
انتهى أمس اجتامع اللجنة 
النووي  لالتفاق  املشــركة 
اإليــراين يف فيينا بالتوافق 

عىل بدء محادثات تقنية.
وقالت الخارجية اإليرانية 
إن اللجــان التقنية يف فيينا 
ستواصل املفاوضات النووية 

لصياغة مسودات االتفاق.
وذكرت أن الوفود املشاركة 
يف اجتــامع فيينــا جددت 
تأكيدها عىل السعي للوصول 

إىل نتيجة يف أقرب وقت.
فيينا  يف  أمــس  وعقدت 
الجولة الرابعة من مفاوضات 
األطــراف املعنيــة باالتفاق 
وســط  اإليراين،  النــووي 
تفــاؤل حــذر بالتوصل إىل 
اتفــاق قبل منتصف حزيران 

املقبل، يف حــن حذرت طهران 
من تحول املفاوضات إىل عملية استنزافية.

وانطلقت مفاوضات غري مبارشة يف بداية نيســان املايض 
يف العاصمة النمســاوية فيينا بــن الواليات املتحدة وإيران، 
يتوســط فيها األوروبيون وبقية املوقعن عىل االتفاق املربم 

عام 2015 بهدف منع طهران من تطوير سالح نووي.
وأكــد كبري املفاوضن اإليرانين، عباس عراقجي، أن طهران 

ســتواصل مسار املفاوضات، مؤكدا أن أولوية بالده هي الدقة 

وليس الوقت.

وأوضح أن النقاط العالقة يف املفاوضات جدية وأساسية، 

محذرا من تحول املحادثات إىل ما وصفها بعملية استنزافية.

2000 L.L.  2000 ل.ل.

ــن دخــــــول أراضـــيـــهـــا ــ ــن« م ــ ــدي ــاســ ــ ــن وف ــي ــطــل ــع ــن »م ــي ــي ــان ــن ــب ــع مـــســـؤولـــيـــن ل ــن ــم فـــرنـــســـا ت
ــا بـــعـــد اعـــــتـــــذار الـــحـــريـــري ــ ــداد ملـــرحـــلـــة مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة بـــــــدأت االسـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــوى الـ ــ ــقـ ــ الـ
ــة ــيـ ــبـ ــطـ ــات الـ ــ ــزمـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــد الـــــــــدواجـــــــــن املـ ــ ــعـ ــ رفـــــــــع الـــــــدعـــــــم انـــــــطـــــــلـــــــق... بـ
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»كورونـــــــــــا«: 21 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة  و600  

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 600 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الراكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020 إىل 531834 حالة.
وأوضحــت الوزارة أنّه »تّم تســجيل 587 حالة إصابة 
بــن املقيمن و13 حالة بن الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه 
»تّم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 7436«.

بــــــــطــــــــولــــــــة لـــــبـــــنـــــان
ــة : ــ ــلـ ــ ــسـ ــ فـــــــي كـــــــــرة الـ

الحكمة  ــهــزم  ي الــشــانــفــيــل 
الــصــدارة يحسم  والــريــاضــي 

ص 10ص 10

وزير الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان

جنود ارسائيليون يسعفون جنديا أصيب خالل املواجهات

لقاء فيينا بشأن النووي اإليراين

)تتمة املانشيت ص12) 

)التتمة ص12) )التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

بوال مراد

املبادرة الفرنســية انتهت. اختار الفرنسيون 

اعالن ذلك من لبنان ومن خالل حركة ومواقف 

وزير الخارجية جان إيف لودريان الذي مل يحمل 

اي مقرحــات جديدة الحياء مبــادرة الرئيس 

الفرنيس اميانوييــل ماكرون امنا اىت لينعاها 

ويعلن انطالق مسار العقوبات بوجه املسؤولن 

اللبنانين. اول الغيث منع »املعرقلن والفاسدين« 

من دخول االرايض الفرنســية، »عىل ان تزداد 

حدة العقوبات وتعمــم وتكمل بأدوات ضغط 

ميتلكها االتحاد االورويب وبدأنا بالتفكري فيها 

معه«، كام ورد عىل لسان لودريان الذي مل يبذل 

اي جهد الخفاء امتعاضه واستيائه مام آلت اليه 

االوضاع. اال ان الصفعة الفرنسية كانت االقوى 

بوجه رئيس الحكومة املكلف ســعد الحريري 

الذي مل يزره وزير الخارجية الفرنسية يف بيت 

الوسط امنا التقاه يف قرص الصنوبر.

{ ما بعد اعتذار الحريري {
وكشــفت معلومــات »الديار« ان الفرنســين 
صنفــوا لقاء لودريان برئيــس الجمهورية العامد 
ميشــال عون ورئيس املجلس النيايب نبيه بري بـ 
»اللقاءات الرسمية« فيام تم تصنيف لقاء الحريري 
بـ »الربوتوكويل«. وقال مصدر مطلع عىل الحركة 
الفرنســية ان »العالقة بــن باريس والحريري مل 
تعــد عىل االطالق كام ســابق عهدها، فهي تعترب 
انه خذلهــا بعدما وعدها بأنه قادر عىل تشــكيل 
حكومة تكون عىل مستوى تطلعاتها وتنسجم مع 
املبادرة الفرنســية، فاذا به يفشل يف املهمة منهيا 
بذلك املبادرة وواضعا القيادة الفرنســية يف موقع 
ال تحســد عليه«. ويبدو ان الحريري سيكون ضمن 
مجموعة اسامء الشخصيات التي ستمنع من زيارة 

فرنسا، وان كان التكتم سيد املوقف حتى الساعة يف 
مجال الكشف عن هذه االسامء. 

وتشري املعلومات اىل ان قيادة تيار »املستقبل« 

تدرس كل الخيارات للتعامل مع املرحلة وابرزها 

خيــار اعتذار الحريري عن التشــكيل، عىل ان 

يرافــق ذلك مع اعالن اســتقالة نواب التيار، 

لكنها تروى بحسم قرارها وبخاصة ان الرئيس 

بري غري متحمس ابدا لكل هذه السيناريوهات.

ولكن ابعد من ذلك، كشفت مصادر سياسية 

مطلعــة لـ »الديــار« ان »القوى السياســية 

الرئيسية بدأت باالستعداد ملرحلة ما بعد اعتذار 

الحريــري لتحديد شــكل الحكومــة الواجب 

تشكيلها بعد انتهاء املبادرة الفرنسية وبالتايل 

تعتبر  املـــتـــحـــدة  ــم  ــ ــار...واألم ــ ــف ــ ــن ــ ــت االســ إلــــى  تـــدعـــو  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــل  ــائ ــص ــف ال
ــون الـــدولـــي ــان ــق ــل ــا ل ــاك ــه ــت »إجـــــــاء« الــفــلــســطــيــنــيــيــن مـــن »الـــشـــيـــخ جــــــراح« ان

أعلنت األمم املتحدة أن قرار إجالء الفلســطينين من القدس 
يعترب انتهــاكا إرسائيليا للقانون الــدويل، يف وقت تواصل 
سلطات االحتالل االعتداء عىل الفلسطينين املحتجن بالرضب 

واالعتقال.
وقالــت األمم املتحــدة إن القدس الرشقية ما تزال جزءا من 
األرايض الفلســطينية املحتلة، مؤكــدة أن جميع اإلجراءات 
اإلرسائيلية الترشيعية واإلدارية ملغاة وباطلة وفقا للقانون 

الدويل.
تزامــن ذلك مــع إعالن رشطة االحتالل أنهــا اعتقلت 15 
فلســطينيا بعد مواجهات بن قــوات األمن ومتظاهرين ضد 
طرد عائالت فلســطينية من مساكنهم يف حي الشيخ جراح 

بالقدس املحتلة.

{ مواجهات {
وشهد الحي، الليلة املاضية، مواجهات جديدة بن فلسطينين 
وقوات الرشطــة اإلرسائيلية، بعد اعتداء مســتوطنن عىل 
فلســطينين كانوا يحتجون عىل قــرارات محاكم إرسائيلية 

تقيض بإجالء عائالت فلسطينية من منازلها بالحي.
وذكرت الرشطة يف بيان أن املحتجن »ألقوا الحجارة واعتدوا 
عىل مدنين وموظفي إنفاذ القانون وأشعلوا النار يف سيارة«.

مــــــــــســــــــــؤول بـــــــالـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة
يـــــــؤكـــــــد إجـــــــــــــــــراء مــــــــحــــــــادثــــــــات مـــــــــع إيـــــــــــران

تفـــــاؤل حـــــذر بعـــــد انتهـــــاء لقـــــاء فيينـــــا بشـــــأن النـــــووي اإليرانـــــي 
حزيـــــران  18 قبـــــل  ممكـــــن  االتفـــــاق  أميركـــــي:  مســـــؤول 

نقلت وكالــة رويرز عن 
الخارجيــة  يف  مســؤول 
الســعودية تأكيــده إجراء 
محادثات بن اململكة وإيران.
السعودي  وأعرب املسؤول 
عن أمله يف نجاح املحادثات، 
مضيفا أنه من السابق ألوانه 
استنتاجات  أي  إىل  الوصول 

محددة.
الدبلومــايس  وأوضــح 
الســعودي أن املحادثات مع 
إيران تهدف إىل استكشــاف 
طــرق للحد مــن التوتر يف 

املنطقة.
وكانت صحيفة »نيويورك 
 The New York(»تاميــز
Times(  نقلــت مؤخرا عن 
وإيرانين  عراقين  مسؤولن 
قولهم إن رئيــس املخابرات 
السعودية بدأ الشهر املايض 
محادثات رسية مع مسؤول 

أمني إيراين رفيع املستوى يف بغداد.
وأفادت الصحيفة األمريكية أن املحادثات جاءت ملناقشــة 
قضايــا خالفية، مبا يف ذلك الحــرب يف اليمن والتنظيامت 

املدعومة من إيران بالعراق.

ويف 18 نيســان املــايض، قالت صحيفة »فايننشــال 

تاميز« )Financial Times( الربيطانية إن مسؤولن رفيعي 

املســتوى من السعودية وإيران أجروا محادثات مبارشة يف 

محاولة إلصالح العالقات بعد 4 ســنوات من قطع الروابط 

الدبلوماسية.

نصــــــــر اللــــــــه يلقــــــــي خطابــــــــاً نوعيــــــــاً ومنطقيــــــــاً شــــــــاماً ويُحــــــــذر »اســــــــرائيل« مــــــــن أّي خطــــــــأ ترتكبــــــــه ضــــــــّد لبنــــــــان:
ــــــــة ــــــــرارات الدول ــــــــزم بق ــــــــه ُملت ــــــــر.. وحــــــــزب الل ــــــــدس حــــــــدث كبي ــــــــى خــــــــط الق ــــــــاس« عل دخــــــــول »حم

يف خطاب ممّيز القاه ببســاطة سامحة السيد حسن 

نرص الله مبناسبة »يوم القدس«، تحدث عن االمور كلّها 

وباختصــار، ولكن كان خطاباً ذهبياً بامتياز، وقال: »ان 

دخول حركة حامس عىل خط القدس حدث هام جداً«.

وتحدث عن قوة ايران الصامدة، والتي صمدت رغم كل 

الضغوطات عليهــا، وان االمور يف املنطقة تجري نحو 

نهج جديد يختلف عن سياسة الرئيس االمرييك السابق 

دونالد ترامب.

ســامحة الســّيد، كان منطقياً جداً وواقعياً، وطبعاً 

هاجســه، عرب ضمــريه القومي والوطنــي، انه صّوب 

البوصلــة باالتجاه الصحيح، والبوصلة هي فلســطن، 

حيث قال: ان ال احداً يســتطيع ان ينىس فلسطن، النها 

قضيــة اجيال وليســت قضية مرحليــة، وهي قضية 

وجودية، واشــار اىل ان الشعب الفلسطيني يثور وهو 

اعزل، واملســتوطنون ُمدّججون باالسلحة، لكن الشعب 

الفلســطيني هو االقوى.  واكد سامحة السّيد ان محور 

املقاومة زاد قوته من ايران اىل اليمن وســوريا والعراق 

وفلسطن، واىل الشعوب العربية كلّها.

وختم السّيد حديثه بخرب بارز وهو ان العدو االرسائييل 

يبدأ مناورات وتدريبات يوم االثنن املقبل، محذراً ايّاه من 

أّي خطأ يرتكبه ضد لبنان مستغالً املناورات، النه سيدفع 
مثنه غالياً.

نرص الله يف خطابه امس، حلّق عالياً ورفع مســتوى 
الحديث حول التطورات يف لبنان واملنطقة اىل مســتوى 

عاٍل جداً.
 وبالنتيجة، من يُريد ان يفهم يفهم، ومن ال يعرف قيمة 
سالح املقاومة سيبقى عىل خطه الضال، وسيسري نحو 

الهزمية واالذالل امام العدو االرسائييل.

»الديار«
)تفاصيل الخطاب ص4)

»الـــــــى ســـلـــوتـــي«
بقلم العميد املتقاعد د. ميشال ابو رزق

يصادف االحد 2021/5/9 انقضاء االســبوع الثالث 
عىل وفاة الحبيبة زلفا. ويف هذه املناســبة يقام قداس 

وجناز لراحة نفسها وفقا ملا يأيت:
كنيسة القديسة تريزيا الجديدة - الفياضية الساعة 
12.00 ظهرا مع رجاء الجميع عدم الحضور بل املشاركة 

يف الصالة حيث انتم.
الكتابــة مني اليك وصف، والوصف مهام ســام ال 

يتامهى مع املوصوف.
وبالتايل ال يرتقي الرثاء اىل املريث.

»الذيــن تتوفاهم املالئكة طيبن... يقولون ســالم 
عليكم ادخلوا الجنة مبا كنتم تعملون«.

فليكن طريقك ما اشــار اليه بولس الرسول: »اذهبي 
اىل حيث ال وجع وال حزن وال تنهد...«.

اما الطريق الذي اخرته لنفيس فهو حكمة القديس 
اغســطينوس: »امسح دموعك وال تبك اذا كنت تحبني. 
املوت ال يشء امنا قد انتقلت فقط اىل الجهة االخرى فأنا 
ما ازال انا وانتم ما تزالون انتم«. ويتابع: »نادوين باالسم 
الذي ناديتموين به دامئا«. ومن هنا سأتابع مخاطبتك 
بـ »لفلف«. ويضيف: »صلّوا من اجيل، ابتسموا، فكروا 
يفّ وصلوا معي. ال تبك ان كنت تحبني لو كنت تدرك هبة 
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بــيــروت  .. دمــشــق   ... الـــريـــا 
نبيه الربجي

يأيت  ســوريا  يف  »الحل 
والحل يف  السعودية،  من 
لبنان يأيت من دمشــق«. 
هل هــذا، فعالً، ما تقوله 
القول  الدومينــو  لعبة 
مرصي  خارجية  لوزيــر 
سابق يعترب أن رجب طيب 
دونالد  شق  الذي  اردوغان 
الطريق  أمامــه  ترامــب 
مكان  من  أك  يف  ليلعب 

يف املنطقة وخار املنطقة، قد أدرك ما يعنيه وصف جو 
بايدن ملجزرة األرمن عام 1915 بـ«االبادة الجامعية«.

هكذا اقفل الرئيس األمرييك الباب أمام نظريه الريك 
الذي كان يراهن، وبكل ذلك الغباء، وبكل تلك الغطرســة، 
عىل اعادة احياء السلطنة، دون أن يعلم أنه ليس أك من 

. حصان خشبي بن يدي البيت األبي
اردوغــان دق، بالقفازات الحريريــة، عىل باب قرص 
االتحادية، كام عــىل باب قرص الياممة. املرصيون الذين 
أمام املــأزق األثيويب مــا زالوا عىل حذرهــم حيال من 

وصفوه بـ الثعبان بقبعة السلطان«.
الســعوديون ال ينســون كيف طعنهم يف الظهر يف 
ة يف قطر . هو الذي طاملا خطط  ســوريا، ويف الخا
الســتخدام النيوانكشــارية )»االخــوان املســلمون«، 
النرصة«( الخراق دمشــق  بـ«جبهة  «، مروراً  و«داع
اليه  ، تلقائياً، بعدمــا تناهى  الريا وبغداد، لتســقط 
أن جاريد كوشــ يتبنى الســيناريو الخــاص باقامة 
كوندومينيوم  تــريك ـ »ارسائييل« ، بادارة أمريكية، يف 

الرشق األوسط.
يف هــذا الوقت الذي ي بتحــوالت دراماتيكية يف 
السياسات األمريكية، جاء كالم األمري محمد بن سلامن 
حول الرغبة القامة »عالقات طيبة« مع ايران، تزامناً مع 
خطوات التواصل بن الريا ودمشــق، ليصدم اردوغان 
الذي كان يراهن عــىل تحطيم الــدول العربية، بالتايل 

تحويلها اىل واليات عثامنية.
يف بدايــات األزمة يف ســوريا كانت نظــرة البالط 
السعودي للمشــهد مختلفة كلياً. مل يأخذ برأي فالدميري 
بوتن الذي قال ألهل البالط ان انهيار الدولة يف ســوريا 
يستتبع انهيار املنظومة العربية بأكملها، ودامئاً ملصلحة 
قوى تحاول، باللوثة التاريخية أو باللوثة االيديولوجية، 
أن  الفــرا الذي بدأ الحديث عنه مــع اطالق »مبدأ 

ايزنهاور« عام 1957.
صــورة الواليات املتحــدة يف اململكة اهتــزت بقوة. 
االنســحاب من أفغانســتان، وهي تكاد تكون السقف 
الصخري لـ »الرشق األوسط الكبري«، مؤرش خطري عىل 
املسار املستقبيل للسياسات األمريكية يف املنطقة. هذه 
الخطوة تداخلت مع خطوة خف القوات يف الخليج، يف 
حن بدت االدارة الجديدة وقد عقدت العزم عىل العودة اىل 
االتفاق النووي، ليبدو آيات الله وكأنهم الطرف األقوى يف 

مفاوضات فيينا.
زيارة الوفــد األمرييك لبع العواصم العربية مل يحد 
من التســاؤل حول االحتامالت »التي تنتظرنا«. يف هذه 
الحال، كان ال بد من اعادة النظر يف العالقات االقليمية، 
مع تجاوز كل الرسبات التي تراكمت عىل مدى سنوات، 
وصوالً اىل ارســاء قواعــد جديدة، ومفاهيــم جديدة، 

للتعامل.
هــذا دون اغفال تشــكيك العديد من أهــل الرأي يف 
الســعودية بالدور األمرييك يف اليمن، بعدما كان القائد 
ال جوزف فوتيل يقول أن  الســابق للقيادة املركزية الج
األســطول األمرييك عند باب املندب يتعقب حتى طيور 
النورس يف املنطقة، فاذا بالصواريخ، والطائرات املسرية، 
فضالً عــن الذخائر، تصل اىل الحوثيــن دون أي عوائق 

تذكر.
البهلوانية  هؤالء يالحظون أن الرهان عىل السياسات 
لدونالــد ترامب أك بكثري من أن يكــون خطأ تكتيكياً. 
انه خطأ اســراتيجي واىل حد القــول أن فريق الرئيس 
األمرييك الســابق كان يعمل الستنزاف اململكة سياسياً، 
ومالياً، من أجــل انهاكها، وابقائها داخــل تلك الدوامة 

الدموية )الراجيديا الدموية(.
يف الخليج كالم علني عن »اصابتنا باالرهاق. كثريون 
كانوا يرون يف سوريا الواحة. حنن ال نها اىل دمشق 
ل الرصاعات  لة تتالحق حول م واىل حواري دمشق. االس
التي تعصف باملنطقة، ودون أن ينجو من ذلك ال االيرانيون، 

وال األتراك . الدوران السيزيفي داخل الحلقة الجهنمية.
ما يردد وراء الضوء أن أك من عاصمة عربية تشارك 
يف املســاعي، ويف االتصاالت، مع الركيز عىل »أن يبقى 
ن هي الحداث  الشيطان بعيداً عن التفاصيل »األولوية ا
منا يعيد بناء الثقة بن أطــراف الرصاع، دون أن يصل 
التفاؤل اىل حد الرهان عىل وضع االسس الخاصة بانشاء 
منظومة اقليمية تكون املدخل اىل عالقات اســراتيجية 

بعيداً عن لعبة األساطيل، كام عن لعبة القناصل.
حتى أن هناك من يعترب أن احالل قواعد التعاون محل 
قواعد االشــتباك، امنا يفسح يف املجال أمام »االستقالل 

الثناين« للدول العربية التي استنزفت حتى العظم.
أي لبنــان يف هذه الحال  لنتذكــر ما كان أثر معادلة 
الـ » س ـ س« عىل االســتقرار السيايس واالقتصادي. 
املشكلة يف الذين ما زالوا يصغون اىل ديفيد شينكر، وهو 
»يبرش« بسقوط ادارة بايدن يف الرشق األوسط. انظروا 

اىل الغراب يف وجهه 

ــــام ــيــن عـــون ودر ــار ب ــك حـــاجـــات ع

دا ونهرا ا                                      ال در ق س ون 

عر رئيــس الجمهورية العامد ميشــال عون، مع نائب 
عكار اســعد درغام الذي اســتقبله قبل ظهر امس يف قرص 
بعبدا، حاجات منطقة عكار اإلمنائية واالجتامعية يف ضوء 

ر بها البالد. األوضاع االقتصادية الراهنة التي 
وتطرق البحث خالل اللقاء الذي حرضه نقوال شدراوي، اىل 
أوضاع النازحن السورين يف منطقة عكار خصوصا وباقي 
ورة تكثيف الجهود للحد من  املناطق النائية عمومــا، »و

تداعيات هذا النزوح عىل القطاعات اللبنانية كافة«.

ــي قـــصـــر الـــصـــنـــوبـــر ــ ــان بـــلـــقـــاء فـ ــنـ ــبـ ــلـ ــه لـ ــ ــ ــارت ــ ــ ي اخـــتـــتـــم 
الــتــعــطــيــل... ــّر  ــم اســت ا  إ ــة  ــي ت ــات  ــوب ــعــق ال ــان:  ــ ــودري ــ ل
ــن ــ ــي ــ ــل ــ ــرق ــ ــع ــ ــى امُل ــ ــلـ ــ ــو عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ال ــ ــ ــزي ــ ــ ــن ــ ــ وس

أنهى وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، زيارته 
لبريوت بلقاء مع الصحافة املكتوبة يف قرص الصنوبر قبل 
مغادرته لبنان صباح امس، يف حضور الســفرية الفرنسية 
آن غريو، وأكد ان العقوبات الفرنســية ستتوســع لتصبح 
أقىس إذا اســتمر التعطيل«، مشددا »عىل ان بالده لن تبقى 
مكتوفة األيدي وســتزيد الضغوط عىل املعرقلن. وأعلن ان 
السياسين مل يتحملوا مســؤوليتهم وبدأنا باتخاذ خطوات 

الفرنسية«. نع دخول املعطلن والفاسدين اىل األرايض 
وقال: »من امللــح ان يخر لبنان من املأزق الســيايس 
الحايل وهذه رســالتي الثالثة ولقد عربت برصاحة عن هذا 
الذين قابلتهم من منطلق  الرؤساء  األمر خالل لقاءايت مع 
أنهم معنيون دســتوريا باالتفاق عىل حكومة، والحظت أن 
ن مسؤوليتهم ومل  الفاعلن السياسين مل يتحملوا لغاية ا
ينكبــوا عىل العمل بجدية من اجل اعــادة نهو البلد.أنا 
هنا من أجل تاليف هذا النــوع من االنتحار الجامعي، واذا 
مل يتحركوا منذ اليوم مبســؤولية فعليهم تحمل نتائج هذا 
الفشــل ونتائج التنكر للتعهدات التي قطعوها. نحن نرف 
التعطيل الحاصل، ولقد بدأنا  ان نبقى مكتويف األيدي امام 
املعطلن  السياسين  املسؤولن  نع دخول  باتخاذ خطوات 
الفرنسية، وهذه ليست  والضالعن بالفســاد اىل األرايض 
سوى البداية واذا استمر األمر، فإن هذه الخطوات ستزداد 
حدة وســتعمم وســتكمل بأدوات ضغط ميتلكها االتحاد 

بالتفكري فيها معه«. االورويب وبدأنا 
وتابع: »عىل الجميع تحمل مسؤولياتهم وبدورنا نتحمل 
مســؤولياتنا، وعىل املســؤولن اللبنانين ان يقرروا ما اذا 
كانوا يريدون الخرو مــن التعطيل واملأزق الذي أوجدوه، 
وأعتقد أن األمر ممكن اذا رغبــوا يف ذلك. كل ما تقوم به 
فرنســا هو من اجل اللبنانين لكيــال يفقدوا األمل بإمكان 
اللبنانين  وجود دولة عادلة وحكم فعال. نحن هنا ملواكبة 
يف بناء مســتقبل يحددون هم خطوطــه العريضة، ولقد 
التقيــت باألمس لبنانين قــرروا رفع هــذا التحدي بعزة 
إن فرنســا ســتكون اىل جانبهم  لهم  وشــجاعة، وقلت 

املرشوعة«. تطلعاتهم  وستساند 
وردا عىل ســؤال قال: »انا هنا لتجنب التأجيل السيايس 
، واك ما لفتني يف لقاءايت هو حيوية  املنظم مــن البع
املواطنن اللبنانيــن ومقدرتهم عىل اإلبتكار والحداثة وقد 
شــعرت بعنرص القوة لديهم، وال اعرف اذا كان املسؤولون 
نى ذلك، وهذه  السياســيون اللبنانيون يشعرون بها لكن أ
كنني من القول إن لبنان سيجد  القوة عالمة للمســتقبل 

فرصة للتجدد من خالل قواه الحية.«
وبالنســبة إىل االنتخابات النيابية، قــال: »لقد قضيت 
يومن ونصف اليوم يف لندن خالل مشاركتي يف مجموعة 

الســبع، والتقيت وزير الخارجية األمرييك انتوين بلينكن 
ووزراء خارجيــة الدول الســبع، واذكر ايضا بأن فرنســا 
مم املتحدة الذي سأتوىل  عضو يف مجلس األمن الدويل ل
رئاسته بعد أســابيع. من جهة أخرى، إنني ألتقي نظرا 
يف االتحاد األورويب وأقول لهــم جميعا وأقولها أيضا يف 
بــريوت، ان احرام املواقيت الدميوقراطيــة يف لبنان امر 
ال مفر منه، ومحــاوالت تأجيل االنتخابــات أمر لن تقبله  
الدولية وحتام فرنســا، وكل مــرة تطرح فيها  املجموعة 
ات الدوليــة الثالث التي ذكرت  املســألة اللبنانية يف الهي
تسأل فرنســا عن رأيها، وما قلته يف هذا املجال نتشاطره 

جميعا«.
وقال ردا عىل سؤال: »مل آت اىل هنا للدخول يف التجاذبات 
السياســية، واذا زرت رئييس الجمهورية واملجلس والتقيت 
لبنان واملؤسســات، واملعيار  نهم ميثلون  املكلف ف الرئيس 
األســايس بالنســبة إيل هو التزامات تعهد بها املسؤولون 
اللبنانيون والقوى السياسية اللبنانية هنا يف قرص الصنوبر. 
االلتزام األول يتعلــق بخريطة طريق مع اتخاذ مجموعة من 
القــرارات عىل األمد القصري، وقد عــرب كل ممثل عن القوى 
السياسية شخصيا عن موافقته عليها امام رئيس الجمهورية 
الفرنسية اميانويل ماكرون. ثانيا: التزام تأليف حكومة مهمة 
مؤلفة من اختصاصين والجميع وافق عليها شخصيا كام تم 
التزام التأليف يف مدة 15 يوما ومر نحو 9 اشــهر ومل يحصل 
يشء. عىل اللبنانين القيام مبسؤولياتهم يف ضوء التزامات 
تعهدوا بها. الســؤال هــو: هل يعرفــون ان يبقوا مخلصن 

.» للتعهدات التي قطعوها، واحرام كلمتهم

ل لودريان يلق 

ـــة  لــفــهــمــي  يــــــــارة مـــفـــاجـــ
ــأ ــ ــرف ــ ــع« وامل ــ ــن ــ ــص ــ ــى »امل ــ ــ ال

ارت الــدنــمــاركــيــة  الــســفــيــرة 
ــمــيــل ــ والــ ــيـ ـ ــ ــد الـ ــ ــائ ــ ق

ن فه  امل

اطلع وزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف األعامل 

ة لنقطة  محمد فهمي عىل املرفأ بعد أن قــام  بزيارة مفاج

املصنع الحدودي، حيث زار مركز االمن العام والجامرك متفقدا 

منطقة الشحن حيث أجهزة السكانر.

اســتقبل قائد الجي العامد جوزاف عون يف مكتبه يف 
الريزة الســفرية الدامناركية يف لبنان مرييت جوهل، وتناول 

البحث عالقات التعاون بن جي البلدين.
والتقت الســفرية الدمناركية رئيس حزب الكتائب اللبنانية 
خر التطورات عىل الساحتن  ســامي الجميل، وجرى عر 

اللبنانية واالقليمية.

ــدن  ــع مـــع لــونــ ــاب ــذوب ت ـ ــ املـ
مشاريع تربوية ممولة من بريطانيا 

إســتقبل وزير الربية والتعليــم العايل يف حكومة 
القائم بأعامل سفارة  ترصيف االعامل طارق املجذوب، 
بريطانيا مارتن لونغدن وتناول البحث متابعة املشاريع 
الربوية املمولة من الحكومة الربيطانية، واملساهامت 
والهبــات املتعلقة بقانون القــر والهبة الربيطانية 
من خالل مــرشوع إيصال التعليــم إىل جميع األوالد 

املوجودين عىل األرايض اللبنانية.
وأكد لونغدن اســتمرار وقوف بالده »إىل جانب لبنان 
ودعم املشــاريع املشــركة قدر االمكان«، وشدد عىل 
»أهمية التعاون للحفا عىل اســتمرارية التعليم بكل 

أشكاله والعمل عىل تحسن نوعيته«.

ــذار ســعــد الــحــريــري...انــتــكــاســة ملــن ــت إع
ابتسام شديد

طــاوالت املفاوضــات املتنقلة مــن فيينــا اىل العراق، 
فاجتامعات دمشــق كلها عوامل تؤثر يف املشــهد الداخيل، 
هيدا لفتح  وال يختلف اثنان ان انفتاح الريا عىل دمشق 
صفحة مختلفة يف العالقة السياســية والديبلوماسية قلب 
األمور رأســا عىل عقب وأطاح املقاييس والتوازنات الداخلية 
وأوىل املؤرشات ما ينتظره الجميــع يف امللف الحكومي بعد 
يبات واملعلومات عن احتامل اعتذار الرئيس املكلف سعد  الت
الحريري الذي مل تنفه ومل تؤكده مصادر »تيار املستقبل« وال 

يزال قامئا يف الكواليس.
فام ح عن اعتذار الحريري تم تفسريه يف املطابخ السياسية 
بأنه نتيجة طبيعية ملجموعة تطورات حصلت اخريا، منها ما 
 له صلة بالحريري نفسه وما له عالقة باملتغريات االقليمية.
فالرئيس املكلف  فشل يف عملية التأليف بعد ان دخل بازارات 
التأليف وناور كثريا يف امللــف  وقام برحالت »ابن بطوطة« 
للتشكيل بجولة عىل عواصم  القرار والدول املؤثرة من دون ان 

ينجح يف تحقيق اخراق.
ومثة من يرى ان الحريري ســيكون مــن »أضحية العيد« 
الستغناء الريا عنه يف زمن التسويات االقليمية، وان امللف 
صار منتهيا ويتم تجهيز شخصية سنية لخالفة الحريري يف 
رئاســة الحكومة ملا تبقى من والية  ميشال عون الرئاسية،  
واذا كان البت يف املوضوع وجالء الصورة »مســألة وقت » 
وتفاصيل معينة، فان البحث تخطى موضوع اعتذار الحريري 
للدخول يف ايجابيات وســلبيات االعتــذار داخليا، وانعكاس 

يف  و«تقريشــه«  االعتذار 
حســابات الربح والخسارة، 
واعتبــار خــرو الحريري 
بعد   الحكومة  من معركــة 
انتكاسة  التكليف  من  أشهر 
وانتصارا  السياسية  ملسريته 
للعهد بعد جوالت طويلة من 
وااللغاء  التصفيــة  حروب 
بــن بيت الوســط وبعبدا، 
خصوصــا ان رئيــس تيار 
املستقبل رفع سقف التحدي 
الجمهورية  رئيس  وجه  يف 
الســيايس  بعبدا  وفريــق 
املرجعيــة  ذاتــه  فارضــا 

الوحيدة يف التأليف عىل قاعدة »أنا من يؤلف او ال أحد«، مام 
تسبب بأك من أزمة وجولة اشتباك.

ومن هذا املنطلق، تعترب مصادر سياسية انه ميكن اعتبار 
سك مبعادلة  االعتذار  ان حصل  انتكاســة للحريري الذي 
 »اعتذاري مقابل استقالة ميشــال عون« يف مرحلة معينة.
املقاربة الثانية للموضوع، تظهر الحريري يف صورة مغايرة، 
فاالعتذار من شأنه ان يســاهم يف شد العصب السني حول 
بيت الوســط املتضامن مع زعيمــه، ويف هذه الحالة ميكن 
القول أيضا ان الحريري الذي سيذهب اىل املعارضة الرشسة 
ســيقف مشاهدا لغرق ســفينة »التايتنك« اللبنانية عىل أنه 

خار السلطة ومل يسمحوا له باالنقاذ والتأليف.
انطالقا من الصــورة األخرية، ال ميكــن ان يكون خرو 

الحريري انتصارا للعهد الذي ســيواجه االنفجار االجتامعي، 
فيام يقف الحريري مبنأى عن التداعيات ويظهر كمن »خل 
نفسه بعد ان قفز من غرق  السفينة تاركا االخرين يغرقون«، 
كام انه لن يقف مكتوف اليدين ويرك العهد وفريقه بسالم، 
حيث تؤكد املصادر ان بيت الوسط يف حالة استنفار سيايس 
واعالمي منذ فرة  ملواكبة األحــداث ووضع خطة مواجهة 
تتضمن ترتيبات البقــاء مكلفا لفرة طويلة بعد، او  االعتذار 
ان حصل لتأمن خرو سيايس مرشّف وقلب الطاولة وتأليب 
الشــارع الســني يف وجه أي تكليف جديد تكــرارا لتجربة 
مصطفــى أديب او ما حصل عند تكليف حســان دياب، عىل 
قاعــدة ان اعتذار الحريــري لن يكون مكلفا لــه وحده وان 

التكلفة ستشمل الجميع.

ــاء ــ ــدع ــ ــت ــي« مـــــن اســ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ إســــتــــيــــاء »مـ
ــر ــ ــوب ــ ــن ــ ــص ــ الـــــــحـــــــريـــــــري الــــــــــى قـــــصـــــر ال

فادي عيد

ال زالت تداعيات زيارة وزيــر الخارجية الفرنيس جان إيف 
لودريان تتواىل، وال سيام أنها حملت رسائل سياسية سُترجم 
قريباً عــىل أر الواقع، حتى أن أحد املقّربن من الســفارة 
الفرنسية كشف يف الساعات املاضية، بأن باريس ستطلق يف 
وقت قريب جداً الءات سياسية قد تكون األعنف تجاه املسؤولن 
اللبنانين، وخصوصاً أن لودريان، والذي جاء لتحذير املسؤولن 
اللبنانين من مغبة عدم تشــكيل الحكومة، قد فوج بحجم 
اإلنقســام الســيايس الحاد، وتحديداً بن رئيس الجمهورية 
ميشــال عون، والرئيس املكلّف ســعد الحريــري، والخالف 
املسترشي بينهام، واستشّف أنه من الصعوبة مبكان أن يكون 
هناك بينهام أي توافق أو تعــاون يف هذه املرحلة، وحتى يف 
املرحلة املقبلــة، وذلك يف ظل معلومات عن ســعي باريس 
الكتشاف شــخصية ســّنية عىل غرار ما حصل مع السفري 
مصطفى أديب، لُيكلّف بتشكيل الحكومة العتيدة يف غضون 
أيام، إمنا بعد التشــاور مع حلفائها األوروبين ومع واشنطن 
ودول عربية، عىل غرار ما حصل يف »تسوية الدوحة« حيث تم 
التوافق عىل رئيس جمهورية، وانتخب يومها الرئيس ميشال 
سليامن. وأضافت املعلومات، أن السفرية الفرنسية يف لبنان 
تواصلت مع أك من جهة سياسية وأمنية الستطالع حيثيات 
وواقع وتحالفات شخصية سّنية من املحتمل أن يتم ترشيحها 

يف حال اعتذر الحريري عن التشكيل.
 لذلك، ال تستبعد املعلومات أن يخر الرئيس سعد الحريري 
عن صمته وأن  يعلن مواقــف، رمبا تصب يف خانة اإلعتذار 
أو اإلستقالة من املجلس النيايب، مبعنى أن الحريري سُيقدم 
عىل اتخاذ خطوات كبرية تتناســب مــع حجم ما يعانيه من 
خالفات مع رئيس الجمهورية ورئيس »التيار الوطني الحر« 

إىل  باســيل،  جربان  النائب 
عالقته  يف  الحاصل  الفتور 
مع حلفــاء وأصدقاء أيضاً، 
وهذا ما قــد يعيد إليه بعضاً 
الذي  الشــعبي  رصيده  من 
العزلة  من  يخرجه  أو  فقده، 
والتي  بها،  املُكّبل  السياسية 
أصابت عالقته مع العاصمة 
الفرنســية، حيــث بدا من 
الواضــح، بــأن اللقاء معه 
الوزير  مل يكن عىل أجنــدة 
اجتامعه  أن  كذلك  لودريان، 

بوزير الخارجيــة الفرنيس يف قــرص الصنوبر مل يهضمه 
»املســتقبليون«، لكن مثة من يربّر ذلــك بأنه رئيس مكلّف، 
وعىل هذه الخلفيــة أىت اللقاء به يف قــرص الصنوبر، ولو 
كان رئيســاً لحكومة قامئة لكان زاره يف بيت الوسط أو يف 
اي الحكومي، والداللة أن لودريان مل يزر رئيس حكومة  ال
ترصيف األعامل حســان دياب، وبالتــايل، إن ما حصل مع 
الحريري أول من أمس، إذ ألول مرة يُســتدعى إىل خار بيت 
الوسط، فهذا أيضاً مبثابة رسالة، إما لدفعه للتنازل لتشكيل 
حكومــة يف حال مل يعتذر، أو أنها مقّدمة نحو ما ســُتقدم 
عليه باريس مع كل القوى السياســية اللبنانية والتأسيس 
لحالة تغيريية شاملة ظهرت معطياتها ومؤرّشاتها من خالل 
اللقاء الجامع للقوى التغيريية يف قرص الصنوبر، وهذا يدّل 
عىل أن هناك توّجهاً، ليس فرنسياً فحسب، وإمنا دولياً، عىل 
إحداث نقلة نوعية عىل الســاحة اللبنانية عىل خلفية عدم 
التزام املسؤولن اللبنانين بتعهداتهم، وصوالً إىل أن الغالبية 

منهم ملّوثة بالفساد واإلرتكابات.

 وتنقل املعلومات عن أوســاط الســفارة الفرنسية، بأن 
لودريان ســيوضح حصيلــة زيارته إىل بــريوت، وعندئٍذ 
سُيستشــف ما ســتقدم عليه باريس الحقــاً من خطوات 
وإجراءات، أكان من رفع ملنســوب العقوبات عىل املسؤولن 
اللبنانين، ال سيام وأن أك من جهة لبنانية كانت عىل اطالع 
واســع قبل وصول لودريان إىل بريوت بأنه مل يأت إىل هذا 
البلد لتشــكيل الحكومة، بل لتوجيه الرسائل واإلجتامع مع 
القوى التغيرييــة، وهنا كان بيت القصيد، وصوالً إىل أن ذلك 
جاء بالتنســيق بن باريس وواشنطن حيث املوقف الفرنيس 

يحظى بتأييد دويل واسع.
وأخرياً، وحيال هذه الزيارة الفاشلة، أو التي مل تؤد إىل أي 
نتائج إيجابية، كام وصفها مرجع ســيايس بارز، فإن لبنان 
قد يصبح بالنسبة للمجتمع الدويل كبع الدول التي ُوضعت 
اليد عليها من خالل عقوبات ومراقبة لصيقة، مبعنى أنه بات 
ضمن وصاية املجتمع الدويل، ومل يعد لسياسييه أي دور كام 

كان يحصل يف السابق.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
السبت 8 أيّار 2021

ــراء  ــ ــ ــف ــ ــ س ــل   ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ الـــــــحـــــــريـــــــري 
اســتقبل الرئيــس املكلف 
سعد الحريري بعد ظهر امس 
يف بيت الوسط، سفراء: كندا 
السويد ان  شانتال شاستيني، 
مرييت  والدامنارك  ديســمور 
املستشار  حضور  يف  جوهل، 
خالل  وتم  الشــاب.  باســم 
العامة  وضاع  اللقاء عر ل

وعالقات لبنان مع دولهم.
كام التقى سفري جمهورية 
لبنان يارس  العربية يف  مرص 
علوي، وبحــث معه يف اخر 
املســتجدات السياســية يف 

ريريلبنان واملنطقة.  ند ال ار  ندا والسويد والد ات  ف

حكومة  لتشكيل  الت  الــتــنــا لتقديم  الــلــه:  ل  ف
املستعصية الــبــلــد  ـــذا  ملــشــاكــل  حــلــول  ـــاد  وإيـــ

اشار السيد عيل فضل الله اىل »قرب االنهيار 
يف لبنان مع دنو موعد اإلعالن عن عدم قدرة 
املرصف املركزي عىل االستمرار بسياسة الدعم 
الالزم  التمويل  وجود  وعدم  األساسية  للمواد 
للبطاقــة التمويلية التي يتــم الحديث عنها 
لتغطية 750 ألف عائلة لبنانية هي تحت خط 
الفقــر التي طرحت كبديل عــن الدعم، حيث 
نخ من تداعيات ذلك عىل الصعيد املعي 

واألمني وعىل مستقبل هذا البلد«.
وأســف يف خطبة الجمعــة، »الن القوى 
السياسية املعنية ما زالت تتقاذف املسؤوليات 
واالتهامات واالقصاء، مــن دون أن يبدي أي 
منها أي اســتعداد لتقديم التنازالت لتشــكيل 
الحكومة القادرة عىل أخذ القرارات املطلوبة، 
يف الوقت الذي ال يزال هناك من ينتظر الخار 
لتشكيل الحكومة أو إليجاد حلول ملشاكل هذا 
البلد املستعصية. فيام أصبح واضحا أن الخار 
لن ميد يد املســاعدة إىل هذا البلد إن مل يقرر 

من هم يف مواقع املسؤولية ماذا يريدون هل 
يريدون وطنا أم كل يريد الوطن عىل قياسه أو 

قياس طائفته أو موقعه السيايس«. 
وقــال: »إننا نخ أن يكــون العامل حتى 
الذيــن يريدون الخــري لهذا البلــد ومعالجة 
مشــاكله، قد ملوا من هــذا البلد ومل يعد يف 
واجهة اهتامماتهم بــل يف آخرها.. وإذا كان 
من زيــارات تجري من املســؤولن العرب أو 
الغربيــن، فهي لالطالع عــىل حجم الكارثة 
التي سيشــهدها البلد أو لتهديده بعقوبات أو 
إلســداء آخر النصائح ملري يرف أن يأخذ 
الجرعة األخرية من الرياق وهو عىل شــفري 
املوت«، مضيفا »إننا ال نزال نأمل أن يســتفيق 
املسؤولون من هذا السبات وأن يعملوا إلعادة 
وضع البلد يف مكانه الصحيح، ليشعر الخار 
ء من مســؤوليته عندما يرى يف املشهد  ب
الداخيل بداية حقيقية للمعالجة، ألنه لن يقلع 

أحد أشواك وطنهم إن مل يقلعوها بأنفسهم«.

ــــــة ـــ ـــ ـــ نّي ــــــة و ـــ ـــ ـــ ــــــوب صدم ـــ ـــ ـــ ــــــان: املطل ـــ ـــ ـــ ـــد قب ـــ ـــ ـــ ـــ أحم
إلنقـــــــــــــــا مـــــــــــــــا تبقـــــــــــــــى مـــــــــــــــن بلـــــــــــــــد ونـــــــــــــــاس

لفت املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبالن خالل القائه خطبة الجمعة يف مسجد 
اإلمام الحســن يف بر الرباجنــة، اىل أنه 
»ال شــك وال ريب أن البلد منهك بشــدة، وأن 
مؤرش تفلت األزمة كبري وخطري، وأن الوضع 
املعي قنبلة قد تنفجــر يف أي لحظة، وأن 
األمل بالطبقة السياســية مخيب، وأن الفرا 
الدولية  والعن  حرب،  برشارة  أشبه  السيايس 
لبنان،  بخصوص  حســاباتها  تعيد  اإلقليمية 
الداخيل  الحل  أو استسالما، فيام  يعني خرابا 
يســاوي صفرا، والدعم الدويل مير بالتوطن 

وتأمن مصالح تل أبيب«.
وأسف أنه و«عىل الرغم من كل هذا الواقع 
املأسوي والخطري الذي يواجهه البلد والناس، 
هناك مــن القيادات ال يــزال يتعامل مع البلد 
كمزرعة أرباح ذاتيــة وصفقات، فيام الناس 
ت مــن الجوع والبؤس وســط بلد تم نهبه 
وتحويله إىل ثروات خاصة، وســاحة تهريب 

ونهــب«، معتربا أن »ما يجــري من اتصاالت 
ومشــاورات ما هو إال طروحــات فارغة، ال 
بل مجرد تقطيع للوقــت، وما يقوم به وزير 
الخارجيــة الفرنيس ال يقــدم وال يؤخر، ألن 
كلمة ال يف مكان آخر. واملطلوب وطن يليق 
بشــعبه، ال مبن نهبه وحول سلطته وثرواته 

إىل رشكات خاصة«.
أن األمــور متجهة نحو  أضاف »بات جليا 
أك  ليست  التمويلية  خضة كبرية، والبطاقة 
من ذر للرماد يف العيون، ورفع الدعم مبثابة 
ية الشــعب اللبناين، وتهديد جدي  إعدام ألك
ملا تبقى من مرشوع الدولة. واملطلوب صدمة 
وطنية إلنقاذ ما تبقى من بلد وناس«، مؤكدا أن 
»املطلوب هو حكومة إدارة كوارث، ال حكومة 
إقطاع ســيايس، فلبنان بعد االنهيار سيكون 
االنهيار، واالستحقاق  اما عام قبل  مختلفا 
االنتخايب يجب أن يشــكل فرصــة حقيقية 

للخالص من الطبقة التي نهبت لبنان«.

الدستور ــ  أخــال لــن  املــحــرريــن:  نقابة  ــام  أمـ ــاب  ديـ
راء الــــــــــــــو ــــلــــ  ملــــ بــــعــــقــــد جـــــلـــــســـــات   

رري عا  وفد نقابة امل ديا 
استقبل رئيس حكومة ترصيف األعامل حسان 
دياب، وفد نقابــة محرري الصحافــة اللبنانية، 
ملناسبة عيد شهداء الصحافة اللبنانية، وضم الوفد 
نقيب املحرريــن جوزف القصيفي وأعضاء مجلس 
النقابة نافذ قواص، جور شاهن، واصف عواضة، 

سكارليت حداد ومينى شكر غريب.
وشــدد دياب خالل الدردشة التي أجراها مع الوفد 
عىل »أن الحكومــة خاضت منذ تأليفهــا وال تزال، 
معركة قاســية عىل مختلف الجبهات، ومل يسبق أن 
واجهت حكومة نكبات ومشاكل وأزمات بهذا الحجم 
وهذه الوترية خالل ستة أشــهر، وحتى خالل فرة 
ترصيــف األعامل »، مضيفــا »ان أوىل األزمات التي 
واجهت الحكومة كانت تع لبنان عن دفع ســندات 
»اليوروبونــد«، حاولنا من خالل الحوار مع املصارف 
ة من  ومرصف لبنان الذين كانــوا ميلكون 75 يف امل
األسهم، اللجوء إىل خيار جدولة الديون وتفادي التع 
بالدفع، لكن تفاجأنــا الحقا أن بع املصارف باعت 
، وبالتايل مل يعد بإمكاننا إعادة  أســهمها إىل الخار
الجدولة وبقي أمامنا خيــاران: إما الدفع وإما إعالن 
، فقررنا يف مجلس الوزراء مبوافقة الرؤســاء  التع
الثالثة واملعنين بالشــأن النقدي واملايل التوقف عن 
سداد الديون وإعادة هيكلة الدين. ثم وضعنا الخطة 
اإلصالحية االقتصادية والتي أثنى عليها صندوق النقد 
الدويل واالتحاد األورويب، وقررنا املبارشة بالتفاو 
النقــد، ثم أقررنا إصالحات أساســية  مع صندوق 
االقتصادية  املالية  للخطة اإلصالحية  عدة، كرجمة 

واتخذنا قرارات عدة عىل صعيد مكافحة الفساد«.
وأوضح ديــاب انه »مل يكن لدينا خيار ســوى 
االستقالة بعد انفجار مرفأ بريوت، لكنني استمهلت 
الــوزراء الذين أرادوا االســتقالة غــداة االنفجار 
ايامــا عدة، ريثــام يتم إقرار بعــ القرارات يف 
مجلس الوزراء إلنصاف أهايل الشــهداء والجرحى 

واملترضرين، ووعدتهم بأن أعلن استقالة الحكومة 
يف العارش من آب«.

كن الحكومة من االستمرار،  وعن أسباب عدم 
قــال ديــاب: »ان أي رئيس حكومــة مهام كان 
قويا ونظيف الكف، إذا مل يكــن يتوافر له التوافق 
السيايس والدعم من مختلف الجهات، فلن يتمكن 
من النجاح«، مضيفا أنه »ال ميكــن اختيار وزراء 
مستقلن بالكامل من دون استشارة الكتل النيابية 
التي ســتمنح الثقــة يف املجلس النيــايب، إال أن 
الحكومة الحالية هــي األقرب يف تاريخ لبنان إىل 

مواصفات حكومة التكنوقراط«.
وعن ترشــيد الدعم، اشــار اىل »أن الحكومة 
أرســلت أربعة ســيناريوهات إىل اللجان النيابية 
املشركة ل تتم مناقشــتها مع الوزراء والنواب 
ومــرصف لبنان واختيار الحل األنســب. لكن أمام 
املطالبة بســيناريو موحد، أصبحــت الحاجة إىل 
البطاقة التمويلية ملحــة للتعوي عن التكاليف 

اإلضافية التي سيتكبدها املواطن«.
ورة تأليــف حكومة يف أرسع  وأكد دياب »
وقت ممكن«، وقال: »لو شكلنا حكومة منذ تسعة 
أشــهر ملا وصلنا إىل هذا الواقع الصعب«، مشددا 
عىل أنه »لن يخالف الدستور بعقد جلسات ملجلس 
الــوزراء يف مرحلــة ترصيف األعــامل ويف ظل 

االنقسامات السياسية الحالية«.

{ القصيفي {

وألقى القصيفي يف بداية اللقاء، كلمة قال فيها: 
»ال ميكن فصل هموم الصحافين واإلعالمين عن 

هموم املواطنن الذين بل بهم اإلحباط حد الكفر.
كل قيمة الرواتب  ورأى »ان رفع الدعم يف ظل ت
ف الدوالر من دون ضابط  واستمرار ارتفاع سعر 

أو رادع، سيفاقم األزمة، ويزيدها اشتعاال«.

نا ــال«  ــ ــوت ــ ــان: حــــذار »ت ــن ــب ل ــات .. فــــرّد  ــوب ــعــق ــال ب ـــــّددت  ــســا  فــرن
اعــــــــتــــــــذار ال   : انـــــــتـــــــهـــــــ الــــــــحــــــــريــــــــري  ُمـــــــــــنـــــــــــاورة 

ــــــــاوب مــــــــع الـــــنـــــصـــــائـــــ الـــــروســـــيـــــة الـــــــحـــــــريـــــــري تــــــــ
ــام ومــيــقــاتــي ــاي« ســ ــ بـ ــذر الـــحـــريـــري... و«بـــــاي  ــتـ ا اعـ فــهــمــي ا

جويل بو يونس

Personne n›a gagné
الــكل خارسا  ال بل خر 
لودريان...حتى  زيــارة  بعد 

لودريان نفسه«...
تلخ  العبــارة  بهــذه 
مصــادر مطلعــة نتائــج 
زيــارة وزيــر الخارجيــة 
الفرنسية جان ايف لودريان 
التــي اســتمرت يومن اىل 
بــريوت غــادر بعدها راس 
الفرنســية  الدبلوماســية 
خــايل الوفــا بصفــر 
نازعت  ومبــادرة  حكومي 
ان  قبل  نفــس  اخــر  حتى 
االخرية  انفاســها  تلفــ 
لتطوى معها صفحة »الدور 

الفرنيس يف لبنان«...
فعىل عكس ما توقع ك مل يأت لودريان حامال 
اية مبادرة او ايــة محاولة النقاذ مــا تبقى من 
املبادرة الفرنســية امنا حمل بجعبته عتبا واستياء 
«رقم 1« مذيّل برســائل شديدة  وبالغا مبثابة بال

اللهجة قد ال تجد من يقّرشها يف لبنان.
اوساط مشاركة ببع االجتامعات التي عقدها 
وزير الخارجية الفرنســية يف بريوت اشارت عرب 
الديار اىل ان زيارة لودريــان اكدت انتها باريس 
مقاربة جديدة يف لبنــان اذ انها تحولت من دعم 
القوى السياسية الحزبية اىل دعم الشعب اللبناين 
ومعه قوى املعارضة بوجه السلطة، بعدما استسلم 
الرئيس الفرنيس وسلم املهمة اللبنانية من االليزيه 

اىل ال دورسيه.
والدليل عىل ذلك، بحسب ما ترشح املصادر، هو 
االجتامع الذي عقده لودريان يف قرص الصنوبر مع 
النواب املستقلن وقوى املعارضة وبع تحالفات 
املجتمــع املدين والــذي دام ســاعتن من الوقت 
وصفهم  من  اىل  لالســتامع  لودريان  خصصهام 
»بقوى التغيري« فيــام مل يدم اجتامعه مع كل من 
رئيس الجمهورية ميشــال عون يف بعبدا ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري يف عن التينة  اال ســاعة 
املكلف ســعد  بالرئيس  لكل منهام فيــام اجتمع 
الحريري يف قرص الصنوبر ال بيت الوســط عىل 

مدى نصف ساعة فقط.
وتكشــف املصادر للديار بانــه خالل اجتامعه 
باملســتقلن وقــوى املعارضة  توجــه لودريان 
للمشاركن بالقول : فرنســا ابدت ثقتها باالحزاب 
السياســية التي وعدت الرئيس اميانويل ماكرون 
بااللتزام لكنها مل تفعل ، ليضيف: لســت هنا اليوم 
للقاء االحــزاب بل للقائكم وتوجه لهم برســالة 
مفادها : وحدوا صفوفكــم ضمن برنامج واضح 
هيدا النتخابات نيابية يجب ان تحصل مبوعدها، 

ونحن اىل جانبكم 
وبالعودة اىل اجتامعاته الرســمية، اســتغرب 
اك من مصدر السبب الذي دفع بالضيف الفرنيس 
لعدم زيارة بيت الوســط والسيام ان الحريري هو 
رئيس حكومة مكلف كام ان اوساطا سياسية عدة 
بالنزول  الحريري  الذي دفع  الســبب  تساءلت عن 
اىل قرص الصنوبر بدل ان يزوره لودريان شخصيا 
، علام ان معلومــات الديار تفيد بان وســاطات 
واتصاالت عــدة اجريت قبيل زيارة لودريان لتأمن 

لقاء مع الحريري.
هذا يف الشــكل، اما يف مضمــون لقاء قرص 
الصنوير املســا بن لودريــان والحريري، فقد 
ساده كام كشفت مصادر مطلعة عىل جوه اجواء 

غري ايجابية وعتب متبادل.
ويف هذا االطار اشارت املصادر اىل ان لودريان 

عاتب الحريري محمال اياه جزءا من مسؤولية عدم 
تشكيل الحكومة.

ونقلت املصادر عن لودريــان قوله للحريري ان 
السياسين ودعمتك شخصيا  بوعود  فرنسا وثقت 
لتشــكيل حكومة  لكنها مل تؤلف ، وهذا الفشــل 

ساهم باهتزاز صورة فرنسا امام املجتمع الدويل.
وفيــام حرضت حكومة الـ 24 وزيــرا عىل طاولة 
النقا من باب الحث الفرنيس عىل وجوب السري بها، 
فقد حرص باملقابل الحريري بحسب املصادر عىل تعداد 
عىل مســمع الضيف الفرنيس ما قدمــه من تنازالت 
يف سبيل تشكيل الحكومة مشــددا عىل ان همه هو 
تشــكيل حكومة مقبولة من الجميع وتحظى بر 
الدول العربيــة والخليجية وهذه مشــكلة واملقصود 
هنا اململكة العربية الســعودية معلنا ان هناك ضغطا 
ميارس عليه كام فهم من املصادر ان الحريري شــكا 

للودريان ان اململكة ال تريده رئيسا للحكومة.
وبخالصــة االجتــامع الذي وصفتــه املصادر 
»بالفاشــل« غــادر الحريري بعــدم ارتياح قرص 
الصنوبر ومــن دون االدالء بايــة كلمة، حتى ان 
اوساط بيت الوســط التزمت بالصمت ومل ترشح 
عنها ايــة معلومة او بيان رســمي عن مضمون 

االجتامع.
الجو الســلبي هذا مل ينســحب فقط عىل قرص 
الصنوبــر ، فاذا كان الجو مــّرا يف قرص الصنوبر 

فاالكيد انه مل يكن حلوا يف بعبدا وعن التينة.
اذ كشــفت مصادر اطلعت عىل جــو لقاء عن 
التينة ان رئيس مجلس النواب الذي تجمعه عالقة 
صداقة قدمية بالوزير الفرنيس الذي غالبا ما يايت 

عىل ذكره بالقول :
»Mon ami berry« ســال لودريان عام اذا كان 
يحمل جديدا حكوميا فكان جواب االخري : »لســت 
هنا التحدث بالحكومة فرد بري : ما هدف الزيارة 
اذا مســديا )اي الرئيس بــري( نصيحة لصديقه 
الفرنيس بالقول: »انصحك ان توسع دائرة لقاءاتك 
مع السياســين« اال ان االخري مل يقتنع فجدد عىل 
الفرنــيس والتلويح  العتب  الرئيس بري  مســمع 

بالعقوبات عىل املعرقلن.
كام يف عن التينــة، هكذا يف بعبدا فاللقاء مع 
رئيس الجمهورية ساده ايضا عتب و«زعل فرنيس« 
من عرقلة التأليــف اال ان مصادر موثوقة مطلعة 
من خار اطار بعبدا )علام ان مصدرا مقربا منها 
نفى الرواية(، كشفت للديار ان الرئيس عون مل يكن 
لّينا ايضا مع الضيــف الفرنيس فكام هدد االخري 
بعقوبات عىل املعرقلن بــادره رئيس الجمهورية 
مبواقف سيادية مفادها ان لبنان بلد سيادي، فاذا 
اردتم التعامل معنا عىل هذا االساس فلكم منا كل 
االحرام ويدنا ممدودة لهذا التعاون بشتى املجاالت 
وال سيام اننا دعمنا املبادرة الفرنسية منذ اللحظة 
االوىل وحتى النهايــة وال نزال لكن اذا كان الخيار 

معاكســا فنحــن ايضا لنا 
خياراتنا«.

بع  مــن  هنا  وفهــم 
االجــواء ان الرئيــس عون 
الفرنيس  الضيف  رفع بوجه 
ورقة رشكة توتال الفرنسية 
الرشكات  الئتالف  املشــغلة 
وايني  توتــال  مــن  املكون 
عن  املســؤولة  االيطاليــة 
والغاز  النفط  التنقيب عــن 
لبنان برســالة مفادها  يف 
العقوبات قد يدفع  ان فر 
توتال  مــع  العمل  بوقــف 
وخروجها من هذا الحقل يف 
للروس  الساحة  وترك  لبنان 
عرب رشكــة نوفاتيك ومعها 
مصلحة  وال  االيطالية  ايني 
ان حصــل،  االمــر،  لهــذا 

بالنسبة لفرنسا.
انتهــت لقــاءات لودريان يف بــريوت عىل زعل 
الفرنيس  الضيف  وغضب وخســارة متبادلة، غادر 
فاقلعت طائرته صباح الجمعة مودعة لبنان باتجاه 
باريس وكام قبــل الزيارة هكذا فعــل عند املغادرة 
فبعث برسالة شديدة اللهجة خالل لقاء مصغر مع 
نع  عدد من االعالمين قائال: بدأنا باتخاذ خطوات 
دخول املعطلن والفاســدين اىل االرايض الفرنسية 

وهذه بداية يف مسار عقوبات متشدد.
غادر  لودريان وبقي سؤال واحد : ماذا بعد هل 

يستمر الحريري بالتكليف او يعتذر
عىل هذا الســؤال ترد اوساط مطلعة عىل جو 8 
اذار بالقول : القرار للحريري نفســه لكن االكيد ان 
الثنا الشيعي ال يزال متمسكا به لتشكيل حكومة 

طاملا انه مل يعتذر رسميا.
»مناورة  بان  اوســاط  مطلعة  وهنا كشــفت 
الحريري انتهت وال اعتذار، الفتة اىل ان حزب الله 
مل يكن »قاب جّد« قصة االعتذار وكان يدرك انها 

مناورة.
اما ما ح عن تشــكيل جبهة معارضة نواتها 
وليد جنبالط وســليامن فرنجيــة والرئيس بري 
الوطني  التيار  ضد رئيس الجمهورية ومعه رئيس 
الحــر اذا اســتمر التعطيل الحكومــي وبالتايل 
الرئيس بري  الحريــري وان  الوقوف اىل جانــب 
ابل حزب الله بانهــم ذاهبون للمعارضة يف حال 
استمر الحزب بدعم باســيل، فتعلق عليه مصادر 
مطلعة عىل جو حزب الله  بالقول: »فكرة تشكيل 
جبهة معارضة غــري صحيحة عىل االطالق وعن 
اذا كانوا هم من ســيؤلفون  اي معارضة نتحدث 
الحكومة  لتضيف جازمة : الرئيس بري مل يبلغنا 
هكذا موقف وموقفنا اساسا مل يتغري من التزامنا 
بدعم الحريري لرئاسة الحكومة طاملا انه مل يعتذر.
ويف هذا االطار كشــفت معلومــات الديار ان 
تواصال شهدته الســاعات املاضية عىل خط عن 
التينة كليمنصو، حيث زار الوزير الســابق غازي 
العريــيض اول مــن امس الرئيس بــري يف عن 
ورة التوصل  التينة،اال ان اســاس النقا كان 
لتســوية وقد جدد الرئيس بــري موقفه الراف 

العتذار الحريري.
النار  فهل يفعلها الرئيس املكلــف ويرمي كرة 
باتجــاه بعبدا فيخــر رابحا ســنيا لكن خارسا 
سياســيا بظل الحديــث عن عودة الحــرارة عىل 
خط«الســن - السن« بدفع رويس مقابل خسارة 
فرنسا كل اوراقها يف لبنان واخر معقل لحضورها 
يف الرشق االوســط وخروجها املحتمل حتى من 

السوق االقتصادية عىل االرايض اللبنانية
لعل االشــهر القليلة املقبلة هي وحدها الكفيلة 

لة. باالجابة عىل هذه االس

رضوان الذيب

ال حكومة معادية لسوريا 
بعد اليــوم... »ونقطة عىل 
الســطر«، عــىل الحريري  
أن  يضع هــذه املعادلة يف 
حساباته، واال فان حكومته 
وستصيبها  طويال  تعّمر  لن 
يف  السياســية   النــدوب 
حال مل يعتــذر عن التأليف، 
ال  الجديدة  املعادلــة  وهذه 
بعد  فوقهــا  القفز  ميكــن 
عىل  الخليجــي  االنفتــاح 
دمشــق الذي بل مداه عرب 
واإلمارات  السعودية  إقفال 
مراكــز  لــكل  والبحريــن 
وطرد  الســورية  املعارضة 
ممثليهــم مــن العواصــم 

الخليجية ووقف اية مســاعدات لهم ، كام شهدت 
منصة املعارضة املرصية استقاالت بالجملة بينهم 
املمثل جامل ســليامن، وهناك اتصاالت للعودة إىل 
دمشــق. كذلك شــهدت االردن والكويت إجراءات 
مامثلة، ويف معلومات مؤكدة ان وزير الخارجية 
العالقات  إلعادة  قريبا  ســوريا  السعودي سيزور 
الديبلوماســية، وبالتايل عودة سوريا إىل املحافل 
العربية برشوطها، رغــم ان بع اإلعالم العريب 
وضــع كل ثقلــه لنفي اي اتصاالت مع دمشــق، 
لكن األســابيع املقبلة ســتدح مخيالتهم الن 
االتصاالت الســورية - الســعودية باتت متقدمة 

جدا، وأمام هذه الوقائع كيف سيترصف لبنان
هذه املعــادالت الجديدة يف املنطقة تفر عىل 
الحريري ان يأخذها بعــن االعتبار، واالقدام عىل 
خطوة تحسن العالقة مع دمشــق واال االعتذار، 
رغم ان الحريري مل يكن رده سلبيا عىل املسؤولن 
الروس الذين نصحوه باالنفتاح عىل دمشق، وهذا 
األمر مصلحة  لبنانية بالدرجة االوىل  لتحســن 
سوق  إىل  اللبنانية  الرشكات  البلد ودخول   اقتصاد 
األعامر، ويف املعلومــات، ان الحريري اذا مل يكن 

قادرا عىل االنفتاح عىل سوريا عليه االعتذار، وهذا 
املرجح بدال من املامطلة التي لن تحســن رشوطه، 
يف ظــل التوازنات الجديدة وســقوط رهانات 14 
آذار عىل إسقاط األســد . وهنا  يقفز  اسم وزير 
الداخلية الحايل اللواء محمد فهمي او شــخصية 
سنية موزونة ومنفتحة  لتويل رئاسة الحكومة، 
ام  امــا الذيــن يطرحون نجيــب ميقــايت او 
ون جدا، وهؤالء ال  ســالم او غريهام  فهم مخط
ميكن تسويقهام يف دمشق او عند حلفاء سوريا، 
وادوارهام انتهت إىل غري رجعة يف ظل التوازنات 
الجديدة، وعىل ميقايت ان اليســمع »وشوشــات 
»البع انهم قادرون عىل تسويقه يف سوريا بعد 

االن.
ويف املعلومات ايضا، ان لبنان قد يشــهد اتفاق 
دوحة جديد مــن دون قطر لرتيــب اوراقه عرب 
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وهذا األمر يتطلب انفتاحا عىل دمشق.
والســؤال األســايس يف هذا االطار، ملاذا يرص 
البع عــىل ان يكون لبنان آخــر الواصلن إىل 
ســوريا »واملطّبلن« لعودة الحريري والتمســك 

بــه، عليهــم أن يضعوا يف 
أبــواب  ان  حســاباتهم، 
السعودية وسوريا لن تفتح 
اللبنانية  الحكومــة  أمــام 
اذا اســتمر الحريــري عىل 
يبق  مل  حيث  الحايل،  نهجه 
اال  العامل  يف  دولــة  رئيس 
محمد  األمــري  مع  وتحدث 
بن ســلامن  بشأن الحريري 
ورمبا  قاطعا،  الرف  وكان 
الحريري  طريــق  كانــت  
أقرب  وطهران  دمشــق  إىل 
 ، الريا إىل  طريقــه  من 
السعودي  الســفري  وحتى 
وليــد البخــاري مل يلتــق 
بالحريري الــذي طلب اك 
الســفارة  لزيارة  موعد  من 
بأن  الرد  وكان  الســعودية، 
جواز املرور بيد األمري محمد بن ســلامن، وبالتايل 
كيــف يســتطيع الحريري ان يحكم وما ســبب 
ســكه بعدم االعتذار او تقديم التنازالت املتبادلة 
لتشــكيل الحكومة، وتصلّب الحريري غري مفهوم 
اال عند اييل الفرزيل، صاحب النصائح الدستورية 
الحريري كل  التي »ستفقد  بالصالحيات  والتمسك 
اوراقه يف لبنان، ويبقى االعتــذار افضل املمكن، 
ومن املعروف، ان املعادلة يف لبنان كانت قامئة، ان 
الزيارة االوىل ألي رئيس حكومة إىل ســوريا اوال 
والريا ثانيا وإذا كانت دمشق والريا مقفلتان 
يف وجــه الحريري فهنا الكارثــة الكربى، فكيف 

يحكم خار التوافق السعودي- السوري الجديد.
عون  ميشــال  الرئيــس  ان  املعلومــات،  ويف 
العالقات مع ســوريا وسينفذ من  ميســك ملف 
خــالل الحكومــة الجديدة سياســاته وقناعاته 
بتطوير العالقة مع دمشــق ووضعها عىل السكة 
الصحيحــة مجددا، وإزالة ما اعراها، وســتكون 
وزارات الداخلية والخارجية والشؤون االجتامعية 
والزراعــة واألشــغال والصناعــة والصحة من 
شــخصيات ال عقد عندها باالنفتاح عىل دمشــق 

وهذه مصلحة لبنانية يف الدرجة األوىل.



وقبل أن يدخل إىل املناســبة، قال نرصالله: »مقدمة صغرية 
ة دينية  حول الوضع الصحي، ألنه يوم األربعاء كنا يف محا
وكانت لدي حالة سعال، ما زال السعال موجودا، مام أقلق بع 
املُحبن، أنا أود أن أؤكد للجميع إن شــاء الله أنه ليس هناك أي 
يشء خطر، أنا لست مصاباً بالكورونا وال لدي عوار كورونا، 
كل مشكلتي أنه حصل لدّي  إلتهاب يف القصبة الهوائية، وهذا 
أمر يحصل منذ سنوات نتيجة تغري الطقس أو بع اإلشكاالت 
املعينة، فلذلك أنا أسعل، اليوم بالرغم من أننا أخذنا كل اإلجراءات 
واألدويــة واإلحتياطات يك نقدر أن نتكلم، لكن قد أضطر إىل 
نكم أن ال  بع الســعال لذلك أرجو منكم أن تتحملوين، أُط
تقلقوا، لكن إذا رأيت نفيس منزعجاً  وأزعجتكم فسوف أخترص 
الكلمة، وإذا الله ســبحانه وتعاىل ي إن شاء الله بدعائكم 
نُكمل هاتن الكلمتن، اللتن من املفر أن نتكلمهام اليوم«.

أضــاف »نحن يف هذا اليوم املبــارك والعظيم، والذي أعلنه 
ســامحة اإلمام الخميني ) قــدس رسه الرشيف( بعد إنتصار 
الثورة اإلســالمية يف إيران يوماً عاملياً للقدس، وم اإلمام 
يف حياتــه الرشيفة عىل تأكيد أهمية هذا اليوم والدعوة إىل 
إحيائه، وبعد رحيله عن هذه الدنيا الفانية إىل مقره األبدي، أكد 
عىل نفس هذا املنهج وهذا الخط وهذا الطريق خليفته سامحة 
ي ) دام ظله الرشيف(، وهذا هو إلتزام  اإلمام الســيد الخامن
الثورة اإلســالمية قي إيران وكل أصدقائها يف العامل منذ ذلك 
الوقت، وهذا عىل كل حال من القول الثابت ومن املوقف الثابت 

والراســخ ألن املوقف تجاه 
فلســطن  وتجاه  القدس 
والقضيــة الفلســطينية 
والشــعب الفلسطيني هو 
سياســية  مســألة  ليس 
بحتــة وليــس مســألة 
تكتيكيــة وليس مســألة 
آنيــة أو مرحلية، وإمنا هو 
وإميانية  عقائدية  مسألة 
ودينية وإنسانية وأخالقية 
وقانونية، هي مسألة حٍق 

مطلــق ال مُيكن أن يتغري أو يتبدل بتبدل األزمنة واألمكنة وما 
شاكل..«

وتابع »اليوم هو يوم التعبري عن املوقف الثابت، طبعاً جرت 
ة اإلسراتيجية  العادة يف يوم القدس العاملي أن نُطل عىل البي
يف املنطقة، فيام يُحيط بفلسطن املحتلة وكيان العدو، الوضع 
الفلســطيني ووضع كيان العدو ووضع محور املقاومة وأُفق 
الــرصاع، ونتحدث فيام يرتبــط يف هذا الجانب، عادًة هذا يف 
يوم القدس، ولكن أنا سوف أُضيف يف آخر الكلمة ومن نفس 
املناســبة حديــث عن نقطتن لهام صلة بلبنــان من البوابة 
اإلرسائيلية، النقطة األوىل هي مسألة ترسيم الحدود البحرية 
وما يجري حولها من نقا ومن مفاوضات، واملسألة الثانية 
هي املناورة اإلرسائيلية التي سوف تبدأ يف يوم األحد وتستمر 
ألسابيع، وهي مناورة كربى ومتعددة الجوانب وعىل مستوى 
الكيــان، أيضاً هذا يحتا ملا له من إنعكاســات محتملة عىل 
لبنان، أنا أيضاً ســوف أتطرق لهذا املوضوع يف الجزء األخري 

من الكلمة إن شاء الله«.
وتعليًقا عىل مفاوضات ترســيم الحدود البحرية، قال: »أود 
أن أعلّــق عىل نقطتن أخريتن يف موضوع ترســيم الحدود 
سف مع كيان  البحرية بن لبنان وفلســطن املحتلة، طبًعا ل
العدو، هنــاك نقا يف لبنان مفاوضات تجري يف الناقورة، 
وآراء لبنانية حول خط الرسيم أو املراسيم التي ميكن أن تصدر، 
رغــم أنّنا نحن عرّبنا عن موقفنا يف هذا املوضوع يف أك من 
مناســبة، لكن هناك من هو يرص أن يســأل ملاذا يصمت حزب 
الله ودامئا يثار بع الشكوك حول صمت حزب الله، وأحيانا 
ّ صمت حزب الله بأنّه نتيجة إحراجه  يحــاول البع أن يف
مع حلفائه. ال، هذا غري صحيح. بالقضايا االسراتيجية نحن ال 
نترصّف بحر مع الحلفاء، وعندما يكون لدينا موقف موقفنا 
يكون واضح، نحن يف موضوع الحدود أوّد أن أذكّر سنة 2000 
ألنّــه هذا قيل، لكن أريد أن أعيــده، ألّن هناك اناس يف لبنان 
تنــىس، وهناك اناس أصاًل ال تســمع وال تقرأ،  وما تفكر به 

ستبقى تتحدث به وتبقى تكتبه«.
أضــاف »يف عــام 2000 
بعد التحرير يف شــهر أيار 
أنا كان لــدي خطاب، وقلت 
بعد أن درســنا هذا األمر يف 
قيــادة حزب اللــه ألنّه كان 
وقتهــا موضوع  النقــا 
ترســيم الحدود الربية، ومل 
أنا  وقتها.  بالبحرية  يتحدث 
قلت إّن موقفنا الرسمي هو 
لن  التايل، نحــن كمقاومة 
نتدخــل ال نتدخل ولن نتدخل 
يف موضوع ترسيم الحدود. 
وقتهــا تعرفون جرى نقا 
شبعا،  مزارع  موضوع  حول 
ما مزارع شبعا، امشوا »لينا« 

نوّد ترسيم الحدود مع السورين وجرى نقا بالقرى السبع 
اللبنانية املحتلة التي ضمت ســابًقا، فأيًضا أهايل القرى قالوا 
هذه قرى لبنانية ونريد من املقاومة وأذكر حيثيات البحث ماذا 
كانت نريد من املقاومة أن تواصل عملياتها الســتعادة القرى 
الســبع، قدس طربيخا هونن، يومها نحن قلنا هذا ســيؤدي 
ملشــكل كبري بالبلد، نحن عىل كل حــال لدينا رؤية عقائدية 
ن يف األســباب  وفكرية وسياســية الخ. وال أريد أن أدخل ا
وألسباب متنوعة ومتعددة قلنا نحن كمقاومة ال نقول أّن رأينا 
ن أين الحدود نحن  هذه هي الحدود أبًدا، لذلك إذا سألنا أحدا ا
ليس لدينا عالقة »شوفو« الدولة اللبنانية. الحدود الربية أين 
شــوفوا الدولة اللبنانية، الحدود البحرية أين شوفوا الدولة 
سكنا مبزارع شبعا ألّن الحكومة اللبنانية بعد  اللبنانية. نحن 
التحرير أعلنت أن مزارع شبعا  وتالل كفرشوبا والجزء اللبناين 
من الغجر هي أرا لبنانية ونحن مل نكن جزءا  من الحكومة، 
حزب الله مل يكن يف الحكومة، الحكومة اللبنانية الرســمية، 

حكومة الرئيس الح الله يعافيه ويشفيه ويطول يف عمره، 
ويف زمــن فخامة الرئيس  العامد إميل لحود وكان هذا موقف 
رئيــس مجلس النواب والكثري من  الكتل النيابية حفظهم الله 
جميعا، إن مزارع شــبعا وتالل كفرشوبا ويوجد جزء  لبناين 
مــن بلدة الغجر أرا لبنانية، ونحن يف املقاومة قلنا أن هذه 
أرا  لبنانية، لســت أنا من رســم الحدود، كذلك عندما نأيت 
اليــوم للحدود البحرية، نحن  لن نتدخل، مل نتدخل ولن نتدخل، 
وحتى اذا جاء يف الغد سؤال أنتم كمقاومة ال  تريدون ان تقولوا 
للبنانيــن هذه هي حدودنا البحرية، لكن أنتم جزء من الدولة، 
 وجــزء من الحكومة ومن مجلس النــواب، إذا وصلت النوبة 
للنقــا عن الحدود  البحرية والحدود الربية، ما هو موقفكم 
انتم نحن ميكن حتى يف ذاك الوقت ال  نعطي رأينا، ونقول نحن 
ورقة بيضاء، دع بقية اللبنانين يتحملون مســؤولية  الحدود، 
وتحديد الحدود وترســيمها، االن ما هي أسبابنا، أنا ال أريد ان 
أخو  فيها، هذا بحث يطول، لكن نحن هذا املوضوع ناقشناه 
ووجدنا أن مصلحة لبنان  واملصلحة األكيدة للمقاومة أن نبقى 
نحن مبنأى، وهــذا كان يف العام 2000، لكن  الحلفاء أغلبهم 
وقتها مل نكن حلفاء ليس له عالقة بأن حلفائنا يف هذه النقطة 
يوجد  تباين يف وجهات النظر، فنحن محايدون وأخذنا موقف 
حيادي وجانبي، هذا  املوضوع أســايس بالنســبة لنا، وطبعا 
الدولة والرؤســاء والوزراء والجهات املعنية  بالرســيم يجب 
أن تتحمل مســؤوليتها التاريخية للحفا عىل حقوق الشعب 
اللبناين،  يف االر ويف املياه 
ويف كل يشء، أن ال تتنــازل ال 
يف النفــط  وال يف الغاز  وأن 
تعــرف أنها تســتند اىل قوة 
حقيقيــة، لبنان ليس ضعيفا 
عىل االطالق، وال  تســتطيع ال 
إرسائيــل وال أمريكا أن تفر 
عىل لبنــان خيارات ال يريدها 
خصومهــم،  اللبنانيــون  أو 
بالتأكيــد عندمــا نكون عند 
قضية تتعلق برســيم حدود 
بحريــة ومياه  ونفط وغاز يجــب أن تكون املصلحة الوطنية 
هــي الحاكم املطلق بعيدا عن  املصالح الشــخصية والحزبية 

وية ومصالح االفراد«. والطائفية والف
أمــا النقطة الثانية يف مــا يتعلق باملنــاورة اإلرسائيلية 
القادمــة، قال نرص الله: »هي مناورة ستســتمر ألســابيع، 
 مناورة كبرية جدا، تــم التحضري لها خالل كل الفرة املاضية 
وستشــارك فيها عىل  مراحل عىل ما يبدو جميع القوات العدو 
املتنوعة، نحن يف ظل الوضع القائم  والقلق اإلرسائييل نتيجة 
التطورات يف املفاوضات النووية، يف ظل التطورات  يف الداخل 
الفلســطيني، يف ظل األزمة الداخليــة اإلرسائيلية، يف ظل 
أزمة نتنياهو  السياســية املوجودة  يف الحكومة الحالية، من 
حقنــا أن ندعو إىل الحذر، االن عادة  انتم تعرفون أنني ال أحب 
أن أخــوف الناس، لكن ليس مطلوبا مــن احد أن يخاف،  لكن 
املطلــوب أن يكون يف املنطقــة عموما وليس فقط يف لبنان 
حذر وان نكون  حذرين ونحن يف لبنان سنكون حذرين إبتداء 
من االحد صباحا، ألن األحد ســتبدأ  املناورة، نحن سنقوم بكل 
الخطوات الهادئة واملناســبة والتي ال تثري قلق أحد يف  الداخل 
اللبناين، وبعيدا عن العيون واالنظار ولكن يهمنا أن يعرف العدو 
ين وجاهزين  أنه  نحن ســنكون حذرين ومستيقظن وحا
طبعا بنســبة معينة، تتصاعد  هذه النســبة أو تراجع حسب 
مواكبتنا التي ســتكون دامئا يف الليل ويف النهار  لحركة هذه 
املناورة، بطبيعة الحال عندما أقول للعدو نحن سنكون حذرين 
ة   ومستيقظن وجاهزين يعني أنا أحذرهم من أي خطوة خاط
تجاه لبنان خالل  مرحلة املناورة، أي تفكري خاط تجاه لبنان 
أي خطوة ســتكون مغامرة من قبل  العدو، أي محاولة للمس 
بقواعد االشتباك، أي استهداف أمني أو عسكري، قد  يفكر العدو 
أن يلجأ إليه يف ظل هذه املناورات الكربى وبظنه اننا سنكون 
 خائفن أو قلقن أو مربصن أو سنقوم بكثري من الحسابات 
يف الرد عىل  عدوانه، هو مشتبه يف هذا الظن، نحن لن نتسامح 
ولن نتســاهل عىل اإلطالق مع  أي خطأ وأي تجاوز وأي حركة 
عدوانية من قبل العدو اإلرسائييل عىل كامل  األرايض اللبنانية، 
ســواء كانت امنية أو كانت 
عسكرية، هذا يجب أن يفهمه 
 العــدو وأنا أحب ان أوجه له 
هذه الرسالة الواضحة اليوم 
يف يــوم القــدس العاملي، 
 يف كل األحــوال أيها اإلخوة 
واألخوات، هذا اليوم ســوف 
يبقــى يوما خالدا وســوف 
بحناجركم  بكــم  حيا   يبقى 
وبأقالمكــم  بقبضاتكــم 
شهدائكم  وبدماء  وبنادقكم 
شــهدائكم   وبصربعوائــل 
وبجرحاكم وبجراح جرحاكم 
وبأنن أرساكم، بكل العذابات 
 التي تتحملونها عىل املستوى 
االقتصادي واملعي والحصار والحروب يف كل  املنطقة، لكن 
أنا أقول لكل شــعوب منطقتنا ولكل قوى املقاومة ولكل دول 
 املقاومة هذا املسار هو املسار الصحيح، هو املسار الذي يرضاه 
الله، هو مســار يف عن الله ونحن من يف هذا املسار كلنا 
 بإخالص وبصدق وباســتعداد عــايل للتضحية وبدون كذب 
وبــدون ملل وبدون تعب  وبدون ضجر وال يأس، نواصل العمل 
يف الليل ويف النهار، قدراتنا تكرب، العدو  لن يستطيع ان ميس 
بقدراتنا، العدو لن يســتطيع أن يوقف التطور النوعي والكمي 
 يف قــدرات حركات املقاومة ومحــور املقاومة يف املنطقة، 
بالرغــم مــن كل ما  يفعله، حتى ما يلجأ إليه  تحت تســمية 
املعركــة بن الحروب، اليوم هناك الكثري  من النقا يف داخل 
الكيــان حول جدوى هذه الحرب وأنها لن تؤدي إىل أي نتيجة 
 حقيقية وواقعية، إذا مسارنا هو مسار إيجايب، ومسار جدي، 
مــا نحتاجه هو مزيد  من الصرب ومزيد من التحمل ومزيد من 
العمل واملزيد من التضامن والتكافل  والتعاون وترابط الساحات 

والعمل بجد بــكل اإلمكانات والطاقات وعدم الخضوع  وعدم 
اإلستســالم والله ســبحانه وتعاىل هو الذي وعد الصابرين 
واملجاهدين  واملقاتلــن واملضحن واملخلصن، وعدهم الصرب 
والنــرص وبالقوة ووعدهم  بالغلبــة وباملنعة ونحن نرى هذه 
بشائر الوعد اإللهي تتحقق منذ سنوات طويلة  من خالل زمن 

االنتصارات الذي دخلنا فيه«.

{ فلسطن {
من جهة ثانية، أشــار إىل أّن »ثبات الشــعب الفلسطيني 
ّســكه بحّقه وعدم تخلّيه عن القدس وحقوقه  وصموده و
املرشوعــة، وبقاءه يف الســاحات وحضوره يف امليادين ولو 
ّسك  بشكل متفاوت من زمن إىل آخر، مهم جدا، ولذلك أهمّية 
الفلســطينّين بحّقهم هو الّذي يعطي املرشوعّية لكّل محور 

املقاومة، ولكل مساعدة تقدم للشعب الفلسطيني«.
وأوضح نرصالله »أنّنا ســمعنا كثريًا يف السنوات املاضية، 
أّن بعــ الدول العربية  والقــوى الّتي ذهبت إىل التخيّل عن 
الفلسطينّين، بحّجة أّن الفلسطينّين تخلّوا عن قضّيتهم، لكن 
هذه أكذوبة، فهم مل يتخلّوا ال عن األر وال عن القدس وال عن 
ن  يهم وهذا ما شهدناه يف القدس الرشقية وما نشهده ا الج

يف الشيخ جراح، حيث يواجه الفلسطينّيون باأليدي العزل..
وبــّن أّن »اإلرسائييل الّــذي كان يتصّور أّن جّو اإلحباط أو 
الحا أو«كورونا« أو الضغوط االقتصاديّة، ســينعكس عىل 
الفلســطينّين ولن يعود لديهم النفس للمواجهة والكالم، إاّل 

وا مبا يجري«. أنّهم فوج
بناء ملا جرى  ولفت اىل انه 
يف حادثة التدافع يف نريون 
وكيفية التعاطي معها، بع 
الصهاينــة تحدثوا عن عدم 
جهوزيــة اىل الحرب وايضا 
فيام يتعلق بهاجس املوضوع 
الفلســطيني العدو قلق من 
العمليات يف الضفة والقدس 
وايضــا من دخول قطاع غزة 

عىل خط املواجهة«، مضيفا »بع املســؤولن االرسائيلين 
الكبار أخذوا هذه الحادثة كشــاهد عىل عدم جهوزية الجبهة 
الداخليــة االرسائيلية ألي حرب. إذا حادثة تدافع فيها عرشات 
ات الجرحــى وحصل هذا اإلرباك وهذه الفو  القتىل أو م
العارمــة. كيف لو كان هناك حديث عن حرب، وكيف لو كانت 

حرب كربى عىل أك من جبهة«.
بعد عرشات الســنن بدأت تظهر عالمات  واشــار اىل انه 
االفول والوهن والضعف عىل كيان العدو، بينام شباب الشعب 
الفلســطيني ومحــور املقاومة يتجدد وكذلــك االميان بالله 

وبقضيتنا وامليض بهذا الطريق«.
وشّدد عىل أّن »التطّور األهم واألخطر، الّذي يجب تثبيته يف 
املعادالت، هو مســألة دخول  قطاع غزة عىل خّط املواجهة«، 
داعًيــا قادة  الفصائل الفلســطينية إىل »مواصلة هذا املوقف 
واملنهج، ألنّه ســيغرّي جزًءا من معــادالت الرصاع وجزًءا من 
قواعد االشتباك، ملصلحة الشــعب الفلسطيني والقدسّين«،  
ة املنطقة  مشدًدا عىل أن ثبات محور املقاومة مهم جًدا يف بي
وانعكاســه كبري جًدا عىل القضية الفلسطينية والرصاع مع 

العدو »االرسائييل«.
إىل أن هناك تصّدعات واضحة  واشار األمن العام لحزب الله 
يف كيان العدو وهناك الئحة طويلة من األزمات واألمرا التي 
يعــاين منها هذا الكيان. ورأى أن كل عالمات الوهن ومؤرشات 
األفول بدأت تظهر بشكل واضح يف كيان العدو، فيام نشهد تجدد 
أن التوازن املعنوي  نشاط وحركة الشعب الفلسطيني«، مضيًفا 

مختل ملصلحة املقاومة«.
وشدد عىل أن »مسؤوليتنا يف يوم القدس أن نقف إىل جانب 
الشعب الفلسطيني، وأن نقدم كل أشكال الدعم واملؤازرة وهذه 
املعركة أفقها مفتوح إىل النرص«، مؤكدا أن »قدراتنا تكرب والعدو 

لن يستطيع الحد من التطور الكمي والنوعي ملحور املقاومة«.

{ ايران {
ويف امللــف االيراين، ركّز نرص الله عــىل أّن »ال نقا بأّن 
إيران هي الدولة األقوى يف محور املقاومة، من خالل حجمها 

اسكها  وقدراتها ونظامها و
وعدد ســكّانها... ومنذ أك 
من 40 ســنة، هنــاك جهد 
أمــرييك وإرسائييل وغريب 
إلســقاط نظام الجمهوريّة 
إىل  وإعادتها  اإلســالمّية، 
أحضــان الواليــات املتحدة 
كلّه فشل«،  األمريكية، وهذا 
الرهانــات  كّل  أّن  ورأى 
واإلرسائيلّيــة،  األمريكّيــة 
رئيس  رهانات  وخصوًصــا 
الــوزراء اإلرسائييل بنيامن 
نتانياهو  فيام يتعلّق بإيران، 
األيّام، وأن  سقطت يف هذه 
خيــارات أمريكا و«إرسائيل« 

بتخيّل إيران عن برنامجها النووي انتهت«.
وذكّر نرصالله بأنّه »عندما كان الرئيس األمرييك الســابق  
ي    دونالد ترامب   يهّدد بالحرب، كان املرشد اإليراين  عيل الخامن
يقول إنّه ال حــرب. أولويّات إدارة الرئيس األمرييك  جو بايدن 
اع بايدن السيايس  مختلفة، وال يوجد تهديد فعيل بالحرب. 
متعلّق مبوضوع  الصن و روسيا، والخيار الّذي تعلن إدارته عنه 
هو موضوع اإلحتواء والدبلوماسية والعودة لالتفاق النووي، 

ضمن تسوية أو تصّور معّن«. 
كام أفاد بأّن »بع وســائل اإلعالم تقول إّن أصدقاء إيران 
عليهم أن يقلقوا، ألّن يف النهاية املفاوضات يف  فيينا أو الحوار 
الســعودي - اإليراين، سيكونان عىل حساب أصدقاء إيران يف 
ًنا بأّن »إيران ليســت بحاجة لتؤكّد ألصدقائها  املنطقة«، مطم
أّن ال يشء ســيكون عىل حسابهم أو عىل حساب أوطانهم أو 
شعوبهم. ولفت إىل أّن إيران يف أحلك الظروف، مل تبع حلفاءها 
أو أصدقاءها، ومل تساوم عليهم، ومل تفاو عنهم إاّل إذا طلبوا 

ُهم مساعدتها كصديق«.
أنّنا نؤيّد كّل حوار إيراين إقليمي أو عريب، ونرى أنّه  وأكّــد 
ّنون  يقّوي محور املقاومة ويضعف جبهة العدو، ونحن ومطم
جــدا إىل إيران، هذا الصديق واأل الكبري، انطالًقا من معرفتنا 
ومــن تجربة عمرها أك من 40 عاًما. من يجب أن يقلقوا من 
الحوار اإليراين الســعودي هم حلفــاء الريا وليس حلفاء 

إيران، وقد بدأوا يقلقون«.
أضــاف »خيارات إرسائيل وأمــريكا ضد إيران يف املوضوع 
النووي أيضاً خيارات فشلت، يعني أن إيران تتخىل عن حقها يف 
النــووي نتيجة العقوبات هذا انتهى، عندما خر نتيناهو من 
االتفــاق اليوم حتى األمرييك وحتى خرباء إرسائيلين يقولون 
أن هــذا كان خطأً كبرياً ألن هذا فتح أمام اإليرانين أن يعودوا 
ويشــغلوا مفاعالتهم ويخرجوا من العديد من القيود ووصلوا 
، بينام لو بقي ملتزماً باالتفاق النووي ملا  إىل أن خصبــوا 60
وصلت األمور إىل هنا، حتى بع االعتداءات التي حصلت عىل 
نطنز رّد عليها اإليرانيون رداً حاسامً وهو يف الحقيقة أهم رّد 
هو تصعيد تخصيب اليورانيوم ألن هذا هو الذي يرعب إرسائيل، 
ال يرعبهــا مثالً تفجري هنا أو عبوة هناك أو صارو هنا بقدر 
ما يرعبها هذا التطور النووي الهائل الســلمي لكن بالنســبة 

إلرسائيل هو يبقى دامئاً موضع قلق«.
وتابــع »إذاً إيران يف املوضوع النووي، يف موضوع النظام، 
يف موضــوع تجاوز املرحلة الصعبــة، أيضاً هي مقبلة عىل 
دة،  ي جد رئاســية  انتخابات 
موقعهــا يف اإلقليم، حرص 
العامل عىل أن يتفاو معها 
عها  م ويصل  معها  ويتحاور 
إىل حلول هذا يعزز مكانتها 

اإلقليمية والدولية«.

{ سوريا {
يف ســياق منفصل، لفت 
األمن العــام لحزب الله، إىل 
أّن »ســوريا تجاوزت الحرب 
وهي يف مســار التعايف، واالستحقاق األخطر هو االستحقاق 
االقتصادي، لكن ســوريا ال تواجهه لوحدها بل شــعوب عّدة 
يف املنطقــة، وهي مصّممة عىل الصمود واملواجهة«، مبّيًنا أّن 
»موضــوع رشق الفرات مل يعد موضوًعــا داخليا، بقدر ما هو 
احتالل أمرييك«.وشــّدد عىل أّن »العديد من الدول العربية عىل 
اتصال مع الدولة السورية، والسعودية ال تستطيع فر الرشوط 

عىل سوريا بشأن عالقاتها مع إيران، وهي تفاو طهران«.
إىل ذلك، كشــف عن أّن »اإلرسائيــيل الّذي كان يتحّدث عن 
ة اســرايتجّية وكان يعترب أّن املحور يتدّمر، اليوم هو قلق  بي
جــدا، وأك جي يقوم مبناورات يف املنطقة منذ ســنوات، 
هو الجيب اإلرسائييل، ولو كان عىل هذا املســتوى من القّوة 
واالقتــدار كام يقول، ملــا كان بحاجة إىل كّل هذه املناورات«. 
اإلرسائييل اليوم قلق بسبب تطّور قدرات محور  وأشار إىل أّن 
املقاومــة، وهناك تصّدعات واضحة يف كيان العدو، كامهناك 
انهيار لبع املحاور والتحالفات الّتي كانت قامئة يف مواجهة 

محور املقاومة أو غريه«.
ّ أّن »هناك تصّدًعــا يف جدار كيان العدو، وهو كيان  وفــ
مأزوم ويعــاين من أزمة قيادة يف داخله، وهذه من عالمات 
الوهــن والضعــف«، موضًحا أّن »املســار يف كيان العدو هو 
الذهاب إىل حرب أهلية، وهناك قلق جّدي يف مجتمع العدو من 
جي العدو ليس عىل يقن بشــأن  هذه الحقيقة«، ومبّيًنا أّن 
قدرته للتصّدي للنريان من جبهات مختلفة إن وقعت الحرب«.

{ العراق {
وقــال نرص الله: »اما يف العــراق، محاولة إحياء طداع 
مــن جديد«، هذا األمر لن ينجــح العراقيون يواجهونه بقوة، 
ن فشل، استهداف قوى املقاومة يف  اســتهداف الحشد حتى ا

ن فشل«. العراق حتى ا

{ اليمن {
أضاف »اما يف اليمن، دخلنا يف هذا العام الجديد يف الحرب، 
اليمنيون صامدون، أقوياء، منترصون، متقدمون، متطورون، 
يتحدث  والعــامل  زاحفون، 
عــن إنهاء الحــرب ولكنهم 
ال يقدمــون عــىل خطوات 
حقيقيــة وجدية ولكن يف 
نهاية املطــاف ليس أمامهم 
ن يلعبون لعبة  خيار هــم ا
املزيد مــن الوقت، املزيد من 
مكاســب  لتحقيق  الضغط 
معينة، ولكن الشعب اليمني 
والــذي شــهدناه اليوم يف 
ساحات التظاهر واالعتصام 
تضامنــاً مــع القدس ومع 
هو  الفلســطيني  الشــعب 
يعــرب أيضاً عن موقفه وعن 
موقعه. هنا يجب أن أقول بأن 
وجود اليمن من خالل الســنوات األخرية والتطورات النوعية 
يف املوقــف الســيايس، يف املوقف االميــاين، يف الحضور 
الشــعبي، يف القوة العســكرية، يف القدرات النوعية، هو 
إضافــة نوعية وكمية وكيفية وتاريخية إىل محور املقاومة 
خصوصاً يف ظل هذه القيادة الحكيمة والشــجاعة والعزيزة 
والشابة والواثقة والصادقة يف كل ما تقول ويف كل ما تعد«.

وأكد نــرص الله »إذاً يف املحور األمور نحن تجاوزنا مرحلة 
استهداف وجود املحور، خالل السنوات املاضية كان يقدر لهذا 
املحور أن يطاح به أصالً، اليوم عندما نقول نحن خرجنا من هذه 
 ، املعركة ثابتن، راسخن، أقوياء، بل أك قوة من أي زمن م
ة املنطقة واالرسائييل يعمل له ألف  هذا طبعاً تطور مهم يف بي
ة اسراتيجية قبل  حساب، االرسائييل الذي كان يتحدث عن بي
عدة سنوات وفرحاً ومرتاحاً ومعترباً أن املحور كله يتدمر، اليوم 
االرسائييل ميلء بالقلق نتيجة ثبات محور املقاومة وتطورات 

القدرة والحضور يف محور املقاومة«.

ــة ــ ــي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ســــــيــــــاســــــة ل
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املواجهة على  القوة  لديه  لي  الفلسطيني  ان  اعتقد  »االسرائيلي«  الن  مهم  تطور  و  املحتلة  بالقدس  نشهد  ما  الله:  نصر 
االميركي وال  »االســرائــيــلــي«  ال  شــي  اّي  عليها  يــفــر  ان  يستطيع  احــد  وال   .. حــق  اي  عــن  ل  تتنا أال  ــة   ــدول ال على 

د  يو القد ن الل ي

س ن الل   د ا العا ل الل  أ

فول  ات ا ال أن  ة يو القد العامل  اب ملنا خ

يان العدو بين  هر   عف بدأت  والو وال

دد  ة ي ور املقاو ين و ا الشعب الفلس

نان وأي  ا ل ة با و خا ر العدو  أي خ و

ناور املقرر  ا خالل  د ا اولة لل بقوا

ب  نوا ري و ون  ن ال  د املق و يو ا

سا  اي  ة  املناورات ول ن ر بش دائ 

ا  دوانية ارسائيلية   ة  ر أ او  اوز او خ

الة  ب ان يفه العدو  الر نانية وي را الل ا

ة الوا

ورونا و يوجد  ا  ولف إ أن  

ها  إ أن يعاين فق  ال ا  ف وار  أي 

ب  اد بس د  ء ي ا  ة الهوائية وأن  بالق

ق  ال

نا  يو القد  ولي س دد ن الل  أن  و

ين وأن نقد   عب الفلس أن نقف إ جانب الش

و إ  ف ة أفقها  ازر و املعر ال الد وامل أ

ي  نا  والعدو ل يس درا دا أن  الن 

ة ور املقاو ور ال والنو مل د  ال ال

ا  ر ن الل  رية  دود ال و ال و و 

ة   قاو ن  رير أن  ا  بعد ال ال  

دود ن  ي ال ر و  و دخ   دخ ول ن ن

ا  وبا بعد فر الل  عا و ار  و  و دخلنا  

فل الدولة  يفا  نانية  ا ل دت الدولة أنه أ

فا   دود وال ديد ال ارخية   ها ال ولي س

و  ند ا  س ع أنها  ناين وأن  عب الل قو الش

قيقية

ريها العدو  عليقا  املناور ال ال ي و

لة ا ن الل أن   يا املق وين  ا هي ال

اور اإلرسائيلية  ر  املن و إ ال ا أن ند قن

ورات  وصا   ال د خ دأ يو ا ال 

و إرسائيلية لل  ا إ أن أي خ ف ة  اصل ال

ر  د يف ري  س ن  هدا أ ا أو ا د ا بقوا

سا  ر ول ن ا ون  ي نان  ا ل العدو في 

ا  اوز إرسائي  أ أو  ا  أي خ س ل ن و

ر العدو  ا و ني ريا أ أ س ان  واء أ نان  ل

ة  ة خالل الف القاد و خا اإلرسائي  أي خ

يقو  الل ب  د  ا ا دا أن  ص

ي  ي وجا ا ون  ن ة و املنا وات  الخ

ناور العدو ة  ملوا

ي  وي السوري ال إ أن صارو الدفا ال ار  وأ

إرسائي وأن  ا   لقا  ار  ونا أ وص إ د

دي  در لل أن  جي العدو لي  يق بش

ر ع ال لفة إن و خ هات  ان  ج للن

املفاوضات االيرانية ــ السعودية 
وكام ولي العهد السعودي  كله 
ّ بمصلحة محور املقاومة  يص

و مشهد  املشهد الفلسطيني العام 
ذا  رف لاحتال وتمس بالحق و
ما يعطي املشروعية لكل محور 

املقاومة ولكل مساندة تقدم للشع 
الفلسطيني سواء أكان سياسية

ا  ير أم عسكرية أم 

نا مرحلة استهدا املحور  او ت
و»االسرائيلي«  اليوم مليء  بالقلق 
ة ثبات محور املقاومة وتطور  نتي

م حلفاء اميركا  من ي ان يقلق 
في املنطقة من »اسرائيل« الى 

بع دول الخلي وكل من يرتزق 
على املواق السياسية..

قة  أما اصدقاء ايران فلديهم ال
و ملصلحة  ري  العالية ان ما ي
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

فهد الباشا

1- الدين، يف  نظر معتنقيه، هو، أصال، فصل بن جاهلية 
وما بعدها.. لكن بن هؤالء من يقبل عىل الدين يقرأ نصوصه، 
فيتحول الدين،  الفصل.  ال  معانيه بذهنية الوصل  يفهم  

اذ ذاك، اىل جاهلية أشد ظالمية من جاهلية وأد البنات.
2- الحب  شعلة، قد يخبو فيها، مع العمر، لهب. لكنها تبقى 

عىل اشتعالها ال تنطفىء، ما بقيت  روح يف جسد ...
3- الوطن  العريب »تعبري تظهر ضبابية معناه، أو يتكشف 
لغة  لرجمته اىل  مناسبة  اضطرتنا  كلام  الالمعنى فيه، 

أجنبية...
وانت تسكنه  تشعر  بيتك الحقيقي هو البيت الذي   -4

أنه يسكن فيك.

كلامت يف زمن الغربة

 : كـــرى ريــمــون إد ن فــي  ــخــا ال
ة العلل الطائفية  اال ملعال ال م ما 

اعترب عميد »املجلس العام املاروين« الوزير السابق وديع الخازن، 
يف ترصيــح، أن »العميد رميــون إده، مــا زال يف الذكرى الواحدة 
ته، مثاال  والعرشين لغيابه، وما زالت مدرسته السياسية التي عا
صالحا ملعالجة العلل الطائفية ألنــه األول الذي طرح الزوا املدين 
ذهابا مبكرا إىل علمنة النظام يف لبنان يف أواســط الخمســينات، 
فأضحى رمــزا من الرموز التاريخية التي دافعت عن املبادىء والقيم 

التي قام عليها لبنان بوجهه املسيحي واإلسالمي«.
وقال: »من هذا املنطلق، كان انســحابه من التجمعات السياسية 
ذات الطابع الواحد يف الحرب اللبنانية التي اندلعت العام 1975، ألنه 
كان يدرك يف قرارة نفسه أنها وقود لحرب طائفية أهلية«، مضيفا 
»نــادرة هي اللحظات التــي جمعت العميد رميــون إده مع أقطاب 
املارونية السياسية الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل، إال 
يف ما عرف بالحلف الثاليث يف االنتخابات النيابية الكاســحة عام 
1968 التي أمنت وصول الرئيس ســليامن فرنجية إىل سدة رئاسة 

الجمهورية العام 1970«.

للحريري:  الــعــربــي«  »الــتــوحــيــد 
ألم يحن وق اإلعتذار عن التكلي 

صدر عن امانــة االعالم يف حزب »التوحيد العريب« بيان جاء 
فيه، »تتوجه امانة االعالم بالسؤال إىل سعد الحريري: ماذا تنتظر 
، أمل يحن وقت اإلعتذار عن التكليف مســكن أنت ال تعرف  بعد
ح تحتك. ال تعرف ان  ماذا يدور من حولك. ال تــدرك ان املياه ت
عة بشكل ال يستطيع عقلك  العرص تغري وان املنطقة تتحول ب
أن يســتوعب كل ما يجري. االعراف بالهزمية فضيلة ال يتقنها 
اال الكبار، وها انت يا سعد الحريري تصطدم بهزميتك بعد املكابرة 
وركوب الرأس والعناد وهي صفات ال تصلح يف إدارة البالد الذي 

اقتحمه الطارئون من امثالك عىل نحو ادخله املأزق الكبري«.
أضاف »قلناها لكم من ســنن بأن لبنان ليس حقيبة سفر 
يك تنتقل بها من مكان إىل مكان، لكنك انســقت وراء اهواء 
االنتقام والكيدية حتى انتقمت من نفسك ومن حا مل يعد 

لك«، داعيا اياها »اىل االستقالة رأفة بالبالد والعباد«. 

نقوال دعا الحريري الى االستقالة
رأى النائب الســابق نبيل نقوال يف حديث إذاعي، إىل ان »الدعم يذهب 
إىل مواد تهرّب إىل خار وإىل اشخاص ال تستحقها، والدولة كانت تدعم 
األغنياء أك مام كانت تدعم الفقراء يف موضوع الكهرباء«. وقال: »نحن 
ندعم مواد تذهب إىل ناس ال تســتحقها وهذا الدعم يفّعل أيضا عملية 
التهريب واالحتكار، وهناك بع القــوى االمنية اليوم تدخل بعملية 

التزوير والتهريب وغريه«.
وعن زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إىل لبنان، 
شكر نقوال فرنسا »التي تقوم بعدة مبادرات ملساعدة اللبنانين لكن 
يف لبنان لدينا مشــكلة هي اننا ننتظر دامئا الدولة يك تأيت لتميل 
علينا الطريقة التي ســنحكم بها«. وسأل »هل العقوبات التي يتكلم 
، إذا أرادت ان تساعدنا عليها  عنها لودريان سيستفيد منها اللبناين

.» ان تفضح كل رجل سيايس هرّب أمواله إىل الخار
وردا عىل ســؤال عن امكانية اعتذار رئيس الحكومة املكلف سعد 
الحريري، ســأل »كيف ســيكون لدي ثقة بشــخ فشل يف عدة 
حكومــات، ومن األرشف له ان يســتقيل ويعتــذر وال يجوز أنه مل 

يستطع تأليف الحكومة حتى اليوم«.

بين  السفارة السورية: استمارة للرا
ــطــيــة الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة  تــ
ــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـــــرئـــــاســـــيـــــة الـ

أعلنت سفارة الجمهورية العربيةالسورية يف لبنان، يف بيان انها 
عممت »استامرة صحافية للراغبن يف تغطية العملية االنتخابية 
الرئاسية السورية التي ستجري يف مقر سفارة الجمهورية العربية 

السورية يف بريوت، بتاريخ العرشين من أيار الجاري«.
وتضمنت االستامرة: طلب تغطية اعالمية، نوع التغطية: 
بث مبارش، صحيفة اخباريــة، تصوير فوتوغرايف، تصوير 
فيديو، أسامء االشخاص املعنين بالتغطية وصفاتهم )مصور، 

...( مع صورة عن الوثيقة الشخصية. صحايف، مخر
للتنسيق: الهاتف، امييل

الحظة: يرجى ارســال طلب التغطية التايل ملن يرغب يف 
موعد اقصاه الجمعة 2021/5/14 حتى يتســنى لنا اتخاذ 

االجراءات الالزمة واعالمكم.

كل   60 تصدير  محاولة  احــبــا 
من الحشي من املطار إلى أمستردام

كنت مفــرزة دائرة الجامرك يف مطار بريوت الدويل من 
ضبط ما يقارب ســتن )60( كيلو غراًما من مادة الحشي 
مخّبأة ضمن أدوات نحاســية للزينة، يف محاولة لتصديرها 

إىل العاصمة الهولندية أمسردام.
وســبق أن ضبطت عنــا من املخابــرات اللبنانية قبل 
أيام شــحنة مخلل »املكدوس« قبل تصديرها إىل أســراليا، 

واستخرا كمية ضخمة من مخدر الكوكاين بداخلها.

ضبط  صهاري محروقات ُمهّربة 
عكار  في  املدبر  ــرأس  ال وتوقي 

أوقفــت دورية من شــعبة املعلومات يف قــوى األمن الداخيل، 
3 صهاريــج محملة باملازوت والبنزين املهــرب عند مفرق بلدة تلة 

الشطاحة - الجومة، واقتيدت مع املضبوطات إىل مخفر بلدة بينو.
كام أوقفــت دورية من مخابرات الجيــ املدعو ع.ر من 
بلدة الشقدوف - عكار العتيقة، الرأس املدبر لتسهيل عمليات 

تهريب املحروقات يف هذه املنطقة.

ــزة ــة« جــا ــونـ ــخـ ــة »الـ ــ ــ ــيــفــة: إدان خــل
ــوم ــ ــرسـ ــ ــل املـ ــديـ ــعـ ــ تـ ــ ــرف ــ مــــن ي

دوليل بشعالين

كان لبنــان عىل علم بــأّن العدو اإلرسائييل ســيعود اىل 
طاولة املفاوضات غري املبارشة وفق ما سبق للواليات املتحدة 
األمريكية التي تلعب دور الوســيط فيها أن أبلغته عىل لسان 
مســاعد وزير الخارجية األمريكية للشؤون السياسية ديفيد 
ناف املفاوضات  هيل خالل زيارته األخرية للبنان، بأّن »اســت
ّســك،  ســيكون من حيث انتهت«. الوفد اللبناين املُفاو 
بحســب توجيهات رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون، 
بالخــط 29 الــذي كان قد ناقشــه خالل الجــوالت األربع 
األوىل من املفاوضات غري املبارشة لرســيم الحدود البحرية 
الجنوبية مــع العدو اإلرسائييل التي ُعقدت يف 14 و28 و29 
ت1 ويف 11 ت2. وقــد أوقف اعرا هذا األخري عىل الخط 
29 هذه املفاوضات ســّتة أشهر، كون هذا الخط ميلك حججاً 
قانونية وتقنية قويّة عىل عكس ســائر الخطوط املطروحة 

من الجانبن.
 والســؤال الذي يطرح نفســه اليوم: ملاذا مل يستفد لبنان 
من األشهر املاضية ومل يعّدل املرسوم 6433 الذي ين عىل 
اإلحداثيات الجديدة التي تعتمــد الخط 29 بدالً من الخط 23 
كحدود املنطقة اإلقتصادية الخالصــة للبنان، ويودعه لدى 
األمــم املتحدة ل يعود الوفد اللبنــاين قويّاً اىل الطاولة 
وهل ال تزال الفرصة قامئة للتعديل، وإن جرى تأجيل الجولة 
السادســة للمفاوضات التي كانت مقّررة يف 5 أيّار الجاري، 
بعد عقد الجولة الخامسة يف 4 منه والخرو منها من دون 

التوّصل اىل اي إتفاق، أو حتى اىل مواصلة املفاوضات
األستاذ الجامعي والخبري يف قضايا املياه والبحار الدكتور 
وة النفطية هي ملك  عصام خليفة أوضــح لـ »الديار« أّن ال
الشعب اللبناين بكامله، لهذا فإّن عدداً من الخرباء العسكرين 
املدين، يســتمّرون  الحراك  والتقنين وجمعيات  والقانونين 
بالضغط لتعديل املرسوم 6433 الذي من شأنه تقوية موقف 
، القوي واملتن أساســاً واملدعوم من  الوفد اللبناين املُفاو
املعايري والقوانن الدولية، والذي ال مُيكن ألحد دحضه. ولهذا 
عقدنا أخرياً لقاء عرب »زوم« مع الدياسبورا اللبنانية يف عدد 
، عىل ما أضــاف، لرشح املوضوع والحصول  من دول الخار
عىل الدعم الــكايف للمحافظة عىل ثروة لبنان النفطية. كام 
ناف  ثال ساحة الشهداء تزامناً مع است قمنا باإلعتصام أمام 
مفاوضات الرســيم البحري وانعقاد الجولة الخامسة منها 
أي يف 4 أيّار الجاري، للمطالبة بتعديل املرســوم 6433 كام 
. وخــالل اإلعتصام الرمزي أكّدنا عىل  اقرحته قيادة الجي
اتهام املسؤولن بالخيانة العظمى وبالتخيّل عن املصالح العليا 
للوطن، مشــّددين عىل عدم التهاون يف ولو كّل الوســائل 
لتقوية الوفد اللبناين التفــاويض ودعم موقفه الصلب يف 

دفاعه عن حقوق الشعب اللبناين. 
ولفــت اىل أّن ال أحد يضمن نوايــا العدو اإلرسائييل الذي 
عاد اىل طاولة املفاوضات، مدعوماً من السياسة األمريكية، 
لرمبــا عاد لربح املزيد مــن الوقت، ول يُحكم اســتعداد 
تية من سنغافورة الستخرا الغاز  باخرة رشكة »إنرجن« ا
« يف حزيــران املقبل. ولكن مع  والنفــط من حقل »كاري
تأجيل الجولة السادســة منها نظراً لتمّســك الوفد اللبناين 
مبوقفه، ســأل الرئيس عون الذي أكّد عــىل دعمه لقيادة 
الجي يف اعتامد الخط 29 كأساس للموقف الوطني، ملاذا ال 
يُرسل فوراً تعديل املرسوم 6433، كام اقرحت قيادة الجي 
اىل األمم املتحدة، ل يستمّر الوفد اللبناين بالتفاو من 
موقع قــّوة فيام لو جرى تحديد موعــد الجولة املرجأة من 
الجي  قيادة  ترسل  »أمل  املبارشة.وســأل:  املفاوضات غري 
اللبناين منذ العام 2013 الرسائل اىل مختلف الوزارات املعنية 
بأّن املرسوم 6433 فيه إجحاف بحقوق اللبنانين وأنّه يجب 
تعديله وأمل تُرسل مصلحة الهيدروغرافيا يف الجي أيضاً، 
وقد أصبح فيها أفضل الكفاءات ملفاً اىل مجلس الوزراء يف 

2019/3/9 لتعديل املرسوم 
املذكــور، فلــامذا مل يبادر 
البدء  قبل  الــوزراء  مجلس 
العدو  مــع  املفاوضات  يف 
وملاذا   . بالتعديل اإلرسائييل 
تســمح منظومة الفســاد 
املتحكّمــة بالبالد بأن ترك 
 ، املفاو اللبنــاين  الوفد 
ووطنية  كفاءة  أبدى  والذي 
يف  يســتمر  أن  عاليــة، 

التفــاو عىل الخط 29  وهو خط قانوين وتقني - بينام 
املوقف الرســمي للحكومــة اللبنانيــة أودع األمم املتحدة 
إحداثيات الخــط رقم 23  وهو خــط ال يتمتع بالرشوط 

.» والتقنية القانونية 
وعن األخطاء التي ارتكبها املســؤولون »الال مســؤولن« 
خالل الســنوات املاضية فيام يتعلّق برسيم الحدود البحرية، 
تســاءل خليفة »ملاذا تعّمدوا الخطأ يف ملف ترســيم حدود 
املنطقة البحرية الخالصة مع قربص يف العام 2007ما سمح 
للعدو اإلرسائييل بأن يتســلّل من النقطة رقم 1 ليعتدي عىل 
حقوقنا وملاذا كلّفوا املكتب الهيدروغرايف الربيطاين برسيم 
الحــدود الجنوبية للمنطقة االقتصاديــة البحرية الخالصة، 
وتجاهلوا عن ســابق تصور وتصميم الخط 29 الذي اقرحه 
جون براون، من قبل املكتب املذكور، ومل يطرحوه أمام مجلس 
الوزراء، واختاروا الخط 23 العــام 2011 وملاذا تعّمدوا أيضاً 
اماً وســمحوا ألنفسهم أن  عدم اإلنطالق من رأس الناقورة 
ينطلقوا من 30 مراً شامل هذا الرأس، األمر الذي انعكس سلباً 
عىل حقوق لبنان وملاذ لحظــوا التأثري لصخرة تغمرها املياه 
)صخرة تخليت( وأعطوها التأثري غري املنصف من خالل الخط 
23، مع العلــم أّن الجزيرة كام تن املادة 121، الفقرة الثالثة 
ضمنها، من القانون الدويل للبحار الصادر عام 1982، يجب أن 
تكون مسكونة بالناس أو قابلة للسكن البرشي وملاذا وافقوا 
بالتــايل عىل انطالق »خط هوف« من ثالثــة أميال من رأس 
لة مرشوعة،  الناقورة وليس من الرأس نفســه كّل هذه األس
عىل املســؤولن إجابة املواطنن اللبنانين عليها بكّل شفافية 
ومصداقية، سيام وأنّها تحمل عىل اإلعتقاد بأّن مثّة مقايضة 
وخيانة واضحــة بالتكافل والتضامن بــن زعامء الجرمية 
املنظّمة. ولهذا ال بّد من تصحيح كّل األخطاء املاضية عن طريق 
تعديل املرســوم 6433 بإحداثياته الجديدة وإيداعه لدى األمم 

املتحدة من دون أي تأخري. 
، تحّدث  للتفــاو التي ُوضعت  يتعلّق باألســس  وفيام 
الدكتور خليفة عن تجاهل »إتفاقية الهدنة« )23 آذار 1949( 
ّ عىل أّن »خــط الهدنة هو نفســه خط الحدود  التــي تن
الدولية«. كام جرى تجاهل وجود اتفاق ترســيم حدود بن 
لبنــان والعدو بعد اتفاقية الهدنة موقعة من قبل اســكندر 
غانم عن لبنــان وفريد لنــدر عن«اإلرسائييل« مع خريطة 
مرفقة، وبحضور مندوب من األمم املتحدة، من دون معرفة 

األسباب أيضاً.
وقال: »لو أخــذت حكومة الرئيس نجيب ميقايت يف العام 
2011 بدراســة املكتب الربيطاين وحّددت الخط 29 بدالً من 
الخــط 23 كحدود لبنــان البحرية الجنوبية، لــكان للبنان 
« كون  األســبقية منذ ذلك الوقت يف استغالل حقل »كاري
العدو اإلرسائييل اكتشــفه يف العام 2013، اىل جانب الحقل 
اللبناين املحتمل يف البلوك 9 واملســّمى »حقل قانا«. ما يعني 
بأن تلكوء املسؤولن منذ عرش سنوات  أّدى اىل خسارة أحقّية 

لبنان يف هذا الحقل، ويسعى اليوم اىل اسرداد هذا الحّق.
واعتــرب أّن مثّة جرميــة منظّمة تُفرّط بحقوق الشــعب 
اللبناين منذ العــام 2010، إذ من املعــروف أّن القانون رقم 
ّ عىل وجود  2010/132 املتعلّــق  بالغاز والبرول قــد ن
رشكــة وطنية تقوم بدورها املحوري يف رســم سياســة 

الدولة اللبنانية التــي تتحّمل نصيبها يف النفقات واملداخيل. 
وبقي املرســوم التطبيقي للقانون )رقــم 43( مرفوضاً من 
ام سالم، وقد نّصت املادة 5 منه عىل  قبل حكومة الرئيس 
أنّــه لن يكون للدولة مشــاركة يف دورة الراخي األوىل..

فكيف جرى تزوير موصوف للقانون، يف املرســوم 43، عىل 
ما تســاءل، وأُقّر يف أول بند يف أول جلسة عقدتها حكومة 
ســعد الحريري يف العام 2014، وقــد ُوّزع عىل الوزراء قبل 
ة البرول 53 رشكة محلية  48 ساعة، والحقاً كيف قبلت هي
)بينها رشكات وهميــة( ومل تقبل رشكة برول وطنية وما 
ت الدولة  دور السياسين يف هذه الرشكات، واىل أي حّد خ

حقوق ملكية الغاز والنفط
وأكّد بأّن الحجج التي تقّدمهــا حكومة ترصيف األعامل 
برئاســة حّســان دياب اليوم لعدم تعديل املرسوم 6433 مل 
ات املراســيم اإلستثنائية يف فرة  تعد تنطيل عىل أحد، فم
ترصيف االعامل صدرت، ومنها مراسيم تتطلّب موافقة ثلثي 
التذّرع  العامة(. فلامذا  ة  التعب الوزراء )كمرســوم  مجلس 
املسؤولن  إلخفاء  والقانونية  الدســتورية  باألسباب  اليوم 
تقاعســهم وجبنهم لجهة إصدار مرســوم يُعّدل إحداثيات 
املرســوم 6433 ويُرســل اىل األمم املتحدة فــوراً للحفا 
علامً بأّن املادة 157 من نظام  عىل املصالح العليا لشــعبنا
مم املتحدة تســمح للدول أن تُعدل الوثائق  األمانة العامة ل
التي تودعها، من طرف واحــد، اىل األمانة العامة. وطالب 
بالكشــف عن الجهة الداخلية التي تعــار التعديل لتأمن 

حقوق الشعب اللبناين.
وبرأيه، أنّه من حّق الشعب اللبناين أن يربط األزمة الداخلية 
العميقة عىل املســتوى املــايل واإلقتصــادي واإلجتامعي 
والســيايس والربوي والصحي وغريها بــإرادات خارجية 
تســعى إلخضاعه وتخلّيه عن حقوقــه يف ثروته الغازية 
ات مليارات الــدوالرات قد نُهبت من هذا  والنفطية.فثّمة م
الشــعب خالل العقود الثالثة األخرية، عىل ما قال، واملجاعة 
ية الســاحقة من أبناء الوطن، ولهذا  اليوم تدّق أبواب األك
، إالّ أنّنا لن نســمح  كّنوا من رسقة املايض والحا فــإذا 
قة املستقبل. من هنا، دعا الدكتور خليفة اىل تحرّك  لهم ب
الطاقات  العامل، واستنفار جميع  اللبنانية يف  الديبلوماسية 
اللبنانية لدى الدول الكربى والصديقة، لُتشــكّل »ظهرياً قويّاً 

.» للوفد اللبناين املفاو
كام وّجه رســالة اىل املتقاعســن واملتخاذلن واملفرّطن 
بحقوق الشعب اللبناين من أهل السياسة، مفادها أّن »هناك 
اليوم رجال قانون منكبون مع نقيب املحامن يف بريوت عىل 
دراســة الطرق القانونية التي مُيكن من خاللها إدانة خونة 
الداخل من السياســين املتهاونن بهذه الحقوق« فضالً عن 
تحضري مذكرة من قبل مجموعات اإلنتشــار اللبناين يف كّل 
من فرنسا وأوروبا موّجهة للسلطتن التنفيذية والترشيعية 
ورة تعديل املرسوم 6433 وإيداعه لدى األمم املتحدة..  عن 
وشّدد عىل أّن الشعب اللبناين سُيواصل تحّركه داخل الوطن 
اراً عىل الخط  ويف بلدان اإلغراب دعامً للوفد املفاو وإ
29، ولن يدع أحداً يرتاح ومصالح الشــعب وثروته النفطية 
مهّددة من قرصان الخار والداخل، واأليام املقبلة ســتكون 

شاهدة عىل ذلك.

ــرّي »املــســتــقــبــل« أمـــــام قـــــرار مــصــي
النيابي ــلــ  املــ مــن  يستقيل  فــهــل 

محمد علو

»كان ميكن أن يستعي وزير خارجية فرنسا 
جان إيف لودريان عن زيارته لبريوت مبكاملات 
هاتفية يُجريها من مكتبه يف باريس«، يقول 
مرجع سيايس رفيع، إذ أن رجل الديبلوماسية 
الفرنسية األول عكس خالل زيارته »الضياع« 
الفرنيس وغضبها بنفس الوقت، وأكد أن ال جديد 

ميكن لإلدارة الفرنسية القيام به.
وتُشري مصادر سياسية مطّلعة إىل أن الوزير 
الفرنيس حرض خائباً وغادر خائباً، وهو كام جاء 
ذهب، فال تقّدم يُذكر عىل خط املبادرة الفرنسية، 
وبنفس الوقت ال إعالن وفاة لها، وبالتايل، فإن 
األمور ال زالت عىل ما هي عليه، ولن يخرقها سوى 
قرار كبري يتحرّض رئيس الحكومة املكلّف سعد 
ُ عدد ناصحي الحريري، من  الحريري التّخاذه. ك
قياديي تيار »املستقبل«، باإلعتذار، عىل اعتبار أن 
الحكومة لن تُشكّل وفق رشوط املجتمع الدويل، 
وبنفس الوقــت، ال ميكن أن يقبــل الحريري 
تشــكيلها وفق رشوط جربان باســيل. ولكن 
تكشف املصادر يف تيار »املستقبل« أن الحريري 
مل يّتخذ موقفه النها بعد، ولكنه بات قريباً 
جّداً من اتخاذه، وهو يدرس الخيارات وفق ميزان 
اإليجابيات والسلبيات السياسية لتياره، مشرية 
إىل أنه لطاملا فّضل مصلحة لبنان عىل مصلحة 
تياره السياسية، كام حصل يف زمن التسوية 
الرئاسية، لن يستمر يف تضييع رصيده السيايس 

ة ال تهتم إال ملصالحها الخاصة. ألجل ف
»املســتقبل«: »كثرية هي  وتضيف مصادر 
النصائح التي وصلت للحريري لإلعتذار، ولكن 
هناك من ال يرغب بهذا الخيار حالياً، مثل »نادي 
رؤساء الحكومات السابقن«، وهم لهم رأيهم 

الذي يعتربون فيــه أن الحريري دخل مواجهة 
ك عظم مــع العهد وال يجــب أن يراجع، 
خر، فإن اعتذار  ولكن بالنسبة ألصحاب الرأي ا
بة للعهد أوالً، خاّصة أن  الحريري سيشكل 
اإلعتذار سُيعيدهم إىل مربع اختيار رئيس مكلف 
جديد، وال يبدو حتى اللحظة أن اإلســم الجديد 

سيكون مختلفاً عن اإلسم املوجود اليوم«.
رغم ذلك ال تنتظر املصادر يف تيار »املستقبل« 
إعادة تســمية الحريري بحال اعتذاره، ألن خيار 
اإلعتذار إذا ما اتّخذ سيعني بداية مرحلة سياسية 
جديدة ل »التيار« ســيكون عنوانها »التحضري 
لإلنتخابات النيابية املقبلة«، فهل هذا يعني أن نواب 

تيار »املستقبل« سيستقيلون من املجلس النيايب
تجيــب املصادر يف »املســتقبل« بالقول أن 
كل الخيارات يف تلك الفرة، إن حصل اإلعتذار، 
ستكون واردة ومتاحة، ومنها استقالة النواب 
من املجلس النيايب، األمــر الذي اذا حصل فلن 
يتّم سوى باتفاق مع القوات اللبنانية والحزب 
التقدمي اإلشــرايك، وهو مــا ال يزال حتى 
اللحظة غري وارد، أوال بسبب عالقة »املستقبل« 
ر بأســوأ أحوالها منذ  بـ«القــوات« والتي 
ّسك رئيس الحزب  العام 2005، وثانياً بسبب 
اإلشــرايك وليد جنبالط بالتســوية ومنع 
التصعيد، مشرية إىل أن »اإلستقالة« من املجلس 
النيــايب أصالً إن حصلــت، فلن تعني حصول 
انتخابات مبكرة ألن الفريق الذي مينع تطبيق 
القوانن وإجراء اإلنتخابات النيابية الفرعية يف 
وقتها، لن يجد حرجــاً يف عدم إجراء انتخابات 

نيابية مبكرة ولو استقال نصف عدد النواب.
يعترب »املستقبليون« أن الحريري أّدى قسطه 
للعىل وقام مبا عليه، وأثبت أن التعاي مع العهد 
مل يعد ممكناً، فهل تُقلب الطاولة السياسية يف 

البلد

الــقــدس«:  »يـــوم  إفــطــار  ــي فــي  ــران اإلي السفير 
ــكــون الـــى تــحــريــر الــقــدس ــا ي نــحــن أقـــرب م

أقامت سفارة الجمهورية 
اإليرانيــة يف  اإلســالمية 
رمضاين  إفطار  حفل  لبنان 
الفياضية،  يف  حديقتها  يف 
يف مناســبة يــوم القدس 
العاملــي، حــرضه الوزيــر 
الســابق ســليم جريصايت 
الجمهورية  رئيــس  ممثال 
العامد ميشــال عون، عضو 
ــة الرئاســة يف حركة  هي
»أمل« خليــل حمدان ممثال 
النواب نبيه  رئيس مجلــس 
بري، وزيــر الصناعة عامد 

رئيــس حكومة ترصيف  الله ممثــال  حب 
مجلس  رئيس  نائب  دياب،  حســان  األعامل 
النواب إيــيل الفرزيل، رئيــس كتلة الوفاء 
وشــخصيات  رعد،  محمد  النائب  للمقاومة 
وحزبية  وسياسية  وروحية  ديبلوماســية 

وعلامء وممثلو الفصائل الفلسطينية.
وقال السفري اإليراين محمد جالل فريوزنيا 
يف املناســبة: »قبل اك من اربعن ســنة، 
كانت تلك الرصخة املدوية التي أطلقها اإلمام 
الخميني بإعالن يوم الجمعة األخري من شهر 
دة  رمضان يوما عامليا للقدس. تتوحد فيه أف
لتنب حبا  العامل،  املسلمن وكل األحرار يف 
ســكا بفلسطن املحتلة والقدس  وإنتامء و
الرشيف«، مضيفا »نجدد العهد معا يف إحياء 
يــوم القدس العاملي، يف ظروف نشــهد من 
خاللهــا أن موازين القوى قد تغريت ملصلحة 
محور املقاومــة، الذي بات اليــوم أقرب ما 

يكــون إىل تحرير القدس حيــث أن صفقة 
القرن املشــؤومة، التي انــربى األمريكيون 
والصهاينة من أجل تحقيقها بكل ما أوتوا من 
قوة وإمكانات قد تلقت هزمية نكراء... ومع 
سقوط ترامب وتهاوي صفقة القرن، فإن كل 
القرارات والتدابري الالإنسانية والظاملة ألمريكا 
والكيان الصهيوين يف حق الشعب الفلسطيني 

والقدس الرشيف أصبحت باطلة«...
وأشــار إىل »اننا نشــهد اليوم ان محور 
املقاومة املمتد من فلســطن اىل لبنان اىل 
اليمن والعراق، هو يف ظروف  ســوريا اىل 
 . افضل وأقــوى وأم مــن أي وقت م
تية  ونحن نــرى ان التطــورات اإلقليمية ا

ستسري عىل وقع خطى هذا املحور«.
كــام وتخلل الحفل كلــامت لرعد واألمن 
ماهر  الشــيخ  املقاومة  علامء  التحاد  العام 
حمود، ومسؤول العالقات الدولية يف حركة 

»حامس« أسامة حمدان. 

ل يراين يلق  السف ا

لــة فــي دفــع مســتحقات ــو املما اشــم: ال ي
ــل ــن »اليونيفي ولة م ــا املشــ ــاب األم أصح

اكد عضو »كتلة التنمية والتحرير » النائب 
قاسم هاشم »حق اصحاب االمالك املشغولة 
من قبل قوات »اليونيفل«، وهي مســاحات 
شاســعة وعىل مساحة الجنوب، ان تصلهم 
كل املســتحقات التــي مل تــف الحكومات 
املتعاقبة بواجباتهــا رغم رفع الصوت مرارا 
وتكرارا ، اذ ال يجوز التهرب واملامطلة ســنة 
بعد ســنة، علام ان الجيــ اللبناين اجرى 
مسحا شــامال منذ زمن بعيد ودفع جزءا من 
الحقوق، وادارت الظهر الحكومات وكانت قد 

لحظت املوازنة بندا خاصا بهذه الحقوق«. 
كالم هاشم جاء اثر زيارته وزير املال يف 
حكومة ترصيف االعامل غازي وزين، حيث 
تم البحث يف هذه القضية املحقة خصوصا 
يف ظل الظــروف االقتصادية واالجتامعية 

الظاغطة عىل اللبنانين. 
وقال: »نقلنا للوزير مطالبة اصحاب هذه 
الحقوق بعد مراجعتنا، والتزاما منا يف كتلة 
التنمية والتحرير باالنحياز اىل حقوق الناس 

وقضاياهم اينام كانت«.
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ــحــكــومــي  ــ ال ــلـ ــل يـــديـــه« مـــن املـ ــسـ ـ لــــودريــــان »
هيام عيد

ديبلوماسية  أوســاط  قرأت 
يف بريوت يف قــرار »الصمت 
الذي  الــكالم«  عن  واإلعتكاف 
اتخذه  وزير الخارجية الفرنيس 
جان إيف لودريان خالل زيارته 
القصــرية إىل لبنان، رســالًة 
شــديدة اللهجة إىل املسؤولن 
الذيــن التقاهــم أو امتنع عن 
لقائهم عىل حد سواء، ومفادها 
أن باريس »غســلت يديها« من 
القضيــة اللبنانيــة بعدما بّدد 
تاريخية  فرصــة  اللبنانيــون 
إلنقــاذ بلدهم نتيجة الخالفات 
عــىل  والــرصاع  السياســية 
الفرصة  يعطوا  ومل  الســلطة، 
مل  كام  الفرنســية  للمبــادرة 

يأخذوا بنصيحة الرئيس إميانويل ماكرون، بالعمل عىل إدارة األزمة 
قدر املتاح واملســتطاع راهناً، من أجل عدم ترك لبنان فريسًة ألزمة 
مالية كارثية مل يعرف لها مثيالً يف تاريخه. وكشفت هذه األوساط 
ان باريــس نقلت هذه الرســالة من خالل مواقفها يف األســابيع 
املاضية وإمنا من دون أي أصداء إيجابيــة، ولذا قرر نقلها بطريقة 
شــفهية عىل أن يتم اإلعالن عن كل تفاصيلها من فرنسا وليس من 
األرايض اللبنانية، وبالتايل، فإن ما بعد زيارة لودريان لن يكون كام 
قبله، وهو ما سيبدأ بالبلورة خالل الساعات املقبلة، وسيكون مبثابة 
إشارة اإلنطالق للمرحلة الســوداوية التي تحدث عنها لودريان يف 

السابق.
ووفق األوســاط الديبلوماسية، فإن الســاعات القليلة التي 
أمضاهــا الوزير الفرنيس يف بريوت، حملت أشــارات من حيث 
املضمون ومن حيث الشــكل، إذ أنه حرص عــىل توزيع برنامج 
زيارتــه إىل قســمن، األول يتصل باملســؤولن املعنين بتأليف 
الحكومة وإبالغهم أن فرنســا تحّملهم مســؤولية ما سيحصل 
الحقاً، ألنهم نكثــوا بالتزاماتهم ورفضوا النصائح الفرنســية 
برضورة ترميم جسور التواصل والثقة بن حلفاء االمس وترتيب 
لقاء مبــارش بن كل من الرئيس املكلف ســعد الحريري ورئيس 
»التيار الوطني الحر« النائب جربان باسيل،باإلضافة اىل الحرص 

عىل اإلســتامع اىل وجهة نظر رئيس مجلــس النواب نبيه بري 
حول مبادرته للمساعدة عىل تشكيل حكومة جديدة. 

أّما القســم الثاين فيتعلــق باإلجتامع »الطويــل« الذي عقده مع 
مجموعات املجتمع املدين، حيث تؤكد األوســاط نفســها، أنه كان 
مســتمعاً ومل يتحدث كثرياً، ألنه أراد أن يسترشف تطلعاتها بالنسبة 
للمرحلة املقبلة وبرنامجها إلدارة األزمة الحادة التي وصل إليها لبنان، 
وكأن الوزير الفرنيس يطلق إشارات أىل املسؤولن بأن باريس وصلت 
إىل مرحلة اليأس منهم، وتبحث عــن خيارات بديلة وذلك عىل الرغم 
من اعتبارها أن هذه املجموعــات مل تتمكن من التأثري عىل مجريات 
الحياة السياســية وخصوصاً االستحقاق الحكومي، وغابت بالكامل 
ارس أي ضغوط عىل السياســين، مع العلم  عن الشــارع ومل تعد 
أن الرئيــس إميانويل ماكرون بدأ زيارته األوىل إىل لبنان من شــارع 
الجميزة ومن بن الشــارع. ويف هذا املجال يربز نوع من الخيبة من 
العجز عىل تنظيم صفوف هذه املجموعات وذلك بانتظار اســتحقاق 
اإلنتخابات النيابية املقبلة حيث أن صناديق اإلقراع هي التي ستحسم 
التوجهات النهائية للشــارع وللبنانين. وانطالقاً من هذه املعطيات 
توقعت األوســاط الديبلوماسية بأن تعلن باريس قريباً توجهاً جديداً 
يهدف إىل عــدم الركيز عىل تأليف الحكومــة والذهاب إىل الضغط 

باتجاه اإلنقاذ من خالل  استحقاق اإلنتخابات النيابية املقبلة.

رائ اة واملحامون... مواق و الق

املحامي نا كسبار

{ حقيقة املحامي بأروع الصور
وأبرع العبارات {

كتب املحامي االملعي عبدالله مصطفى عبد الساتر ما يأيت:
حتام لقد اظهر لنا الزميل الكريم العزيز االســتاذ 
نا كســبار يف كتابه الشــيق املمتع باســلوب 
راقي وســلس الوجــه االخر من رســالة املحاماة 
واخالقيات اهلها الكبــار... الوجه الفرح بتعليقاته 
واالبعــاد  املتذاكيــة...  العفوية...غــري  الذكيــة 
االنســانية يف ترصفاتهم وتعليقاتهم... حكام يف 
املهنية  اليوميــة...  العملية  معر مامرســاتهم 
واالجتامعيــة... كام ويف عالقاتهــم مع الجناح 
االخر من العدالة... بكل مكوناته... ومع موكليهم... 
العالقة التي ارتقت عند اغلبيتهم من عالقات مهنية 
علمية قانونية... ومادية آنيــة... تبعا لذلك... اىل 
االنســاين  وااللتزام  واالخوة...  الصداقــة  مصاف 
واالجتامعي... مجسدا بأروع الصور وأبرع العبارات 
... صاحب  وارقاها...حقيقة املحامي الويف املخل
رسالة الدفاع عن الحقوق... املحرم للغري ولذاته... 
النقــي والورع... حتــى القداســة لبعضهم فكرا 
ترشيفك  الكريم...عىل  زميلنا  شــكرا  ومامرسة... 
للكبار مــن بيننا... النك بذلك رشفــت عاملا باكلمه 

وكام يستحق... وبدوام التوفيق والتألق.
* *  *

{ الخال {

ة الترشيع واالستشــارات يف وزارة  يقــول رئيس هي
العدل سابقاً القايض شكري صادر انه مولود يف الفرة 
الزمنية ذاتها مع خاله املحامي توفيق صايف، علام انهام 
من »عمر بعضهام« وقد درســا الحقــوق يف الجامعة 

اليسوعية وكانا يف الصف ذاته.
ويضيــف القايض صادر انه كان ينــادي املحامي صايف 
دامئا بكلمة »الخال« وقد رسى هذا اللقب عىل االستاذ صايف 
لدرجــة انه كان مرة يتكلم مع زميــل له يف الصف ويحدث 

ضجة فقال له الربوفسور بعد ان اعتقد انه من آل الخال:
.  )الخال( .  T   . .    -

* * *
{ النحل وآل عسل {

كان املحامــي نبيــل غلمية يحــدث املحامين نا 
كسبار وطانيوس رزق عن احد االشخاص من آل »عسل« 
ويصف ضخامة بنيته اىل درجة ان يديه تبدوان وكانهام 
ة ما لسعته النحالت«. منتفختان: فقال رزق معلقا: »لك

* * *
{ اتعاب ومتاعب {

كان املحامــي طانيوس رزق مــع بع الزمالء 
يف قرص عــدل بعبدا مع موكل عريــق يف التهرب 
من دفع االتعاب. وبادره بالقول: »يا اســتاذ زوجتي 
لك اسهام يف عقار وانت مفو بأن تبيع العقار 
وتقب منك االتعاب. فاجابه رزق مبتسام:«اتعاب 
محاماة م عمنقدر نقبــ منك بعد بدنا نقب 

. ة« اتعاب سم

* * *
{ أصالة مشايخ الجبل {

يف كتابه »قبل ان ننىس« يروي القايض املرحوم اميل 
تيتن:  ابو سمرا القصتن ا

ُوليت القضاء يف عاليه نحو عرشين سنة ويف وسعي 
القول انه طيلة تلك السنوات مل تقع عيني عىل وجه غري 
صديق. وما زلت احتف بذكريات طريفة. وكيف انىس 
عطف ولطف وتقدير مشــايخها االجالء وما اتصفوا به 
من نبل واصالة وطيب احدوثة. وكيف انىس مثال ظرف 
وحديث الشيخ ســليم الدبييس عنوان الوداعة ورحابة 

الصدر وبعد الهمة والكياسة والتقوى وكرم االخالق.
ومام ارويه باالعجاب والفخر واقعتن شهدتهام عن 
كثب االوىل وقعت بن الشــيخ ايب يوسف عيل الفقيه 
ي فرعون واملرحــوم فريد عبدالله  من عاليه وبن ه
ي  شــقري. وتفصيلها ان الشــيخ الفقيه اتفق مع ه
فرعون وعبدالله شــقري عىل بيعهــام قطعة ار يف 
عاليه مببلــ مثانية عرش الف لــرية. وقبل ان يحرروا 
العقد جاء من يعر عىل الشــيخ زيادة خمســة االف 
لرية. فاجابه الشــيخ: اعطيت قوال بالبيع وال اعود عنه. 
ت االر ممن ستصبح ملكه بعد كم يوم. فأشر اذا ش

وعاد الرجل يف اليوم الثاين، فعر عىل الشيخ زيادة 
اثني عرش الف لرية فرده الشيخ قائال:

ـ يا ابني قلت لك انني بعــت ولن اعود عن قويل ولو 
دفعت يل مال الدنيا.

ي فرعون  وبعد بضعة ايام ســجل الشيخ االر له
وفريد شقري باملبل املتفق عليه، 

وكان الذي قام باجراء عقود البيع قد عرف بالواقعة. 
ي فرعون فام كان من فرعون اال  فأخرب بها االستاذ ه
ان اوعز اليه يف ان يضيف اىل الثمن اثني عرش الف لرية. 
وحمل هذا املبل اىل الشــيخ فرف الشيخ ابو يوسف 

رفضا باتا ان يقب هذا املبل قائال للوسيط:
ـ انا ال اقب ماال ال يحق يل فيه.

* * *
{ قصة ثانية {

وهذه القضة يف الشمم واالباء بطلتها ايضا امرأة من 
بني معروف.

قال: باعت ارملة محمد حســن ابــو نجم صعب من 
الشــويفات قطعة ار بثامنية االف لرية بوكالتها عن 
ابنها املوجــود يف املهجر اال ان الوكالــة مل تكن كاملة 

فقالت للمشري:
ـ سنطلب وكالة ثانية من ابني.

وملا طلب اليها ان تكتب اتفاقا قالت له:
ال لزوم لذلك.

ويف هذه االثناء جاء من يعطيها زيادة خمســة االف 
لرية. فرفضت قائلة:

ـ لقد وعدت ولن اخلف بوعدي.
وبعد ثالثة اشهر عادت الوكالة، فحملتها اىل املشري، 

ورفضت بإباء زيادةعىل املبل املتفق عليه.

1 نيسان  نداء  أحزاب وقوى املعارضة استكمل 
» »أس حركة  لق  أ الزاوية  رتا  موعة  م و

املعارضة  أحزاب وقوى مــن  اســتكملت 
مبادرة ونداء 13 نيســان الفائت، مشــددة 
ر صحايف عقدته يف زغرتا مبقر  خالل مؤ
«، إذ لفت  مجموعة »زغرتا الزاويــة تنتف
املجتمعون يف بيان، إىل »أهمية إعادة الناس 
إىل الدولة واستعادة هذه الدولة من سارقيها 
خرياتها  وناهبــي  مؤسســاتها  ومحطمي 
العامــة«، وجــددوا املطالبــة ب«حكومة 
مســتقلة انتقالية كحل وحيد لوقف االنهيار 

املــايل واالقتصادي والتحضــري النتخابات 
نيابية شفافة ودميوقراطية«.

وأعلنوا أن »مجموعة زغرتا الزاوية تنتف 
يض قدما، وتشــكل حركة تحت  قــررت أن 
اسم أسس، مؤلفة من املعارضات املراكمة يف 
املنطقة يف كل املراحل، وهي حركة سياســية 
مدنيــة دميوقراطية، ضد خطــاب الكراهية 
املواطنة  والتهميــ والخــوف، مع دولــة 

واملساواة والحق والقانون والحرية«.

ــة عــلــى وصــول  ــ عــراجــي : ال أدّل
ــّور الـــهـــنـــدي الــــى لــبــنــان  ــحـ ــتـ املـ

أوضح رئيس لجنة الصحــة النيابية النائب عاصم عراجي 
ن تثبت وصول املتحور  يف حديث اذاعــي، أن »ال أدلة حتى ا
الهنــدي اىل لبنان، يف حن ان الفحــوص الجينية يف لبنان 
ليســت فعالة، ما يستوجب ارســال العينات اىل املختربات 

الخارجية للتثبت من األمر«.
وكشف عراجي أن »اللجنة الوزارية اتخذت قرار منع دخول 
القادمن من الهند والربازيل، اال ان هذا ليس كافيا، ألن توخي 
الحذر يجب أن ينســحب عىل الدول التي انترش فيها التحور 
الهنــدي«، داعيا إىل »تكثيف الفحوص عــىل املطار واملعابر 
الربية والبحرية، كون التجارة ناشطة جدا بن الهند ولبنان«.

ورشح أن »املتحور الهندي رسيع اإلنتشــار وأشد فتكا من 
السالالت السابقة، كونه ناتجا عن متحورين، وهو ما نشهده 
للمرة االوىل، ما ادى اىل مشكلة عاملية، ولبنان عا ما عاناه 

من الساللة الربيطانية«.
s اىل االعامر  ra eneca وأوضح أن »مسألة اعطاء لقاح
راء العلمية  ما دون الثالثــن عاما، أدت اىل انقســام يف ا
عامليا«، مؤكدا أن »السعي قائم يف لبنان مع اللجنتن املعنيتن 

للتوفيق بن آرائهام املختلفة وبت املوضوع«.

البـــــــــــــــزري: تـــــــــــــــّم تلقي 
الساعة حــتــى  لــبــنــان  ســكــان  مــن 

أوضح رئيس اللجنــة الوطنية إلدارة  لقــاح كورونا    عبد 
الرحمن البــزري، أن »هناك  أدوية  يف  العامل  ســقطت عنها 
الحرصيــة، واليوم هناك بحث يف هــذا اإلطار يف موضوع  

لقاحات »كورونا »، والعامل اليومي تعامل بشــكل دينامي 
مع  اللقاحات .

وأشار البزري، يف حديث تلفزيوين، إىل أن »هناك عمل عىل 
أدوية ملكافحة  فريوس »كورونــا »، واليوم أصبحت التجارب 

يف  املرحلة الثانية ».
وكشف أنه تم  تلقيح  7 من السكان حتى  الساعة  يف  لبنان 

، وإعترب أنه من املعيب أن تعطــل مراكز اللقاحات 4 أيام يف 
هذه الظروف.

تسليم مليوني لقاح »فايزر« في حزيران وتمو 
لـــّيـــة الــتــلــقــيــ أســبــوعــيــاً  ــاعــاً يــعــتــمــد  ــم حــســن تــــرأس اجــت
ــفــي األمــــم املــتــحــدة ــ مـــع الــشــنــقــيــطــي تــلــقــيــ مــو ــح وب

السفارة االيطالية: أوركسترا الشباب العاملي 
WYO 4 CHILDREN يعود الى لبنان بمشرو 

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذائيـ ــواد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان بمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان ُمحّملتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ائرتـ
يـــــــــــــــ بـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ســـــــــــــــلطنة عمـــــــــــــــان لل

ــات ديــبــلــومــاســيــة تــفــقــدوا  ــلــو بــعــ رؤســــاء ومــمــ
األعمال بعيادات العا الفيزياء بمستشفى الكرنتينا

ج أ ا س ي

ترأس وزير الصحة العامة 
يف حكومة ترصيف االعامل 
لفريق  إجتامعا  حسن،  حمد 
خص  الصحة  وزارة  عمل 
التنفيذي  املســار  ملتابعــة 
للتلقيح،  الوطنيــة  للخطة 
تدابري  إقــرار  خاللــه  وتم 
لتفادي ما تم تســجيله من 
املاضية  الفــرة  يف  ثغرات 
يف  التجاوزات  بع  وتتبع 
عدد مــن مراكــز التلقيح، 
وذلك عىل عتبة تسلم كمية 
وافرة من اللقاحات من بينها 

وز  مليونا لقاح فايزر يف شهري حزيران و
املقبلن، حيث ســتعتمد الوزارة بناء عىل ذلك 
وابتداء من أول حزيران، آلية تلقيح تشــمل 

مائتي ألف شخ أسبوعيا.
مــن جهة ثانية، بحث  وزيــر الصحة مع 

ممثلة  منظمــة الصحة العامليــة يف  لبنان   
إميان الشــنقيطي، يف مسار مواجهة وباء  

كورونا  يف املرحلة املقبلة وما ســيتم اتباعه 
من إجراءات يف فرة  عيد الفطر، إضافة إىل 
ترتيبات  تلقيح   اليونيفل  وموظفي  منظامت 

األمم املتحدة العاملة يف لبنان.

االيطالية  سفارة  ل ا وزعت 
يف لبنان البيان االيت: »نرش 
لغة املوســيقى العاملية مللء 
الفرا الربوي واالجتامعي 
الناتج عــن األزمة الصحية 
ليــ  وتق تصاديــة  ق واال
تعود  س.  النا بن  ــافة  س امل
لشباب  ا أوركسرا  ة  س س مؤ
العاملــي إىل لبنان مبرشوع 
  Y 4 N
نصب  الهدف  هــذا  ة  ع ض وا
عينيهــا، وذلك بفضل الدعم 
املقــدم مــن قبل  الكبــري 

ة األساسية  مؤسسة الثقافة والفنون- والهي
 Ter o ilas ro Fo n a ion - ة  ـ ـ س س ؤ مل
، برئاسة الربوفسور واملحامي  n erna ional
إميانويل ف. م. إميانويل والتي تعمل باســم 
التضامــن عىل تعزيــز املبــادرات الثقافية 
والفنية، ومن املعهــد الثقايف اإليطايل يف 
بريوت. يستفيد من هذه املبادرة ستة طالب 
يعزفــون الكــامن - تــراوح أعامرهم بن 
الســابعة والرابعة عرشة من العمر وهم من 
ذوي التاريخ الصعــب ومن مناطق مختلفة 
من لبنــان - اضطروا مؤخــرا إىل التوقف 
عن التدريب املوســيقي بســبب الصعوبات 
االقتصاديــة والقيــود املتعلقــة بفريوس 
كورونا. ســيتوىل أمرهم رمزي قندلفت أحد 
األســاتذة الذين ينتمون إىل العائلة الكبرية 
ألوركســرا الشــباب العاملي يف العامل من 

خالل إعطــاء دروس فردية عرب الفيديو يف 
ظل مكافحة جائحة كورونا.

وأردف املايسرو داميانو جيورانا، مؤسس 
Y ومديرهــا املوســيقي، قائــال: »ان 
االنطالق من املوســيقى يعنــي منح هؤالء 
الشباب إمكانية مثينة للتعبري عن انفسهم. 
تعمل أوركســرا الشــباب العاملي عىل نرش 
رسالة سالم وتفاهم بن الشعوب، ولكن هذا 
العام يكتسب التزامنا معنى أعمق: يف الواقع، 
يشكل الفن - الغذاء األسايس للروح البرشية 

- أداة قوية للتعامل مع األزمة الحالية«.
تحتفل أوركسراالشــباب العاملي بعيدها 
العرشين هذا العام. يشــارك يف األوركسرا، 
وذلــك عىل دفعتن، حوايل 100 موســيقي 
شاب موهوب من كربى الجامعات واملعاهد 
املوسيقية واألكادمييات كممثلن عن القارات 

الخمس.

أعلنت قيــادة  الجي اللبناين - مديرية 
التوجيه، أّن »مببادرة من ســلطان عامن 
هيثــم بن طــارق آل ســعيد، وصلت من 
ســلطنة عامن قبل ظهر امس إىل مطار  
بــريوت الدويل طائرتــان محّملتان بـ24 
طنا مــن املواد الغذائيــة املقدمة هبة إىل  
الجي اللبناين، يف حضور سفري سلطنة 
عــامن يف لبنان بدر بن املنــذري، وممّثل 
قائد الجي العامد  جوزاف عون وعدد من 

الضباط«.

، خالل  وقد أعــرب ممّثل قائــد الجي
استقبال الهبة، عن الشكر الجزيل للسلطان 
هيثم بن طارق آل ســعيد عــىل »مبادرته 
القّيمــة«، مثّمًنــا عالًيا ومقــّدًرا »هذه 
العطاءات الخرّية، والوقوف املستمر والدائم 

لسلطنة عامن إىل جانب لبنان«.
يشــار إىل أّن هاتن الطائرتن تشكّالن 
الدفعة األخرية ضمن عرش طائرات وصلت 
بريوت تباًعا خــالل األيام املاضية، ونقلت 

ما مجموعه 120 طنا من املواد الغذائّية.

لبــى رؤســاء وممثلو 
بعثات ديبلوماسية أجنبية 
وعربيــة دعــوة برنامج 
األمــم املتحــدة اإلمنا 
N قبــل ظهر امس، 
لتفقد األعامل الجارية يف 
العيادات الجاهزة للعال 
الفيزيا )مركز تأهييل 
وهو عبارة عــن عيادات 
متخصصــة لــكل مــن 
أنــواع العالجات الخاصة 
شخاص ذوي  بالتأهيل ل
الخاصة(  اإلحتياجــات 

يف املستشــفى الحكومي الجامعي يف 
الكرنتينــا، وكان يف اســتقبالهم رئيس 
مجلس إدارة املستشــفى الدكتور ميشال 
مطــر ومديرة املستشــفى كارين صقر 

وأعضاء من مجلس اإلدارة.
وبعد جولــة عىل العيادات، أثنت املمثل 
املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنا يف 
لبنان سيلن مويرو، عىل »التعاون القائم 
مع املسؤولن يف مستشــفى الكرنتينا، 

عة ». إلنجاز األعامل ب
بدوره، قال مطر: »نشــكر الســفراء 

الديبلوماســية عىل  البعثــات  وممثيل 
مشاركتهم يف هذا اليوم«.

وتحدث سفري النيات الحسنة لربنامج 
األمم املتحــدة اإلمنا ميشــال حداد، 
عن كيفية »مواجهة كل إعاقة جســدية 

باإلميان واملثابرة«.
وبعد عر مصور لوثائقي عن انفجار 
مرفأ بريوت، كانت كلمة للمنســق املقيم 
مم املتحدة يف لبنان نجاة رشدي، أكدت  ل
فيها أن هذا اليوم سيبقى يف ذاكرتها ألنه 

»يوم لخدمة اإلنسان واإلنسانية«.

ــذائــيــة  ــع املـــــواد الــ ــي: عــلــى مــصــان ــراكـ ــتـ االشـ
ـــالـــي ــات األ ــاجـ ومــســالــخ املــنــطــقــة تــلــبــيــة حـ

رأت وكالة داخلية الشويفات - خلدة يف 
الحزب التقدمي اإلشرايك، يف بيان أن »شح 
السلع املدعومة وانقطاعها يؤرق اللبنانين، 
وقد بات هذا العبء الشــغل الشاغل للناس، 
ناهيك عن أشــكال الذل التــي يتعر لها 

املواطنون يف املحال التجارية«.
واعتربت أن »مصانع املــواد الغذائية 
واملســالخ التي تنتــرش بالعرشات، يف 

مدينة الشــويفات، مل يفكــر أصحابها 
أقله يف دعم حاجــات أهايل املدينة من 
الســلع التي ينتجونها من مواد غذائية، 
كالزيــت واملعلبات واللحــوم، التي من 
البديهي مســاعدة أهايل الشويفات بها 
عرب تسليمها للمحال التجارية يف املدينة 
التي بدورها عليها بيعها بنفس التكلفة 

األساسية«.



املخابز واألفران: لن نوقّع تعّهدات 
فــارق سعر الخميرة املدعومة

شــكا اتحاد نقابات املخابــز واألفران ماّم 
ونة األخرية من تعديات  »تتعر له األفران يف ا
غري قانونية عرب إلزامهام توقيع تعهد لتسديد 
فارق ســعر الخمرية املدعومة يف حال مل يدفع 

مرصف لبنان قيمة دعم هذه املادة«.
وســأل االتحاد يف بيان »ملاذا تحمل األفران 
مسؤولية ذلك بدالً من وزارة االقتصاد والتجارة 
املعنية مبارشّة يف تحديد سعر مبيع ربطة الخبز 
وإذا ســلمنا جــدالً ان مرصف لبنان مل يدفع ما 
يتوجب عليه من دعم مادة الخمرية للمستوردين 
فهل يجوز أن يتحمل أصحاب األفران هذا الفارق 
الكبري الذي ال ميكن تحمله يف الظروف الراهنة 
خصوصاً وأن هناك تسعرية رسمية صادرة عن 
وزارة االقتصاد والتجارة تحدد سعر ربطة الخبز 
عىل أساس سعر الخمرية املدعومة فهل ميكن 
مطالبة كل من اشرى ربطة خبز بفارق سعر 
الخمرية وهو ما يوازي تقريبا 250 لرية لبنانية 
يف الربطــة الواحدة«.وحــّذر االتحاد »جميع 
املســؤولن املعنين، ال سّيام مرصف لبنان من 
مغبــة هذا الترصف علــام ان وزير االقتصاد و 
التجــارة يف حكومة ترصيــف األعامل راوول 
نعمة يؤّد دوره«. ودعــا االتحاد األفران إىل 
»عدم التوقيع عىل التعهد املطلوب ألن املوضوع 
ليس لدى األفران ومعالجته تتم بن مرصف لبنان 
ووزارة االقتصاد والحكومة«، مؤكداً أن »األفران 
ملتزمة باستعامل الخمرية املتوفرة لديها وعند 
انتهائها لن توقع اي تعهد يلزمها بدفع فارق سعر 
الدعم والتعهدات املوّقعة سابقاً ستبقى حرباً عىل 

فران عنها«. ورق وال مسؤولية ل

افيد يف عكار ان مراقبن من مديرية حامية املســتهلك يف 
وزارة االقتصاد دهموا، مبؤازرة دورية من مديرية امن الدولة 
يف املحافظة، عددا من املالحم التي تتســلم اللحم املدعوم منذ 
مدة وتبيعه بأسعار مخالفة، اثر عمليات رصد للحوم املدعومة 
من املصدر اىل املالحم يف املنطقة. ونظموا محا ضبط يف 
حق املخالفن. وتعهد اصحــاب املالحم بيع اللحوم املوجودة 

بالسعر املدعوم.
ة اإلتهامية يف بريوت برئاسة  من جهة اخرى صادقت الهي
القايض ماهر شعيتو وعضوية املستشارين القاضين جوزف 
بو ســليامن وبالل عدنان بدر عىل قرار قايض التحقيق األول 

يف بــريوت باإلنابة رشبل أبو ســمرا والــذي ق بتخلية 
تاجر املوايش ديب نخلة لقاء ســند إقامة، بعد أن تم توقيفه 
رهن التحقيق لدى شــعبة املعلومات بناء إلشارة املدعي العام 

التمييزي القايض غسان عويدات.
يشار اىل أنه تم توقيف شحنة األغنام يف مطار بريوت قبل 
دقائق من إقالع الطائرة التي كانت متوجهة اىل الكويت وعىل 
متنها 1280 رأس غنم، ليتبن الحقا بعد كشــف ثالثة خرباء 
عويس«، وهي غري  عىل األغنام بأنها لبنانية املنشــأ من نوع 
مشمولة بخطة الدعم التي يوفرها املرصف املركزي من إحتياط 

العمالت األجنبية.

ــة  ــاحـ ــيـ ــسـ يـــــــــر الـ ــان و ــ ــب ــ ــال ــ ــط ــ ــي والــــــــرامــــــــي ي ــ ــروتـ ــ ــيـ ــ بـ
ــفــطــر  ــد ال ــيـ ــة لــفــتــ الـــقـــطـــا املـــطـــعـــمـــي فــــي عـ ــ ــق ــ ــواف ــ امل

بلديات جبل عامل يطلق مشرو الحاكورة الصيفية لدعم املزارعين

اجتمع وزير السياحة يف حكومة 

ترصيــف االعامل رمــزي مرشفية 

بامن عام اتحاد النقابات السياحية 

ورئيس نقابة املجمعات الســياحية 

البحريــة جان بريويت ورئيس نقابة 

اصحــاب املطاعم واملقاهي واملالهي 

والباتســريي طــوين الرامي حيث 

تم التداول يف االوضاع الســياحية 

القامئة.وقد طلب النقيبان من الوزير 

مرشفية فتح املؤسســات السياحية 

عىل مختلف انواعها يف الهواء الطلق 

حتى الواحدة مســاء اعتبارا من يوم 

ار  عيد الفطر خصوصا وســط ا

النقيب الرامي عىل هذا البند االسايس 

الــزام املؤسســات الفندقية تطبيق 

التســعرية بالدوالر للنزالء االجانب 

خالفا للنــزالء اللبنانين التي تنقى 

تســعريتهم باللرية اللبنانية اســوة 

مبا هو معمول به يف الدول املجاورة 

وذلك لتامن الفرا ماين.وقد طلب 

النقيبان من الوزير مرشفية امكانية 

تامن موعد للقطاع الســياحي مع 

رئيــس حكومة ترصيــف االعامل 

حسان دياب لوضعه يف صورة القطاع 

 السياحي والتحديات التي يواجهها.

ديد  وقد وافق الوزير املرشفية عىل 

رخ اعطاء اجازات املنتهية مدتها 

للمنقذيــن البحرين رشط الحصول 

عىل افادة حســن ســلوك من نقابة 

املجمعات البحرية.

أطلــق اتحاد بلديــات جبل عامل 
الحاكــورة الصيفيــة  مــرشوع 
بالتعاون والرشاكة مع اللجنة الدولية 
برنامــج االمن  للصليــب االحمــر 
، ضمن  االقتصادي للعائالت الفقرية
خطة االتحاد لالكتفاء االستهاليك 
، ويف ســبيل دعم  واألمــن الغذا

املزارعن وتثبيتهم يف أرضهم.
ويستفيد من املرشوع حواىل 400 

عائلة موزعن عىل 16 قرية من قرى 
االتحاد، ويتضمن توزيع كمية كبرية 
من شــتول الخضار الصيفية )أك 
من 200 ألف شــتلة متنوعة: خيار، 
(، ويهدف اىل  بندورة، لوبيا، كوسا
تحقيق اكتفاء ذايت وإنتا اقتصادي 
وتخفيــف الفاتــورة الغذائية لكل 
عائلة، فضال عن اســتثامر أراضيهم 

يف الزراعة.

قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ا
السبت 8 أيار 2021

نقي السوبرماركات يحّذر من مشكلة كبرى
لفت نقيب أصحاب محالت السوبرماركت نبيل فهد إىل أّن 
»املعلومات املستجّدة التي حصلنا عليها تُفيد بأنّه سيتّم رفع 
، مشرياً إىل  الدعم عن املواد الغذائية كاّفًة باستثناء الطحن
أّن »ارتفاع األســعار سيختلف وفق كل »ماركة«. وحّذر من 
أّن »املشــكلة الكربى أّن رفع الدعم سيؤّدي إىل ارتفاع كبري 

ف الدوالر مقابل اللرية يف السوق السوداء«. يف سعر 

أسعار البي والدجا بعد رفع الدعم
اوضح رئيس نقابــة الدواجن مو فريجي ان »وزير 
االقتصاد ابل عددا كبرياً من التجار انه غري قادر عىل توقيع 
طلبات جديدة باعتبار ان مرصف لبنان أبلغه أال يرســل اليه 

طلبات مجدداً الن الطلبات القدمية مل تُبت بعد«.
واكد » ان »التجار بحالة ضياع من ان يسلموا مستلزمات 
االنتــا للمزارعن«.وحــول ارتفاع االســعار قال »قيمة 
البضاعة التي سيشــريها التجار ســتنعكس عىل كلفة 
، اي ان كرتونة البي  االنتا وبالتايل االسعار سرتفع 40
التي تباع بن الـ 24 والـ 30 الف لرية لبنانية سرتفع لتصبح 
40 اىل 45 الفا، والفرو ســيصل اىل 40 او 45 الفا، كذلك 

الفيليه ستصل اىل 65 الفا«.

تعميم جديد من حاكم مصر لبنان للمصار
طلب حاكم مرصف لبنان ريا سالمة اىل كل املصارف 
العاملة يف لبنان تزويد املرصف املركزي خالل مهلة أقصاها 

17-05-2021 مبا يأيت:
- أرصدة ودائع الزبائن لديها باللرية اللبنانية وبالعمالت 
االجنبية كام يف 31-10-  2019 وأرصدة الحســابات ذاتها 
كام أصبحت يف 31-03-2021 وفقاً للنموذ املرفق ربطاً 
بحيث ال تشــمل الحسابات يف 31-03-2021 أي حسابات 
مفتوحــة بعــد تاريــخ 31-10-2019 وأي أموال جديدة 

FRESH ACCOUNTS يف الحسابات القامئة.
- أرصدة ودائع الزبائن لديها باللرية اللبنانية وبالعمالت األجنبية 
كام يف 31-12-2015 و31-03-2021 وفقاً للنموذ املرفق ربطاً، 
عىل أن تشــمل كل الحسابات القامئة لدى املرصف يف التاريخن 

.FRESH ACCOUNTS املشار اليهام باستثناء االموال الجديدة

رائ  ي لتخفي ال عب
غــرد رئيــس مجلــس ادارة بنك بيمو ريــا عبجي  
عــىل حســابه عىل توير ما يــأيت: االقتصــاد اللبناين 
بحاجة  ماســة إىل تفعيل. وال بد لهــذا التفعيل أن يكون 
مــن خالل اتباع سياســة - مالية  مبنيــة عىل تخفي 
الرضائــب ألن الدولــة - اللبنانية  تتمتــع  حالياً بهام 
 ميــزاين مهــم بفعل انخفــا قيمة اللــرية اللبنانية .

ــان  ــن ــب ــي ل ــام فـ ـ ــ ــدأ الـــعـــد الــعــكــســي لــتــعــمــيــم الـ ــ ــل ب ـ
:  الوضع خر عن إرادتنا استنفدت مخزون املحروقات  كهرباء لبنان 

ــة ــ األدوي عــن  ا  ــا مـ ــم..  ــ دع دون  مــن  الطبية  املــســتــلــزمــات 

ية دون د ات ال ل املس

ة اد ة   الع

هل بــدأ العد العكيس لتعميم الظــالم يف لبنان يف ضوء 
ظاهرتن :

اولها البيان الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان تؤكد فيه ان 
الوضع الكهربا بات خار الســيطرة بعد ان اوقف  املجلس 
الدستوري سلفة الكهرباء وقدرها 200 مليون دوالر بانتظار 
اتخاذ قرار الطعن الذي قدمه نواب الجمهورية القوية والثاين 
عدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان عىل تامن املحروقات ملعاملها 
ارها اىل بدء مامرســة تقنن يتعاظم مع االستمرار يف  وا
عدم تامن االمــوال وقد عقد اجتامع يف وزارة املالية للبحث 

يف كيفية تامن الكهرباء.
وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنّه »نظرا للمستجدات التي 
طرأت يف موضــوع القانون رقم 215 تاريخ 2021/04/08 
املتعلق بإعطاء مؤسســة كهرباء لبنان ســلفة خزينة لعام 
2021 لزوم رشاء املحروقات، ونظًرا إىل أّن سلفة العام 2020 
التي كانت ال تزال تستهلك مؤسسة كهرباء لبنان من رصيدها 
املتبقي لغاية تاريخه جّراء السياســة اإلحرازية التي اتبعتها 
منذ شــهور عديدة، قد اســتنفدت وال يتبقى منها سوى نحو 
13 مليار لرية لبنانية وهي ال تكفي لرشاء شــحنة محروقات 

واحدة يف ظّل ارتفاع أسعار النفط العاملية«.
وتابعت املؤسســة، يف بيانها: »مبا أّن التعرفة الكهربائية، 
وبالرغم من محاوالت املؤسســة املتكررة، ال تزال عىل حالها 
منذ العــام 1994 مبوجب قرار حكومي متخذ يف حينه بذلك 
عندما كان متوســط ســعر برميل النفط الخام يبل نحو 16 
دوالراً أمريكياً، مام يستوجب دعم تسديد عجز رشاء املحروقات 
من خالل مســاهامت مالية من الدولة اللبنانية، فإنه مل يعد 

لدى مؤسســة كهرباء لبنان خيار سوى أن تستهلك حالياً ما 
تبقــى لديها من مخزون محروقات إلنتا الطاقة الكهربائية 
ألطول فرة ممكنة«.إىل ذلك أفادت مؤسســة كهرباء لبنان 
يًا بحدود  بأنها »ســتضطر حالًيا إىل تخفيــ إنتاجها ق
200 ميغــاواط، أي من نحــو 1250 ميغاواط إىل نحو 1050 
ميغاواط، وذلك إلطالة فرة إنتا الطاقة قدر املستطاع ريثام 
الت األمور، األمر الذي ســينعكس سلباً عىل ساعات  تتضح م
التغذيــة يف جميع املناطق اللبنانية مبا فيها منطقة بريوت 

اإلدارية«.
واعتذرت مؤسســة كهرباء لبنان مــن »املواطنن عن هذا 
الوضع الخار عن إرادتها، وستبقيهم عىل علم بأي مستجدات 

بشأن التغذية الكهربائية عرب بيانات الحقة«.

كشــفت مصادر مطّلعة عىل ملف الّدواء عن قرار 
دوية بوقف تزويد  لعدد من الرشكات املســتوردة ل
الصيدليات بالبضائع، متخّوفًة من نق يف عدد من 
األصناف يف األسواق نتيجة ذلك، إذ قّننت الصيدليات 
بيع الــدّواء وحرصته يف زبائنهــا يف انتظار حل 

املشكلة.
يف املقابــل، أعلنــت نقابة مســتوردي األجهزة 
الرشكات ستضطر للترصف  واملستلزمات الطبية أن 
بالبضائــع الواصلة حديثاً عــىل أنها غري مدعومة 
بسبب عدم قبول العديد من املصارف امللفات الجديدة 
إال بعد الحصول عىل موافقة مســبقة من مرصف 
لبنــان مبوجب آلية مل تتضح معاملهــا وآليتها بعد 
ضامن قبول امللف«. فهل ينطبق األمر نفســه عىل 
الدواء، ويكون السبب الكامن خلف وقف التسليم  

نقيب مستوردي األدوية الطبية كريم جبارة رشح 
املركزية«، موضحاً أن »مرصف لبنان  حقيقة ما يحصل لـــ 
أعلن أمس اعتامد آلية جديدة لتقديم طلبات اســترياد البضائع 
املدعومة، وترتبط باملوافقات املسبقة للملّفات الجديدة املقّدمة 
من املســتوردين، ما دفع بعدد منهم إىل وقف التسليم لتعديل 
لية هذه وسيعودون إىل التسليم  نظام عملهم مبا يتام وا
يف غضون ساعات فور االنتهاء من التعديالت، حّتى أن بعضهم 
استعاد نشــاطه. أي أن املوضوع تقني لكنه خلق بلبلة خالل 
24 ساعة«، الفتاً إىل أن »القرار الجديد للمصارف الذي تطرّقت 
إليه نقابة مســتوردي املستلزمات الطبية هو نفسه الذي دفع 

باملستوردين إىل تغيري نظامهم«.
وأضــاف »بع املصارف ال يوافق عــىل امللّفات، لكن يف 
خر يفعل. ومســتمّرون يف املخاطرة عرب  املقابــل البع ا
البيع بالســعر املدعوم قبل دعم مــرصف لبنان لها، ومّتكلون 

عىل ضمري املعنين وحّس مسؤوليتهم وإال نفلّس«.
ّ شــّح األدوية، أشــار جبارة إىل أن »املخزون  ويف ما خ
يف لبنــان قليل ويتفاوت تبعــاً لصنف األدوية بن الصفر إىل 
الشــهرين. الرشكات املصّدرة تتخّوف وتتشدد أك فأك يف 
إرســال كميــات من األدوية إىل لبنــان، يف ظّل تأخري الدفع 
ألن امللفــات عالقة يف مرصف لبنان إىل جانب الحديث يومياً 

عــن وقف الدعم نهاية أيار الجاري. أما املســتورد فال ميكنه 
طلب شــحنات جديدة ما مل يوافق مرصف لبنان عىل ملّفاته 
. وأّول أيام هذا الشــهر كان الوضع  لتحّول األموال إىل الخار
غري طبيعي، حيث بدأ التداول باألســعار املمكن أن تصل إليها 
األدوية مع رفع الدعم، ما أّدى إىل تهافت أكرب من قبل املواطنن 
للحصول عىل حاجاتهم من األدوية لتخزينها«، معترباً أن »عدم 
االســتقرار النفيس بل أق درجاته ومل نصل إليه من قبل 
يف تاريــخ عملنا. باختصار، املخزون تراجع، املصدّر متخّوف 
ويريــد ضامن حّقه قبــل البيع، واملواطن يف حالة هلع. كلّها 
عوامــل أّدت إىل الوضع الراهــن. وبقاء األمور عىل حالها، ال 
ســّيام لجهة الخوف املسيطر ومن املمكن أن يؤّدي إىل تدهور 

الوضع يف األسابيع املقبلة«.
طراف الثالثة  وختم جبارة »املطلوب إعطاء رؤية واضحة ل
هذه وللصيدليات عاّم سيحصل يف موضوع الّدعم. ال أحد يعرف 
إىل أين نّتجه، حّتى جواب املســؤولن غري موّحد ويبقينا يف 
املجهــول. وأملنا إعالن املســؤولن عن قرار واضح مهام كان 
ســواء االلتصاق بخطّة ترشيد الدعم أو حّتى اإلعالن عن عدم 
ويل يف حال وصلنا إىل االحتياطي  وقفه أو تأمــن مصدر 

اإللزامي...«.

ــــــى رعـــــــــــى »مـــــــشـــــــرو مــــــرتــــــ
الخروب اقليم  في  شتلة  الــ   00 يع  تو

ل ر يلق 
رعــى وزير الزراعــة يف حكومة ترصيف األعامل عباس 
، »مرشوع توزيع 400 ألف شــتلة وبذور يف اقليم  مرت
الخــروب«، أقامتــه الجمعية اإلجتامعية يف شــحيم، يف 
حضــور نواب القضاء بالل عبداللــه، محمد الحجار وفريد 
البســتاين، القــايض الرشعي يف القضاء الشــيخ محمد 
هاين الجوزو ورؤســاء بلديات املنطقــة وفاعليات حزبية 

واجتامعية.

{ مرت {
وأعلــن الوزير مرت أن »هدف الــوزارة يف الدينامية 
امللحوظــة يف التواصل مع املنظامت الدولية، للتعوي عن 
تقصــري الدولة يف دعم القطــاع الزراعي، ولتأمن ما يدعم 
املزارعن من مشــاريع زراعية، بعضها أبرص النور والبع 
خــر قيد اإلنجاز«، معتــربا أن »الحرمان الذي يعاين منه  ا
القطــاع الزراعي واملزارع مرده حرمــان وزارة الزراعة من 
ميزانيــة تحايك طموح هــذا القطاع«، موضحا أنه »خالل 
عام ونيف، اســتطاعت الوزارة زيادة املســاحات الزراعية 
والقابلة للزراعــة، لرفع الكفاية والتخص يف اإلنتا ما 

املساحات«. أقل  إنتاجيتنا يف  يعرز 
املخاطــرة يف العالقات اإلقتصادية مع اململكة  ورأى أن 
العربية الســعودية، التي تقــارب ربع الصادرات إىل الدول 
العربية، هي مخاطرة بأرزاق الناس ومبواســم املزارعن«، 
مشــريا إىل أن »املشــكلة هذه تأيت من جراء إهامل رسمي 
وعــدم القيام بخطــوات عملية من املعنيــن يف الجهات 
الرقابيــة عــىل املعابر الحدوديــة. آن األوان ليعلم الجميع 
أن ثقــة وطن بأكمله عىل املحــك، وكأنه ال يكفي املزارعن 
من الحرمان والدعم املشــتت«، داعيا الجميع اىل »التكاتف 

وحاميــة آخر األعمدة اإلنتاجية يف اإلقتصاد اللبناين«.
املبادرات املسؤولة من الجمعيات واألفراد،  وختم منوها بـ 
 ملــا لها من تأثري ودور يف تعزيز األمــن الغذا الوطني«.

دليل  أي  وجــود  عــدم  ب  ُت ضــّد  االتهامات  سامة:   محامي 
محرقة »كب  عن  للبح  لبنان  ومــأســاة  الخو  ال  است

 TRACS   تطرح اقتراحات إلعادة إعمار مرفأ بيروت واملنطقة املحيطة

محاضر ضبط ملاحم مخالفة وتخلية سبيل تاجر املواشي دي نخلة

حّذرت TRACS  وهــي منظمة غري حكومية معنية بالنقل 
املســتدام يف لبنان، »من أي أعامل إعادة إعامر عشوائية للمرفأ 
واملناطق املدمرة، أو الترصف بأرايض املرفأ واملساحات املحيطة 
، واقرحت  به من دون أن تلح تلك األعامل أموراً أساســية...
»الدعــوة إىل منتــدى نقا يضّم جميــع املعنين من القطاع 
العــام والخاص واملجتمع املدين واملحــيل، إىل جانب الجهات 
الفاعلة اللبنانية والدولية التي شاركت يف جهود اإلغاثة وإعادة 
اإلعامر، ملناقشة خطط إعادة اإلعامر املقرحة وتحديد األولويات 

والقواسم املشركة يف ما بينها«.
يت: »يف أعقاب االنفجار املأسوي  وأصدرت املنظّمة البيان ا
يف مرفــأ بريوت يف 4 آب والدمار الهائــل الذي ألحقه بامليناء 
واملناطق الســكنية والتجارية املحيطة به، حشــدت منظامت 
املجتمع املدين طاقاتها مبساعدة مانحن دولين من أجل إصالح 

املنازل املترضرة وإزالة األنقا من الشوارع.
ن اإلعالن عن أي رؤية مســتقبلية أو  باملوازاة، مل يتم حتى ا
خطة حكومية إلعادة بنــاء امليناء واألحياء األك ترضراً، فتم 
تعوي جز لهذا الغياب الرسمي من خالل عدد من املقرحات 
  )OEA( من جهات معنية عدة مبا فيها نقابة املهندسن يف بريوت
والبنك الدويل )WB( والقطاع الخاص واملنظامت غري الحكومية.
تحديــداً، أطلقــت OEA يف أكتوبــر 2020 »إعالن بريوت 
الحرضي« مبادرة لصياغة رؤية متكاملة إلعادة إعامر املناطق 
املترضرة حول مرفأ بريوت، وعقدت ور عمل يف آذار ونيسان 
2021 لوضع توصيات شاملة لتنشيط اإلسكان والنقل املستدام 
يف املنطقــة مع الحفا عىل هويــة املدينة.  كام أصدر البنك 
الــدويل تقريراً يف كانون األول 2020 حول »إصالح وإعادة بناء 
قطاع املوان يف لبنان: دروس من املامرسات الفضىل العاملية« 
يركّز عىل الحاجة إىل إصالح األطر املؤسســاتية لتشغيل قطاع 
املوان يف لبنان، لكنه أقّر أيًضا بفرصة إعادة التفكري يف طبيعة 

ووظيفة وموقع املرافق يف مرفأ بريوت بطريقة تُحّســن أداء 
امليناء والقدرة االســتيعابية واســتخدام األرايض. أخرياً، طرح 
القطــاع الخاص واملنظامت غــري الحكومية تصميامت عديدة 
للمرفأ واملناطق املحيطة ووســائل النقــل، والنصب التذكارية 

لضحايا االنفجار.
تطــرحTRACS  وهي منظمة غــري حكومية معنية بالنقل 
املســتدام يف لبنان، وتشــارك املواطنن مع الجهات الحكومية 
يف تخطيــط النقل الحرضي، ما يأيت: الدعوة اىل منتدى نقا 
يضم جميع املعنين من القطاع العام والخاص واملجتمع املدين 
واملحيل، إىل جانب الجهات الفاعلة اللبنانية والدولية التي شاركت 
يف جهود اإلغاثة وإعادة اإلعامر، ملناقشة خطط إعادة اإلعامر 

املقرحة وتحديد األولويات والقواسم املشركة يف ما بينها.
- تشــكيل لجنة تنسيق لإلرشاف وإدارة ورشة إعادة اإلعامر 

املقبلة والتواصل والتنسيق مع جميع املعنين.
كام تحذر TRACS من أي أعامل إعادة إعامر عشوائية للمرفأ 
واملناطق املدّمرة، أو الترصف بأرايض املرفأ واملساحات املحيطة به 

تية: من دون ان تلح تلك االعامل األمور األساسيةا
- وضع نظرة مســتقبلية اسراتيجية شاملة لدور ووظيفة 
مرفأ بريوت عىل الصعيد الوطني وعىل مستوى املنطقة، مبا فيه 
خدمة االحتياجات الوطنية من ضمن منظومة املوان الحالية او 
التي هي قيد التطوير، واستعادة املستوى التنافيس يف الخدمات 
السياحية والرانزيت وغريها، والتعاون االسراتيجي مع الجهات 

العربية والدولية لهذه األهداف.
- وضع خطة اعامرية عرصية شــاملة متكاملة ومستدامة 
تضمن مشاركة فعالة للمجتمع املحيل يف القرارات والتصاميم 
واألعامل التنفيذية، لتلبي بذلك احتياجات وطموحات اهل بريوت 
وسكان املناطق املجاورة كتوفري وتسهيل الوصول اىل مساحات 

ة«. عامة ومسارات لوسائل نقل رديفة وصديقة للبي

كّرر محامي حاكم مرصف لبنان ريا ســالمة يف باريس 
األستاذ بيار أوليفييه سور تأكيده أن كل االتهامات املوّجهة إىل 
ســالمة استناداً إىل وثائق، »تُثبت عدم وجود أي دليل قاطع«، 
الفتاً إىل استغالل »عامل الخوف ثم املأساة التي يعيشها لبنان 

يف الوقت الحايل للبحث عن »كب محرقة«.
كالم سور جاء يف حديث إىل التلفزيون الفرنيس حول ما ترّدد 
عن دعاوى قضائية ضّد سالمة لدى املّدعي العام املايل يف فرنسا، 
فقال: لقد قام املحامي الفرنيس ويليام بوردن بالرويج لجمعية 
»شريبا« )املتخّصصة يف الدفاع عن ضحايا الجرائم االقتصادية(، 
رأينــاه يتحدث عن ملفات يف افريقيا والديكتاتورين، علامً أننا 
بالتحديد يف امتداد ملا حّدثنا به، مبعنى هناك تالعب. هناك رشكة 
اتصال تســتعمل عامل الخوف ثم املأساة التي يعيشها لبنان يف 
الوقت الحايل للبحث عن »كب محرقة«. وهذا األخري )أي »كب 
املحرقة«( هو الوحيد الذي يجعل الدولة متامسكة يف لبنان حتى 
هذه اللحظة. ألن البنك املركزي ســيقول ما نريد، ولكنه ما زال 

متامسكاً عىل رغم انهيار الدولة.
وعن اتهام البنك املركزي بأنه أغرق الدولة اللبنانية عرب فر 
ة من أجل جذب  أســعار فائدة مرتفعة جداً بحواىل 15 يف امل
رؤوس أموال أجنبية، ما أسامه البع خدعة تسويق »بونزي« 
بونزي« غري  غري قانونية، قال ســور: ليســت خدعة تسويق 
قانونية. مــاذا يفعل بنك مركزي هذه هي النظرية العظيمة: 
القرو تقدم الودائع، إذن فهي تقر من أجل خلق املال، مهام 
يحدث ومهام كانت تكلفته، كام يقول الرئيس إميانويل ماكرون، 
ميكنها أن تبقي الدولة متامسكة، إىل أن تطلب منها الدولة ما 
هو أبعد من إمكاناتها، إعارتها املال. وكل ذلك عبارة عن آلية مالية 
اماً التي سمحت للبنك املركزي األورويب بإنقاذ  هي نفســها 
اليورو يف العام 2012. إذن ما نقبله من البنك املركزي األورويب 
أو مــن البنوك الكربى، ال نقبله  يف لبنان. ملاذا ألننا يف الواقع 
نحاول العثور عىل كب محرقة لتحميله كل مصائب البلد. ولكن 

يجب أال نخلط بن الشفقة وبن البحث عن كب محرقة.
أضاف: يقول ويليام بوردن إن شكواه موثقة. اطلعت عليها.

من أرســلها إيّل الصحافة. أي أن الصحافة تلقتها حتى قبل 

النيابة ألنه ال يوجد حتى تسجيل لشكواها يف النيابة.
إذن مــاذا يوجد يف هذه الشــكوى إنهــا غري موثقة عىل 

اإلطالق. التقرير الوحيد الذي تستند إليه،
تقّدمنا منذ شــهرين بشــكوى ضّد هذا التقرير، يف التنديد 

باالفراء ومحاولة الغ يف الحكم.
ولفت إىل »تقرير كريســتال ومن ثم تقرير جرينيكا« ليقول: 
إن تقرير جرينيكا الذي يقول، وهنا أستشــهد بالقول اإلنكليزي 

املأثور No Smoking Gun وهذا يعني أنه ال يوجد دليل قاطع.
وهذا يعني أن التقريرين اللذين تســتندان إليهام الشكويان 
حالياً يف مكتب املّدعي العام يف باريس، ومل يتم تســجيلهام 
بعد، يف حن أن شــكوانا يف محاولة االحتيال عىل الحكم تم 
تســجيلها. إذن هي ال تستند إىل أي دليل ملموس، وهم يقّرون 

بذلك: ال يوجد أي دليل ملموس.
ل سور: لديهم ثالثة تقارير إضافة إىل التحقيقات مع  وُســ
املنظمتن الشاكيتن شرييا واألخرى التي قّدمت شكوى منتصف 
شــهر نيسان، ما الذي يقوله ريا ســالمة تحديداً يف هذه 
املســألة املتعلقة بحساباته يف املالذات الرضيبية، وهذا اإلسم 

املستعار لشقيقه عىل سبيل املثال، هل سيرشح ذلك
فأجاب: ســيرشحون للعدالــة إذا فتح االّدعاء تحقيقاً، وهو 
ء غري املؤكد، بينام يوجد يف شكوانا تحقيق مفتوح بالفعل  ال
يف ليون، سوف يرشح مبّيناً أنه ال يوجد يشء رّس وأن يف كل 
الرشكات التي نتحدث عنها يوجد اسمه بصفة مستفيد اقتصادي 

وأنه مل يُرد إخفاء أي يشء.
وختم سور: أكّرر اليوم أن كل االتهامات املوّجهة إليه، استناداً 
إىل وثائــق، تثبت عدم وجود أي دليل قاطع. إذن هل ســتقوم 
العدالة بأبحاثها من دون أد شــك. هل ستجد العدالة أدلة 
ستجد كل يشء. والحقيقة، أعتقد أن الحقيقة تسري يف اتجاهنا، 
واتجاهنــا اليوم هو أن نقــول لكم من وجهة نظر إجرائية يف 
فرنسا، الشكوى الوحيدة املُسّجلة، هي شكوانا ملحاولة الغ يف 
الحكم واالفراء. ما معنى محاولة االحتيال يف الحكم هو عندما 
يقوم املرء بإعداد ملف بشــكل مصطنع للتحايل عىل القايض. 

وهذا بالضبط ما يحدث حالياً مع »جمعية شريبا«.
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ا العاقات العسكرية والدفاعية بح
يلتقي الـــســـعـــودي  ــعــهــد  ال ــي  ــ ول
ــ الــبــاكــســتــانــي ــيـ ـ ــ ــد الـ ــ ــائ ــ ق

التقى ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلامن بن عبد 
العزيز، يف جدة امس، قائد الجي الباكســتاين الفريق أول 

قمر جاويد باجوا.
وجرى خالل اللقاء اســتعرا العالقات الثنائية، خاصة 
يف املجاالت العســكرية والدفاعية بن البلدين، وبحث فرص 

تطويرها، إضافة إىل عدد من املسائل ذات االهتامم املشرك.
وقالت وزارة الخارجية الباكســتانية، يف وقت سابق، إن 
رئيس الوزراء عمران خان يستعد للمغادرة يف زيارة تستغرق 
ثالثة أيام إىل اململكة العربية السعودية اليوم الجمعة لتعزيز 

العالقات االقتصادية.

ــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــن ونتنيا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن بوتيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اتصـ

ــأرب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرب مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار داميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ معـ

ــدن ــ ــن املـ ــ ــي عــــــدد مـ ــ ــدة فـ ــ ــاشـ ــ ــرات حـ ــ ــي ــ ــس ــ م
ــقــدس ــيــة واإلســـامـــيـــة بــمــنــاســبــة يـــوم ال ــعــرب ال

تلقى الرئيس الرويس فالدميري بوتن امس 
اتصاال هاتفيا مــن رئيس الوزراء اإلرسائييل 
دولية  تناول سلسلة قضايا  نتنياهو  بنيامن 

عىل رأسها امللف السوري.
وأعلــن الكرملن يف بيان لــه أن املكاملة 
املطروحة  املواضيــع  »بعــ  إىل  تطرقت 
عىل األجنــدة الدولية مع الركيز عىل قضايا 

التسوية السورية«.
وأكدت الرئاســة الروسية أن نتنياهو أبل 
بوتن خالل االتصــال بفحوى اتصاالته مع 
رشح  دون  األوكرانية،  الحكومة  عن  ممثلن 

مزيد من التفاصيل.
واتفــق الطرفــان عىل مواصلــة الحوار 
الرويس- اإلرسائييل عىل مســتوى مجليس 

األمن ووزارات الدفاع والخارجية واالقتصاد.
تبادال  أن بوتــن ونتنياهو  البيــان  وذكر 
التهاين مبناسبة الذكرى الـ76 النتهاء الحرب 
الوطنية العظمى، حيث طلب الرئيس الرويس 
نياتــه مبوفور الصحــة والرفاه إىل  نقل 

املحاربن القدامى املقيمن يف إرسائيل الذين 
شاركوا يف تلك الحرب.

التعاون بن  أهميــة  البيان عىل  وشــدد 
ملحاوالت  التصــدي  يف  وإرسائيل  روســيا 
جيد  مراجعة نتائج الحرب العاملية الثانية و

النازية ونفي الهولوكوست.
خالل  ونتنياهو  بوتــن  اســتعر  كام 
املكاملة بع املســائل امللحة املطروحة عىل 
أجندة التعــاون الثنا بن دولتيهام، وأعربا 
التعاون  خاصة عن اســتعدادهام لتفعيــل 
جديدة  جلســة  وعقد  -االقتصادي  التجاري 
للجنة الحكومية املشــركة يف املســتقبل 

القريب.
بدوره، ذكر مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل 
يف تغريدة نرشها عىل حســابه يف »توير« 
املكاملة  خــالل  ناقشــا  وبوتن  نتنياهو  أن 
آخر التطورات يف الشــامل )يف إشــارة إىل 
املستجدات يف سوريا ولبنان( باإلضافة إىل 

ملفات إقليمية أخرى.

الدامية بن قوات حكومة  املعارك  تتواصل 
صنعــاء من جهــة وقوات الرئيــس هادي 
االســراتيجية  الحمراء  الطلّعة  منطقة  يف 
املؤدين  الرئيســين  الطريقن  عىل  املرشفة 
إىل مدينة مأرب غريب املحافظة، عند الطريق 
الواصل بــن مدينة مأرب ومركــز مديرية 
خر بن مدينة مأرب  واح، والخط الدويل ا
ومفرق طريق الجوف صنعاء مروراً مبديرية 

مدغل الجدعان شاميل غرب املحافظة.
وشنت مقاتالت التحالف السعودي سلسلة 
الطلّعة  استهدفت فيها مناطق  غارات جوية 
الحمراء والكّســارة واملشــجح يف مديرية 
واح عــىل وقع قصف مدفعــي مدفعي 
تد  ، و األر الجانبن عــىل  متبادل بــن 
املواجهات بــن الطرفن إىل منطقة الجدافر 
يف صحراء العلــم املرامية بن مديرية خب 
الجــوف ومديرية  والّشــعف يف محافظة 
رغوان شــاميل محافظة مــأرب، إذ تحاول 
قوات الرئيس هادي مسنودة بغطاء جوي من 

تها  التحالف الســعودي اسرداد مواقع خ
مؤخراً يف منطقة الجدافر إثر هجوم لقوات 

حكومة صنعاء . 
ويف محافظــة الحديدة الســاحلية غرب 
اليمــن، أحصت قوات حكومــة صنعاء، 87 
الســعودي يف  التحالف  لقوات  جديداً  خرقاً 
جبهــات الحديــدة خالل الســاعات الـ 24 
املاضية، وبحسب مصدر عسكري يف حكومة 
صنعاء، فقد قصفت القوات املتعددة للتحالف 
واللجان  الجي  مناطق ســيطرة  السعودي 
يف الحديدة بأك مــن 100 قذيفة مدفعية 
تزامنــاً مع تحليق 12 طائرة تجسســية يف 
أجواء املناطق الجنوبية والرشقية للمحافظة 

الواقعة عىل البحر األحمر .
يف ســياق ذلــك، قالت القــوات املتعددة 
للتحالــف الســعودي إنها قصفــت مواقع 
يف  الشــعبية  واللجان  الجيــ  وتحركات 
مناطق الدريهمي وحيــس وكيلو 16 جنوب 

ورشق الحديدة.

اليوم العاملــي للتضامن مع القدس هو حدث 
سنوي يتم إحياؤه يف يوم الجمعة األخرية من 
شــهر رمضان ملناهضة االحتــالل اإلرسائييل 
للقدس عرب تظاهرات يف دول عربية وإسالمية.

ويتزامن إحياء املناســية هذا العام والقدس 
الرشيــف تشــهد انتفاضــة واســعة منددة 
باالحتالل االرسائيــيل الذي جثم عىل األرايض 

واملقدسات الفلسطينية.
وشــارك اإليرانيون يف مســرية سيارة عرب 
النارية مبناسبة يف هذا  مركباتهم ودراجاتهم 
اليوم، ونزل املشاركون إىل الشارع مببادرة منهم 
رغم الحظر املفرو عــىل التجمعات، فرفعوا 
األعالم الفلسطينية واإليرانية وأحرقوا العلمن 
فلســطن«  »ميدان  يف  واألمرييك  اإلرسائييل 
وسط طهران، كام رددوا هتافات »املوت ألمريكا 

املوت إلرسائيل«.
وعــىل موقع تويــر انترشت أيضــاً صوراً 
ألطفــال إيرانين يشــاركون يف إحيــاء يوم 
القدس، وحملوا االعالم الفلسطينية، يشار إىل 
أن السلطات اإليرانية كانت قد أعلنت سابقاً أن 
هذا العام لن يشهد فعاليات شعبية أو مسريات 
مبناسبة يوم القدس بسبب الخوف من تف 

فريوس كورونا يف ايران
انطلقت يف  أقــرب«  »القدس  عنوان  وتحت 
دمشق مســرية إحياًء ليوم القدس العاملّي من 
مدخل ســوق الحميدية باتجاه الجامع األموّي 

مبشاركة شعبية واسعة.
وتضّمــن إحياء يــوم القدس يف دمشــق 
مهرجانــاً مركزياً، تاله بيــان ختامي بحضور 
قيادات أحــزاب وفصائل وقوًى وشــخصيات 
سورية وفلسطينية ورجال دين وممّثيل بعثات 

ديبلوماسية.
وإىل العراق، حيث شهدت بغداد جولة سيارة 

الحياء ذكــرى يوم القدس العاملــي كجزء من 
العراقي مع ذكرى الجمعة االخرية من  التفاعل 
شــهر رمضان، وجال املشــاركون يف شوارع 

رشق العاصمة العراقية بغداد ووسطها.
ويف محافظة البرصة جنــوب البالد، أحرق 
متظاهرون عراقيون شاركوا بإحياء يوم القدس 
العاملــي، العلمن االمريــ واالرسائييل وهم 
يرددون شــعارات مناهضــة للواليات املتحدة 

وارسائيل.
وكانت محافظة ذي قار املجاورة قد شهدت 
القدس  يــوم  لذكرى  احياءا  مســريات جوالة 
ية مركز املدينة وعند الطريق  العاملي يف النا

يع الدويل. ال
ويف األردن، أفيد عن مشاركة آالف األردنين 
يف وقفة تضامناً مع أهايل حي الشيخ جراح، 
املشاركون يف املسرية طالبوا الحكومة األردنية 
باتخاذ اجراءات حازمة يف وجه االحتالل وطرد 

السفري االرسائييل من عامن.
أمــا يف البحريــن فأحيــا البحرينيون يوم 
القدس العاملي بالخرو يف مســريات حاشدة 

يف مختلف املحافظات واملدن البحرينية.
التظاهــرات انطلقت مــن مناطق عدة وفق 
املعايري الصحية، وقــد حمل املتظاهرون أعالم 
البحريني  الديني  للمرجع  وصوراً  فلســطينية 
الشيخ عيىس قاســم، مرددين شعارات النرصة 

للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.
ومــن املناطــق التي شــهدت االحتجاجات 
العاصمة املنامة ونودرات وسنابس والشاخورة 

وأبو السيبة.
أمــا يف اليمــن،  فحددت اللجــان املنظمة 
لفعاليــات يوم القدس العاملي 48 ســاحة يف 
العاصمة صنعاء و14 محافظة مكاناً ملسريات 

يوم القدس العاملي.

نية« املتعلقة بسوريا بايدن يُمّدد »حالة الطوار الو
مدد الرئيس األمــرييك جو بايدن قانون 

»حالة الطوار الوطنية« املتعلقة باألوضاع 

يف سوريا سنة إضافية.

وقال بايــدن إن هذا التمديد يأيت رّداً عىل 

»إجــراءات الحكومة الســورية«، من دون 

توضيح ماهيتها.

ومبوجب هذا القانون تســمح واشنطن 

وأصول  ممتلكات  تجميد  مبواصلة  لنفسها 

املرتبطة بدمشــق،  عدد من الشــخصيات 

الســلع إىل  فضالً عن حظر تصدير بع 

سوريا.

باإلضافــة إىل ذلــك، وّقــع بايــدن أوامر 

مامثلة لتمديد نظــام حالة الطوار يف بع 

جمهوريات أفريقيا الوسطى والعراق.

ة النه السودان« بشأن  إثيوبيا ترد على »مخاو 
قــال وزيــر الدولــة يف وزارة الخارجية 
اإلثيوبية الســفري رضوان حسن، امس، إن 
مخاوف الســودان بشأن ســد النهضة الذي 
تبنيــه أديس أبابــا عىل النيــل األزرق »يتم 

التعامل معها بشكل كاف«.
وأضــاف الوزيــر أن »الطريقــة العملية 
للخرو من املأزق بشأن محادثات سد النهضة 
تتمثل يف مواصلة وإنهاء عملية املفاوضات 

الثالثية بن مرص وإثيوبيا والسودان«.
وجاءت ترصيحات رضوان خالل جلســة 

عقدها مع ســفراء مجلس الســالم واألمن 
مم املتحــدة ودول أمريكا الالتينية  التابع ل

املقيمن يف إثيوبيا.
ودعا وزيــر الدولة إىل تعزيز دور املراقبن 
الدميقراطية،  الكونغو  ملســاعدة  والخرباء، 
التي ترأس التحاد اإلفريقي وتقود املفاوضات 

حاليا، يف دفع املباحثات إىل األمام.
املفاوضات  من  األخرية  الجولة  وفشــلت 
التي توسط فيها االتحاد اإلفريقي يف نيسان 

يف إحراز تقدم.

عة ّ جونســـــــــــــــون: نتائـــــــــــــــ االنتخابـــــــــــــــات ُمشـــــــــــــــ
بوريس  الربيطــاين  الــوزراء  رئيس  قال 
جونسون إن نتائج االنتخابات الفرعية والتي 
أدت إىل فــوز حزب املحافظــن الحاكم يف 
السابق، كانت  العامل  هارتلبول، معقل حزب 

»مشجعة للغاية«.
وقال يف ترصيح: النتائج املشجعة للغاية 
ن... وســأتحدث عن املوضوع بشكل  حتى ا

أكرب يف وقت الحق يف هارتلبول«.
وبهذا الفوز، يكون حزب املحافظن الحاكم 
بة موجعة إىل حزب  يف بريطانيا وجــه 

. العامل املعار
حصدت  االنتخابــات،  نتائــج  وحســب 
املرشــحة املحافظة جيل مورتيمر عىل أك 
من 15.5 ألف صوت )أي نحو 52 من إجاميل 
أصوات الناخبن(، مقابل 8.5 ألف صوت )أي 
حوايل 29 من األصوات فقط( لدى املرشح 

عن حزب العامل بول ويليامز.
الفور من حزب  بهــذا  املحافظون  وانتزع 
العامل الســيطرة عىل املقعــد الربملاين عن 

هارتلبول، ألول مرة منذ إنشائه عام 1974.

ــعودية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـ
قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن رئيس الوزراء عمران 
خان غادر يف زيارة تســتغرق ثالثة أيام إىل اململكة العربية 

السعودية اليوم الجمعة لتعزيز العالقات االقتصادية.
ومــن املتوقع أن يوقــع البلدان اتفاقيــات جديدة لتعزيز 
الروابط التجارية واالقتصادية خــالل زيارة خان التي تأيت 

بدعوة من ويل العهد األمري محمد بن سلامن.
وتأيت زيارة خان بعد أيام من اســتدعائه لسفري باكستان 
عقب شــكاوى من عامل باكســتانين وافدين يعملون يف 

اململكة قالوا إن سفارتهم أساءت معاملتهم.
هذا وقدمت السعودية ســتة مليارات دوالر لباكستان يف 
عام 2018 عندما تولت حكومة خان السلطة يف عام 2018، 
لكن العالقات الثنائية شــهدت منذ ذلك الحن تقلبات. يتمتع 
البلدان بتاريخ طويل من التعاون، واململكة هي املورد الرئييس 

للنفط لباكستان.
ال قمر جاويد  يزور حاليا قائد الجي الباكســتاين الج

باجوا اململكة العربية السعودية.

نا ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعى الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان: نسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ أردو
ــــــري ـــ ـــ ـــ ــــــع املص ـــ ـــ ـــ ــــــع الش ـــ ـــ ـــ ــــــي م ـــ ـــ ـــ ـــ تاريخ ـــ ـــ ـــ ـــ تحال

قال الرئيس الريك رجب 
طيــب أردوغان، امس، إن 
الستعادة  تســعى  تركيا 
تاريخي  تحالف  ومواصلة 

مع الشعب املرصي.
يــأيت  أردوغــان  كالم 
من  يومن  اختتــام  غداة 
االستكشــافية  املباحثات 
بن وفدي مــرص وتركيا، 
التي عقــدت يف القاهرة، 
وزيــر  نائــب  برئاســة 
حمدي  السفري  الخارجية 

ســند لوزا، ونائب وزيــر خارجية تركيا 
السفري سادات أونال.

وقالــت وزارة الخارجيــة املرصية يف 
بيــان إن »املباحثات بــن البلدين كانت 

يحــة وتناولت مجمــل األوضاع يف 
املنطقة العربية«.

الرئيس  بدوره، أكد فؤاد أقطــاي نائب 
الــريك أن »التعاون الثنــا بن مرص 

وتركيا يصب يف مصلحة البلدين«.

بانقرة اشــخــا عــلــى عــاقــة  اعــتــقــال   : ــرة  ــق ان

أعلنت السلطات الركية، امس، أن قوات األمن 
أوقفت 8 أشخاص يف عمليات متزامنة يف 10 

.» أقضية يف اسطنبول ضد تنظيم »داع
الركية،  »األناضــول«  وأفــادت وكالــة 
بأن فــرق مكافحة اإلرهــاب مبديرية أمن 
اسطنبول، أطلقت عملية أمنية ضد مشتبهن 

« ومرتبطن مبناطق  باالنتامء لتنظيم »داع
اشتباكات.

ولفتت الوكالة إىل أن العملية استهدفت 15 
عنوانا يف 10 أقضية بالوالية وأســفرت عن 
توقيف 8 أشخاص، مشرية إىل أن التحقيقات 

مع املوقوفن متواصلة.

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــــوق أر عربيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــه« فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي التائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــارو الصينـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقو »الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ توقـ
توقعت منظمة »أيروســبيس كوربوريشن« 

الفضائية األمريكية، ســقوط حطام الصارو 

الصيني الخار عن السيطرة يف نهاية األسبوع 

فوق منطقة شامل إفريقيا.

وقالت املنظمة، إن الصارو قد يدخل املجال الجوي 

ر اليوم، مضيفة أنه »إن كان هذا صحيحا، فقد  ل

يتســاقط حطام الصارو فوق السودان«، وفق ما 

نقلت عنها صحيفة »نيويورك تاميز«.

من جهته، نــرش رئيس الرشكة الروســية 

دميــري  »روسكوســموس«،  الحكوميــة 

ر تظهر  روغوزين أمس الخميس، خريطة ل

مناطق االصطــدام املحتملة للصــارو حيث 

من  شاسعة  مساحات  املحتملة  املناطق  تشمل 

معظم قارات العامل، مبا فيهــا قارات بأكملها 

مثل إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأسراليا.

مل يتم تضمــن أرايض روســيا يف قامئة 

املناطــق التي ميكن أن يســقط فيها جزء من 

الصارو الخار عن الســيطرة الذي يبل وزنه 

5 الصيني.  Long March 18 طنا من الصارو

وكانت الصن أطلقــت يف 29 أبريل الوحدة 

األساســية ملحطتها الفضائية املستقبلية إىل 

 Long املدار باســتخدام مركبة اإلطالق الثقيلة

5، التي يبل مجموع كتلتها 22 طنا،   March

لكن املرحلة الثانية من الصارو  خرجت الحقا 

عن الســيطرة وبدأت يف السقوط عىل األر 

عة عالية. ب

ني اللبناني اليانصي الو
جرى مســاء امس ســحب اليانصيب الوطني االصدار العادي الســادس 

واالربعون وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
 جوائز الغالفات:

ـ يربح 100000 ل.ل. كل غالف ينتهي بالرقم: 333 - 404
 الجوائز العادية:

ـ تربح 5000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 6
ـ تربح 10000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 94

ـ تربح 20000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 643 - 124
ـ تربح 30000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 8711 - 9465 - 6982

ـ تربح 40000 ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم: 5554
ـ تربح 50.000 ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم: 3745 - 4995 - 8026

ـ تربح 100000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 4881 - 8073 - 5276
ـ تربح 500000 ل.ل كل ورقــة تنتهي بالرقم: 63173 - 92357 - 49958 

12354 -
ـ تربح 1000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 07665 - 37997 - 19650

ـ تربح 2000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 88283
ـ تربح 5000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 53016

ـ تربح 75.000.000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 19305
ـ تربح 150.000.000 ل. ل الورقة التي تحمل الرقم: 28295

نتائ اللوتو اللبناني
جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 1898 وجاءت النتيجة 

عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحة: 5 - 8 - 24 - 25 - 32 - 34 الرقم االضايف: 4

 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
ـ ال شبكات رابحة.

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 208158028 ل.ل

ـ عدد الشبكات الرابحة: واحدة
ـ الجائزة االفرادية: 208158028 ل.ل
 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 59680620 ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 16 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 3730039 ل.ل.
 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 59680620 ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 1051 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 56785 ل.ل.
 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 144112000 ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 18014 شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.
 املبال املراكمة للمرتبة االوىل واملراكمة اىل السحب املقبل: 690158780 ل.ل.

يد نتائ 
يت: جرى مساء امس سحب زيد رقم 1898 وجاءت النتيجة كا

الرقم الرابح: 91693
 الجائزة االوىل: 39668423 ل.ل.

ـ عدد االوراق الرابحة: ورقتان
ـ الجائزة االفرادية لكل ورقة: 19834211 ل.ل

 االوراق التي تنتهي بالرقم: 1693
الجائزة االفرادية: 450.000 ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 693

الجائزة االفرادية: 45.000 ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 93

الجائزة االفرادية: 4000 ل.ل.
املبال املراكمة للسحب املقبل: 25000000 ل.ل.

نتائ يومية
يت: جرى مساء امس سحب »يومية« رقم 1120 وجاءت النتيجة كا

 يومية ثالثة: 208
 يومية اربعة: 4348

 يومية خمسة: 39849
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Demandons Comptable
pour le centre hospitalier
de Bhannes: 04/983770
Ext:1122 (Appelez-nous
de Lundi au Vendredi de
7,30  à 14,30 et tous les
samedis de 8:00 à 13:00)
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 vKŽ W�œUB*« ‡≥

—Òd??Ið v�Ë_« W??�K'« w� w½u?½U?I?�« »U?BM?�« qL?²?J¹ r� «–≈Ë

…dAŽ W¹œU?(« WŽU��« ÂU9 w� WO½U¦�« W�K'« b?Žu
 b¹b%

ÊuJð YOŠ ¨tð«– ÊUJ?*« w� ≤∞≤± Ê«d¹eŠ ≤± 5MŁù« Âu¹ s


ÆdCŠ s0 WO½u½U� W�K'«

v�« V�²M
 uCŽ q� v�« WNłu?
 …uŽb�« Ác¼ —U³²Ž« ¡Ułd�U�

WKN*« w� W?�d?GK?� t?OKŽ W?³?łu?²*« Âu?Ýd�« œÒb?Ý b?� W?�d?G�«

ÆWO½u½UI�«

   WÐU½ùUÐ fOzd�«

            dddd‡‡‡‡‡‡‡‡ÞÞÞÞUUUUšššš    ÊÊÊÊ««««uuuu‡‡‡‡DDDD½½½½««««

≤∞≤±  —U¹¬ ∂ fOL)«  ËdOÐ „—UÐ Ê«bO� s� —uB*« qO)« ‚U³Ý ZzU²½Í“u�U½ Ê«—u� ∫ œ«bŽ«

d²
 ±∞∞∞ W�U�*« ≠ w½U¦�« ◊uA�«

œ ±[∞∏ ±Øμ ∫X‡�uÐË

ΩŸUI³�« WM¹“ vKŽ œULŽ b−
 μØ≥ ∫X��—uH�«

‰Æ‰ ±[∑∞

‰Æ‰ ∏[¥∞∞Ω±≠μ≠≥ ∫WOŁö¦�«

ÊU
e�« w�U� ∫ UÐU×�½ô«

—cM
 bL×
 ∫ÁdLC
 ≠ tK�« ‚“— Ê«uD½« ∫tJ�U


≠„μ∞ l¹œË ≠‰Æ‰ ±[±∞ ≠ œU??L??Ž b??−??
 ≠±

‰Æ‰ ±[±∞

‰Æ‰ ±≤ ≠„μ∞ dLÝ« ≠ ŸUI³�« tM¹“ ≠≤

‰Æ‰ μ[μ∞ ≠„μ¥ d�U½ ≠ VON*« ≠≥

‰Æ‰ ≥¥ ≠„μ∞ b−
« XH�uð uH¹« ≠¥

≠ ‰«u?Þ« W?‡?‡?‡?‡F?Ð—Q?ÐË ¨‰u?D?Ð “U?????????�

d²
 ±∞∞∞ W�U�*« ≠ w½U¦�« ◊uA�«

d²
 ±∞∞∞ W�U�*« ≠ Y�U¦�« ◊uA�«

d²
 ±∞∞∞ W�U�*« ≠ lÐ«d�« ◊uA�«

‰Æ‰ ≥[μ∞

ΩU?OKO�?O?Ý vKŽ œUL?Ž b?−
 μØ≥ ∫t?OKÐËb�«

‰Æ‰ ≥[μ∞

‰Æ‰ ∑[≤∞∞ Ω±≠≤≠μ ∫WOŁö¦�«

…“—« ≠ ”«u½ ∫ UÐU×�½ô«

—uÐœ Ê«Ëd
 ∫U¼dLC
 ≠ …d¼“ ”UO�« ∫UNJ�U


‰Æ‰ μ ≠„μ≥ w�UŽ ≠‰Æ‰ μ UOKO�OÝ ≠±

‰Æ‰ ±[μ∞ ≠„μ∞ l¹œË ≠ dHMCž ≠≤

‰Æ‰ ±[π∞ ≠„μ¥ qOLł ≠ ö¹« ≠≥

∫X�uÐË ‰«uÞ« W??²?�ÐË ‰«uÞ« WŁö??¦Ð  “U?�

œ ±[∞π ≤Øμ

ΩdHMC?ž vKŽ UOKO?�OÝ Ω≤≠μ ∫X�?�—uH�«

œ±[∞∑ ∫X�u‡ÐË

Ωw�UG�« VO?³Š qN�ô« ≠μ≠≥ ∫X�?�—uH�«

‰Æ‰ ≤

ΩqN?�ô« vKŽ U?OKO?�O?Ý ≠≥Øμ ∫t?OKÐËb�«

‰Æ‰ ≥[μ∞

‰Æ‰ ∏[¥ Ω±≠μ≠≥ ∫WOŁö¦�«

b?L×?
 ∫Ád?L?C
 ≠ Êu?Žd?� ‰U?AO?
 ∫tJ�U?


wKŽ

.b½ ≠‰Æ‰ ±[±∞ ≠‰Æ‰ ±[μ∞ ≠qN?�ô« ≠±

‰Æ‰ ±[μ∞ ≠„μ∂

w�U??Ž ≠‰Æ‰ ±[±∞ ≠ w�U??G�« VO?³??Š ≠≤

‰Æ‰ ±[π∞ ≠„μ≥

‰Æ‰ ∑ ≠„μ∏ bMN
 ≠ Ê«u¹b�« dO
« ≠≥

‰Æ‰ ≤ ≠„μ∏ dLÝ« ≠ —U³ł ≠¥

‰Æ‰ π ≠„μ¥ d�U½ ≠r¼Ë ≠μ

≠‰«u?‡‡?‡Þ« W?Łö??????¦?ÐË ¨5?�uD?Ð “U??????�

œ ±[∞∏ ∫X�u‡‡‡‡ÐË

ΩWJ?K
 v?KŽ w�«u?�« ≤≠± ∫X�????�—u????H�«

‰Æ‰ ±[¥∞

vK?Ž w�U??G?�« VO??³???Š Ω±≠¥ ∫t??O?KÐËb�«

‰Æ‰ ±[∂∞ Ωw�«u�«

‰Æ‰ ∂∞∞∞ Ω∂≠≤≠± ∫WOŁö¦�«

Æ5KJ½d� ∫ UÐU×�½ô«

wKŽ bL×
 ∫ÁdLC
 ≠ wGÐœ bOH
 ∫tJ�U


≠„μ∂ .b???½ ≠‰Æ‰ ±[±∞ ≠w????�«u???�« ≠±

‰Æ‰ ±[±∞

≠„μ¥ w?�U?????Ž ≠‰Æ‰ ±[±∞ ≠ WJ?K
 ≠≤

‰Æ‰ ≥[μ∞

‰Æ‰ ∏μ ≠„μ∞ n¹dý ≠ ÊUM³� b−
 ≠≥

‰Æ‰ ∏∞π ≠„μ∞ l¹œË ≠rK�ð ≠¥

‰Æ‰ ±∞ ≠„μ≤ bMN
 ≠—ËdÝ ≠μ

≠ ‰u??D?‡??‡??‡?‡??ÐË ¨‰u?Þ ±± ‡??Ð “U??‡?‡??�

d²
 ±¥∞∞ W�U�*« ≠ f
U)« ◊uA�«

w�U???Ž ≠ ”d????F�« qłQ?ðË ≠ f¹d???Ž ≠∂

‰Æ‰ ¥[μ∞ ≠„μ≥

‰Æ‰ ±[∏∞ Ωμ≠≤ ∫X��—uH�«

ΩqO?K�« —b?Ð vKŽ w?�«u�« ≠≤≠± ∫t????OK?ÐËb�«

‰Æ‰ ±[∑∞

‰Æ‰π∞[∞∞∞ Ω≥≠μ≠≤ ∫WOŁö¦�«

wKŽ bL×
 ∫ÁdLC
 ≠ —«“UŽ rO¼«dÐ« ∫tJ�U


≠‰Æ‰ ±[≥∞ ≠‰Æ‰ ±[≥∞ ≠q??O??K??�« —b??Ð ≠±

‰Æ‰ ±[≥∞ ≠„μ¥ .b½

≥[μ∞ ≠„μ≤ l¹œË ≠‰Æ‰ ≤ —uÞ«d???³??
« ≠≤

‰Æ‰

‰Æ‰ ∂ ≠„μ¥ —bÐ ≠»U³A�« s¹“ ≠≥

‰Æ‰ ±∂ ≠„μ∂ bMN
 ≠ Ê«b¹bŠ ≠¥

‰Æ‰ ±∂ ≠„μ¥ `�U� ≠ »dF�« bOŠË ≠μ

ÍËUN�« tJ�U?� tF�Ë d²� n�ô« W?�U�0 ‰Ëô« ◊uA�UÐ tÐ ezU?H�« l¹œË t�UOšË œUL?Ž b−�

—cM� bL×� TD�¹ ô Íc�« dLC*«Ë Ê«uH� wKŽË Ê«uH� ÃU(«Ë tK�« ‚“— w½uÞ

U?OKO?�?O?Ý t¹œ«u?ł l� …d¼“ ”U?O�« ÍËU?N�« åW?O½u?Žd?�ò W?H?	uÐË W¹—U?
c?²�« …—u?B�UÐ

iFÐË —uÐœ Ê«Ëd??� d?L?C*«Ë ¨Êd?H�« t?O??łË— ÍËö?Še�« ÍËU?N�« t?F?�Ë ¨d??HMC?žË

¡U	b�ô«

…œU?OIÐ åU?OKO�?OÝò t?Ýd?� “u� b?FÐ W¹—U
c?²�« …—u?B�« v�« ‰eM¹ …d¼“ ”UO�« ÍËU?N�«

Ê«Ëd� »UA�« dL?C*« ·«dýSÐË l¹œË ‰UO)« UO½UŁ ådHMC?žò ‰uKŠË w�UŽ ‰UO)«

¡U	b�ô« bŠ«Ë —uÐœ

—U¹« ±≤ ¡UFÐ—ô« —UN½ W�œUI�« ‚U³��« WKHŠ

‰U?O)«Ë »d?Š Ã—u?ł ¨tK�«b?³?Ž uÐ« ÂuŠd*« Ád?L?C?� l� tJ�U?� —UDOÐ rOKŠ årO?Že�«ò

Æ¡U	b�ô« iFÐË tIOIýË ¨Áb�«ËË Ã—uł

ÆÆÆ d³Ž  U¹d
–

¨tzU???	b???�« b??Š«Ë Êu???NKý Íd?M¼ Âu???Šd*« ÍËU??N?�«  Ëd??O?Ð ·U¹u??Ý œ«u???'« p�U???�

ÆÆÆÃ—uł ‰UO?)«Ë tO�« ‚U²ý« Íc�« tMÞË v�« tK�« ÁœU?Ž« åÂd
 p¹U�ò »d²?G*« dLC*«Ë

—U???L???C?*« —U???³???š«

…b¹b???'« U???N??²K?×Ð

vI????³ð Õ— Ê«uM?FÐË

ÆÆÆÊUM?³� U¹ d???C??š«

Ê«b????O*« ‰u?????O????�Ð

b³Ž w�U?×B�« —b�«

tðb¹d???ł ÷—ô« aO??ý

X% …b¹b'« W?OI?³��«

—U??L???C*« —U??³???š« rÝ«

oO??�MðË …b¹b??ł WK×Ð

oO�u²�« t� vML²½ qOLł

—b??I*«Ë q?O�b�« vI???³??O�

ÆÆÆÆ5M¼«d??L?K� b??ýd*«Ë

Æ‰ULł uÐ« „Ëd³
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السبت 8 أيّار 2021

ور القاصو وأركان اتحاد الكرة الطائرة بح
ــيــة« ــ الــشــا »الـــطـــائـــرة  مـــدربـــي  ــة  ــ دراسـ دورة 
ــم الــــيــــوم ومــــبــــاريــــات اســتــعــراضــيــة ــت ــت ــخ ت

ة ة  دور الدرا و املشار صور الدفعة ا

تختتم اليوم الســبت دورة دراسة املدربن 
ية التي ينظمها  يف الكــرة الطائرة الشــاط
اتحاد الكرة الطائرة عىل دفعتن عىل مالعب 
زيتون( مبشاركة  »يب .يف.يب«)نهر ابراهيم 

اك من تسعن مشارك )ذكور واناث(.
وســيتّقدم الحضور يف اليــوم الختامي 
رئيس االتحاد وليد القاصوف وأعضاء االتحاد 
ية  واعضــاء لجنة الكــرة الطائرة الشــاط
.يحا يف الدورة رئيس لجنة الكرة الطائرة 
ية الالعب الدويل السابق  اييل أيب  الشــاط
شــديد واملدرب الوطني اييل النــار والحكم 
الــدويل جــوين اللّقيس يف ظــل اجراءات 

صارمة للوقاية من وباء »كورونا«.
من  األوىل  الدفعــة  خضعــت  وبعدمــا 
املشــاركن ) العدد االجاميل للمشاركن بل 
95(  لدورة الدراســة منذ اسبوعن بحضور 
أمن عــام االتحاد عصام أبو جــودة واملدير 
التنفيذي لالتحاد اميــل جبور وعضو لجنة 
ية منري شــاهن، ستنخرط   الشــاط الكرة 
الدفعــة الثانيــة يف الدورة اليوم الســبت 
وسيخضع املشاركون فيها اىل امتحان خطي 

عىل غرار الدفعة األوىل.

{ الربنامج {

يت: وعّمم االتحاد برنامج اليوم األخري كا
الســاعة 9.00-9.30- وصول املشاركن 

بالدراسة وتسجيل الحضور
9.30-12.30- دراسة التدريب - الدفعة  الثانية

12.30-13.00-االختبار الخطي
13.00-13.15-اسراحة

13.15-14.00-املباريات االســتعراضية 
للمنتخب الوطني-سيدات ورجال 

14.20-النشيد الوطني اللبناين
14.25-كلمة رئيس االتحاد وليد القاصوف

14.30-تكريم املــرشف واملدرب والثنا 
اللبناين الذي شــارك يف  جولة قطر ضمن 
ية  الشــاط الطائرة  للكرة  العاملــي  الدوري 

واحتل لبنان املركز التاسع من بن 32 فريق.
عىل  املشاركة  شــهادات  14.40-توزيع 
عىل  النجاح  وشــهادات  املشــاركن  جميع 

الناجحن يف دورة الدراسة.
15.00-الصورة التذكارية

ــة ــع ــراب ال ــة  ــم ــزي ــه ال  :  NBA ـــ  ــ ال
نت ــن  ــي ــروكــل ــب ل الـــتـــوالـــي  ــى  عــل

مني بروكلن نتس بهزمية رابعــة توالياً للمرة األوىل هذا 
املوســم، فيام بات لوس أنجليس ليكــرز حامل اللقب مهدداً 
بعدم التأهل مبــارشة إىل األدوار اإلقصائيــة »بالي أوف« 
بتلقيه هزمية جديدة مع االقراب من نهاية املوســم املنتظم 

يف دوري كرة السلة األمرييك للمحرفن.
عىل ملعب »أمريكان أرالينز ســنر« يف تكســاس وبحضور 
4600 مشجع، بات نتس مهدداً بخسارة املركز الثاين يف املنطقة 

الرشقية بسقوطه أمام مضيفه داالس مافريكس 113-109.
ورغــم جهود كايــري إيرفينــ الذي ســجل 45 نقطة، 
ومساهمة كيفن دورانت الذي سجل 20 مع 9 متابعات، فقد 
نتس األمل إىل حد كبري باستعادة صدارة املنطقة الرشقية من 

ز الفائز مببارياته الست األخرية. فيالدلفيا سفنتي سكي
ومع تبقي خمس مباريات له يف املوسم املنتظم، بات نتس 

مهدداً بالراجع إىل املركز الثالث لصالح ميلوويك باكس.
ومني نتس بهزمية سادسة يف 10 مباريات خاضها بوجود 
دورانت يف امللعب بجانب إيرفين وبغياب جيمس هاردن الذي 
ن من إصابة أبعدته عــن املباريات الـ16  مل يتعاف حتــى ا

األخرية.
وبفضــل 24 نقطــة و10 متابعات من الســلوفيني لوكا 
دونتشــيت و23 نقطة من تيم هارداواي جونيور و17 مع 8 
متابعات من دوريان فيني سميث، خطا داالس خطوة إضافية 
نحو حســم تأهله املبارش إىل األدوار اإلقصائية »بالي أوف« 
وليس عرب امللحق الفاصل )بالي إن( املخص للفرق بن املراكز 

7 و10، بتحقيقه فوزه الثامن والثالثن مقابل 28 هزمية.
وأشاد دونتشــيت مبا قدمه مافريكس ضد »فريق ميلك 
إمكانية الفوز باللقب. يتمتعــون بجميع القطع )التوليفة( 
الرائعة لكننا واجهناهم بقوة. كايري قدم مباراة رائعة لكننا 

كنا من حسم األمور«.
وتابع النجم السلوفيني بشأن سعي فريقه للتأهل مبارشة 
إىل األدوار اإلقصائية »نحن نحاول التعامل مع كل مباراة عىل 
حدة وتجنب دورة البــالي أوف )امللحق الفاصل( ل نتأهل 

مبارشة إىل البالي أوف ثم التقدم من هناك«.
ويتواجه صاحبا املركزين الســابع والثامن من كل منطقة 
يف مباراة واحدة عىل أن يتأهل الفائز بها مبارشة إىل األدوار 
االقصائية، فيام يخو الخــارس مواجهة أخرى ضد الفائز 
من مباراة صاحبي املركزين التاسع والعارش، والفائز من هذه 

املواجهة يكمل عقد البالي أوف.
وأقر دونتشيت الذي تلقى خطأ فنياً للمرة الخامسة عرشة 
هذا املوسم، بأن عليه املحافظة عىل رباطة جأشه، موضحاً 
»أنا أتذمر كثرياً وعيل العمل عىل هذه املســألة. عيل أن أبقى 

هادئاً وأال أتكلم )مع الحكام(«.
وحقق مافريكس فــوزه الثامن يف آخر 11 مباراة، وكانت 
جميع هزامئه الثالث يف هذه السلســلة أمام فريق واحد هو 

ساكرامنتو كينغز الفاقد األمل بالتأهل إىل البالي أوف.
خسارة مزدوجة لليكرز بإصابة ديفيس

وبغياب نجمه ليربون جيمس الذي عاد إىل الفريق األسبوع 
املايض بعد ابتعاده عن املالعب لفرة طويلة قبل أن يقرر بأنه 
يحتــا إىل املزيد من الوقت من أجل التعــايف نهائياً، خ 
لوس أنجليس ليكرز جميع مبارياته الثالث املقررة يف املوسم 
املنتظم ضد جاره لوس أنجليس كليربز وهذه املرة بنتيجة 94-
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ومل تكن الخسارة الخميس محصورة بالنتيجة التي جعلت 
حامل اللقب عىل نفس املســتوى من بورتالند ترايل باليزرز 
ســابع املنطقة الغربية مع أفضلية املواجهات املبارشة بن 
الفريقن لصالــح فريق املدرب فرانك فوغــل، إذ خ أيضاً 
خــر أنتوين ديفيس العائــد للتو من إصابة  جهود نجمه ا

أبعدته عن املالعب لتسعة أسابيع.
وكان ديفيس يخــو مباراته الثامنة منــذ العودة من 
إصابتن يف ربلة الســاق ووتر أخيل لكنه مل يكملها، إذ غادر 
امللعــب قبل دقيقتن و50 ثانية عــىل نهاية الربع األول ومل 

ينضم مجدداً إىل زمالئه نتيجة إصابة يف ظهره.
وبعد هذه الخســارة، يجد حامل اللقب نفســه يف موقف 
ال يحسد عليه قبل ســاعات من مواجهته لباليزرز الجمعة 
يف مباراة ســتجعله خار املراكز الستة املؤهلة مبارشة إىل 

البالي أوف يف املنطقة الغربية.
ومن جهته، عــزز كليربز، الضامن تأهلــه، مركزه الثالث 
بتحقيقه فوزه الـ45 هذا املوسم بفضل األداء الجامعي حيث 
، وعىل رأسهم  وصل سبعة من العبيه اىل العرش نقاط أو أك
ريرات حاسمة( وكواهي  بول جور )24 مع 7 متابعات و5 

ريرات حاسمة(. لينارد )15 مع 8 متابعات و6 

حلة وبيروت سلة : بيبلوس وبعلب و
الية اللبنانية باالمارات إلى نهائيات ال

لو وصور ارا بي  

وت وصيدا  لقاء ب
اســتكملت بطولة الجالية اللبنانية بكرة السلة يف االمارات 
العربية املتحدة من تنظيم »ســبورتس مانيــا - ديب« وتحت 
إرشاف مجلس ديب الريايض واالتحاد االمارايت يف كرة السلة.

هذه البطولة هي األوىل من نوعها يف االمارات حيث تجمع 
مثانية فرق مؤلفة من العبن لبنانن مغربن يف االمارات. 

: فاز فريق بعلبك  ويف ما ييل نتائج مباريات دور ربع النها
عىل فريق طرابلس يف مباراة حامسية وكان أفضل العب يف 
املباراة محمد عطّــار. يف املباراة الثانية فــاز فريق بيبلوس 
عىل فريق صور وكان ويل بشــارة األفضل يف اللقاء. أما يف 
املباراة الثالثة فقد حقــق فريق زحلة فوزه الرابع عىل التوايل 
يف البطولة عىل حساب فريق جونيه وكان أفضل العب كريم 
طباجا. واختتمت املباريات ربــع النهائية األخرية بفوز فريق 

بريوت عىل فريق صيدا ونال جوين منر جائزة أفضل العب.
وســيواجه فريق بيبلوس يف النصف نها فريق بعلبك 

ومن الجهة الثانية يواجه زحلة فريق بريوت.

صربيا ببطولة  شــاركــ   Gymbo ــادي  نـ ة  بع
وريــتــا نــصــرالــلــه وصــيــفــة فــي الــتــرتــيــ الــعــام

بيا  شاركت بعثة نادي  Gymbo، ببطولة 
»RITAM CUP 2021«، التــي أُقيمت فعالياتها 

يف العاصمة  بلغراد.
اللبنانيات   ويف ما ييل اســامء الالعبــات 
اللوايت شــاركن يف البطولة  ا: أليسيا صادق، 
ورينا  مارديني  ياســمينا  ســتيتيه،  بريسيال 

نرصالله.
وفازت املتســابقة رينا نرصالله باملركز األول 

)Ball( ، واحتلت املركــز الثاين بالرتيب  العام 
من املسابقة.

 ،Gymbo الجدير ذكره، أن مشاركة بعثة نادي
كانت مبثابة تحضري لكل من املتسابقتن أليسيا 
اللتن ستشاركان  ســتيتيه،  وبريسيال  صادق 
ببطولة كأس العامل للجمبــاز االيقاعي، والتي 
ســُتقام فعالياتها يف باكو- أذربيجان الشهر 

الجاري .

نانية ة الل ع ال الل ا ن نانية ري لة الل وي ال

ــنــان فـــي كـــرة الـــقـــدم : ــب نــصــ نــهــائــي كـــأس ل
ــار  الــبــر الــيــوم ــصـ ــاء واألنـ ــصــف ــمــة  ال الــنــ

فريق النجمة

فريق الصفاء

ار ن فري ا

مباراتا  الســبت  اليوم  تقام 
النها ملســابقة  الدور نصف 
القدم،  لبنــان يف كــرة  كأس 
 ، حيث يلتقي األنصار ضد الرب
الصفاء،  مبواجهــة  والنجمة 
علام بأن املباراة النهائية ستقام 

األربعاء املقبل.
عبد  أمن  ملعب  ويستضيف 
النــور يف بحمــدون مواجهة 
، حيث يطمح  والــرب األنصار 
األول بقيــادة مدربــه روبرت 
األداء  الســتكامل  جاســربت 

الكبري وتسجيل انتصار جديد.
ومــن جهته يطمــح الرب 
حجازي،  فــؤاد  مدربه  بقيادة 
الســتعادة ذكريات عام 1993، 
باللقب  عندما تــو األصفــر 
بعدما عــرب األنصار يف األدوار 

التأهيلية.
من  بنخبة  األنصار  ويتسلح 
العبي منتخــب األرز يتقدمهم 
معتوق،  حســن  لبنــان  قائد 
وأحمد  موين  شــعيتو  وحسن 

حجازي وغريهم.
يف حــن يتســلح الــرب 
بكوكبة مــن الالعبن املميزين 
واملهارين، عىل رأســهم فضل 
عنر وحســن العوطة وأحمد 

الخطيب.
الالعب  املبــاراة  عن  ويغيب 
املخرضم يف صفوف الرب وليد 
إسامعيل، بداعي تراكم البطاقات 

الصفراء.
ويســتضيف ملعب مجمع فؤاد شهاب يف 
جونية لقــاء النجمة والصفــاء، حيث يأمل 
النجمة بقيادة مدربه مو حجيج للســري 
نحو اللقب ومصالحة جامهريه بعد خســارة 

الدوري.
يف حن يطمح الصفاء بقيادة محمد الدقة، إىل 
مفاجأة النجمة، وإثبــات األداء املميز منذ قيادته 

للفريق.
ويتســلح النجمة بنجومه خليل بدر ومحمود 
سبليني وحســن كوراين، يف حن تحوم الشكوك 
حول مشاركة خالد تكجي وعيل طني السييس 

لإلصابة.
ومن جهته يتســلح الصفــاء بنجمه املخرضم 
أكرم مغريب، ومجموعة من الالعبن الشباب مثل 

حيدر خريس ومو الطويل وغريهم.

الــقــدم كـــرة  ــي  ف املحلية  ــة  ــيـ األوروبـ ــبــطــوالت  ال
اليوم تشلسي  سيتي   ومان  أتلتيكو  برشلونة  

القمة بن برشلونة وأتلتيكو  ســتكون مباراة 
مدريد اليوم الســبت عىل ملعــب »كامب نو« يف 
برشــلونة، محط أنظار الجميــع، نظراً ألهميتها 
القصوى يف تحديد مســار بطل الدوري االسباين 

لهذا املوسم، وذلك قبل 4 مراحل من النهاية.
الرتيــب برصيد 76  أتلتيكــو مدريد  ويتصدر 
نقطة، مقابــل 74 لكل من ريــال مدريد الثاين 
الثالث الذي كان أهدر فرصة ذهبية  وبرشــلونة 
لتصدر الــدوري قد يندم عليها كثــرياً، وذلك بعد 

خسارته أمام غرناطة )1-2( يوم االثنن الفائت.
ميني  وهو  مبنافســيه،  مدريد  ريال  ويرب 
النفــس أن تنتهي املبــاراة يف الـــ »كامب نو« 
بالتعادل، أو خســارة أتلتيكو، يك تسنح الفرصة 
أمامه النتزاع الصدارة يف حال فوزه عىل اشبيلية 

يف مباراة القمة الثانية التي ستقام غداً األحد.
ويف ما ييل برنامج مباريات املرحلة 35 بتوقيت 

بريوت :
- السبت :

ديبورتيفو أالفيس - ليفانتي )الساعة 15.00(
برشلونة - أتلتيكو مدريد )الساعة 17.15(

قاد - هويسكا )الساعة 19.30(
أتلتيك بلباو - أوساسونا )الساعة 22.00(

- األحد :
خيتايف - إيبار )الساعة 15.00(

فالنسيا - بلد الوليد )الساعة 17.15(
فياريال - سلتا فيغو )الساعة 19.30(

ريال مدريد - اشبيلية )الساعة 22.00(
- االثنن :

ريال بيتيس - غرناطة )الساعة 22.00(
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :

1- أتلتيكو مدريد 76 نقطة من 34 مباراة
 -2ريال مدريد 74 من 34

3- برشلونة 74 من 34
4- اشبيلية 70 من 34

5- ريال سوسييداد 53 من 34

{ انكلرا {

يستعد مانشسر ســيتي لإلعالن رسمياً عن 
تتويجه بطالً للدوري االنكليــزي املمتاز يف كرة 
القدم، عندما يســتضيف تشــليس اليوم السبت 
ضمن املرحلة 35، يف بروفة ممتازة للفريقن قبل 
املواجهة املرتقبــة بينهام يف نها دوري أبطال 
أوروبا يوم الســبت يف 29 أيار الجاري يف مدينة 

اسطنبول الركية.
ويتقدم ســيتي عــىل أقرب منافســيه جاره 
مانشســر يونايتد بفارق 13 نقطة قبل 4 مراحل 
عىل النهاية، لكن فريق »الشــياطن الحمر« ميلك 
مباراة مؤجلة، وبالتايل ما زال بإمكانه حســابياً 
جمع 15 نقطة، لكن فوز مانشســر سيتي عىل 
تشــليس اليوم ســريفع الفــارق اىل 16 نقطة، 
وعندها سيتو بطالً رسمياً حتى ولو فاز يونايتد 

بجميع مبارياته الباقية.
ويف ما ييل برنامج مباريات املرحلة 35 بتوقيت 

بريوت:
- السبت :

ليدز يونايتد - توتنهام )الساعة 14.30(
شــيفيلد يونايتد - كريســتال باالس )الساعة 

)17.00
مانشسر سيتي - تشليس )الساعة 19.30(

ليفربول - ساومثبتون )الساعة 22.15(
- األحد :

ولفرهامبتون - برايتون )الساعة 14.00(
)الساعة  يونايتد  - مانشســر  أســتون فيال 

)16.05
وست هام يونايتد - ايفرتون )الساعة 18.30(

أرســنال - وســت بروميت ألبيون )الساعة 
)21.00

- االثنن :

فولهام - برينيل )الساعة 22.00(
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :

1- مانشسر سيتي 80 نقطة من 34 مباراة
2- مانشسر يونايتد 67 من 33

3- ليسر سيتي 63 من 34
4- تشليس 61 من 34

5- وست هام يونايتد 58 من 34

{ أملانيا {

سيكون بايرن ميونيخ أمام فرصة التتويج بلقب 
اليوم  الدوري األملاين لكرة القدم )البوندســليغا( 
السبت، حن يســتضيف بوروسيا مونشنغالدبا 
عــىل ملعب »اليانــز أرينــا« يف ميونيخ، ضمن 

املرحلة 32.
يح ل  ويحتــا بايرن ميونيــخ اىل فوز 
يحتف باللقب، لكنــه قد يتو بطالً قبل انطالق 
مباراته اليوم، يف حال خســارة اليبزي منافسه 
وند يف مباراة قمة  الوحيد أمام بوروســيا دور
نها مسابقة  ملواجهتهام يف  »بروفة«  ستكون 
الكأس عىل امللعب األوملبي يف العاصمة برلن، يوم 

الخميس املقبل يف 13 أيار الجاري.
ويف ما ييل برنامج مباريات املرحلة 32 بتوقيت 

بريوت :
- السبت :

وند - اليبزي )الساعة 16.30( بوروسيا دور
فريدر برمين - باير ليفركوزن )الساعة 16.30(

فولفسبور - يونيون برلن )الساعة 16.30(
هوفنهايم - شالكه )الساعة 16.30(

مونشــنغالدبا  بوروســيا   - ميونيخ  بايرن 
)الساعة 19.30(

- األحد  :
كولن - فرايبور )الساعة 14.30(

)الســاعة  ماينتس   - فرانكفــورت  أينراخت 
)16.30

هرتا برلن - أرمينيا بيليفيلد )الساعة 19.00(
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :

1- بايرن ميونيخ 71 نقطة من 31 مباراة
2- اليبزي 64 من 31

3- فولفسبور 57 من 31
4- أينراخت فرانكفورت 56 من 31

وند 55 من 31 5- بوروسيا دور

{ ايطاليا {

بعدما حسم انر ميالن رسمياً اللقب ملصلحته، 
املراكز األوروبية،  األنظار نحو الرصاع عىل  تتجه 
إذ ميلك كل من أتاالنتا الثــاين ويوفنتوس الثالث 
وميالن الرابع 69 نقطــة، ونابويل الخامس 67، 
والتســيو الســادس 64، وذلك قبل 4 مراحل من 

نهاية الدوري.
ويف ما ييل برنامج مباريات املرحلة 35 بتوقيت 

بريوت :
- السبت : أودينيزي - بولونيا )الساعة 16.00(

سبيزيا - نابويل )الساعة 16.00(
انر ميالن - سامبدوريا )الساعة 19.00(

فيورنتينا - التسيو )الساعة 21.45(
- األحد  :

جنوى - ساسولو )الساعة 13.30(
بارما - أتاالنتا )الساعة 16.00(

هيالس فريونا - تورينو )الساعة 16.00(
بينيفينتو - كالياري )الساعة 16.00(

روما - كروتوين )الساعة 19.00(
يوفنتوس - ميالن )الساعة 21.45(

ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :
1- انر ميالن 82 نقطة من 34 مباراة

2- أتاالنتا 69 من 34
3- يوفنتوس 69 من 34

4- ميالن 69 من 34
5-  نابويل 67 من 34

بــــطــــولــــة لــــبــــنــــان فــــــي كــــــــرة الــــســــلــــة :
الصدارة يحسم  والرياضي  الحكمة  يهزم  الشانفيل 

ة ارا الشانفي وال  

حقق الشانفيل فوزاً مهامً عىل الحكمة 
والثاين   ،)12-27( األول  الربع   ،)78-86(
)46-37(، والثالــث )64-59(، يف املباراة 
التــي جرت أمــس الجمعة عــىل ملعب 
الشــانفيل يف ديك املحدي، ضمن املرحلة 
التاسعة من بطولة لبنان »أكس أكس أل« 

يف كرة السلة.
وكان الخــاميس اييل رســمت وجوزيف 
الرشتوين وكريم عز الدين وجاد بيطار ورالف 
عقل األفضل يف صفوف الشانفيل، إذ سجل 
ريرات  األول 25 نقطــة و6 ريباونــدز و5 
حاســمة، والثاين 16 نقطــة و3 ريباوندز 
ريرات حاســمة، والثالث 14 نقطة و7  و4 
ريرات حاســمة، والرابع 13  ريباوندز و3 
نقطة و4 ريباوندز، والخامس 11 نقطة و8 

ريرات حاسمة. ريباوندز و4 
ويف صفوف الحكمة، ســجل كريستوف 
خليل 22 نقطة و8 ريباونــدز، وعيل مزهر 
ريرات حاسمة،  15 نقطة و3 ريباوندز و7 
ريباوندز،  و13  نقطــة   11 مخلوف  وتياغو 
ومارك خويــري 11 نقطة و11 ريباوندز و4 
ريرات حاســمة، وروين فهد 10 نقاط و2 

ريرات حاسمة. ريباوندز و4 
الصدارة ملصلحته  الريايض بريوت  وحسم 
يف نهاية مرحلة الذهاب، بفوزه عىل مضيفه 
بــريوت )72-64(، الربــع األول )11-18(، 
يف   ،)46-48( والثالــث   ،)23-35( والثاين 

املباراة التي جرت أمس األول الخميس.
املباراة،  االفضــل يف  أمري ســعود  وكان 
ريرات حاســمة  بتســجيله 23 نقطة و4 
و3 متابعــات، يف حن أحــرز نجم بريوت 
ريرة  مروان زيادة 18 نقطة و14 متابعة و

حاسمة وحيدة.
ورفع الريــايض رصيده إىل 17 نقطة يف 
املركــز األول، يف حن بقى بريوت سادســا 

برصيد 14 نقطة.
وعىل ملعب راهبات القلبن االقدسن، فاز 
األول  الربع  أنيبال )67-85(  الهومنتمن عىل 
)13-17(، والثــاين )38-33(، والثالث )54-

.)52
وكان العب الهومنتمن باســل تقي الدين 
االفضل يف املباراة، بتســجيله 23 نقطة مع 
19 متابعة، يف حن سجل العب أنيبال أندريه 

تنوري 17 نقطة.



VOI½

¡UM¼

q¹b¼

 «“«“—Ë

Âu�

UO³�u�u�

UO½—uHO�U�

wAð«d�

W¼UłË

X�Ë

ÆÊUH¹d¹

∫·ËdŠ W²Ý s�

WOÐË—Ë√ W�Ëœ 

bMN�«

oÐU	�« q(«

qL(« ˝

©ÊU	O½ ≤∞ ‡ —«–¬ ≤±®

w²�« W?O?C?I�« qŠ w� p	?H½ vKŽ b?L?²?Ž«

W?−O?²½ v�« qB²?ÝË …d?²� cM� p�UÐ qG?Að

WDO;« …bO'« ·ËdE�« s� bH?²Ý« ÆWO{d�

 ÆUO�UŠ pÐ

—u¦�« ˝

©—U¹« ≤± ‡ ÊU	O½ ≤±®

¡«“u'« ˝

©Ê«d¹eŠ ≤± ‡ —U¹« ≤≤®

ÊUÞd	�« ˝

©“u9 ≤≥ ‡ Ê«d¹eŠ ≤≤® 

bÝô« ˝

©»¬ ≤≥ ‡ “u9 ≤¥®

¡«—cF�« ˝

©‰uK¹« ≤≥ ‡ »¬ ≤¥®

Ê«eO*« ˝

©±  ≤≤ ‡ ‰uK¹« ≤¥®

W³?ÝU×?�Ë q�Q²�« v�« qO1 Âu?O�« pł«e�

W?OKLŽ q?zU	0 ÂU?L?²¼ô« dO?¦?� X½√ ÆfHM�«

pðU?O?Š —u?�QÐ q�UJ�« ÂU?L?²¼ô« sŽ „b?F?³ð

ÆWÒ�U)«

»dIF�« ˝

©≤  ≤± ‡ ±  ≤≥®

”uI�« ˝

©±„ ≤± ‡ ≤  ≤≤®

Íb'«  ˝

©≤„ ≤∞ ‡ ±„ ≤≤®

u�b�«  ˝

©◊U³ý ±π ‡ ≤„ ≤±®

 u(« ˝

©—«–¬ ≤∞ ‡ ◊U³ý ≤∞®

w� b¹b?ł ŸËdA?� Í√ w� ÷u?)« VM&

·dD�« qÒL?% ô ÆW×{«u�« d?Ož …d?²H�« Ác¼

pM� VKD?O?Ý t½_ pK�U?A?�Ë p�u?L¼ d?šü«

 Æd�c²�« ÂbŽ

W???Šd???HÐ p?M� Êu???³¹d???� r?¼ s� „—U???ý

Ê√ s	�« w� —U?³J�« b?F?	O?ÝË ¨rNðU?³?ÝUM�

—u??�_« c?šQ?ð Ê√ pOKŽ Æp�U??L??²¼« rN??ODFð

 ÆW½uO�Ë WÞU	³Ð

ÊËœ s� —b?J�«Ë oKI?�« iFÐ s?� w½U???Fð

„dð«Ë —u????�_« f?�U????Fð ô Æ`?{«Ë V³????Ý

p�«b¼√ v�« ‰u?�uK� w¼ UL� d?O	ð ¡U?Oý_«

 ÆÂö	Ð

q³� Y¹d²K� pF�bð …b¹bł ¡UOý√ nA²Jð

…b?O??'« ‰uK(« ÆW?Ý«—œ Ë√ WM?N?� —U?O??²?š«

Ác¼ w� VF� —U?O²?šô« sJ�Ë p�U�√ …dO?¦�

 ÆWKŠd*«

«–« ÆW?O??�U?Š W?A??�UM� jÝË p	??H½ b?&

p²?¾?O?A* ÊËd?šü« ŸU?BM¹ ÊQ?Ð Vždð XM�

t¹b� ’U??�??ý_« b??Š« „UM¼ Ê_ «—c??Š sJ�

 ÆUN	H½ W³žd�«

¨‰ƒU?H?²�«Ë W??O�U?F�«  U¹uMF*U?Ð kH?²?Š«

q¼√ p½_ p	??HMÐ …d?O??³J�« p²??IŁ b?F??²?Ý«Ë

bO?Fð WL?O�  «bŽU?	� U?³¹d� pOðQ?²Ý Æp�c�

 ÆpŽU{Ë√ v�« Ê“«u²�«

c??šQðË ¡U?Ðd??�_«Ë q¼_UÐ p	??H?½ jO??%

s� ‰UBð« ÆUN½Ëb	¹ w²?�« WMOL¦�« `zUBM�«

sJð r� …Ò—UÝ —U?³šQÐ pOðQ¹ qL?F�« w� qO�“

 Æ«bÐ√ UNF�u²ð

o¹d?D�« pK?Ý«Ë VzU???B?�« pÝb???Š l?³ð«

qŠ vK?Ž —œU?� X½√ Æp?�«b¼√ p� oI??×¹ Íc�«

sD� p½_ ¨W??B¹u?Ž X½U??� U?L?N??�  öJA*«

 ÆW1eF�« ‚œU�Ë

bOIFð Âb?ŽË nDKÐ ·dB²�« vKŽ ’d%

»u¼u?� X½√ ÆwKzU?F�« b?OF?B�« vKŽ —u?�_«

`³ý œUFÐ«Ë p¹dA�« l� ¡«uł_« VOÞdð w�

 ÆZMA²�«

—U??³??š_UÐ ¡wK?� t?³??% Íc?�« h�??A�«

oÐ«Ë g?OD�«Ë Ÿd????	???²?�« VM& Æ…Ò—U????	�«

vK?Ž œU??L???²??Žô« p?½UJ�UÐ ÆU?zœU¼Ë UMO???�—

 Æp� XFD� w²�« œuŽu�«

≤∞≤± —U¹√ ∏ X³	�« ±±±±±±±±

W??????????????????O??‡??‡??‡?K??‡??‡??‡??�??‡?‡??‡??ð ”ULý VOKO� ∫ œ«bŽ«

∫ ÎU¹œuLŽ ›

∫ ÎUOI�« ›

oÐU	�« q(«

∫ ÎU¹œuLŽ › ∫ ÎUOI�« ›w?	?½d???????� f?O?z— ‡±∞

w� Íd?E½ W???N???łË ¨qŠ«—

 Æd�_«

qL??F???²??	¹ ¨»d??Ý ‡±±

¨·Ëd?F?� Ê«uO?Š ¨”Ód?HK�

 Æ¡wA�« u×½ ÁbOÐ Òb�

w?½U???????????¦?�« r?Ýô« ‡±≤

¨q?Š«— w	?½d???????� wz«Ëd?�

 ÆbO�√

p?M?O???????Ž√ Ò̈d????????³?¹ ‡±≥

 ÆWÐbMK� ¨„b¹ƒ√Ë

¨W??O??	½d??� WM¹b??� ‡±¥

 ÆÊËeÒO2 ¡U¼e½

 ÆdNI½Ë vKŽ ÈuI½ ‡±μ

ÆvKŽ ÓVCž ¨Ÿu& ‡±∂

ÆtðbÓŽUÝ ¨ÓVFð ‡±∑

W?¹d?????B?????� WK?¦2 ‡±∏

Æ…—uB�« W³ŠU� WKŠ«—

 ÆwKOAð w� Q�d� ‡±

V?ðU??????�Ë d??????ŽU??????ý ‡≤

 ÆX�u�« —U� ¨ÍeOKJ½≈

W�Ëœ ¨WO	?½d� WM¹b� ‡≥

 ÆW¹uOÝ¬

ÊuŁœU???×?¹Ë ÊË√b???³¹ ‡¥

 Æqš«b� ¨d�_UÐ

¨d???�_« w� Êu?KB???H¹ ‡μ

 Æd³Ž√

iO?????I½ ¨Ó‰U????łË Ó—«œ ‡∂

 ÆdA½√

Óq?�√ ¨n¹d????????F???????²K?� ‡∑

 ÆwM½Òd� ¨ÂUFD�«

¨w?	½d??????� Q?????�d??????� ‡∏

 Æ«Ëdšœ«

¨w½b¼UA¹ ¨»c?Ž ¡U� ‡π

 ÆVB½ …«œ√

s� Ÿu½ ¨«b??ł W?KO??L??ł ‡∑

 ÆÔtK¼UÝË tÓHÞô ¨dO�UBF�«

VF?� ¨n¹d??ýË rN?ý ‡∏

 ÆqLFð ¨»ËUł√ ¨pK	*«

¨UJM� Íd?	� oÐUÝ rÝ≈ ‡π

 ÆWO�dO�√ W�Ëœ ¨WO½U*√ WM¹b�

.œ√ s?� Ór?F?Ô½ U???????????� ‡±∞

¨W???OJO???−K?Ð WM¹b???� ¨÷—_«

 Æ—uOD�« s� ¨sLC½

Âb½ ¨ÂËd?J�« ”«Òd????Š ‡±±

 ÆU½b�«Ë ¨dÒ	%Ë

¨wJO−K?Ð w�UD¹« sG� ‡±≤

rÝô« ¨qŠ«— w½UM³� w�U?×�

 Æw�dO�√ q¦L* w½U¦�«

W�Ëœ ¨»u????³???(« s� ‡±≥

e?ÒO2 ·dŽ t� dzUÞ ¨W?OÐË—Ë√

 ÆtÝ√— vKŽ

ÊUB?Š …dJ� VŠU� ‡±

W??????L?????×?K� q?DÐ …œ«Ëd?Þ

¨”Ëd??O??�u??N?� W??	¹œËô«

Á—Ëcł s� Ãd�?²	Ôð  U³½

 Æ—uDF�«

m????C???/Ë „u????K???½ ‡≤

 ÆV½d� ¨ÈÓb½ ¨ÂUFD�«

¨W??OÐË—Ë√ W??L?�U??Ž ‡≥

f?O?zd� w?½U????????¦?�« r?Ýô«

ÆqNÝ ¨wI¹d�«

WM¹b?� ¨vKŽ X³?C?ž ‡¥

 ÆWO�UD¹«

¨U?H?O?F?{ U?�?H½ ÓaH½ ‡μ

¨7*« w� …bKÐ ¨ÓÕd� ¨gzUŽ

 Æ»uŁ« b¹

¨Íd????B????� d???N????ý ‡∂

 Æ„d²ð ¨w½U½u¹ ·u	KO�

UA¹œU� Ò̈rK¹ ¨sŠ ‡±∞

.œU� XO½√ ‡±±

ÍU½ ¨Òrý ¨«ËÒd� ‡±≤

X�Óu�Ë ¨ —d� ¨sþ ‡±≥

QD¹ ¨ÓÊb� ¨ÃËd½ ‡±¥

«ÒdÐ ¨·—«Ë ‡±μ

t³ð«— ¨sLŽ ‡±∂

ÊË ¨t�e¼ ‡±∑

dNE� bLŠ« ‡±∏

»UÒD)« sÐ dLŽ ‡±

qš ¨XýdÐ b�uðdÐ ‡≤

«uFLÞ ¨œ—Ë ¨»√œ ‡≥

VKA� ¨wL� ¨Á¬ ‡¥

U¼Òb� ¨öÝ ¨XMÒI� ‡μ

U¼Òœ—√ ¨ uŠ ‡∂

Í_ ¨—uÒL	�« ¨s� ‡∑

qŠ“ ¨Ê«bF�« ‡∏

Êô ¨o½— ¨«œ“U� ‡π

Â √  ¨ d − ² �

r N ½Ò d 9  ¨ — U � ô  ¨ b ³ �  ‡ ∑

¨‘U??I½ ÊË—U??� Ò̈d ??š  ‡ ∏

œ“ ¨·œ

¨Êu�œU� ¨—œ ¨gDAÞ ‡π

rÒ�—

k¼UÐ ¨Íœ ¨tJÒK9√ ‡±∞

…d¹u½ rOK(« b³Ž ‡±±

— u Ð U D � «  ¨‘ô« Ò̈uš ‡±≤

¨ U ??² ?¹ — U ½  ¨ w ½ « Ë _ «  ‡ ± ≥

] s ¼

k � U Š  r O K ( «  b ³ Ž  ‡ ±

s ½ —  ¨ Ê «  ¨ Ê u I ¼ « d �  ‡ ≤

Ë √  ¨ “ √  ¨ X ½  ¨ V ð —  ‡ ≥

u � U M ¹ b � «  Ò̈ X �  ¨ u Ð  ‡ ¥

¨ w ?� U ????????F � «  ¨ Â u ?K ?½  ‡ μ

U N Ž u ł —

¨ b ?????????????Ý  ¨ f ?¹ — œ ≈  ‡ ∂

…“—√

ÊUÐUO�«

 UŽUL²ł«

«d²KJ½≈

œ—«Ëœ«

U½U¹b½«

UO½U³Ý«

…œ«—«

d×Ð

bMÐ

Ê«dO�Uð

sLŁ

5K�Uł

eł

WO½uł

—UBŠ

jš

q³Žœ

—uNM�œ

5łu¹œ

W�—

e�—

U³�UÝ

užUJOý

ÊUN¹dý

 UM¹uŽ

bLž

UO³�Už

Âu²½U�

U	½d�

UMO²M�U�

∫q(« WI¹dÞ

 U??FÐd*« ú??�«

W?³ÝUM*« ÂU?�—_UÐ

◊d?ý π v�« ± s�

r�d?�« —«dJð Âb????Ž

w� …d??� s� d?¦??�«

d?O?G??� lÐd?� q�

π s???� n??�R???*«®

q� w�Ë ¨© U½U?š

w?I??????????????�« j?š

w?� Íœu?????L?????ŽË

 U???????????????F??Ðd?*«

lÐd*«Ë …dO?GB�«

ÆdO³J�«

SUDOKUoÐU	�« q(«

Ã«dÐô«

d?N?ý√ s� d?Ó³?²?F¹ ÆqŠ«— w?�UD¹≈ d?ŽU?ýË wz«Ë—Ë VðU?�

w� …Òu?�Ë W�U?�√ r¼d?³�√Ë ¨w�UD¹ù« »œ_« w?� d¦M�« »U?Ò²?�

 Æs¹dAF�« ÊdI�«

 ∫XFLł «–≈ Æ·ËdŠ WF	ð s� n�R� tLÝ≈

 Æ«d²KJ½≈ „uK� s� Ω∏´≥´π´μ´∏´≤

Æ»uFA�« s� Ω∏´≤´≥´±´π

ÆWOI¹d�« WL�UŽ Ωπ´≥´±´∑

 ÆWOI¹d�« WL�UŽ Ω≥´π´±´∏

Æ «—UOÝ W�—U� Ω∑´∏´≤´¥

 Æ‰“UM� Ω≥´μ´∏

 ÆsL¦�« lHðd� Ω¥´π´∂

Æw{—¬ ”UOI� Ω≥´∑

u¼ s�

øw¼ s�
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

V¹œ bL×� ∫ oÐU	�« q(«     

…dOGB�« WJ³A�«

 Æqz«u	�« qIMð WMŠUý ‡±

u?Ð√ ”U?????O�« ‡?� Ê«u¹œ ‡≤

ÆWJ³ý

VðU????�Ë ·u????	KO????� ‡≥

 ÆÍeOKJ½≈

¨W??????O??????³M?ł_UÐ X?½√ ‡¥

 ÆÈœUMLK�

vKŽ t???FKD½Ë t??L?KF½ ‡μ

Æd�_«

 Æ«Óu�UÝ ‡±

 Æ«bO�«œ ‡≤

 ÆÊUÐUO�« ‡≥

±∂∑∞ WMÝ ‡¥

 Æw�UÐ …d¹eł ‡μ

 Æw½U¦�« wLKŠ ”U³Ž ‡∂

 ÆWK�½ 5�√ ‡∑

±π∞π WMÝ ‡∏

ÆuÝuð Â«b� n×²� ‡π

 ∫U¹œu???L??Ž ∫U????O????I????�√

μ    ¥    ≥    ≤ ±

±

≤

≥

¥

μ

V¹œ bL×�

ø

pðU�uKF� d³²š«

μ∏ s� d¦?�_ ÓrJŠ Íc�« wK¹“«d³�« —uÞ«d³?�ô« rÝ≈ U� ‡±

ø±∏∑∂ WMÝ ÊUM³� —«“Ë ¨U�UŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W¹dJM²�« WFM�_« ‰ULF²Ý≈ dJ²Ð≈ Íc�« VFA�« rÝ≈ U� ‡≤

 øh�d�«  öHŠ w�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ô ∫t�uIÐ dN?²ý≈ Íc�« .bI�« w½U½uO�« d?ŽUA�« u¼ s� ‡≥

 øt¹bŽUÝ …Òu�Ë tO�b� WHš “d³¹ Ê√ s� d¦�√ qÔłdK� d��

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

d?×Ð U?NM?� Ãd?�¹ w²�« W?O?I¹d?�ô« …d?O??×?³�« rÝ≈ U?� ‡¥

 øq³'«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

sŽ ¡U?MG�« c???š√ Íc�« w	�b?½ô« wI???O??Ýu*« u?¼ s� ‡μ

 ø»«dG�« t³A¹ dzUÞ rÝ≈ vKŽ tLÝ≈Ë ¨wK�u*« o×Ý«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 U¹ôu?�« w� ÓlMÔ� Êu?¹e??H?Kð ‰Ë√ Ód???Nþ WMÝ W?¹√ w� ‡∂

 øWO�dO�_« …b×²*«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Ãd??�??� s� XłËe?ð w²�« W??O½UM³?K�« W½UMH?�« w¼ s� ‡∑

 ø UOMOFÐ—ô« w� v�Ë_« dB� WL$ ‡Ð X³ÓIÔ�Ë ¨ÍdB�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

pÐ nÝu¹ U?NO?� w�uð w²�« W?O�UD¹ô« WM¹b*« rÝ≈ U?� ‡∏

 øÂd�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‡Ð VÒIKðË b¹u?	�« ‰UL?ý w� lIð w²�« WM¹b*« rÝ≈ U?� ‡π

 øÂöE�« WM¹b� ‡Ð UC¹√Ë ¨»öD�« WM¹b�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 ∫U¹œu???L??Ž ∫U????O????I????�√

oÐU	�« q(«

 ÆÊ«“u� ‡±

 ÆVKO�« ‡≤

 ÆUOMOž ‡≥

 ÆWM¼«Ë ‡¥

 ÆWŽUÒLÝ ‡μ

 Æ”užô ‡±

 ÆÂUO�Ë ‡≤

 ÆUNM¹“ ‡≥

 ÆlMO�« ‡¥

 ÆWðU³½ ‡μ

 Æ«Óu�UÝ ‡±

 Æ«bO�«œ ‡≤

 ÆÊUÐUO�« ‡≥

±∂∑∞ WMÝ ‡¥

 Æw�UÐ …d¹eł ‡μ

 Æw½U¦�« wLKŠ ”U³Ž ‡∂

 ÆWK�½ 5�√ ‡∑

±π∞π WMÝ ‡∏

ÆuÝuð Â«b� n×²� ‡π

pðU�uKF� d³²šô oÐU	�« q(«



ــن دخــــــــول أراضـــيـــهـــا ــ ــن« مـ ــ ــديـ ــ ــاسـ ــ ــلـــيـــن وفـ ــع مـــســـؤولـــيـــن لـــبـــنـــانـــيـــيـــن »مـــعـــطـ ــنـ ــمـ فـــرنـــســـا تـ
ــري ــ ــري ــ ــح ــ ــد اعـــــــتـــــــذار ال ــ ــع ــ ــة مــــــا ب ــ ــل ــ ــرح ــ ــة بـــــــــدأت االســــــتــــــعــــــداد مل ــ ــي ــاســ ــ ــي ــ ــس ــ الــــــقــــــوى ال
ــة ــ ــي ــ ــب ــ ــط ــ ــات ال ــ ــ ــزم ــ ــ ــل ــ ــ ــت ــ ــ ــس ــ ــ ــد الـــــــــــدواجـــــــــــن امل ــ ــ ــع ــ ــ رفـــــــــــع الــــــــدعــــــــم انــــــــطــــــــلــــــــق... ب

تعتبر  املـــتـــحـــدة  ــم  ــ ــار...واألم ــ ــف ــ ــن ــ ــت االســ إلــــى  تـــدعـــو  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــل  ــائ ــص ــف ال
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تحررها من التزامها بتشكيل حكومة اختصاصين، الفتة 

اىل جملة اســامء لخالفة الحريري يجري التداول بها، اال 

ان مــا قد يبدي حظــو احدها، هو قدرته عىل الحصول 

عىل اكرب عدد ممكن من اصوات النواب«.

{ انتحار جامعي {
ره الصحايف بعد انتهاء زيارته  وكان لودريان اســتبدل مؤ
اىل بــريوت بلقــاء مصغر مع عدد مــن االعالمين يف قرص 
الصنوبــر اكد فيه أن »العقوبات التي أعلنت ليســت اال بداية 
الطريق يف مســار عقوبات متشدد«. وقال »قبل مأساة 4 آب 
كانت فرنســا اىل جانب لبنان يف مواجهة األزمة التي عصفت 
به، وخصصــت اثر االنفجار اك من 85 مليون يورو ملجاالت 
ولويات«. وأوضح أنه »مقابل التعطيل  أربعــة حددتها وفقا ل
ارســه القوى السياسية ملست حيوية املجتمع املدين  الذي 
اللبنــاين«، وقال: »لقد قمت بزياريت لهؤالء اللبنانين امللتزمن 
الذيــن يعملون للمحافظة عىل مســتقبل لبنــان ومنوذجه 
املجتمعي، والتعاي واالنسجام السلمي بن طوائفه وثقافته 
وهذا ما يشكل قوة وحدة لبنان وفرادته«. أضاف: »من امللح ان 
يخر لبنان من املأزق الســيايس الحايل وهذه رسالتي الثالثة 
ولقد عربت برصاحة عن هذا األمر خالل لقاءايت مع الرؤســاء 
الذين قابلتهم من منطلق أنهم معنيون دستوريا باالتفاق عىل 
ن  حكومة، والحظت أن الفاعلن السياسين مل يتحملوا لغاية ا
مسؤوليتهم ومل ينكبوا عىل العمل بجدية من اجل اعادة نهو 
البلد. أنا هنا من أجل تاليف هذا النوع من االنتحار الجامعي، واذا 
مل يتحركوا منذ اليوم مبسؤولية فعليهم تحمل نتائج هذا الفشل 
ونتائج التنكر للتعهــدات التي قطعوها. نحن نرف ان نبقى 
مكتويف األيدي امــام التعطيل الحاصل، بدأنا باتخاذ خطوات 

نع دخول املسؤولن السياسين املعطلن والضالعن بالفساد 
اىل األرايض الفرنســية، وهذه ليست سوى البداية واذا استمر 
األمر، فإن هذه الخطوات ســتزداد حدة وســتعمم وستكمل 
بــأدوات ضغط ميتلكها االتحاد االورويب وبدأنا بالتفكري فيها 

معه«.

{ رفع الدعم... بدأ {
انطالق مســار العقوبات الفرنسية عىل مسؤولن لبنانين 
يتزامن مع استمرار مسار االنهيار اللبناين الذي من املتوقع ان 
يشــهد مستويات غري مسبوقة، خاصة اذا اعتذر الحريري، ما 
ف الدوالر الذي قد يتخطى بحسب توقعات  سريفع ســعر 
بعــ الخرباء عتبة الـ 15 الف لرية لبنانية. اما االن من كل 
ذلك فبدء رفع الدعم بشــكل غري معلن رغم كل تأكيدات رئيس 
حكومة ترصيف االعامل حســان دياب ان ذلك لن يحصل قبل 
اعتامد البطاقة التمويلية. فبعد ابال منتجي الدجا قبل ايام 

الريث مبعامالت الدعم، نتيجة الضائقة املالية، 

أعلنت نقابة مســتوردي األجهزة واملستلزمات الطبية 

باالمــس أن الرشكات ســتضطر اىل الترصف بالبضائع 

الواصلة حديثاً عىل أُنها غري مدعومة بســبب عدم قبول 

العديــد من املصارف امللفات الجديدة إال بعد الحصول عىل 

موافقة مسبقة من مرصف لبنان مبوجب آلية مل تتضح.

واشــارت مصادر وزاريــة اىل انه ليس امام الحكومة 

ومرصف لبنان اال االنطالق بعملية رفع الدعم بعد الوصول 

اىل الخطــوط الحمراء مبا يتعلــق باالحتياطي االلزامي، 

الفتــًة يف حديث لـ »الديــار« اىل ان كل املعطيات كانت 

تؤكــد ان الدعم ال ميكن ان يســتمر اك من منتصف او 

نهاية ايار، وها قد وصلنا اىل هذا املوعد.

وتعليقــا عــىل املســتجدات، اعرب نقيــب أصحاب 

املستشــفيات الخاصة سليامن هارون عن اعتقاده » ان 

احــدا لن يتمكن من الحصــول عىل حّق الطبابة يف هذه 

الحال« وقال لـ »املركزية«، »سبق وحّذرت من الوصول إىل 

وقت لن يتمكّن فيه سوى األغنياء من دخول املستشفيات 

وتســديد تكاليف الطبابة واالستشفاء، هذا التخّوف بات 

يف مكانه«، مضيفاً »إذا بدأ التســليم بسعر غري مدعوم 

فهذا يعني أن أســعار املستلزمات الطبية سرتفع مثانية 

أضعاف«، ســائالً »من سيتمكّن من تكّبد مثنها ال أحد«. 

وأكّد أن »املستشــفيات تواجه صعوبات. واملشــكلة أن 

بع أصناف املستلزمات يسدد مثنها املري أو الجهات 

الضامنة، مقابل مســتلزمات ال تحتســب بالفواتري مثل 

... يسدد املستشفى مثنها، ففي  الخيطان، االبر، الشــا

حال ارتفع مثانية اضعاف طبعاً لن تتمكن املستشــفيات 

من ذلك«، معترباً »أننا وصلنا إىل الســيناريو السي الذي 

تخّيلناه واألكيد أن عددا من املستشفيات سيغلق أبوابه يف 

حال ُرفع الدعم، ومن يبقيها مفتوحة ال ميكنه اســتقبال 

اً،  املر وفق تسعرية الجهات الضامنة املعمول بها حا

أي أن الفروقات التي سيتكّبدها املر ستكون طائلة يف 

حن أنهم عاجزون عن تحّملها. كّل العملية االستشفائية 

ستنهار وسيكون من املستحيل مواصلتها عند رفع الدعم«.

وخــالل لقائه وفدا من نقابة املحررين، قال حســان 

ديــاب انه مبوضوع رفع الدعم، فان الحكومة أرســلت 

أربعة ســيناريوهات إىل اللجان النيابية املشــركة ل 

تتم مناقشتها مع الوزراء والنواب ومرصف لبنان واختيار 

الحل األنسب. لكن أمام املطالبة بسيناريو موّحد، أصبحت 

الحاجــة إىل البطاقــة التمويلية ملّحــة للتعوي عن 

ورة  التكاليف اإلضافية التي سيتكبدها املواطن. واكد 

تأليف حكومة بأرسع وقت ممكن وقال: »لو شكلنا حكومة 

منذ تسعة أشهر ملا وصلنا إىل هذا الواقع الصعب«. وكّرر 

أنه لن يخالف الدســتور بعقد جلسات ملجلس الوزراء يف 

مرحلة ترصيف األعامل ويف ظل االنقسامات السياسية 

الحالية. واعترب ان الحكومة خاضت منذ تأليفها وال تزال، 

معركة قاسية عىل مختلف الجبهات.

{ وفد امرييك يف بريوت {
وعىل صعيد مفاوضات ترســيم الحــدود البحرية، علمت 
»املركزية« ان وفدا أمريكيا ســيزور لبنان االســبوع املقبل بعد 
ان غادره املبعوث جون دوروشــيه اثر فشل جولة املفاوضات 
. واشارت  االخرية يف الناقورة بعد التباعد بن طريف التفاو
املعلومــات اىل ان حركــة اتصاالت تجري بن املعنين من اجل 

االتفاق عىل اطار تسوية يعيد املفاوضات اىل السكة.

وعىل خــط آخر، اطلع وزير الداخليــة والبلديات يف 

حكومــة ترصيف األعامل محمــد فهمي يوم امس عىل 

ة لنقطة  احــوال مرفأ بريوت بعد أن قام بزيــارة مفاج

املصنع الحدودي، حيث جال يف مركز االمن العام والجامرك 

متفقدا منطقة الشحن حيث أجهزة السكانر. 

كنت مفرزة دائــرة الجامرك يف مطار بريوت  هــذا و

الــدويل من ضبط ما يقارب ســتن )60( كيلوغراما من 

مادة الحشــي مخبأة ضمن ادوات نحاسية للزينة، يف 

محاولة لتصديرها اىل امسردام.

واندلعت املواجهات مســاء الخميس يف حي الشيخ جراح، 
وسط معركة قضائية محتدمة بشأن مصري عائالت فلسطينية 

مهّددة باإلجالء ملصلحة مستوطنن.
وتوجه النائــب عن حزب »الصهيونية الدينية« اليميني 
املتطرف إيتامر بن غفري إىل حي الشيخ جراح بعد ساعات 
قليلــة من تحديــد املحكمة العليا االثنن موعداً لجلســة 
استامع جديدة يف قضية العائالت املهّددة باإلجالء، لدعم 
عائلة من املســتوطنن من خالل تكرار عبارة »هذا املنزل 

لنا« بالعربية.
ورشق فلسطينيون مبقذوفات خيمة أقامها مســـتوطنون 

أمام أحد املنازل، وتبادلوا الشتائم مع النائب بن غفري.
وكانــت املحكمة املركزية اإلرسائيلية بالقدس املحتلة قضت 
يف وقت ســابق من العام الجاري بإخالء 4 منازل يســكنها 
فلســطينيون لديهم عقود معطاة من السلطات األردنية التي 
كانــت تدير القدس الرشقية بن عامــي 1948 و1967، تثبت 

ملكيتهم للعقارات يف الحّي.
وأثار قرار املحكمة غضب الفلســطينين الذين طعنوا فيه، 
وأّدت احتجاجاتهم يف كثري من األحيان إىل صدامات مع رشطة 

االحتالل التي اعتدت بالرضب عىل املحتجن.
ومن جهة ثانية، قالت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس إن 
الرشطة اإلرسائيلية اعتقلت، الجمعة، رائد زغري مسؤول قسم 

، دون إبداء األسباب. النظافة باملسجد األق

{ مزاعم االحتالل {
ويشهد حي الشــيخ جراح، منذ أك من أسبوع، مواجهات 
شبه ليلية، بن الرشطة اإلرسائيلية وسكان الحي الفلسطينين، 

ومتضامنن معهم.
ويحتج أصحاب األر الفلســطينيون عىل قرارات صدرت 
عن محاكم إرسائيلية بإجالء عائالت من املنازل التي شــيدتها 

عام 1956.
وتزعم جمعيات استيطانية أن املنازل أقيمت عىل أر كانت 

مملوكة ليهود قبل 1948.

أن  املقــرر  مــن  وكان 
العليا  املحكــــمة  تصــدر 
الخميس،  اإلســرائيليــة، 
قرارا نهائيا بخصوص إجالء 
4 عائــالت فلســطينية من 
مســتوطنن  لصالح  الحي 
إال   ، ر ل ملكيتهم  يّدعون 
أنها أعلنت عقد جلسة جديدة 

االثنن القادم.
وحتــى اللحظة، تلقت 12 
عائلــة فلســطينية بالحي 
قــرارات باإلخــالء، صدرت 
»الصلح«  محكمتــي  عــن 

و«املركزية« اإلرسائيليتن.

{ موقف األردن {
مــن جهته وصــف وزير 
أميــن  األردين  الخارجيــة 
الصفــدي ترحيــل إرسائيل 
ألهايل حي الشيخ جراح يف 
يجب  التي  بالجرمية  القدس 

عىل العامل منع حدوثها.
وقال الصفدي إن استمرار إرسائيل يف مامرساتها الالرشعية 

واستفزازاتها بالقدس لعب خطر بالنار.
وأكد أن املقدسين املهددين بالرحيل من منازلهم هم املالكون 

الرشعيون لها وفق وثائق سلمتها اململكة للفلسطينين.

{ تحذيرات {
وحذرت كتائب »أبو عيل مصطفى« بقطاع غزة الفلسطيني، 
من أنها ســرد عىل االنتهاكات اإلرسائيلية يف حي »الشــيخ 

جراح« مبدينة القدس املحتلة.
ثل الجــناح العســكري »للجـــبهة  وقالت الكتائب، التي 
الشعبية لتحرير فلسطن«، يف بيان »للعدو )إرسائيل( نقول ال 

تخترب صرب مقاتلينا واملقاومة لك باملرصاد«.
وأضافت »نتابع عن كثب وباهتامم بال ما يجري بحق أهلنا 

يف حي الشــيخ جراح بالقدس املحتلة ومحاوالت فر وقائع 
جديدة هناك« محذرة االحتالل من مغبة استمرار »حامقاته«.

وصباح أمس، تجمع آالف الفلسطينين يف ساحات األق 
املبارك ألداء صالة الفجر، واستعدادا ألداء صالة الجمعة األخرية 

من شهر رمضان باملسجد الرشيف.
ناضول إن حشــدا كبريا من املصلن  وقال شــهود عيان ل
رددوا هتافات نهاية الصالة، مشيدين بكتائب عز الدين القسام 

الجناح العسكري لحركة حامس وبقائده محمد الضيف.
وليست هذه املرة األوىل التي يهتف فيها فلسطينيون بالقدس 
باسم الضيف و«القّسام«. فقد سبق وتردد هتاف باسم الضيف 
يف ساحات األق ومنطقة باب العامود إحدى بوابات البلدة 

القدمية.
وكان الضيف قد حّذر يف بيان مقتضب مكتوب، إرسائيل، من 
مغبة اإلقدام عىل إجالء عائالت فلسطينية من »الشيخ جراح«.

ويتمثــل جوهر االتفاق النــووي يف أن تلتزم إيران باتخاذ 
خطــوات لتقييد برنامجها النووي مام يجعل من الصعب عليها 
الحصول عىل املواد االنشــطارية لصنع ســالح نووي مقابل 
تخفيف العقوبات األمريكيــة واألوروبية، وتلك التي فرضتها 

األمم املتحدة. وتنفي طهران السعي المتالك أسلحة نووية.
وكان فريــق التفاو اإليراين بقيادة عراقجي قد وصل إىل 
فيينا يف وقت ســابق وعقد محادثات مع املدير العام للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية رافائيل غرويس.
وقال عراقجي يف ترصيحات لوســائل إعالم إيرانية، عقب 
لقائه غرويس، إن هناك تفاهام جيدا بن إيران والوكالة الدولية 

للطاقة الذرية بشأن مختلف القضايا الشائكة.
وأضاف أن بن الطرفن تعاونا عميقا يشــمل حتى املوضوع 
املتعلق بانتهاء رسيان الربوتوكول اإلضايف بن الوكالة وإيران.

تجدر اإلشارة إىل أن هذا الربوتوكول ين ضمن بنوده عىل 
تثبيت كامريات مراقبة يف املواقع النووية، وعىل حق مفت 

الوكالة يف زيارة املواقع النووية.
وينتهي العمل بالربوتوكــول اإلضايف يف 21 أيار الجاري، 
وهو ما يطرح إشــكاال يف حال عــدم التوصل إىل اتفاق قبل 

هذا التاريخ.

{ تحسن االتفاق {
مــن جانب آخر، أعلن مســؤول بالخارجيــة األمريكية أن 
واشــنطن تريد الحديث مع إيران بشأن تحسن االتفاق النووي 
بعد التوصل إىل التفاهامت بشأنه، مضيفا أنها تتفهم ما يجب 
أن تقــوم به إيران لالمتثــال لالتفاق وتعرف كذلك ما يجب أن 
تقوم به هي األخرى. وأكد أنه ال يُراد اخراع اتفاق نووي جديد، 

بل االمتثال التفاق عام 2015.
وأبدى املسؤول األمرييك استعداد بالده لسيناريو عدم عودة 
إيــران لالتفاق النووي، مؤكدا أن واشــنطن ال تريد أن يحدث 
ذلك، حسب قوله. وأضاف أن اإلدارة األمريكية السابقة حاولت 

الضغط عىل إيران لسنوات لكن هذه اإلسراتيجية مل تنجح.
وأشار إىل أن الجوالت الثالث األخرية أوضحت أك الخطوات 

التي ينبغي القيام بها للعودة لالتفاق النووي.
ولفت إىل أن واشــنطن أثارت مسألة األمريكين املحتجزين 

يف إيران لكن مل يتم التوصل إىل اتفاق بشأنهم.
وأمس، قال مســؤولون أمريكيون وإيرانيون وأوروبيون إن 
ناف  الفجوات ما زالت واسعة بن واشنطن وطهران بشأن است
االمتثــال لالتفاق النووي اإليراين املوقع عام 2015 عىل الرغم 
من قول مسؤول أمرييك إن التوصل إىل اتفاق أمر ممكن خالل 

أسابيع إذا اتخذت إيران قرارا سياسيا بذلك.
وقال املســؤول للصحفين، يف إفادة عرب الهاتف طالبا عدم 

نرش اســمه، »هل من املمكن أن نرى عودة مشــركة لالمتثال 
لالتفاق النووي خالل األسابيع املقبلة أو تفاهام بشأن االمتثال 

املتبادل اإلجابة نعم ممكن«.
وقال وزير الخارجيــة األمرييك أنتوين بلينكن يف مقابلة 
مع قناة تلفزيون »إن يب يس« )NBC(، إن واشنطن ال تعلم ما 
إذا كانت إيران مســتعدة التخاذ القرارات املطلوبة للعودة إىل 

االمتثال لالتفاق.

{ مقرح أمرييك {
وقال دبلومايس أورويب إن واشنطن طرحت اقراحا شامال 
يتضمن رفع العقوبات عن قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز 
والبنــوك وملحت إىل قدر مــن االنفتاح عىل تخفيف العقوبات 

املتصلة باإلرهاب وحقوق اإلنسان.
وأضاف الدبلومايس الذي طلب عدم نرش اسمه، أن إيران مل 
تبد رغبة يف تقلي أي خربة قد تكون اكتســبتها من العمل 

عىل أجهزة الطرد املركزي املتقدمة أو تدمريها.
وقال مسؤول أمرييك إن من املمكن إحياء االتفاق النووي قبل 
االنتخابات اإليرانية املقررة يف 18 حزيران، لكن األمر يقع مرة 

أخرى عىل عاتق إيران التخاذ قرار سيايس كهذا.
وأضاف املسؤول أن األمر يتطلب من إيران الكف عن مطالبة 
واشنطن بأن تفعل أك مام هو وارد يف االتفاق، بينام تسعى 

طهران للقيام بأقل من ذلك.

شارل ايوب رئي التحرير العام
نـائـــ رئــي التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــ التحرير : نــور نعمة

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخرا سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكروين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

»الـــــــى ســـلـــوتـــي«

الله وما هي السامء. لو كنت تستطيع ان تسمع اناشيد 
املالئكة وان تراين بينهم«.

ون  نشكر الرب كل حن عىل ارساله القديسن، يضي
لنا الطريق، عّل ذلك يخفف من مرارة الفراق

اما قول القديســة تريزيا - الطفل يسوع حيث كان 
يحلو لك ان تصيل يف كنيستها:

»انــا ال اموت بل ادخل الحياة«، فيحل عىل قلبي بردا 
وسالما ويخفف رمبا كذلك من هذا الشعور املؤمل.

لكن وبالرغم من امياين هذا بقدرة الله وابنه الوحيد 
ته ال اخفيكم  وروح قدســه ورسله وقديســيه ومشي
القول كم هي طويلة ليايل وحديت وقاســية لحظات 
بتــي، وكم هو موح فرا بيتــي. مصاب كبري مل  ك
عة معاناة مل اشــهد  يخطر ببايل ان يحدث بهذه ال

مثلها من قبل.
خر  تصــور آخــر يثلج صدري، يأتيني مــن العامل ا
وهو ان الوالدة لوسيا »ام مارون«، »قديسة بيتنا« كام 
يحلو لنا ان ندعوها قد اســتقبلت »لفلف« يف االخدار 
الساموية وأعدت لها الوليمة الروحية مع باقي االحباء 
الذين سبقونا اىل ديار الحق. وقد نعمت »لفلف« بالدفء 
والحنــان اىل جانبها، وكانــت قد اعتادت ذلك من قبل، 
حيث كانت تشاركها اقامة وليمة نهار األحد االسبوعية، 

لتجمع من حولها كل »الخراف«.
يف كل زاوية من زوايا البيت لك صورة، ويف كل ثنية 
من ثناياه لك ذكرى، ويف كل نسمة ريح تدخل من الباب 

او النافذة لك طلّة... قّونا يا رب بنعمة النسيان
اما انت ايها »الكورونا«... ايها السفاح الوغد... لو كنت 
رجالً لقتلتك دون تردد، انا الذي مل يؤمن يوماً ال بالعنف 
وال بالقتل. ولو كنت وحشاً، وبالرغم من أين يف الهزيع 
األخري من عمري، لغرزت اصابعي يف عنقك، تخنقني ام 
اخنقك. لكنك احتجبت عن الظهور أيها السافل، تخفيت 

واجرمت، وقضيت عىل سعادة الكثري من البرش
لقد سلبت االنسان أعز ما لديه دون شفقة او رحمة، 
ومن دون اي سبب، وبالرغم من كل التدابري االحرازية 
التي اتخذناها عىل مدى أربعة عرش شهراً، نتقي رشك، 
ن كيف تســللت اىل مســكننا لرتكب  وال أعرف حتى ا

جرميتك بكل دم بارد
ايهــا القاتل الخفي اما كفاك حصــد االبرياء، ام أن 
نهمك وعطشــك للقتل مل يرتو بعــد ريب وإلهي، يبدو 
أن كيــان الطبيعة، متى غضبت، ال يزال اقوى بكثري من 
كيان االنسان بالرغم من أنك قلت له »اخضعها«. لكنه 
مل يكتــف باخضاعها، بل أفســدها كذلك. وهذه كانت 

النتيجة
لقــد جمعت يا »لفلف« كرب العقل والقلب. ما فارقت 
يوما البســمة وجهك حتى يف أحلك الظروف. لقد كنت 

. دامئاً الحبيبة املحبة وصاحبة القلب األبي
رفيقــة العمر، ســوف يظل مكانك خاليــاً، وذكراك 
صافيــة، وقد غدرت بنا الحياة، حيث مل اكن مســتعداً 
لهذه الساعة، فكانت مفاجأة »الكورونا« قاسية، وكأن 

األنهر تنساب صعوداً
مثة أيام يصبح املرء فيها غري قادر عىل النوم، تؤرقه 
ة بالنجوم، والصمــت، وذكرى الغائبن،  الســامء امللي
وذوبان الوقت، وفيضان القلب، لقد ذهبت الســلوى. يا 

لها من عزلة
إن يدّي لتعصياين، فلقد جّف مدادي، وحرنت يراعتي، 
ت  أما الدموع فلن أذكرها ألنك مل تكوين تحبن ذلك، وتخ
الحروف كام تخ الدم بسبب الكورونا يف عروقك. فال 
السطر يعنيني وال الورق يتسع ملا يف نفيس تجاهك، وال 

. ارى االعزاء واالحباء اال معزياً بعضهم لبع
يف زمن القيامة والرجاء نصيل جميعاً لراحة نفسك. 
ارقدي بســالم يا حبيبتي يف فســيح جنانه. فان من 
ة ما كنت تحبينهم  ســبقنا من االحباء بانتظارك، لك

ويحبونك.
رحمك الله وجمعنا مجدداً يف دياره الخالدة.
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