تهديداً خطراً  عــىل القطاع الصّحي 

. واالستشفايئ وصّحة املر
مدير  أصدر  باملسؤولية،  االلتزام  باب  ومن 

عــام الصندوق الدكتور محمــد كر  قراراً 
بتاري 2021/7/26 قىض  الرقم 412  حمل 
مبوجبه إعطاء املستشــفيات املتعاقدة معه 
بلغت  سلفات مالية عن شــهر متّوز 2021 
قيمتهــا حــواىل 46 مليــار ل.ل. توّزع بني 
املستشــفيات واألطباء وســوف تحّول هذه 
واللجان  املستشــفيات  حسابات  اىل  املبالغ 

الطبّية فيها خالل األيّام القليلة املقبلة.
وبهذه املناســبة، يذكّر املدير العام الدولة 
اللبنانّيــة ووزارة املالية بــرضورة تنفيذ ما 
تّم التوافــق عليه مؤّخراً مــع معايل وزير 
بتسديد دفعات شهريّة  د.غازي وزين  املالية 
أّن  دوريّة لغاية نهاية العام 2021 وبخاّصة 
دفعة شــهر متّوز مل تصل بعد اىل حسابات 
أنّنــا أصبحنا يف منطقة  الصندوق، ويحّذر 
أّي  الخطر حيــث ال يحتمــل واقع الحــال 
تأخري وإاّل ســوف نكون أمام خطر االنفجار 

االجتامعّي والصحي الحتمّي«.
الصحايف  املؤمتر  أرجىء  آخر،  عىل صعيد 
املشــرتك الذي دعا إليه املدير العام للصندوق 
كر  محمد  االجتامعــي  للضامن  الوطني 
األسمر  بشارة  العام  العاميل  االتحاد  ورئيس 
»لرشح مخاطر ترشــيد الدعم ورفع أسعار 
األدوية واملستلزمات الطبية«، من يوم غد اىل 
2 الجاري الســاعة الحادية عرشة  األربعاء 

قبل الظهر يف مبنى االتحاد العاميل.

واالطباء للمستشــــــفيا  املالية  الســــــلفا   : كركي 
الخطــــــر مرحلــــــة  مــــــن  تربنــــــا  وا مســــــتمرة.. 

بعد تفريغ حمولة عدد من بواخر املحروقات، 
شهدت ســوق املحروقات بعض االنفراج مع 
تزويد محطات املحروقات بالبنزين، فيام أزمة 
املازوت ال تزال عىل حالها... ويف املعلومات تم 
تفريغ 0 ألف طن مــن البنزين ما يؤرش إىل 
انفراج حتى ٥ آب املقبل. عضو نقابة اصحاب 
محطات املحروقــات الدكتور جورج الرباكس 
أكد »اننا بدأنا نلمس االنفراجات يف ما يتعلق 
بالطوابــري عىل املحطات، الن مــادة البنزين 
ستتوافر بشــكل افضل نتيجة تفريغ البواخر 
واعطــاء املوافقات ودفــع الفواتري من قبل 

مرصف لبنان للرشكات املستوردة«.
امــا بالنســبة إىل املــازوت، فقــال يف 
ترصيح »املشــكلة اكرث تأزما بســبب تقنني 
الكهرباء الذي يفوق العرشين ســاعة، وهذا 
االمر يتطلب احتياجات مضاعفة من املازوت، 
وال يوجد يف مرصف لبنــان اعتامدات كافية 
االســترياد. ومن جهة  الرشكات من  لتتمكن 
اخرى فان منشــآت النفط مقفلة وال تســلم 
املازوت«، معتــربا »ان موضوع املازوت معقد 

وصعب«.
وناشــد الرباكس رئيس الجمهورية العامد 
ميشال عون ورئيس حكومة ترصيف االعامل 
حســان دياب »الطلب من حاكم مرصف لبنان 
رياض ســالمة تخصي عدد مــن البواخر 
النفط، حتى نتمكن من  استثنائياً الســترياد 

التخفيف من وطأة االزمة ريثام يصبح االتفاق 
مع العراق حيز التنفيذ«. وشــكر العراق عىل 
»اللفتــة الكرمية ملســاعدتنا يف حل االزمة، 
لكن علينا ان ننتظــر وصول الفيول اىل لبنان 
الذي تستعمله املعامل يف  واستبداله بالفيول 
رشكة الكهرباء«. ونفى ما يشــاع عن وجود 
بنزين 0 و ٥ اوكتان يف االسواق، مؤكداً ان 
»املحطات ال تستلم إال بنزين ٥ اوكتان املوافق 
عليه من وزارة الطاقة التي تتأكد من مطابقة 

املواصفات«.

{  ابو شقرا {
املحروقات  موزعي  السياق، قال ممثل  يف 
100«: بعد  لبنان ٥ لـ«صوت  أبو شقرا  فادي 
عطلــة العيد وافق مرصف لبنــان عىل فتح 
اعتامدات لعــدد من البواخــر وتواصلنا مع 
بتوزيع  الــرشكات وتلقينا وعــداً  رؤســاء 
املحروقات عــىل املحطات ومــن املرجح ان 
تكون الطوابري قد شــارفت عىل االنتهاء بني 

االثنني والثالثاء.
من جهة أخرى، توقع أبو شــقرا أن يشهد 
السوق ارتياحاً ابتداء من يوم غد نتيجة كميات 
البنزين التي توّزع اليــوم بعد تفريغ حمولة 
البواخر. ويف حديــث اىل »صوت كل لبنان«، 
أشــار اىل وجود صعوبــة يف حلحلة أزمة 

املازوت حتى نهاية األسبوع الجاري.

و معّقدة مة املا ب.. و انفرا في البنزين حتى  

ســالمة  رياض  لبنان  مرصف  حاكم  وجه 
كتابا اىل رئيس جمعية مرصف لبنان الدكتور 
حول  إضافية  إيضاحات  تضمن  صفري،  سليم 
األســايس رقم 1٣٣٣٥  القرار  أحكام  تطبيق 
رقم  االســايس  )التعميم   2021/6/ تاري 
1٥(، عطفــا عىل كتاب رقم 1/10٥٥ تاري 

.2021/6/2
الرسية  رفــع  بأمنــوذج  الكتاب  وأرفــق 
املرصفية الــذي يقتــ ان يوقعه صاحب 
الحســاب الخاص املتفرع مــن دون ان يقوم 
املرصف املعنــي بفرض أي التزامات أو رشوط 
أو تعهدات أو اجراءات غري منصوص عليها يف 
القرار املذكور بغية إفادة عمالئه من أحكامه.

وجاء يف كتاب سالمة :
املوضوع: ايضاحات اضافية حول تطبيق احكام 

2021/6/ القرار االسايس رقم 1٣٣٣٥ تاري 
1٥(، عطفا عىل كتابنا  )التعميم االسايس رقم 
ما  2021/6/2، وبناء عىل  تاري  رقم 1/10٥٥ 
جرى التداول به يف االجتامع الذي عقد يف مرصف 

لبنان بتاري 2021/7/12 
يهم مرصف لبنان توضيح ما ييل:

اوال: بغية اســتفادة اي شخ طبيعي صاحب 
حســاب مقيم او غري مقيم )يف ما ييل »صاحب 
الحساب«( من احكام القرار االسايس رقم 1٣٣٣٥ 
 )1٥ /2021/6 )التعميم االســايس رقم  تاري 
الدائنة كافة  يعتمد مجمــوع ارصدة حســاباته 
بالعمالت االجنبية مبا فيها الحسابات ذات الصلة 
التي يشــارك او يكون طرفا فيها او يستفيد منها 
قبل  املكونة  باالتحاد...(  او  املشــرتك  )كالحساب 
201 لــدى اي مــرصف عىل حدة وذلك  /10/٣1

عىل ان:
أ- تحتســب هذه االرصدة كام هــي موقوفة 
بتاري 2021/6/٣0 رشط ان يكون املبلغ ما زال 
متوفرا بتاري االستفادة من احكام هذا القرار وال 

.201 يتعدى الرصيد املتوفر بتاري ٣1/10/
ب- ال يشمل هذا االحتساب:

- رصيدالحســابات بالعمالت االجنبية املجمدة 
 Cash collateral and cash( كضامنــة نقديــة

.)contingent liabilities
- ارصدة حســابات »االمــوال الجديدة« وفقا 
ملفهــوم القرار االســايس رقــم 1٣217 تاري 

/2020/4 )التعميم االسايس رقم 1٥0(.
- املبالغ املحولة من اللرية اللبنانية اىل العمالت 

.201 االجنبية بعد تاري ٣1/10/
ج- تنزل منها، حرصا:

- قيمة الســحوبات النقدية بالعمالت االجنبية 
)banknotes( والتحاويــل اىل الخــارج مبا فيها 
للطــالب والتحاويل املحلية املنفذة عرب مراســل 

الخارج  الخــارج واملبالغ املســتعملة يف  يف 
بواســطة البطاقات املرصفية وذلك بعد تاري 
201 عندما تكــون من غري االموال  /10/٣1
الجديــدة وفقا ملفهوم القرار االســايس رقم 
)التعميم االسايس   2020/4/ تاري   1٣217

رقمم 1٥0(.
الجزء مــن حســابات »صاحب  قيمــة   -
لدى  االجنبية  بالعمــالت  املدينة  الحســاب« 
املرصف املعني التي تم وسيتم تسديدها، باللرية 
اللبنانية اســتنادا الحكام املمقطع خامسا من 
املــادة الثالثة مكرر من القرار االســايس رقم 
)التعميم االسايس  تاري 2001/2/21   7776
رقم 1 املعدل مبوجب التعميم الوســيط رقم 
٥6( وذلك لغايــة 2022/6/٣0 او لغاية تاري 
التســديد الكامل لهذه الحســابات املدينة، ايهام 

اقرب.
- ثانيــاً: ميكــن للموظفني او لالجــراء الذين 
يتلقــون رواتبهم بالدوالر االمري االســتفادة 
من احكام القرار االســايس رقــم 1٣221 تاري 
2020/4/21 )التعميم االسايس رقم 1٥1( لسحب 
رواتبهم فقط، دون ان يحرمهم من حق االستفادة 
ممن احكام القرار االســايس رقم 1٣٣٣٥ تاري 

.)1٥ /2021/16 )التعميم االسايس رقم 
ثالثا: تأكيدا للمقطع سادســا من املادة الثالثة 
 2021/6/ من القرار االساي رقم 1٣٣٣٥ تاري 
نرفق لكم ربطا امنوذج رفع الرسية املرصفية الذي 
يقت ان يوقعه صاحب الحساب الخاص املتفرع 
دون ان يقوم املرصف املعني بفرض اي التزامات او 
رشوط او تعهدات او اجراءات غريمنصوص عليها 
يف القرار املذكور بغية  افادة عمالئه من احكامه.

ــن ــمـ ـ ــ ــر تـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ رســـــــــــــل كــــــتــــــابــــــا الــــــــــى صـ مـــــــة  ســـــــ
1 ــــــــ  ر ــ  ــ ــي ــ ــم ــ ــع ــ ــت ــ ال تـــطـــبـــيـــ  حــــــــو  ــــــاحــــــا  ايــــــ

»تراُجع سعر رصف الدوالر مؤرش إيجايب ويُريح 
األســواق املالية واملرصفية يف مختلف القطاعات 
االقتصادية« بحسب مصادر مرصفية مطلعة التي 
أكدت عرب »املركزية«، أن ارتفاع سعر رصف الدوالر 

كان »سياسياً«.
الدوالر  أن »استمرار تراجع ســعر رصف  ورأت 

مرتبط بثالثة عوامل:
- األول: إزلة العراقيل من أمــام مهمة التأليف 
وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقايت.

- الثــاين: مبارشة الحكومــة الجديدة بتطبيق 
اإلصالحات واملحادثات مع صندوق النقد الدويل.

- الثالث: اقتناع املتالعبني بســعر رصف الدوالر 
يف الســوق الســوداء، أن زمنهم قد وىّل إىل غري 
التواصل  يتعلــق مبواقع  ما  رجعة، خصوصاً يف 

االجتامعــي التــي تحّدد ســعر الدوالر 
صعوداً أو هبوطاً«.

اســتعدادها  املرصفية  املصادر  وأبدت 
لالقتصاد  العافية  إعادة  يف  »للمساهمة 
الوطني، خصوصاً أن القطاع املرصيف قد 
 «1٥6« التعميم  خالل  من  توّجهاته  بلور 
ارتأت  القطاع«، لكنها  حول إعادة هيكلة 
لبنان ويلعب  يعود مــرصف  أن  »وجوب 
دوره يف سوق القطع واالعتامد كلياً عىل 

منّصته التي تحّدد سعر رصف الدوالر، ألنه ال يجوز 
يف ظل وجود حكومة جديدة أن تبقى سوق القطع 

يف حال من الفو والعشوائية يف التسعري«.
وعن توقعاتها للمســار الرتاجعي لسعر رصف 
الدوالر، أكدت أن »إشاعة أجواء تفاؤلية تؤدي اىل 

استمرار تراجع ســعر الدوالر، خصوصاً إذا متكّن 
الرئيــس ميقايت من تذليل العقبات أمام تشــكيل 
الحكومة، وســارع بعد ذلك إىل مفاوضة صندوق 
النقد الدويل«، متوقعة أن يبلغ سعر رصف الدوالر، 
أكرث  التشــكيل سيرتاجع  ألف لرية، وعند  1٥و16 

بالتأكيد«.

ـــــة عــــــوامــــــل خــــلــــف تـــــــراُجـــــــع ســعــر  ـــــ
ــف ــيـ ــألـ ــتـ ا بـــعـــد الـ صــــــر الـــــــــــــدوالر.. مــــــــا

ــد نــعــمــة املــوافــقــة على  ــي نــا ــران ــي ع
ــب تــقــلــبــاتــه ــب ــس ــدوالر ب ــ ــالـ ــ ــر بـ ــي ــســع ــت ال

ناشد رئيس »جمعية تجار جونية وكرسوان الفتوح« سامي 
عرياين، يف ترصيح، وزير االقتصــاد والتجارة يف حكومة 
ترصيــف االعامل راول نعمــة »ان يعمــد اىل املوافقة عىل 
التسعري بالدوالر بسبب تقلباته الحادة«، وقال: »لسبب عدم 
استقرار ســعر رصف الدوالر وتقلباته الحادة والرسيعة كام 
حصل اليوم انخفاضا من 22000 لرية اىل 16000 لرية، تجعل 
املســتهلك والتاجر معا يف حالة من االربــاك والهلع وكانها 
لعبة قامر ســاعة يرتفع الدوالر يخرس التاجر من رأسامله 
لعجزه عن اللحاق به وساعة ينخفض ويدفع املستهلك الثمن، 
مام يجعل القطاع التجــاري يرتنح ويتهاوى ويجعل القطاع 

االستهال يشكك يف مصداقيته ويدفع الفارق«.
اضاف: »لقد كنا نقول ونلح عىل وزير االقتصاد واملسؤولني، 
نظرا للظروف القاهرة واالستثنائية، لتجاوز املادة يف القانون 
التي تدعو اىل التسعري بالعملة الوطنية موقتا لحني استقرار 
سعر الرصف، ويسمح الصحاب املحال واملؤسسات التجارية 
الفاتــورة عىل الصندوق  بالتســعري بعملة املصدر واصدار 
باللرية اللبنانية، حفاظا عىل املستهلك ورأسامل التاجر معا. 
فعجز املركزي عــن التدخل لدعم اللــرية وتالعب املضاربني 
بسعر رصف الدوالر صعودا حينا وانخفاضا حينا آخر، يجعل 
املستهلك يدفع الثمن غاليا متاما كام يحصل دامئا، وخصوصا 
اليوم بالذات حيث سجل الدوالر انخفاضا غري مسبوق بنحو 
20 باملئة يف يوم واحد، بينام اســعار السلع ما زالت مسعرة 
يف بعض املتاجر عىل اســاس سعر السوق السوداء االسبوع 
املايض ما فوق 12000 لرية حيث مل يتح لهم اســتقرار سعر 

الرصف لتغيري االسعار«.
وتابع: »نناشــد من جديد وزير االقتصاد السامح يف هذه 
املرحلة االســتثنائية والصعبة بان يجري التســعري بعملة 
املصدر عىل ان تدفع الفاتورة باللرية اللبنانية ضنا مبصلحة 
املســتهلكني ومن ثم مصلحة التجار، وإال يعترب االرصار عىل 
رفض املقرتح تهربا من املســؤولية وتخاذال من قبل السلطة 
ضد املصلحة العامة، مام يدفعنــا اىل اتخاذ املبادرة من اجل 
حامية املســتهلك اوال ومن ثم الحفا عىل رأسامل القطاع 

.» التجاري ولو بحده االد

مت االزمة الحياتية يف البالد متفاقمة 
ومل تعــرف االســواق انفراجــا يف توفري 
املواد االساســية للمعيشــة من غذاء ودواء 
ومحروقات وال حتى اســتقرارا يف اسعارها 
ان وجدت، وذلك وســط غيــاب تام الجهزة 
التفتيش والرقابــة العاجزة عن اداء مهامها 
ومواجهــة املافيات والكارتيــالت املتحكمة 
بحياة املواطنني، والكلمة الوحيدة عىل لسان 

اللبنانيني »ما يف دولة«.   
وعىل رغم تراجع سعر رصف الدوالر اكرث 
من ســبعة االف لــرية يف اليومني املاضيني 
أال أن االســعار يف املحــال التجارية ال تزال 
عىل حالها، حتى أن مثن ربطة الخبز »قوت 
الفقري« التي دأب وزير االقتصاد يف حكومة 
ترصيف االعامل راول نعمة عىل تبني السامح 
برفعها كلام سجلت العملة الخرضاء ارتفاعا 
املوعود من قبل  الرتاجع  بسيطا، مل تشــهد 
الوزارة واصحاب املخابز واالفران. وقس عىل 
ذلك بالنسبة اىل سائر أالسعار التي ال تعرف 

طريق الرتاجع والنزول ابدا.
وبديهي، كــام يعلم الجميع، أن الجشــع 
واالحتكار ليسا وقفاً عىل املستوردين والتجار 
املحليــني فحســب، أمنا يشــمالن مافيات 
وشــبكات التهريب اىل الخارج كاملحروقات 
املدعومة  والبضائــع  والدواء  ســوريا،  اىل 
الخزينة  من  لبنان، وتاليا  مرصف  من  السعر 
العامة، اىل الخليــج وافريقيا وذلك من دون 

توقيف أحد من هؤالء الفاســدين املعروفني 
حتى باالسامء.

السياســية  االندية  املتناقل يف  الســؤال 
واالوســاط الشــعبية والتغيريية: أين هي 
االجهــزة الرقابيــة من مدنية وعســكرية 
ومخابراتيــة وتحر ومعلومــات وأمن دولة 
وأمن عام وســواها من مكافحــة التخزين 
واالحتكار والتالعب باالسعار ومنع التهريب، 
خصوصا اىل سوريا حيث تعرب الحدود يوميا 
الشــاحنات والصهاريج املحملة باملحروقات 
من دون حســيب أو رقيب وعــىل »عينك يا 
تاجر« من غري أن يحرك احد ســاكنا من قبل 
االقتصاد  وزارة  وأين  واملســؤولني؟  املعنيني 
وحامية املستهلك ممن يعملون عىل مخالفة 
القوانني وجني األرباح عىل حساب املواطنني 
الذين تحولوا اىل معوزين وفقراء غري قادرين 

عىل توفري ما يسد جوعهم؟ 
عىل  والرقابة  التفتيــش  أجهزة  ترفع  هل 
الســلطة  اىل  تقاريرها  وتنوعهــا  تعددها 
السياســية واملســؤولني، وتحديدا حول ما 
يجري عىل الحدود مــن عمليات تهريب اىل 
سوريا؟ وهل تقدم هذه التقارير، اىل املجلس 
االعــىل للدفاع؟ وملاذا ال تعقــد لجنة الدفاع 
جلســة يف حضور مســؤولني عن االجهزة 
باملعالجة اىل  املعنية وترفع كاملعتاد توصية 
إن  الرقابة  اجهزة  اسئلة برســم  الحكومة؟ 

بقي يف الدولة السائبة من يراقب...

ابة يُعطي التجــــــار واملحتكرين جهــــــزة الر غياب 
فرصة جني األرباح على حســــــاب عامة الشــــــعب

ال رفع لتعرفة السرفي في مناط الشما
صدر عن نقيبي السواقني يف محافظة لبنان الشاميل 
شادي السيد وســائقي السيارات العمومية يف الشامل 

احمد خضورة زبيدي بيان مشرتك جاء فيه : 
تلقينــا بكثري من االســتهجان ما تروجه وســائل 
التواصل االجتامعي من اسعار للنقل وتعرفات الرسفيس 
يف مناطق الشامل وبني طرابلس واقضية الشامل وقراه 
وبلداته  ويهمنا ان نؤكد انــه ال صحة لهذه املعلومات 
عىل االطالق وال ميكننا ان نقبلها اذا ما اقرتحت بتاتا . 

ويف املناســبة نؤكد ان الجهة املعنية املولجة اصدار 
اسعار بدل االنتقال يف وســائل النقل كافة هي وزارة 
النقل  اتحادات  العامة والنقل، بالتنســيق مع  االشغال 

الربي.

صرخة صناعية اليو
تنظّــم جمعيــة الصناعيــني 
اللبنانيني تجّمعاً صناعياً يف وزارة 
الصناعــة يف الحادية عرشة قبل 
ظهر اليوم الثالثاء، يتخلّله مؤمتر 
صحايف يعقده وزير الصناعة يف 
األعامل عامد  ترصيــف  حكومة 
حب الله »إلطالق رصخة تحذيريّة 
مــن أجل تأمــني مــادة املازوت 
وضامن  آالتها  وتشغيل  للمصانع 
ودميومته«  اإلنتاج  اســتمراريّة 
بحســب بيان صادر عــن املكتب 

اإلعالمي لوزير الصناعة.
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ـــادي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاء و ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة صنع ـــ ـــ ـــ ــــــن  حكوم ـــ ـــ ـــ ــــــن بي ـــ ـــ ـــ امي ـــر وج ـــ ـــ ـــ ـــ س ـــاد  ـــ ـــ ـــ ـــ تب
أعلن عضــو لجنة األرسى 
يف حكومة صنعاء أحمد أبو 
حمراء نجــاح صفقة تبادل 
مع قوات الرئيس هادي، أفرج 
خاللها عن ٣7 أسرياً و6 جثث 
يف محافظة البيضاء، نفذت 
اليومني  خالل  مرحلتني  عىل 

املاضيني.
أبو حمراء، قال: »أفرج عن 
1 أســرياً من قوات صنعاء 
مقابل 14 مــن الطرف اآلخر 
يف صفقة تبادل أجريت يوم 
أمــس يف مديرية الصومعة 

رشق محافظة البيضاء«.
وأضــاف: »قبــل يوم من 
اإلفراج عن ٣٣ أســرياً، جرت 
عملية تبــادل لإلفراج عن ٣ 
جثث وأســريين من الجيش 

واللجان مقابل العدد نفسه من الطرف اآلخر«.
هذه الصفقــة تالها لقاء جمــع كالً من رئيس 
اللجنة الدولية للصليب األحمر بيرت ماورير، برفقة 
وفد من كبار موظّفي املنظّمة قبل أسابيع، مع وزير 
الخارجية يف حكومة صنعاء هشام رشف عبد الله 
ورئيس لجنة األرسى الحكومية عبد القادر املرتىض.

وزير الخارجية أعــرب ملاورير عن تقديره لجهود 
املنظمة الدولية وأنشــطتها اإلنسانية التي تساهم 
يف تخفيف معاناة الشــعب »الناجمة عن العدوان 
والحصــار املفروض عــىل الشــعب اليمني للعام 
السابع عىل التوايل من قبل دول العدوان السعودي 

اإلمارايت«. كام دعا عبد اللــه رئيس اللجنة والوفد 
املرافق إىل »رضورة الضغط عىل دول العدوان الحرتام 
التزاماتها مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقانون 
الدويل لحقوق اإلنســان وإنهاء العدوان والحصار 

والجنوح إىل السالم«.
وبعد لقائه ماورير، أكد املرتىض استعداد حكومة 
صنعاء الكامل »إلجراء عملية تبادل تشــمل جميع 
األرسى«، كام قّدم رشحاً ملاوير عن االنتهاكات التي 

تقوم بها قوات التحالف السعودي.
وأضاف: »طلبنا من اللجنة الدولية للصليب األحمر 
التحرك الجاد لزيارة كل السجون واالطالع عىل أحوال 

األرسى ومصري املخفيني«.

تزامن ذلك مع إدانة اللجنة 
الوطنيــة لشــؤون األرسى 
يف حكومــة صنعاء ارتكاب 
»مرتزقة العــدوان األمري 
عنــارص  الســعودي من 
»القاعــدة« و«داعــش« يف 
محافظة البيضاء وسط اليمن 
جرمية شنيعة بحق األسريين 
صقر غانــم املاليك ومحمد 

أحمد طواف«.
الوطنية  اللجنة  وأوضحت 
حكومة  يف  األرسى  لشؤون 
صنعــاء، يف بيان لهــا، أّن 
وداعش،  القاعــدة  »عنارص 
وأثنــاء املعــارك األخرية يف 
ارتكبوا  البيضــاء،  محافظة 
املاليك  باألســريين  جرمية 
وطــواف، بقطع رأســيهام 
ورمي جّثتيهام اللّتني ُعرث عليهام بعد تطهري املنطقة 

من قبل الجيش واللجان الشعبية«.
وحملت لجنــة األرسى يف حكومة صنعاء »دول 
العدوان كامل املســؤولية األخالقية والقانونية إزاء 
هذه الجرمية التي تتنا مع الرشائع الســاموية 

واملباد والقيم واألعراف الدولية واإلنسانية«. 
يذكر أّن أكرب عملية تبادل أرسى بني القوات اليمنية 
السعودي  التحالف  التابعة لحكومة صنعاء وقوات 
جرت، يف ترشيــن االول، برعاية ووســاطة من 
منظمة الصليــب األحمر الدويل تّم فيها اإلفراج عن 

مئات األرسى بني الطرفني

و اجتماع حكومي في سبها في 
ــا بـــعـــد الـــيـــو ــي ــب ــي ــي ل ــ ــرب ف ــ ــبـــة: ال حـ الـــدبـــيـ

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
عبــد الحميد الدبيبة إنه ال حرب يف ليبيا بعد 
الدبيبة -يف اجتامع حكومي  اليوم، وأضاف 
عقــده مبدينة ســبها جنويب البــالد- أن 
حكومته تعمل عىل استكامل خطط مكافحة 

اإلرهاب والجرمية جنويب البالد.
الدولة لالتصال والشــؤون  وقال وزيــر 
السياســية الليبي وليد الــاليف للجزيرة إن 
حكومــة الوحدة الوطنية جــددت التزامها 
ببســط ســيادتها عىل كل مناطــق البالد، 
ومبواجهــة جائحــة كورونا، وبتحســني 

مستوى الخدمات املقدمة للمواطنني.
وأضــاف الــاليف أن الحكومة ناقشــت 
باجتامعهــا الخامس يف ســبها- تفاصيل 
الخطة األمنية التــي تتضمن دعم مديريات 
األمن باملنطقــة الجنوبية وتأكيد جاهزيتها 
لتأمني إجــراء االنتخابــات يف نهاية العام 

الجاري 2021.

{ تهريب املحروقات {

وذكر املسؤول الليبي أن الحكومة ستعمل 
عىل مواجهة التحديــات التي ميثلها تهريب 
املحروقات لدول الجوار، وســتعزز إجراءات 

مواجهة انتشار جائحة فريوس كورونا.
وقالــت معلومات صحافيــة إن اجتامع 
الحكومة يف مدينة ســبها هــو األول من 
محلية  قضايــا  عــدة  ناقش  وقــد  نوعه، 
السيطرة  وأبرزها بســط  وإقليمية ودولية، 
األمنية  والتحديات  الليبي،  الرتاب  كامل  عىل 
التي تواجهها الحكومــة، وتحديات جائحة 
كورونا، وتقديم الخدمات لكافة الليبيني يف 

كامل مناطق البالد.
وناقشــت الحكومة برئاسة الدبيبة -يف 
التي وضعتها  اليوم- الخطة األمنية  اجتامع 
االنتخابية،  العملية  لتأمــني  الداخلية  وزارة 
وتطــرق االجتــامع الحكومــي ملوضــوع 
مجموعات تهريب البــرش واملحروقات التي 

الجنوب  يف  وبســهولة  كبري  بشكل  تنترش 
الليبي، والتي ميتد عىل مســاحات واسعة، 

وله حدود مع عدد من دول الجوار.

{ حظر للتجول {

الحكومة قررت  أن  املعلومــات  وذكــرت 
اليوم فرض حظر التجول يف مدن البالد من 
السادسة مساء إىل السادسة صباحا وفق ما 
تقرره وزارة الصحة، وذلك بســبب تزايد عدد 
كورونا،  فــريوس  جراء  والوفيات  املصابني 
إضافة النتشار املرض يف كافة ربوع البالد، 
وقد ُســجل يف أحد األيــام القليلة املاضية 
بالفريوس يف يوم  إصابة 4 آالف شــخ 

واحد.
ويف سياق متصل، تنعقد اليوم يف العاصمة 
اإليطاليــة روما جلســة محادثــات ليبية 
مبشاركة كل من رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح، ورئيس املفوضيــة العليا لالنتخابات 
يف ليبيا عامد الســايح، وقال موقع »نوفا« 
(Nova( اإليطــايل إن املحادثــات بني صالح 
والسايح ســرتكز بالدرجة األوىل عىل إعداد 
قانون انتخايب إلجراء االنتخابات يف موعدها 

املحدد يف 24 من كانون األول املقبل.
وأضــاف املوقع اإليطــايل أن املحادثات 
العمليــة  إنقــاذ  ســتكون حاســمة يف 
االنتخابية بعد فشل محادثات ملتقى الحوار 
الســيايس يف التوصل إىل قاعدة دستورية 

متفق عليها.
يشــار إىل أن ليبيا عانت لسنوات من رصاع 
سيايس وعســكري بني حكومة معرتف بها 
يف طرابلــس وقوات اللــواء املتقاعد خليفة 
التــي كانت تســيطر عــىل مناطق  حفرت 
 الــرشق والجنــوب ومناطــق مــن الغرب.

ويف 16 آذار املايض، تولت ســلطة انتقالية 
منتخبة -تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا- 
البــالد إىل انتخابات برملانية  مهامها لقيادة 

ورئاسية يف نهاية العام الجاري 2021.

ــــــودانية ـــ ـــ ـــ ــــــة  س ـــ ـــ ـــ ـــا مصري ـــ ـــ ـــ ـــ مباح
ـــــــــــــــة مـــــــــــــــة ســـــــــــــــد النه حـــــــــــــــو 

وصلت وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان، بياتريس 
واين، إىل القاهــرة، أمس، قادمة مــن تركيا،  زيارة ملرص 

تستغرق عدة أيام.
ووفقا لوسائل اإلعالم املرصية تبحث الوزيرة خالل زيارتها 
للقاهرة دعم عالقات التعاون الثنايئ، إىل جانب اســتعراض 

آخر التطورات الخاصة مبلف سد النهضة اإلثيويب.
وتلتقي وزيرة خارجية جنوب السودان، خالل زيارتها هذه، 
عددا من كبار املســؤولني والشخصيات املرصية، خاصة  
إطار اجتامعات اللجنة العليا املشــرتكة بــني البلدين، لبحث 
دعم عالقات التعاون يف جميع املجاالت، وآخر التطورات عىل 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
كانت الوزيرة التقت وزير املوارد املائية والري املرصي، محمد 
عبد العاطي، أثناء زيارته لعاصمة بالدها، جوبا، أواخر يونيو 
املايض، حيث أجرى الجانبان مشاورات بشأن تدعيم التعاون 
الثنايئ، وانعقاد اللجنة العليا املشرتكة، املتوقع عقدها خالل 

شهر يوليو بالقاهرة، ومناقشة أزمة سد النهضة.

ـــــــــــــــرة طائ لــــــــــــــــ12  طـــــــــــــــراري  ا ـــــــــــــــوط  ب
ــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الخرطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يوبيـ

اســتقبل مطار الخرطوم الدويل 12 طائرة إثيوبية، هبطت 
فيه اضطراريا يف خالل 6 ساعات، حسبام أفادت وكالة السودان 

لألنباء )سونا(.
وأ الهبوط االضطراري نتيجة سوء األحوال الجوية وتدين 
مدى الرؤية إىل 00 مرت فقط يف مطار أديس أبابا، وفق الوكالة.

وكانت الطائرات التابعة للخطوط الجوية اإلثيوبية قادمة من 
عدد من املطارات األوربية واآلسيوية، ومتوجهة إىل أديس أبابا.

وقال رئيس سلطة الطريان املدين يف السودان إبراهيم عدالن 
إن »سلطات مطار الخرطوم تعاملت مبهنية عالية وبتنسيق تام 
مع كل الجهات ذات الصلة، واستقبلت الطائرات اإلثيوبية وقدمت 
لها كل الخدمات الفنية واللوجستية الالزمة حتى مغادرتها بسالم 
بعد تحسن األحوال يف مطار أديس أبابا، من دون أن تتأثر خدمات 

املطار وجداول طريانها املعتادة إطالقا«.
وأضاف عدالن أن »مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي ملطار 
أديــس أبابا يف مثل هذه الظروف، مبوجب ترتيبات دولية متفق 
عليها، لكن مل يسبق من قبل أن استقبل 12 طائرة إثيوبية خالل 

6 ساعات«.
وأشا املسؤول السوداين إىل أن طائرتني إثيوبيتني إضافيتني قد 

حولتا وجهتيهام إىل مطاري جدة يف السعودية وجيبويت.

دانة صدمة وفرح و
سعيد ــ  ــي ــ  ــي ــرئ ال ــــــرارا  اء  ــا  ــس ــق ان

الذهول واالســتنكار واملباركة،  عىل وقع 
الشــارع والقوى  املواقــف يف  انقســمت 
السياســية التونســية، بعد إعالن الرئيس 
قيس سعيد تجميد عمل الربملان وإقالة رئيس 

الحكومة وتويل السلطة التنفيذية بنفسه.
وأعلــن بيان رئايس، تفعيل قيس ســعيد 
الفصــل 0 من الدســتور والــذي يوصف 
بالسلطة الجبارة يف يد الرئيس، متخذا جملة 
من القرارات بررها بحفظ »كيان الوطن وأمن 
البالد واســتقاللها وضامن الســري العادي 

لدواليب الدولة«.
وقرر ســعيد تجميد عمل الربملان مدة ٣0 
يوما ورفع الحصانة عــن كل نوابه، فضال 
 ، املشي هشام  الحكومة  رئيس  إعفاء  عن 

وسط أنباء متضاربة عن مصريه.
ودعت رئاســة الجمهورية التونسيني إىل 
.» »االنتباه وعدم االنزالق وراء دعاة الفو

{ كر وفر {

ويشــهد محيــط املقر الرســمي لحركة 
النهضة بالعاصمة حالة كر وفر بني عرشات 
املتظاهريــن الغاضبني وقــوات األمن التي 
لتفريقهم  للدموع  املســيلة  القنابل  أطلقت 
ومنعهم مــن اقتحام املقر، بعد أن شــهدت 
مقــرات الحركة يف عدد مــن املدن هجامت 
اقتحامها  مــن  بعضهم  متكن  محتجني  من 

وتكسري محتوياتها.
الذي فرضته  الليــيل  التجول  ورغم حظر 
جــراء احرتازي ملنع انتشــار  الســلطات ك
فــريوس كورونــا، خــرج العــرشات من 
التونسيني الغاضبني عىل املنظومة الحاكمة، 
يف محافظــات عــدة، لالحتفــال بقرارات 

. الرئيس التون

يف حــني عرب آخرون عــن مخاوفهم من 
دخول تونس يف دوامــة الفو واحرتاب 
أهــيل وإنهــاء التجربــة الدميوقراطية بـ 

»انقالب مكتمل األركان«.

{ نواب يتحدون الرئيس {

وتحدى نواب يف الربملان من حركة النهضة 
وائتالف الكرامة وقلب تونس قرارات الرئيس 
مؤكدين  الترشيعية،  املؤسسة  عمل  بتجميد 
أنهم ســيتوجهون اليوم االثنني ملقر الربملان 

ومامرسة عملهم النيايب بشكل طبيعي.
ونفت قيــادات نقابية مــن مطار تونس 
املتداولة عن إغالق  الدويل األخبــار  قرطاج 
السفر عىل  الجوية وتحجري  املطار والحدود 

شخصيات وقيادات سياسية بارزة.
النهضة  وحركة  الربملــان  رئيس  ووصف 
راشــد الغنويش يف تدوينــة عىل صفحته 
الرســمية عىل فيســبوك ما قام به الرئيس 
الثورة  بأنــه »انقالب عــىل  قيس ســعيد 
والدستور«، مؤكدا أن أنصار النهضة والشعب 

التون سيدافعون عىل الثورة.

{ االثنني الحاسم {

وتســاءل كثريون عن اآلليات التي ستنفذ 
بهــا قــرارات الرئيــس قيس ســعيد ومن 
سينفذها، وسط مخاوف من توريط الجيش 
، الذي حمى ذات يوم الثورة، يف هذه  التون

املعركة بني مؤسستي الرئاسة والربملان.
التونســيني غــدا إىل مقر  أنظار  وتتجه 
الربملان الذي سيشــهد جلسة عامة، وسط 
تكهنــات حول ما ســيحدث فيــه بعد قرار 
الرئيس قيس ســعيد تجميــد عمله مدة ٣0 

يوما.

ــيــن جــ ــ ـــودة ال ــ ــة عـ ــي ــ ــ  ــي ــســي ــن ت ــف  عــ ــ ــك ــ ــداد: عـــلـــى بـــعـــ الـــــــدو ال ــ ــقـ ــ املـ
أكــد وزيــر الخارجيــة 
يف  الســوري  واملغرتبــني 
حكومــة تســيري األعامل، 
فيصــل املقــداد، أن قضية 
الســوريني  الالجئني  عودة 
إىل بلدهم، تتعرض لتسييس 
ميارس علنــا من قبل الدول 

الغربية.
وقــال املقــداد، خــالل 
االجتامع املشــرتك السوري 
- الــرويس ملتابعــة أعامل 
املؤمتر الــدويل حول عودة 
واملهجريــن  الالجئــني 
الســوريني، يف العاصمــة 
قضية  »ال تــزال  دمشــق: 
الســوريني  الالجئني  عودة 
لتسييس  تتعرض  بلدهم  إىل 

شــديد وضاغظ، وميارس علنية عىل الدول وعىل 
املنظامت الدولية املعنيــة، هدفه الرئي عرقلة 
األغلبية، إىل  الالجئني، وهــم  الراغبني من  عودة 
سياســية  مآرب  تحقيق  بغــرض  وذلك  وطنهم، 
املتحدة  األمم  أهداف ومقاصد ميثاق  تتعارض مع 

ومع املصلحة الوطنية للدولة السورية«.
ولفت املقداد إىل أن آخر مظاهر هذا التســييس 
)من الدول الغربيــة( كان انعقاد ما يســمى بـ 

»مؤمتر بروكســل الخامس لدعم مستقبل سوريا 
واملنطقة« يف شهر مارس املايض بدون مشاركة 
الحكومــة الســورية أو التشــاور معها، بقصد 
الالجئني  اســتخدام  عليها عرب  الضغط  مامرسة 
السوريني كورقة سياسية لتحقيق أهداف عدد من 

الدول الغربية.
ودعا املقــداد املجتمع الــدويل ووكاالت األمم 
املتحدة املعنيــة إىل تقديم الدعم الالزم للمهجرين 
املضيفة لضامن  والبلدان  ولســوريا  الســوريني 

العودة  يف  املهجريــن  حق 
عن  والتخيل  وطنهــم،  إىل 
مامرســة التضليل لتشويه 
البالد  داخل  األوضاع  صورة 
من خالل الرتويج لحل إعادة 
حل  حســاب  عىل  التوطني 

العودة.
الحكومة  أن  املقداد  ولفت 
دعم  عاليا  تقدر  الســورية 
يف  لها  الصديقــة  الــدول 
املهجرين  عــودة  تســهيل 
ويف  وطنهم،  إىل  السوريني 
حيث  روســيا،  مقدمتهــا 
تواصل الهيئتان التنسيقيتان 
الســورية والروسية العمل 
املســاعدات  تقديم  أجل  من 
العودة  لتأمــني  املختلفــة 
الطوعية واآلمنــة للمهجرين ومــن أجل تهيئة 

ظروف الحياة الجيدة لهم.
وتجدد الحكومة السورية تأكيدها عىل رضورة 
تقيد املنظامت الدولية املعنية مبعايري األمم املتحدة 
املتصلة بالعمل اإلنســاين املتفق عليها بني جميع 
الــدول األعضاء يف األمم املتحــدة، من أجل النأي 
بقضية الالجئني والعمل اإلنساين عن املرشوطية 

وعن األجندات السياسية.

ــة ــ ــقـ ــ حـ ــ ــ عـــــمـــــلـــــيـــــة عــــــســــــكــــــريــــــة ملـ
ـــــــــمـــــــــا الـــــــــعـــــــــرا  » »داعـــــــــــــــــــــــــ

الحكومية يف  أعلنت خلية اإلعالم األمني 
أمنية مشرتكة  العراق، أمس، انطالق عملية 
بقايا  ومالحقة  واالستقرار  األمن  لـ«تعزيز 
الدين بشــامل  داعش« يف محافظة صالح 

البالد.
وذكرت يف بيان صحفي، أن »عملية أمنية 
انطلقت صباح اليوم ضمــن قاطع عمليات 
صالح الدين، اشــرتك فيها لوائا املغاوير 2٣ 
و بالحشــد الشــعبي، ولواء 1 بالجيش 

العراقي، باإلضافــة إىل فوج حامية النفط 
رشاف قيــادة العمليات  يف املحافظــة، وب

املشرتكة«.
وأضافــت، أن »العملية تأيت لتعزيز األمن 
داعش  عصابات  بقايا  ومالحقة  واالستقرار 
سلســلة  ضمن  املناطق  وتطهري  اإلرهابية، 
وعالس  عجيــل  وحقــول  حمرين  جبــال 
ومكحول، لغاية الحــدود الفاصلة مع املقر 

املتقدم يف كركوك«.

ابية ار يادا  محكمة في كردستان ملحاكمة  
أعلــن جوتيــار عــادل، 
املتحدث باسم حكومة إقليم 
العــراق، أمس،  كردســتان 
اإلقليم  يف  محكمة  تشكيل 
تنظيم  قيــادات  ملحاكمــة 
لجنة  إنشــاء  بعد  »داعش« 
للتعريف بجرائم هذا التنظيم 

األرهايب.
وقــال خــالل مؤمتــر 
إقليم  »حكومة  إن  صحفي، 
كردســتان قررت تشــكيل 
قيادات  ملحاكمــة  محكمة 

داعش«.
وأضــاف، أن »املجتمــع الدويل ســيقف 
ملساعدة كردستان يف هذا امللف، ألننا نهدف 
اىل  إرجاع الحقوق للذين ارتكبت ضدهم هذه 

الجرائم«.

وأشار عادل إىل وجود »العديد من الوثائق 

املطلوبة التي تثبــت إدانة هذه القيادات يف 

تنظيم داعش«.

يران يارته  بشبهة 
االسرائيلية الخارجية  في  ف  مو مع  التحقي 

املخابرات  »جهــاز  أجرى 
لالحتــالل  الداخليــة« 
وما  »الشاباك«،  اإلرسائييل، 
اإلقليمية  »الوحدة  يســمى 
الجرائــم  يف  للتحقيقــات 
الخطرية والدولية«، »تحقيقاً 
تزال تفاصيلها  يف قضية ال 
يف  مبا  النرش،  من  ممنوعًة 

ذلك هوية املشتبه فيه«.
وبحســب »القنــاة 12» 
»التحقيق  ن  ف اإلرسائيلية، 
يف  يعمل  إرسائييل  مع  جار 
يف  يُشتبه  الخارجية،  وزارة 
دخولــه إيران عىل نحو غري 

قانوين«.
ومن التحقيق معــه، تبنّي أنّه »دخل إيران 
ومكث فيهــا فرتًة زمنّيًة قصــريًة، وتم يف 
أعقاب ذلــك التحقيق معه من جانب عنارص 

مخابرات إيرانية«.
ووفق ما جــاء يف بيان رشطة االحتالل، 
ن املشــتبه فيه هو »طالب التحق بوزارة  ف
الخارجيــة، وتدور الشــبهات حول دخوله 
إيران قبل تســلّمه مهــامت عمله يف وزارة 

الخارجية«.
وأضاف بيان رشطــة االحتالل أنّه »جرى 

رشاك املّدعــي العام يف القدس،  التحقيق، ب
املايض،  بتاري  حزيران  وُعقدت جلســة 
وأمرت محكمة الصلح يف ريشــون لتسيون 

باإلفراج عنه برشوط مقّيدة«.
من جانبهم، نفى محامو املشــتبه فيه أن 
يكون ضالعاً يف أّي »خروقات أمنية«، وأكّدوا 
أن »موكلهم يحرتم القوانني، وأن دخوله إيران 

نابع من حب االستطالع واملغامرة ليس إالّ«.
كام أعــرب املحامون عن اســتيائهم من 
»اإلجراءات التي تم اتّخاذها ضد املشتبه فيه، 
واملتمّثلــة مبنعه من التحــدث إىل محاميه 

طوال 10 أيام كاملة«.
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بوتن يُشيد باالسطو الروسي »املدمر«
أكد الرئيس الرويس فالدميري بوتن، أن األسطول الرويس 
قادر عىل كشف وتدمري »أي هدف« مبناسبة العرض البحري 

. الكبري الذي حرضه يف سان بطرسبور
ميلك األســطول  »اليوم  متلفــزة  كلمة  وقال بوتــن يف 
الــرويس كل ما يلزم للدفــاع الثابت عن األمــة ومصالحنا 
الوطنية. ميكننا رصد أي هدف للعدو تحت املاء أو عىل األرض 

أو يف الجو وتوجيه رضبة قاضية إليه إذا لزم األمر«.
وأضاف أن روسيا اكتســبت مكانتها بني »القوى البحرية 
العاملية الكربى« من خــالل تطوير »طريان بحري فعال عىل 
املدى القصري والطويل وأنظمة دفاع ساحيل موثوقة وأحدث 
األسلحة عالية الدقة التي تفوق رسعة الصوت وال مثيل لها 

يف العامل ويستمر تحسينها بانتظام ونجاح«.
أُلقــي بوتن الخطاب عىل هامش العرض الســنوي الكبري 
لألســطول الرويس عىل نهر نيفا يف سان بطرسبور ثاين 

مدن البالد.
عىل خلفية التوترات الشــديدة مع الغرب، واصل بوتن يف 
السنوات األخرية اإلشادة باألسلحة الروسية الجديدة »التي ال 

تقهر« عىل حد قوله.
ومن بني هذه األسلحة صاروخ »أفانغارد« من الجيل الجديد 
الذي تفوق رسعته رسعة الصــوت وميكن أن يحلق برسعة 
ماخ 27 وأن يغري مســاره وارتفاعه ووضعه الجيش الرويس 
201. وهناك أيًضا صاروخ »زركون«  يف الخدمة يف ديسمرب 

الذي يحلق برسعة ماخ 7 وتم اختباره بنجاح يف متوز.
وهناك العديد من األسلحة األخرى مثل صاروخ »كينجال« 
الذي يفوق رسعة الصوت املخص لســالح الجو وصاروخ 

»بوريفيستنيك« الذي يعمل بالطاقة النووية قيد التطوير.
تم أيًضا بنجاح اختبار أنظمة الدفاع الجوي الحديثة أس-
٥00 التي بوصف بأنها »ال مثيل لها يف العامل« يف 20 متوز.

ــا  ــي ــهــ بــمــحــاولــة اغــت ــت وفـــــاة م
ــاء احـــتـــجـــا ــ ــن ــ ــي  ــالـ ــ مـ ــيـ رئـ

تويف رجــل متهم مبحاولــة طعن رئيس مــايل املؤقت 
عاصمي غويتا، يف املستشــفى أثناء احتجازه، حسبام قالت 

الحكومة يف بيان.
وكان غويتا قد نجا من دون أن يصاب بأذى، بعد أن حاول 
املهاجم طعنــه أثناء أدائه صالة عيد األضحى يف مســجد 
بالعاصمــة باماكــو. وأظهر مقطع مصــور حصلت عليه 
لقاء رجل يف مؤخرة شــاحنة  »رويرتز« قيام رجال األمن ب
نقل عســكرية، بينــام كان حراس شــخصيون يحيطون 

الرئيس.
وقال البيان: »خالل التحقيقات تدهورت حالته الصحية«، 
وتم نقله إىل املستشــفى حيث لفظ أنفاســه األخرية، فيام 

تجري السلطات تحقيقا لتحديد سبب الوفاة.
وتشــهد مايل عمليات عســكرية مدعومة من فرنســا 
القاعدة وداعش منذ 10  ضد متمردين مرتبطني بتنظيمــي 
سنوات، وســادها اضطراب ســيايس بعد أن أطاح مجلس 
عســكري يقوده غويتا الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا يف آب 

.2020
وشغل غويتا منصب نائب الرئيس يف إدارة الرئيس املؤقت 

باه نداو، إىل أن أطيح به يف مايو املايض.
وقال غويتا للتلفزيون الرســمي بعد ساعات من الهجوم: 
»كل يشء عىل ما يرام، ليســت هناك مشكلة. هذا جزء من 
كــوين زعيام. هناك دامئــا أناس غري راضــني. هناك أناس 

يحاولون زعزعة االستقرار«.
وظهر غويتا وهو يســتقبل املهنئني بعيد األضحى، وأرص 

عىل أن الهجوم »عمل فردي«.
وقال رئيس الوزراء تشــوغو مايا الذي كان يجلس قرب 
غويتا وقت الهجــوم للتلفزيون الرســمي، إن رجال يحمل 
ســكينا اقرتب من الرئيــس املؤقت وحــاول أن يطعنه يف 

الرقبة.
وأضاف: »كام تعرفون الرئيــس املؤقت ضابط يف القوات 
الخاصة، وأعتقد أن تكوينه يســاعد يف منــع املعتدي من 

الوصول إىل هدفه«.
٣ عاما( وحراســه األمنيني احتفظوا  وأضاف أن غويتا )

بهدوئهم خالل الحادث.
ورغــم اإلدانة املبكرة النقالب مايو مــن الحلفاء الغربيني 
مثل فرنسا التي تسعى إلنهاء مهمتها العسكرية يف منطقة 
الســاحل اإلفريقي، أدى غويتا اليمني القانونية رئيسا مؤقتا 

يف الشهر املايض.
وتعهد أن يرشف عىل فــرتة انتقالية تف إىل انتخابات 

دميقراطية.

، إن  ، لويد أوســ قال وزيــر الدفاع األمري
املهمــة األوىل للقوات األفغانية هــي التأكد من 

قدرتها عىل إبطاء قوة زخم طالبان.
القوات  لتلك  الثانية  املهمة  وأضاف أوســ أن 
التي  هي محاولة استعادة السيطرة عىل األرايض 

خرستها يف معارك مع طالبان، وفق »رويرتز«.
ويأيت ترصيح أوســ يف وقت تخطط القوات 
األفغانية لتعزيــز وجودها حــول مناطق مهمة 
اســرتاتيجيا من البالد. وذكــرت وكالة »رويرتز« 
صالح اســرتاتيجيته  األفغاين يقوم ب الجيش  أن 
الحربية ضد طالبــان لرتكيز القوات حول املناطق 
األكرث أهميــة مثل كابل واملدن األخــرى واملعابر 

الحدودية والبنية التحتية الحيوية.
وقال أوســ للصحفيني خالل زيارة لوالية أالسكا: »إنهم 

يعززون قواتهم حول املراكز السكانية الرئيسية«.
وأضاف الوزير األمري قائــال: »فيام يتعلق مبا إذا كانت 
ستوقف طالبان أم ال ، أعتقد أن أول يشء يجب فعله هو التأكد 

من أنها تستطيع إبطاء الزخم«.
وأدىل أوســ بهــذه الترصيحات مع اســتعداد الجيش 
األمري إلنهاء مهمته يف أفغانســتان يف ٣1 آب بناء عىل 

أوامر من الرئيس جو بايدن.
وأضاف أوســ أنه يعتقد أن لدى األفغان القدرة وإمكانية 

إحراز تقدم ، لكن »سرنى ما سيحدث«.
ويســيطر مقاتلو طالبان عىل املزيد مــن األرايض والتي 
قــدرت وزارة الدفاع )البنتاغون( أنهــا متتد اآلن إىل أكرث من 

نصف مراكز األقاليم يف أفغانستان.

كام متارس طالبان ضغوطــا عىل ضواحي نصف عواصم 
األقاليم يف محاولة لعزلها.

وتثري ســيطرة طالبان الرسيعة عىل األرايض قلق األفغان 
يف الوقت الذي تنسحب فيه الواليات املتحدة من الحرب التي 
نجحت يف معاقبة القاعدة يف أعقاب هجامت 11 أيلول 2001 
عىل نيويورك وواشنطن لكنها فشلت يف تحقيق أي ملحة من 

السالم يف أفغانستان.
وواصلت الواليات املتحدة شن هجامت جوية لدعم القوات 
الحكومية األفغانية التي تعرضت لضغوط من طالبان، بينام 
تنفذ القوات األجنبية بقيادة الواليات املتحدة املراحل األخرية 

من انسحابها من البالد.
األفغانية  للقــوات  بايدن بتقديم مســاعدة مالية  وتعهد 
ومضاعفة الجهود الدبلوماســية إلحياء محادثات الســالم 

املتوقفة.

األفــغــانــي للجي  ــى  ــ األول املــهــمــة  ــان«  ــب »طــال كــبــ   : الــبــنــتــاغــون 

 رّصح الطبيــب الخاص األســبق للبيــت األبيض، روين 
جاكسون، يف حديث له مع شــبكة »فوكس نيوز« أّن حالة 

الرئيس األمري جو بايدن مقلقة، ويُتوقع أن يتم إقالته. 
وقال جاكســون إّن أداء الرئيس بايدن مؤخراً كان مقلقاً، 
خصوصــاً أثناء مقابلتــه مع قنــاة »يس إن إن«، حيث قام 
بتقديم تأكيــدات كاذبة حول فعالية لقاحات كورونا، إضافًة 
إىل ترصيحــه يف وقت ســابق أنّه يجب مســاعدة األطفال 
»ملعرفة ما  إذا كان هناك رجل عىل ســطح القمر أو ما إذا كان 
هناك كائنات فضائية أم ال«، فيام أربك البعض باإلشــارة إىل 
نظريات املؤامرة الغامضة.ويف وقت ســابق من هذا الشهر، 
اضطر بايدن إىل االعتامد عــىل املالحظات املكتوبة لإلجابة 
عىل سؤال  أحد املراسلني  أحد متاجر الفطائر  ميشيغان.
فيام وصف جاكسون حالة الرّئيس األمري بأنّها »قضّية 
أمن قومي، إذ إّن حالته الذهنية لن تسعفه الستكامل واليته 
الرئاســية إىل نهايتها، ويجب أن يخضــع لفحوصات طبية 

وذهنية«. 
كام اعتقد جاكســون أّن بايدن  «سيستقيل، أو سيقنعونه 
باالســتقالة من منصبه يف وقت ما يف املســتقبل القريب 
ألسباب طبية، أو  ســيتعني عليهم استخدام التعديل الخامس 

والعرشين للتخل من هذا الرجل«.

وتابع جاكســون: »كنت أحّذر مــن أّن حالة بايدن الطبية 
ذاهبة نحو األســوء، واآلن نحن نرى ماذا يجــري معه  بأّم 

العني«.
ووفقاً للتقرير، فقد انضم جاكســون، الذي عمل كطبيب 
شــخ لكل من الرئيس أوباما والرئيس ترامب، يف الشهر 
املايض إىل عرشات من أعضاء مجلس النواب الجمهوريني، من 
أجل دعوة بايدن إىل إجراء اختبار لصّحته العقلية واإلدراكية 
كام فعل ترامب أثناء توليه منصبه، وإعالن النتائج للمجتمع 

 . األمري
مــن جهتهم، عــرّب الدميقراطيــون عــن أّن »األمريكيني 
يستحقون معرفة القدرات العقلية للقائد األعىل للجمهورية 

بشفافية كاملة«.

ـــنـــيـــة مــقــلــقــة ــدن الـــ ــ ــاي ــ ــة ب ــالـ حـ
ــه ــت ــا والي ــم ــك ولــــن تــســعــفــه الســت

أفاد مصدر عســكري بأن قائد القيادة املشــرتكة للقوات 
املسلحة يف البريو الجرنال سيزار أســتوديو قدم استقالته 
أمس بعد ٣ أيام من إعالن فوز اليســاري بيدرو كاستيو يف 

الرئاسية. االنتخابات 
مصدر من القيادة املشــرتكة للقوات املسلحة قال لوكالة 
»فرانس برس« إن »االســتقالة مؤكدة، ولن نعطي مزيداً من 

التفاصيل«.
وبحســب صحيفة »بريو 21«، طلب الجرنال أســتوديو 
أن يتقاعد، يوم تنصيب الرئيس املنتخب كاســتيو. واستبعد 
الرئيس املؤقت فرانسيســكو ساغاســتي ربط هذه الخطوة 
بفوز كاستيو.الجرنال أستوديو )60 عاماً( كان مسؤوالً عن 
.201 القيادة املشــرتكة للقوات املسلحة منذ ترشين األول  
خــالل الحملة االنتخابيــة للدورة الثانية مــن االنتخابات 
الرئاسية، نظمت مجموعة من الضباط املتقاعدين مسريات 
لدعم املرشــحة اليمينية كيكو فوجيمــوري، لكن الضباط 
الحاليني مل يشــاركوا فيهــا كام يقت الدســتور.وأعلن 

كاستيو )٥1 عاماً( رئيساً للبالد، وسيتوىل منصبه األربعاء 
يوم االحتفال بالذكرى املئوية الثانية الســتقالل البريو يف 
1.وسيؤدي اليمني رمزياً يف اليوم التايل، عىل  2 متوز 21
أن يشــارك يف الحفل زعامء دول الجوار، وكذلك ملك إسبانيا 

السادس. فيليبي 
وكانت الســلطات االنتخابية يف البريو أعلنت األســبوع 
املايض فوز مرّشــح اليســار الراديكايل بيدرو كاستيو يف 
االنتخابات الرئاســية، يف نتيجة صدرت بعد أكرث من شهر 
عىل الــدورة الثانية التي تنافس فيها مع مرّشــحة اليمني 
للغاية. نتائجها متقاربة  الشعبوي كيكو فوجيموري، وأتت 
وقــال رئيس اللجنــة االنتخابية الوطنيــة خورخي لويس 
ساالس خالل حفل افرتايض مقتضب: »أُعلن خوسيه بيدرو 

كاستيو تريونيس رئيساً للجمهورية«.
وبذلك، تكون السلطات االنتخابية املسؤولة عن النظر يف 
الطعون صادقت عىل النتائج التــي أعلنتها الهيئة الوطنية 

لالنتخابات قبل أسابيع.

ــة ــحـ ــلـ ــسـ املـ الــــــــقــــــــوا  ــد  ــ ــ ــائ ــ ــ ــة  ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ  : الـــــبـــــيـــــرو 
ــة ــ ــي ــاســ ــ ــرئ ــ ــو فــــــي االنـــــتـــــخـــــابـــــا ال ــ ــي ــ ــت ــاســ ــ بــــعــــد فــــــــو ك

ــ الـــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي ــائ ــت ن
جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

1 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت: 21

االرقــام الرابحــة: 7-20-٣٣-٣4-٣6-٣7 الرقــم 

االضايف: 16

 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

ـ ال شبكات رابحة.

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ـ ال شبكات رابحة.

 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 

6ل.ل. ٥06٥٥

ـ عدد الشبكات الرابحة: 17 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 4114744ل.ل.

 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة:  

6ل.ل. ٥06٥٥

ـ عدد الشبكات الرابحة: ٣4 شبكة

ل.ل. ٣ ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 74

 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة: 

1٥ل.ل. 4 4000

ـ عدد الشبكات الرابحة: 1٣207 شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 12000 ل.ل.

 املبالــغ املرتاكمة للمرتبــة االوىل واملرتاكمة اىل 

121ل.ل. 06 4 السحب املقبل: 

ــد ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ يـ نـــــــتـــــــائـــــــ 
1 وجاءت  جرى مســاء امس ســحب زيد رقم 21

النتيجة كاآليت:

الرقم الرابح: 21146

 الجائزة االوىل: 7٥000000ل.ل.

عدد االوراق الرابحة: ثالث اوراق

الجائزة االفرادية: 2٥000000 ل.ل

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 1146

ل.ل. الجائزة االفرادية: 00000

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 146

ل.ل. الجائزة االفرادية: 0000

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 46

الجائزة االفرادية: 000 ل.ل.

الرتاكم للسحب املقبل:  2٥000000ل.ل

نـــــــتـــــــائـــــــ يـــــومـــــيـــــة
جرى مساء امس سحب »يومية« رقم 114٣ وجاءت 

النتيجة كاآليت:

 يومية ثالثة: 0٥6

 يومية اربعة:162٣

 يومية خمسة: 4647٣

احتجاجا في طهران بسبب الكهرباء 
علق نائب محافظ طهران للشــؤون األمنية، عىل موضوع 
انقطاع التيــار الكهربايئ، وعىل مزاعــم االحتجاجات يف 

العاصمة طهران بخصوص الكهرباء.
وقال نائب محافظ طهران للشــؤون األمنية، إن »انقطاع 
التيار الكهربايئ كان بسبب اجتامع الناس يف أهم مراكز بيع 
أجهزة الخليوي والهواتف املحمولة بشــارع جمهوري بقلب 
العاصمة، وأرســلنا فريقا ملعالجة املوضــوع بعد أن تم رفع 

الخلل الفني هناك«.
ويأيت هذا بعــد أن »ادعت« بعض املصــادر اإلعالمية أن 
االحتجاج أ بعد أنباء عن نية الربملان اإليراين ســن قانون 
لتشديد اإلجراءات ضد مواقع التواصل االجتامعي و االنرتنت.

وكانت وســائل إعالم قد تحدثت عن احتجاج عىل انقطاع 
التيار الكهربايئ قــام به أصحاب محــال تجارية يف قلب 

العاصمة طهران.

أعلن مســؤول صيني، امس، أن العالقات 
بني الواليات املتحــدة والصني »بلغت طريقاً 
أن تكّف عن  مسدوداً«، داعياً واشــنطن إىل 
»شيطنة« بكني، وذلك خالل أّول زيارة للصني 
تُجريها مســؤولة كبــرية يف إدارة الرئيس 

األمري جو بايدن.
وخــالل لقائه نائبــة وزيــر الخارجّية 
األمريكيــة، ويندي شــريمان، التــي تزور 
الصيني،  الخارجية  وزير  نائب  قال  تيانجني، 
شيه فنغ، إن »األمريكّيني يرون الصني كعدّو 
وهمي«، وأضاف أن بالده تحّض واشــنطن 
عىل تغيري »سياســتها الخطرية«، بحسب ما 

نقلت عنه الخارجّية الصينية.
ووصلت شــريمان إىل الصني، وهي أرفع 
مســؤولة يف الخارجّية األمريكّية تزور هذا 
البلد منذ انتخاب الرئيس األمري جو بايدن.

الخارجية  باســم  املتحــدث  أكّــد  وكان 

األمريكية نيد برايس أّن من املهم يف العالقات 
الحفا  والديناميكيــة  والصعبــة  املعقدة 
عىل خطوط اتصال مفتوحة بني املســؤولني 
الرفيعي املســتوى، مبن يف ذلك املسؤولون 

الصينيون، يف وقت تتنافس أمريكا والصني.
وتصاعد التوتر بني بكني وواشــنطن حول 
اإلنســان  امللفات مبا فيها »حقوق  عدد من 
اإللكرتوين ومصدر جائحة  واألمن  والتجارة 

كورونا«.
وفرضــت بكني قبل أيــام عقوبات عىل 7 
مواطنني وكيانات أمريكية رداً عىل تحذيرات 
وتدخالت أمريكية يف الشــؤون الداخلية يف 

هونغ كونغ.
للمناخ، جون  الخاص  بايدن  وكان مبعوث 
كــريي، قد زار الصني يف وقت ســابق، لكّن 
مكافحة  عــىل  اقترصت  هنــاك  محادثاته 

االحرتار املناخي.

ــدة ــ ــح ــ ــت ــ ــو الـــــــــواليـــــــــا امل ــ ــ ـــدع ــ ــن تـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ الـ
ــــيــــطــــنــــتــــهــــا« الــــــــــــى الــــــــكــــــــف عـــــــــن »
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MMA ـــ  ال اتــحــاد  فــي  للحكا  يلية  تأ دورة 
ــر عــلــيــه ــ ــش ــ ــي يُ ــنـ ــزيـ ـــر وجـ ــا ــاد يـــحـ ــ ــم ــ ح

رط بالدور ة االدارية مع ا اء اللج ي واع ي ج
لروزنامة نشاطاته  تنفيذاً 
الســنوية، نظــم االتحــاد 
اللبنــاين للفنــون القتالية 
الدورة   ) MMA( املختلطــة
التأهيليــة للحكام يف نادي 
املون الســال - عني سعادة 
مبشــاركة وحضــور ماية 
وخمسة مشارك ميثلون  عدة 
لبنان  جبــل  مــن  أنديــة 
والشامل  والجنوب  وبريوت 
العسكرية  والبقاع  والقوى 
من الجيــش اللبناين واألمن 
العــام وأمــن الدولة وفوج 

االطفاء .
يف البداية،النشيد الوطني 
افتتاحية  فكلمــة  اللبناين 
ترحيبية مــن عضو  الهيئة 
رئيس  لالتحــاد  االداريــة 
لجنة الحــكام الدكتور عيل 
حــامدة  الــذي حارض يف 
الدورة.ومن ثــم رّحب أمني 
عام االتحــاد العريب ونائب 
اللبناين  االتحــاد  رئيــس 
جزيني  بالحضور  حســن 
واملشــاركني مــن  املدربني 

والحكام والقضاة ونقل تحيات رئيس االتحاد 
اللبناين محمد داغر.  

ثم عرض  الدكتور حامدة نبذة موجزة عن 
املختلطة  شــارحاً   القتالية  الفنون  رياضة 
قوانينهــا التحكيميــة وطريقة احتســاب 
النقاط من قبل القضاة  وكيفية االرشاف عىل 

سري املباريات.

ثم جرت  التطبيقــات العملية لطريقة 
عمل حكــم الحلبــة اآلمنــة ) القف 
(  مســتعرضاً األمور التي قد تحدث أثناء 

سري النزاالت.
ثم اجاب جزيني وحامده عىل استفسارات 

املنخرطني يف الدورة التأهيلية.
يشار اىل ان بطولة لبنان يف اللعبة ستقام 

يف نادي غزير بـ 22 آب املقبل.

هي ة الت ة من درا لق

رط بالدور ي مع عدد من ا ي ج

تمو  1 فــي  ــرو  ــي ب د  التعا نـــادي  انــتــخــابــا 

ــع نــيــمــار فــاتــه مـ ــاء خــ ــهـ نـ ــة يــعــلــن  ــون ــل ــر ب

ــا يــوفــنــتــو ــ ــب ــ ــدري ــ ــر ت ــقـ ــدو فــــي مـ ــ ــ ــال ــ ــ رون

د عار نادي التعا

االدارية  اللجنــة  دعــت 
الريايض  التعاضــد  لنادي 
اعضاء  )املزرعة-بــريوت( 
اىل  العموميــة  الجمعيــة 
الساعة  جلسة ستنعقد عند 
الحادية عرشة من قبل ظهر 
فيه  الواقع  املقبل  الســبت 
٣1 متوز الجــاري يف مقر 
النادي النتخاب لجنة ادارية 
جديدة مؤلفة من 11 عضواً 
الداخيل  بالنظام  عمالً  وذلك 

للنادي )املادة العارشة(.
يشــار اىل  ان تحديــد املوعــد الجديــد 

عدم  بعد  أ  لالنتخابــات 
يف  النصاب)الثلثني(  اكتامل 
الجلسة االوىل وعدم اكتامل 
النصــاب ) النصــف زائــد 
واحد( يف الجلســة الثانية.

السبت  جلســة  وستكون  
املقبل قانونية مبن حرض.

وُدعــي جميــع األعضاء 
النادي لتسديد  املنتسبني اىل 
اشرتاكاتهم قبل االنتخابات.

بتوقيع  البيــان  وُذيّــل 
رئيس النادي جورج مرشــد 

مجدالين وامني الرس اميل حّتي .

تسوية  االثنني،  أمس  برشلونة  نادي  أعلن 
املفتوحة  واملدنية  املهنيــة  املنازعات  جميع 
مع الالعب الدويل الربازييل نيامر دا سيلفا، 

»بشكل ودي وبعيدا عن القانون«.
وكشف الربسا يف بيان: »وقع النادي والالعب 
اتفاقا إلنهاء اإلجــراءات القانونية العالقة بني 

الجانبني: ٣ دعاوى مهنية ودعوى مدنية«.
وكان نيــامر قــد ارتدى قميــ الفريق 
الكاتالوين بــني 201٣ و2017، قبل أن يرحل 
إىل باريس سان جريمان بعد أشهر قليلة من 

تجديد عقده مــع البلوغرانا، يف صفقة أدت 
إىل اشتباك قانوين بني الطرفني.

ومل يســتطع نيــامر تحقيــق هدفه من 
االنتقال صوب باريس ســان جريمان، حتى 
اآلن، حيث فشــل يف الفوز مع الفريق بلقب 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
األمراء، كرث  انتقالــه إىل حديقــة  ومنذ 
ناديه  العــودة إىل  التقارير حول رغبته يف 
السابق برشلونة، قبل أن ينهي الجدل بتجديد 

. عقده مع النادي الفرن

وصــل الربتغايل كريســتيانو رونالدو، نجم 

يوفنتوس، صباح أمس االثنني إىل كونتيناســا، 

مقر تدريبات الســيدة العجوز، بعد انتهاء فرتة 

إجازته.

لكن رغــم ذلك، يظل مســتقبل »الدون« يف 

اليويف غري مؤكد، بحسب موقع »توتو مريكاتو« 

اإليطايل.

وأضاف املوقع أن رونالدو يستعد للجلوس مع 

مديري يوفنتوس، باإلضافة ملاسيمليانو أليجري 

املدير الفني الجديد، من أجل مناقشة مستقبله، 

ال سيام أنه يتبقى يف عقده عام واحد فقط.

جدير بالذكر أن رونالدو وصل إىل يوفنتوس، 

201، قادما من ريال مدريد يف  يف صيف عام 

صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو.

2020 طـــــوكـــــيـــــو  الــــصــــيــــفــــيــــة   ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ األوملـ األلــــــــعــــــــاب  دورة 
ــو ــتـ ــسـ ــــل مـ لــــــيــــــا لـــــخـــــوض مــــنــــافــــســــا الـــــــجـــــــودو بــــأفــــ نــــاصــــيــــف 

ــــــــــــداء الــــشــــعــــب الــــلــــبــــنــــانــــي مــــيــــدالــــيــــة تـــاريـــخـــيـــة والـــــســـــعـــــي 
إلياس  اللبنــاين ناصيف  البطل األوملبي  يتطلّع 
لخوض منافســات لعبــة الجــودو يف أوملبياد 
طوكيو 2020 بأفضل مســتوى والســعي جاهداً 
الشــعب  إىل  وإهدائها  تاريخية  ميدالية  لتحقيق 
اللبناين الذي يستحق كل مشاعر الفخر واإلعتزاز 

نتصارات أبنائه يف الحدث األوملبي بطوكيو. ب
ووّجه ناصيف شــكره وتقديره للجنة األوملبية 
اللبنانيــة عــىل مواكبتــه ودعمه يف مشــوار 
تحضرياتــه األوملبي عىل مدى األشــهر املاضية 
وخوض العديد من املباريات ومعســكرات اإلعداد 
حتضان اإلتحاد اللبناين  يف عدة بلــدان كام نّو ب
للجودو وعرّب عن خالــ تقديره لرئيس اإلتحاد 
عضو اللجنة األوملبية فرنســوا ســعادة ولنجله 

املدرب فرنسوا فرنسوا سعادة ملتابعته اليومية.
هذا ومن املقّرر أن يلعــب بطل الجودو ناصيف 
ضد الكوري الجنويب يل سونغهو يف الدور ٣2 من 
مســابقة فئة وزن 1 كلغ وستكون مباراته هي 
الرقم 17 من بني 4٥ مباراة ستقام جميعها توالياً 
إبتداًء من الســاعة الخامسة صباح اليوم الثالثاء 

بتوقيت لبنان.
من جانبه أكّد فرنســوا ســعادة  يف معرض 
تّقييمه للمشاركة اللبنانية يف طوكيو بأن الرهان 
هو عىل الثــال الرامية راي باســيل التي بلغت 
ذروة جهوزيتهــا الفنية وذلك مــن خالل النقاط 
التي تحققها يف متارينهــا بطوكيو والتي تؤرش 
ذن الله وكذلك بطل الجودو  إىل نتيجة مرشّفة بــ
ناصيف إلياس الذي أمكن له أن يستجمع قواه عرب 
عدة محطات الفتاّ إىل أنه كان خرس  كلغ مؤخراً 
من وزنه برسعة قياسية وهو يف ظاهره إيجايب 
لكن يخ أن يؤثــر ذلك عىل قواه البدنية إضافة 
للرباعة محاســن فتّوح التي تحتل املركز 12 عاملياً 

وهو دليل أنها قادرة عىل تأكيد حضورها.
كذلك أكّد املّدرب فرنســوا فرنســوا سعادة بأن 
البطل ناصيف جاهز من الناحيتني البدنية والفنية 
بعد عدة معســكرات وإذا تجاوز الكوري الجنويب 
سونغهو يف مباراته األوىل علامً أنه سبق له وفاز 
201 يف بطولة العامل وبعده  عليه بالنقاط عــام 
ستكون املباراة الثانية مع الجورجي غريغاالشيف 
ثاين بطل العامل وإذا تجاوزه ناصيف ســيكون من 
بني أفضل سبعة العبني والتأهل للدور ربع النهايئ.
وعن توقعاته لنتائج الالعب ناصيف شّدد املدرب 
ســعادة عىل العامل النف وعىل املستوى الفني 
العام وهام املدخل األساس لتحقيق امليدالية والتي 
نعتقد أنها مبتناول كل العب يطمح لذلك ومن بينهم 

الالعب ناصيف إلياس الذي نأمل له كل التوفيق.
ويف ما ييل نتائج يوم أمس االثنني:

{ الرتايثلون - رجال {
أحرز الرنوجي كريســتيان بلومنفيلت امليدالية 

الذهبية يف منافسات الرتايثلون للرجال.
وكان بلومنفيلت ضمــن مجموعة كبرية تضم 
حوايل 40 متســابقا خرجوا من سباق الدراجات 
البالــغ طوله 40 كيلومــرتا يف الوقت ذاته، لكنه 
واصل التقدم حتى تقل العدد إىل ٣ متســابقني، 
قبل أن يهدي الرنويج أول ميدالية يف هذه الرياضة.
امليدالية  أليكس يي عــىل  الربيطــاين  وحصل 
الفضيــة، بينام ذهبــت امليداليــة الربونزية إىل 

النيوزيلندي هايدن وايلد.
واحتل الربيطاين جوين براونيل، صاحب فضية 
ألعــاب 2016 وبرونزيــة 2012، املركز الخامس، 

بينام جاء البلجييك مارتن فان ريل رابعا.

{ السباحة  سيدات {
أحرزت الكندية مارغريت ماكنيل ذهبية ســباق 
100 مرت فراشة للســيدات يف السباحة بأوملبياد 

٥٥ ثانية. ٥ طوكيو، بعدما سجلت 
امليدالية  عىل  يويف  تشــانغ  الصينية  وحصلت 
الفضيــة، بينام نالت األســرتالية إميــا ماكيون 

امليدالية الربونزية.
كام فازت األســرتالية أريارن تيتموس بذهبية 

سباق 400 مرت حرة.
الفضية  امليدالية  ليدييك  كايت  األمريكية  ونالت 

فيام ذهبت الربونزية إىل الصينية يل بينغجي.

{ السباحة - رجال {
أحرز الربيطاين آدم بيتي ذهبية سباق 100 مرت 

صدرا للرجال يف منافسات السباحة.
ونال الهولندي أرنو كامينغــا امليدالية الفضية، 
بينــام ذهبت الربونزيــة إىل اإليطــايل نيكولو 

مارتنينغي.
كام أحرزت الواليات املتحدة ذهبية سباق التتابع 
4 يف 100 مرت حرة للرجال، ونالت إيطاليا امليدالية 

الفضية، فيام ذهبت الربونزية إىل أسرتاليا.

{ ركوب األمواج  سيدات {
تلقت النجمة األسرتالية ستيفاين غيلمور، بطلة 
العامل 7 مــرات، صدمة قويــة بعدما خرجت من 

تصفيات ركوب األمواج.
وخرجت غيلمور )٣٣ عاما( من التصفيات بعدما 

. تغلبت عليها الجنوب أفريقية بيانكا بويتندا
وتفوقــت غيلمور خــالل الجولتــني األوليني 
 ، باملنافسات التي تجرى يف شاط تسوريغاسا

لكن بويتندا )27 عاما(، قلبت املوازين لصالحها.

{ الهو  رجال {
فاز منتخب بلجيكا، بطل العــامل، بنتيجة ٣-1 
عــىل أملانيا، يف املجموعة الثانية من منافســات 

هو الرجال.
وتقدمت بلجيكا بثنائية ســيدريك شارلييه يف 
أول 7 دقائق، ثم أضاف ألكسندر هندريكش الهدف 

الثالث يف الدقيقة ٣٥.

{ كرة سلة  رجال {
فاز منتخب ســلوفينيا لكرة السلة للرجال عىل 
11-100 يف ظهوره األول يف  نظريه األرجنتيني 
4 نقطة،  األوملبياد، بعد أن سجل لوكا دونتشيتش 
ليقرتب مــن تحطيم الرقم القيــايس للنقاط يف 
الربازييل  باسم  باملسابقة، واملسجل  مباراة واحدة 
1 أمام  أوسكار شــميت برصيد ٥٥ نقطة يف 

إسبانيا.

{ كرة السلة - سيدات {
 6 -7٣ بنتيجة  للســيدات  إسبانيا  منتخب  فاز 
عىل كوريا الجنوبية يف بداية منافسات كرة السلة 

للسيدات.

وساهمت أســتو ندور بشكل واضح يف انتصار 
2 نقطة واستحوذت عىل  إسبانيا، بعدما سجلت 

10 كرات مرتدة.
وقدمت كوريا الجنوبية، التي تشــارك يف هذه 
200، عرضا قويا أمام  املســابقة ألول مرة منــذ 
ألعاب ريو دي جانريو،  إســبانيا، صاحبة فضية 
والتــي كانت تتقدم بفارق نقطــة واحدة قبل بدء 

الربع األخري.

{ كرة طائرة  رجال {
خرست تونس 0-٣ أمام فرنســا يف منافسات 
املجموعة الثانيــة للكرة الطائــرة للرجال، بينام 
انترص منتخب اللجنة األوملبية الروسية ٣-1 عىل 

الواليات املتحدة.
تغلبها ٣-0 عىل  بعد  انتصاراتها  إيران  وواصلت 
فنزويال يف املجموعة األوىل، بعدما صعقت بولندا 
بطلة العــامل يف املباراة األوىل وانترصت ٣-2 بعد 
أداء مذهل، فيام تعافــت بولندا بالتغلب ٣-0 عىل 

إيطاليا.

{ كرة اليد  رجال {
يف منافسات كرة اليد للرجال، فاز منتخبا فرنسا 
وأملانيا عىل الربازيــل واألرجنتني عىل الرتتيب يف 

املجموعة األوىل.
2 لتحقق فوزها الثاين  وانترصت فرنســا ٣4-
يف البطولة، فيام تفوقــت أملانيا ٣٣-2٥ لتعوض 
خســارتها أمام إســبانيا يف املباراة األوىل، بينام 

.27-2 فازت إسبانيا عىل الرنويج 
وخرس منتخب مرص بطل أفريقيا أمام الدمنارك 
بطل العامل وصاحب ذهبيــة ريو دي جانريو يف 

املجموعة الثانية، بنتيجة ٣2-27.

{ التنس  سيدات {

فازت اليابانية نعومي أوســاكا 6-٣ و6-2 عىل 
فيكتوريــا غولوبيتــش، لتبلغ الــدور الثالث يف 

منافسات فردي التنس للسيدات.
ومل تواجــه صاحبة الـ2٣ عاما مشــكلة يف 
مواجهة غولوبيتش، وشقت طريقها بسهولة إىل 
املباراة التالية حيث ستلعب ضد الرومانية ميهايال 

بوزارنيسكو أو التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.
أيضا يف منافســات  وتأهلت العبــات بارزات 
باربورا كريتشيكوفا، بطلة  الفردي، حيث واصلت 
فرنســا املفتوحة، نتائجها اإليجابية وفازت 2-6 

و6-4 عىل الكندية الشابة ليلة أين فرنانديز.
كام فازت غاربيني موغــوروزا، الحاصلة عىل 
لقبني يف البطــوالت الـ4 الكــربى، بنتيجة 6-٣ 

و6-0 عىل الصينية وانغ جيانغ.

{ التزلج عىل األلواح  سيدات {

أحرزت اليابانية موميغي نيشــيا ذهبية التزلج 
عىل األلــواح، عندما فازت يف نهايئ منافســات 

الشارع للسيدات بهذه الرياضة.
ونالت الربازيلية رايسا ليال الفضية فيام انتزعت 

اليابانية فونا ناكاياما امليدالية الربونزية.

{ القوس والسهم - فرق رجال {
فــازت كوريــا الجنوبية بذهبية فــرق الرجال 
بثالث  للقوس والســهم، لتواصل هيمنتها وتفوز 
ذهبية لها يف املسابقة، بينام حصلت تايوان عىل 
الفضية، ونالت اليابان صاحبة الضيافة الربونزية.

{ الكانوي املتعرج رجال {
أول ميدالية ذهبية  بنيامــني سافســيك  حقق 
لسلوفينيا يف مســابقة الكانوي املتعرج للرجال، 
بعد أن تفوق بفارق نحو 4 ثوان عىل أقرب مطارديه، 
بينام نال التشييك لوكاس روهان الفضية وحصد 

األملاين سيدريس تاسياديس امليدالية الربونزية.

{ رماية - أطباق االسكيت {
فاز الرامي األمري فينســنت هانكوك بذهبية 
أطباق االســكيت للرجال للمرة الثالثة يف تاريخه، 

200 ولندن 2012. بعدما فاز باللقب يف بكني 
وهانكوك تفوق عىل الدمنر ياســرب هانسن 
الذي نال الفضية، بينام كانت الربونزية من نصيب 

الكويتي عبد الله الرشيدي.
وعىل صعيد الســيدات، فازت الرامية األمريكية 
امــرب إنغليش بذهبيــة أطباق االســكيت، فيام 
نالت اإليطالية ديانــا باكويس الفضية، وحصلت 

الصينية وي مينغ عىل الربونزية.

{ اخرتاق الضاحية بالدراجات  رجال {
أحرز الربيطاين توم بيدكوك ذهبية منافســات 
اخــرتاق الضاحيــة للدراجات للرجــال، فيام نال 
الســويرسي ماتياس فلوكيغــر امليدالية الفضية 
بعدما عرب خط النهاية متأخرا بفارق 20 ثانية عن 

بيدكوك، وانتزع اإلسباين ديفيد فالريو الربونزية.

{ الغطس  رجال {
حققت بريطانيا فوزا باهرا يف مســابقة القفز 
املتزامن من منصة ثابتة ملســافة 10 أمتار للرجال 
يف رياضة الغطــس لتنهي هيمنــة الصني عىل 
املســابقة، بعدما فازت األخرية بالذهب يف آخر 4 

دورات أوملبية.
الثنــايئ الربيطاين مجمــوع نقاط  وســجل 
471، متفوقا بنحو نقطة عىل الثنايئ الصيني  1

كاو يوان وتشــني آيسن اللذين ناال الفضية، بينام 
حصل الثنايئ ألكسندر بوندار وفيكتور مينيباييف 
عىل الربونزية تحت علم اللجنة األوملبية الروسية.

{ الجودو  سيدات {
فازت الكوسوفية نورا جياكوفا بذهبية وزن أقل 
من ٥7 كيلوغراما للسيدات يف منافسات الجودو 
بعد تفوقها عىل الفرنسية ســارة ليوين سيزيك 
يف النهايئ، فيام ذهبــت الربونزية إىل اليابانية 

تسوكازا يوشيدا والكندية جيسيكا كليمكايت.

{ الجودو - رجال {
فــاز الياباين شــوهي أونو بذهبيــة وزن7٣  
كيلوغراما للرجال يف منافسات الجودو بعد تفوقه 
عىل الجورجي الشا شافداتواشفييل يف النهايئ، 
بينام ذهبت الربونزية للكوري الجنويب تشانجريم 

آن واملنغويل تسوغتباتار تسيند أوتشري.

{ نتائج العرب {
يف  منافســاتهم  خوض  العرب  األبطال  واصل 
 ،)2021 )طوكيو  الصيفية  األوملبية  األلعاب  دورة 

اليوم اإلثنني، يف معظم االلعاب.
فقد ودعت املرصية نــدى حافظ، املصنفة رقم 

26 عىل العامل، منافسات السالح من دور الـ٣2.
وخرست حافظ أمــام الكورية الجنوبية جيون 

كيم، املصنفة السادسة عامليا، بنتيجة 4-1٥.
من ناحيــة أخرى، ودع املرصي محمد حســن 

منافسات سالح الشيش من دور الـ٣2 أيضا.
وخرس حســن أمام اإليطــايل دانييل جاروزو، 
صاحب ذهبيــة أوملبياد ريــو دي جانريو 2016، 

بنتيجة 6-1٥.

{ عالء أبو القاسم يصحح املسار {
ويف نفس اللعبة، نجح املرصي عالء أبو القاسم 

يف التأهل إىل الدور ربع النهايئ.
ونجــح أبو القاســم يف الفوز عــىل الرويس 
فالديسالف مايلنكوف، املصنف ٣٣ عامليا، بنتيجة 

1٥-12، يف مثن النهايئ.
وعىل طريقة أبو القاســم، تأهل املرصي محمد 
ماهر حمزة إىل الدور مثن النهايئ من منافســات 

السالح.
وفاز حمزة عىل الربيطاين ماركوس ميبســتيد 
بنتيجة 1٥-1٣ يف دور الـ٣2، ليضمن مقعده يف 

مثن النهايئ.

{ إنجاز مرصي يف التايكواندو {
يف املقابل، نجح املرصي سيف عي يف التأهل 
إىل الدور نصف النهايئ يف منافســات التايكوندو 

تحت 0 كيلوغراما.
وتغلب عي عىل األســرتايل جاك مارتون يف 
دور الـ16 بنتيجة 11-1، قبــل أن يهزم اإليطايل 

أليسو سيمون يف نصف النهايئ بنتيجة 6-٥.

{ سيف عي {
برونزية  كام نجحت هدايــة مالك، صاحبــة 
ريو دي جانــريو 2016، يف التأهل إىل الدور ربع 

النهايئ من منافسات التايكواندو.
وفازت مالك عىل الفرنســية ماجدة هينني يف 
وزن تحــت 67 كيلوجراما بنتيجة 11-10، لتواجه 
الربيطانيــة الورين وليامز املصنفــة الثالثة يف 

البطولة.

{ هزمية وانتصار لألردن
يف التايكواندو { 

ويف نفــس اللعبــة، ودعت الالعبــة األردنية 
جوليانا الصادق املنافسات من الدور مثن النهايئ.

وخرست الصادق أمام الربازيلية ميلينا تيتونييل 
يف وزن 67 كيلوغراما للسيدات.

وصعد األردين صالــح الرشبايت إىل الدور ربع 
النهايئ بشــق األنفس، عقب الفــوز يف وزن 0 
الرنوجي ريتشــارد  كيلوغراما بنتيجة ٥-4، عىل 

أوردميان املصنف السادس.

{ تأهل مغريب يف التايكواندو {
يف املقابــل، نجح املغــريب أرشف محبويب يف 
بلو الدور ربع النهايئ من منافسات التايكواندو.

وتغلــب محبويب عىل اإليفواري شــي صالح 
سيســيه يف وزن 0 كليوغراما، بنتيجة 11-21، 

ليتأهل إىل ربع النهايئ.

{ خسارة مرصية يف الريشة الطائرة { 
كــام ودع الثنايئ املرصي أدهــم حاتم وضحى 
هــاين منافســات الزوجي املختلط يف الريشــة 

الطائرة من دور املجموعات.
وخرس الثنايئ املباراة األخرية يف دور املجموعات 

أمام الثنايئ الهولندي بنتيجة 2-0.

{ هزمية سعودية يف الجودو {
ويف منافسات الجودو، ودع السعودي سليامن 

حامد أوملبياد طوكيو 2021 مبكرا.
وخرس حامد أمام نظــريه الكندي مارجيليدون 

آرثر يف وزن 7٣ كيلوغراما بنتيجة 1-0.

{ انتصار مرصي يف تنس الطاولة { 
من ناحية أخرى، نجــح املرصي عمر عرص يف 
بلو الدور الثالث من منافسات تنس الطاولة، بعد 

الفوز عىل األوكراين يل كو بـ4 أشواط مقابل ٣.
وبذلك يتأهل عرص ملواجهة الســويدي ماتياس 
فالك يف الدور الثالث من منافسات تنس الطاولة.

{ سقوط مرصي
وسعودي يف الرماية { 

ويف رياضــة الرماية، فشــل املــرصي عزمي 
محلبيــة يف التأهل للنهايئ، بعدمــا حقق املركز 

الـ1٣ يف الرتتيب العام.
أما زميله مصطفى حمدي، فقد فشل هو اآلخر 
2 يف التصفيات. يف التأهل، بعدما حقق املركز الـ

كام ودع الســعودي ســعيد املطريي منافسات 
11 من  الرماية يف أوملبياد طوكيو، بعد أن أصاب 
أصل 12٥ طبقا، يف منافســات الجولة التأهيلية 

األوىل ملسابقة الشوزن سكيت.
ورفع املطــريي عدد الســعوديني الذين غادروا 
األوملبياد إىل 4، حيث سبقه كل من رساج آل سليم 
)رفع األثقال( عن وزن 61 كجم، وعيل الخرضاوي 
)كــرة الطاولــة(، إضافة إىل ســليامن حامد (

الجودو(.

عاد در جونيور  ي وا ع نا ال

اتحاد كرة السلة اصدر الئحتي النخبة للرجا والسيدا

ر السلة ا ل اد الل عار اال

اللبناين  االتحــاد  اصدر   
لكرة الســلة الئحتي النخبة 
ملوسم  والســيدات  للرجال 

2021-2022 كاآليت:
عرقجي،  وائل  الرجال: 
أمري  زلعــوم،  جوزيــف 
ســعود، جريارد حديديان، 
حداد،  ابراهيم  رستم،  اييل 
جاد  صليبــي،  غربيــال 
بيطار، مــارك ايب خرس، 
كريم  خليل،  كريســتوف 
درويش،  سريجيو  زينون، 
الدين، جوزيف  كريم عــز 
الرشتــوين، عــيل مزهر، 

هشــام الحلو، عيل منصور، مارك خوري، 
عزيز عبد املســيح، عيل حيدر، جاد خليل 

وهايك غيوكجيان.
الســيدات: ربيكا عقل، نتايل سيفجيان، 
ليىل فارس، ساندرا نجم، ليا ايب غصن، تقال 

كامل، نارينه كيوكجان، بريال بو نرص،غربييال 
سعد، مريامار املقداد، دانيلال فياض، ملا مقّدم، 
دميه شــاهني، ميغري طوروسيان، نان 
بوداكيان،  الحج  كاثرين  رنا صايف،  معلوف، 
كارن ناجي، مريا رزق، ســاندرا بداوي، نور 

الخوري وليا اده.
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

بلدة يف الجنوب

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  جرجي نقوال باز 

اخترب معلوماتك

1ـ سّيد شجاع. 
2ـ ســينام كانــت يف 

وسط العاصمة. 
. ٣ـ يحفران الب

ضمري  جــر،  حرف  4ـ 
متصل. 

٥ـ تابع وواظب. 

1ـ بلدة يف الجنوب.
2ـ االســم الثاين ملمثل  

 . أمري
٣ـ كّدس األشياء بعضها 

فوق بعض.
4ـ يشارك ويقاسم يف. 

٥ـ عملة عربية. 

كاتب فرن معارص، إعترب ســيد الكلامت والرباعة، 

وحائــز عىل جائزة غونكــور عام 2002، صاحب كتاب 

الظالل الهاربة. 

إسمه مؤلف من 12 حرفا، إذا جمعت:

+1+10+2 - دولة عربية.  +6

+٥ - دولة افريقية.  + +10+4

11+4+12+٥ - عاصمة افريقية. 

+٥+12+2 - مدينة يابانية.

4+11+ - مدينة فرنسية.

+٣ - مدينة فرنسية. +

7+٣+1 - ربح.

12+7 - ضعف ورق. 

1ـ ما إسم الفيلسوف العريب القديم املشهور الذي لقب 

، وكتاب الحروف؟  باملعلم الثاين، صاحب كتاب األلفا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية سنة ظهرت أول رشكة سينامئية يف مرص؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣ـ ما اسم الصحايف والريايض اللبناين الذي لقب بأيب 

1؟  الرياضة، وتويف عام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم حصن السموأل الذي إشتهر قدميا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥ـ من هو الشــاعر والفارس الذي إشــتهر يف عرص 

الجاهلية، ولّقب بنصري املستضعفني؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية دولة يوجد مطار اركان؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اسم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور 4٥ سة 

عىل الزواج؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ يف أية سنة ظهرت أول آلة تصوير للهواة يف العامل؟ 

و من 
ي من 

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 2٣ متوز(

العذراء

(24 آب - 2٣ أيلول(

العقرب

(2٣ ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

كن منتبها لترصفات شــخ عزيز يعيش 
فرتة قلقة ويحتاج اىل مســاعدة حاســمة 
للخروج منها. أحوالك املادية يف تحسن، وهذا 

يريحك. 

حــاول أن تتفهم أوضاعــك أكرث وان تكون 
صبــورا. الهموم التي تكاثرت عليك ستشــهد 
ء كنت تنتظر  بداية الزوال. نتيجة ايجابية ل

تحقيقه. 

تخــاف أن تتعــرض هــذه املرحلة لبعض 
الضغوطات واالزعاجات. ال تجعل نفسك تتأثر 
باآلخريــن، وال تلتفت اىل كل ما يح ويقال 

من حولك. 

احتفظ باملعنويات الجيدة والتفاؤل، واستعد 
ثقتك الكبرية بنفسك. ستأتيك بعض املساعدات 

التي قد تعيد التوازن اىل أوضاعك املادية.

ستجد نفسك أنك كنت عىل خطأ، وان محبتك 
الزائــدة عن الحّد كانت يف غري محلها، فهناك 
شــخ تلتقيه صدفة ســيقلب لك مقاييس 

تفكريك هذا. 

أنــت مفعم بالحيوية وتديــر أعاملك عىل 
أحسن ما يرام. عاطفيا،  ترغب دامئا أن تكون 
عــىل حق. احرتس ألن الرشيــك لديه الرغبة 

ذاتها. 

لست مضطراً لتشغيل طاقاتك االبداعية بكل 
قواها. عليك االهتامم  باملسائل التي كانت سبب 
سعادتك. ال تخف عىل استقرارك فأنت بأمان. 

اخرج من انزوائك واختلط باألصدقاء أكرث. 
فرصة ممتازة تؤهلك لتحقيق مســألة ال بأس 
بهــا. يجب أن تكون إيجابيا وواضحا فهذا أمر 

مهّم. 

ارتباطك الوثيق بواقعك سيمنعك من تحقيق 
بعض طموحاتك مؤقتا. ســتلعب دورا بارزا 

وناجحا يف حل مشكلة ذات طابع عاطفي.

متــر مبرحلة جميلة كلهــا رسور وارتياح 
. انتظــر قليال حتى تســنح الفرصة  نف
املناســبة لتنفيذ ما ســبق ان خططت له من 

أعامل.

أنــت قوي أمــام العنف ولــني أمام اللطف 
والحب. ما كان صعبا ومســتحيال يف املايض 
ســيصبح يف األيام القليلــة املقبلة متيرسا 

وممكنا. 

ال تجازف بقضايا مهمة تتعلق مبصري عملك 
الحايل. كن أكرثهــدوءا وحاول التقريب بني 
وجهة نظرك وآراء بعض األشــخاص من ذوي 

النقوذ حولك.  

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 2٣ آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

1 شباط( (21 ك2 - 

انكلرتا

املغرب

أسيوط

الصومال

اهرامات

البرتون

الرصفند

بريوت

بونابرت

بلفاست

بلغراد

بريطانيا

برا

برلني

بنغالد

جاكلني

دامودار

دجاكرتا

ديب

رينوار

رونسار

رقة

زورو

زهو

زامبيا

زمن

زوري

زمهرير

سلفادور

رشيهان

صنعاء

صك

صخور

ملبادا

ليون

مانيال

هولندا

يارون

مين

يالتا.

الحل السابق

الحل السابق

 بريطانيا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل  

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن  خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U D O K U

1ـ مرفأ دنكرك. 

2ـ بوت التش.

٣ـ مديحة يرسي.

. 4ـ سان

٥ـ اليوبيل القمحي. 

6ـ سويرسي.

7ـ 200 ألف سطر.

ـ يف اليمن. 

1ـ ترامب. 

2ـ شمالن. 

٣ـ يضاهي. 

4ـ الم.

٥ـ يئسوا.

1ـ تشييل. 

2ـ رمضاء. 

٣ـ األمس.

4ـ ماه.

٥ـ بنينا. 

1ـ كاترينا، عكا، فا
2ـ فلّوا، ألبري كامو

٣ـ تربيز، هامم
4ـ محمد جامل، آر

٥ـ التيار، منريي، عام
6ـ ريــال مدريد، هابهم، 

يل
7ـ ها، لبنان، يتكرر

ـ البنادق، اد، كلب، إيف

ـ بو، دن، انب، رينوار
تلــو،  حســب،  رد،  10ـ 

كّرسوها
املسّن،  ســرياليون،  11ـ 

موم
ينّت،  ناول، أســبح،  12ـ 

نايّب
1٣ـ جنبــالط، املتاريس، 

رن

1ـ كفت، ارتاب، سنج
2ـ البايل، لوريان

٣ـ تُور، تأّهب، دروب
ّل 4ـ راي ميالند، أل

٥ـ زحام، إنحل
6ـ نا، مرداد، سياط

7ـ الحّد، قابوس
ـ جبيل، نبأ

ـ عّيهم، دبابة، حل

10ـ كرمان، ند، ال
11ـ أكاملها، روليت
12ـ أم، يانيك، منأ

1٣ـ فم، ارب، لنكسرت
14ـ أودري هيبورن
1٥ـ مت، اس، نّس

16ـ كاروما
17ـ الرّي، هوبر
1ـ مريفت أمني

1ـ مــن أكــرث مناطق الجذب 
الســياحي يف الصني، يستعمل 

لرشب املاء.
2ـ أول حاكــم لليبيــا بعــد 

االستقالل.
٣ـ أمطار تدوم يف سكون بال 
ء،  رعد وال برق، نّعــم ولنّي ال

مدخل.
4ـ يحرّيونه ويدهشونه، وحدة 

وزن.
٥ـ كرس ودق، إطارات السيارات.

6ـ من أوثان الجاهلية، ماركة 
. سيارات، ن

7ـ شــبعان وريــان، للندبة، 
فرغت من.

ـ حاجز، من األمراض، خليج.
ـ إرتفاع، عاصمة آسيوية.

10ـ غضــب عــىل، من مدن 
الخليج.

11ـ خصم شــديد الخصومة، 
أسد، رمى الرشاب من فمه.

12ـ حــرف جر، رئة، عاصمة 
افريقية.

1٣ـ قصدوا املكان، جندي يطلق 
ســبيله اىل وقت الحاجة، تكرّم 

عىل.
14ـ رئيس وزراء صيني راحل، 

مقصد.
1٥ـ هجم، فيلم الم كلثوم.

حمل  آســيوية،  دولــة  16ـ 
ء. ال

17ـ أحد الشهور، وعل. 
1ـ مطــرب وفنــان لبناين 

صاحب الصورة.

1ـ أشــهر مكان يف 
العامل لحفالت الغناء.

شخصية  صاحب  2ـ 
تلفزيونية لبنانية يُرضب 
بها املثل، مدينة إسبانية.

٣ـ مدينــة إيرانيــة، 
إســم  مينية،  مدينــة 

موصول.
عملة  للتفســري،  4ـ 

عربية، قروض مؤجلة.
٥ـ جعلــت لها عالمة 
تُعــرف بهــا، مدينــة 

فرنسية، القول. 
6ـ تُــرّدد يف املكاملة 
الهاتفيــة، مــا عال من 
سطح ماء البحر، مدينة 

يف العراق. 

7ـ من شخصيات ألف 
. ليلة وليلة، ب

ـ أكل الطعــام، أمر 
شــجاع  مفزع،  مخيف 

. جريء، منتف
فيلســوف   ، وبّ ـ 
صديــق  وريــايض 

أفالطون، يقيم باملكان.
10ـ شــجعان، مــن 

كانوا قبلنا، حرف جر.
ينجح،  11ـ فشل ومل 

يشتّد غضبه، حيطان.
12ـ متشــابهان، آلة 
نــوع من  إله،  طــرب، 

الرخام، رفع صوته. 
1٣ـ ُعمــر، االحتفال 

العظيم، يعلم.

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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الثلثاء 27 متوز 2021



ــــــــو  ــــــــدا الي ــــــــف الســــــــريع يب ــــــــا التالي ــــــــار نواي ــــــــة واختب ــــــــف بدعــــــــ خارجــــــــي »وطبخــــــــة« داخلي تكلي

ــد ــي ــ ســع ــ ــي ــ ــــا الــــرئــــيــــ  ــة تـــصـــحـــيـــحـــيـــة يــــقــــود ــ ــركـ ــ : حـ ــ ــ ــ ــون ــ ــ ت

العرا في  القتالية  نطن  وا مهمة  نهاء  اتفا   : األبي البي 

تتمة د ... االحت يتراجع عن 
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)تتمة ص1) 

رفض تلك التســوية، النه مقتنع برضورة منح ميقايت الثقة 
خصوصا انه حصل عليها يف املرتني التي ســبق وشــكل فيها 
حكومتيه السابقتني، والرتاجع هذه املرة عن تسميته سيفرس 
عىل نحو ســلبي عرب االيحاء بان الحزب لن يبذل الجهد الكايف 
النجاح مهمته، وهو امر مناف للواقع الن حزب الله يعترب بان 
تشــكيل اي حكومة يف الوقت الفاصل عن االنتخابات النيابية 
كفيل بوقف او تنظيم االنهيار املتامدي يف البالد، ويوقف بالحد 
االد االرتطام الحاد، وهو امر مطلوب، بعيدا عن اي حسابات 
سياسية ال مكان لها يف الوقت الراهن، ولهذا كان القرار حاسام 
بتبني ترشيح ميقايت خصوصا بعدما حصل عىل اجامع »نادي 
رؤساء الحكومة« السابقني ويف مقدمهم سعد الحريري، ومل 

يكن واردا لدى الحزب خلق اي تشنج مقابل االجامع السني.
ميقايت يطلب دعم حزب الله

وتفيد املعلومات، بان الرئيس املكلف تحدث رصاحة امام املعاون 
السيايس لالمني العام لحزب الله الحاج حسني خليل خالل لقائهام 
يوم السبت املايض، وقال له »اذا مل تتبنوا تكليفي شو بدي بهذه 
الشــغلة«، ولن اقدم عىل طرح نف لتويل هذه املهمة، فكان 
الجواب واضحا بان الحزب سبق واتخذ قراره مبنحه ثقة واضحة 
وعلنية من القرص الجمهوري، مع التمني بحصول تعاون مجد مع 

رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة بارسع وقت ممكن..      

{ تعاون ضمني النجاح التاليف {
وفيــام دعت وزارة خارجية فرنســا إىل تشــكيل حكومة 
إصالحية يف لبنان بعــد تكليف رئيس الحكومة املكلف نجيب 
ميقايت، واكدت الحاجة امللحة اآلن لتشكيل حكومة كفؤة قادرة 
عىل تنفيذ اإلصالحات الرضورية لنهوض البلد، مثة تعاون »غري 
منســق« وامنا ضمني بني الفرنسيني وحزب الله النجاح عملية 
التاليف كل وفق اجندته وقدراته يف التاثري عىل القوى املحلية، 
واول الغيث كان نجاح الحزب يف »اقناع« باسيل بعدم الذهاب اىل 
السلبية املطلقة مع ميقايت، وقد ترجم ذلك تراجعا عن تسمية 
نواف سالم.لكن هل هذا يعني ان طريق ميقايت باتت خالية من 

»االلغام«؟

{ »هامش« ضيق »للمناورة« {
الجواب يف بعبدا »والبياضة«، فاالمور رهن بكيفية مقاربة 
الفريق الســيايس لرئيس الجمهوريــة للوقائع، لكن هامش 
»املناورة« لدى الوزير جربان باســيل بات ضيقا، بحسب مصادر 
سياسية بارزة، فهو اليوم يشعر انه ترك وحيدا ملواجهة مصريه 
السيايس، وهو يدرك ان االنتصار الذي حققه عىل »عني التينة« 
»وبيت الوسط« مبنع الحريري من التشكيل واجباره عىل االعتذار، 
ذهــب »ادارج الرياح« بتكليف ميقايت »الرجل« الصعب واملناور، 
وهو اليوم بني »نارين« اما التسليم بقضاء وقدر مل يساهم فيه، 
ولــن يحقق من خالله اي انتصار يعينه يف االنتخابات النيابية 
املقبلة، او االســتمرار بوضع الرشوط املانعة للتاليف، وتحمل 
تداعيات الوضع االقتصــادي االيل للمزيد من التدهور يف حال 
فشــله يف التاليف. لكن مصادر التيار الوطني الحر ال تزال عىل 
موقفهــا مــن خالل التاكيد عىل ان مــا مل مينح للحريري، لن 
يعطى مليقايت، وعليه مســؤولية تقديم حكومة تراعي املعايري 

الدستورية والوطنية.

{ »عتب »التيار« {
ووفقا لتلك االوساط مثة »عتب« كبري عىل الحلفاء وخصوصا 
حزب الله النه مل يســأل املرشــح عن برنامجه أو مرشوعه أو 
مهمتــه، والكل مل يهتم مبعرفة أجندة حكومة ســتقود البالد 
حتى االنتخابات النيابية ورمبا الرئاسية، وهي مرشحة لتكون 

، فهل نخاطر يف اختيار »املجهول«؟. حكومة ادارة الفرا

{ مؤرشات سلبية {
وقــد توقفت مصــادر مطلعة عند ترصيح رئيــس »التيار 
الوطني الحر« النائب جربان باسيل بعد االستشارات، ورات فيها 
مؤرشات ســلبية، بانتقاده ما سامها »التجربة غري املشجعة 
وغري املتناســبة مع املهمة اإلصالحية املطلوبة«، وعىل الرغم 
من النفي املزدوج حول حقيبة الداخلية،  استبعدت تلك االوساط 
»مسايرة« ميقايت »للتيار« يف هذه الحقيبة، ملا لها من دور حاسم 
ومحوري يف االنتخابات املقبلة، اما مسألة »الثلث املعطل« فلن 
تكون مطروحة يف تشكيلة من 24 وزيرا فيها كل انواع »تدوير 

الزوايا«.!

{ سلبية سعودية بعد دعم حزب الله؟ {
وإذا كان تكليف الرئيس ميقايت كان شــبه محســوم، اال ان 
نجاحــه يف تشــكيل حكومة تحظى بدعم ســعودي او عدم 
التعامــل بســلبية مل يعد مضموناً، بعــد معلومات عن تراجع 
الرياض عن موقفها »املوارب« وعودتها اىل مربع السلبية، فاذا 
كانت حظو التشــكيل مرتبطة بالتقدم االيجايب للمفاوضات 
- االمري لخيار تكليفه،  اإليرانية- األمريكية، والدعم الفرن
تؤكد اوساط دبلوماسية ان اململكة التي لعبت دورا مفصليا يف 
اســتبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة، لن تتعامل مع رئيس 
حكومــة تبناه حزب الله علنا وتدفع نحو نجاح تجربته، ووفقا 
لزوار الســفارة الســعودية يف بريوت فان اململكة لن تغري يف 
سياستها اتجاه لبنان مع تشكيل الحكومة الجديدة، الن املكتوب، 
يقرأ من عنوانه، فدعم حزب الله العلني مليقايت »يفرمل« اندفاع 
اململكة، وهذا الدعم  ما كان ليحصل دون حصول تفاهامت حول 
الخطوط العريضة لسياســة الحكومة التي ستكون امينة عىل 

رؤية حزب الله لعالقات لبنان الخارجية املعادية لدول الخليج.

{ تكليف دون »عصا سحرية« {
 11 وكان ميقايت قد  كلف بأكرثية 72 صوتاً نيابياً من أصل 
نائباً وامتناع 42 وغياب ثالثة نواب وصوت واحد للسفري نواف 
ســالم، وكام كان متوقعا، مل يحصل عىل اصوات اكرب كتلتني 
مسيحيتني يف الربملان، حيث امتنعت كتلة »الجمهورية القوية« 

وتكتل »لبنان القوي« عن تسميته ولكن دون تسمية اي بديل.
وبعد اســتدعائه إىل القرص الجمهــوري إلبالغه بحضور 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري بنتيجة االستشــارات امللزمة، 
اكد ميقايت انه لوحده ال ميلك اي عصا ســحرية وال يســتطيع 
أن يصنــع العجائب خصوصاً أن املهمة صعبة ولكنها تنجح اذا 
تضافرت »جهودنا جميعاً وشبكنا ايدينا معاً، بعيداً عن املناكفات 
واملهاتــرات واالتهامات التي ال طائل منهــا، ومن لديه أي حل 
فليتفضــل«. وأكد أن »إخامد الحريــق ال يتم إال بتعاون جميع 
اللبنانيني، واعلن انه مطم ولو مل تكن لدي الضامنات الخارجية 
ولــو مل أكن عىل معرفة أن هناك مــن يريد إخامد النار ملا كنت 
ألقدم عىل هذه الخطوة«. واضاف »تحدثت مع رئيس الجمهورية 
وبالتعاون معه ســنتمكن من تشكيل الحكومة املطلوبة، ومن 

أوىل مهامتها تنفيذ املبادرة الفرنســية والتي هي ملصلحة لبنان 
واالقتصاد اللبناين وإنهاضه«. وخل اىل القول »يُح الكثري 
عــىل مواقع التواصل ويف االعالم ولكنني أخذت عىل عاتقي أال 

أرّد وخري الكالم ما قّل ودّل«.

{ انقاذ البلد ال العهد! {
ووفقا ملعلومات »الديار«،شــدد عون خالل لقائه مع ميقايت 
عىل رضورة انقــاذ البالد، ومل يتحدث عن انقاذ »العهد«، وكان 
الفتــا ان ميقايت مل يحدد مهلة معينة للتاليف، ومل يتحدث عن 
رشوط فيام يخ الحقائب، واكد انه ســيقوم مبهمة التاليف 
بارسع وقــت ممكن، وتعهد التعاون مع الرئيس لقيادة عملية 
انقــاذ اقتصادي، وتحدث رصاحة ان هناك ضامنة دولية جدية 

لتاليف هذه الحكومة.

{ لعبة الدوالر! {
تزامنا، كان الفتا التهاوي »غري املنطقي« لسعر رصف الدوالر 
مقابل اللرية اللبنانية، ويف هذا السياق اكدت مصادر مالية رفيعة 
املســتوى ان األســباب التي ادت إىل هذا االنخفاض قيام ثالثة 
من كبار الرصافني بعرض مفاجىء للدوالر يف الســوق لتكبري 
حجم العرض وإعادة رشائها بعد انخفاض الســعر. ووفقا لتلك 
الوساط  متت العملية تحت رقابة مرصف لبنان الذي زود هؤالء 
بتلك املبالغ  مع ضامنة مسبقة بتحقيق ربح من هذه العمليات 
بعد خفض الســعر. ووفقا للمعلومات، ال تفسري لهذه الخطوة 
اال يف السياســة، وهناك نية واضحــة ملواكبة تكليف الرئيس 
نجيب ميقايت واشــاعة اجواء ايجابية يف البالد تشــري اىل ان 
الرجل ســيكون املنقذ لالزمة الراهنة ما يعقد موقف خصومه 
وخصوصا التيار الوطني الحــر ورئيس الجمهورية من خالل 
تضييق هامش »املناورة« لديهم يف عملية التاليف، الن اي تعطيل 
ســيكون مصدره بعبدا سيعني حكام العودة اىل ارتفاع الدوالر 
دون سقوف هذه املرة، ولهذا ميكن الجزم ان »لعبة« الدوالر هي 
جزء ال يتجزا من عملية التفاوض الحكومي، وكذلك محاولة من 
حاكم مرصف لبنان البداء حســن النية لرئيس الحكومة الجديد 
لقطع الطريق امام  الرئاسة االوىل التي عادت اىل »نغمة« اقالته 
قبل موعد االنتخابات النيابية املقبلة باعتبارها خطوة شــعبية 
تساعد التيار الوطني الحر يف »دغدغة« مشاعر الناخبني!وتجدر 
االشارة اىل ان مرصف لبنان كان قد واكب عملية اعتذار الحريري 
باللجوء اىل السوق لتمويل احتياطه بالدوالر، واشرتى نحو 6٥0 
مليون دوالر خالل بضعة أيام ما دفع السعر إىل االرتفاع بشكل 

غري مسبوق حيث المس 24 الف لرية للدوالر الواحد..

{ هل تنخفض االسعار؟ {
يف هــذا الوقت بقيت االســعار عىل ارتفاعهــا، ومل تتاثر 
بانخفاض ســعر الدوالر، ما استدعى تدخال من وزير االقتصاد 
والتجــارة يف حكومة ترصيف األعامل راوول نعمه الذي طالب 
من املستوردين وأصحاب املؤسسات التجارية، خفض األسعار 
 ، بأق رسعة وبشــكل ملحو قبل صباح اليوم كحد أق
مؤكداً ان  االستمرار يف التالعب باالسعار أو الغش سيعرّضهم 
قفال  اىل اقــ العقوبات وصوالً اىل الطلب مــن القضاء ب
محالهم ومســتودعاتهم. وفيام توقعت مصادر وزارة االقتصاد 
ان ينعكــس االنخفاض بســعر الدوالر عىل االســعار بدءا من 
اليوم، داهم مراقبو الوزارة عدداً من مســتودعات مســتوردي 
عادة النظر يف األســعار بعد تراجع  املــواد الغذائية، مطالبني ب

سعر رصف الدوالر.

{  البنزين متوفر واملازوت مقطوع؟  {
يف هــذا الوقت، شــهدت ازمة البنزين بعــض االنفراجات 
ستســتمر حتى الخامس من الشهر املقبل، بينام ازمة املازوت 
ال تــزال عىل حالها دون حلول واضحــة، فيوم امس تم تفريغ 
حمولة عدد من بواخر املحروقات، فشــهدت سوق املحروقات 
بعــض االنفراج مع تزويد محطــات املحروقات بالبنزين، وقد 
اكد عضو نقابة اصحــاب محطات املحروقات جورج الرباكس 
ان مادة البنزين ســتتوافر بشــكل افضل نتيجة تفريغ البواخر 
واعطاء املوافقات ودفع الفواتري من قبل مرصف لبنان للرشكات 
املستوردة، اما بالنسبة إىل املازوت، فاملشكلة اكرث تأزما بسبب 
تقنني الكهرباء الذي يفوق العرشين ســاعة، وهذا االمر يتطلب 
احتياجــات مضاعفة من املــازوت، وال يوجد يف مرصف لبنان 
اعتامدات كافية لتتمكن الرشكات من االسترياد. ومن جهة اخرى 
فان منشآت النفط مقفلة وال تسلم املازوت،معتربا ان موضوع 
املــازوت معقد وصعب.يف املقابل اكد ممثل موزعي املحروقات 
فادي أبو شــقرا  وجود صعوبة يف حلحلة أزمة املازوت حتى 

نهاية األسبوع الجاري.

} ! - الفرن { ارسائيل والدور االمري
وتعليقا عىل التطورات اللبنانية، ويف موقف يعكس حقيقة 
الدور الخارجي يف التاثري عىل مســار تشكيل الحكومة، نقلت 
صحيفة »ارسائيل اليوم« عن مصادر ارسائيلية رفيعة املستوى 
تاكيدها ان واشــنطن وباريس قادرتان االن عىل »انقاذ« لبنان 
اذا ما ارادتا ذلك، ولفتت اىل ان النظام الطائفي الذي يدير الدولة 
أصبح عبئاً يشل الدولة، وينبغي التطلع إىل استبداله بنظام آخر. 
هذا فضالً عن مشكلة أخرى تتمثل بألعاب سياسية يتبعها زعامء 
الدولة الذين يفضلون مصالحهم الضيقة عىل مصلحة الدولة. 

ووفقــا لتلك املصــادر، ميكن للواليات املتحدة ولفرنســا أن 
متارسا الضغط السيايس  تقوم حكومة تكنوقراط وبرسعة، 
صالحات تجلب مســاعدة مالية مهمة من البنك الدويل  وتبدأ ب
والصندوق الدويل. كام ميكن للواليات املتحدة أن تعيد لبنان إىل 
طاولة املباحثات مع إرسائيل لرتســيم الحدود املائية، والسامح 
للبنان بأن يستخل الغاز مع مداخيل كبرية جداً. وكذلك ميكن 
للواليات املتحدة أن تدخل الســاحة اللبنانية يف محادثاتها مع 

إيران..

{ ال تصعيد قريب {
مــن جهتها نقلت صحيفة »هارتس« االرسائيلية عن مصدر 
عســكري يف جيش االحتالل تاكيده انه ال يالحظ يف الوضع 
الحايل أي إشــارات واضحة تدل عىل تصعيد محتمل مع حزب 
الله، مشريا اىل ان سلم أولويات الحزب مختلف اآلن، ولكن الخوف 
هو من أن عدم االستقرار سيؤدي أيضاً إىل خطوات غري متوقعة 

ميكن أن تؤثر أيضاً عىل ما يحدث عىل الحدود..
لكن ما يقلق ارسائيل، بحســب زعم املصدر العسكري هو ان 
تخدم الفو الداخلية حزب الله الذي سيحصل قريبا عىل دعم 
نفطي وغذايئ من إيران، وهو يســتغل الوضع القائم ملواصلة 
تحســني وســائله القتالية التي بحوزته دون وجود أي رقابة 
..ويف الخالصة تعترب إرسائيل الوضع الداخيل يف لبنان كمصدر 
محتمل للمشكالت يف املستقبل، لكن ليس كعامل فوري لتصعيد 

أمني؟!

وصباح أمــس، نقلت وكالة رويرتز عــن مصدرين أمنيني 
قولهــام إن الرئيس التون كلف املديــر العام لوحدة األمن 

الرئايس خالد اليحياوي باإلرشاف عىل وزارة الداخلية.

{ مجلس النواب {
باملقابــل، أعلن مجلس نواب الشــعب )الربملان( -يف بيان- 
رفضه وإدانته لقرارات الرئيس قيس ســعيد األخرية، واعتربها 

قرارات باطلة وتنطوي عىل خرق للدستور.
وعقب جلســة عقدها عن بعــد، أعلن مكتب مجلس النواب 
-يف بيــان- أنه يف حالة انعقاد دائم، محمال الرئيس التون 
جميع التبعات األخالقية والقانونية لقراراته األخرية، كام دعا 
الجيش التون إىل االنحياز لصفوف الشعب، والوفاء للقسم 
بحامية الدستور وصون هيبة الدولة ومؤسساتها، ودعا البيان 
النواب للدفاع عن قيم الجمهورية وخيار الشعب وفق انتخابات 
حرة ونزيهة، ورفض كل نزوع نحو الحكم الفردي الشــمويل 

واملستبد، وفق وصف البيان.
ويف وقت سابق، منعت قوات الجيش املوجودة مبقر الربملان 
راشد الغنويش رئيس الربملان وعددا من النواب من الدخول إىل 

مقر الربملان، وأكدت أنها تغلقه وفق تعليامت رئاسية.
وقــال الغنويش -الذي بدأ اعتصاما صباح أمس االثنني أمام 
الربملان بعد منعه من دخول املبنى- إن قرارات الرئيس سعيد »ال 
سند لها من القانون وال من الدستور«، ووصفها باالنقالب عىل 

الدستور والقانون والحريات الخاصة والعامة.
وعرّب الغنويش عن استيائه من هذه القرارات، وقال إنه يعترب 

أن مؤسسات الدولة املنتخبة -مثل مجلس النواب والحكومة- 
. قامئة، واصفا تأويل الرئيس سعيد بالخاط

ونــرش الغنويش -عىل صفحته يف فيســبوك- دعوة إىل 
االلتحاق مبقر مجلس النواب للدفاع عن الدميقراطية والثورة، 
حسب قوله. وينّفذ رئيس مجلس النواب اعتصامه داخل سيارة 
سوداء رفقة نواب من حزب حركة النهضة الذي يرأسه. ونفى 

أن يكون الرئيس قد تشاور معه يف اإلجراءات التي اتخذها.

{ اتحاد العمل {
من ناحية أخرى، قال االتحاد التون للشــغل -وهو أقوى 
منظمة نقابية يف تونس- إنه يجب أن ترفق التدابري االستثنائية 
التي اتخذها الرئيس ســعيد بضامنات دستورية، مضيفا -يف 
بيان- أنه »يجب الحرص عىل التمســك بالرشعية الدستورية 
وتأمني استمرار املسار الدميقراطي، واحرتام الحقوق والحريات 

واالحتكام إىل اآلليات الدميقراطية يف أي تغيري«.
وعرّب االتحاد التون للشغل عن رفضه لجوء أي طرف إىل 
العنف وسياسة التشفي وتصفية الحسابات، ودعا كل األطراف 
إىل النأي باملؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، وقال 
االتحــاد إن أمينه العام نور الدين الطبويب لالتحاد ســيلتقي 

الرئيس سعيد يف وقت الحق اليوم.

{ القوى السياسية {
ورفضــت كتلــة »قلب تونس« -وهي ثــاين أكرب كتلة يف 
الربملــان- قرارات رئيس الجمهوريــة، ووصفتها بأنها »خرق 
جسيم للدســتور«، وعرّبت عن متسكها بالرشعية االنتخابية 
واحرتام القانون واملؤسســات، كام دعــا تكّتل »قلب تونس« 
الحكومة إىل مامرسة مهامها الرشعية، وتفادي إحداث فرا 

مؤسسايت، وحث الحزب الجيش واألمن عىل االلتزام بدورهام 
التاريخــي يف حامية الدولة ومؤسســاتها وقيم الجمهورية 

والثورة.
ودعا حزب التيار الدميقراطي رئيس الجمهورية وكل القوى 
واملنظــامت الوطنية إىل توحيد الجهــود للخروج من األزمة، 
باحرتام الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومقاومة الفساد املايل، 
وحّمل بيان للحزب -يف الوقت نفسه- االئتالف الحاكم -بقيادة 
- مسؤولية االحتقان الشعبي  حركة النهضة وحكومة مشي

واألزمة االجتامعية واالقتصادية والصحية.
باملقابل، أعرب حزب »حركة الشعب« يف تونس عن مساندته 
لقرارات الرئيس سعيد، واعتربها طريقا لتصحيح مسار الثورة 
الذي انتهكته حركة النهضة واملنظومة الحاكمة حســب بيان 
للحــزب الذي دعا -وهو ذو توجــه قومي ومعارض لحكومة 
- الرئاســة إىل املحافظة عىل الحريــات كام دعا  مشــي

التونسيني إىل املحافظة عىل سلمية تحركاتهم.

{ األمن والجيش {
ويف هذه األثناء، يشــهد محيط الربملــان تجمعات ملؤيدين 
لقرارات رئيس البالد، ورافضني لها وســط نشاط أمني كثيف، 
وذكــرت وكالة رويرتز أن الجيش انتــرش يف مقر الحكومة 
بالقصبة يف العاصمة تونس، ومنع املوظفني من دخول املبنى 

أو الخروج منه.
يشار إىل أن تونس تعيش منذ أشهر أزمة سياسية واقتصادية 
متصاعدة يف ظل تنازع للصالحيات بني رئاســات الجمهورية 
والربملــان والحكومة، وفاقم من الوضع املتأزم تف جائحة 

كورونا بالبالد يف ظل انهيار املنظومة الصحية.

القوات األمريكية التي ستبقى يف العراق 
بعد نهاية العام«.

، جو بايدن، قد  وكان الرئيس األمري
اعلن يف وقت ســابق، أنه سيســتضيف 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
، فيام أعــرب عن تطلعه لتعزيز الرشاكة 

بني الواليات املتحدة والعراق.
وقــال بايــدن، يف تغريــدة له عىل 
انه »سأستضيف رئيس  منصة »تويرت«، 
باجتامع يف  الكاظمي  الوزراء مصطفى 
املكتب البيضاوي«. وأضاف: »إنني أتطلع 
إىل تعزيــز الرشاكة االســرتاتيجية بني 
الواليات املتحدة والعراق والعمل عىل دفع 

التعاون الثنايئ قدما«. ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، مســاء األحد، اىل العاصمة االمريكية واشنطن يف 
زيارة رسمية. و يرتأس رئيس الوزراء وفدا رفيع املستوى، يضم 

وزراء كل من الخارجية والدفاع والنفط والتجارة والثقافة.
ويتضمن جدول اعامل الكاظمي لقاءات مع رئيســة مجلس 

النواب نان بيلويس ورئيس األغلبية الدميوقراطية تشــاك 
شــومر. ومن املتوقع أن يصدر يف نهاية الزيارة، بيان ختامي 

عن اجتامعات الجولة الرابعة من الحوار االسرتاتيجي.
وقد شــهدت العاصمة واشــنطن إجراءات أمنية مكثفة، 
ورفــع العلامن العراقي واألمري يف مختلف أنحاء العاصمة 

للرتحيب برئيس الوزراء.
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لو عاد الشهداء النتحروا  

مــن اجل كريس ال قيمة له، وال مرشوع وال قيم وال ريادة 
وال مباد وال مثال وال حد اد من حكمة متليها املخاطر.

6 وبقــي النظام عنرصيا، تراتبيــا يف التعامل، ومع 
الطوائف الصغرية يصنفها  اقليات وميعن يف تهميشــها 

ومل يعطها حتى من فتات حقوق.
7 تحديات تطال الوجود من خطر ارسائييل داهم، اىل 
التوطــني الحاصل باالمر الواقع واملخيامت الباقية خارج 
سلطة الدولة، اىل النزوح السوري وكل تبعاته حتى يسمح 
لك العامل بحل، اىل اننا »فيش لعب » يف رصاعات اقليمية 

ومذهبية ودولية. 
 يف اننــا فقدنا الروح والعصــب والدور، يف اخطر 
انفجار يف قلب املرفأ وبريوت، وال محاسبة بعد، يف نظرة 
العامل لنا، يف تحويل دولة وجيش وشعب اىل متسولني! 

 يف ضياعنــا من كيف  يبدأ النهــوض، الحل، واين 
العلة يف النظام ؟ يف الدســتور ؟ يف االداء؟ يف الوالء؟ 

يف الفساد؟ يف طمع الخارج؟ يف كيفية ادارة تنوعنا؟
هل هو قدرنا مئة عام من دم مهراق؟ من »ســيفو  10 
»اىل »ســيميل »اىل »نينــوى »اىل »الخابور »اىل لبنان؟ 
ليس لنا مساحة امان يف الرشق ؟ مكتوبون  للقهر ؟ ماذا 
سيفعل الشهداء لو عادوا؟ ايقاتلون من جديد او ينتحرون 
يأســا ؟ الن ال جدوى ؟ او يخرتعون عزما جديدا ؟ نعتذر، 

رمبا رمبا مل نستحق شهادتكم! 
نحن نفتخر اننا مرشقيون  مسيحيون وطنيون، وتاريخنا 
ناصع، لكن الرشق كله يلفظنا، بحكامه واالنظمة واالرهاب 
والتكفرييني، والفقر والجوع والحروب واالحتالالت، فمن 
يلوم من يغادر؟ من يفرت اميانه؟ من يكفر بالوطن! ومن 
ســيبقى لديه شجاعة الصمود؟ انها حالوة  روح يف آخر 
معقل يف آخر ازمنة، فهل من معجزات لنا ورجاء يف مسار 

الله ؟ 
كلمــة يف ذكرى الشــهداء الرسيان يف لبنان : قداس 

احتفايل وندوة !فرتاضية

جهة باب املغاربة، وسط حراسة رشطة االحتالل، حيث نّفذوا 
جوالت استفزازيًة يف محيط باب السلسلة. 

وكان خطيب املسجد األق عكرمة صربي، أكد قبل نحو أسبوع 
أن االحتالل اإلرسائييل يسعى يف الفرتة األخرية إىل تغيري الواقع 
، من خالل تكثيف شــكل اقتحاماته  الديني يف املســجد األق
للمسجد وتنويعها.  يف غضون ذلك، واصلت قوات االحتالل حمالت 
املداهمة واالعتقاالت يف مدينة القدس املحتلة، التي أّدت إىل اعتقال 

عدد من الشبان املقدسيني، من بينهم ُحذيفة إياد عطون.
إىل ذلك، شنت طائرات االحتالل اإلرسائييّل غارات جوية ليالً 
عىل أنحاء متفرّقة من قطاع غزة. من جهتها، أطلقت املقاومة 
الفلسطينية نريان مضاداتها األرضية باتجاه طائرات االحتالل 

اإلرسائييّل.


