
الهنــد حصيلة  ســجلت 
للمصابني  جديدة  قياســية 
بكورونا حيث ارتفع إجاميل 
حــاالت اإلصابة بالفريوس 
إىل أكــر مــن 400 ألف يف 
التوايل،  عــى  الرابع  اليوم 

أمس األحد.
ورغــم فــرض كثري من 
إجراءات  الهنديــة  الواليات 
عزل عــام صارمة للحّد من 
انتشار “تسونامي كورونا”، 
وفق وصف الســلطات، فإن 
وزارة الصحة الهندية سجلت 
أكر مــن 4 آالف وفاة خالل 
24 ساعة املاضية فرفع ذلك 
أكر  إىل  الوفيــات  إجاميل 
من 242 ألفا. كذلك تجاوزت 
اإلصابــات 403 آالف إصابة 
جديدة ليبلــغ اإلجاميل منذ 

بداية الجائحة 22 مليونا.

{ مناعة القطيع {
أما يف روســيا، قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو، أمس 
األحــد، إنه مــن املتوقع بلوغ املناعــة الجامعية من فريوس 

كورونا املستجد “كوفيد-19” يف البالد بحلول أيلول املقبل.
وذكرت وكالة “ســبوتنيك” الروســية أن أعــداد اإلصابة 
بفريوس كورونا يف روســيا منذ بدء الجائحة قد تجاوزت 4 

ماليني و870 ألف حالة.
وبدأت روسيا يف 5 كانون األول املايض حملة التطعيم العام 
من فريوس كورونا، بعد أن سجلت وزارة الصحة الروسية أول 
لقاح يف العامل ضد “كوفيد-19” وهو لقاح “ســبوتنيك-يف” 

)Sputnik V( يف آب املايض.

أرجــأت املحكمــة العليا 
املقررة  جلستها  اإلرسائيلية 
بالحكــم  للنطــق  اليــوم 
يف قضيــة طــرد عائالت 
فلســطينية من منازلها يف 
حي الشــيخ جراح بالقدس 
املحتلة، وقد أعلنت املحكمة 
أنهــا ســتعود للنظــر يف 

القضية بغضون شهر.
وجــاء ذلك بناء عى طلب 
القضايئ  املستشار  به  تقدم 
للحكومة اإلرسائييل، أفيحاي 
مندلبليت، بعد مشاورات مع 
رئيــس الحكومــة بنيامني 
نتنياهــو ووزير الدفاع بيني 
غانتس، وبرر املستشار طلبه 
بأن القضية تثري الحساسيات 

يف مجاالت عدة.

{ تحركات عربية 

ودولية {
األردن  وجــه  جهته،  من 
إلرسائيل،  رســمية  مذكرة 
رفض فيها محاوالتها تهجري 
أهايل حي الشــيخ جراح من 
أن ذلك يعد  منازلهم، وأكــد 

انتهاكا للقانون الدويل اإلنساين.
ووفقــا للمذكرة، التي تــم توجهيها للخارجية 
اإلرسائيلية، شــددت الخارجية األردنية عى أنه ال 
يحق إلرسائيل تهجري املقدسيني قرسا من منازلهم.

وحــذرت املذكــرة مــن مغبة االســتمرار يف 
االنتهاكات، مشــددة عى رضورة أن تتقيد إرسائيل 
بالتزاماتها وفق القانون الدويل واإلنساين، وتحرتم 

الوضع القائم التاريخي والقانوين.
يف غضون ذلك، أفادت الخارجية التونســية أنها 
تقدمت بطلب لعقد جلســة ملجلــس األمن اليوم، 
االثنني، للتداول بشأن التصعيد الخطري، ومامرسات 

االحتــالل اإلرسائييل يف األرايض الفلســطينية 

املحتلــة، خصوصا يف القدس، وانتهاكاتِها لحرمة 

املسجد األقىص.

كام قال بيان للخارجية املغربية إن اململكة، التي 

يرأس عاهلها امللك محمد الســادس لجنة القدس، 

تعترب االنتهاكات التي شــهدتها باحات املســجد 

األقىص أعامال مرفوضة، من شــأنها أن تزيد حدة 

التوتر واالحتقان.

بدوره، دعا بابا الفاتيكان فرانشيســكو إىل إنهاء 

ما وصفــه بالعنف يف القــدس، وطالب األطراف 

بالبحث عن حلــول من أجل احرتام الهوية متعددة 

الثقافات للمدينة املقدسة.
كام أدان رئيس الوزراء الباكستاين، عمران خان، 
االعتداءات اإلرسائيلية عى الفلسطينيني يف املسجد 

األقىص، مؤكدا دعم بالده للشعب الفلسطيني.
وقــال يف تغريــدة عــى تويرت “ندين بشــدة 
اعتداءات القوات اإلرسائيلية، خاصة خالل شــهر 
رمضان عى الفلسطينيني واملسجد األقىص القبلة 
األوىل، املنتهكة لجميع األعراف اإلنسانية والقانون 

الدويل”.

2000 L.L.  2000 ل.ل.
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»كورونـــــــــــا«: 26 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة  و570  

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 570 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020 إىل 532839 حالة.
وأوضح التقرير أنّه »تّم تســجيل 561 حالة إصابة بني 
املقيمــني و9 حاالت بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 26 حالة وفاة جديدة، لريتفــع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 7486«.

مبادرة من مصرف لبنان الراحة 
تدريجي  العتماد   : اللبنانيين 
١7تشرين  قبل  الودائع  لتسديد 
20١٩واطالق املنصة االلكترونية

ص 7

مواجهات بني الفلسطينيني وجيش االحتالل يف القدس

محادثات فيينا

مناورات لجيش العدو

اصابات الهند مستمرة

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

جاسم عجاقة

أرســل أمني عام مجلس الــوزراء القايض 

محمود مكّية مــروع موازنة العام 2021 

بصيغة “ُمنّقحة” إىل الوزراء بدون معرفة إذا 

ما كان رئيس الحكومة املُستقيلة حّسان دياب 

ســيدعو إىل جلّســة إلقرارها أم ال. التوترات 

القامئة بني الرئاســتني الثانية والثالثة تُشري 

إىل أن إحتامالت قبول مروع املوازنة مرهون 

بعوامــل كثرية أهمها اجتامع مجلس الوزراء. 

فنائــب رئيس مجلس النــواب إييل الفرزيل 

ويف ُمقابلــة تلفزيونية قال بالحرّف الواحد 

“الرئيــس دياب رئيس مســتقيل وحكومته 

ُمســتقيلة غري مسؤولة، والقوانني التي تأيت 

إىل املجلس النيايب تأيت بصورة إســتثنائية 

وهي ُمخالفة للدستور”. وإتهّم الرئيس دياب 

بأنه أفلس لبنان )من خالل وقف دفع سندات 

اليوروبونــدز( واليوم يُطالــب - أي الرئيس 

ديــاب - اللبنانيني بأخذ أموالهم املوجودة يف 

اإلحتياطي اإللزامي. 

هذا األمر يعني بكل بســاطة أنه يف الشكل 

هنــاك تعقيدات كبرية تلّف عملية إقرار موازنة 

العــام 2021 وهذا األمر ينســحب أيضاً عى 

البطاقــة التموينية يف ظل التشــّنج الواضح 

يف العالقة بني الحكومة املُســتقيلة واملجلس 

النيايب خصوًصا أن رأي نائب رئيس املجلس إييل 

الفرزيل يُعرّب عن وجهــة نظر مجلس النواب 

بصورة عاّمة.

يف املضمون، مــروع موازنة العام 2021 

هو مروع “إنكار” للواقع االقتصادي، واملايل، 

والنقــدي، واإلجتامعي الــذي يعصف بلبنان 

واملواطــن اللبناين. وال يأخذ هذا املروع بعني 

اإلعتبــار نقاطاً أكر مــن جوهرية يف الوقت 

الراهن:

أوال – ســعر رصف اللــرية مقابــل الدوالر 

األمرييك وما يرتتب عليه من إنفاق ومداخيل؛

ثانًيــا – الدين العام الــذي وعى الرغم من 

التوقف عن دفعه ال يعفي الدولة من إلتزاماتها 

تجاه املقرضني؛

ثالًثا – خطة إقتصادية لتحفيز االقتصاد يف 

ظل عجز مايل واضح من قبل الدولة عن القيام 

بهذه املهمة؛

رابًعــا – عامل الراكة بــني القطاع العام 

والقطــاع الخاص وأهّميتــه يف إعادة إحياء 

مرافــق الدّولة ومن خلفها املاكينة االقتصادية 

بشكل كبري؛

خامًســا – ُمعالجة املُشــكلة الهيكلية يف 

القطاع العام وعى رأسها عدد املوظّفني )مثال 

إدخالهــم ضمــن الراكة بني القطــاع العام 

والخــاص( وإلغاء املؤسســات والوزارات غري 

املُجدية؛

سادًســا – خطّة الحكومة فيام يخّص األمن 

الغذايئ للمواطن يف املرحلة املقبلة والتي يجب 

أن تكون الهّم األول للحكومة سواء كانت أصيلة 

أو ُمستقيلة؛

ــالل... ــ ــتـ ــ ــع االحـ ــ ــة م ــف ــي ــات عــن ــ ــه ــ ــواج ــ ــاوم: ُم ــ ــقـ ــ ــدس ُتـ ــ ــق ــ ال
»قــــــــراراهــــــــا« تُــــــرجــــــئ  الــــعــــلــــيــــا«  »املــــحــــكــــمــــة  و 

ُمحادثـــــات ُمكثفـــــة فـــــي »فيينـــــا«... تفـــــاؤل فـــــي طهـــــران...
وتوقـــــع روســـــي بإنجـــــاز االتفـــــاق خـــــالل أســـــبوعين

املحادثــات  تتواصــل 
يف فيينــا عــى مســتوى 
بالتزامن  العمل،  مجموعات 
مع بقاء رؤســاء الوفود يف 
العاصمة النمساوية، تحسبا 
لعقد اجتامع عى مســتوى 
مســاعدي وزراء الخارجية 

يف أي لحظة.
وقــال املنــدوب الرويس 
الدولية  املنظامت  الدائم لدى 
يف فيينا، ميخائيل أوليانوف، 
إنــه ليس هناك تاريخ محدد 
إلنهاء املحادثات النووية مع 
إيران؛ لكن الهدف هو التوصل 
إىل اتفاق قبــل يوم 21 من 
ما  لتجنب  الجاري،  الشــهر 
سامها “املخاطر والشكوك” 
يف حال استمرارها أكر من 

ذلك.
وكان ممثل االتحاد األوريب شدد عى عدم وجود موعد محدد 
للتوصل إىل اتفاق، غري أن الوقت ليس يف صالح املفاوضات.

من جهته، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس اإليراين، 
إن هناك تقدما مناسبا يف فيينا رغم صعوبة املفاوضات.

وأضاف، يف تغريدة له عى تويرت، أنه ميكن التفاؤل بشــأن 

نتائــج املفاوضات، بالنظر إىل املحادثــات التي عقدت خالل 
األيام املاضية، مؤكدا أن الســلطات العليا يف إيران ترف عى 
املفاوضات النووية يف فيينا، وأن الهدف من املشاركة فيها هو 

ــش االحــــــتــــــالل »اإلســــرائــــيــــلــــي«  ــ ــي ــ ج
ــخــه ــاري يُــطــلــق املــــنــــاورة األكـــبـــر فـــي ت

أطلــق جيش االحتــالل اإلرسائييل، أمس، 
املنــاورة األكرب يف تاريخه. هذه املناورة التي 
تحمل اسم “مركبات النار” والتي تستمر شهراً 
كامــالً، تأيت بالتوازي مع الحديث اإلرسائييل 
عن فراغ سلطوي وعزلة يف املؤّسسة األمنّية، 

مقابل رؤية شاملة وواضحة ميتلكها محور 
املقاومة.

أور هيلر مراســل الشؤون العسكرية يف 

عام 1967 ظن املســتعمرون اليهود 

أنهم استولوا عى القدس نهائياً. اليوم، 

ها هو الشــعب الفلسطيني يقاوم بكل 

ما أويت من قوة، وها هم الفلسطينيون 

والقسم األكرب منهم  مل يكن قد ولد بعد 

عام 67 ،يقاومون املســتوطنني اليهود 

بأجسادهم وحناجرهم ولن يرتاجعوا.

القدس لنا وفلسطني لنا، وهي قضية 

حيــة مل ولن متوت مــع مرور الزمن، 

وأكــرب دليل عى ذلك صمود ومقاومة 

الشعب الفلســطيني البطل لالحتالل 

الصهيوين اليهودي.

عى طريق الديار

»الديار«

الهند تواصل تسجيل أكثر من 400 ألف اصابة يومياً بكورونا
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

اإلثنني 10 أيّار 2021

ــر  ــ ــطـ ــ ــفـ ــ »اآلكــــــــــشــــــــــن« مـــــــؤجـــــــل ملــــــــا بـــــعـــــد الـ
نواب ينصحون مقربين منهم بـ »التموين« واالستعداد لألصعب 

لودريان للمعارضين... »وحدوا صفوفكم وعودوا الى الشارع«

بوال مراد

انــه زمــن التموين وتجميع ما تيرس مــن عمالت صعبة 
اســتعدادا للمرحلــة املقبلة املرحلة االصعــب املتوقعة بعد 
عيد الفطر وبالتحديد نهاية شــهر ايار الحايل ومطلع شهر 
حزيــران، بدأ مرصف لبنان بالتمهيد لها من خالل تأخري فتح 
االعتامدات للقطاعات املدعومة عىل ان يستمر بذلك يف االيام 
واالســابيع القليلة املقبلة قبل الخروج العالن رفع الدعم عن 
معظم الســلع، ظنا انه بذلك يخفف من وطأة هذا القرار عىل 
اللبنانيــني املوعودين ببطاقات متويلية االرجح لن يروا منها 

شيئا لغياب مصدر متويلها.
ويرص احد نواب »التيار الوطني الحر« عىل اقناع محازبني 
خــالل اجتامعات ضيقة عىل انه لــن يكون هناك رفع كيل 
للدعــم وبخاصة عن املحروقات طاملا مل يتم توزيع البطاقات 
التمويليــة عىل نحو 80% من الشــعب اللبناين، متكئا عىل 
موقــف رئيــس حكومة ترصيف االعامل حســان دياب يف 
هــذا االطار، علام ان االخري مل يتمكن مــن اقناع القطريني 
يف زيارتــه اىل الدوحة بتأمــني التمويل، كام مل يقنع حاكم 
مــرصف لبنان الذي يؤكد قريبــون منه انه وصلنا اىل الخط 
االحمــر مبوضوع االحتياطي االجنبــي. باملقابل، يبدو احد 
نواب »املســتقبل« اكرث واقعيــة يف التعامل مع االزمة ومع 
املرحلة، وهو ابلغ مقربني منه بوجوب التموين بشــكل اكرب 

من ذي قبل وبوجوب االســتعداد لالسوأ واالصعب.
وبحسب املعلومات من املفرتض ان يحسم رئيس الحكومة 
املكلــف ســعد الحريري بعد عيد الفطر مســألة اعتذاره عن 
التشــكيل، وان كان هــذا الخيار ال يزال متقدما عىل ســواه 
من الخيارات. وتقول مصادر مطلعة ان »رئيس »املســتقبل« 
ينتظر ما اذا كان ســيكون هناك من تحرك ما لرئيس املجلس 
النيايب نبيه بري العادة بعض النبض لعملية التأليف من خالل 
»أرنب ما« يخرجه من قبعته، عندها يســحب ورقة االعتذار 

من التداول ويعود لخوض مفاوضات يفرتض ان 
تكون نهائية قبل انجاز عملية التشــكيل«. ويبدو 
هذا الســيناريو »ورديا« يف املرحلة الحالية. فمن 
اين ســيأيت بــري بهكذا ارنب قــادر عىل انجاز 
املســتحيل وبخاصة اعادة بعض الحرارة للعالقة 

املرتدية متاما عىل خط بعبدا-بيت الوسط؟! 
ولعل مــا يجعل املروجــني لهذا الســيناريو 
مقتنعني بــه، هو بناؤهم عىل التطورات االخرية 
وبخاصة تهديدات وزير الخارجية الفرنسية جان 
ايــف لودريان عىل اعتبار انها ستشــكل عنرصا 
ضاغطــا عىل القوى الحاكمــة واملعنية بعملية 
التشــكيل لتقديم التنــازالت املطلوبة خوفا من 

طــالق كيل مع املجتمع الدويل يتوجب تفاديه.
وهنــا تقول املصادر: »يف وقــت ال يزال بري 
متمســكا بشــخص الحريري، يبدو ان حزب الله 
بــات اقرب من اي وقت مــى للعهد لجهة عدم 
الحامســة لرئيس املستقبل، وان كان يختلف مع 
عون - باســيل عىل دفع االخريين باتجاه رئيس 
حكومة محسوب عىل محورهام كفؤاد مخزومي 
او شخصية تكنوقراط كحسان دياب، باعتبار ان 
الحزب يفضل ان يسمي الحريري رئيسا للحكومة 
مــا يجعله مطمئنا لعالقة الشــارعني الســني 
والشــيعي التي لطاملا شكلت عنرص أرق بالنسبة 

اليه«.
ومبقابل ســيناريو الحلحلة الداخلية بـ »التي هي احسن« 
لتفــادي مزيد من النقمة الخارجية، يلوح ســيناريو اعتذار 
الحريري ورفضه تســمية من ميثله وبالتايل قراره الدخول 
مبواجهــة مفتوحة مع العهد والقوى االخرى وصوال لتقديم 
نوابه اســتقاالتهم... ويعول رئيس »املستقبل« من خالل هذا 
الســيناريو عىل تعاطف شــعبي ميهد لالنتخابات النيابية 

املقبلة بعدما فقد الجزء االكرب من شــعبيته بعد 1٧ ترشين 

االول 201٩ كام معظم القوى السياسية.

اذا هو سباق بني الحلحلة املؤقتة حتى نضوج املشهد العام 

يف املنطقــة وبني انفجار ســيايس - اجتامعي كبري يجرب 

الالعبــني االقليميني والدوليني عىل وضع لبنان بندا رئيســيا 

يف مفاوضاتهــم ومداوالتهم.. ويبقــى انقضاء عيد الفطر 

العالن انطالق »اآلكشن«.

ابتسام شديد

مل تكن نتائج زيارة وزير خارجية فرنســا جان ايف لودريان 
»صادمة« او خارج دائرة التوقعات فالوزير الفرنيس نفســه 
اســتبق زيارته  األخرية اىل لبنان بتغريدات »اعالن حرب عىل 
السياسيني« عربت عن خيبة األمل الفرنسية واالستياء الكبري 
من املنحى الذي تســلكه األمور داخليا والتأزم الســيايس  يف 

ملف التأليف واألزمات.
يف الشكل ايضا حملت الزيارة دالالت معينة بعد ان اخترص 
لودريان لقاءاته الرســمية برئيس الجمهورية ميشــال عون 
ورئيــس مجلس النــواب نبيه بري ولقــاء خليط  يجمع بني 
»املسايرة  واالستدعاء« للرئيس املكلف سعد الحريري اىل قرص 
الصنوبر حيث ان الوقت الذي خصص للسياسيني استمر ساعة 
ونصف الســاعة  فيام أعطى الدبلومايس الفرنيس هامشــا 
واســعا للقاءاته مبجموعات الحراك الشعبي املعارض والنواب 

املستقيلني.
لقاء قرص الصنوبر مع املجموعات التغيريية ال يزال يتصدر 
االهتامم واملتابعة لتفاصيل ما سمعه وما نقل عن الدبلومايس 
الفرنــيس الــذي تراوحت مداخالته بني االســتامع والتأنيب 
وحــث املجموعات التغيريية عىل العمل، حيث تخترص مصادر 
مشــاركة يف اللقاء العناوين واملشــهد الذي دار بني لودريان 

والحارضيــن بأنــه لقاء مصارحة ومكاشــفة بالوقائع من 
أجل تحفيز املجموعات عىل انتاج مرشوع ســيايس، فالوزير 
الفرنيس كام تقول املصادر عرب اىل حد ما عن عدم رضاه عىل 
ترشذم املعارضة السياسية وعدم توصلها اىل اطار عمل شاكيا 
من سيطرة التناقضات عىل املجموعات وانطالق كل مجموعة 
مــن أهداف ومبادىء تختلف عن األخرى، حيث ميكن القول ان 
لودريان كشف عورات املجموعات املرشذمة وغري املتفقة عىل 

خطة عمل واحدة.
صحيــح ان العنوان الكبري للقاء لودريــان هو االعالن ان 
املجموعات  التغيريية هي البديل عن املنظومة السياســية اال 
انه »أنب« املعارضني وســألهم عن أسباب االنكفاء من الشارع 
واختفاء التظاهرات محذرا من ان فشــل القوى التغيريية يف 
مواجهة املنظومة سيؤدي اىل تقوية الحكام وارباك املعارضة 

يف املدى القريب.
خالصات كثرية للقاءات الوزير الفرنيس، عنوانها  مل شمل 
املعارضات واعالن واضح النتهاء املبادرة الفرنســية واطالق 
مســار جديد للعقوبات، فالسياســيني كام نقل عن لودريان  
أضاعــوا الفرصة بالتجاذبات حــول الثلث املعطل وهرطقات 

التأليف.
االســتياء الفرنيس شــامل لجميع السياسيني، فاملنظومة 
الحاليــة أجهضت املبادرة الفرنســية ومل تقم باالصالحات، 

الرســالة األقىس للرئيس املكلف سعد الحريري الذي مل يظهر 
مرونــة يف التأليف ويســتمر بفرض الرشوط ورفع ســقف 
التفاوض وتسعري الخالف مع بعبدا طمعا بالشعبوية السنية.

تــرأس البطريــرك 
املاروين الكاردينال مار 
الراعي  بطرس  بشارة 
الشــهر  بداية  قداس 
وتكريــس  املرميــي 
يف  مريم  بيت  كنيسة 
 - لبنان  سيدة  بازيليك 
حريصــا، وألقى عظة 
قــال فيها: »إن أمومة 
مريم يف تدبري النعمة 
تدوم من دون توقف.، 
بالنفس  فبإنتقالهــا 
والجســد إىل السامء، 
ســلطانة  وتكليلهــا 
واألرض،  الســامء 
إنقطاع  دومنا  تواصل 
الخالصية.  وظيفتها 
وبتشــفعها املتنــوع 
تســتمد لنــا العطايا 

خالصنا  تؤمــن  التــي 
األبدي. وهكذا مبحبة األمومة تعتني بإخوة إبنها املسافرين 
يف بحــر هذا العامل بــني األخطار واملحن، حتى وصولهم إىل 
الوطن السعيد. إســتنادا إىل هذه املبادئ الالهوتية، تترضع 
الكنيســة إىل الطوباوية مريم العــذراء وتدعوها محامية 
ومعينة ومساعدة ووسيطة. هذه األلقاب ال تقلل من كرامة 
املســيح وقدرته، بوصفه الوســيط األوحد، أو تزيد عليها. 
فكــام أن جودة الله الواحد تفيض حقا عىل الخالئق بصورة 
متنوعة، كذلك وســاطة الفادي الوحيدة ال تقيص بل تبعث 
تعاون الخالئق بطريقــة مختلفة، نابعا من املصدر الواحد. 
مبا أن جودة الله تفيض عىل الجميع، ليك تظهر يف أعاملهم 
ومواقفهــم ومبادراتهم، نصيل من أجل أن ندرك جميعا هذه 
الجودة املجانية، ونبني إنعكاسها فينا، كام فعل اآلباء واألجداد 
عرب العصور. فنحن شــعب ميلك طاقات الصمود للدفاع عن 
كرامته وحقه وهويته واســتقالل وطنه وحدوده، رغم كل 
املصائب التي حلت به يف السنوات األخرية. واليوم، عىل الرغم 
من األزمة السياسية والضائقة اإلقتصادية واملعيشية، ندعو 
الشــعب للحفاظ عىل هذا الكيــان اللبناين، وإلعادة تجميع 
طاقاته وقدراته وروحه املنتفضة، فال يفقد األمل باملستقبل. 
الظلمة وراءنا والنور أمامنا. ومن شأن النور أن ميزق طبقات 

الظالم. فلن ندع لبنان يسقط«.
أضاف »ألننا نناضل ملنع ســقوط لبنــان، نجدد النداء إىل 
املعنيــني بتأليف الحكومة ليرسعوا يف الخروج من ســجون 
رشوطهم، ويتصفوا باملناقبية والفروسية، ويعملوا، برشف 

وضمري وإصغاء مسؤول إىل أنني الشعب، عىل تشكيل حكومة 
قادرة تضم النخــب الوطنية الواعدة. وإذ نلح عىل موضوع 
الحكومة، فألننا نخــى أن يهمل وينىس يف مجاهل لعبة 
الســلطة داخليا ويف رصاع املحــاور إقليميا. هناك من يعمد 
إىل دفع لبنان نحو مزيد من االنهيار لغاية مشــبوهة. وإنا 
إذ نكرر الدعوة إلعالن حياد لبنان اإليجايب الناشط، وتالزما 
لعقد مؤمتر دويل خاص بلبنان برعاية منظمة األمم املتحدة، 
فليك يكون مصري لبنان مســتقال عن التسويات الجارية يف 
الرشق األوســط، ولو عىل حســاب حق شعوب املنطقة يف 
تقرير مصريها. أما نحن اللبنانيون فمســؤولون عن تقرير 
مصرينا الحر والســيادي، بعيدا من تأثري أي مســاومة، أو 
تســوية من هنا وهناك وهنالك. دورنا أن نواصل النضال من 
أجل اســتعادة القرار الحر والسيادة واالستقالل وسالمة كل 
األرايض اللبنانية. ال ميكن أن يكون لبنان سيدا ومستقال من 
جهــة، ومرتبطا بأحالف ونزاعات وحروب من جهة ثانية«!.

وختــم الراعــي: »عليه، نحن نؤيد تحســني العالقات بني 
دول املنطقــة، عــىل أســس االعرتاف املتبادل بســيادة كل 
دولة وبحدودها الرشعية، والكف عن الحنني إىل الســيطرة 
والتوســع. ونتمنى أن تنعكس أجواء التقارب املســتجد عىل 
الوضــع اللبنــاين فيخف التشــنج بني القوى السياســية، 
وتنسحب من الرصاعات واملحاور ما يسمح للبنان أن يستعيد 
حياده واســتقالله واستقراره. ونطالب هذه الدول بأن تنظر 
إىل القضيــة اللبنانية كقضية قامئة بذاتها، ال كملف ملحق 

املنطقة«. مبلفات 

تــرأس مرتوبوليت بــريوت وتوابعها للــروم األرثوذكس 
املطــران الياس عوده، قداس األحــد يف كاتدرائية القديس 
جاورجيــوس يف بريوت، وألقى عظة قــال فيها: »كم نحن 
بحاجــة يف هذه األيــام الصعبة، إىل أنــاس مؤمنني بالله 
الــذي يجعلهم أمنــاء للوطن املمنوح لهــم، لبنان، يؤمنون 
به وطنا نهائيا وحيدا لهم، يعيشــون فيه إخوة يتقاســمون 
فيه الحلو واملر، يشــهدون لــه بال خوف وال تردد، وميوتون 
دفاعا عنه وحده وشــهادة إلميانهم وتعلقهم به. هؤالء هم 
الخمرية الصالحة التــي تخمر عجني املواطنني وتنرش فيهم 
الوعــي بأن ال محبــة توازي حب الوطــن واألمانة له، وأن 
دور املواطــن الصالح هو املســاهمة يف حفظ كرامة وطنه 
واحرتام دســتوره وتطبيق قوانينه والعمل مع مواطنيه من 
أجل املصلحة العامة ال مصلحة الزعيم أو الحزب أو الطائفة. 
كم نحن بحاجة إىل أشــخاص يؤمنون باملساواة بني البرش، 
ويحرتمون إخوتهم يف اإلنســانية، ويدافعون عن كرامتهم 
وحريتهم وحقهم يف العيش الكريم اآلمن عوض حســدهم 
ومضايقتهم ومصادرة خرياتهم وحرمانهم من حقوقهم. كم 
نحن بحاجة إىل مؤمنني بالله صادقني، ال يتوسلون الدين من 
أجل غاياتهم ومصالحهم، بل يشــهدون إلميانهم بأعاملهم 
الحســنة وسريتهم الناصعة وســلوكهم املستقيم. كم نحن 
بحاجة إىل مســيحيني مؤمنني مبسيحهم الغالب املوت، الذي 
تنازل واتخذ جســدا من أجل خالصنــا، ومات ليفتدينا بدمه 
الكريم، مسيحيني يشهدون ملسيحهم بالقول والفعل والحياة، 

دون خوف وال مواربة، ويستشــهدون من أجل إميانهم به.»
وتابع: »كل حديث إعالمي يتهكم عىل املناولة املقدســة، 
إمنا هو تجديف عىل الروح القدس، ونحن نقرأ يف اإلنجيل أن 
كل خطيئــة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف عىل الروح 
القــدس فلن يغفر للناس. لذا، ال يختربن أحد رحمة الرب، وال 
ميســوا جسد املسيح ودمه بســوء لفظي، بل الحري بهم أن 
يبحثوا عن األسباب الحقيقية النتشار األمراض واألوبئة. إن 
جســد الرب ودمه يعطيان للمؤمنني لشفاء النفس والجسد، 
وهذا إمياننا، وعليه ســنبقى ثابتني، وقد تأكدنا مثل توما من 
هذه الحقيقة. نحن نعرف كهنة وقديســني خدموا ســنوات 

طويلة يف املستشــفيات، وكانوا يناولون املرىض واملوبوئني، 
ثــم يتناولون من بعدهم ما يتبقى يف الكأس املقدســة، ومل 
ميرضوا بتاتا. ال نتحدث عن خرافات، بل عن املســيح القائم 
من بني األموات، الذي خلص العامل من املوت، والذي لن يسمح 
بأن ينتقل أي مسبب للموت عرب جسده الطاهر ودمه الكريم.»

أضاف: »إذ نتحدث عن الشهادة ال بد من ذكر الشهداء الذين 
أقمنــا ذكراهم يف 6 أيار، األبطال الذين استشــهدوا من أجل 
الحــق والحرية، حرية الوطن وحريــة القلم. هؤالء رفضوا 
الذل وحكم الغريب، وناضلوا وتكللوا بإكليل الشهادة. فليكن 

ذكرهم وسائر الشهداء مؤبدا.»
وختم عوده: »دعوتنا اليوم أال نشك أبدا بقدرة إلهنا الناهض 
مــن بني األموات، وأن نطلق الصوت عاليا مبرشين بالقيامة 
البهية، التي علينا أن نظهرها من خالل عيشنا إياها، شاكرين 
الــرب عىل كل امتحان منر به، إذ هــدف هذه االمتحانات أن 
يقوى إمياننا، ال أن نصل إىل اليأس املميت للنفس والجســد. 
ولنــرصخ دامئا، من كل قوتنــا، تلك الرصخة الفصحية التي 
تذكرنا بأن ال يشء يقوى عىل اإلنسان املؤمن بالرب، ولنهتف: 

املسيح قام، حقا قام«.

ــع  ــ ــ ــ ــن رفـ ــ ــ ــ ــذار مـ ــ ــ ــ ــه: حـ ــ ــ ــ ــل اللـ ــ ــ ــ فضـ
الدعـــــــــم  دون تقديـــــــــم أّي بدائـــــــــل

جــنــبــاط: فــي هـــذه الــعــاصــفــة..  من 
موقف أّي  ــإطــاق  ب ــتـــرّوي  الـ ــضــل  االف

غرد الســيد عيل فضل الله عرب حسابه عىل »توتري«: »إننا 

نحــذر من تداعيات الخطوات التي بــدأ العمل لها لرفع الدعم 

عن املواد األساســية والســلع الرضورية من دون تقديم أي 

بدائل تحمي اللبنانيني يف لقمة عيشــهم واستقرارهم وأمنهم 

ومســتقبل وطنهم. وعىل من هم يف مواقع املســؤولية أن 

يتحملوا مســؤوليتهم يف إصالح ما أفســدوه، وإال لن يجدوا 

مالذا آمنا من سطوة هذا الشعب«.

غرد رئيس الحزب »التقدمي االشرتايك« النائب السابق وليد 

جنبالط عرب »تويرت«، فكتب: »يف هذه العاصفة التي منر فيها 

وحيث ربط البعض التسوية بحساباته الشخصية واالقليمية 

وحيث خطر الهجرة يهدد كربى مؤسســات الوطن من عامة 

وخاصة فانه من االفضل الرتوي يف إطالق اي موقف قد يزيد 

من االمور تعقيداً«.

مشبوهة« لغاية  االنهيار  مــن  مزيد  إلــى  البلد  لدفع  يعمل  مــن  »هــنــاك 
ــة الــلــبــنــانــّيــة  ــضــي ــق ــظــر الــــى ال ــن الــــراعــــي: ُنـــطـــالـــب الــــــدول بــــأن ت
ــا ال كــمــلــف ُمـــلـــحـــق بــمــلــفــات املــنــطــقــة ــهـ ــذاتـ كــقــضــّيــة قـــائـــمـــة بـ

عــــــــــــــــــــــــــــوده: كــــــــــــــم نــــــــــحــــــــــتــــــــــاج إلـــــــــــــــــــى أنــــــــــــــاس 
ــاً وحــــــــيــــــــداً لـــهـــم ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ يـــــؤمـــــنـــــون بــــلــــبــــنــــان وطـــــــنـــــــاً نـ

الراعي يرتأس القداس

عوده يلقي عظته

ــا«  ــكـ ــيـ ــنـ ــرزيـ ــتـ ــاح »أسـ ــ ــق ــ ــزري: ل ــ ــ ــب ــ ــ ال
30 تحت  هــم  ملــن  يعطى  أن  يجب  ال 

أكد رئيس اللجنة الوطنية إلدارة  لقاحات كورونا   عبد الرحمن 
البزري ، يف حديث تلفزيوين، »أن موقف اللجنة واضح ورصيح 
وال يجب أن يعطى لقاح  اســرتازينيكا ملن هم تحت 30 عاماً«، 
مشــرياً »إىل أن العمل يجــب أن يكون عىل تقديم أفضل لقاح 

بطريقة سليمة«.
واعترب »أن ما حصل قرار غري مسؤول من قبل  وزارة الصحة 

، عندما سمحت بأخذ اللقاح ملن هم تحت 30 عاماً«، الفتاً »إىل 
أن لدى اللجنة توجه لإلجتامع مرة جديدة وقد ترفع التوصية 
إىل 40 عاماً«، ومشــرياً »إىل أن أعداد كبرية من لقاحات  فايزر  

ستصل يف الفرتة املقبلة«.

ــال  ــهـ الـ ــاس  ــ ــم ــ ــت ــ ال ــوى:  ــ ــت ــ ــف ــ ل ا دار 
بـــــــعـــــــد غــــــــــــــــروب الـــــــثـــــــاثـــــــاء 
صــدر عن دار الفتوى يف الجمهورية اللبنانية البيان اآليت: 
»يتم التامس هالل شهر شوال للعام 1442 هجرية بعد غروب 
شــمس يوم الثالثاء الواقع يف التاســع والعرشين من شهر 

رمضان املبارك املوافق 11 أيار الحايل 2021 م.
وســوف يؤدي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان 
صالة وخطبة عيد الفطر الســعيد عند الســاعة السادســة 
والدقيقة الخامســة والعرشين صباح يوم العيد يف مســجد 
محمد األمني يف وسط بريوت، مع مراعاة اإلجراءات الوقائية 

لجائحة كورونا ألداء صالة العيد يف املساجد.
وبســبب الظروف الراهنة وجائحــة كورونا، يعتذر مفتي 

الجمهورية عن استقبال املهنئني«.

ــوط ــغـ ــضـ ــرض لـ ــ ــ ــع ــ ــ الــــــحــــــريــــــري ت
من قبل الفرنسيين اخرها اقتراح لقاء باسيل

اعتــرب نائب رئيس تيار »املســتقبل«  مصطفى علوش،  »أّن 
الســبب األســاس لزيارة  وزير الخارجية  الفرنسية  جان إيف 
لودريان  »كان إلبالغ املســؤولني اللبنانيــني بانتهاء املبادرة 

الفرنسية«، مستبعداً أي حل بسبب فشل هذه املبادرة«.
ويف حديث صحايف، كشــف علــوش عن »ضغوط كثرية 
تعــّرض لها رئيس  الحكومة  املكلف  ســعد الحريري  من قبل 
الفرنســيني وآخرها إقرتاح لقائه رئيس  التيار الوطني الحر  
النائب  جربان باســيل ، وقد اشــرتط الحريــري قبل حصول 
اللقاء أن يعلن باســيل رصاحة تأييده للحكومة وإستعداده 
إلعطائها الثقة«.ورأى علوش أن »الفرنسيني مل يساعدوا عىل 
حل  األزمة واكتفوا بإطالق املواقف التي مل توصل اىل نتيجة«، 
معتــربًا أن »القوى التي التقاها لودريان ليس لها بغالبيتها أي 
وزن سيايس«، معترباً أن »مشكلة الحريري أنه كان واثقا جدا 

بالفرنسيني«.

ــاهــو ــي ــن ــت ــام ن ــ ــ ــازن: ك ــ ــ ــخ ــ ــ وديـــــــع ال
ــر خطير  عــن احــتــمــال نــشــوب حــرب أم
إعترب عميــد املجلس العام املاروين الوزير الســابق وديع 
الخازن، أن »كالم رئيــس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو 
عن إحتامل نشــوب حرب عىل الجبهتني الشاملية والجنوبية، 
واملناورات العســكرية التي انطلقت امس، هو أمر خطري جدا 

ألنه يكشف لبنان أمام حرب إرسائيلية جديدة«.
وســأل: »ماذا يعني هذا اإلنذار اإلرسائييل البالغ الداللة غري 
أنــه عبارة عن تبليغ للبنــان بأن الوضع يف الجنوب ميكن أن 
يتغري، وأن تســحب املظلة الزرقــاء عىل الحدود مع إرسائيل، 
ويصبح لبنان مكشــوفا ومعرضا لحرب جديدة، ال سيام وأن 
املســؤولني اإلرسائيليــني ما إنفكوا يتذرعــون بأنهم رصدوا 
محاولة تســلل من قبل عنارص حزب الله لاليقاع بلبنان، علام 
أن الحزب نفى وقوع أي تســلل أو اشتباك، وترويجهم بوجود 

أسلحة للمقاومة يف منازل الجنوبيني«.
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عهد.. الخوف؟؟
فؤاد ابو زيد

أصــدق وصف ميكن 
اطالقه عىل العهد وعىل 
الســلطة الحاكمة، هو 

عهد الخوف.
بأكرثيتهم  اللبنانيون 
يعيشــون  الســاحقة 
الخوف  حالــة  اليــوم 
الشامل بجميع وجوهه، 
فاللبنــاين يخــاف من 
اىل  يفتقر  ألنــه  املرض 
واالستشــفاء،  الــدواء 

ويعّض عىل مرضه اىل أن ميوت بعلّته، ويخاف أن تتعطل 
ســيارته أو برّاده أو غســالته ألنه غري قــادر عىل كلفة 
تصليحها، ويخاف أن يجوع بعد جهنم االســعار، واذا أكل 
أو رشب يخاف من التلوث الذي رضب لبنان من اقصاه اىل 
اقصاه، ويخاف عىل عائلته وبيته من الحرامية واملجرمني، 
ويخاف من تدهور االمن وما ميكــن أن يجّر من فوىض 
أمنية، ويخاف مــن حرب مقبلة عىل حــدوده، ويخاف 
تحكّم القضاء باالبرياء ،ويخاف عىل الحرية والســيادة 

واالستقالل، وعىل الكيان والوطن املهددين بالزوال.
***

مل يعد أحد يف لبنان يشــعر باألمان، سوى من خطط 
ونّفذ ليصل لبنان اىل محطة االنتظار قبل االنهيار الشامل 
الذي مل يعد بعيدا، خصوصا بعدما نفض العامل يديه من 
لبنان، خصوصا من كان يعترب نفســه صديقا او شقيقا 
،وتركوا لبنان يقلّع شــوكه بيديه، بعدما اشبعوه نصائح 
ليس اال، مع معرفتهم أن وطن الرسالة مغلوب عىل امره، 
وبحاجة اىل دعم حقيقي وليس عقوبات سخيفة ميكن 

أن تذهب مع الريح يف أي وقت.
***

إن الــدول الكربى مثل أمريكا وروســيا ومن يدور يف 
فلكهام عىل اســتعداد ملقايضة لبنان باليمن، زائد الغاز 

والبرتول وأسواق العامل العريب.
اذا اســتمرت قوى املعارضة يف التفكك ويف املواقف 
التي ال توصل اىل نتيجة، ستجد نفسها معزولة ال قيمة 

لها وال وزن.

تحت املبضع

عـــــز الديـــــن: خـــــاب أمـــــل اللبنانييـــــن 
بسعي لودريان تقريب وجهات النظر
بيـــــن األطـــــراف لتشـــــكيل حكومـــــة

أكد عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب الشــيخ حســن 
عز الدين، خالل لقاء ســيايس أقيم يف بلدة ديرقانون رأس 
العني، أن »اللبنانيني خاب أملهم يف رهانهم عىل سعي وزير 
خارجية فرنســا بتقريــب وجهات النظر بــني األطراف يف 
محاولة جادة لتشــكيل حكومة بأمّس الحاجة إليها، تعالج 
األوضاع االقتصاديــة، وتطلق إصالحات شــاملة، وتوقف 
االنهيار املايل، وتعمل عىل استعادة األموال املنهوبة، وحامية 

أموال املودعني«.
واعترب أن »الحوار الســعودي اإليراين والتقارب السوري 
السعودي، يأيت يف ســياق تحوالت املنطقة وصمود محور 
املقاومة أمام التحديات، مام يعزز فرص األمن واالستقرار يف 
الخليج الذي يجب أن يكون بني أبنائه ودوله، ويحقق مصالح 

شعوب املنطقة«.
وأكد عز الدين أن »الشــباب الفلسطيني اليوم، يدافع ليس 
عن أرض فلسطينية فحسب، وإمنا عن أرض إسالمية وعربية 
. ورأى أن ما يجري يف القدس، يؤكد املأزق الصهيوين وضيق 
خياراته بعدما أكــدت الفصائل الفلســطينية أنها لن ترتك 

القدس تواجه مصريها لوحدها«.

تيمور جنبالط: لحكومة تطّبق اإلصالحات
وانتخابـــــات بقانـــــون غيـــــر طائفـــــي

أكد رئيــس اللقاء الدميقراطي النائــب تيمور جنبالط، 
أن »الثقة هي عنرص مكون ألي عالقة، أكانت شــخصية 
أو مهنيــة، فالثقة تقود للحوار، والحوار إىل التســوية، 
والتســوية إىل حل ألي مشــكلة متر بها«، مشريا إىل أن 
»البلد ينهار بســبب نظامه، نظام املحاصصة، والحكومة 
السنوات  املالية خالل  االزمة  إدارة  مســؤولة عن ســوء 
املاضية، وتقريبا معظم املؤسســات قد انهارت، ثم اجتاح 
كوفيد 19 وكان انفجــار مرفأ بريوت ما جعل من الصعب 
عىل األجيال الشــابة ان تثق بالحكومة يف اي أمر يتعلق 
بالسياســة، ونحن نعيش حالًيا يف وضع متشــنج جًدا، 
ألن األفرقاء السياســيني ال يتوافقون مع بعضهم البعض 
ولســوء  البعض،  ببضعهم  يثقون  ال  السياســيون  القادة 
الحظ أيًضا حتى أفرقــاء املجتمع املدين ال يثقون ببعضهم 
البعض، فهم ال يتوافقون عىل برنامج مشــرتك وال رؤية 
يتفقون عىل يشء  لكنهم  املستقبل،  للذهاب نحو  مشرتكة 
واحد وهذا هو الفــارق بني النخبة السياســية واألجيال 
الصاعدة وهــو أنهم متفقون أن هذا النظام يجب أن يتغري 

بأخرى«. أو  بطريقة 
كالم جنبــالط جاء يف خــالل مشــاركته يف ملتقى 
الســيبموزيوم الســنوي الذي تنظمه جامعة سانت غالن 
يف ســويرسا الذي يشــارك به فعاليات من مختلف أنحاء 
العامل ضمن جلســة خصصت للحديث عــن تحديات الثقة 
أمام السياسيني الشباب، وقال: »أنا لست قائًدا، أنا سيايس 
شــاب مثل كثريين، ولدي تحًد إضــايف يعيق جهودي، هو 
عندما ينظر إيل الناس فإنهم ينظرون إىل شــخص ينتمي 
إىل هذا النظام السيايس، فهذه مشــكلة بحد ذاتها، كونه 
عيل أن أثبت لهــم أنني قادر عىل التغيــري من الداخل إىل 
الخارج، بحيث أنه عيل أن أقــوم باإلصالح يف حزيب كام 
يف كل البلد. ســيكون طريقا طويال وشــاًقا، لكن السبيل 
الوحيد للوصــول إىل حل هو من خالل الحوار، وعيل البدء 

من مكان ما عىل األقل«. 
وردا عىل ســؤال حول كيف ميكن بنــاء هذه الثقة من 
خــالل تجربته، أجاب جنبالط: »الســبيل الوحيد اآلن من 
أجل التقدم إىل األمام هو أن نقنــع الناس أن هناك نوايا 
وعىل  وإقتصادية.  سياســية  بإصالحات  للقيــام  فعلية 
صعيد تجربتي الشــخصية كإبن ســيايس فــإن الطريق 
بأنني  الناس وأقنعهم  أن يصدق  بالنســبة يل هي  الوحيد 
قادر عــىل التغيري من الداخل إىل الخــارج، وعىل صعيد 
الوطن االهم هو تشــكيل حكومة تتناغم مــع ما يطلبه 
املجتمــع الدويل، وإجــراء إنتخابات عىل أســاس قانون 
إنتخاب غــري طائفي إلعطاء فرصة لــكل أفرقاء املجتمع 
املدين واألجيال الشــابة لدخول الربملان وتحديد مستقبلها 

أمر«. أهم  السيايس، هذا 

ـــــان يتضامـــــن مـــــع الشـــــعب الفلســـــطيني  ـــــي.. لبن ـــــوم الثان للي
ــدس ــ ــ ــ ــ ــت املق ــ ــ ــ ــ ــي بي ــ ــ ــ ــ ــاً ملنتفض ــ ــ ــ ــ ــيرات دعم ــ ــ ــ ــ ومس

لليــوم الثاين، توالــت تغريدات وترصيحات املســؤولني 
اللبنانني مســتنكرة االعتداءات املتكررة لســلطات االحتالل 
االرسائييل عىل الفلســطينيني يف القــدس ومدينة اقتحام 

املسجد االقىص والتعرض للمصلني.
يف هذا الســياق، غرد رئيس لجنة حقوق اإلنسان النيابية 
النائب ميشال موىس عرب حسابه عىل »تويرت«: »مع االنتظار 
الحــذر للمحادثات يف املنطقة. مالحظــات: االوىل: انتهاك 
متجدد لحقوق اإلنسان الفلســطيني يف أرضه ومقدساته، 
واملحاولة الفاشــلة لكــرس عزميته، بخاصــة يف القدس، 
عاصمة االديان. الثانية: االنتظار القاتل يف لبنان يف ظروف 
صعبة جدا. تحية لألبطال يف فلســطني. والدعوات لحل يف 

لبنان«.
*غرد رئيس الحزب »الدميقراطي اللبناين« طالل أرســالن 
عرب »تويرت«: »القدس أقرب من أي وقت مىض، بعزمية أهلها 
وصمودهم بوجه غطرســة العدو املحتل. التاريخ لن يرحم 
كل من يقــف متفرجا عىل اإلعتــداءات واإلغتصاب اليومي 
لفلسطني. قلبنا مع الشــعب الفلسطيني حتى النرص املحتم. 

أنقذوا حي الشيخ الجراح«.
*قال رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري جعجع يف بيان، 
»إن ما يجري يف القدس غري مقبول بكل املقاييس االنسانية 
واملعايري الدولية، فال يجوز ان يبقى الشــعب الفلســطيني 
يف معاناة ال تنتهي دفاعا عــن حقه بالحرية والعيش اآلمن 
الذي  العربية  واملستقر، واالجتامع الطارىء ملجلس الجامعة 
يلتئم اليوم مطالب باتخاذ كل الخطوات السياسية الالزمة من 
دعوة مجلس األمن لالنعقاد، إىل استنفار كل الدول الصديقة، 
من أجل تخفيف الضغط عىل الشعب الفلسطيني ومبا يكفل 
إعادة االعتبار لحقوقــه املرشوعة يف إقامة دولة متتلك كل 
مقومات السيادة، وصوال إىل إنهاء جلجلته التي بدأت منذ ما 

قبل منتصف القرن املايض وما زالت مستمرة«.
واســتنكر االعتداءات االرسائيلية كل مــن: رئيس الهيئة 
التنفيذية يف حركــة »أمل« مصطفى الفوعاين، النائبة روال 

الطبش،
*اعتربت نقابة محرري الصحافــة اللبنانية يف بيان، أن 
»املطلوب اليوم قيام حركة استنهاض عربية ودولية، ملواجهة 
الوحشــية االرسائيلية، وعىل الصحافيــني واالعالميني أن 
يجندوا أقالمهم، وأن ينربوا لفضح كيان االحتالل، وينرصوا 
كل املقاومني الرشفاء الرافضني لتغيري هوية القدس العربية 
وتهويدها، النها عاصمة فلســطني ، وال ميكن التسليم بان 

تكون عاصمة الدولة اليهودية«.
وشــدت النقابة عىل ايدي املقاومني املنتفضني، ودعت اىل 
النضال البقاء قضية  »تصعيد حركة االعرتاض، ومواصلــة 

املجحفة،  التســويات  ورفض  حية،  فلســطني 
مقدمها  ويف  القامئة،  الدولية  للقرارات  والتنكر 

حق العودة لالجئني يف بلدان الشتات«.

{ رجال دين {

*وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد 
اللطيف دريان يف بيان، »اقتحام باحات املسجد 
واالعتداء  اإلرسائيــيل  العدو  قبــل  األقىص من 
الهمجي والوحيش عىل املصلني من أبناء الشعب 
الفلســطيني بأنه إرهاب وإجرام موصوف وتحد 
سافر ملشاعر العرب واملسلمني يف العامل، وانتهاك 
لحقوق اإلنسان واملواثيق الدولية«، مناشدا الدول 
العربية واإلســالمية واملجتمع الدويل »التحرك 
برسعة لحامية الشــعب الفلسطيني ووضع حد 
لهــذا العدوان املتكــرر دون أي رادع أو وازع من 
ضمري، والضغط عىل الكيــان الصهيوين لوقف 
هذه االنتهاكات يف املسجد األقىص ويف القدس 

املحتلة«.
*اعترب املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن يف بيان، 
أنه »توازيا مع موسم الصوم األقدس وأجراس املهد الصارخة 
بني أزقة العذابات فإن ما يقوم به الصهيوين املحتل يف القدس 
وأحيائها فظاعة تاريخ وإجرام دويل وانتهاك صارخ للضمري 
والوجدان اإلنساين والديني وســط مجتمع دويل مهووس 
بحامية الصهيونية ونفاق عريب إسالمي يتلطى وراء بيانات 
مل يجف حرب خيانة تطبيعها رسا وعالنية. والخيار مقاومة 
ومامنعة وثبات ومزيد من االنتصــارات التي حولت الكيان 
املحتل إىل ثكنة مطوقة بصواريخ محور وترســانة مقاومة 
أخذت عىل عاتقها إغاثة القدس وتحرير فلسطني ونرصة بالد 

ومقدسات خانها أخوة يوسف وذئاب العامل«.
*أكد املكتب االعالمي لشــيخ عقل طائفة املوحدين الدروز 
الشيخ نرص الدين الغريب يف بيان، »وقوفنا إىل جانب األخوة 
الفلســطينيني فهم بوقفتهم ومرابطتهم يف املسجد األقىص 
والتصدي للقرارات الصهيونية بطردهم من حي الشيخ جراح، 
يدافعون عن عزة األمــة جمعاء وكرامتهــا، ويؤكدون بأن 
القضية لن متوت مهام كرث التطبيع وهرول املطبعون. ودعا 
كافة الفصائل والحركات املقاومة والقيادات والشــخصيات 
العروبيــة اىل توحيد الكلمــة واملوقف، فال مــكان للحياد 
الفلســطينية  القضية  الوجود ونرصة  والتخاذل يف معركة 
حتــى تحرير كامــل األرض املحتلة من رجــس الصهاينة. 
وســتبقى القدس وكل فلســطني، مهد الديانات... وبوصلة 

األحرار«.

*حيا شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز الشيخ نعيم حسن 
يف ترصيح، »صمود أبناء القدس والشعب الفلسطيني، الذين 
يثبتون أن انتامءهم للقضيــة واألرض أقوى من كل الصلف 
اإلرسائييل، وســيكتب لهذا الشــعب الصابر املثابر تحصيل 

حقوقه مهام طال الزمن«.

{ مسريات يف املخيامت {

*نظمت فصائل العمل الوطني الفلسطيني يف مخيم البص، 
مسرية حاشــدة انتصارا للمنتفضني يف بيت املقدس، حيث 
احتشد أبناء الشعب الفلسطيني وممثلو الفصائل الفلسطينية 
الفلسطينية، يف  اللبنانية، رافعني األعالم  والقوى واألحزاب 
ســاحة مستشفى الشــهيد يارس عرفات يف املخيم، وأكدت 
الكلامت »أننا ما زلنا متمسكني بتحرير فلسطني وحق العودة 

إليها ».
الفلســطيني« يف مخيم  الوطني  *نظمت فصائل »العمل 
الرشيدية، مسرية »دعام ملدينة القدس واملرابطني يف املسجد 
األقىص وحي الشيخ جراح«، مبشاركة قائد منطقة صور يف 
حركة »فتح« توفيق عبدالله وأعضاء شعبة الرشيدية وكوادر 
التحرير  املنطقــة وممثلني لفصائــل »منظمة  الحركة يف 
الفلســطينية« وعدد من أبناء املخيم. ودعــت الكلامت إىل 
»االلتفافَّ حول املرشوع الوطني الفلسطيني واملحافظة عىل 

الهوية الوطنية التي يحاول العدو الصهيوين أن يصادرها«. 
ثم انطلقت املسرية يف شوارع املخيم، وسط هتافات داعمة 

ومنارصة ألهلنا يف القدس.

مسرية لفلسطينيني يف مخيم البص

ــــــــذار الحريــــــــري... جمهــــــــور املســــــــتقبل يرفــــــــض اعت
وبهــــــــــــــــــــاء جاهــــــــــــــــــــز لالنقضــــــــــــــــــــاض

رضوان الذيب 

كشــفت معلومات مؤكدة، ان الرئيس سعد الحريري أبلغ 
املحيطني به انه اخــذ قراره باالعتذار عــن التكليف عىل ان 
يصدر القرار عرب بيان للمكتب السيايس لتيار املستقبل الذي 
بدأ نقاشــا بالخطوة، لكن الحريــري واملحيطني به فوجئوا 
باعرتاضات واسعة من مسؤويل وكوادر املستقبل لهذا القرار 
وعدم القدرة عىل تسويقه بعد أن ذهب الحريري يف معركته 
إىل النهاية ضد عون وباســيل وقطع كل خطوط »الرجعة«، 
وجاء االن طالبــا منهم الرتاجع وقبول االعتــذار، وهذا امر 
مستحيل ويشكل احباطا اضافيا لجمهور املستقبل وهزمية 
لهم أمام عون وباســيل وهذا ســيرتك تداعيات كارثية عىل 
جمهور املســتقبل الذي خاض معركة كرس عظم ضد التيار 
الوطني الحر ورئيســه باســيل، وفجأة يطلب منه الرتاجع 
أمامهام وكان شــيئا مل يكن، وهذا ما يعطي أوراق قوة لبهاء 
الحريري الذي بــدأ منذ االن بتجميع كل اوراقه و اســلحته 
لخوض معركة زعامة الطائفة السنية يف االنتخابات النيابية 
عام 2022 يف مواجهة تيار املســتقبل اوال وبري وجنبالط 
وفرنجية وباســيل وكل القوى التقليديــة املمثلة بالطبقة 
السياسية، وهذا النهج بدعم بهاء الحريري لخوض االنتخابات 
النيابية عرب جبهة واســعة تضم كل القوى املشــاركة يف 
الحراك املدين مع الكتائب واألحرار ومحاولة استاملة القوات 
اللبنانيــة يحظى بغطاء عريب ودويل لتنظيم أوســع جبهة 
ضد كل أحزاب الطبقة السياســية الذين اداروا البلد وحكموه 
منذ 1991، حيــث حمل وزير خارجية فرنســا لودريان كل 
املنظومة القامئة مسؤولية الخراب ووضع الجميع يف سلة 
واحدة ومل يستنث ال بري وال جنبالط وال الحريرية السياسية 
وال فرنجية وال جعجع وال باســيل وال غريهم من مسؤولية 
العرقلــة، وهذا الكالم الهجومي للودريان عىل السياســيني 
جاء أمام قوى الحراك املدين الذين التقاهم يف قرص الصنوبر 
ووصف مامرسات السياســيني »باقىس النعوت« مؤكدا أن 
فرنسا ستامرس العقوبات عليهم ولن يدخلوا أراضيها ولديها 
كل امللفــات عن أموالهم وما ارتكبــوه، وحض قوى املجتمع 

املدين عىل التوحــد وخوض االنتخابات 
النيابية بلوائح موحدة، جازما بأن فرنسا 
ســترشف عىل هذه العملية مع املجتمع 
الدويل عرب تطبيق اجراءات متنع التزوير 
متثلت  املفاجأة  لكــن  االنتخايب،  واملال 
األسئلة من  أمام ســيل  لودريان  بطلب 
الحارضين عن حــزب الله مقاربة ملف 
ســالحه بطريقة مغايرة وعدم طرحه 
كاولويــة الرتباط هذا امللــف بالقضايا 
الكــربى يف املنطقة حتــى أن لودريان 
وتحدث  انتقاداته  من  الله  حزب  استثنى 
بعد  وجدية  دبلوماســية  بطريقة  عنه 
أن »عدل يف جلســته« ومتنى عىل قوى 
الحــراك تجنب قدر اإلمــكان التحريض 
الحزب  ان  املقاومة. علــام  بيئــة  عىل 
النارصي  الشــعبي  والتنظيم  الشيوعي 
وعددا من قوى الحراك املحســوبني عىل 
االجتامع مرصين  املقاومة قاطعوا  بيئة 
عىل استقاللية مطالبهم وعدم تدخل اي 

طرف خارجي مع احتفاظهم مبواقفهم الجذرية ضد الطبقة 
السياسية. 

وحسب مصادر متابعة، فإن الكالم الفرنيس يعكس قناعة 
دولية وعربية باســتحالة قيامة لبنان مــع هذه املنظومة 
السياسية واملالية، ويبدو أن هناك قرارا عربيا ودوليا بإحالة 
كل هذه الطبقة إىل التقاعــد »باللني او بالكرباج« وان لبنان 
مقبل عىل مرحلة جديدة كليــا، »وكل مرحلة لها رجاالتها«، 
وهذا يتطلب انهاء الشــق اللبناين من املنظومة التي حكمت 
منذ التســعينات بعد أن تم انهاء الشق السوري منذ سنوات، 
ومهام بلغت مكابرة القوى السياسية فإن ورقة نعيها طبعت 
وحددت مواعيد الدفن السياســية، وإذا كانت املنطقة مقبلة 
عىل إعادة أحياء السني - ســني« لبنانيا برىض إيراين شامل 
فكيف ستتعامل السعودية وسوريا مع امللف اللبناين اال عرب 
وجوه سياسية جديدة، ورمبا كان الحراك الفرنيس يف قرص 

الصنوبر باستثناء اي لقاء مع القوى السياسية مؤرشا عىل 
املرحلة الجديدة، ولذلك عرّب بري وجنبالط وفرنجية وجعجع 
عن استيائهم من طريقة عمل لودريان خالل زيارته األخرية 
لبريوت ووضع كل السياسيني يف »سلة واحدة« ومل مييز بني 
»املعرقلني واملسهلني« وكان جنبالط أكرثهم غضبا النه حاول 
بكل طاقاته تسهيل الحل الفرنيس وإزالة العقبات وال يجوز 
معاملته كاالخرين، ولوال نصائح األصدقاء بالرتيث ومراعاة 
دقــة املرحلة لكان جنبالط بصدد اتخــاذ موقف من االجراء 

الفرنيس.
املرحلة الســوداوية دخلت منعطفا جديــدا يف البالد منذ 
ايام مع موجة جديدة من الغــالء واجتياح الناس للمحالت 
والتخزين يف بيوتهم قبل رفع الدعم لتوفري بعض املال لاليام 
املقبلة مام يــؤرش اىل كارثة اجتامعيــة التحظى باهتامم 
أصحاب الكرايس الذين ال يتنازلون اال اذا ملسوا غضب الناس 

اآليت حتام ضد كل الطقم السيايس البايل.

مناورات »إسرائيل« تستهدف التقّدم في »فيينا«
هيام عيد

ترتدي املناورة اإلرسائيلية »األكرب« يف تاريخ الجيش اإلرسائييل، 
والتي تحايك حرباً شاملة عىل حدودها من الشامل إىل الجنوب، 
طابعاً ودالالت بالغة األهمية، لجهة الرسائل املتعّددة اإلتجاهات، 
وتحديداً إىل الداخل الفلســطيني كام إىل لبنان، ثم إىل األطراف 
اإلقليمية، كام عواصم القرار الغربية ويف مقدمها موسكو، كونها 
تتزامن مع تقّدم عىل خط املفاوضات حول امللف النووي اإليراين 
يف فيينا أوالً، ومع عملية رسم السياسات والخرائط الجديدة يف 
املنطقة انطالقاً من الساحة السورية ثانياً. ووفق أوساط نيابية 
متابعة للتطورات عىل الساحة اإلقليمية، فإن التقويم اإليجايب 
لعملية التفاوض ما بني واشنطن وطهران ولو بشكل غري مبارش، 
قد دفع بإرسائيل إىل استنفار كل أدواتها السياسية والديبلوماسية 
والعســكرية يف الداخل كام يف الكونغرس األمرييك، من أجل 
استعجال »املكاسب« امليدانية والسياسية قبل وصول املفاوضني 
يف فيينا إىل القرارات الحاسمة يف ظّل التقارير الديبلوماسية التي 
تكشف عن اقرتاب موعد اتخاذ الرئيس األمرييك جو بايدن قراراً 
برفع العقوبات عن إيران، وذلك كخطوة تسبق التسوية الثابتة 

عىل املستوى السيايس املبارش.
ومن املرّجح بحســب األوســاط املتابعة، أن يــأيت رّد الفعل 
اإلرسائييل، والذي ظهرت مؤرّشاته العدوانية امليدانية يف األرايض 
الفلسطينية املحتلة قاســياً، وذلك بعدما ُفرضت عليها الوقائع 
الجديدة داخلياً بعد انكفــاء بنيامني نتنياهو عن القيام بأي دور 
حكومي، وعجزه عن التشويش عىل مفاوضات فيينا. وبالتايل، 
فإن إرسائيل تسعى إىل تحصيل التعويضات من اإلدارة األمريكية 

عــىل تراجــع دورهــا يف 
اآلونة األخرية عىل املســتوى 
السيايس، من خالل مامرسة 
الكونغرس  عــىل  الضغوط 
األمرييك للوقــوف بوجه أي 
قــرار منه برفــع العقوبات، 
بعدما بات مؤكــداً أن الرئيس 
العقوبات  قرار  سيلغي  بايدن 
ضد إيران التي فرضها الرئيس 
الســنوات  يف  ترامب  دونالد 

املاضية.
ويف هذا الســياق، تتوقع 
األوساط نفســها، أن تبادر 
محاولــة  إىل  إرسائيــل 
هامش  عىل  لبنان  استهداف 
املنــاورات التي تقــوم بها، 
أو  والتي تحايك حرباً كربى 

هجوماً بالصواريخ قد تتعــرّض له من قبل قوى املقاومة يف 
لبنان وقطاع غزة وسوريا واليمن والعراق، باإلضافة إىل حركة 
اإلحتجاجات يف مناطق غزة والضفــة الغربية، كام توضح 
أن حال اإلستنفار التي ُســجلت وجرى اإلعالن عنها يف هذه 
الســاحات، تؤرّش بدورها إىل مرحلة جديدة قوامها الرّد عىل 
أي استهداف، وهو ما ســبق وأن أكده األمني العام لحزب الله 
السيد حسن نرصالله، عندما أعلن أن الحزب سيقوم بالخطوات 
الالزمة تزامناً مع مناورة جيــش العدو اإلرسائييل، وبالتايل، 

فإن التوتر بلغ نقطة متقّدمة، وينذر بتداعيات غري مسبوقة، 

فيام لو قّرر العدو اإلرسائييل الذهاب نحو ســيناريو التصعيد 

العسكري امليداين عىل الجبهة الجنوبية.

ولذلك، تعترب األوساط املتابعة نفسها، أن األيام املقبلة ستحمل 

معها توّجهات من املمكن أن ترسم مسار الواقع العسكري امليداين 

عىل هذه الجبهة، خصوصاً وأن حال اإلحتقان التي تســجل يف 

كافة العواصم العربية جراء اإلنتهاكات اإلرسائيلية يف القدس، 

تؤّسس ملناخ ضاغط وداعم باتجاه رفض أي عدوان إرسائييل يف 

أي ساحة يف املنطقة.
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ربيع الدبس

يف تحليٍق شــعرّي مرتفع، يقول الشاعر الفلسطيني 
مريد الربغويث الذي غادرنا مطلــَع هذا العام يف َعّمن، 
متحــراً عىل يقينه من عدم انغراســه يوم الرحيل يف 
تراب قريته »الغّســانة« قرب رام الله: »كأّن الطيور التي 
هاجرَْت/هكــذا ليَل أقفاصها/ كلــم خبطَْت يف جهات 

الهواء/أبرصَْت قفصاً باتساع السمء«.
أال يُْشــبه هذا النشيج سوداوية بدر شاكر السياب يف 
نظرته الكســيفة إىل مأســاة البرصة املتاخمة لقريته 
الذي غــاَض لوال جريانه  »بَُويْب«  »جيكور«، ونْهرِهــا 
بدموع القهر والجوع والعذاب؟ من دون أن ننىس احتالل 
بريطانيا لكل من فلسطني والعراق تحت يافطة اإلنتداب 
، قبل أن تتسلّم العصاباُت الصهيونية األوىل من رديفها، 
الجيِش اإلستعمري الويفّ لوعد بلفور واملنترص يف الحرب 
العاملية الثانية، مقاليد فلسطني املخذولة من األشقاء قبل 
األعداء، وقبل أن يتسلَّم األمريكيون وموساُدهم ثروات ما 

بني النهرين من »ُعلوج« النظام املنهار.
لعّل الســؤال الذي يقفز إىل أذهاننــا جميعاً: هل ما 
يجــري يف القدس حالياً مفاجئ أو ابن ســاعته، أم أنه 
كان متوقَّعاً منذ عقود بعد أن احتل الصهاينة فلســطني 
بأرسها منذ ما قبل 1948 وما بعد 1967؟ لقد اســتعمر 
شــتات اليهود املوزعــون حول العــامل واملنضوون يف 
املــروع الجهنمي للحركة الصهيونية أرَض فلســطني 
التي أســموها »إرسائيل«. واعرتفت األمم ،املتحدة علينا، 
بتلك الجرمية النكراء التي راكمــْت جرائَم القتل والقمع 
والتهويد والتزوير، التي يتجاهلها الغرُب املُتأرْسِل ويشارك 
فيها عرٌب تََعرْبََن وجدانُهم قبل لسانهم فأضاعوا البوصلة 

وفقدوا ماء الوجه وبقية الحياء.
كتب يل، أمــس، صديق مثقف مــن »بريزيت« مقيم 
يف باريس: »الشــعب الفلسطيني واملقديس معطاء منذ 
أجيال، والقدس لها حــارس ال يُهِمل«... مالحظة أقلُّ ما 
يقال عنها إنهــا عىل وجدانيتهــا يف املوقف واثقٌة يف 
الرؤية. وصحيح أن يف املشهد السيايس العاملي إِرهاصات 
تََحوُّل يف املوقف بعناوين إنســانية، لكْن مثة أســئلة 
أخرى ترتســم يف البال: هل فلســطني ِمنطاد إفرتايض 
يتسلقه وصوليون،ويرتدد عىل سلّته املُعلّقة سائحون ال 
مييزون بني الحق والباطل وال بني الِعّز والذل؟ هل ستبقى 
فلسطني ترصيحاٍت وبيانات تقابل جدار الفصل العنرصي 
مبرحية متواصلة مــن التنازل والتخاذل؟ هل بات بيُت 
املَْقِدس مقصوراً عىل إحياٍء طقيّس يف كنيســة القيامة 
أو عىل ُمَصلّيــات متنقلة يف باحة املســجد األقىص؟ 
أليســت القدس جزءاً من كُّل، وفرعاً من قضية؟ أليسْت 
غصناً ريّاَن من الدوحة الفلســطينية املرتامية األطراف 
بحراً ونهراً، عبريَ برتقاٍل وشذى صعرت،جبَل زيتوٍن وباَب 
عمود، غزَّة فداٍء وشــالَل شــهداء، جليالً حبيباً وضفًة 

أََحّب؟
إن مدينة القدس ومسألة فلسطني ليستا ملفاً وهمياً 
يف ِمنطاد هوايئ، بل هم أمانٌة من الحق الطّعني ووديعٌة 
ر بثمن، حتــى لو ظن نفٌر ضاٌل من  مــن الدِم الذي ال يَُقدَّ
شعِبنا ومسؤولينا أّن الكفاح الفلسطيني ُوئَِد يف »كامب 
دايفد«، وأّن الفاتحة ُقرِئْت عن روحه يف صفقة القرن...

إن القدس الريف نوٌر فّياض ولََهب ُمقدس. أما فلسطني 
األغىل من حْبل الوريد والتــي ال تكتمل دورة عناقها من 
دون مزارع شبعا وتالل كفرشــوبا ومرتفعات الجوالن 
وبحرية طربية، فسيبقى نداء حناجرها يهتف عىل إيقاع 
املقاومة الهادر: لِتحَي األمة...لِيحَي الوطن...لِنحَي ِكراماً 

أِعزّاء.

مرجعيات تنّسق لإللتفاف على العقوبات الدولية

ازمة دواء في طرابلس... من املسؤول؟!..

فادي عيد

دخل لبنان يف مرحلة صعبة، وتتســم بالخطورة، وهذا ما 
تكشف عنه مصادر سياسية متابعة، والتي تشري إىل غضب 
لدى زعامات ومرجعيات سياســية، عىل خلفية زيارة وزير 
خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، والتي تجاوزت، كم ينقل 
عن مرجع سيايس، األصول حيث ساوى الجميع يف اتهامات 
الفساد والعرقلة واملمطلة، يف حني مثة تساؤالت حول رهانه 
عىل مجموعات ســّمها تغيريية فيم معظمها كان منضوياً 

يف أحزاب وتيارات وبيوتات سياسية.
وتكشف املصادر، أن مشــاورات جرت بني هذه املرجعيات 
الرافضة ملضمون وشــكل الزيارة، واتفق عىل التواصل ومن 
ثم عقد لقاء جامع يجري خالله البحث باألزمة السياســية 
الراهنة وأوضاع البلد من مختلف جوانبها، عىل أن يكون هناك 
اتفاق عىل مؤمتر وطني داخيل، وليس تســوية من الخارج، 
مبعنى أن تكــون عىل غرار طاولة الحــوار التي حصلت يف 
املجلس النيايب وقرص بعبدا، رشط أن تكون جامعة. ويشــّبه 
أحــد املرجعيات السياســية هذا اللقــاء ب »جبهة الخالص 
الوطني« التي كان قوامها آنذاك الرئيســان الراحالن سليمن 
فرنجية ورشــيد كرامي، ورئيس املجلــس النيايب نبيه بري، 
ورئيس الحزب التقدمي اإلشــرتايك وليــد جنبالط، وبعض 

الشخصيات املستقلّة.
ويف الســياق، تفيد املصادر، بأن زيارة لودريان إىل بريوت 
أحدثت فرزاً سياســياً وأعادت خلط األوراق، وتركت تساؤالت 
كثرية حول ما بعدها، وما ســيمكن أن يحدث الحقاً، هنا، ال 
تخفي املصادر أن يشــهد البلد املزيد من اإلنقسامات والفرز 
وحرباً سياســية مفتوحة عــىل أكرث من مســار، وصوالً 

إىل اضطرابــات أمنيــة قد 
تــأيت عىل خلفيــة الوضع 
وحيث  املتدهور،  اإلجتمعي 
هناك مــؤرشات وأجواء يف 
بدأ  اإلطار، عــن غضب  هذا 
متكّن  عــدم  نتيجة  يكــرب 
العهــد وحكومــة ترصيف 
معالجات  أي  مــن  األعمل 
اإلقتصادي  النزيــف  لوقف 
أن األمور  واملعييش، ال بــل 
تّتجــه نحو ما هــو أعظم 
مــن ذلــك بكثــري، نتيجة 
الســلع األساســية  فقدان 
مم  الطبية  واملســتلزمات 
احتجاجية  بحركــة  ينــذر 

قد تكون األكرب، بعدما وصــل الناس إىل حالة اليأس والفقر 
واإلحباط.

يف املوازاة تتحدث املصادر نفسها، عن مساع دولية وعربية 
قد تتبلور معطياتها خالل األيام القليلة املقبلة، وال سيم من 
قبل القاهرة وفرنســا، التي ووفق معلومــات مؤكدة حصل 
تواصل بينها وبني املسؤولني املرصيني للقيام بخطوات عاجلة 
قبل أن يصل لبنان إىل وضع يتهّدد فيه سلمه األهيل، وال سيم 
أن باريس تؤكد، ومن خالل ما نقلته الســفرية الفرنسية آن 
غريو ألحد النواب املستقيلني، أن مبادرة بالدها ال زالت قامئة، 
ولكن ال تراجع إطالقاً عن العقوبات التي باتت جاهزة وسيعلن 
عنها قريباً، وأن البعض يف لبنان بات يف األجواء، وال ميكنه 
السفر إىل باريس وأوروبا، فيم البعض اآلخر، ال ميكنه دخول 

الواليات املتحدة األمريكية.
وال يستبعد النائب املستقيل نفســه، بأن يكون هناك متاٍه 
بني الدول الغربية وبعض العواصــم العربية عىل العقوبات 
بحق مسؤولني كبار ومستشارين من الصف الثاين يف لبنان، 
مم يؤرّش يف هذه الحال إىل صعوبة تشكيل الحكومة، وهذا 
بات مؤكداً ألن ما نقل يف الساعات املاضية عن بيت الوسط، 
مفاده أن الرئيس الحريري قد يعتذر، أو ال يشكل حكومة يف 

عهد الرئيس ميشال عون.
لذا، أن لبنان أمام محطــات مصريية، وقد دخل يف رصاع 
مع املجتمع الدويل، والســؤال مــا إذا كان هناك تكافؤ يف 
الفرص يف املواجهة بني الطرفني، إذ يف املحصلة أن اللبنانيني 
ســيدفعون أمثاناً وفواتري باهظة جراء الحصار اإلقتصادي 

والسيايس املفروض عىل لبنان. 

دموع االسمر

االمن الــدوايئ يف طرابلس والشــمل قارب دائرة 
الخطر ويعيش املرىض قلقا حقيقيا جراء شح االدوية 
املزمنة واصناف عديــدة من ادوية مخصصة ملرىض 

السكري والقلب وباقي االمراض املزمنة. 
وبــات املواطن يف الشــمل يعاين مــن تنقله من 
صيدليــة اىل اخرى لتأمني ادويته املزمنة وكأن املواطن 
الشميل من طرابلس واىل اقايص عكار ال ينقصه هذه 
االزمة التي متس ســالمته مبارشة وتشكل خطرا عىل 
حياته منذ بدء فقدان العديد من االدوية عدا عن فقدان 
حليب اطفال الذي ففي حال توفره يف احدى الصيدليات 

صدفة فان مثنه يفوق قدرة العائالت الفقرية. 
ازمات متالحقة يف طرابلس وكأنه مسلسل الذهاب 
اىل مجهول، وال يقترص االمر عىل املرىض فقط حتى 
يطــال اصحاب الصيدليات الذين باتــوا امام خيارات 
اخطرها اقفال صيدلياتهم، بعد أن باتوا يعجزون عن 

رصف وصفة طبية ما. 
وهي ازمة مل متر بتاريخ الشمل وال لبنان والقضية 
اىل مزيد من التعقيد وال من حل يف االفق حسب رأي 
صيدالين طرابليس الذي قــال ان اصنافا عديدة من 
االدوية بدأت تفقد يف طرابلس ابرزها ادوية االمراض 
املزمنة وامراض القلب والسكري وبرأيه ان االزمة تعود 
اىل ان مستوردي االدوية يعمدون اىل تخفيض كمية 

تحتاجها  التــي  االدوية 
طرابلــس  صيدليــات 
واملناطق  واملنية  وعكار 
الن  االخرى.  الشــملية 
االسترياد  رشكات  بعض 
عن  االمتناع  اىل  تعمــد 
تســليم ادويــة وتقوم 
منها  والبعض  بتخزينها 
يعمــد اىل تهريبها، مم 
تحت  املــرىض  يضــع 
رحمــة هــذه الركات 
والجشعني منهم يف ظل 
الرســمية  املراجع  عجز 
مالحقتها  من  املختصة 

ومحاسبتها. 
ويشــري الصيــدالين اىل مخاوف لــدى الجميع من 
رفع الدعم عن الدواء وحتى ترشــيده فان االمر حينذاك 
ســيكون كارثيا بالنســبة لصحة املواطــن واملرىض 
املصابني بامراض مزمنة. حيث يعتقد ان الدواء سيكون 
حكرا حسب رأي الصيدالين عىل ٥٪ من اللبنانيني وهذا 
ما مل يحصل يف دولة مــن دول العامل عانت او تعاين 
من ازمات معيشــية واجتمعيــة واقتصادية فيصبح 
لبنان منوذجا وحيدا يف العامل يصبح الدواء عنده اغىل 
من ســعر الذهب. يف حني كان ينتظر ان تكون صحة 

املواطن امرا مقدسا ال يجوز املس به. 

كثريون يف طرابلس تشاهدهم ويف اياديهم وصفة 

طبيــة يتجولون بها بني صيدليــة واخرى وعالمات 

االستنكار بادية عىل وجوههم ال يحظون برصف هذه 

الوصفة ويخرجون من هذه الصيدليات خايل الوفاض 

وكأن الدواء بات عملة نادرة. 

ولذلك فان لدى بعض اصحاب الصيدليات محاوالت 

لرفــع الصوت عاليا ورمبا اعــالن اقفال صيدلياتهم 

احتجاجا عىل هذه االزمة الصحية التي تبدو انها باتت 

مستعصية حتى اشعار اخر.

ــرفـــة مــصــيــر  ــعـ ــاس مـ ــ ــن ــ ــق ال ــ ــن ح ــ كـــنـــعـــان: م
الجنائي بــالــتــدقــيــق  والـــحـــّل  ــرهــم..  عــم جــنــى 

ــوعــي: لــتــحــالــف  ــشــي ــل غـــريـــب فـــي تـــظـــاهـــرة ل
الحاكمة املــنــظــومــة  مــن  بــديــا  مــشــروعــا  يشكل 

التظاهرة يف ساحة رياض الصلح

نظم الحزب الشيوعي اللبناين، تظاهرة 
ملناســبة عيد العمل العاملــي، إنطلقت 
ظهر امس من ســاحة ريــاض الصلح 
بإتجاه املرفأ، مرورا بركة كهرباء لبنان 

وجمعية املصارف.
توجه  شــعارات  املتظاهرون  ورفــع 
التحيــة للعــمل يف عيدهــم، وتدعو 
السياســات  ضد  الثورة  اىل  اللبنانيــني 
اإلقتصادية واملالية التي انتهجتها الطبقة 

الحاكمة وأوصلت البالد اىل هذه الحال.
ووجه األمني العام للحزب الشــيوعي 
حنا غريب التحية إىل العمل يف عيدهم، 
التي حمل حزبنا  العاملــة  الطبقة  »إىل 
قضيتهــا يف لبنان منذ تأسيســه، من 
أجل القضاء عىل الرأســملية واستغالل 

اإلنسان لالنسان وبناء االشرتاكية«.
وقال »لقد بدأت أحزاب السلطة ومرصف 
لبنان برفع الدعم عن الســلع األساسية، 
بحيث سرتتفع معه األسعار بشكل كبري، 
املودعني  بأموال  املس  تريد  أنها ال  بحجة 
ال1٥ مليــار دوالر، وهي التي نهبت أكرث 
من 100 مليار دوالر. وهو ما يدعونا إىل 
االستعداد لتصعيد االنتفاضة والسرتجاع 
األمــوال املنهوبة، كل ما يقومون به هو 
التي  اإلعاشــة  بصناديق  النــاس  إذالل 
ليوزعوها  املدعومة  السلع  من  ينهبونها 
عىل املقربــني واملحازبني، فيم البطاقة 
التمويلية املزعومــة هي مبثابة بطاقة 

إلعادة  املقربني  عىل  ســتوزع  انتخابية 
إنتاج ســلطتهم مــن جديــد. يرهنون 
قراراتهــم ونفطنــا وســيادتنا ومالنا 
العام ألوصياء الخارج ســعيا وراء بعض 
القروض والتســهيالت، أما حزبنا فقدم 
الربامج والبدائل قبل االنهيار وبعده، عىل 
قاعدة حل أساسه داخيل يف إطار دولة 
والدميقراطية  العلمنية  مثل  تســتلهم 
واملســاواة والعدالة االجتمعية، وتكون 
متحررة من ســطوة تحالــف الزعامات 
الطائفية ورأس املــال االحتكاري، وتبدأ 

الحلول من الداخل«.
ولن  املواجهة،  »سنتابع  غريب:  وختم 
نرتك الشارع وسنضاعف العمل عىل بناء 
أوسع تحالف سيايس واجتمعي للتغيري، 
نفسه  يقدم  أداة ملروع سيايس  يشكل 
مروعا بديال مــن املنظومة الحاكمة، 
معها  الرصاع  قيادة  مســؤولية  ويتوىل 
ليخلق موازين قوى جديدة تفرض تأليف 
حكومة إنقاذ وطني من خارج املنظومة 
انتقايل بصالحيات  الحاكمة، ذات طابع 

تريعية استثنائية«.
وكانت كلمة لرئيــس االتحاد الوطني 
النقايب  واملســتخدمني  العمل  لنقابات 
كاســرتو عبد الله قال فيها: »لن نرتاجع 
عن حقوقنا، وســنبقى نناضل من أجل 
الكشف عن املجرمني الذين أوصلوا البالد 

إىل االنهيار.

النائب  القوي«  لبنان  شدد أمني رس »تكتل 
ابراهيم كنعان، عــىل أن »العودة للبناء عىل 
أســاس لبناين داخيل مبا يتيح اإلنقاذ، هو 
مدخل الحل لحكومة فاعلة أولويتها معالجة 
واالجتمعية،  واالقتصادية  املاليــة  األزمات 
وهو مــا يبدل مشــهد اليأس واالشــمئزاز 
والقرف الذي يشــعر بــه اللبنانيون عن حق 
القريبة  طرقاالحلول  بأن  شــعورهم  نتيجة 

مقفلة«.
وقال يف حديث إذاعــي: »وزير الخارجية 
الفرنيس جان ايف لودريــان جاء اىل لبنان 
وســبقه عدد من املوفدين الدوليني من دون 
حل، لذلك ما حدن بخلصنا غري انفسنا. والحل 
يكون باالتفاق عىل مهمة الحكومة ال شكلها 
فقط، والخوف مــن نوايا اآلخر يجعل القوى 
تتمرتس خلف مواقفها، لذلك يجب اســتعادة 
الثقة من خالل االتفاق عىل مضمون املرحلة 
املقبلة«، مضيفا »نحن يف ظرف اســتثنايئ 
يحتــاج لقــرارات، وعدم اجتــمع حكومة 
ترصيف األعمل لبت ترشــيد الدعم واملوازنة 
وملفات أساســية أخرى، يحملها مسؤولية 
ونتائجه ألن  املتدحــرج  االنحداري  املســار 
وضع الدعم أو رفعه من مسؤوليتها تاريخيا. 
الحكومة حل أويل وأسايس مطلوب،  تأليف 
وهناك حل اســتثنايئ يف حال عدم التأليف 
هو اجتمع حكومة ترصيف األعمل ملعالجة 
ملفــات أساســية. واســتقالة الحكومات 
املالية والنقدية  السياسة  املتعاقبة من رسم 
وتركها ملــرصف لبنان، كان من أكرث األخطاء 

التي ارتكبت«.
مصري  معرفة  يريدون  »اللبنانيون  وسأل: 
أموالهم، وأضعف اإلميــان التدقيق الجنايئ، 
فلــمذا يعارضه البعض؟ إن اســتعادة ثقة 

حقوق  باســتعادة  تبدأ  باملصارف  اللبنانيني 
املودعني وتطمينهم بخطة ملعرفة مصري جنى 
أن تســعى لتطمني  املصارف  عمرهم، وعىل 
بالتعاطي معهم.  الناس وإنهاء االستنسابية 
والخارس األكرب من إقفال املصارف وإفالسها 
هو املــودع، والرابح األكرب هي املصارف التي 

أساس أموالها يف الخارج«.
واعتــرب أن »قرار وفق الدفع غري املنظم الذي 
اتخذته الحكومة يف 9 آذار 2020 الســتحقاق 
يوروبونــد، كان أكرب خطــأ ومبثابة رصاصة 
الرحمة، ومن اتخذ القــرار ندم عليه ألن لبنان 
خر مبوجبه الثقة الدولية بقدرته عىل سداد 
اســتحقاقاته، وكان يجب أن يرتافق القرار مع 
التفاوض مــع الدائنني وكســب الوقت إلعادة 
هيكلة الدين بدال من الوقــوع يف حال انهيار 
وإفالس«. وذكر بأن »الحكومة فشلت يف إنتاج 
مــروع الكابيتال كونــرتول ومل تقم مبا هو 
ورمت  مكوناتها  بــني  واختلفت  منها  مطلوب 
الكرة يف ملعب املجلــس النيايب. لذا بادرنا منذ 
أيار 2020 وقدمنا اقــرتاح قانون معجل مكرر 
يحفظ حقوق املودعــني وال مير باللجان، لكن 
الهيئة العامة أعادته إلينا يف حزيران املايض«.

وختم كنعان: »أعمل عــىل إنهاء تقريري 
يف شــأن كابيتال كونــرتول ليقوم املجلس 
النيــايب بدوره مبا يحفظ حقــوق املودعني 
تطمني  املصارف  وعىل  االستنسابية.  وينهي 
الناس عــىل أموالها، وعىل كابيتال كونرتول 
ان يكون لفرتة محددة، حتى ال نرضب النظام 
االقتصادي الحر للبنــان، ومن الرضوري ان 
إنقاذية، حتى  اقتصاديــة  يرتافق مع خطة 
دائم ويصبح  ال يتحول كابيتال كونرتول اىل 
خطرا عــىل لبنان، ألن الحل يف إعادة هيكلة 

املصارف والدين العام«.

هاشـــــــــــــــم: وكأّن الحكومـــــــــــــــة
فـــــــــــــــي عالـــــــــــــــم النســـــــــــــــيان

غرد عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب قاســم هاشم 
عرب »تويرت«: »ما تشــهده االوضاع املعيشية والتهافت عىل 
بعض املواد مع ما رافقه من ارتفاع أسعار وفقدان الكثري من 
املواد مل يحرك ساكنا لدى الحكومة وكأنها يف عامل النسيان، 
فاذا استسلمت لهذا الواقع املظلم فلتعلن أو تتحمل مسؤولية 

اتخاذ القرار رحمة بالناس«.

الـــبـــعـــريـــنـــي: إعــــتــــذار الـــحـــريـــري 
للبنان الــقــاضــيــة  الــضــربــة  ســيــكــون 

توقف عضو كتلة »املستقبل« النيابية النائب وليد البعريني، 
خالل اســتقباله يف مكتبه يف بلدة املحمــرة- عكار، وفودا 
شــعبية ضمت رؤســاء وأعضاء مجالس بلديات ومخاتري 
وفاعليــات وأهايل بلــدات عكارية، للبحــث يف مواضيع 
خدماتية يومية ومراجعات، عند آخر األحداث والتطورات يف 
البالد، قائال: »ينحرص السجال اللبناين حول األسباب املعطلة 
لتشــكيل الحكومة، بتقاذف التهم بني رئيــس الجمهورية 
وفريقه من جهة، ورئيس الحكومة املكلف الشــيخ ســعد 
الحريري من جهــة أخرى، وآخره البيان الصــادر عن التيار 
الوطني الحــر، الذي دعا فيه الحريري اىل إعادة لبننة عملية 
التشكيل، فلهؤالء نقول بيانكم مردود عليكم، واألوىل بكم أن 
تردوا النصيحة عىل أنفسكم، فلوا أنكم فعلتم ما توعظون به، 

لكان خريا لكم وللبنان وللبنانيني أجمع«. 
وتابع »يواجه لبنــان تحديا مصرييا، وطوق النجاة االخري 
ســيكون بالوقــوف اىل جانب الحريري، ومســاعدته عىل 
تشــكيل حكومة إنقاذ وطنية، بأقل أنانيــة ممكنة، وأكرث 
انتاجيــة متاحة، لوقــف اإلنهيارات املتتاليــة التي وضعت 
البلد عىل شفري انفجار اجتمعي، ســتكون نتائجه كارثية 
عىل مختلف املستويات«، مشــددا عىل »رضورة اإلرساع يف 
معالجة امللفات ذات الصلة بهموم الناس، التي مل تعد تحتمل 

هذا الوضع الصعب«. 
وعن إمــكان إعتذار الحريــري، قال البعرينــي: »اعتذار 
الحريري غري مطروح، ليس متســكا منه بالسلطة واملوقع، 
بل إلفادة البلد من هــذه الفرصة التي ميكن أن تكون األخرية 
للبنان وشــعبه، فإعتذاره سيكون الرضبة القاضية واملؤرش 
األخري لالرتطام الكبري الذي سيهوي بلبنان اىل الدرك االسفل 

من االنهيار.

عراجي: الحل يكمن بتشكيل حكومة 

أشــار رئيس لجنة الصحــة النيابية 
النائــب عاصم عراجــي يف ترصيح له 
عرب مواقــع التواصل االجتمعي، اىل أن 
»محاوالت لجنة الصحة النيابية للتوصل 
اىل حل بني املؤسسات الضامنة ونقابة 
املستشــفيات، مل يكتب لها النجاح نظرا 
لعدم قدرة املؤسسات الضامنة عىل رفع 
املريض  ستنهار،  النها  الخدمات،  تعرفة 
الفروقات.  ســيدفع  ألنه  الضحية،  هو 
بأرسع  مهمه  حكومة  تشكيل  هو  الحل 
وقــت ألنقاذ جميــع القطاعــات التي 

تتهاوى برعة«.

عبدالله: األسبوع املقبل ننهي عملنا  
كلجنة فرعية لقانون أستقالية القضاء

أشار النائب بالل عبدالله، يف ترصيح عرب 

مواقع التواصل اإلجتمعي، إىل أنه »األسبوع 

املقبل ننهــي عملنا كلجنــة فرعية لقانون 

أســتقاللية القضاء، بعد جهد مركز للتوفيق 

بني املعايري املطلوبة لضمن أبعد تأثري ممكن 

للسلطة السياسية عىل القضاء، وبني تأمني 

مقومــات العدالة ووصــول املواطن لحقه 

وبالرعة املمكنة«. وأضــاف، »كل التقدير 

وأمانة  القضايئ  وللفريق  واألعضاء  للرئيس 

رس اللجنة«.
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التسوية  إنــتــظــار  ــة  حــال ــي  ف االقـــطـــاب 
! العهد  ضــــــــــــــــــــد  تكتــــــــــــــــــــل  وال 

ــى >دجـــاجـــة<: ـــ عـــ ــم ـــت ســـــطــة ال ت
ـــــاضــيــة! ــــــــربــة ال الـــدولـــة تــســتــعــد ل

عيل ضاحي

منذ ايام إنتــرت اجواء اعالمية عــن تواصل بني رئيس 
مجلــس النواب نبيه بــري والرئيس املكلف ســعد الحريري 
والنائب الســابق، وليد جنبالط ورئيس تيار املردة ســليامن 
فرنجية، بهدف تنســيق املواقف بعد مغادرة وزير الخارجية 

الفرنسية جان ايف لودريان.
يف املقابــل ذهب البعض يف ربط هذا التنســيق يف إطار 
التحضري لـ »إنقالب ابيض« عىل العهد ورئيس »التيار الوطني 
الحر« النائب جربان باســيل، وإيجــاد تكتل عىل بعد عام من 

االنتخابات النيابية واالستحقاق الرئايس.
وهذه هي ليســت املرة االوىل التي يجري فيها الحديث عن 
جبهة ضد العهد، وال سيام بعد انفراط عقد التسوية الرئاسية 
بني الثاليث عون والحريري وباسيل بعد استقالة الحريري يف 
29 ترين االول 2019، واعتبار عون ان االول »غدر به« وتركه 

»فريسة الشارع« والحراك وليهرب من املواجهة السياسية.
وتؤكد اوســاط نيابية واســعة االطالع لـــ »الديار«، ان 
االثار التي خلفتها زيارة لودريان ســيئة وسلبية للغاية، وان 
السياسيني االساسيني من طريقة  االمتعاض يسود االقطاب 
لودريان والرئيــس ماكرون يف مقاربة االمــور الحكومية 

واللبنانية والتي ال تجوز وال تؤدي اىل نتيجة.
وتكشــف االوســاط ان بعد مغادرة لودريان مل يرصد اي 
اتصال استثنايئ ال ثاليث وال رباعي ومل يتم اي تقييم جامعي 
لزيارة لودريان ومصري املبادرة الفرنسية. ومل يحدث اي لقاء 

بني االقطاب ال ثنائياً وال ثالثياً وال رباعياً.
وتشري اىل ان االتصاالت الثنائية طبيعية، ودامئا التواصل 
مفتوح بني الرئيســني بري والحريــري يف امللف الحكومي، 

والرئيس بري يريد تنشــيط 
مبادرتــه الحكومية ويعترب 
ان الفــراغ قاتــل وال بد من 
للوصول  دائم  سيايس  حراك 
اىل الحكومــة املرجوة. كام 
ان االتصاالت مســتمرة بني 
بــري و »حزب اللــه« وبني 
فالســاحة  وجنبالط.  بري 
السياســية ال تخلــو مــن 

التواصل.
وحتــى االفرقاء املتخاصمني 
هناك قنوات يتــم الحديث فيها 

وتبادل االفكار فيام  بينهم من وقت آلخر.   
وتقول االوســاط ان الجميع يف حالة ترقــب وانتظار وكذلك 
الفرنــي، حيث استشــف ان ابتعاد لودريان عــن مقاربة امللف 
الحكومــي وعن الغوص يف اي مبادرة جديدة ، ان فرنســا تنتظر 
نضوج الظروف االقليمية والدولية للميض قدماً يف ملف الحكومة.

يف املقابل تكشــف اوســاط قيادية يف »الحزب التقدمي 
االشرتايك« لـ »الديار«، ان جنبالط مع التسوية ومع الجمع 

ال التفرقة والكل ينتظر التسوية الكربى.
 وتنفي االوســاط وجود اي تفكري بالجبهات وال بتكتالت، 
والحديث عن تنســيق رباعي وخاميس غري موجود ومبالغ 
فيه. فليس كلام نســقت شــخصيتان وتواصلتا يعني انهام 
صارتا جبهة! والتواصل بني بري وجنبالط موجود ومســتمر 
ولكن ال وجــود ال جبهات والكالم مضخــم وخارج الظرف 

الحايل وال ينسجم معه!
ويف السياق نفسه تنفي اوســاط النائب السابق سليامن 
فرنجية لـ »الديــار«، وجود اي تنســيق مامثل او التحضري 

لجبهات او تكتالت.
 ويبــدو ان الصورة مل تتضح بعد يف املنطقة واىل اي مدى 

ميكن ان تصل التسوية؟ كيف ستنعكس عىل لبنان؟
وبني مغادرة لودريان وزيارته املبتورة اىل لبنان، تم التداول 
يف الساعات املاضية مبعلومات ان الرئيس الفرني اميانويل 
ماكرون ينوي دعــوة االقطاب اللبنانيني اىل طاولة حوار يف 

فرنسا من دون تحديد الزمان.
ويف هذا اإلطار تؤكد اوســاط االشــرتايك واملردة والتيار 
الوطنــي الحر عدم علمها بأي امر مامثــل ومل يتبلغ احد اي 

يشء مشابه.
وتســأل بدورها من منع وزير خارجيته من لقاء االقطاب 
وزيارتهم وقام بتهديدهم بالعقوبات، فكيف ســيدعو الناس 

اىل زيارة باريس للتحاور معها؟
وتجمع االوســاط  عىل ان املرحلة مرحلــة انتظار، والكل 
ينتظر ويراهن عىل تســوية خارجية وغــري ذلك تعبئة فراغ 

سيايس يف الوقت الضائع!         

رجاء الخطيب 

إن املصائب ال تأيت فــرادى حقاً! يف لبنــان عليك انتظار 
األسوأ يومياً، وكام يبدو فإن رحلة الجحيم قد بدأت منذ زمن 
ليس ببعيد ولكن الســائق يقود برسعة جنونية يكاد يجعلنا 

نؤمن أن النهاية أفضل بكثري من أي حل ممكن.
ها قد حلت أوىل بوادر رفع الدعم مع اعالن أمني رس النقابة 
اللبنانية للدواجن وليم بطرس “تريث مرصف لبنان مبعامالت 

الدعم نتيجة الضائقة املالية من جهات مسؤولة ومعنية”. 
قطاع الدواجــن اللبناين هو قطاع اســرتاتيجي عمره ٦0 
سنة ويوظّف 20 ألف عائلة يف لبنان، وهو األّول يف املنطقة 
واألكرث كفاءة يف الشــرق األوســط، ومصدر الربوتني الوحيد 

ويؤمن اكتفاء لبنان الذايت.
القطاع،  املذكورة وتأثريها عىل  للوقوف عىل املســتجدات 
قامت »الديار« باالتصال بأمني رس النقابة اللبنانية للدواجن 
الســيد وليم بطرس الذي أكد أنه حتى الساعة ليس هناك من 
تبليغ رســمي برفع الدعم، وعند سؤاله عام إذا كان ما يجري 
مدخل لرفع الدعم الحقيقي، أكد انه يتوجب ســؤال الوزارات 

املعنية يف هذا الصدد عن املوضوع.  
شــدد بطرس أن معامــالت الدعم تشــهد تأخري كبري يف 
املرصف املركزي والوزارات املعنية بســبب الشــح يف األموال 
وفق ما يعلل املســؤولني، علامً أن هذا األمر ليس بجديد ولكنه 
تزايد بشــكل كبري مؤخراً. من جهة أخــرى لفت بطرس أن 
الدعم يشمل علف الذرة والصويا فقط ويؤمن ثبات التسعرية 
عندما تكون قيمة اللرية اللبنانية يف حالة تذبذب أمام الدوالر 
األمرييك مام ينعكس تأثري ضئيل عىل أسعار الدواجن، فعىل 
النقيض من ذلك ويف حال رفع الدعم فإن األســعار ســوف 

تشهد تغري وارتفاع.
بطرس أكد أن دعم قطاع الدواجن غري مكلف ولكن أسايس، 
حيوي، ومجدي يف نفس الوقت، خصوصاً وأن أسعار الدجاج 
وبالتايل األجنبي غري  يف لبنان هي األرخص عاملياً وعربيــاً 
قادر عىل املنافســة مــام يعني أن الدعم يصــب يف مكانه 
الصحيح والفعــال. يف حال وقف الدعــم أعلن بطرس انهم 
سوف يقوموا بطلب وقف اجازات االسترياد بشكل رسيع يف 

املقابل، ملا سيشكله التنافس 
إضايف  ضغط  من  باألسعار 
عىل املزارعني من جهة، ومن 
جهة أخرى يكون بذلك وقف 
بالحفاظ  يســهم  االجازات 
عرب  الوطني  اإلنتاج  وتنمية 
عن  عوضاً  الدعــم  تصويب 
دواجن  استرياد  عىل  رصفه 

من الخارج.
بطــرس الذي طــأن أن 
الدجــاج موجــود ومتوفر 
أن  اســتبعد  جيدة،  بكميات 

يشــهد القطاع ارتفاع ضخم ومفاجئ باألسعار، الفتاً إىل أن 
إجاميل املستفيدين من هذا القطاع بشكل مبارش يبلغ حوايل 

20٬000 من املزارعني وعائالتهم. 
الســتطالع املوضوع من جهــة أخرى، قامــت “الديار” 
باالتصال باملــزارع ومريب الدواجن يف بلدة راشــيا الفخار 
السيد ســمري مراد، الذي اوضح أن الدعم يغطي ٦0 إىل ٧0 % 
من حاجة الســوق لراء العلف الذي بدوره يشــكل 90% من 
كلفة إنتاج الفروج، وبالتايل ان رفع الدعم ســوف يؤثر حتام 
عىل التكاليف فعىل ســبيل املثال يكلف الطن الواحد املدعوم 
من العلف ٤00 دوالر )دوالر طازج(، وقد يالمس ســعر غري 

املدعوم ٦٥0 دوالر أي ما قيمته ٨٬000٬000 ماليني لرية. 
عىل العكس من بطرس، يرى مراد أن هذا األمر سوف يؤدي 
إىل جنون باألسعار لتصبح كلفة إنتاج كيلو واحد من الدجاج 
حوايل 2٤٬000 لرية لبنانية ويصل سعر الفروج إىل ٥0٬000 
لرية لبنانيــة، كام أن معظم املزارعني قد يصبحوا غري قادرين 
عىل االســتمرار بســبب حاجاتهم إىل الدوالر الطازج الغري 
اللبنانية،  العائدات باللرية  قادرين عىل تأمينه أساســاً كون 
وبالتايل من ميلــك دجاج اليوم يرتدد يف بيعه خوفاً من عدم 
قدرته عىل عدم االســتمرارية وخوفه من هامش الفروقات 

والخسارة يف حل رفع الدعم نهائياً.
إضافة إىل ما سبق، لفت مراد إىل أن رفع الدعم املحتمل عن 
املحروقات سوف يلقي بظالله أيضاً عىل القطاع خصوصاً ان 

تربية الدواجن تعتمد يف معظمها عىل الطاقة للتدفئة والنقل 
وما شــاكلها، باإلضافة إىل أدوية الطيور املســتوردة أيضاً، 
وغريها مــن التفاصيل التي تدخل يف عمليــة اإلنتاج والتي 

تعتمد كلها عىل االسترياد من الخارج.
أما يف الحديث عن مقاربة بسيطة لألسعار منذ بدء األزمة 
حتى اليوم، يقول مراد أن القيمة بالدوالر بقيت ثابتة، وعندما 
دعمت الدولة اســترياد العلف انخفض ســعر الدجاج، لكنها 
عادات وتضاعفت مع تضاعف ســعر الرصف وانهيار العملة، 
أي ان القطاع يعيش باختصار، كام كافة القطاعات الحيوية، 

يف تأرجح غري سليم وعدم استقرار تشوبه ضبابية تامة. 
ولدى ســؤاله عن إمكانية إيجاد بدائــل محلية الصنع عن 
العلف املستورد، شــدد مراد أن تجربة بعض البالد التي قامت 
بإطعام الدجاج فضالت وريش الدجاج نفسه أدى إىل تفيش 
الكثــري من األمراض واألوبئة، وهو ما ال ننصح فيه البتة يف 
لبنان ألنه يؤثر عىل الجودة وعىل ســالمة الغذاء، خصوصاً 
أن جودة ونوعية الفروج اللبناين ممتازة واملواطن اعتاد عىل 

مستوى معني لن يستطيع تبديله. 
هي الدولة العتيدة نفســها يف كل مكان، تستنسخ فشلها 
وتتســبب بلدغنا من ذات الجحر مرات عــدة ككافر ال يبايل 
باإلميان. مام ال شــك فيه أن مقاليد الحكــم باتت يف أمس 
الحاجــة إىل أن تنتقل يف عملية جذرية نوعية إىل أســلوب 
عمل وفريق عمل مختلفني كلياً، فالحل فعالً ليس بيد هؤالء، 

انهم ال يؤمتنوا عىل دجاجة!

عصابة محترفة لسرقة السيارات
في قبـة »املعـومات« 

يف إطار املتابعة اليومية التي تقوم بها شــعبة املعلومات 
يف قــوى األمن الداخيل ملكافحة عمليات رسقة الســيارات 
من مختلف املناطق اللبنانية، تقــوم القطعات املختصة يف 
الشعبة بتكثيف الجهود االستعالمية وامليدانية لكشف هوية 
أفراد هذه العصابات ومالحقتهم وتوقيفهم وبخاصة بعد أن 

كَرُثَت هذه العمليات يف الفرتة األخرية.
عىل أثر ذلك وبنتيجة االســتقصاءات والتحريات املكثفة، 
متكّنت الشعبة من تحديد هوية جميع أفراد إحدى العصابات 
التي نشطت يف رسقة سيارات من نوع “هيونداي توكسون 
وكيا” وهم: ش. ي. )مواليد عام ۲۰۰۰، لبناين(، م. ي. )مواليد 
عام ۱۹۹۳، لبنــاين(، ش. د. )مواليد عام ۲۰۰۱، لبناين(، م. 
ح. )مواليد عام 199٤، سوري(، من أصحاب السوابق بجرائم 

رسقة، واألول والثاين مطلوبان للقضاء.
أعطيــت األوامر لدوريات الشــعبة للعمل عــىل مراقبة 

املذكورين وتحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.
بتاريخ 2021/0٥/01 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، 
تم تحديد مكان إقامة األول والثاين داخل شــاليه يف محلة 
رصبا، حيث نّفذت دوريات الشعبة مداهمة للمكان نتج عنها 
توقيفهام. وبتفتيشهام والشــاليه املذكور، ُضِبَط كمية من 

املخدرات، هواتف خليوية، ومبلغ مايل.
بتاريخ 2021/0٥/03، داهمت قوة من شــعبة املعلومات 
مــكان تواجد الثالث يف النبعة وبالتزامن متت عملية توقيف 
الرابــع يف محلة برج حمود، الذي أقدم عىل مقاومة عنارص 
الدورية محاوال شــهر خنجر بوجههم فتّمت السيطرة عليه 

وضبط الخنجر.
بتفتيش منزليهام، ُعرِثَ يف منزل الرابع يف محلة النبعة عىل 
أدوات تستخدم يف عمليات الرسقة، كمية من املخدرات، ومبلغ 

مايل. وجرى توقيف املدعو )ق. م. مواليد عام ۱۹۸۸، سوري(
بالتحقيــق معهم، اعرتفوا مبا نســب إليهــم وبتعاطي 
املخدرات، وأنهم نّفذوا أكرث من /٤0/ عملية رسقة ســيارات 
نوع “هيونداي توكسون وكيا” من عدة مناطق يف محافظة 
جبل لبنــان، التي يتم نقلها إىل البقــاع ومنها إىل األرايض 
السورية عن طريق التهريب. كام اعرتف الرابع أيضا برتويج 

العملة املزيّفة.
أجري املقتــى القانوين بحقهم وأوقفــوا وأودعوا مع 

املضبوطات املراجع املختصة بناء عىل إشارة القضاء.

التـى وفد الـجان الطبية في مستشفيات البـاع
حـــــــــســــــــــ: رفــــــــــــــع الـــــــــــدعـــــــــــم عــــــــــــ الـــــــــــــــــدواء 
واملـــــــســـــــتـــــــــــــــزمـــــــات الــــــطــــــبــــــيــــــة خــــــــــط أحـــــمـــــر

حسن مستقبال وفد اللجان الطبية يف مستشفيات البقاع

اســتقبل وزير الصحة 
حكومــة  يف  العامــة 
ترصيــف األعــامل حمد 
يف  دارتــه  يف  حســن، 
اللجان  من  وفــدا  بعلبك، 
الطبية يف مستشــفيات 
البقــاع، مطالبا باإلرساع 
بدفع املســتحقات املالية 
املتوجبــة لألطبــاء عن 
العام 2020 وأربعة أشهر 

من السنة الحالية. 
أن  شك  ال  حسن:  وقال 
القطاع الصحي يف لبنان 
وتعقيدات  بتحديات  مير 
التي  الظــروف  نتيجــة 
نعيشــها، ولكــن هذا ال 
يعنــي تخــيل الحكومة 

واملؤسســات الرســمية عن واجبها ودورها إلحقاق 
حــق القطاع الصحي بشــكل عام، أكان مســتحقات 
املستشــفيات أم أتعاب األطباء، وإننــي أنوه بأدائكم، 
أطباء ولجانــا طبية يف املستشــفيات، ومبناقبيتكم 
وأخالقكم وبانتامئكــم وبحرصكم وغريتكم عىل هذا 

املجتمع وعىل املرىض ». 
وتوجه إىل األطباء: »مطالبكم محقة أكان بالنســبة 
إىل مستحقاتكم مبوجب القانون الذي صدر عن مجلس 
النواب بدفع كل التجاوز لألســقف املالية- املصالحات، 
وللمرة األوىل وزارة الصحــة فصلت أتعاب األطباء عن 
العام  املستشــفيات، وثانيا مســتحقاتكم عن  حقوق 
2020«. وقال: »نحن أنجزنا كل املطلوب منا، من تحضري 
جداول ومتابعات وتطبيقات وغريها، وقريبا ســتصل 

الجداول إىل مصلحة الرصفيات يف وزارة املالية«.
 ngosووجه حسن رســالة إىل املنظامت الدولية وال
املتعاقدة مع املستشــفيات: »حــق الطبيب هو من حق 

كان  فاذا  املستشــفيات، 
 fresh يقبض  املستشفى 
دوالر، ينبغــي أن يقبض 
الطبيب حقه fresh دوالر، 
وإذا كان املستشفى يقبض 
املنصــة،  رصف  بســعر 
يقبــض الطبيب بســعر 
رصف املنصة، وأي تجاوز 
ممنوع.  املوضــوع  بهذا 
يجب  املستشفيات  نقابة 
مســؤوليتها،  تتحمل  أن 
ونقابــه األطباء يجب أن 
بواجبها، ونحن يف  تقوم 
سندعوهم  الصحة  وزارة 
إىل اجتــامع ونبلغهم أن 
املوضوع غري خاضع  هذا 

ألي مناورة ». 
وردا عىل سؤال حول ما يشاع عن رفع الدعم عن الدواء 
اتصاال مبرصف  أجاب: »أجريت  الطبية،  واملســتلزمات 
لبنان منذ يومني، وبالنسبة إليهم مل يتم رفع الدعم عن 
القطاع الصحي ومدرجاته، أكان أدوية أم مســتلزمات 
طبية، هنــاك آلية جديدة تطرح للنقــاش معنا، ونحن 
حارضون ومتعاونــون، ونحن نشــعر باألزمة، ولكن 
موضوع رفع الدعم عن األدوية واملستلزمات الطبية خط 

أحمر«. 
وحول ما أثري عن وفاة الشاب محمود الحلبي نتيجة 
تلقيه لقاح »اســرتازينيكا«، قال: »شكلت منذ أسبوع 
لجنة اليقظة الدوائية، وهذه اللجنة من اللجان العلمية 
يف الوزارة التي تتتبــع كل األحداث واألعراض الجانبية 
التي قد تنشــأ عن اســتعامل اللقاح أو أي دواء، الوزارة 
تتتبع هذه الحاالت وتــرى إذا كان هناك مثة ترابط بني 
اللقاح وبعض الحاالت أو العوارض أو الوفيات املحدودة 

التي حصلت«.

خـر: انخفاض كبير بعدد الحاالت
مـارنة بالشهر املاضي في بعـبك

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشري خرض، أّن »عدد 
االصابات  اإلجاميل يف محافظة بعلبك الهرمل منذ 
شهر شــباط بلغ 319٦٧ اصابة بفريوس كورونا، 
وعدد الحاالت النشــطة انخفض بشــكل ملحوظ 
من ٦912 اىل 21٦٨ حالة مقارنة بالشــهر املايض 
وحاالت الشــفاء ارتفعت مــن 223٤9 اىل 291٨2 
مقارنة بالشــهر املايض و ٦٨0 حالــة وفاة حتى 

اللحظة.
وطلــب خرض مــن املواطنني التقيــد بإجراءات 
الوقاية والتعليامت حفاظاً عىل الســالمة العامة 

وللحد من انتشار الوباء.

أبو شرف : إضراب تحذيري احتجاجاً
عـى الـرار بــية الطفـة إيال طنوس

أعلــن نقيب أطباء لبنان يف بريوت الربوفســور 
رشف أبو رشف، يف بيان، خالصة االجتامع الطارئ 
ملجلس النقابة بشأن قرار القايض طارق بيطار يف 

قضية الطفلة إيال طنوس:
- إعالن اإلرضاب التحذيري ابتداء من يوم اإلثنني 

يف 10 أيار وملدة أسبوع.
- اعتصام رمزي أمام قرص العدل يوم االثنني ظهرا.

- زيــارة وزيرة العدل إليجاد حــل قضايئ عادل 
والســعي إلبطال مفاعيل الحكــم قضائيا أو عرب 

قانون.
- اجتامع اللجنة القضائية ولجنة التحقيقات 
يف النقابة ملناقشــة التقرير والوصول اىل رأي 

موحد.
ودعت نقابة األطبــاء »احتجاجا عىل القرار الذي 
أصدره القايض طارق بيطار يف قضية الطفلة إيال 
الكرام، إىل إرضاب تحذيري  الزمالء  طنوس، جميع 
ملدة أســبوع، والتوقف عن العمل، باستثناء الحاالت 
الطارئة أو التي ال ميكن تأجيلها، وذلك ابتداء من يوم 

اإلثنني الواقع يف 10 أيار«.

الياس قب  منطـة  داهــم  الجيش 
ــدة حــربــّيــة ــتـ ــط ذخـــائـــر وأعـ وضــب

أعلنت قيادة الجيــش اللبناين - مديرية التوجيه، 
أّن »بتاريخ ٨ / ٥ / 2021، أوقفت وحدة من الجيش 
خالل عملّية دهم يف منطقــة قب الياس- البقاع، 
املواطــن )م. ا( إلقدامه عىل إطالق النار باتجاه أحد 
املواطنني وإصابته بجروح، إثر خالف عىل أفضلّية 
مرور، وضبطت داخل منزله 9 مسّدســات حربّية، 
بندقّية حربّية نوع »م1٦«، و٧ بنادق صيد باإلضافة 
إىل كمّية من الذخائر واألعتدة الحربية، كام أوقفت 
كال مــن: )ظ. ا(، )م. ا(، )ر. س( و)ح. ا(، إلقدامهم 
عىل التهّجم عىل عنارص الدوريّة أثناء تنفيذ عملّية 

الدهم«.
ولفتت يف بيــان، إىل أّن »املضبوطات ُســلّمت، 
وبــورش التحقيق مع املوقوفني بــإرشاف القضاء 

املختص«.

إحباط محاولة تهريب عائالت سورية
مـابل شاطئ العريـة - عّكار

بعــد ورود معلومات ملخابرات القــوات البحرية 
يف الجيش، متكنت دورية فجــر امس من إحباط 
محاولــة تهريب لعدد من العائالت الســورية عرب 

البحر بطريقة غري رشعية.
وقد تم اعرتاض املركب وتوقيفه يف عرض البحر 
عىل بعد أميــال مقابل شــاطئ العريضة- عكار، 
وقد تــم اقتيادهم ومبارشة التحقيق معهم بإرشاف 

القضاء املختص.

مواطنيـ  أنـــــذ  املــدنــي  ــاع  ــدف ال
ضال طريـهما في وادي يحشوش

متكنت فرق الدفاع املــدين عند منتصف الليل من 
إنقاذ مواطنني إثنني، كانا ضال طريقهام يف بقعة 
جغرافية وعرة يف وادي يحشوش - كرسوان، ولدى 
التأكد بأنهام بصحة جيدة، عملت عىل إيصالهام إىل 

مكان ميكنهام من متابعهم سريهام. 

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1- ما أعجبني نص قرأته، أو ســمعته اال ورأيتني 
سائال عن صاحبه، قبل ان اعلن رأيا أو اسجل اعجابا. 
فان مل يكن صاحب النص، يف سريته، عىل مستوى 
جاملية ما يكتب أحجمت وحزنت. فعندنا، ان مل يكن 
النص هو صاحبــه ففي االمر تزوير مــا، والتزوير 
بشاعة وتشويه للجامل. قاعدة الحكم التي ال تحتمل 
الخطأ، يف االجتامع كام يف االدب، هي »من مثارهم 
تعرفونهم«، ال من نصوصهم وان اعتربت من مثارهم. 
املجربون ال يخدعهم شــكل الثمر من الخارج. فتجار 

السوق يعرضون الكثري من الثمر السقيط...

***
2- عىل ايقاع االســتنكار والشــجب ملا يجري يف 
فلســطني هذه االيام، نقرأ ان »كل الشهادات العربية 

مزورة ما مل تحمل توقيع فلسطني وختم فلسطني«.

***
3- افة الدين، يف لبنان، كام يف كل مكان، ان هناك 
متدينني ال يسألون، وان هناك، باملقابل، مسؤولني يف 

الدين »ليس لهم دين«.

***
٤- تلقينا، امس، ان الرفيق الشــاعر فايز خضور 
فارقنــا اىل املقلب االخر. فقرأنــا، يف النعي: »فايز 
خضور من ذاكــرة النهضة اىل ذاكرة االمة«. والبقاء 

لالمة.
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اإلثنني 10 أيّار 2021

القضاة واملحامون...مواقف وطرائف

املحامي نارض كسبار

هل يســتطيع احد ان يفهمنا ما هــي وظيفة ومهمة وزارة 
الشؤون االجتامعية:

ينص القانون عىل عدة امور اهمها:
وضع خطة إمناء اجتامعي للبلد ومراقبة تطبيقها.

تنفيذ املشاريع االجتامعية التي تتوالها الدولة مبفردها.
القامئة يف تحقيق  تقديم املساعدات للمشاريع االجتامعية 
مشــاريع إجتامعية جديدة. وذلك وفقاً للمبادئ واالنظمة التي 

تضعها الوزارة.
رعاية شؤون املعوقني واالهتامم بشؤون املؤسسات املعنية 

باملعوقني.
معالجــة النتائــج االجتامعيــة للحرب مبا فيهــا الرعاية 

االجتامعية لذوي الضحايا والجرحى واملعوقني.
رعاية شؤون االيتام واالهتامم بشؤون دور االيتام.

االهتامم بشؤون االرسة.
االهتامم بشؤون االحداث املنحرفني واملساجني وبالنشاطات 

الحرفية خاصة الريفية منها والعمل عىل تنميتها.
رصد التحريات الســكانية واســبابها وتنظيم جهود الدولة 

والتنسيق مع القطاع االهيل يف هذا املضامر.
االهتــامم بالحــاالت الطارئة التي تســتوجب االســعاف 

االجتامعي واالغاثة.
وضــع برامج التأهيل والتدريــب االجتامعي واالرشاف عىل 

تنفيذها.
اقرتاح منح املؤسســات االجتامعيــة والجمعيات الخريية 

صفة املنفعة العامة والسهر عىل التزامها بها.
نرى يومياً عىل الطرقات مناظر تقشعر لها االبدان وتخدش 
شــعور الناس. مناظر اطفال واوالد حفاة واملياه تغمر اقدامهم 
الصغرية. والشــتاء ينهمر عليهم...فلامذا ال تتم مســاعدة هذا 

النوع من الناس؟.
يوم كنت رئيساً ملحارضات التدرج يف النقابة طلب مني عقد 
مؤمتــر ملدة ثالثة ايام حول اوضــاع اللبنانيني وطرق معالجة 
االمــور...وكان هناك ما يســمى »Pause cafe« ولكن ترويقة 
مهمة جداً ثم غداء مهم جداً وكذلك »Pause café«  بعد الظهر....

ومساء عشاء...اجزم انه كلف عرشات آالف الدوالرات...ترجمة 
وتيكيت طريان خرباء من الخارج...ال ازال اذكر ان احدهم تكلم 
عن عائالت يف طرابلس تقيــم العائلة يف غرفة واحدة يفصل 
الرسير الزوجي عن االوالد رششــف. مل استطيع اال وان اقاطع 
الوزيــر الذي كان يتكلم عن هذه الواقعــة واقول له: كم يكلف 
الحائط الذي يفصل غرفة الزوجــني عن اوالدهام؟. واجزم انه 
بكلفة املؤمتر وهو واحد من عــرشات املؤمترات يف االوتيالت 

وغريها نستطيع ان نبني مئات الجدران وترميم املنازل.

{ الفرق بني القنينة والفلينة {

يروي النقيب عصام كرم الطرفة اآلتية: كان العالمة الخوري 
يوسف عون يتحىل بالعلم وروح النكتة الالذعة وانه سئل مرة 
عن الفرق بني شــقيقني احدهام طويل جدا واالخر قصري جدا 

فقال:
الفرق بينهام مثل الفرق بني القنينة والفلينة.

{ يأكل خبزه مبفك الرباغي {

كان املحامــي طانيوس رزق وكيالً لشــخص تعرض منزله 
للرسقــة بعدما فتح الســارق الباب مبفك للرباغي فاســتهل 
مرافعته يف محكمة الجنايات )مشــرياً اىل السارق املوقوف( 

فقال:
 »بعرق الجبني تأكل خبزك، فتنعم بالراحة يف اليوم السابع« 
هذه رشيعة الله يف الناس اما مــن يأكل خبزه مبفك الرباغي، 
فهكذا اسرتاحته تكون، يف قبضة العدالة وبني اصفاد القانون.

{شوقي فاخوري يبني عىل العقل ويحاول{

يف مأتم الوزير والنائب واملحامي شــوقي فاخوري السبت 
2001/12/29 القى املطران جــورج خرض، بعد االنجيل عظة 

عدد فيها مزايا الراحل وقال:
 »كان الراقد يرى البلد يف الحدود املوضوعة لنا ويف املصاعب 
الرهيبة التــي كنا نعانيها، ولكن البلد حــب وعليك ان تراه يف 

رفعته وعزه مهام تقلبت عليه الظروف«.
عندما كنت اسمع هذا الصديق كنت اشعر انه يبني عىل العقل 
ويحاول. غري ان قلة من املرشــدين قالت للحكام انتهم لســتم 
والة الناس، انتم تتولون شؤون الناس والله يتوىل الناس. انتم 
خدام، وبسبب من قدرتكم عىل الخدمة ترفعون والرفعة ليست 
لكم. هي للعمل الصالح الذي يقوم عىل طهارة. وال بأس يف ان 
تكونوا اذكياء ونحن ال نشــكو يف وزرائنا قلة الذكاء وال نشكو 
يف شعبنا قلة الذكاء. هذا شعب املعي، ولكنه يتذاىك ويظن ان 

التذايك فطنة، وحكامنا ليسوا افضل من هذا الشعب.
ســنحاول ان ننهض ببلدنا الننا ال نــرىض ان منوت. كل منا 
سيموت جســداً ولكن البلد يجب ان يحيا. بالحكام وبطهارتهم 
وعلمهم وتحليلهم وشجاعتهم، ومن مل ير يف نفسه طاقة عىل 

الشجاعة واملواجهة فلريحل اىل بيته.
شوقي فاخوري فهم الكثري من هذا، واي مقدار نفذ. املحللون 
السياســيون يجيبون عن هذا، ولكنه عــىل االقل عرف ان ينفذ 

وشاء ان يعمل ومن اجل ذلك نسلم عليه تسليام كبرياً.

{ من املجنون {

اغرم احد اصدقاء املحامي طانيوس رزق بســامع اغاين عبد 
الوهاب وام كلثوم وسواهام من كبار املطربني لكنه، لسوء حظ 
املحامي رزق، مل يكن يتقن اللغة العربية، فكان يتصل به تكرارا 
لســؤاله عن بعض املعاين واالبيات، ومرة اتصل به مســتنكرا 

ورود عبارة »الظالل« يف مطلع اغنية النهر الخالد:
 »مسافر زاده الخيال 

والعطر والسحر والظالل«
ومام قاله للمحامــي رزق: »اريد ان اعرف منك اآلن: من هو 

املجنون، انا ام احمد شوقي )شاعر االغنية(؟«
فأجابه رزق: »انا متأكد ان احمد شوقي مل يكن مجنونا ابدا«.

{ يف اوسرتاليا {

يقول النقيب الشيخ ميشال خطار انه عىل االنسان ان يحفظ 
لسانه دامئا، ويروي ان شقيقتني مغرتبتني يف اسرتاليا، صعدتا 
يف ســيارة اجرة، وبعد قليل نظرت احداهن اىل الســائق عىل 

اساس انه اسرتايل وقالت لشقيقها:
شويف عيون هالسائق يا اختي »معمسني« متل والد الضيعة 

الفالنية.
فنظر السائق ناحيتها مستنكرا واجاب بالعربية:

وشو بهن والد الضيعة الفالنية. 

ــتــطــبــيــق ــرورة وال ــ ــضـ ــ ــط بـــيـــن الـ ــخــطــي ــت ال
ــحــاً ــّل م بــــات  جـــديـــدة  وزارة  ــداث  ــحـ ــتـ اسـ
 »الديار« تفتح ملف وزارة التخطيط في لبنان

رجاء الخطيب

»التخطيط الواعــد، هو فّن يف خلق عــامل جديد لخدمة 
اإلنسان عىل مســتوى يليق به لحياة أفضل، وهو ال يتوقف 
عند حــدود األمر الواقــع وتقوقعاته، بل به تصري وتســرّي 
الصعاب نحو االضمحالل وتكرب اآلمال بتحقيق االحالم«. تلك 
هي أهمّية أن توجــد وزارة للتخطيط يف لبنان ولهذا يتحدث 
املهندس راشد رسكيس من نقابة املهندسني يف بريوت للديار 

عن نقطة البداية : فهي تكون أو ال تكون. 
ويكمل معترباً ان »التخطيط هو األســاس بل حجر زاوية 
العمل الســليم، وال ميكن بدونه تكوين إطــار جامع يراعي 
ن املعرفة ضمن  كل نواحي الحيــاة، فهو يضفي حيويته ويُثمِّ
مفاهيم حامية املوارد والســالمة العامــة وترتيب أولويات 
توزيع الخريات، فالقضية هي قضيــة مفاهيم وال يكفي أن 
نضع الشعار والعنوان ونذهب يف التطبيق إىل غري مضمون، 
وبالتايل يجب ان يســبق تســمية وزارة أو كيان التخطيط 
)مرســوم تنظيمي(، تكوين مجموعة تخطيط من أصحاب 
الفكر الراجح والرؤية الهادفة والخربات الكافية، تعمل عىل 
إرساء هيكلية متكاملة )شكالً ومضموناً( وتضخ فيها روح 

وحياة«.
كل التجارب الســابقة أظهرت مبا ال يحتمل الشــك أن كل 
ما بني كان جســد بال روح أما التخطيــط فهو صورة الحياة 
املتفاعلة بــال توقف، فوفق رسكيس »قد حــان الوقت ليك 
ينتهي دور »الببغائيني« الذين اعتادوا تقليد اآلخرين فقط يف 
األمور غري ذي املنفعة ملآرب شــخصية ضيقة، والعودة إىل 
الحياة بكل مكوناتها وغناهــا وحيويتها. كفى تدمرياً بلبنان 
وكفى تراجعاً لوطن األدمغــة والطاقات التي يحطمها جهلٌة 
بعيداً من التخطيط الذي باستثامره الحكيم، يُضاعف عرشات 
املرات ثروات لبنان الكامنة يف العقول وليس يف املصارف وال 

يف النفط أو غريها من املاديات«.
يرى رسكيس أن التجارب السابقة قد أكدت ان واقع لبنان 
الراهن أصبح شــبيه باملســتنقع الراكد والوسيلة الفضىل 
للمعالجــة ال تتوقف عىل تحريك املياه وما ينتجه من تلويث 
مضاعف، إمنــا بتغيري املوقــع وتبديل الواقــع واالنقالب 

تفشــل،  عندما  الذات  عىل 
النوعيــة  واالســتجابة 
للمتطلبات وتطوير املفاهيم 
»فاملياه  واألفق،  الرؤية  ذات 
الطبيعة،  تنتج، يف  الراكدة، 
روائــح كريهــة وآفــات، 
وتســاهم يف انتشار اوبئة 
وامــراض وتولــد حرشات 
يوم  كل  جديداً  تلوثاً  وتخلق 

يف املحيط والجوار«.
لبنان وطن صغري ميلء بالتنــوع يف كل املجاالت والدولة 
منظمة شــاملة تجمع تحت أجنحتها كل املواطنني عىل قدر 
متســاٍو من الحقوق والواجبات وتزيــد قيمتها كل ما كانت 
أكرث تنظيــامً وتوجيها وتخطيطاً، مام يفــرض علينا بقوة 
القوية  فالدولة  القيم واســتثامرها،  تلك  »التخطيط« وإبراز 

ليست شعاراً ظرفياً بل هو نهج عمل مستدام.
ينظر رسكيس إىل موضــوع التخطيط الحقيقي يف لبنان 
بانه يبــدأ مع إعادة اإلعتبار إىل الســلطة وإعادة متوضعها 
اإلســرتاتيجي الذي يشــكل مرجعية أوىل لتوافر الثقة التي 
تحتاجها اي دولــة للقيام مبهامتها. »بــدون رؤية، يجمح 
الشــعب« ونحن نعيش هــذا الواقع اليــوم، يف ظل غياب 
التخطيط وتفــي الفوىض. لو كان يف لبنان تخطيط مثال، 
لكانت امللكية الفردية املصانة بالدســتور مقدســة، وكان ال 
ميكن ألحد غري لبناين متلك أرض لبنانية )إال انه ميكنه فقط 
اإلستثامر برشوط مبسطة تســاعد اللبناين عىل االستفادة 
من ملكيته دون أن يتخىل عنها(. االمر ينطبق عىل الفرد كام 
عىل الدولــة التي يتوجب عليها عدم بيــع أي من ممتلكاتها 
إمنا االســتفادة القصوى من موجوداتها عرب فتح الباب أمام 
املســتثمرين يك يقوموا بعملياتهم تحت ضبط إيقاع املعايري 
التي تسهر الدولة نفســها عىل تطبيقها ملا فيه خري املواطن 

والوطن بكل مكوناته.
أمــا يف املبادرات النموذجية التي تشــكل مناذج يف 
مجاالت التخطيط املختلفة، يتحدث رسكيس عن تجربة 
مرشوع تنمية هادف تم وضعه منذ أكرث من عرشة سنني 
يف منطقة الجبل ونال ثقة املمول فقدم هبة وتم انجاز 

املرشوع وفق األصول وبكلفــة حقيقية دون زيادة أو 
نقصان، ومن خالل هذا العمل تم إطالق مرشوع محطة 
منوذجية لتكرير مياه الرصف الصحي بطريقة طبيعية 
يف بلدة رمحاال - قضاء عاليه. بحساب بسيط الحتساب 
انعــكاس هذه التجربة عىل ملــف الرصف الصحي يف 
لبنان ومعالجتــه يتبني لنا أن التوفــري املايل فيه يبلغ 
أكرث من مليار دوالر امــرييك.. ولذلك وجب التنويه به 
لناحية التخطيط، »فهكذا يخطط املخططون وليس يف 
الوهمية  الحلول  ومعها  واملشــكالت  الكميات  تضخيم 
التي تتضاعــف تكاليفها دون الحاجة اليها فعليا«. بلدة 
رمحــاال اليوم انهت وجود حفر صحية مع كل مؤثراتها 
السلبية وعاد االهايل إىل بلدتهم ورمموا بيوتهم بعد ان 

أصبح املكان نظيف وسليم بيئياً، وهو ما ال يقدر بثمن.
التخطيط يربز الفكر الصــايف الصادق، والفرق بني وجود 
التخطيط من عدمه كالفرق بني رشكة ناجحة ترتفع اسهمها 
بشكل غري مسبوق وبني رشكة مفلســة تتحول موجوداتها 
الثمينة إىل خردة، فام نفــع ان تكون رشكة »كوداك« األوىل 
يف عامل التصوير وتنتهي برمشة عني ألنها مل تعرف أن تجاري 
املتغريات، يف حني ســبقت رشكة »فولفو« كل منافسيها يف 
االنتقال اىل الســيارات الكهربائية؟ يف لبنان نرى أكرب مثال 
عىل فقدان الرؤية إذ نالحظ أن نقابة املهندسني هوت، بغياب 
التخطيط الســليم والتحجر وعدم املشاركة، اىل منحنيات ال 
تُحســد عليها وأضحت اليوم أكرث من أي وقت مىض، بحاجة 
إىل كبار لهم رؤية ليك يعيدوها إىل مكانتها التي فقدتها منذ 

زمن وفق رسكيس. 

)يتبع(

ــحــرائــق  ــاع املـــدنـــي أخــمــد ســلــســلــة مـــن ال ــدفـ الـ
فـــــــــــــي عـــــــــــــــــدد مـــــــــــــن املـــــــنـــــــاطـــــــق

أخمدت عنارص الدفــاع املدين حريقا آخر 
إندلع فجر امس داخل شاليه يقع يف الطبقة 
االرضية يف مجمع سياحي يف بلدة حراجل 
– كرسوان، واقترصت األرضار عىل املاديات. 

اثنني بضيق  أصيب مواطنني  ويف جونيه، 
يف التنفس جراء انتشــار الدخــان الكثيف 
الناتــج من حريق اندلع عنــد منتصف الليل 
داخل مصبغة ليك الثيــاب يف بلدة غزير - 
كــرسوان، وأطفأت فــرق االطفاء يف مركز 
الدفــاع املدين الحريق، وقدمت االســعافات 

االولية للمواطنني. 
ويف عــكار، أخمد عنارص مركــز الدفاع 
املدين يف ببنني – العبــدة، حريقا اندلع ليل 
أمس االول داخل بســطة للخضار، يف خراج 
بنزين  غالونات  داخلهــا  ويف  املحمرة،  بلدة 

ومازوت.
وحال التدخل الرسيع لعنارص الدفاع املدين 
دون امتــداد النريان اىل مولــدات الكهرباء 
عىل  االرضار  واقترصت  للبســطة،  املحاذية 

املاديات. 

كام عملت فــرق الدفاع املدين يف مركزي 
بخعون وســري ومركــز أحــراج الضنية، 
عىل  اللبناين،  الجيش  عنارص  مع  بالتعاون 
إخــامد الحريق الذي اندلــع يوم أمس يف 
حرج صنوبر يقع يف محلة داريا بني بلديت 
عاصون وكرم املهر املجــاورة يف الضنية، 
وقىض عىل مســاحة واســعة من أشجار 

الحرج.
مســاء  قبل  الحريق  إلخامد  جهود  وتبذل 
اليوم بعد احتوائه وتربيده ملنع تجدده ومتدده 

كام حصل مساء أمس.
وكان وجه األهايل نداء إستغاثة إىل الدفاع 
املدين إلخامد الحريــق قبل امتداده وقضائه 
عىل مســاحة أكرب من الحرج، ووصوله إىل 

األرايض الزراعية واملناطق السكنية. 
الدفــاع املدين يف  كذلك، متكــن عنارص 
مركز القاع بالبقاع الشــاميل، رغم امكاناته 
املحدودة، من إخامد حريق شــب يف غرفة 
بسهل القاع، تحتوي مولدا للكهرباء وبراميل 

مازوت، من دون تسجيل إصابات برشية. 
حريق يف سهل القاع

طقس غائم جزئيا مع 
انخفاض بالحرارة 

وارتفاع نسبة الرطوبة
توقعــت دائــرة التقديرات يف 
مصلحة االرصاد الجوية، أن يكون 
الطقــس اليوم غامئــا جزئيا مع 
انخفاض ملموس بدرجات الحرارة 
والتي تعود اىل معدالتها املوسمية 
وترتفع نســبة الرطوبة ويتكون 
الضباب عىل املرتفعات. وجاء يف 
النــرشة اآليت: الحال العامة: يقع 
لبنان والحوض الرشقي للمتوسط 
تأثــري كتل هوائيــة حارة  تحت 
تؤدي اىل ارتفاع ملموس بدرجات 
صباح  حتــى  وتســتمر  الحرارة 

االثنني حيث تنحرس مساء . 
لبنان:  يف  املتوقــع  -الطقــس 
اجامال  الغيــوم  قليــل  الثالثــاء: 
مــع انخفــاض محــدود بدرجات 
الحرارة وتشــكل ضباب محيل عىل 
املرتفعــات. األربعاء:قليــل الغيوم 
دون تعديل بدرجات الحرارة وتشكل 

ضباب محيل عىل املرتفعات.

املؤتمر تحديد  االجــتــمــاعــي:  الــقــومــي  ــســوري  ال الــحــزب 
مــنــه  18 ــي  ــ ف ــات  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ واالن تـــمـــوز  و17   16 ـــ  ــ ب

وجه رئيــس هيئة مكتب املؤمتر االمني حنا الناشــف 
نداء  اىل االدارتني الحزبيتني وإىل كل السوريني القوميني 
اإلجتامعيني،  تحية سورية قومية اجتامعية كانت هيئة 
مكتب املؤمتر العام قد اقرتحــت يف ترشين األول 2020 
عىل االدارتني الحزبيتني القامئتــني حالياً؛ بعد انتخابات 
الفراق التي جرت دون عقــد مؤمتر عام؛ موعداً للقائهام 
يف مؤمتر عام واحد هــو29، 30 و31 أيار 2021 عىل أن 
تتبعه مبارشٌة االنتخابات يف 1 حزيران. وكان هذا االقرتاح 
مبنياً عىل قرار املجلس االعىل الواحد السابق بتحديد شهر 
أيار كتاريخ للمؤمتر، وعــىل تقدير بأن جائحة الكورونا 
ســتكون قد انحرست يف هذا التاريخ؛ بعد مرور أكرث من 
16 شهراً عىل اجتياحها العاملي؛ وأن االجتامع يف املؤمتر 
واالنتخابات ســيكون متيــرساً، وان الهيئة الناخبة يف 
املغرتبات ســتتمكن من القدوم ملامرسة حقها يف إبداء 
رأيها واختيــار قيادتها. كام كان مبنيــاً عىل قناعة بأن 
االدارتني القامئتني كسلطتي واقع ستتقيدان بقرار املجلس 
األعىل السابق وســتوافقان عىل التاريخ املحدد للمؤمتر 

العام واالنتخابات يف شهر أيار.
اضاف »إال ان جائحــة الكورونا مل تنحرس وأصبح من 
الثابــت أن الهيئــة الناخبة يف املغرتبــات ال تتمكن من 
الحضور يف هذا التاريخ« أضف اىل ذلك؛ وهو األهمء، بأن 
االدارتني املشار إليهاممل تتفقا عىل هذا التاريخ؛ فحددت 
إحداهام تاريخ 14 و15 أيار للمؤمتر و16 أيار لالنتخابات، 
وهي بذلك تتقيد مبا قرره املجلس األعىل الســابق الواحد، 
ولكن دون االخذ باالعتبــار املوانع األخرى املبينة أعاله«، 
وحددت اإلدارة األخرى املؤمتر العام يف النصف الثاين من 
شــهر آب، غري متقيدة بالتاريخ الذي قرره املجلس األعىل 
السابق«وآخذة باالعتبار احتامل انحسار جائحة الكورونا 
وامكانيه مشــاركة املغرتبات يف املؤمتر العام. ومل تحدد 
هذه اإلدارة تاريخاً لالنتخابات سواء بعد املؤمتر مبارشًة أو 
بعد فرتة زمنية محددة. وبذلك أصبح القوميون مدعوون 
اىل ثالثــة مؤمترات عامة واىل جلســتي انتخاب تليان 
املؤمتــر العام، وغري مدعويــن اىل االنتخابات من إحدى 
االدارتني . االمر الذي يدعو أي عاقل لالســتنتاج الفوري 
والعفوي بأن الحزب يتجه بخطى رسيعة اىل االنشقاق، 
ما مل يحزم كل السوريني القوميني االجتامعيني الحريصني 
عىل وحدة حزبهم وارادتهم، للوقوف ســداً منيعاً بوجه 

االنقسام املريع«.
وتابع »لقــد أصبح اآلن من املســتعجل والرضوري أن 
تتالقى إرادة الفريقني املنقسمني عىل تاريخ موحد لعقد 

الترشذم قد  املؤمتر وإلجــراء االنتخابات. الســيام وان 
القوميني االجتامعيني أصبحوا منقسمي  فعل فعله، وان 
االنتظــام مع إدارتني وأكرث« فضال عن وصول التســابق 
بينهم، وقد أقــول التتاحر« اىل حــد التقاتل واالنفجار. 
وأصبحنا ولألســف عىل بُعد أســابيع من إعالن حالة 
االنقســام« فاالنشــقاق. وال أرى؛ وغــريي كثريون ال 
يرون«أي سبب جدي لعدم اللقاء عىل تاريخ موحد للمؤمتر 
واالنتخابات؛ إال اذا تقدمت النزعة الفردية  ورغبة الغلبة 
عىل سمو إرادة اللقاء لالتفاق عىل مرشيع إنقاذي يتبناه 
املؤمتر العام كخطة طريق لوحدة الروح ووحدة النهج،« 
ووحــدة الفكرء ووحــدة االتجاه، وعــىل انتخاب قيادة 
جديدة قادرة عىل حمل هذا املرشوع وعىل وضعه موضع 
التنفيذ. وكلنــا يعلم أن إرادة الوحدة عند جموع القوميني 
هــي اإلرادة الغالبة؛ والترشذم والفرقة هام االســتثناء. 
وال ميكن أن يســتعيد حزبنا دوره كفاعل يف االحداث ال 
كمنفعل بهاء إال إذا إستظل مبظلة وحدته؛ الن االنقسام 
يف كل الوجوه ضعف؛ والترشذم ضياع واالنشقاق كارثة 

واإلرصار عىل االنشقاق خيانة.
وقال الناشــف: »من عنوان اللقاء عىل وحدة الحزب« 
وطبقاً ملقرارات هذه الهيئة يف اجتامعها األخري بتاريخ6  
بحضــور نائب رئيــس املومتر األمني ســعيد معالوي« 
والنامــوس الرفيق عادل حاطوم« وفداء ســعيد وغياب 
الرفيق غابرييــل قابلو« ومبوافقته بعــد القرار« نقرتح 
عىل االدارتني القامئتني حالياً؛ املوافقة عىل تحديد تاريخ 
موحــد للمؤمتــر واالنتخابات، وذلك عــرب إلغاء كل من 
االدارتني التاريخ الذي حددته للمؤمتــر،  وإلغاء التاريخ 
املحدد من احداهــام لالنتخابات، وتحديــد موعد جديد 
مقرتح هو: بداية النصف الثاين لشهر متوز. وحتى نكون 
أكرث تحديداً فإننا نقرتح: للمؤمتــر العام: يوما الجمعة 
والســبت الواقعان يف 16 و17 متوز 2021 ولالنتخابات: 
يوم االحد الواقع يف 18 متوز 2021 كام نقرتح لتســهيل 
العمل اإلداري والتنظيمي االتفاق مسبقاً عىل لجنة واحدة 
متثلهام ومتثل جميع القوميني إلدارة أعامل ومكان وأمن 

وتجهيزات املؤمتر واالنتخابات.
اضاف : وال شــك عندي، كرفيق وأمــني ورئيس هيئة 
مكتــب املؤمتر أن االدارتني الحاليتــني؛ كام كل القوميني 
االجتامعيــني القلقني عىل حزبهم« يدركون جميعهم؛ أنه 
ليس مطلوبــاً اآلن االصطفاف وراء هــذه االدارة أو تلك؛ 
وال الطعن بهــذه اإلدارة وتلك« وليس مطلوباً االقتصاص 
من هذا أو ذاك من الرفقــاء؛ وال االنتقام وال التجريح،وال 

االشاعات وال املكاسب الشخصية وال الكيد وال النكاية بل 
املطلوب الوقوف مع سعادة، مع شهدائنا مع جرحانامع 
عائالت ترشدت ، مع رفقاء ضحوا بكل ما ميلكون ليبقى 
الحزب« مع تاريخنا الناصع املســطر مئات بل اآلالف من 
مواقف العزء والبطولة« والعطاء« ألجل سوريا. يدركون أن 
كل من ميعن بعناده وتعنته بتجزئة الحزب او بتقسيمها 
وبانشقاقه يبدد ثروة الحزب وتراث الحزب وينحر العقيدة 
ويلــوث فكر الحزب وتاريــخ الحزب ويجــرّد القوميني 
االجتامعيني من وحدتهم« ومــن وحدة فكرهم« ووحدة 
نهجهم ووحدة نظامهم« ومن متاسكهم وتراصهم« ومن 

عصييتهم القومية والوطنية والحزبية.
وتابــع: »تتقدم هيئــة مكتب املؤمتر بهــذا االقرتاح« 
منطلقه من حرصها عىل عدم بعــرثة كل ما بناه الحزب 
بنضــال أبطالــه« وشــموخ رجاله« وســمو روحهم 
وتضحياتهــم؛ متجردة من كل غاية شــخصية أو فردية 
وهذا االقرتاح قد يشكل باعتقادنا جميعاً الفرصة األخرية 
قبــل الدخول يف دوامة االنشــقاق البغيضــة. وإذ آمل 
شــخصياً وبصفتي كرئيس مكتب املؤمتــر التجاوب مع 
هذا االقرتاح دون التفتيش عــن ثغرات فيه لتربير رفضه 
ترتسخ قناعتي« بأن من يرفض املوافقة عىل هذا االقرتاح 
سيخضع ملحكمة التاريخ وللحكم السلبي آلالف القوميني 
التائقني اىل وحدة حزبهم ووحــدة صفوفهم« وبأن من 
يســعى ويقرر املوافقة عليه سيحظى بالتفاف القوميني 
حوله. آمالً أن ينترص الوعي عىل مثالب الجنوح الفردي« 
وأن يلتف جميع القوميني وراء هذا االقرتاح ليشــكلوا أداة 
ضغط معنوية عىل كلتا االدارتني«لتتغلب اإلرادات الخرية 
عىل بعض رغبات التفرد والتصلب« والتســرت وراء بعض 
العناوين  آملني بذلك أن ننتهي من حالة الترشذم والضياع 
والتناحر وأن يخلــص املؤمتر اىل مرشوع نهوض للحزب 
ناتج عن توصيات ملزمة يف املؤمتر العام وأن تنبثق عن 
االنتخابات التي تليه ســلطة رشعية، قانونية دستورية،  
لتعمــل عىل عالج جــراح الحزب الدامية وجــراح أمتنا 

النازفة.
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االثنني 10 أيار 2021

جوزف فرح

اقتصادية  مصــادر  طالبت 
مطلعة عــى امللف الكهربايئ 
بأبعــاد هذا املرفق الحيوي يف 
السياسية  التجاذبات  عن  البلد 
سياســيا  ملفا  اعتباره  وعدم 
تكــون ضحيتــه مؤسســة 
الوالء  تدين  التي  لبنان  كهرباء 

للدولة اللبنانية .
واســتغربت هــذه املصادر 
االقتصاديــة ان يجمد املجلس 
الدســتوري ســلفة الكهرباء 
املقدرة بـ٣00 مليار لرية لبنانية 
املجلس  مبوافقــة  حظيــت 
النيــايب ومل يذكر يف القانون 
االحتياطي  من  ســتؤخذ  انها 
،ثم  لبنان  االلزامي يف مرصف 

ملــاذا الطعن بهذه الســلفة للكهرباء بينام يقوم 
مرصف لبنان بدعم الســلع واملحروقات والطحني 

واالدوية من االحتياطي االلزامي .
وتؤكد هذه املصادر ان مؤسســة كهرباء لبنان 
ال دخــل لها مبوضــوع الدعم وليس لها عالقة به 
الن املؤسســة هي مؤسسة عامة وحسب قانون 
النقد والتســليف فــأن مرصف لبنــان هو الذي 
يؤمن الدوالرات حســب سعر الرصف الرسمي لها 
وحسب القانون الذي يلزمه بتأمني العملة الصعبة 
للمؤسسات العامة ،بعكس املؤسسات االخرى التي 
ميكنها ان تشرتي الدوالرات من السوق السوداء او 
ان يحول لها من املؤسسات التابعة لها يف الخارج 
مثل رشكات استرياد املحروقات وبالتايل فأن فكرة 

دعم الكهرباء ليست يف محلها .
وتتابــع هذه املصــادر ان رفع ســعر التعرفة 
الكهربائية ال ميكن ان تقوم به مؤسســة كهرباء 
لبنــان النها تحتاج اىل قرار مــن مجلس الوزراء 
الذي اكد عى عدم تعديل هذه التعرفة يف جلســته 
بتاريخ 21 ايار 201٨التي تبلغ 10٦ لريات لكل كيلو 
واط بينام ســعر تعرفة اصحاب املولدات الخاصة 
عن شهر نيســان املايض ٩٨0 لرية لكل كيلوواط 
مــع العلــم انهم يحظون  بدعــم املازوت وميكن 
الصحــاب املولــدات الخاصة رشاء قطــع الغيار 
والزيت باالســعار التي تناسبهم وبالتايل ممنوع 
املس بالتعرفة وعى مؤسسة كهرباء لبنان تحمل 
الرصاعات السياســية عى اكتافها وعى اكتاف 
موظفيهــا ووضعها بحيث ال ميكننا ان نعرف اىل 

اين ســتأخذنا هذه الرصاعات السياســية التي ال 
ناقة لها املؤسسة فيها وال جمل .

وعى ضوء تجميد ســلفة الكهرباء فقد عمدت 
مؤسســة كهربــاء لبنــان اىل اتخــاذ اجراءات 
احرتازية ومنهــا تخفيض إنتاجها قرسيًا بحدود 
//200// ميغاواط، أي من حوايل //1,250// 
ميغاواط إىل حوايل //1,050// ميغاواط، وذلك 
إلطالــة فرتة إنتاج الطاقة قدر املســتطاع ريثام 
يتضح مآل األمور، األمر الذي ســينعكس ســلًبا 
عى ســاعات التغذية يف جميع املناطق اللبنانية 
مبــا فيها منطقة بــريوت اإلدارية،كام ان معمل 
الذوق ســيطفىء االته يف 1٨الجــاري واملعامل 
الجديــدة يف 20الجاري وميكن متديد هذه الفرتة 
حوايل خمســة ايام عى امــل ان يتم ابجاد الحل 
املنشود واال ذاهبون اىل العتمة الشاملة مع العلم 
ان رشكة »كارادينيــز »قد وجهت كتابا اىل وزير 
الطاقة واملياه رميون عجر ومجلس ادارة مؤسسة 
كهرباء لبنان تعلمهام بأنها ســتتوقف عن تزويد 
لبنــان بالطاقة الكهربائيــة يف حال مل يتم دفع 
املتوجبــات املالية لها معطية مهلة ملدة خمســة 
ايــام مع العلم ان املدعي العام املايل القايض عيل 
ابراهيــم كان قد اوعز بحجز الباخرتني الرتكيتني .

وتعــرتف املصادر االقتصاديــة ذاتها ان عودة 
التغذية اىل ســابق عهدها باتت مستبعدة بعد ان 
الغيت كل املناقصات السترياد املحروقات للكهرباء 
وانها تتخوف من حدوث مشــاكل بسبب التعتيم 
والتدابري السلبية التي ستطرأ من جراء ذلك معتربة 
ان التعتيم له ابعاد سياســية خصوصا ان املولدات 

الخاصــة لن تتمكن من العمل 
2٤ ساعة عى 2٤ ساعة .

هــذا  ان  ذكــره  الجديــر 
املواضيــع  املوضــوع كــام 
للكهرباء  بالنســبة  السابقة 
يدخل ضمــن اطار التجاذبات 
السياسية املستمرة فقد سارع 
اىل  القوية  الجمهورية  نواب 
الطعن بســلفة الخزينة لدى 
الدستوري النها متس  املجلس 
االحتياطي االلزامي ومل تطعن 
واملحروقات  الســلع  بدعــم 
وغريهــام والتــي تدعم من 
ايضا  االلزامــي  االحتياطــي 
الدستوري  املجلس  فســارع 
اىل تجميدهــا مــام ادى اىل 
ان يعتــرب التيار الوطني الحر 
بأن العتمة االتية هي برســم 
املتســببني بها اي »الجمهورية القوية«وبالتايل 
فــأن التجاذبات السياســية ســتدخل يف بازار 
الكهربــاء ولو عى حســاب الناس الذين اكتووا 

. من هكذا مسؤولني 
اال ان تطــورا طراء عــى موضوع الطعن حيث 
ذكر عن وفاة احد اعضاء املجلس الدســتوري مام 
ســيفقده النصاب القانوين وهذا يعني ان السلفة 

قد تاخذ طريقها اىل التنفيذ .
وكان اخر بيان ملؤسســة كهرباء لبنان قد ذكر 
انــه : »مبا أّن التعرفــة الكهربائية، وبالرغم من 
محاوالت املؤسســة املتكــررة، ال تزال عى حالها 
منذ العــام 1٩٩٤ مبوجب قرار حكومي متخذ يف 
حينه بذلك عندما كان متوســط سعر برميل النفط 
الخام يبلغ نحو 1٦ دوالراً أمريكياً، مام يســتوجب 
دعم تســديد عجــز رشاء املحروقــات من خالل 
مساهامت مالية من الدولة اللبنانية، فإنه مل يعد 
لدى مؤسسة كهرباء لبنان خيار سوى أن تستهلك 
حالياً ما تبقى لديها من مخزون محروقات إلنتاج 

الطاقة الكهربائية ألطول فرتة ممكنة«.
إىل ذلك أفادت مؤسســة كهربــاء لبنان بأنها 
»ســتضطر حالًيا إىل تخفيــض إنتاجها قرسيًا 
بحدود 200 ميغاواط، أي من نحو 1250 ميغاواط 
إىل نحــو 1050 ميغاواط، وذلك إلطالة فرتة إنتاج 
الطاقة قدر املســتطاع ريثــام يتضح مآل األمور، 
األمر الذي سينعكس سلباً عى ساعات التغذية يف 
جميع املناطــق اللبنانية مبا فيها منطقة بريوت 

اإلدارية«.

ــار الــنــبــطــيــة: نـــعـــّول ــجـ ــة تـ ــعــي جــم
على  األسبوع األخير من الشهر الفضيل

هنأت جمعية تجار محافظة النبطية جميع اللبنانيني بإقرتاب 
حلــول عيد الفطر املبارك، وأصدرت بيانا بعد اجتامعها الدوري 
لهيئتها االدارية، لفتت فيه اىل أن »االزمات حلت عى وطننا من 
اقتصادية وصحية وسياسية وقضت مضجع املواطنني والتجار 
عى حد سواء، وخصوصا مع ما يعانيه التجار من ضائقة لعدم 
قدرتهم عى ترصيف بضائعهم وكسادها، بسسب قرار االقفال 

وتالعب سعر رصف الدوالر خصوصا يف موسم االعياد«.
ولفتــت اىل أن »التجــار يعولون عى االســبوع االخري من 
الشــهر الفضيل، والتي تضخ بعض النشاط التجاري يف جسد 
االقتصاد املتهالك وانعاكسه عى القطاع التجاري الذي يحترض 
يف ظل االزمات املتالحقة، التي يدفع رضيبتها التجار وأصحاب 
املؤسســات التجارية الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن إنجاز 
استحقاقاتهم املالية، فأصبح أقىص ما يتمناها القطاع التجاري 
الحد من حجم الخسائر التي لحقت مبؤسساتهم وتأمني ما تيرس 
من رواتب موظفيهم، بينام تقف السلطة مربكة أمام كل هذه 
األزمات، بعدما فشلت حتى اآلن يف امتحان ضبط أسعار السلع 
االساســية وإيصال الدعم ملســتحقيه رغم انه استنفد معظم 
احتياطي الدولة ومل يعد أمامها من خيار سوى رفع الدعم نهائيا 
مقابل استبداله بالبطاقة التمويلية لدعم األرس اللبنانية، هذا إن 

توافرت األموال لتغطية كلفتها«.
ونوهت الجمعية بـ “قرار فتح األســواق التجارية طوال أيام 
اســبوع العيد، مبا يف ذلك يوما الجمعة واألحد يف 7 و٩ أيار، 
ومتديد فتحها مســاء بدءا من السبت ٨ أيار حتى منتصف الليل 
كحد أقىص«، متمنية عى جميع التجار وأصحاب املؤسســات 
التجارية كام عى املتسوقني، »التزام أقىص رشوط الوقاية من 

جائحة كورونا خالل فرتة فتح األسواق«.

نشاط اقتصادي هو االدنى منذ 18 شهرا 
َل النشاط االقتصادي لرشكات القطاع الخاص اللبناين  َســجَّ
تدهوًرا بوترية هي األدىن منذ مثانية عرش شــهرًا يف شــهر 
نيسان 2021.وتعليًقا عى نتائج مؤرش PMI خالل شهر نيسان 
2021، قال الدكتور فادي عسريان، املدير العام لبنك لبنان واملهجر 
لألعامل:«يشري ارتفاع مؤرش مدراء املشرتيات إىل ٤7.1 نقطة 
يف شــهر نيسان 2021 إىل تدهور النشاط االقتصادي لرشكات 
القطــاع الخاص اللبناين بوترية هي األدىن منذ شــهر ترشين 
األول 201٩. ونتــج ارتفاع مؤرش PMI عن االنخفاض الضئيل 
ولكــن الحاد يف مؤرشات اإلنتاج والطلبيات الجديدة باإلضافة 
إىل الزيادة يف تكاليف مستلزمات اإلنتاج وأسعار اإلنتاج بدرجة 
ل التضخم  طفيفة بسبب انخفاض أسعار الرصف الذي دفع معدَّ
إىل االرتفاع. ويبدو كذلك بأنَّ معدل التوظيف قد اســتقرَّ بشكل 
عــام يف ضوء االنخفاض الطفيف يف األجور والرواتب. ورغم 
كل هذه البوادر، ظلَّْت توقعات العام القادم بخصوص النشــاط 
التجــاري واإلنتاج املســتقبيل يف الحضيض بســبب انعدام 
االستقرار االقتصادي يف لبنان يف ضوء عدم بذل جهود فعالة 

لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ برنامج لإلصالح االقتصادي«.

ــن: لــتــوضــح املــصــارف ــودعــي صــرخــة امل
االمـــوال ألصحابها ــادة  إع حــول  خطتها 

أثنــت جمعية »رصخة املودعني« عــى كالم رئيس مجلس 
الوزراء يف حكومة ترصيف االعامل الدكتور حســان دياب أمام 
وفد محرري الصحافة اللبنانية، الذي أكد فيه أن »ودائع الناس لن 
تختفي، وأن لبنان ليس أول بلد يتعرث«.وقالت الجمعية يف بيان، 
»آن االوان للمصارف أن توضح لنا وبعد مرور أكرث من سنة ونيف 
عــى إحتجازها ألمــوال املودعني من دون وجه حق عن ماهية 
خطتهــا التي يجب أن تكــون قد عملت عى إنجازها طيلة هذه 
الفرتة إلعالم املودعني عن موعد وطريقة إعادة أموالهم اليهم«، 
آملــة أن »تقرتن أقوال رئيس مجلس الوزراء املطمئنة باألفعال، 
لجهة لعب الســلطة التنفيذية دورها بالعمل الجاد عى تحرير 
أمــوال املودعني والقيام باإلجراءات التي يفرضها عليها القانون 

بغية إرجاع الحقوق ألصحابها«.

التحرر العمالي: لدوالر 
طبي واستشفائي للحفاظ 

على االمن الصحي 
ناشــدت األمانــة العامة 
العاميل«،  »التحــرر  لجبهة 
املســؤولني »االستيقاظ من 
سباتهم العميق وقرع ناقوس 
اتخاذ  إىل  واملسارعة  الخطر 
إجراءات عاجلة تحمي آخر ما 
تبقى من رشوط الحفاظ عى 

األمن الصحي للمواطنني«.
ودعت إىل »إقــرار قانون 
النواب،  معجل يف مجلــس 
املتعلق  بالقانــون  شــبيه 
بالــدوالر الطالبي، يخصص 
بكافة  واإلستشفاء  للطبابة 
مراحله، تحت مسمى الدوالر 
اإلستشفايئ، عى أن يوضع 
موضــع التنفيــذ العاجــل 
واإللزامــي، ألن كلفة إقراره 
وتطبيقه تبقى أقل بكثري من 
كلفة عدم إقــراره وتعريض 
األمن الصحــي واإلجتامعي 
وأمــن البالد لخطر الفوىض 
واإلنهيار والوقوع يف املحظور 

الذي نتجنب مواجهته«.

نتبّلغ  ــم  ل ــة:  ــ االدويـ مــســتــوردي  نقيب 
رسميا قــرار رفــع الــدعــم عــن االدويــة

ــفــجــار  ــى ان ــل ــون ع ــ ــادم ــ ــي: ق ــحــصــل ب
ــي بـــســـبـــب الـــــــــــدوالر! ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ اج

أعلن نقيب مســتوردي األدوية كريم جبارة أنه مل يُبلّغ من 
قبل أي جهة رسمية انه سيتم وقف الدعم يف أول حزيران.

وقــال يف حديث:تلفزيوين  ال ميكن ان أتخيل ماذا ميكن أن 
يحصل للجهات الضامنة واملرىض يف حال رفع الدعم.

وأوضــح جبارة أن الخطة الوحيدة املوضوعة عى الطاولة 
هــي التي تقتيض برفع الدعم عن أدويــة الـOTC  اما ادوية 
األمراض املزمنة فال آلية إللغاء الدعم عنها. وأكّد أن رفع الدعم 
عن األدوية لن يحصل بطريقة عشــوائية خصوصاً أن سعره 
ليس حرا. وقال: الدواء ال ميكن ان يتم تســعريه اال عى اسس 
يصدرها وزير الصحة. وأضاف:  يف حال تّم رفع الدعم لن يكون 
بطريقة عشــوائية والخطة املوضوعة حاليا تأخذ باالعتبار 

مصلحة املريض.
وكشــف أن مرصف لبنان طلب أخرياً من مستوردي االدوية 

ان يأخذوا موافقة مسبقة قبل االتيان بشحنة.

اعترب نقيب مستوردي املواد الغذائية هاين بحصيل ان »الوضع 

ســّيئ لكنه أفضل من ما يُعلن عنه ونحن قادمون عى انفجار 

اجتامعي سيسببه رفع رصف الدوالر«.وحول البطاقة التمويلية، 

اعترب ان أّم املعارك هي القدرة عى جلب دوالر من الخارج.

مقبلة والعتمة  السياسية  الــتــجــاذبــات  اخـــرى  ــرة  م تــدخــل  الكهرباء 
ــل الــــجــــديــــدة وانــــــــــذار مــن  ــ ــام ــ ــع ــ ــر  امل ــ ــىءاخ ــ ــف ــ ــط ــ ٢٠ايــــــــــار ت
ــة الــلــبــنــانــيــة مـــطـــالـــبـــة بــمــســتــحــقــاتــهــا  ــ ــدول ــ ــل ــ ــز »ل ــ ــي ــ ــن ــ ــارادي ــ »ك

لـ »توتال« لم تفرغ حمولتها رغم وصولها في اول ايار  باخرة 
قــرار هــنــاك  ولــيــس  متوفر  البنزين  ان  يــؤكــد  بــراكــس 

انــد«  ــك  »وي الـــ  خــال  اقفلت  واملحطات  الــدعــم  بالغاء 

مبادرة من مصرف لبنان الراحة اللبنانيين : العتماد تدريجي
لتسديد الودائع قبل 17تشرين ٢٠1٩واطاق املنصة االلكترونية

صدر عن حاكم مرصف لبنان رياض سالمة 
البيان اآليت:بعد نجــاح التعميم ٤51 والتزام 
املصارف مبندرجاته، يعمل مرصف لبنان عى 
إطالق مبادرة تهدف اىل إراحة اللبنانيني ضمن 
القوانــني واألصول التــي ترعى عمل مرصف 
لبنان، وذلك رغم األزمة الخانقة التي يعّمقها 
غياب حكومــة فاعلة تقــوم باإلصالحات 
املطلوبة وتســتعيد عالقات لبنــان العربية 
والدولية والثقة الداخلية والخارجية. وتقوم 

هذه املبادرة عى:
ـ أوالً: يفاوض مرصف لبنان حالياً املصارف 
اللبنانيــة بهدف اعتامد آليــة تبدأ مبوجبها 
املصارف بتســديد تدريجي للودائع التي كانت 
قامئة قبل 71 ترشين األول ٩102 وكام أصبحت 

يف 1٣ آذار 1202، وذلك بالعمالت كافة.
ولهذه الغاية طلب مرصف لبنان من املصارف 
تزويــده باملعطيات ليبني عليهــا خطة يتم 
مبوجبها دفع مبالــغ تصل إىل 52 ألف دوالر 
أمرييك، وبالدوالر األمرييك أو أي عملة أجنبية، 
إضافة إىل ما يساويها باللرية اللبنانية. وسيتم 
تقســيط هذه املبالغ عى فرتة زمنية يُحّددها 
مرصف لبنان قريباً. ومن املتوّقع أن يبدأ الدفع 
اعتبــاراً من 0٣ حزيران 1202 رشط الحصول 

عى التغطية القانونية.
ـ ثانياً: يُطلق مرصف لبنان منصة »صريفة« 
)AFARYAS(، أي املنصة االلكرتونية لعمليات 
الرصافة مبشاركة املصارف والرصّافني، مع ما 
تؤّمنه هذه املنصة من شــفافية يف األسعار 
ويف املشرتكني فيها بحيث ال تشمل الرصافني 
غري الرشعيني. وسُيصدر مرصف لبنان التعاميم 
إىل الجمهور فور الحصول عى إجابة معايل 

وزير املالية كام ينّص القانون.
وسيقوم مرصف لبنان بالتدّخل عند اللزوم 
لضبط التقلبات يف أسعار سوق الصريفة، علامً 

أن السعر ستحدده حركة السوق التي ستكون 
مفتوحة أمام األفراد واملؤسسات.

ـ ثالثاً: وعى عكس ما يُشــاع يف عدد من 
وســائل اإلعالم، فإن مرصف لبنــان ال يزال 
يؤّمن بيع الدوالر للمصارف عى سعر الرصف 
الرســمي للمواد األولية التي قّررت الحكومة 
دعمها، وهو ملتــزم ببيع هذه الدوالرات عى 
السعر الرســمي لكل االعتامدات التي وافقت 
عليها املراجع الرسمية، واملرصف املركزي ينّفذ 

هذه العمليات يومياً وتباعاً.
من ناحية أخرى، وحفاظاً عى استمرارية 
مقاربة الدعــم وفق ما تقتضيــه املصلحة 
اللبنانية العليا ومصلحــة املودعني، والتزاماً 
بقانون النقد والتســليف، وّجه مرصف لبنان 
كتباً إىل الوزارات املعنية من أجل ترشيد الدعم، 
وهــو ينتظر األجوبــة الواقعية والتي ميكن 

تنفيذها قانوناً.
لقــد اعتمد مرصف لبنان، ومنذ زمن طويل، 
سياسات استرشاف واستباق لألمور يك يؤمن 
اســتمرار التمويل لحاجات لبنان واللبنانيني 
األساســية. ولوال تحّســب املرصف املركزي 
بالعمالت  اإلحتياطــي  للمســتقبل وجمعه 
األجنبية من خالل هندســات وعمليات مالية 
أظهرت فوائدها يف هذه األيام الصعبة، ملا كان 
لبنــان قادراً عى متويــل حاجاته وخصوصاً 
بالنســبة إىل فئات املجتمــع األكرث حاجة، 
وملــا كان قادراً عى الصمود ألشــهر طويلة 
رغــم الفراغ الحكومي الكبري. ومبادرتنا اليوم 
مع الســعي إىل ترشــيد الدعم تأيت يف سياق 
محاولــة تأمني بعض الحلول البديلة واملؤقتة 
وال تلغي مناشدتنا املسؤولني إىل اإلرساع نحو 
الحلول الجذرية املطلوبة لإلصالح والنهوض 
باالقتصاد ما يؤمن نهضة شاملة للوضع املايل.
وحدة االعالم والعالقات العامة

ــة نــــظــــافــــة عــــلــــى شـــــاطـــــئ عــــدلــــون  ــ ــل ــ ــم ــ ح

ــنـــاعـــيـــيـــن ومـــصـــدريـــن  ــع صـ ــ ــي بـــحـــث مـ ــ ــوسـ ــ دبـ
ــة بــلــبــنــان ــق ــث ــز ال ــعــزي ــت ــدود ل ــ ــح ــ ــن ال ــي ــأم كــيــفــيــة ت

ــة تـــشـــجـــيـــر فــــــي زحـــــلـــــة والــــــجــــــوار  ــ ــل ــ ــم ــ ح

حملة نظافة عىل شاطئ عدلون

حملة تشجري يف زحلة

محطات  معظــم  اقفلــت 
البنزين يف بريوت والجبل بعد 
نفاد الكميــات املوجودة لديها 
بعــد ان تهافت املواطنون عى 
تعبئة سياراتهم بعد الشائعات 
التي كرثت حول الغاء الدعم عن 

البنزين .
واكد عضــو نقابة اصحاب 
املحطــات جــورج براكس  ان 
انتابت  الخــوف  مــن  موجة 
املواطنني بعد الشائعات عن رفع 
الدعم  عن البنزين وان تسعرية 
اي  االثنني  جديدة ستصدر يوم 

اليــوم وقد ادى ذلــك اىل اقفال 
محطات البنزين بســبب عدم توزيع البنزين 
يف الويك اند بينام نحن نؤكد انه ال تغيري يف 
الية الدعــم وال الغائه حتى االن والناس هي 
التي تخلق االزمة مع العلم ان اغلبية السيارات 
التي كانت تقف لتعبئة خزاناتها كانت ممتلئة 

تقريبا .
واعرتف براكس انه ال الغاء للدعم كام رصح 
رئيس حكومة ترصيف االعامل حسان دياب 
اذا ال يتزامن مع توزيع الطاقة التمويلية وان 
البنزين متوفر يف البلد وهناك بواخر محملة 

بالبنزين تنتظر موافقة مرصف لبنان لتفريغ 
حمولتها مطالبا مــرصف لبنان االرساع يف 
فتح االعتــامدات لها خصوصا ان البلد مقبل 

عى اعياد الفطر والويك اند .
يف هذا الوقت مل تعرف اسباب عدم تفريغ 
باخرة رشكة توتال الفرنسية التي وصلت يف 
اول ايــار املايض ومل تفرغ حمولتها اال انه مل 
يعرف اسباب تاخري فتح االعتامدات لها رغم ان 
بعض البواخر وصلت بعدها وافرغت حمولتها 
وهل هناك من اسباب سياسية ام بانتظار فتح 

االعتامدات من قبل مرصف لبنان .

أقيمت حملة لتنظيف شاطئ 
عدلــون )عني أبــو العواميد(، 
و  عدلون  بلديــة  مبشــاركة 
“جمعية  و  املحيط«،  “يوميات 
شــعاع البيئة«، و “الجنوبيون 
GEM  ومجموعة  الخــرض«، 
شــباب ناشــطني يف عدلون، 
بلديات ســاحل  اتحاد  برعاية 

الزهراين.
بلديات  اتحــاد  رئيس  وأكد 
ســاحل الزهــراين عيل مطر 
»أهميــة الشــاطئ الجنويب 
ورضورة االهتامم به، خصوصا 
وأنه يؤمن مصدر رزق أساسيا 

لرشيحة من املواطنني، يضاف اىل أنه يشكل 
مالذا يف الصيف للعائالت من خالل املســبح 
املجاين، كام أن هذا الشاطئ الجنويب يشكل 
ثروة حقيقية بيئيــة، فهو موطن للكائنات 
البحرية والسالحف التي تعتمده موطنا لها، 
ويشــكل أيضا ثروة ثقافية من خالل اآلثار 
املوجــودة، والتي تعود لحقبــات تاريخية 

طويلة«.
ونوه مطر ب »الدور الذي تلعبه الجمعيات 
املحلية والدولية ملعالجة تلوث الشاطئ، بهدف 

الحفاظ عى الرثوة البحرية والشاطئ«.
وختامــا، ناشــد مطر الدولــة أن »تويل 
االهتامم الالزم بهذه الشــواطئ، وأن تدعم 
هذه االنشــطة البيئية التي هي جزء ال يتجزأ 

من ثروة لبنان«.

عرض رئيــس غرفة التجــارة والصناعة 
والزراعة يف طرابلس والشامل توفيق دبويس 
األوضــاع االقتصادية مع زواره، وإســتقبل 
عددا من الصناعيــني واملصدرين واملزارعني، 
وكان بحــث يف »كيفية تأمني الحدود الربية 
والبحريــة، لتعزيز ثقــة املجتمعني العريب 
والــدويل بلبنان، خصوصا بعد حادثة الرمان 
امللغــوم بالحبوب املخدرة يف الســعودية، 
والقرار الذي إتخذته اململكة، وهو سيكون له 

تداعيات كارثية عى لبنان« .
وقــد أبلغ دبويس زواره بـــ “أننا توجهنا 
يف األمس القريب بكتاب اىل البنك األورويب 
للتنمية وإعادة اإلعامر، بهدف التعاون لتزويد 
مرفأ لبنان من طرابلس وبوابات العبور الربية، 
بأجهــزة تقنية متطورة لتعزيز الثقة الدولية 
التجاري  اإلقتصــادي والرشيان  املرفق  بهذا 
اإلســرتاتيجي، ال سيام أنه ال يسجل أي خلل 

يف مختلف أعامله وحركته وأنشطته«.
وقال: »صحيح أن املرسوم ٦7/٣٦ الخاص 
والزراعية  والصناعيــة  التجارية  بالغــرف 
اللبنانية ال يتيح لها أن تلعب دورا واســعا يف 
شــتى املجاالت اإلقتصاديــة العامة، إال أننا 
نعمل عى توســيعه قدر االمكان من الناحية 
العملية، ملا فيه مصلحة القطاع الخاص، الننا 
نؤمن إميانا راسخا أن هذا القطاع حينام يكون 
مزدهرا وأنشطته ممسوكة بشكل جيد وليس 
فيها أي خروق، فإنه يســتطيع أن يقوم بدور 

وطني جامع«.
وأضــاف: »لدينا مــلء الثقة بأن موضوع 
»السكانر« الذي متحور حوله الكتاب املرسل 
للبنــك االورويب للتنميــة وإعــادة اإلعامر 

سيشــهد تعاونــا وثيقا بشــأنه، حيث من 
املفــرتض يف حال املوافقــة وكخطوة أوىل 
تركيب أجهزة كشــف متطورة يف مرفأ لبنان 
من طرابلس وعى املعابر الحدودية شــامال، 

مبا يؤكد سالمة آداء هذه املعابر«.
ورأى أن »تنفيــذ هذا اإلقرتاح والرشوع يف 
تطبيقه يعطي مصداقية للدولة اللبنانية من 
خالل حسن سري أعامل مرافقها االقتصادية 
العامة، كام يعيد ثقة املجتمع الدويل مبرافئنا 
ومعابرنا«، مشــددا عــى »رضورة التعاون 
الوثيق بني كل األجهزة األمنية يف الدول املعنية 
بعمليات االســترياد والتصدير لتشكيل لجان 
مشــرتكة للتنسيق يف كل األمور، األمر الذي 
يساعد يف الحد كثريا من عمليات التهريب«.

وختم دبويس: »نقولها بإميان عميق، إننا 
إذا أردنا أن نبني بالفعل وطنا منيعا ومؤسسات 
فاعلة، ونتمتع مبصداقية دولية، فام علينا إال 
الخروج من املحلية والتقوقع والعمل عى بناء 
أوسع رشاكة بكل ما تتضمن من معان وأبعاد 
مع الجهات الرسمية الدولية كافة، ألننا نجد 
يف ذلك مصلحة مؤكدة ألمن لبنان وإستقراره 

وتعزيز ثقة اآلخرين به«.

اطلق العميد السابق لكلية الزراعة 
يف الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف 
ساسني، حملة تشجري شملت كفرزبد 
وعــني كفرزبد، رعيت، ديــر الغزال 
وقوسايا رشق زحلة، وضمت 2500 
شــجرة من أصناف الدلب والصنوبر 
والزنزلخت، مبشــاركة راعي أبرشية 
الــروم األرثوذكس يف زحلة والبقاع 
املطــران انطونيوس الصوري، طالب 
مــن كلية الزراعــة ومتطوعني من 

الصليب األحمر اللبناين.
وطالــت حملة التشــجري الطرق 
الرئيســية يف كفرزبد، عني كفرزبد، 

دير قوسايا وكنيسة عني كفرزبد.ولفت 
ساســني اىل أن »العمل مستمر للوصول إىل 
بيئة ســليمة يف ظل الواقع الحايل من تردي 
األوضاع البيئية«، مشــددا عى »اســتمرار 
النهــوض واالمناء يف هذه املناطق املنســية 

من خريطة االمناء الرسمي«.وشكر ساسني 
الصليب  املتطوعني وخصوصا شباب  لجميع 
األحمر »الذين يشــاركون اليــوم معنا ويف 
مناســبة اليوم العاملــي للصليب األحمر يف 

العامل«.

ازدحام امام محطات البنزين
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مقتل 15 شخصا في عملية بحث عن الذهب في غينيا
أعلنت حكومة غينيا امس أن 15 شخصا عىل األقل 
لقوا مرصعهــم جراء انزالق تربــة يف منجم ذهب 

شامل رشقي البالد.
وأشــارت الحكومة إىل أن الحادث املأساوي وقع 
أمس االول يف محافظة ســيغويري الغنية بالذهب، 

مؤكدة أنها أطلقت تحقيقا يف مالبساته.

ونقلــت »يب يب يس« عــن مســؤول محيل يف 
الصليب األحمر قوله إن هنــاك امرأتني بني القتىل، 

مرجحا أن حصيلة الضحايا مرشحة لالرتفاع.
وتوجد يف ســيغويري العديد من املناجم الضيقة 
غــر املرشوعة ويواجــه العاملون فيهــا مخاطر 

ملموسة.

السودان يؤكد أهمية التعاون 
مع الواليات املتحدة في كافة املجاالت

أكــد النائــب األول لرئيس مجلس الســيادة االنتقايل يف 
السودان محمد حمدان دقلو امس، أهمية التنسيق والتعاون 

مع الواليات املتحدة يف املجاالت كافة.
جاء ذلــك يف بيان أصدره مجلــس الســيادة اإلنتقايل بعد 
اجتامع بحث خالله دقلو مــع املبعوث األمريك الخاص للقرن 
اإلفريقي جيفري فليتامن، »مسار العالقات الثنائية بني البلدين 
وسبل دعمها وتطويرها، مشيدا باالهتامم املتواصل الذي توليه 

الحكومة األمريكية إلنجاح الفرتة االنتقالية بالسودان«.
وحسب البيان، فقد تطرق دقلو خالل اللقاء للتطورات عىل 
الحدود مع إثيوبيا، مؤكدا أنه ال تراجع عن حدود الســودان 
املتعارف عليها وفقا لالتفاقيات الدولية، وشــدد عىل أهمية 

الحل السلمي للقضية.
كام أشــار إىل تطورات األوضاع بشأن ملف سد النهضة، 
الفتا إىل موقف الســودان الثابت الداعــي لرضورة التوصل 

التفاق ملزم لكل األطراف.
من جانبه، أكد فيلتامن أهمية الســودان ومنطقة القرن 
اإلفريقى للواليات املتحدة، الفتا إىل رضورة التنسيق والتعاون 
العالقات السودانية االمركية بأنها  إلنجاح مهمته، ووصف 

»عالقات قدمية ومتجذرة«.
وكان فيلدمــان، الذي يزور الســودان يف إطــار جولته 
اإلفريقية، قد اجتمع أمس االول مع رئيس مجلس الســيادة 

االنتقايل يف السودان عبد الفتاح الربهان.

السلطات املصرية توقف أكرادا عراقيين 
في االسكندرية فكروا بالهجرة إلى ايطاليا

أعلنت وســائل إعــالم يف إقليم كردســتان العراق 
العراقيني  اعتقلت عرشات  املرصية  السلطات  أن  امس، 
من ســكان إقليم كردســتان الذين قدموا إليها وكانوا 

يفكرون بالهجرة إىل إيطاليا. 
ونقلت عن أحد املوقوفني قوله، إن »السياح معتقلون 
منــذ أربعة أيام وبينهم نســاء وأطفال، والســلطات 
املرصيــة اعتقلتهم وســحبت منهم جميــع الوثائق 

التعريفية«. والهويات 
ونقلت أيضا عن آالن عبدالله، وهو والد أحد املعتقلني 
من الرشطــة املرصية وقال، إن »عــدد املوقوفني من 
محافظة الســليامنية يتجاوز الـ30 شخصا، ودخلوا 
مرص بقصد الســياحة وتربط معظهــم عالقة قرابة 

وبينهم نساء وأطفال«.
أضاف عبد الله: »لديهم رغبة يف الهجرة إىل إيطاليا 
إذا ما ســنحت الفرصة لهم، لكــن حافلة نقلتهم إىل 
االســكندرية ورمتهم عىل الســاحل حيــث قال لهم 
الســائق إن املياه تفصلهم عن إيطاليا قبل أن تعتقلهم 
القوات البحرية املرصيــة ووضعتهم يف ميدان مغلق 

وهم اآلن يف ظروف صعبة ويناشدون مبساعدتهم«.
وبحســب ما نرشته قناة »روداو« الكردية نقال عن 
أحد املعتقلني، فإن 32 شــخصا سافروا إىل مرص يف 
السادس عرش من نيســان املايض، واستأجروا حافلة 
للذهــاب إىل اإلســكندرية، لكن الســائق »خدعهم« 
ووضعهــم يف مــكان مهجــور قائــال ســتصلون 
اإلسكندرية بعد امليش عىل األقدام ملدة 10 دقائق، لكن 

الرشطة جاءت واعتقلتهم.
وتواصل مراسل« RT » مع السلطات العراقية ملعرفة 
مصر »املعتقلني« يف مــرص، وأبلغه مصدر حكومي 
بأن »السلطات العراقية ســتبدأ التواصل مع نظرتها 

املرصية بهذا الشأن«.

ــعــد أقـــل مـــن شــهــر عــلــى مــقــتــل الــرئــيــس...  ب
الشمال متمردي  على  النصر  يعلن  تشاد  جيش 

الوزني  الناشط  قتلة  بمالحقة  يوجه  الكاظمي 
ــو لـــحـــمـــايـــة الـــعـــراقـــيـــيـــن ــ ــدعـ ــ ــدن تـ ــ ــ ــن ــ ــ ول

أعلن جيش تشــاد انتصاره امس يف معركته 
املستمرة منذ أســابيع مع املتمردين يف شامل 
البالد والتي أدت إىل مقتل الرئيس إدريس ديبي 
يف ســاحة املعركة بعد 30 عامــا قضاها يف 

الحكم.
وهناك اهتامم دويل كبر باالشتباكات وعدم 
االستقرار السيايس، إذ أن تشاد قوة رئيسية يف 
وسط إفريقيا وحليف قديم للغرب يف مواجهة 

املتشددين يف أنحاء منطقة الساحل.
وهتفت حشــود يف العاصمة نجامينا امس 
أثناء عودة جنود مــن خط الجبهة يف رتل من 

الدبابات واملدرعات.

وقال رئيــس األركان العامــة للجيش أبكر 
عبد الكريــم داوود للصحفيني »العودة املظفرة 
بانتهاء  تــؤذن  اليوم  الثكنــات  للجيــش إىل 

العمليات وانتصار تشاد«.
ويف قاعــدة للجيــش يف نجامينــا، جلس 
العرشات مــن املتمردين األرسى يف عرض أمام 

الصحفيني.
وعرب مقاتلو جبهة التغير والوفاق الحدود 
من ليبيا يف نيســان ملواجهــة ديبي، وفق 
ما ظافادت »رويرتز« وقــد أدى مقتله أثناء 
البالد يف  إغراق  الجيــش إىل  زيارته لقوات 

أزمة.

العراقية  الحكومــة  رئيــس  وجــه 
عن  بالكشف  امس،  الكاظمي،  مصطفى 
قتلة الناشــط إيهاب الوزين، فيام دعت 
السفارة الربيطانية يف بغداد إىل حامية 

العراقيني مع قرب االنتخابات.
وذكر بيان حكومي، أن »الكاظمي وجه 
الوزراء  ملجلس  االعتيادية  الجلسة  خالل 
أجهزة وزارة الداخلية برسعة الكشف عن 
قتلة الناشط املدين إيهاب جواد الوزين«.

ونقــل البيان عــن الكاظمــي قوله، 
إن » قتلــة الناشــط الــوزين موغلون 
يف الجرميــة، وواهم مــن يتصور أنهم 
ســيفلتون من قبضة العدالة، سنالحق 
القتلة ونقتص من كل مجرم ســولت له 

نفسه العبث باألمن العام«.
من  أفلســوا  »املجرمني  أن  وأضــاف، 
محــاوالت خلق الفــوىض واتجهوا إىل 

استهداف النشــطاء العزل، لكن القانون 
سيحاســبهم مثلام ســقط آخرون يف 

قبضة العدالة من قبل«.
من جهته دان السفر الربيطاين يف 
العراق، ســتيفن هييك، مقتل الوزين، 
وكتب عىل حسابه يف تويرت: » مل يؤد 
اإلفالت من العقاب عىل مقتل النشطاء 
منــذ أكتوبــر 2019 إال إىل املزيد من 

القتل«.
أضاف »هنــاك حاجة ملحــة التخاذ 
تدابر ملموسة ملحاسبة الجناة وحامية 
املواطنــني العراقيني أثناء اســتعدادهم 

لالنتخابات يف ترشين االول«.
يف  مراســلنا  أفاد  املاضية،  والليلــة 
العراق بأن مســلحني اغتالوا الناشط يف 
يف  الوزين  إيهاب  العراقية  االحتجاجات 

محافظة كربالء جنويب البالد.

ــديــن  ــاب جــدي ــطـ ــة وخـ ــرؤيـ ــاجــة لـ ــح ــاد األوربـــــــي ب ــ ــح ــ اردوغــــــــان: االت
العراق شمالي  ــا«  ك كــا  ــي  »ب مــن  عناصر   8 على  القضاء  »الــدفــاع«:  و 

شــدد الرئيــس الرتيك رجــب طيب 
أردوغان، مبناســبة »يوم أوروبا« الذي 
يوافــق 9 أيــار، عىل »حاجــة االتحاد 
األورويب إىل رؤيــة وخطاب جديَدين«، 
ا أّن االتحاد  الفًتا إىل أّن »من الواضح جدًّ
األورويب لن يســتطيع مواصلة وجوده 
بشكل قوي، دون مســاهمة ودعم من 
بالدنا«. وبنّي أّن »تركيا متمّسكة بهدفها 
االسرتاتيجي املتمّثل يف عضويّة االتحاد 
وازدواجّية  العراقيــل  رغــم  األورويب، 

املعاير الّتي تواجهها«.
وقــال: »أن أنقرة ال تــزال تتطلع إىل 
مضيفا  العراقيل«،  رغم  االتحاد  عضوية 

إن »العائق األكرب أمام تحول االتحاد األورويب 
إىل العــب عاملي قــوي هو افتقــاره للصرب 

والرؤية االسرتاتيجية«.
ولفــت »إىل أن االتحــاد األورويب بحاجة إىل 
هيكلية مؤسســية جديدة ناجعــة«، مؤكدا »يف 
هذا اإلطار رضورة مراجعة آليات اتخاذ القرار يف 

االتحاد عىل وجه الخصوص«.
وأشار اردوغان إىل »وجود العديد من التحّديات 
املاثلة أمام االتحــاد األورويب يف اآلونة األخرة، 
مثل أزمــة الالجئني، معاداة اإلســالم واألجانب، 
الهشاشــة املالّية، تداعيات خــروج بريطانيا من 
أّن »حّل  االتحاد، وجائحــة »كورونا«، موضًحــا 
املشــاكل الّتي يواجها االتحاد منــوط بالتضامن 

والتعاون، وتبّنيه مجّدًدا منظوًرا شاماًل وشجاًعا«. 
وأكّد أّن »تركيا الّتي تُعّد جــزًءا من أوروبا تاريخيًّا 
وجغرافيًّا، مســتعّدة لفعل مــا يرتتّب عليها، فيام 
يتعلّق باملســاهمة يف حّل املشــاكل الّتي تعرتض 

االتحاد وزيادة فاعلّيته«.

{ وزارة الدفاع {

عىل صعيد آخر، كشفت وزارة الدفاع الرتكية، يف 
بيان، عن أّن »القّوات املســلّحة الرتكيّة استهدفت 
8 إرهابّيــني من منظّمــة »يب كا كا«، تّم رصدهم 
العــراق«، موضحًة  يف منطقة »غارا« شــاميل 
أّن »العملّية جاءت بالتنســيق مع االســتخبارات 

الرتكّية«.
وكانت قد أعلنت الوزارة أمس االول، »تحييد اثنني 

مــن إرهابّيــي »يب كا كا«، يف غارة جويّة 
مبنطقة غارا، إثر معلومات مع االستخبارات 
الرتكّيــة«، مؤكّدًة »اســتمرار العملّيات ضّد 
يف  إرهايب  آخــر  اجتثاث  لغايــة  املنظّمة، 

املنطقة«.

{ وزارة الداخلية {

الرتكّية  الداخلّية  وزير  أشــار  جهته،  من 
ســليامن صويلو، إىل »تحييد 40 إرهابيًّا من 
منظمة »يب كا كا« يف إطار عملّيات »أرن«، 
مبّيًنــا أّن »10 منهم مدرجــون عىل الئحة 

املطلوبني«.
وأوضح، يف اجتامع أمني يف والية قارص، 
أّن »3 من اإلرهابّيــني املحيَّدين كانوا مدَرجني لدى 
الســلطات بالنرشة الحمراء، 6 بالنرشة الربتقالّية 
وواحــد بالرماديّة، وأّن 2 منهم مســؤوالن عىل 
مســتوى منطقة«، الفًتا إىل أّن »عملّية »أرن 15« 
انطلقت اليوم يف الوالية املذكورة، وأّن إجاميل عدد 
عنارص األمن املشــاركني يف العملّيات بلغ 15 ألًفا 

و674.
وذكر صويلــو أنّه »تّم إلقــاء القبض عىل 75 
متعاونًا مــع اإلرهابّيني، واقتحــام 8 آالف مغارة 
وملجأ داخل البــالد وتدمر 770 منهــا. كام تّم 
ضبط 127 لغاًم أرضيًّــا، 412 كيلوغراًما من املواد 
املتفّجرة، 138 قطعة سالح، 45 ألًفا و395 ذخرة 

و439 كيلوغراًما من املخدرات«.

انفجار في ناقلة نفط قبالة ساحل بانياس السورية

»فارغة«  نفــط  ناقلة  انفجــار يف  وقع 
وأكدت  السورية،  بانياس  مدينة  ساحل  عىل 
مصــادر لـــ RT أن الناقلة هــي ذاتها التي 

شهدت حريقا منذ نحو أسبوعني
ومل تحدد أساب االنفجار بعد، إال أن املصادر 
أكدت أنه مل يؤد إىل أية إصابات برشية، وأن 

االنفجار وقع أثناء عمليات إصالح الناقلة.
وذكرت وكالة ســانا أن االنفجار ســببه 
»عطل فني حدث يف أحد محركات ناقلة نفط 
ترســو قبالة مدينة بانياس أدى إىل حريق 

بسيط وظهور دخان أسود منها«.
ونقلــت الوكالــة عن مديــر الجاهزية يف 
الرشكة الســورية لنقل النفط محمد السويس 
أنه »تم التعامل مع الحريق من قبل طاقم الناقلة 

وإخامده عىل الفور دون وقوع أي أرضار«.
ويف 24 من الشهر املايض تعرضت الناقلة 
لحريق نشب فيها بسبب اإلهامل بعدما كان 
عامل يقومون بعمليــات اللحام دون مراعاة 
عوامل األمان، حســبام ذكرا مصادر RT يف 

حينه.

اكد عدم عزمه الترشح للرئاسة
ــعــد اجــتــمــاعــهــا بــظــريــف:   »األمـــــن الـــقـــومـــي« ب
ــم تـــكـــن مــقــنــعــة ــ ــول الـــتـــســـريـــب ل ــ ــتـــه حـ ــوبـ أجـ

اإليطالية  ــروايــة  ال يفند  الليبي  السواحل  حــرس 
ــوســط ــت ــامل ــد ب ــيـ ــب صـ ــ ــراك ــ ــراض م ــ ــتـ ــ حـــــول اعـ

القومي  األمن  لجنة  أنهت 
يف الربملان اإليراين اجتامعها 
مع وزيــر الخارجية، محمد 
خلفية  عىل  ظريــف،  جواد 

الترسيب الصويت.
نائب  حيدري،  شهريار  وقال 
أكد  »ظريف  اللجنــة:  رئيــس 
للنواب أنه مل يكن يريد إضعاف 
قائد فيلق القــدس يف الحرس 
الثوري اإليراين الراحل، قاســم 
يكن  سليامين، يف حديثه، ومل 
ينوي إحــداث انقســام داخل 
إيران بشأن االنتخابات«، مشرا 

إىل أن »أجوبــة ظريف عىل أســئلة النواب حول 
الترسيب مل تكن مقنعة«.

وأضاف حيدري: »ســأل ثالثة عرش نائبا وزير 
أن  الصــويت، فأجاب ظريف  امللف  الخارجية عن 
املقابلة كانت مخصصة لنقل التجربة وأنه مل يكن 
عىل علــم بنرشها«، مؤكدا أنــه »خالل االجتامع 
تم التصويت عىل تشــكيل لجنة تحقيق مع مركز 
الدراســات االســرتاتيجية يف الرئاســة ملعرفة 

مالبسات ترسيب املقابلة«.
هذا وكشف نائب رئيس لجنة األمن القومي 
يف الربملان أن »ظريف أكــد خالل االجتامع 

عدم عزمه الرتشح لالنتخابات الرئاسية«.

{ إيران تعني سفرا
جديدا لدى دمشق {

عىل صعيــد اخــر، عينت إيــران مهدي 

ســبحاين ســفرا جديدا للبالد لدى دمشق، 
حســبام نقلت وكالة »إرنا«، امس، عن وزارة 

الخارجية اإليرانية.
وذكرت الوكالــة أن التعيني تم بناء عىل 
اقرتاح وزيــر الخارجية اإليــراين محمد 
جواد ظريف، وتأييد الرئيس اإليراين حسن 
روحاين. وأفادت بأن مصدرا يف الخارجية 
اإليرانيــة أكد أن مهدي ســبحاين قد بدأ 
بالفعل مهامه الدبلوماســية الجديدة لدى 

سوريا.
وقبل تعيينه األخر كان سبحاين قد شغل 
منصب املدير العــام ملكتب التخطيط والرصد 
االسرتاتيجي بوزارة الخارجية يف بالده، كام 
عمل قنصال عاما يف كراتيش، ومساعد املدير 
العام لشــؤون منطقة غرب آسيا، ومساعدا 

لسفري إيران لدى تركامنستان وأوكرانيا.

وأمن  الســواحل  خفر  جهاز  كشــف 
املوانئ الليبي أن إصابة فرد طاقم مركب 
اصطدامه  نتيجة  جــاءت  إيطايل،  صيد 
بنافذة السفينة التي تم تفتشيها بوجود 
فرقاطة إيطالية، وليس بطلق ناري كام 

أعلن.
الناطق  ويف بيان نرش عــىل صفحة 
باسم قيادة أركان القوات البحرية الليبية، 
الســواحل  أكد خفر  »فيســبوك«،  عىل 
الليبي أن الحادث جرى يف منطقة الصيد 
لســفن  يحق  ال  التي  املحميــة،  الليبية 
أجنبيــة الوجود أو الصيــد فيها، محذرا 
كل الســفن األجنبية من الصيد أو دخول 
إن »مثل هذه  الليبية، وقال  املنطقة  هذه 
األوىل  وليســت  واالخرتاقات  األعــامل 
مــن نوعها، ومتكررة من ســفن الصيد 

اإليطالية، وموثّقة لدى الجهاز بالصوت 

والصورة«.

الدفــاع اإليطايل لورينزو  وكان وزير 

غويريني، كشــف أن البحرية اإليطالية 

أســبوع لحامية  تدخلت مرتــني خالل 

مراكــب صيد إيطالية مــن زوارق خفر 

السواحل الليبي.

اإليطالية تدخلت  »البحريــة  إن  وقال 

يف الوقت املناســب الخميــس واالثنني 

قوارب  ما ســاهم يف حامية  املاضيني، 

الصيــد اإليطالية من اســتيالء محتمل 

تبلغ  الليبي، يف منطقة  الجانب  من قبل 

مساحتها حوايل 160 ألف كيلومرت مربع 

وتشر إليها الحكومة اإليطالية عىل أنها 

خطرة يف البحر املتوسط«.

ــدرات  ــخــ ــ ــاطــي امل ــع ــت ــف م ــوظــ ــ ــر: مـــنـــح امل ــصـ مـ
لــــالســــتــــشــــفــــاء أشـــــــهـــــــر   6 مـــــهـــــلـــــة 

وافق مجلس النواب املرصي يف جلسته 

العامة املنعقدة امس، عىل مجموع مواد 

الوظائف  مرشوع قانون رشوط شــغل 

بالجهاز اإلداري للدولة.

ووافــق املجلس عىل تطبيــق قانون 

رشوط شغل الوظائف بعد 6 أشهر.

وأكدت نيفني القبــاج وزيرة التضامن 

االجتامعي، أمام مجلس النواب، أن الهدف 

القانون،  من منح مهلة 6 أشهر لتطبيق 

إعطــاء فرصــة للعالج أمــام املوظف 

املدمن لالستشــفاء، وذلك بالتنسيق مع 

الجهات واالٔجهزة األخرى لتوفيق أوضاع 

املواطنني، عىل أن يتم التنســيق رشيطة 

البدء يف العالج.
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¨WO?�“U(« öI?ð —U� ‡ «bł …b?Oł

ÊU½u�U??� ¨©d??²??ÝU??�±® Âu½≥

¨UNF?Ð«uðË W�œUš W	d?ž …dHÝË

n?u?????� ¨5?B?????H??????ł —uJ?¹œ

U?N�œUF?¹ U� Ë« «b?I½ §≤μ∞\∞∞∞

∞≥Ø∂ππ∏∂π∫  w	dB� pý

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

qO³ł

÷«—«

≤Â≤≥¥∞ ‡ Êu?B??(« ‡ qO??³?ł

W?F?	œ §±μ∞\∞∞∞ ‡ ÂU?Ž o¹dÞ

…d????²????	 Î«b????I?½ §≥∞\∞∞∞ v�Ë«

wU??³�«Ë d??N?ý« W??²??Ý ÕU?L??Ý

`?¹d?*« jO????????�????????I????????²?�U?Ð

∞≥Ø≤∞≥≥μμ∫‰UBðö�

W¹—«œ«

WWWWŠŠŠŠUUUUOOOO��������««««    WWWWOOOOKKKK



    wwww				    ddddžžžž««««uuuuýýýý    ÊÊÊÊööööŽŽŽŽ≈≈≈≈

‚‚‚‚œœœœUUUUMMMMHHHH����««««    …………————««««œœœœ««««ËËËË

W?O½UM³K�« WF?�U'« W?ÝUz— sKFð

…cðUÝ« l� b?UF²K� UN?²łUŠ sŽ

w	 ’U??B?²??šô« »U?×??�« s�

U?????I??????	Ë ‚œUM?H�« …—«œ« r?�?????

∫WO�U²�«  ö¼RLK�

∫W?O??bMH�« W??�b?)«  U??OMIð ‡±

w	 Á«—u²?
b�« wK�U( W?OKC	ô«

…d³)« d	«uð ◊d?ý ’UB²šù«

W??�b???)« w	 …d???³??š ÆWÐu?KD*«

fL????š s?Ž qIð ô W????O????bM?H�«

Æ «uMÝ

wbMH�« V¹—b²�« ‰U?LŽ« …—«œ« ‡≤

WKL?( W?OKC?	ô« ∫ ©W?ŽU?Ý μ∞®

w	 Ë« ’UB²?šô« w	 Á«—u²
b�«

◊d???ý W¹d???A???³?�« œ—«u*« …—«œ«

ô …d?³š ÆWÐuKD*« …d?³)« d?	«uð

…—«œ« w??	  «u??M??Ý μ s?Ž q??I??ð

r� w	 W¹dA?³�« œ—«u*« WOLMðË

Æ‚œUMH�« bŠ« w	 V¹—b²�«

 U??????LzU??????Ë r?ŽUD?*« …—«œ« ‡≥

W?OKC?	_« ∫©WŽU?Ý ∑μ® ÂU?FD�«

w?	 Á«—u??????²???????
b?�« W?KL???????(

…d³)« d	«uð ◊d?ý ’UB²šô«

μ sŽ q?Ið ô …d????³????š ÆWÐuK?D*«

ÆrFD� d¹bL
  «uMÝ

W????OK?C????	_« ∫‚œUM?H�« …—«œ« ‡ ¥

w?	 Á«—u??????²???????
b?�« W?KL???????(

…d³)« d	«uð ◊d?ý ’UB²šô«

μ sŽ q?Ið ô …d????³????š ÆWÐuK?D*«

Æ‚bMH� ÂUŽ d¹bL
  «uMÝ

—U¹« ∂ s?� «¡bÐ  U???³KD?�« ÂÒb???Ið

UML??{ ≤∞≤± —U?¹« ≥±Ë W¹U??G�Ë

W�e?½ ‡ W???OK?J�« Òd???Ý W½U????�√ w	

‰ö???š p?�–Ë ¨rO¼«d?Ð« ÊUDK?��«

ÆwLÝd�« Â«Ëb�«

‰ULŽ

‡ ‰eM� …dÒÐb?� sŽ Y?×?³ð WKzU?Ž

ÊUJÝ s� ¨‰eM*« …—«œ« w	 …d³š

U½u?�«— …bO?��UÐ ‰U?Bðö� Æ7*«

W??ŽU??��« 5Ð ∞¥Øπ≤μ∞∞∞∫ 

ÿÆ»±\≥∞‡�« ‡∏\≥∞

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W??
d???A� ÃU??²?½« d¹b??� »u?KD�

‡ q¹«d?B?Š w	 W?¹b¹b?Š ‰U?L?Ž«

p?M?ð rK?F????????�Ë q?O????????³????????ł

‡ ∞πØ∑π∞πμ∞∫ 

∑∞Ø∞∏∞∞¥∑

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

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)

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

÷ËdF�

ozU?Ý qL?Ž VKD¹ w½UM³� »U?ý

∞≥Ø∂∏≥π∑π∫  …d³š t¹b�

UUUUOOOO××××OOOO����				        UUUU����    ÊÊÊÊ≈≈≈≈ËËËË    wwwwÐÐÐÐ    ssss����¬¬¬¬    ssss����

w	® t?²KzUŽË …œU?×?ý vM³� t?²łË“ Ã—u?ł ∫…b?OI?H�« sÐ«

∞∞±π¥π≥∑π¥∂∞≥ ©d−N*«

∫U???N???²KzU???ŽË Íœ«—u???� ·“u???ł W???łË“ ôb???Ž ∫U???NðU?MÐ

∑∞∑∏∂∑π±

∞≥±∑≥±∑∂ ∫UN²KzUŽË g¹Ë—œ Ê«uD½« WłË“ ÂUN�«

∑±∑ππ∏∏μ UN²KzUŽË bFÝ wÐ« Ê«Ëd� WłË“ U½UO�uł

ÊuŽ fO�½d	 ÂuŠd*« U¼b�«Ë WK�—« e¹dð

t²KzUŽË ÊuŽ tK�« tLF½ ∫U¼ƒUIý«

t²KzUŽË ÊuŽ w½uÞ

t²KzUŽË ÊuŽ Ã—uł

t²KzUŽË ÊuŽ ÍœU	

ÊuŽ lOÐ—

UN²KzUŽË qOKš uÐ« oO	— WłË“ Èb¼ ∫UNðUIOIý

UN²KzUŽË qOKš uÐ« ”UO�« WłË“ ÕU$

UNK²zUŽË «“dO� ·“uł WłË“ 5�«

UN²KzUŽË —«“UŽ œ«R	 WłË“ ‰U�«

UN²KzUŽË 5ÝUÝ —UA¹— WłË“ Èb½

s¹b½

·U�Ž ”UO�« ÂuŠd*« WKzUŽ ∫UN	öÝ«

·U�Ž q¹U�� ÂuŠd*« WKzUŽ

·U�Ž nÝu¹ ÂuŠd*« WKzUŽ

·U�Ž f�uÐ ÂuŠd*« WKzUŽ

‰UAO� ÂuŠd*« WłË“ vLKÝ W�u?Šd*« WKzUŽ ∫UNOLŠ WMÐ«

©d−N*« w	® r�UÝ

¨b?F?Ý wÐ« ¨g¹Ë—œ ¨Íœ«—u??� ¨·U?�?Ž ¨Êu?Ž ∫ özU?ŽË

¨—«“U??Ž ¨«“d?O??� ¨qOKš u?Ð« ¨r�U?Ý ¨r?ýU?N�« ¨d?D� ¨ÁœU?×??ý

sÞu�« w	 r?¼ƒU?³?�?½«Ë —u?�«b�«  özU??Ž Âu?L?ŽË ¨5?ÝU?Ý

rNðb?OI?	 w×?O?�*« ¡Ułd�« s� b?¹e0 rJO�« ÊuF?M¹ d−?N*«Ë

W�uŠd*« WO�UG�«

ÊuŽ fO�½d� XOH¹«

·U�Ž r×K� ”dDÐ ÂuŠd*« WK�—«

tO	 l«u�« W?FL'« ¡U�� ÍËU?L��« »ü« —U¹œ v�« WKI²M*«

¡UI³�« ‰uÞ U¼bFÐ s� rJ�Ë UNKł_ «uK� ≤∞≤± —U¹« ∑

nðUN�« d³Ž Í“UF²�«

W¹“UM?�« vKŽ d??BM?�« b??O??Ž W??³??ÝUM0 ¡«d??L??(« W???ŠU??��« w� ÍdJ�???F�« ÷d??F�«

…b¹b??ł W??O½«Ëb??Ž  UDD?�??� lC¹ s* —d??³??� ôË ‡ ÎU??Ýb??I??� Î«b?O??Ž q?EO??Ý ∫5ðuÐ

 ôËU?×?� ¡«“≈ t??H?Ý√ò U¹b?³?� ¨å”Ë—b�«Ë  U?łU??²M²?Ýô«

w	 «œb???−??� W¹“UM?�« U??O??łu�u?¹b¹_« s� d???O??¦J�« n?Oþuð

Æår�UF�«

 U??L??OE?M²�« nK²??�?0 jI??	 oKF??²?¹ ô p�– Ê√ `{Ë√Ë

œ«d??	√ U¹U??IÐ s�  U??Žu?L??−??�åË qÐ W?O?ÐU¼—ù«Ë W?	d?D²*«

WÐU?²?
 …œUŽ≈ Êu�ËU?×¹ s¹c�« rN?ŽU?³ð√Ë W?³U?F*«  «b?ŠË

W?�DK� r?N¹b¹√ s¹c�« 5�d?:«Ë W½u?)« d¹d??³ðË a¹—U?²�«

Æå5OLK��« 5O½b*« ·ô¬  U¾� ÂbÐ

ô w²�«  U?O??×?C?²�« s� d??O?¦J�« »d?(« X?³Kłò ∫lÐUðË

WL?Š— ôË ¨UN½UO?�½ sJ1 ô w²�« Ÿu�b�«Ë wÝP*«Ë qL?²%

ÆåWO½«ËbŽ  UDD�� «œb−� lC¹ s* —d³� ôË

Êu½UI�« sŽ U?O−¹—bð l	«bð UO?ÝË— Ê√ vKŽ 5ðuÐ œbýË

U?N?(U??B?� vKŽ ÿU?H?(« vK?Ž W?L?L?B?� qE?²?ÝË w�Ëb�«

ÆUN³Fý s�√ ÊUL{Ë WO�uI�«

ÆåUN³FýË UOÝËd� UÝbI� qEOÝË ‰«e¹ ôË ÊU


oIŠ Íc�« u¼ w²O	u?��« VFA�« Ê√ vKŽ fOzd�« œbýË

»d??(« qŠ«d??� d??¦??
√ w?	ò ∫özU?? ¨w�uD?³�« “U??$ù« «c¼

‰UCM�« W−O²½  œbŠ w²�« WLÝU(« „—UF*« w	Ë WÐuF�

w�u?D³�« tÐ—œ w?	 Áœd??H?0 UM³???F???ý ÊU??
 ¨W?¹“UM�« b???{

Æå—UB²½ô« v�≈ ÍœR*« wz«bH�«Ë

U?�Uš «b?O?Ž «c¼ ÊËd³?²?F¹ ”Ëd�« Ê√ v�≈ò 5ðuÐ XH�Ë

Æå—UB²½ô« qOł  ôöÝ rN½uJ� ¨UNÐ

t??²???³??F?� Íc�« —Ëb�« v�≈ ¨t???²??LK?
 w	 fOzd?�« ‚dDðË

sKŽ√Ë ¨W¹“UM�« dŠœ w	 w²?O	u��« lL?²:«  U¾	 nK²?��

Ê√ò Î«b?
R� ¨»d?(« pKð U¹U?×?{ vKŽ «œ«bŠ XL?� W?IO?œ

sŽ ŸU	b�« s� sJ9  UO×C²�« q
 rž— w²O	u��« VFA�«

Æå©W¹“UM�«® åwM³�« ÊuŽUD�«ò s� UÐË—Ë√ d¹d%Ë tMÞË

’ö??�??²??Ý« wC??²??I¹ a¹—U??²�« Ê√ s?�ò 5ðuÐ —c??ŠË

»d??(« w	 d??BMK� ∑∂ ‡�« Èd??
c�« f?�« U?O??ÝË— XO??Š√

 U{«d?F²?Ý« XL?O« ¨W³?ÝUM*« Ác¼ w	Ë ¨vLEF�« W?OMÞu�«

ÆWOÝËd�« Êb*« s� b¹bF�«Ë uJÝu� WL�UF�« w	 W¹dJ�Ž

WL�UF�UÐ ¡«dL(« W?ŠU��« w	 ÍdJ�F�« ÷dF�« vI³¹Ë

fOzd�« W??
—U?A0 - YO??Š r¼_« Àb?(« e??
d?� W?O??ÝËd�«

W	U?{≈ W�Ëb�« w	 5�ËR�*« —U³
Ë 5ðuÐ d?O1œö	 wÝËd�«

Æ WO³Mł_« ‰Ëb�« s� UOÝË— ·uO{ v�≈

wžd?O??Ý wÝËd�« ŸU?	b�« d?¹“Ë ÍdJ�?F�« ÷d??F�« œU?Ë

mO�Ë√ ‰«dM'« ¨W¹d³�«  «uIK� ÂUF�« bzU?I�« t½ËUŽË ¨uG¹uý

Æ·u
uO�UÝ

≤∞∞ w�«u??ŠË ÍbMł n�√ ±≤ u??×½ ÷d?F�« w?	 „—U?ýË

w	 d??BM�« ÷«d??F??²?Ý« w?	 W¹dJ�??F�«  U??O�ü« s� W??FD

∑∂ ¡«dL(« WŠU��«Ë WL�U?F�« ¡ULÝ w	 oK×²ÝË ¨uJÝu�

ÆWOŠËd�Ë WOÐdŠ …dzUÞ

W¹—u?DÝ_« å≥¥≠w?ðò  UÐU?Ðœ ±∞ —Ëd0 ÷d????F?�« √bÐË

W??O*U??F�« »d??(« s�“ w	 WÐUÐœ q?C?	Q??
  d??N??²??ý« w²�«

ÆWO½U¦�«

W¹dJ�?F�«  «b?F*« Àb?Š√ ¡«dL?(« W?ŠU?��«  b?Ný U?L?


åUðU?�—√ ±¥≠wðò  UÐUÐœ U?N?M� ¨W?O?ÝËd�« W¹u?'«Ë W¹d?³�«

W???
d???(« W???Oð«– —e?ðu???N�« l	«b???�Ë ¨ån¹—Ëd?Ð π∞≠wðòË

W??O�U??²??I?�« …U??A*«  U??³??
d??�Ë ¨åw	 ”√ U??O???�??²??O�«u??
ò

Æåm½«dO�uÐò WŽ—b*« œuM'«  öU½Ë åf²½Už—u
ò

WÐ—U????C�«  U?ðuÐËd?�« ÷«d???F????²????Ýô« w	  b¼u????ýË

å”—U¹ò W??O?−?O?ð«d?²?Ýô« a?¹—«u?B�« W??LE½√Ë å”u½«—Ë√ò

Æ «—UIK� …dÐUF�« WO²�O�U³�« a¹—«uB�UÐ …œËe*«

W¹—U½ »U?F�√ ‚öÞ≈ …d?O?¦
 W?O?ÝË— Êb?�  b?Ný ¡U?�?�Ë

ÆrOEF�« dBM�« Èd
cÐ ¡UH²Š«

˝ wÝËd�« fOzd�« ˝

vKŽò ¨5ðuÐ d??O1œö?	 wÝËd�« fOzd�« b??
√ ¨t?²?N?ł s�

W¹“UM�« vK?Ž —U?B?²½ô« U?NÐ v?E×¹ w²�« Èu?B?I?�« W?O?L¼_«

«d?OA?� ¨åUN?KL
QÐ W¹d?A?³K� vLEF�« W?OMÞu�« »d(« ‰ö?š

Æåa¹—U²�« s� ”Ë—b�« ’ö�²Ý« …—Ëd{ v�≈ò

jÝË ¡«dL?(« WŠU��« w	 U¼U?I�√ WLK
 w	 5ðuÐ n�ËË

—UB?²½«ò t½QÐ dBM�« Âu¹ ¨ÍdJ�?F�« ÷dF�« ‰ö?š uJÝu�

b?OŽË lL?łQÐ r�U?F�« dO?B* WKzU¼ W?O�¹—Uð W?O?L¼QÐ vE×¹

”bI�« w� nMF�« ¡UN½ù ∫fO�½d� UÐU³�«

¨”b??I�« w	 nMF�« ¡U??N½≈ v�≈ ¨f�« fO??�½d??	 UÐU?³�« U??Žœ

W¹u??N�« Â«d??²??Š« qł√ s� ‰u?KŠ sŽ Y×??³�UÐ ·«d?Þ_« V�UÞË

ÆWÝbI*« WM¹bLK�  U	UI¦�« …œbF²�

w	 ”dDÐ f¹b?I?�« W?ŠU?Ý w	 «u?F?L?& s¹c�« —«ËeK� ‰U?Ë

Æå U
U³²ýô« «uHËQ	 ¨nMF�« b�u¹ nMF�«ò U�Ë—
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اإلثنني 10 أيّار 2021

كالم الصور:

ـــــــــــــــده 3 ســـــــــــــــنوات ـــــــــــــــّدد عق ـــــــــــــــار يم ـــــــــــــــي نيم البرازيل
مـــــــــــــــع باريـــــــــــــــس ســـــــــــــــان جرمـــــــــــــــان الفرنســـــــــــــــي

مّدد النجــم الربازييل نيامر عقده مع ناديه 
الحايل باريس ســان جريمان لثالث ســنوات 
إضافيــة حتى عــام 2025، كــام أعلن نادي 

العاصمة الفرنسية رسمياً، السبت.
وكان نيامر )29 عامــا( انتقل اىل صفوف 
سان جريمان يف أغىل صفقة انتقال يف تاريخ 
كرة القدم بلغــت 222 مليون أورو يف آب عام 

2017 قادما من برشلونة اإلسباين.
وقال الالعب الذي أحرز يف صفوف ســان 
جريمــان لقب الدوري ثالث مرات »يســعدين 

متابعة مغامريت يف باريس سان جريمان«.
وتابع صاحــب املراوغات الجميلة يف بيان: 
»أنا ســعيد جدا يف باريس، وفخور لكوين أحد 
افراد هذه التشكيلة، العمل مع هؤالء الالعبني 
ومــدرب رائع وأن أكون جزءا مــن تاريخ هذا 

النادي«.
ورست تكهنات بســعي برشلونة اإلسباين 
إلعادة نيامر إىل صفوفه، بجانب صديقه النجم 
األرجنتيني ليونيل مييس، لكن العب سانتوس 
باريس، خصوصاً  بدا مســتقرا يف  الســابق 
املوســم املايض عندما قاده إىل نهايئ دوري 

أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ األملاين.
لكن نيامر كان كثري االصابات يف باريس، ما 
ابعده عن استحقاقات هامة يف دوري االبطال. 
وفيام كان ثالثا يف ترتيب الكرة الذهبية الفضل 
العب يف العامل عامــي 2015 و2017، تراجع 
إىل الثاين عرش يف 2018، قبل ان يختفي عن 

الئحة الثالثني يف العام التايل.
أيام  أربعة  الجاري، وّدع قبل  املوســم  ويف 
القارية األوىل أمام مانشسرت سيتي  املسابقة 

اإلنكليزي.
بدوره، قــال رئيس النــادي القطري نارص 
الخليفي »تكمن نقطة ارتكاز برنامجنا الطموح 
لرفع باريس ســان جريمان، يف قلب، موهبة 

واملشاركة التامة لالعبينا«.
وال يــزال الفريق اململوك قطريــا منذ العام 
2011 يلهث وراء لقبــه األول يف تاريخه يف 

دوري األبطــال، علــام بانــه يف رصاع كبري 
للحفاظ عىل لقــب الدوري املحــيل أمام ليل 

املتصدر يف األمتار األخرية قبل نهاية املوسم.
وكان العب الوسط اإلسباين أندر هرييرا قد 
رشح دور نيامر يف الفريــق: »هو حامل لواء 

املرشوع. هو قائد طبيعي«.
بدوره، قال الربازييل الســبت: »هنا تطّورت 
كانسان والعب أيضا. آمل يف احراز الكثري من 

األلقاب«.
وبــدا التفاهم كبريا هذا املوســم بني نيامر 
وزميله الشاب يف خط الهجوم الدويل كيليان 
مبايب، فيام يقّدر »ين« أســاليب املدرب الجديد 
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو القادم بدال من 

األملاين توماس توخيل املقال منتصف املوسم.
قال املدافع االســباين خوان برنات لفرانس 
برس يف ترشين الثاين املايض »هو شــخص 
لطيف، مبتهج جــدا. يتفاهم مع الجميع وهو 

ظاهرة عىل أرض امللعب لكنه زميل رائع«.
وعىل الصعيد املايل، كشــف تقارير فوتبول 
ليكس أن باريس ســان جريمــان كان الوحيد 
القادر عىل منح راتب سنوي بقيمة 36 مليون 
أورو، يف ســياق تخيم عليه تداعيات جائحة 

فريوس كورونا.

تشكيلة باريس سان جرمان ملوسم 2021-2020

نيامر

شـــــادي بـــو فـــرحـــات »نـــجـــم« فـــي مـــاعـــب الـــكـــرة الــطــائــرة
ثاقبة فنية  نظرة  يملك  وملـــدرب  »جــوكــر«  لاعب  عــديــدة  الــقــاب 

جالل بعينو

ال يختلف اثنان عىل اعتبار املدرب والالعب الدويل 
السابق يف الكرة الطائرة شادي بو فرحات أحد أبرز 
الالعبني الذين مــروا يف تاريخ  لعبة الكرة الطائرة 
العام  اللبنانية.ولقد فرض بــو فرحات،املولود يف 
الشاميل( ونجل  )املنت  املتني  1975 ومسقط رأسه 
املّريب واملــدرب الكبري الراحل ميشــال بو فرحات 
الذي خّرج العرشات من الالعبني املميزين ، نفســه 
العبــاً مميزاً يرز يف جميع املراكــز ان من الناحية 
الهجومية والدفاعية والـ«بلوك« لالعب من الصعب 
تعــداد القابه يف بطوالت لبنــان لجميع الدرجات 
وخاصة  يف الدرجة األوىل.حمل شادي بو فرحات 
»شــعلة« والده يف التدريب بعد اعتزاله اللعب يف 
الدرجــة األوىل  فتمّيز العباً ضمن األندية اللبنانية  
ومنتخبي الناشئني والرجال مام جعله محط انظار 
واهتامم األنديــة اللبنانية منذ تســعينيات القرن 

الفائت وحتى اعتزاله منذ سنوات عدة.

{ عشق منذ الطفولة {

عشق شــادي بو فرحات الكرة الطائرة وتتلمذ 
عىل يد والــده الذي صقله ووصــل به اىل قّمة 
مســتواه الفني فلمع شادي بو فرحات نجامً يف 
مالعب الكرة الطائرة ويف جميع املراكز فرضباته 
صاروخية ال ترد وبلوكاته محكمة فســاهم مع 
زمالئه يف حصد العديد من األلقاب يف بطوالت 
الكرة الطائرة والكرة الطائرة الشــاطئية كالعب 
وكمدرب.تتلمذ بو فرحات يف املدرســة املركزية 
)جونيه( التي اشــتهرت بلعبة الكرة الطائرة مع 
جارها معهد الرســل)جونية( فامرس اللعبة يف 
صفوف فريق املدرســة وتتلمذ كام ذكرنا عىل يد 
والده الراحل ميشال الذي كان مدرباً يف املدرسة  
.ويف سن الـ15 من عمره، لعب شادي بو فرحات 
يف صفوف نادي »النجوم« حارة صخر ثم انتقل 
اىل نادي عمشــيت.ويف العام 1995 شارك لبنان 
يف بطولة العرب للناشــئني)تحت ال21 ســنة( 
التي جرت يف العاصمــة املرصية القاهرة وكان 
بو فرحات قائداً  للمنتخــب وتوىل مهمة املدرب 
الطائرة  الكــرة  التحاد  الحايل  التنفيــذي  املدير 
اللبناين  املنتخب  السيئ  الحظ  اميل جبور .وعاند 

الــذي كاد يتأهــل اىل االدوار النهائيــة فخرس 
السوداين )2- امام نظريه  خســارة دراماتيكية 

3( يف مبــاراة غريبة عجيبة وكان لبنان متقدماً 
خرس  االرز  منتخــب  لكن  لصفــر  مبجموعتني 
املباراة تحت انظار الرئيس األسبق لالتحاد الراحل 
شــحادة القاصوف .يومها بىك اميل جبور تأثراً 
.وبعد املباراة كان القائد بو فرحات يوايس زمالءه 
الحسيني واملهاجم جوزيف  املوّزع ربيع  )خاصة 

نهرا(عىل الخسارة الغري متوقعة .

{ االنجازات {

يف العــام 1996 انضم بو فرحــات اىل نادي 
عمشــيت واحرز معه املركز الثالــث يف بطولة 
الدرجة األوىل »أ« بعد البورشية األول  والقلمون 
الثاين  .وقاد القدر بو فرحات اىل نادي البورشية 
الشــهري ولعب يف صفوفه  11 سنة بني 1997 
و2008 واحرز معه القاب بطولة لبنان ومسابقة 
كأس لبنان مرات عدة فملع نجمه مع بطل لبنان 
.وبعد 11 ســنة يف صفوف البورشية انتقل بو 
فرحات اىل صفوف »العدو التاريخي« للبورشية 
اي نــادي األنوار)جديدة املنت( »الجــار اللدود« 
واحرز معه ايضاً العديــد من االلقاب يف بطولة 
لبنان وكأس لبنان مع ثالثيــة تاريخية اذ ويف 
نفس السنة احرز شادي بو فرحات كالعب لقب 
بطولة لبنــان ولقب كأس لبنــان كالعب ولقب 
بطولة السبدات كمدرب .واختري بو فرحات افضل 
العــب يف اعــوام 2002 و2003 و2004 وبعد 
محطة دامت عدة ســنوات يف االنوار، انتقل بو 
فرحات اىل نادي قيتــويل الجنويب  بعدما احرز 
العديد من القــاب بطولة لبنان للكــرة الطائرة 
الشــاطئية  مع زميله جوزيف نهــرا الذي يعمل 
يف امارة ديب حاليــاً .كام احتل بو فرحات املركز 
الثالث يف البطولة العربية الشــاطئية مع زميله 
جان ايب شديد .مارس بو فرحات التدريب وما زال 
ومن االندية التي دربها الرببارة وقيتويل والسان 
جورج)الزلقــا(  واملســقى)برمانا( والبورشية 
ونادي  واملركزية  وكفرعبيــدا  وفينيقيا  والفيدار 
بلدته املتــني .واحرز مع فريق املتني للســيدات 
بطولة لبنان مرات عدة كمدرب مع العلم ان قائدة 
فريق املتــني هي املهاجمة املتألقة الرا بو فرحات 

شقيقة شادي.كام شارك بو فرحات كمدرب يف 
القاهرة منذ  للسيدات يف  العربية  االندية  بطولة 

سنوات عدة مع فريق املتني. 

{ ميشال ضد شادي {

يلعب بو فرحات احدى  ان  الظروف  وشــاءت 
املباريات يف صفوف نادي عمشــيت ضد فريق 
البورشية  وكان والده الراحل ميشال يدرب الفريق 
املتني.يومهــا فاز فريق البورشيــة)3-1( وأكل 
شادي نصيبه من »التزريك« من والده بعد املباراة.

وعىل الرغم من اعتزاله اللعب يف الدرجة االوىل 
منذ عرش ســنوات ، ما زال بــو فرحات ميارس 
اللعبة.وعندما  سألُت بو فرحات عن افضل موزع 
لعب معه يجيب من دون ترّدد«كأجنبي انه الهندي 
رافيكانت فيديرا مع البورشية ومع الشــقيقني 
مروان ووســام الحرصي مع االنوار.ويصف بو 
فرحات عالقتــه مع االتحاد وعىل رأســه وليد 

القاصوف ب«الجيدة جداً«.
تربوياً ،يــرتأس بو فرحات القســم الريايض 
يف املدرســة املركزية ويدرب لعبة الكرة الطائرة 
منذ سنوات  القدس)الكسليك(  الروح  يف جامعة 
عديــدة وهــو يحوز عــىل ثقــة القّيمني عىل 
أنه  العلم  مع  العريقتني  الرتبويتني  املؤسســتني 
يحمل شهادة دراسات عليا يف الرتبية البدنية من 

الجامعة األنطونية)بعبدا).
****

لقد شــكّلت عائلة  بو فرحات »عالمة فارقة« يف 
لعبة الكرة الطائرة اللبنانية من املدرب الوالد ميشــال 
اىل االبن شــادي احد نجوم اللعبة واالبنة الرا احدى 
نجامت لعبة الكرة الطائرة.وما زال االخوان بو فرحات 

يف امليدان الريايض يربزان فيه كل  من ناحيته.
شادي بو فرحات نجم ســطع يف عامل الكرة 
ترّشــح منفرداً  فمدرب  اللبنــاين العباً  الطائرة 
لعضوية اللجنة االداريــة لالتحاد اللبناين للكرة 
الطائرة يف االنتخابات التي جرت يف كانون األول 
الفائت حيث فازت الئحة وليد القاصوف بالكامل 
لكن الحظ مل يحالف بــو فرحات  لكن عينه عىل 
االنتخابــات االتحادية املقبلة لشــاب قادر عىل 
العطاء مــن »البوابة االداريــة« بعدما نجح يف 

امللعب وكمدرب نجاحاً كبرياً.  

صورة ثالثية:الراحل ميشال بو فرحات يتوّسط شادي والرا تتويج سيدات نادي املتني وبدا شادي بو فرحات اىل اليمني

ــوب: ــلـ ــن كـ ــ ــورغـ ــ ــبـــول يـ ــفـ ــيـ ــق لـ ــ ــري ــ مـــــــدرب ف
الخميس يونايتد  ملانشستر  قوية  تشكيلة  سنواجه 

املدرب االملاين يورغن كلوب

توقــع األمللنــي يورغــن 
ليفربول  نــادي  مدرب  كلوب 
تشكيلة  مواجهة   ، االنكليزي 
قوية ملانشسرت يونايتد خالل 
يوم  مؤجلــة  قمة  مبــاراة 
الدوري  يف  املقبــل  الخميس 
املمتاز، رغم معاناة  اإلنكليزي 
غرميه من جدول مزدحم هذا 

األسبوع.
الغرميني  مواجهة  وتأجلت 
من األســبوع املايض، بسبب 

احتجاجات ملشجعي يونايتد.
جونــار  أويل  وأوضــح 

سولســكاير مدرب يونايتد، أنه رمبا ال ميلك أي 
خيار سوى االستعانة بسياسة التناوب وإجراء 
تغيريات كبرية عىل التشكيلة األساسية بسبب 

ضغط املباريات.
لكن كلوب يتوقع أن يواجه تشكيلة قوية من 
يونايتد صاحب املركز الثاين برصيد 67 نقطة من 
33 مباراة وبفارق 10 نقاط عن ليفربول سادس 

الرتتيب الذي خاض مباراة واحدة إضافية
وقال كلوب عقب فوز ليفربول 2-صفر عىل 
ساوثهامبتون مســاء السبت: »أتوقع مشاركة 
تشــكيلة قويــة أمامنا. أعتقد أن مانشســرت 

يونايتد ميلك فقط العبني رائعني«.

وأضاف: »إذا كنت سأفكر يف الالعبني املتوقع 

مشاركتهم، فهم لديهم تشكيلة قوية حقا. خط 

وسط مذهل وخط هجوم يضم العبني رائعني«.

وتابع  »ماذا سيفعل )يونايتد( يف املباريات 

األخرى، فنحن بوضــوح ليس لنا تأثري لكننا 

كنا سنواجه أقوى تشكيلة ملانشسرت يونايتد 

التأجيل(، وهذا ما  املايض )قبــل  األحد  يوم 

نتوقعه اآلن«.

وحافظ ليفربول عىل آماله يف إنهاء املوسم 

يف املربــع الذهبي، بعد الفــوز يف أنفيلد عىل 

ســاومثبتون )2-0( يوم السبت الفائت بهديف 

ساديو ماين وتياغو ألكانتارا.

اتــــــــــحــــــــــاد الـــــــــرمـــــــــايـــــــــة والــــــصــــــيــــــد
ــات الـــــرمـــــاة ــ ــي ــ ــف ــ ــص ــ يـــــحـــــدد مـــــواعـــــيـــــد ت

شعار االتحاد اللبناين للرماية والصيد

أعلــن االتحاد 
للرماية  اللبناين 
ان  والصيــد 
تحديد  تصفيات 
الرمــاة  فئــات 
يف الرمايــة من 
األوملبية  الحفرة 
ســتقام  »تراب« 
عىل ثالث مراحل 
األحــد  كاآليت: 
الجاري  ايار   16
أيار   23 واألحــد 
واألحد  الجــاري 

30 أيار الجاري .
 ، يل لتــا با و
مراحل  ســتبدأ 
بطولة لبنان لعام 
2021 يف شــهر 
حزيران املقبل يف 

جميع األندية.

ورقـــــــــــة رابـــــــحـــــــة فـــــــي يـــــــد األنــــــــديــــــــة األوروبـــــــــيـــــــــة:
ــمـــي رسـ راع  الـــــــى  ــا  ــرهــ ــ ــق ــ م أو  مـــلـــعـــبـــهـــا  اســـــــم  ــع  ــ ــي ــ ب

مع ترضرها بشدة من تفيش جائحة كورونا  ال 
تزال األندية األوروبية متتلك يف يدها ورقة رابحة، 
وهي بيع اســم ملعبها أو مقرها إىل راعٍ رسمي، 
لكــن بعضها يفضل عدم التوجــه إىل هذا الخيار 

تجنباً النزعاج الجامهري.
ويقــول املحلــل يف رشكــة »يك يب أم جي« 
التدقيقية املتخصصة يف االقتصاد الريايض براين 
أندرســون إن »أندية أوروبية عدة فّوتت منذ فرتة 
طويلة ماليني الدوالرات من الرســوم الســنوية 

لرعاية تسمية املالعب«.
أنه »يف حال  ويوضح لوكالة »فرانس بــرس« 
أخذنــا يف االعتبــار األندية الـ98 مــن بطوالت 
الدوريات األوروبية الخمسة الكربى)املانيا،اسبان

يا،انكلرتا،فرنســا وايطاليا( فإن 30 يف املئة فقط 
منها لديها عقود تسمية ملالعبها«.

وهذه املامرســة التي تتمّثل يف بيع أحد الرعاة 
حق وضع اســمه عىل رصح ريايض والذي تطور 
يف الواليات املتحدة يف بداية القرن 20، شهد طفرة 
يف اوروبا منذ منتصف العقد األول من القرن 21، 

وخصوصاً يف كرة القدم.
البطوالت الخمس الكربى يف أوروبا، امتلك  يف 
فريقان فقط )باير ليفركوزن األملاين وميدلســربه 

اإلنكليزي( عقد تسمية يف العام 2000.
أما اآلن فيوجد 29 نادياً من أصل 98 مشاركاً يف 
أكرب خمس بطوالت أوروبية بعقود مع رعاة، مبا 
يف ذلك مرسيليا وليون الفرنسيان، املرتبطان عىل 
التوايل مع »أورانج« و«غروباما« منذ العام 2017.

وهذا تطّور واضح، لكــن رغم ذلك تبقى أوروبا 
متأخرة عن بطوالت الدوري يف أمريكا الشــاملية، 

عىل غرار كرة القدم األمريكية حيث يحمل أكرث من 
80 يف املئة من األندية اسم رشكة.

{ مالعب »مقّدسة« {

يرى أســتاذ التســويق الريــايض يف جامعة 
البيئة  »يف  أنه  ميلر  وليام  ويسكونسن-باركسايد 
الحالية حيث تحاول املنظــامت الرياضية تحقيق 
أكرب قدر ممكن من اإليرادات، سيكون من الصعب 
عليهــا عدم التفكــري عىل األقــل يف بيع حقوق 

التسمية«.
وبالنســبة ألندرسون: »ميكن ملشــاكل الخزينة 
والســيولة أن تدفع األندية الرياضية، حتى تلك التي 
كانت مرتددة حتى اآلن، الستغالل العائدات من حقوق 
تسمية املالعب للمساعدة يف تعويض الخسائر املالية 

ومتويل عمليات التطوير باهظة الكلفة«.
رغم ذلك، ال تزال أندية عدة مرتددة يف توقيع عقود 
التسمية. فمثالً ميكن ملانشســرت يونايتد  أن يتلقى 
نحــو 30,5 مليون أورو ســنوياً يف حال وافق عىل 
وضع اسم رشكة عىل ملعب »أولد ترافورد« التاريخي.

لكن ذلك »مستحيل« بحســب ما يقول أنغريان 
دو كرميييه املدير العام لرشكة »كرول« التي تقّدم 
خدمــات تجارية، معترباً أنــه »ال ميكن للمرء أن 
يتخيل يف الوقت الحايل تســمية أخرى عىل أولد 
اإلنكليزية،  القدم  لكرة  يُعترب معبداً  الذي  ترافورد« 
حتى ولو رأى النادي ديونه تتضخم مع نهاية العام 

وتقارب حالياً 550 مليون أورو.
وبحسب هذا الخبري، فإن العقبة الرئيسية أمام 
تطوير التســمية هي »احرتام هويــات األندية« 

ومشجعيها.
وهي مالحظة يشاركه إياها إريك سمولوود رئيس 

»مجموعة أبيكس للتســويق« الــذي يعترب أن بعض 
املالعب تبقى »مقّدسة« حتى يف أوقات األزمات.

{ »االستقالل املايل« {

ويف مواجهة هــذه األزمة التي تضعف النامذج 
االقتصادية املهزوزة بالفعل، فإن األندية األوروبية 
»الكبرية« األخــرى التي تبحث عن دخل، عىل غرار 
برشــلونة وريال مدريد اإلسبانيني اللذين انخرطا 
يف مرشوع »الدوري السوبر« الذي ُولد ميتاً، تُدرس 
إمكانية التسمية ألحد مقارها الخاضعة للتجديد، 

تحت طائلة إغضاب »املشجعني«.
وبعيداً من كرة القدم، فإن بعض األندية مستعدة 

التخاذ زمام املبادرة لتعزيز مواردها املالية.
وهذه هي الحال مع نــادي مونبلييه لكرة اليد، 
األكرث حصداً لأللقاب يف فرنســا، واألقل شــهرة 
وأكرث اعتامداً عىل الدخل التجاري )االشــرتاكات، 

إيرادات التذاكر، وغريها(.
وإذا كان بإمكانه االعتامد عىل دعم الدولة، فإن 
رئيس النادي جوليان ديلجــاري يأمل، يف انتظار 
بناء الـ«أرينا« الجديد الخاص بأوملبياد 2024، يف 
بيع حقوق تسمية قرص »رينيه بونيول« الريايض، 

عىل عكس رغبة بعض املشجعني.
ويقول ديلجاري: »أتفّهم متاماً مشاعر الجامهري. 
اآلن، إذا كانوا يريدون فريقاً منافســاً عىل املستوى 
األورويب، فسيتعنّي علينا االستمرار يف إيجاد وسائل 

جديدة لجلب موارد جديدة للنادي«.
ويأمل أن يتمكــن من التوصــل إىل اتفاق مع 
من  »اعتباراً  التســمية  مستثمر الستعادة حقوق 
شــهر أيلول« من أجل استعادة »االستقالل املايل« 

بعد هذه الفرتة غري املسبوقة.

ملعب سنتياغو برنابيو)ريال مدريد( ملعب اولد ترافورد)مانشسرت يونايتد(



1ـ تشيكوسلوفاكيا

2ـ إيزنهاور، ليايل

3ـ يريفان، دانا، رس

4ـ راد، جسم، لنب اّمه

5ـ وكّاب، المنا، ليبرييا

6ـ نفناف، رسده، قمح

7ـ بدأتها، ديانا، آيت

8ـ أبو زيد الرسوجي، تبيد

9ـ الموين، عديم، أأ

10ـ رف، رونسار، الكامل

11ـ يسلو، يطّم، ينهون، أز

12ـ الهوان، بايرون، ولهي

13ـ نقتنع، ترددين، فنجان

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 دولة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  مريانا مّراش 

اخترب معلوماتك

1ـ مخرج مرصي راحل. 

2ـ من أنواع الرقص. 

3ـ ِمقَويل. 

4ـ يشتِعل ويّتِقد.

5ـ نجعله يعتقد ويظّن 

أن .

دولــة  عاصمــة  1ـ 
أوروبية.

2ـ طعام مشــهور يف 
معظم انحاء العامل.

3ـ متاُمه وُحسنه.
4ـ ولدُهم. 

5ـ عاصمة تايوان. 

فيلسوف وعامل وكاتب وسيايس ورُجل دولة وقايض 

ومحامي ومنّجم إنكليزي راحل. مشهور بقيادته للثورة 

العلمية عن طريق فلسفته الجديدة. 

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمعت:

6+3+10+11+10- من الطيور. 

7+5+2+10- دولة يف أمريكا الجنوبية.

2+8+3+10- ماركة سيارات.

7+9+5+3- عاصمة آسيوية.

3+8+6- مدينة فرنسية. 

11+4+2- طائر حاّد البرص.

9+1- راحة اليد. 

1ـ ما اسم املدينة الفرنسية املشهورة مبياهها املعدنية 

التي كانت مقر الحكومة من 1940 إىل 1944؟

ـــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــن هو األديب األمرييك الرويس األصل الذي كتب 

رواية لوليتا املشهورة التي ُمّثلت يف السينام؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم املدينة الهولندية املشهورة بحدائقها التي 

تقع بضاحية العاصمة، وفيها املركز الرســمي لالذاعة 

والتلفزيون؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

4ـ مــن هو األديب املرصي الرتيك األصل الذي لَقَب بـِ 

أبوشنب فّضة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية سنة تألّفت جمعية أهل القلَم؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

6ـ مــن هو الشــاعر العّبايس الذي لّقــَب بـِ قايض 

الخاِفقني؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إسم العالِم الفليك والريايض اإليرلندي الذي أنشأ 

حساب الرباعّيات، وُمنَح لقب سري؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو الشاعر العّبايس الذي لّقَب بـِ جاِمع العلوم؟ 

1ـ تايرون باور، آن
2ـ شرياك، دّب، فيلق
3ـ يزيد األول، سَهت

4ـ كنف، تزاولون

5ـ وّهاج، نهيم، واعٍ
6ـ سان سلفادور
7ـ لو، مان، أنوي

8ـ ورد، مادلني طرب
9ـ النفيس، سامد
10ـ النبأ، أرجأ، يد

11ـ كيان، سنو، ريري

12ـ يا، الراجع، نون

13ـ السميد، يداهن

14ـ يرهبها، ِيلو

15ـ تتمكّنون

16ـ رقيب، لّج

17ـ يم، ياماها

18ـ أحمد الزين

؟ من هو
من هي؟

فيلم ألم  1ـ فزنا وظفرنا، 
كلثوم. 

2ـ وزيــر لبنــاين راحل، 
ضْمن. 

3ـ منضــغ، قامة الرُجل، 
نحات فرنيس. 

4ـ لالستفهام، عائلة، أحد 
الرُسل. 

5ـ عــرة ماليني، تُقصد 
للصالة، إسم موصول. 

ناقة  الدولة،  قانــون  6ـ 
غزيرة اللنب، جانِب الطريق. 

أتاِبع وأواصل،  7ـ ثــَرى، 
خلّص من األرس. 

8ـ أضاَء، مدينة برازيلية. 
يخصنا،  الحبــل،  فتَل  9ـ 

بلدة يف الجنوب. 

قصَد  أوروبية،  دولة  10ـ 
املكان. 

11ـ وزير خارجية مرصي 
راحل. 

12ـ ماركة صابون، آِخذو 
املساحة واملقدار. 

ينفع،  اىل،  إشــتاَق  13ـ 
مغن وعازف أمرييك راحل. 

ســهَل  طابة،  نِفري،  14ـ 
األمر. 

يف  ومرسع  شــديد  15ـ 
سريه، قانِط. 

املشــمش  عجينــة  16ـ 
. املجفف، دقَّ وفتَّ

17ـ من أعضاء الجســم، 
شبيهكم. 

18ـ ممثــل مرصي عاملي 
راحل صاحب الصورة. 

1ـ مــن كبــار شــعراء 

األندلس، مدينة يف البحرين. 

2ـ موسيقي أملاين. 

ـ3 مدينة يف شامل فرنسا، 

أعتب عليك. 

، َحّر، ماركة أجهزة  4ـ هزَّ

إلكرتونية يابانية.  

5ـ ضمري متصل، الخصب، 

لــدَغ، نّفاخــات ترتفع عىل 

سطح املاء. 

6ـ رفيق الكاتب، االســم 

الثاين لرئيس سوداين راحل، 

رصاص ساّم. 

7ـ والد األب، فعل، ِجامل، 

عاصمة افريقية. 

8ـ يجــري يف العــروق، 

عاصمة أوروبية، الءَم، كّررنا 

القول. 

افريقيــة،  9ـ عاصمــة 

املخيفة ، يرشد. 

10ـ الصبّي، إشــتاَق اىل، 

جامعــة النــاس ولفيفهم، 

يبحث وينقب. 

11ـ وضَع خلسة، نرتاجع 

عن، يشحذها، عربَ. 

بلــدة يف  يــدوس،  12ـ 

كرسوان، طُرق وغايات لـِ. 

13ـ رســام فرنيس، أحد 

امللوك، نقرتض املال.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

األيام الصعبة التي تعيشــها معدودة، قريبا 

ترق شــمس األمل من جديد. املروع الذي 

تسعى لتحقيقه سوف تتلقى عنه جوابا شافيا. 

متر هذه املرحلة باملفاجآت السعيدة والسارة 

عىل أكرث من صعيد. ســتكمل طريقك بنجاح 

وتفّوق ولن تعيقك الصعوبات التي تعرتضك. 

ال تدع التوتر والقلق يدخالن حياتك العملية 

لئال تتوســع الهوة بينك وبني بعض الزمالء. 

الريك سوف يغري ترصفاته بناء لرغبتك. 

تفتح أمامك يف هذه املرحلة مجاالت جديدة 

عىل صعيد العمل الجاّد، وتتوىل مســؤوليات 

هامة. ال تحكم عىل أحد من خالل املظاهر. 

دافع عن حقوقك بشجاعة وجرأة. التحديات مل 

تخفك يوما فال تدعها تؤثر فيك اليوم. اتكل عىل 

حدسك ألنك مصيب رغم تخوف بعض األشخاص. 

األمور املادية تســري يف االتجاه الصحيح. 

تطل عليك أيام حلوة، إستفد منها وضع االسس 

الالزمة لعمل هام تفكر يف تنفيذه يف املستقبل.

ال تعظم األمور يف رأســك وتابع ما هممت 

القيام به ألن الحظ حليفك. وضعك العاطفي يف 

تحسن عىل الرغم من بعض العراقيل. 

تتحمل كامل املسؤولية بجدارة. تحقق ربحا 

ماديــا كنت تحلم بالحصول عليــه منذ مدة. 

الحركة رضورية للحفاظ عىل الصحة الجيدة. 

 الفوىض التي زعزعت اســتقرارك يف الفرتة 

األخــرية انتهت اىل غري رجعــة. فكرة تعطيك 

انطالقة جديدة وتكرس جليد  عالقتك العاطفية. 

تفكر يف أمور عاطفية متنوعة وقد تشــعر 

باعباء عاطفتك الجياشة. عليك أن تكون صبورا 

ومتفهام للوضع حتى تصل اىل نتائج ايجابية. 

تتلون حياتك العامة بأجواء عاطفية جميلة، 

وقد تعرف لقاءات متنوعة وتنال االعجاب اينام 

ذهبت، ورمبا تغرّي بعض املفاجآت حياتك. 

تخترص كل الطرقات بترصف ذيكّ وبسيط. حب 

غري أكيد ولكنه يتجه اىل التفاؤل. يف استطاعتك 

أن تقدم االقرتاحات وأن تحقق املشاريع. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

اخالص
اطفائية

أمان
أسارير
بساتني
باريس

باقل
بنزين

متارين
جندل

جيبويت
جميلة

جبلة
حوائج

حزب
خروف

خربة
دانوب

دبلن
ديوان
ذهب

رودان
ريم

زيدان
زامبيز
رساج

سقراط
سويرسا

شاكريا
شص

صخرة
صحيفة
ضيوف

ظهرية
عوكر

عسكر
فخ

قسم

قطر
قش

كلمة
كابول
لبنان

موسكو
منجد

موريتانيا
هنود

هايدن.

الحل السابق

الحل السابق

  أوروغواي

االثنين 10 أّيار 2021

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ ايفان الرابع. 

2ـ اليوبيل البلوري.  

3ـ سنة 2002

4ـ جول بورده.

5ـ حرف جيم. 

6ـ بول دومري. 

7ـ امارة الشارقة. 

8ـ فرنسوا األول. 

1ـ صهريج. 

2ـ غلواء. 

3ـ بيكون. 
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أسبوعين االتفاق خالل  بإنجاز  روسي  »فيينا«...تفاؤل في طهران...وتوقع  في  ُمكثفة  ُمحادثات 

»اإلسرائيلي«  االحتالل  جيش 
يطلق املناورة األكبر في تاريخه

الهند تواصل تسجيل أكثر من 
400 ألف اصابة يومياً بكورونا
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 
)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

{ مرشوع إنكار الواقع {

إنكار املرشوع للواقع السيىء الذي يعيشه لبنان يتجّل 

يف العديد من مواد املوازنة، نذكر منها عل ســبيل املثال 

ال الحرص:

تنــّص املاّدة الخامســة “اإلجــازة باإلقرتاض”، عل 

اإليجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية، 

ُمتناســية أن الدولة أعلنت إفالســها وبالتايل أصبح من 

املُســتحيل إيجاد ُمقرضني للدّولة بإستثناء مرصف لبنان 

الذي، وتحت الضغط، سيقوم بطبع العّملة لتغطّية عجز 

املوازنة املُقّدر بـ 6.85 تريليون لرية لبنانية! 

تُحّدد املادة السادســة “أصول إنفاق الهبات والقروض 

الخارجية” ُمتناسية أن املُجتمع الدويل مل يعد يتعامل مع 

السلطة التنفيذية للدولة اللبنانية فيام يخّص الهبات التي 

يُرســلها حرصًا إىل الجمعيات وإىل الجيش اللبناين. وقد 

تناست املاّدة أيًضا أنه وبإستثناء قرض البنك الدويل الذي 

أىت بشكل إستثنايئ جًدا لوقف ديناميكية الفقر الخطرة، 

ال يوجد مؤسسات دولية أو دول جاهزة إلقراض لبنان بعد 

إعالن اإلفالس كام أنه وتحت الضغط السيايس، تّم ربط 

كل مساعدة دولية باملفاوضات مع صندوق النقد الدويل.

املاّدة الثالثة عرشة تنّص عل إعطاء مؤسســة كهرباء 

لبنــان ســلفة خزينة بقيمة 1500 مليار لرية لتســديد 

عجز رشاء املحروقات وتسديد الفوائد وأقساط القروض 

لصالح مؤسســة كهرباء لبنان. هذه املاّدة هي إنكار كّل 

ملُشــكلة متويل رشاء املحروقات خصوًصا أنه ومع سعر 

رصف السوق الســوداء مل تعد هذه السلفة كافية لرشاء 

ما كان يتّم رشاؤه ســابًقا. أّما تســديد فوائد الديون عل 

القروض لصالح كهرباء لبنان، فالكل يعلم أن ال جّدية يف 

هــذا النّص نظًرا إىل أن خزينة الدولة هي من تحمل هذه 

الديون وبالتايل ســيتّم تحميلها لحامل سندات الخزينة 

عــر عملية الهريكت! يف الواقــع، أصبح من املعلوم أن 

مرصف لبنان قام بإعطاء تســهيالت بالدوالر لوزارة املال 

)Overdraft( بقيمة 15.6 مليار دوالر أمرييك. وبحسب 

املنطــق، ُيكن القول إن قســاًم كبريًا مــن هذا املبلغ تّم 

إســتخدامه لرشاء املحروقات وسداد ديون ُمتوّجبة عل 

خزينة الدولة. وهذا األمر مل يعد ممكناً اآلن!

تنّص املاّدة الثامنــة عرشة عل تعديل قوانني الرامج 

التــي من املفروض أن إعتامداتهــا مؤّمنة، إال أن ما يتّم 

القيــام به عملًيا هو تأجيل هذه الرامج من عام إىل آخر 

عل إمتداد السنني. هذا األمر بإعتقادنا يعني أن الحكومة 

غضت الطرف عن القيام مبشاريع إستثامرية ذات منفعة 

إقتصاديــة يكون لها تأثري إيجايب عل النمو اإلقتصادي 

الوحيد القادر عل إخراج لبنان من مأزقه الحايل )!(.
املــواد 19 إىل 58، تتنــاول الرضائب وتحوي عل الكثري من 
اإلســتثناءات والتسويات. املُشــكلة الجوهرية تكمن يف أنه 
عــل الرغم من وقف دفع ســندات الخزينة )باللرية والدوالر 
األمــرييك(، هناك عجز هيكل ُمســتمر وتعود أســبابه إىل 
الحوكمــة املالية مام يفرض إعــادة هيكلة للقطاع العام بكل 
أشــكاله. أضف إىل ذلك أن ضعف النشاط االقتصادي خفضت 
من املداخيل الرضيبية عل مثال الرضيبة عل القيمة املضافة 
التــي إنخفضت من 28% من إجاميل املداخيل يف كانون الثاين 
2019 إىل 11% يف ترشيــن األول 2020! وبالتايل فإن تحفيز 
االقتصاد هو العنرص األســايس الذي يجب العمل عليه إلعادة 
رفــع مداخيل الدولة اللبنانيــة. كام يجب مالحظة أن قرارات 

اإلقفال التي طالت االقتصاد أّدت إىل رضب املداخيل بشــكل 

كبري عل مثال ما حصل يف حزيران 2020 حيث شــكّلت 

نسبة ُمساهمة الرضيبة عل القيمة املضافة فقط %8.8!

املادة ســتون تُعنى بتعديل رسوم املرافئ واملوانئ. عل 

هذا الصعيد من املالحظ، أن هذه املاّدة ال تُعالج ُمشــكلة 

املداخيل من ناحية رفع الدوالر الجّمريك بطريقة نسبية 

بحيث تسمح يف آن واحد برفع املداخيل – محاربة التهريب 

– وتأمني األمن الغذايئ.

املادة التاســعة وتســعون تعفي املخالفني من إشغال 

األمــالك العامة بنســبة 90% مــن دون أي تحفيز عل 

إســتخدام هذه األمالك يف املاكينة اإلقتصادية. وبالتايل 

سيســتمر املخالفون باملخالفة ولن يدفعوا الغرامات وال 

البدالت عل اإلشــغال معرفة منهم أنه ســيتم إعفاؤهم 

العام املقبل أيضاً. ومع إنخفاض ســعر رصف اللرية أمام 

الدوالر يف الســوق السوداء، أصبح عندهم مصلحة إنتظار 
إنهيار سعر الرصف أكرث وهو أمر كان يجب ُمعالجته من خالل 

إعتامد التضّخم كمؤرّش )Index( لحجم هذه الغرامات.

املاّدة الثالثة والســبعون تنّص عــل إعفاء الرشكات 

الدامجــة )دون املصارف( من رضيبة الدخل عل األرباح 

ملــدة محدودة وضمــن رشوط ُمعّينة من الواضح أنها ال 

تنطبق إال عل فئة معّينة من الرشكات يف لبنان!

املاّدة الرابعة والسبعون تنّص عل إعفاء فوائد الودائع 

الجديــدة بالعمالت األجنبية من الرضيبة عل مدى ثالث 

سنوات. وإذا كانت هذه الخطوة هي خطوة جيدة باملُطلق، 

إال أنها ويف ظل غياب الثقة بالقطاع املرصيف، لن تُعطي 

أي مفعول عل األرض إال بعد أن يتّم إعادة هيكلة املصارف 

يف لبنان. وبالتايل تبقى هذه املادة منســلخة عن الواقع 

وبال أي قيمة فعلية.

{ املوازنة والتهريب {

من النقاط الغائبة عن مرشوع املوازنة مسألة مكافحة 

التهريب. وقد يقول البعض أن هذا األمر هو إجرايئ وبالتايل 

ال رضورة لوجوده يف املوازنة، إال أن الواقع يقول غري ذلك، 

فُمكافحة التهريب لها تداعيات يف العديد من مواد املوازنة 

مثل بند قبول الهبات أو بند اإلســتثامرات أو غريها. أضف 

إىل ذلك الطابع املُلزم للحكومة لتنفيذ القانون والذي يلغي 

كل حّجة قد تعتمدها الحكومة لوقف التهريب.

الجدير ذكره أن التهريب مســؤول عن 50 إىل 70% من 

الهدر الحاصــل يف الدعم حالًيا وبالتايل ُيكن القول إن 

50 إىل 70% مــام قدمــه مرصف لبنان من دوالرات ذهب 

يف التهريب حيث أن املُســتفيد )املايل( األول هو التّجار 

وعصابات التهريب. من هذا املُنطلق، هناك رضورة قصوى 

لوقف دعم املحروقات نظًرا إىل أن 30% من حجم اإلسترياد 

هــو للمحروقات التي يتــّم تهريب ما يزيد عن 70% منها 

تحت أنظار )أو رعاية( الدّولة!

{ األمن الغذايئ والبطاقة التموينية {

املواجهة بني الرئاســتني الثانيــة والثالثة، تجعل من 

البطاقة التموينية مرشوع حر عل ورق، ويدخل ضمن 

تســجيل النقــاط ال أكرث وال أقل. فطــرح حكومة دياب 

للبطاقــة التموينية عل أن يتّم متويلها من مرصف لبنان 

هو أمر ُمستحيل أن يّر نظًرا إىل أن دفع البطاقة باللرية 

اللبنانية ســيدفع بالكتلة النقدية إىل مستويات ال مثيل 

لها، وبالتايل إىل مزيد من التضخم والتآكل للعملة بحيث 

تصري البطاقة نفســها عاجزة عن أداء ما صنعت ألجله، 

يضاف إىل ذلك مزيد من ارتفاع نســبة الفقر إذ ستنضم 

من جراء هذا التضخم املفرط فئات أخرى كانت عل حافة 

الفقر أو تكاد. 

أما اإلعتامد عل دفعها بالدوالر، فأمام إنسداد املصادر 

والتمويــالت الخارجية ال يبقى هنالــك مصدر إال أموال 

املودعــني أي ما تبقى من اإلحتياطــي اإللزامي وهو ما 

ترفضــه أغلبيــة الكتل يف املجلس النيــايب، إىل جانب 

املســاءلة القانونية التي قد ترتتب عل املرصف املركزي، 

إن من املصارف، إذ االحتياطي حقها وقد أودعته أمانة لدى 

املرصف املركزي، أو من املودعني أنفســهم إذ هو من قبيل 

الضامنات لودائعهم املرصفيــة. تقول بعض املصادر إن 

الرئيس حسان دياب يُريد من وراء ذلك أن يُلقي بكرة النار 

يف ملعب املجلس النيايب عر القول إن حكومته قامت مبا 

عليها وبالتايل أىت دور املجلس النيايب الذي يرفض تلقف 

هذه الكرة عل بعد عام من االنتخابات النيابية.

فــإًذا البطاقة التموينية هي أداة إلشــغال الرأي العام 

أكرث منها مرشوع حقيقي قابل للتنفيذ. من هذا املُنطلق، 

هناك رضورة لروز “أم للصبي” التي عليها أن تُضّحي يف 

مكان ما لتأمني البديل عن رفع الدعم وعدم وجود بطاقة 

متوينيــة. وهنا تتوقع مصادر أن يكون هناك مفاجأة يف 

األسابيع املقبلة.

يف الختام ال يســعنا القــول إال أن الوقت املتبقي حتى 

أخر الشــهر هو الفرصة األخرية أمام السلطة إلستدراك 

الكارثة التي ســتحصل إبتداًء من مطلع الشــهر املقبل. 

والتاريخ سيحكم سلًبا أم إيجابًا عل كل من قام أو مل يقم 

باإلجراءات الرضورية للجم هذه الحالة الشاذة وإستدراك 

األزمة املستفحلة.

{عرشات اإلصابات {
ميدانيا، قال الهالل األحمر الفلســطيني إن 112 شخصا أصيبوا 
إثر املواجهات مع قوات االحتالل يف محيط املسجد األقىص املبارك 

خالل ساعات الليل.
وعاشــت مدينة القدس ليلة متوترة أخرى، شــهدت خاللها 
مواجهات عنيفة بني قوات االحتالل اإلرسائيل وشبان فلسطينيني 

يف أحياء عدة، خاصة يف محيط البلدة القدية.
تشهد املدينة إجراءات أمنية مشددة يف كل من البلدة القدية 
ومحيط املســجد األقىص، بينام يســود املدينة هدوء حذر بعد 
ليلة ساخنة شــهدت مواجهات بني الفلســطينيني والقوات 

اإلرسائيلية.
ودفعت ســلطات االحتالل بتعزيزات عســكرية وأمنية عند 
أبواب املســجد األقىص، كام انترشت قــوات رشطة االحتالل 
يف مختلــف أزقة مدينة القدس الرشقيــة، ونصبت الحواجز 

الحديدية.
وشــارك أكرث من 90 ألف فلسطيني يف صالة الرتاويح باملسجد 
األقــىص رغم القيود املشــددة، التي فرضهــا االحتالل يف األيام 
املاضية، للحّد من حركة تنقل الفلســطينيني داخل البلدة القدية، 
يف حني اســتهدفت قوات االحتالل متظاهرين يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة.

{ موقف نتنياهو {
يف غضــون ذلك، قال 
رئيس الوزراء اإلرسائيل، 
بنيامــني نتنياهو، أمس 
األحد، إن إرسائيل “ترفض 
الرامية  الضغوط  بشدة” 
البناء يف  ملنعهــا مــن 
القــدس، وذلك بعد تزايد 
اإلدانات الدولية لعمليات 
للفلســطينيني  اإلخالء 
من منازلهم يف الشــيخ 

جراح.
من  نتنياهو  وخاطــب 
“بأصدقائنــا  وصفهــم 
الطيبني جــدا”، بقوله إن 
عاصمة  هــي  “القــدس 
كل  يبني  وكــام  إرسائيل، 
ويف  عاصمتــه  شــعب 
الحق  أيضا  لنــا  عاصمته 

يف البناء يف القدس وبناء القدس، هكذا فعلنا وهذا ما سنواصل 
القيام به”.

وأضــاف نتنياهــو أنه أجرى يف األيام األخرية جلســات أمنية 

وعسكرية لتقييم الوضع، وقال إنه لن يسمح “ألي جهة متطرفة 

أن تضعضع الهدوء يف القدس”.

رفع العقوبات وضامن حقوق الشعب اإليراين.

{ التزامات إيران {
وكان رئيس الرملان اإليراين محمد باقر قاليباف قد أعلن أن بالده 
لن تتأخــر يف العودة إىل التزاماتها النوويــة إذا ُرفعت العقوبات 

األمريكية عنها، ونُّفذ االتفاق النووي بصورة كاملة.
ويف ترصيحات أدىل بها أمس األحد خالل انعقاد مجلس الشورى 
اإليراين، ونقلتها وكالة فارس لألنباء، قال قاليباف إن بالده تسعى 
إىل الرفــع الكامل إلجراءات الحظر بصورة عملية وفورية، مضيفا 
أنه لو رفعت العقوبات، فال ينبغي التأخر ساعة واحدة يف املوافقة 

عل االلتزامات الواردة يف االتفاق النووي.
والحظ املســؤول اإليراين أن مفاوضات فيينا التي تشــارك فيها 
أطراف االتفاق النووي، ومن بينها الواليات املتحدة التي انســحبت 
من االتفاق عام 2018، تســري عل نحو مذبذب ما بني إحراز تقدم 
وحــدوث خالفات، لكنه رأى أن ذلك يدل عل جّدية املفاوضات التي 

انطلقت أوائل نيسان املايض.
وقــال رئيس الرملان اإليراين إنه يتعني عل من وصفهم باألعداء 

أن يدركوا أن املامطلة يف العودة لالتفاق لن تكون يف مصلحتهم.
وبالتزامن، قال عضو الهيئة الرئاسية يف الرملان اإليراين، أحمد 
أمري أبادي فراهاين، إن النواب أكدوا يف جلسة أمس األحد أال تلحق 

املحادثات النووية الجارية يف فيينا أي رضر مبصالح إيران.

{ رفع العقوبات والعودة لالتفاق {
وكان الرئيس اإليراين حســن روحاين قال السبت إنه تم االتفاق 

عل رفع جميع العقوبات الرئيســية واألساســية عن بالده، وإن 
املفاوضات مســتمرة يف فيينا الســتكامل املسار، مؤكدا أن بعض 

التفاصيل مهمة.
وأضاف روحــاين أن األمريكيني واألوروبيني يدركون أنه ال خيار 
أمامهم ســوى رفع العقوبات، والعودة لالتفاق النووي، مؤكدا أنهم 

أعلنوا ذلك رصاحة.
ويف ترصيحــات متزامنة، قال وزيــر الخارجية اإليراين محمد 
جواد ظريف إن مسؤولية العودة إىل االتفاق النووي تقع عل عاتق 

الواليات املتحدة وليس إيران.
وأضــاف ظريف أن واشــنطن تتحمل مســؤولية كل التداعيات 
واألعباء منذ أن انتهــك “رئيس مهرج” التزامات أمريكا يف االتفاق 
النــووي، وعنى بذلك الرئيس األمرييك الســابق دونالد ترامب الذي 
انســحب من االتفاق النووي عــام 2018، ثم أعاد فرض العقوبات 

السابقة عل إيران.
أما كبري املفاوضيني اإليرانيني عباس َعراقجي فقال الســبت إنه 
يأمــل أن تتقدم املفاوضات النوويــة يف فيينا حتى ال تكون هناك 
حاجة إىل متديد مهلــة االتفاق املرم بني طهران والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش يف املنشآت النووية اإليرانية.

وأضاف عراقجي أن طهران ستدرس متديد هذا االتفاق إذا لزم األمر 
يف الوقت املناسب قبل انتهائه يف 24 أيار الجاري.

{ مفاوضات معقدة بفيينا {
وكان مصــدر دبلومايس أورويب قد قال إن مهمة أطراف االتفاق 
النووي اإليراين يف فيينا معقدة لوجود كثري من التفاصيل املختلف 

بشأنها، متوقعا أن تكون الجولة أطول من سابقاتها.
من جهته، قال أنرييك مورا ممثل االتحاد األورويب يف املفاوضات 

إنه ليس هناك موعد محدد للتوصل إىل اتفاق، مضيفا أن الوقت ليس 
يف مصلحة الجميع.

أمــا املندوب الــرويس ميخائيل أوليانوف فقــال إن املحادثات 
مســتمرة، وإن عل واشــنطن االمتثال الكامل لقرار مجلس األمن 

الدويل 2231  ليك تعود لالتفاق النووي.
وكان أوليانوف قال سابقا إن الجولة الرابعة التي انطلقت الجمعة 
قــد تكون األخرية، مضيفا أنه إذا دعت الحاجة قد يقرر املفاوضون 
أخذ اســرتاحة جديدة للحصول عل مزيد من التعليامت من عواصم 

بلدانهم.
وقبل أيام، قال مســؤول كبري بوزارة الخارجية األمريكية إن من 
املمكن التوصل إىل تفاهم يف غضون أسابيع بشأن كيفية استئناف 
واشــنطن وطهران امتثالهام لالتفاق النــووي، لكنه رأى أن األمر 

يعتمد عل اتخاذ إيران قرارا سياسيا بذلك.
وأضاف أن واشــنطن ال تريد اخرتاع اتفاق نووي جديد مع إيران، 
وإمنا تريد االمتثال لالتفاق القائم وتحســينه، مضيفا أن الجوالت 
الثالث األخــرية ملباحثات فيينا أوضحت أكرث الخطوات التي ينبغي 

القيام بها للعودة إىل االتفاق النووي.
وعن طبيعة الخالفات الحالية بشــأن العقوبات املفروضة عل 
إيــران، أوضحت مصــادر أن طهران ترفض عرضــا أمريكيا برفع 
العقوبات التي فرضتها واشــنطن بسبب امللف النووي، دون غريها 

من العقوبات.
ومن بني الخالفات الرئيسة القامئة يف محادثات فيينا ما يتعلق 
مبصري أجهزة الطرد املركزي الجديدة واملتطورة التي تسمح لطهران 
بتخصيــب اليورانيــوم برسعة أكر، وفق ما نقله ســابقا موقع 

“أكسيوس” )Axios( األمرييك عن مصدر دبلومايس أورويب.

القناة “13” قال إن “كل هذا يحدث عل الّســاحة 
الفلسطينية، فيام يُطلق الجيش االســـــرائيل 
أكـــــر مناورة يف تاريخه، منــاورة “مْركَبات 
النــار”، التــي أعلن عنها رئيس األركان  أفيــــف 

كوخايف. 
شــهر حرب، هي مناورة سيتم الشعور بها جيداً 

يف كل الجيش.
 وقــد قرر كوخايف عــدم إلغائها وال تأجيلها من 
أجــل إعداد الجيش ملعركة هذا الصيف، وهي مناورة 

مل نَر مثيالً لها”.
املناورة التي ستشارك فيها قوات الجيش النظامية 
واالحتياطية ومن كل القيادات واألسلحة، ستتضمن 
أيضاً مشــاركة املستوى الســيايس، وزارة األمن، 
سلطة الطوارئ القومية، وزارة الخارجية، وأجهزة 

أمنية أخرى.
ويف ضوء التوقعات والتقديرات بأنها ســتتلّقى 
نصيباً وافــراً من صواريخ محور املقاومة، مل تغب 

الجبهة الداخلية عن خطة املناورة.
اإلعــالن عن بدء املناورة يــأيت يف ظّل مخاوف 
عّر عنها معلقون من حالة فراغ ســيايس وعزلة 

يف املؤسستني األمنية والعسكرية.

{ إحصاءات {
وأظهــرت بيانات مجمعــة أن إجاميل عدد 
اإلصابات بفريوس كورونا يف أنحاء العامل بلغ 
أكرث من 157 مليونا حتى صباح أمس األحد، يف 
حني تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي أعطيت 

يف أنحاء العامل 1.28 مليار جرعة.
البيانــات املتوفرة مبوقع  وأظهرت أحــدث 
جامعة “جونز هوبكنز” األمريكية، أن إجاميل 
اإلصابات بلغ 157 مليونا و698 ألف حالة. كذلك 
أظهرت البيانــات أن عدد املتعافني تجاوز 93.7 
مليونا، يف حــني ارتفع إجاميل الوفيات إىل 3 

ماليني و283 ألف حالة.
ويف ما يتعلــق بإعطاء اللقاحات، أظهرت 
البيانات املجمعة لوكالة “بلومبريغ” لألنباء 
أن نحــو مليــار و280 مليــون جرعــة من 
اللقاحات املضادة للفريوس أعطيت يف شتى 

بقاع العامل.
وتتصــدر الواليات املتحــدة دول العامل من 
حيث عدد اإلصابات والوفيات، يف حني تتصدر 
الصني دول العامل من حيث عدد الجرعات التي 

أعطيت.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دولل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين 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
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