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ــــــــد  عي ــــــــ بالت ــــــــر موســــــــكو: ال نر ــــــــه »رســــــــالة اســــــــرائيلية« عب رالل ــــــــر ن ــــــــد تحذي بع
عيــــــــد... ورهــــــــان جديــــــــد للحريــــــــري  « مــــــــع بعبــــــــدا يدفــــــــع »أمــــــــل« للت ّ النبــــــــ فشــــــــل »جــــــــ
ــــدوالر؟ ــ ــ ــــع بال ــ ــ ــــح الودائ ــ ــذ ســ ــ ــ ــ ــــف تنفي ــ ــ ــــوض يكتن ــ ــ ــّدد... والغم ــ ــ ــ « تتم ــــاهد »االذال ــ مشــ

ــف امُلـــســـتـــعـــمـــرات... ــ ــق ــيــنــيــة ت ــة الــفــلــســ ــاومـ ــقـ ــــواريــــ املـ ــمـــرة... و ــتـ ــة الـــقـــد مـــسـ انــتــفــا
ــل لـــتـــخـــفـــيـــف الــعــنــف ــمـ ــعـ ــــن: نـ ــــنــــ ـــــــــدار بــــــيــــــان... وا ــــي ا مــــــــن يُـــخـــفـــ فـ ــ ا ــلـ ــجـ مـ
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2 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة  »كورونـــــــــــا«: 
جديـــــــــــدة ابـــــــــــة  ا و2  

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 302 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

صابات منذ 21 شباط 2020 إىل 5331٤1 حالة. ل
وأوضحــت الوزارة أنّه »تّم تســجيل 2٨9 حالة إصابة 
بــني املقيمني و13 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه 
»تّم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 7507«.

ــان ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ ــــــــولــــــــة ل بــــــــ
فــــــــي كــــــــــرة الـــــســـــلـــــة :
ــي  ـ ــا ــريـ ــلـ فـــــــوز كـــبـــيـــر لـ
( - ــة  ــم ــك ــح ال عــلــ 

ص 10ص 10

طوابري من السيارات امام محطات البنزين

مواجهات بني شبان فلسطينيني ورشطة العدو ام تندب ولديها الشهيدين

املأساة مستمرة يف الهند

)تتمة املانشيت ص12) 

)التتمة ص ٨) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص ٨) 

ابراهيم نارصالدين 

اكتمل مشــهد االنهيار االخالقي والســيايس واالقتصادي 
باالمس، مع دخــول املواجهة املفتوحة بــني القطاع الطبي 
والقضــاء مرحلة دقيقة بعدمــا ارضبت القطاعات الصحية، 
وتوقفت عن اســتقبال املر اال الحاالت الطارئة منها. هذا 
»الكبــاش« عىل خلفية قضية الطفلة ايال طنوس، زادت عىل 
واقع اذالل اللبنانيني مشهدا جديدا حيث امضوا نهارهم بالوقوف 
عىل محطات الوقود، والبحث عن الكهرباء، ومالحقة اســعار 
املواد الغذائية، واللحوم، والدجاج، حيث ارتفعت االســعار دون 
حسيب او رقيب، وكان رفع الدعم بات امرا واقعا، فيام الغموض 
ال يــزال ســّيد املوقف حيال بيان حاكم مــرصف لبنان رياض 
سالمة حول امكانية اســتعادة املودعني جزءا من دوالراتهم 
ابتداء من حزيران املقبل، وسط عالمات استفهام كثرية حيال 
امكانيــة تطبيق هذه الخطــوة التي تحتاج اىل تفاهامت غري 
متوفرة حتــى االن مع املصارف. ويف ظل مناخات »ضبابية« 
حيال حدود العقوبات االوروبية املرتقبة ومدى فعاليتها، عكس 
البيان »العنيف« للمكتب الســيايس لـ »حركة امل« تجاه بعبدا 
ومرينا الشــالوحي، استمرار املناخات السلبية الداخلية حيال 
امللف الحكومي، فيام يراهن الرئيس املكلف سعد الحريري عىل 
زيارة مرتقبة للرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون اىل السعودية 

منتصف الجاري«ليبني عىل اليشء مقتضاه«. 
هذه املناخات الداخلية املعقدة تتزامن مع ارتفاع منســوب 
التوتر عىل الحدود الجنوبية تزامنا مع اطالق العدو االرسائييل 
ملناوراته العسكرية، التي جمدها لـ2٤ ساعة باالمس، تزامنا مع 

التصعيد يف القدس املحتلة وقطاع غزة، وقد سارعت »ارسائيل« 
اىل محاولة التهدئة عىل الجبهة اللبنانية بعد تحذيرات االمني 
العام لحزب الله الســيد حســن نرصالله، مستخدمة »القناة 
الروسية«، وذلك عىل وقع ارتفاع املخاوف يف »الجبهة الداخلية 
االرسائيلية« من تعاظم القدرات الصاروخية لدى املقاومة التي 
رأى فيهــا احد املراكز البحثية بأنها توازي القوة النارية لحلف 

»الناتو«!. 

 »تطمينات« عرب موسكو  
ويف هذا السياق، علمت »الديار« انه بعد ساعات من تحذيرات 
االمني العام لحزب الله الســيد حســن نرصالله لـ«ارسائيل«، 
ســارعت »القيــادة االرسائيلية« اىل اجــراء اتصاالت رفيعة 
املستوى مع الجانب الرويس باعتباره الطرف االقدر عىل ايصال 
رســائل اىل الطرف االخر، وبحسب اوساط ديبلوماسية، اكد 
مضمون »الرسالة« ان املناورات الواسعة، ليست مقدمة لحرب 
ا مجرد اجراءات روتينية عسكرية  عىل الجبهة الشاملية، وا
لتعزيز »الردع«، ورفع مســتوى الجاهزية العســكرية. وقد 
حرصت موســكو عىل نقل هذه »الرسالة« اىل كل من طهران، 
ودمشــق، وبريوت لتجنيب املنطقة أي تصعيد اضايف، وعدم 
حصول اي أحداث غري محسوبة يف امليدان، مع وجود »تأكيدات 
إرسائيليــة« بالحــرص عىل عدم اتخــاذ اي خطوة تؤدي اىل 
حرب محدودة او اىل مواجهة مفتوحة...! وبالتوازي، تحدثت 
صحيفة »هارتس« ان »إرسائيل« نقلت ايضا رسائل تهدئة اىل 

... ـــــــــــروري  ــــنــــد  الــــ فــــــي  الــــــعــــــام  الــــــعــــــ  »كــــــــــورونــــــــــا«: 
ــاســة العـــتـــمـــاد »اســتــرازيــنــكــا« ــم ــد ح ــب اوروبـــــــا تــخــفــف قـــيـــودهـــا وال ت

تزايدت الدعوات إىل فرض 
إجــراءات عزل عام يف الهند 
مع استمرار تسجيل إصابات 
كورونا  بفــريوس  ووفيات 
قرب مســتويات قياســية 
امــس، مام يزيــد الضغط 
عــىل حكومة رئيس الوزراء 

ناريندرا مودي.
الصحة  وزارة  وســجلت 
أكــرث من 366 ألــف إصابة 
جديدة بالفريوس إىل جانب 
375٤ وفــاة، يف انخفاض 
عن املستويات القياسية التي 
ســجلتها يف األيام املاضية، 
لريتفع إجاميل اإلصابات إىل 
أكرث من 22 مليونا والوفيات 

إىل أكرث من 2٤6 ألفا.
ويف الوقــت الذي تواجه 
املستشفيات  من  العديد  فيه 
األرسّة  يف  حــادا  نقصــا 
تكتظ  وبينام  واألكســجني 
املشــارح واملحــارق بجثث 

يواجه الشــعب الفلســطيني ببســالته وشــجاعته وحده 
الوحشــية االرسائيليــة يف زمن تخاذل العــرب و التطبيع مع 
الكيــان الصهيوين الذي  ال يعري اي اعتبار للقيم االنســانية بل 
يواصــل التعدي عىل كل القيم االنســانية. ذلك انه ال ميكن ان 
يواجه العامل »داعش« ويتحد ملكافحة التكفرييني يف حني يغض 
النظر عام يحصل يف فلســطني من ارهاب وقتل وتعذيب.  فاىل 
متى سيظل املجتمع الدويل وخاصة الواليات املتحدة تنظر بعني 
واحدة للرصاع الفلســطيني-االرسائييل وال تتعامل بعدالة مع 
الشعب الفلسطيني؟ ان الفلسطينيني هم قدوة يف النضال ويف 
مواجهة الظلم وهم فرسان يقاتلون حتى الرمق االخري االرهاب 
االرسائييل ويضيئون شــعلة نور يف هذا العامل الذي غلب فيه  

الظالم والظلم عىل الحق والعدالة.
بداية، أعلنت »كتائب القسام« عن »توجيه رضبة صاروخية 

ه وعدوانه عىل املدينة  للعدو يف القدس املحتلة ردا عىل جرا
 ، املقدســة وتنكيله بأهلنا يف الشــيخ جراح واملسجد األق
وهذه رســالة عىل العدو ان يفهمها جيداً، وان عدتم عدنا وان 

زدتم زدنا«.
وقال الناطق باســم »كتائب القسام« أبو عبيدة: »نحّذر العدو 
ٍت مدنية أو منازل  الصهيوين بأنه يف حال أقدم عىل قصف منش
ن ردنا ســيكون قويــاً ومؤملاً وفوق توقعات  ألهلنا يف غزة ف

العدو«.
هذا وأعلنت »رسايا القدس« مسؤوليتها عن استهداف آلية من 
نوع جيب صهيــوين رشق غزة بصارو موجه كورنيت وتؤكد 
إصابة الجيب بشــكٍل مبارش، وأعلنــت »رسايا القدس الجناح 
العســكري« لـ«حركة الجهاد اإلسالمي« إطالقها 30 صاروخاً 

باتّجاه مستوطنة سديروت.

كام أطلقت كتائب املقاومة الوطنية الفلســطينية رشــقة 
صاروخية عىل مســتوطنات غالف غزة، وصدحت املساجد يف 

غزة بالتكبريات مع إطالق الصواريخ باتجاه املستوطنات.
مــن جهته، قال رئيس الوزراء محمد اشــتية إّن القدس تعيُد 
اليوم وهــج القضية أمام َمن يحاولــون عبثاً طمس هويتها، 
وتغيري معاملها، وتزويَر تاريِخها العريب واإلسالمي واملسيحي«.

وأشار إىل أن ما يجري يف القدس من دعوة للقتل يعرّب عن روح 
اإلجــرام والكراهية التي متــاَرس يف الرتبية الحزبية والرتبية 

املدرسية ومناهج التعليم يف »إرسائيل«.
بدورها، طالبت وزارة الخارجية واملغرتبني الفلســطينية يف 
بيان لها، مجلس األمن بتوفري الحامية لشــعبنا، مؤكدة أن ذلك 
ا واجب وحق مرشوع لشــعب تحت  ليــس امتيازاً أو مّنة، وإ
االحتــالل، يواجه أشــكال البطش والجرائــم التي عرّبت عنها 

الجنائيــة الدوليــة وتعاملت معها كجرائــم حرب وجرائم ضد 

اإلنسانية. واعتربت  إنه آن اآلوان ملجلس األمن الدويل أن يتحّمل 

مســؤولياته القانونية واألخالقية تجاه جرائم االحتالل، وهو 

بحاجة إىل جرأة وشجاعة يف نرصة شعبنا وقضيته.

واســتنكرت اقتحام االحتــالل الهمجــي لباحات األق 

واســتخدامها الرصاص الحي واألســلحة الفتاكة ضد الشبان 

املقدسيني املتواجدين فيه إلحياء األيام األخرية من شهر رمضان 

، وإغالق باب  املبــارك، واقتحام مكتب مدير املســجد األقــ

األسباط واالستيالء عىل مفاتيح أبواب املسجد، وقمعها للطواقم 

ها.  الصحفية يف محاولة إلخفاء حقيقة جرا

غريب أمر هؤالء املســؤولني. »الدين 

قامية قاعدة« وهم ال يكرتثون الوجاع 

الناس.

عاد املواطنون امس، ليقفوا بالطوابري 

عىل محطات البنزين، وارتفعت اسعار 

املواد الغذائية بشكل جنوين.

املواطنــون يف »الســوبرماركات« 

يبحثون عن املواد املدعومة وال يجدونها.

املواطنون خائفون من رفع الدعم عن 

االدوية رغم التطمينات.

الفقر جعــل املواطنني يبحثون يف 

النفايات عّل....

والالفت امس، توقف املستشفيات عن 

استقبال املر اال للحاالت الطارئة.

يس والقهر واالذالل،  فرغم كل املــ

ال يزال املســؤولني يتفرّجون... هل من 

صحوة ضمري؟!!

عىل طريق الديار

»الديار«

: تــــشــــكــــيــــل لــــــجــــــان لــــجــــدولــــة الــــــــــعــــــــــرا
ــف الــــــدولــــــي« ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــا قــــــــــوات »الـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ انـ

أعلن العراق تشــكيل لجان تختص بجدولة 
انسحاب قوات التحالف الدويل من العراق.

وبحسب ترصيحات لوكالة األنباء العراقية 
»واع«، أكد اللواء يحي رســول، املتحدث باسم 
القائد العام للقوات املسلحة العراقية تشكيل 
لجان لجدولة انسحاب قوات التحالف الدويل. 
وقال: »تم تشكيل لجان فنية تعمل عىل عقد 
عدة اجتامعات بشــأن ذلك«، مؤكدا أن العراق 
نجح من خالل جلســات الحوار االسرتاتيجي 
يف تحويل قــوات التحالف الدويل من قتالية 
اىل تدريبيــة، الفتا إىل أن »الحوار مســتمر 

ويتضمن نتائج إيجابية«.
وعــن التدريب، أكد رســول أنهم »بحاجة 
للتدريب والتسليح والتجهيز وتبادل املعلومات 
االســتخباراتية، دون طلــب الحاجــة ألي 
مقاتل من التحالــف«، معلال بأن ذلك »يصب 
يف اســتكامل بناء قدرات القوات املســلحة 
العراقيــة«، ولفت إىل قيــام الجيش بتنفيذ 
عمليــات يف مناطق الفراغــات األمنية مع 
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»اسرائيل« الضائعة في الوقت الضائع
نبيه الربجي

أي دور ميكن أن يضطلع 
خامنئي  اللــه  آيــة  به 
األمرييك  الرئيس  النقاذ 
من براثن اللويب اليهودي 

؟؟
هــذه أيــام مفصلية. 
الواليــات املتحــدة التي 
من  االنســحاب  بارشت 
له  وهــذا  أفغانســتان، 
من  الكثري  عىل  تداعياته 

املسارات السياسية، واالسرتاتيجية، يف املنطقة، أمام 
االيرانيون،  وللعالقات.  للمعــادالت،  مختلفة  صياغة 
الحامية، أكرث وعياً من  الرؤوس  وبالرغم من أصحاب 

أن يخوضوا رصاع األجنحة. الرصاع القاتل...
»القيادات االرسائيلية« ال تريد أي شــكل من أشكال 
التفاهــم بني واشــنطن وطهران. رئيس »املوســاد« 
يويس كوهني ذهب اىل واشــنطن ليضع أمام الرئيس 
األمــرييك الوثائق التــي بحوزته والتــي تظهر مدى 
تصميم االيرانيني عىل املــي يف تطوير التكنولوجيا 
العســكرية. هل قال له، حقاً، اذا رفعتــم العقوبات، 
واطلقتم يد آيات الله، لــن تبقوا أنتم، ولن نبقى نحن، 

يف الرشق األوسط؟
حدث ذلك بالرغم من العقوبات الهائلة. مايك بومبيو 
قال لوزير خارجية عريب »لســوف نحــرم االيرانيني 
حتى من انتعال األحذية«. ال نعتقد أن الشيطان ميكن 
أن يفكر بتلك الطريقــة ؟ »االرسائيليون«، بأكرثيهم، 
مــع القيام برضبة، ولو كانــت الرضبة النووية، ضد 

ايران.
جو بايــدن الذي يأخذ برأي البنتاغون يف أن الرصاع 
يف العقود املقبلة ســيكون يف مكان آخر، يريد ارساء 
قواعد جديدة لالشتباك عىل مستوى االقليم. األولوية 

الحديدية. للقفازات  ال  الحريرية  للقفازات 
من هــذه النقطة بالذات، أطلــق »اللويب اليهودي« 
ذئابــه يف تلــة الكابيتول من أجل احيــاء ترشيعات 
ميكن أن تعيق العــودة اىل االتفاق النووي، وللحيلولة 
دون رفع العقوبــات. هذا يضع الرئيس األمرييك أمام 
االختبــار الصعــب. ان أذعن للويب تحــول اىل عصا 
عرجاء داخل البيت األبيض، وهو اآليت الحداث انقالب 
ضد كل االرث الذي تركه ســلفه. ريتشارد هاس كتب : 

أن يكون أو ال يكون...
املســألة ال تنحرص يف منــع آيات اللــه، القابعني 
يف »أعــايل الخليج«، من حيــازة القنبلة. مثة قناعة 
لــدى كبار املخططني االســرتاتيحيني بأن االبقاء عىل 
سياســة العداء اليران، باالمكانات البرشية، واملادية، 
أن ينعكس بصــورة خطرية عىل  والجغرافية، ال بــد 
الواليات املتحدة  مســار الرصاع, الرصاع الحتمي، بني 

والصني.
هذا  والبنتاغون.  الكونغرس  بني  الحقيقية  املواجهة 
ما يثري قلــق »اليمني االرسائييل« الذي يعيش أســوأ 
بعملية تشــكيل  الذي يحيط  لالرتباك  بالنظــر  أيامه 
االئتــالف الحكومــي، يف حني أن مفاوضــات فيينا 
قــد تأيت بنتائــج تتعارض ورغبة تــل أبيب يف حمل 
األمريكيني وااليرانيني اىل الصدام العســكري  أو عىل 

الديبلومايس. األقل اىل الصدام 
حالة التصدع بني قــوى اليمني ال تحول دون اتفاق 
هذه القــوى عىل أن الخيار العســكري يبدو أكرث من 
رضوري  العادة ترتيــب البيت الداخيل، وانتاج قيادات 
املتحدة  الواليات  للحــؤول دون  أو  )وظروف( جديدة، 
واألخذ بسياسة فتح األبواب مع ايران. لكن األمريكيني 
الذين ينسحبون من املستنقع األفغاين أعطوا أكرث من 

اشارة بأنهم ضد السقوط يف مستنقع آخر.
ادارة جو بايدن تضم مجموعة من األدمغة لصياغة 
الذي وصفته  ترامب  لدونالــد  الكربى خالفاً  القرارات 

الفارغة«. الطناجر  بـ«مايسرتو  رايس  سوزان 
بفظاظــة أزاح األدمغة التي كانت تشــغل املناصب 
الرئســية )الخارجية، الدفاع، مجلــس األمن القومي 
...(. هذا يعني أن باســتطاعة االدارة الحالية أن تتخذ 
السياســات  بالرضورة  مع  تتســق   ال  قرارات هامة 
»االرسائيليــة« التــي طاملــا اتســمت بالعصبيــة، 

وبالدموية.
هذه فرصــة ذهبية أمام االيرانيــني الذين تجاوزوا 
برباعةالخالفــات يف وجهات النظــر، بالتايل احداث 
اخرتاق مثري يف مســار املفاوضــات، وبالصورة التي 
تزيل العوائق الترشيعية التي يحاول صقور الكونغرس 

احياءها.
بايدن  اليزابيت وارن جون  السيناتور  أال تدعو  ولكن 
اىل تفكيك االرث الســيايس لدونالــد ترامب، حتى ال 
تبقى أمريكا رهينة السياســات البهلوانية ؟ هذه هي 

خطة جو بايدن.
ناعوم  الضائع.  الوقت  يف  ضائعون  »االرسائيليون« 
تشومســي ســألهم:«اىل أين أنتم ذاهبــون ؟ حتى 
الرومانية  األمرباطورية  حتى  ســقطت،  اســبارطة 
ســـقطت حــني رأت أن القــوة وحدهــا ... حوذي 

التاريخ!«.

معلوف  مـــع  ــن  ــت امل حـــاجـــات  عـــرض 
ــتــخــفــيــف عـــــون أكـــــد أهـــمـــّيـــة ال
ــعــكــاســات الــتــعــبــئــة الــعــامــة مـــن ان

عرض رئيــس الجمهورية العامد ميشــال عون قبل ظهر 
امس يف قــرص بعبدا، مــع النائب ادي معلــوف االوضاع 
العامة يف البالد وحاجات منطقة املنت، اضافة اىل الظروف 
الصعبة التي يعمل فيها القطاع الســياحي، السيام املطاعم 
واملؤسسات الفندقية يف ضوء االجراءات املتخذة للوقاية من 

داء »كورونا«.
وأوضح معلــوف »ان الرئيس عون يــويل اهتامماً خاصاً 
ملعالجة التداعيــات االجتامعية والحياتية لالجراءات املتخذة 
يف ظل حال التعبئة املعلنة، الســيام لجهــة التخفيف من 

انعكاساتها السلبية عىل حياة املواطنني«.
اىل ذلــك، ابرق الرئيس عون اىل رئيــس االتحاد االورويب 
شارل ميشال ورئيسة اللجنة االوروبية ارسوال فون ديرلني، 
مهنئاً بـ »يوم اوروبــا« ومنوهاً بالعالقات التي تجمع لبنان 
باالتحــاد االورويب خصوصــاً، والــدول االوروبية عموماً 

وبرضورة تفعيلها يف املجاالت كافة.

بلغاريا  ســــــفير  اســــــتقبل  الحريري 
استقبل الرئيس املكلف ســعد الحريري بعد ظهر امس يف 
»بيت الوســط« الســفري البلغاري بويان بيليف، يف حضور 
مستشاره للشؤون الديبلوماســية باسم الشاب واحمد علم 
الدين. وتناول الحديث األوضاع العامة والعالقات الثنائية بني 

البلدين.

محمد بلوط

التدهور املتدحرج الذي تشــهده البالد يف ظل انســداد آفاق 
الحلول جعل احد املراجع السياسية يقول امام زواره امس محذرا 
ان لبنان بات كاملريض املركون عىل عتبة املوت الرسيري، فاما 

نسارع جميعا اىل انقاذه او نرتكه اىل مصريه.
ويف ظل هذا املشهد املظلم يدور الحديث عن محاولة جديدة 
ينتظــر ان تتبلور يف االيام املقبلة لتذليل العقبات واســتدراك 
املوقف بتأليــف الحكومة، وتقول املعلومــات ان هذا الحديث 
يرتافق مع حركة ديبلوماسية ناشــطة يف بريوت بعد زيارة 
وزير الخارجيــة الفرنيس التي مل تفــض اىل اي نتائج. وان 
هناك اتصاالت خارجية توحي بان هناك اجواء ومخاوف جدية 
من تداعيات غري محســوبة قد تتجــاوز االزمة الراهنة وتنذر 

مبضاعفات تتخطى لبنان.
لكن مصادر االطراف اللبنانيــة الفاعلة ال تعكس حتى اآلن 
اي اجواء ايجابية ومشــجعة، وتلتقي عىل ان الطريق ما زالت 
مقفلــة امام الحلول، وال يشء اســتجد يوحــي او يؤرش اىل 

امكانية احداث خرق رسيع يف جدار االزمة.
كيف يتعاطى طرفا النزاع الرئيس ميشال عون والتيار الوطني 
الحر من جهة، والرئيس الحريــري وتياره من جهة اخرى مع 

املشهد القائم ؟
تكشــف مصادر مطلعة، ان موضوع اعتذار الحريري الذي 
رسّب وجرى تظهريه لالعالم يف االيــام االخرية اخذ حيزا من 
االهتامم والبحث يف الدوائر املحيطة برئيس الجمهورية ويف 
الهيئة القيادية للتيار الوطني الحــر، وهناك اجامع يف بعبدا 
وداخل قيادة التيار عىل االســتياء الشديد من مواقف الحريري 
االخرية وتشــدده يف التعاطي مع الجولة االخرية من جوالت 
الســعي اىل تأليف الحكومة محملة اياه مســؤولية العرقلة 

والتعطيل.
لكن وجهتا نظر برزتــا يف التحليل والتعاطي مع رمي فكرة 

االعتذار عرب وسائل االعالم : 
- االوىل: تقول ان التعايش مع الحريري او الرهان عىل تعديل 
موقفه لتســهيل الحل امر صعب جدا او يكاد يكون مستحيال، 

وبالتايل من االفضل حسم املوقف معه والتفتيش عن البديل . 
- الثانية: ان الحديث عن االعتذار اليوم مصدره بيت الوســط 
وان هدفه اســتخدام هذه الورقة لرمي االتهامات عىل الطرف 
اآلخر اي بعبدا والتيــار ومحاولة الضغط بالذهاب اىل خطوات 
اخرى منها استقالة كتلته من املجلس النيايب لشل الدولة والبلد.
وتقول املعلومات ان النقاش دار حــول كيفية التعاطي مع 
هذا املوضوع ، فأبدى البعض حامسة للرد عىل هذه الترسيبات 
بشــكل مبارش واعالن موقف منها، بينــام رأى اآلخرون وهم 
القسم االكرب ان التعاطي معها يكون بتجاهلها كليا، الن املشكلة 

ليست عند بعبدا او التيار بل عند بيت الوسط.
وتضيف املعلومات ان الرئيس عون حسم املوقف بعد ان استمع 
اىل تحليل بعض املعاونني واملقربني منه، مؤكدا عىل تجاهل هذا 

االمر ما دام انه مجرد ترسيبات 
او عملية جس نبض، ومشددا 
عىل االستمرار يف املوقف الذي 
طاملا اكد عليــه وهو ان الكرة 
الذي يجب  الحريري  ملعب  يف 
تشــكيلة  تقديم  اىل  يبادر  ان 
حكومية متكاملة وفق االصول 
الدستورية ، وقد عكست الهيئة 
املوقف  للتيار هذا  السياســية 
برئاسة  مؤخرا  اجتامعها  بعد 
انه كان  يبــدو  الذي  باســيل 
منسجام مع وجهة نظر عمه 

يف هذا املجال.
وحسب املعلومات ايضا، فان بعبدا والتيار توقفا عند ترسيب 
موضــوع االعتذار اليوم بعد ٨ اشــهر من االزمــة والتعطيل، 
واعتربا ان الحريري الذي يجد نفســه يف موقف صعب بعد ان 
ملس مبارشة انزعاج واستياء باريس من مواقفه االخرية، يحاول 
ان يستخدم هذه الورقة موحيا بأنه ميلك زمام املبادرة وملوحا 
بالذهــاب اىل ابعد مــن ذلك بقلب الطاولــة يف وجه الجميع 
واالقدام عىل اســتقالة كتلته من املجلس، تليها بشكل تلقايئ 
خطوة مامثلة للقوات اللبنانية التي ترتبص مثل هذه الفرصة 

ما سيؤدي اىل شلل كامل.
وتقول مصــادر مطلعة حول هذا املوضوع ان الحريري يدرك 
مخاطر االقــدام عىل مثل هذه املغامرة الن نتائجها ســتكون 

وخيمة، عدا انها ستكون كمقامرة برصيده وموقعه.
ويف املقابل تكشــف املعلومات ان الحريري مل يخف مؤخرا 
امام بعض املقربني شعوره باملرارة بسبب الظروف التي احاطت 
مبســار ســعيه لتشــكيل الحكومة منذ تكليفه وحتى اليوم 
محّمال الرئيس عون وصهره باسيل مسؤولية التعطيل، رافضا 
كل االتهامات املوجهة اليه ومنها تحميله مســؤولية املامطلة 

بانتظار الضوء االخرض السعودي.
وتقول املعلومات انه  يف ضوء الضغوط التي تعرض لها من 
قبل، وبعد اللقاء االخري مع الرئيس عون، فضل الجنوح اكرث اىل 
التشدد وتعامل مع املســاعي االخرية حول صيغة الـ 2٤ وزيرا 
بصالبة رابطا القبول بها باســتبعاد اي شكل من اشكال الثلث 

املعطل الظاهر او املقنع عىل حد تعبريه الحد الوسطاء.
وتضيف املعلومات ان الحريري متسك برفض مشاركة عون 
بتسمية الوزيرين املسيحيني خارج حصته )٨ وزراء (، وانه ابدى 
ميال لرأي ما يسمى بنادي رؤساء الحكومات السابقة يف آخر 
اجتامع له الذي اكد عىل اســتمراره يف التكليف مع التشدد يف 

املفاوضات مع عون.
ويف وقت الحق، قيل ان موضــوع االعتذار قد طرحه بعض 
املقربني من الحريري مدعوما من قبل احد رؤســاء الحكومة 
الســابقني بصورة غري مبارشة تفاديا الي احراج، وكان جواب 
الحريري ان هذا الخيار بات مطروحا بعد ان كان مستبعدا كليا، 

لكنه يحتاج اىل درس من كل جوانبه.

ووفقا للمعلومات ايضا، فان املوضوع بقي يف هذا االطار قبل 
ان يفرج الحريري عن تظهري هــذه الفكرة يف االعالم الختبار 
ردود الفعل، مع العلم انــه تلقى اكرث من نصيحة بعدم االقدام 

عىل هذه الخطوة ال سيام من الرئيس بري.
وتقول مصادر يف بيت الوســط ان التأويالت والتفسريات 
ملوضوع اعتذار الحريري وما يقال عنه يف وسائل االعالم هي 
تحليــالت وقراءات متنوعة، الفتة اىل ان الكالم عن انه مناورة 
من الرئيس املكلف هو محاولة لذر الرماد يف العيون، النه ليس 
بحاجة وال يعتمد مثل هذا االســلوب، فموقفه رصيح وواضح 
وال يقبــل التأويل، ويتلخص باآليت : حكومة اختصاصيني غري 
حزبيــني خالية من الثلث املعطل الي طــرف كان، وقادرة عىل 

تحقيق االصالحات وكسب ثقة املجتمع الدويل.
وتضيــف  املصادر ان الحريري وضع كل الخيارات امامه منذ 
التكليــف، وان خطواته تنطلق اوال واخريا مــن قناعاته التي 
انطلق منها منذ اللحظة االوىل لتحمله املســؤولية، وتلفت اىل 
ان الرئيس املكلف ليس مبوقع ضعيف ، وال يخضع الختبارات او 
ضغوط. واذا اراد ان يقدم عىل خطوة معينة فانه لن يرتدد يف 

اتخاذها يف اي وقت.
ويف ظل هذا املشهد املعقد للعالقة بني بعبدا وبيت الوسط ، 
يبقى الســؤال ما هي الفرص املتاحة لنجاح املحاوالت الجديدة 

املنتظرة يف االيام املقبلة لتشكيل الحكومة ؟
مصادر يف التيار الوطني الحر تقول ان الحريري هو من اقفل 
الباب يف وجه املساعي االخرية بحجة رفض الثلث املعطل غري 
املطروح اصال ، ومن اســتمع اليه مؤخرا كام ينقل لنا يقول ان 

مستمر يف تصلبه بشكل غري مسبوق او مربر.
وردا عىل سؤال تقول املصادر » ليس صحيحا ان هناك ارصارا 
عىل عقد اجتامع بني الحريري وباسيل ، لقد قلنا دعكم من هذا 
املوضوع، فليبِد الرئيس املكلف تجاوبا جديا مع االفكار املطروحة 

للحل، لكن الجواب حتى اآلن هو املزيد من املناورة واملامطلة«.
اما مصادر تيار املستقبل فتقول ان اتهام الحريري بالتصلب 
هو اتهــام باطل ، والحقيقة ان الرئيس عون وصهره باســيل 
متمســكان بالثلث املعطل يف كل الصيغ التــي طرحت ، وان 
ارصارهام عىل تسمية الوزيرين املســيحيني االضافيني يعني 

انهام يريدان هذا الثلث وحبة مسك.

االعتذار تجاهلوا   : النقاش  يحســــــم  عون 
االخيرة ؟ الجولة  الحريري في  تشّدد  ملاذا 

كامل ذبيان

كان موعد املؤمتــر القومي العام للحزب الســوري القومي 
االجتامعي يف 29 و30 و31 ايار الحايل ويعقبه اجتامع للمجلس 
القومــي يف 1 حزيــران تجري فيه انتخابــات املجلس االعىل 
الجديد، لكن هذا املوعد ارجئ من قبل رئيس هيئة مكتب املؤمتر 
حنا الناشف اىل موعد اخر هو 16 و17 متوز للمؤمتر و1٨ منه 

لالنتخابات.
واملؤمتر خضع للتأجيل مرات عدة بسبب وباء »كورونا« الذي 
عم العامل وشــل حركة االنتقال، اضافة اىل التجمعات البرشية 
التي تم حظرها يف كل الدول ملنع تفيش عدوى »كوفيد -19« وهو 
السبب نفسه الذي دفع بالناشف بعد ترؤسه اجتامعا لهيئة مكتب 
املؤمتر اىل ارجائه للسبب الصحي نفسه لكن مثة سببا اخر مينع 
انعقاده، وهو االنشقاق الذي حصل بعد انتخابات املجلس القومي 
الذي عقد يف 13 ايلول املايض وجاءت النتائج لغري صالح اسعد 
حردان الذي فاز وحيدا من الالئحة فرففضها وطعن مؤيدون لها 
امام محكمة حزبية حلها الفريق الفائز بأكرثية اعضاء املجلس 
االعىل دون ان تعرف االسباب الحقيقية لهذا االنقالب او الخالف 
ضمن الفريق الحزيب الواحد املســتأثر بالســلطة منذ سنوات، 
اذ يكشــف احد القياديني السابقني يف الحزب بأن ما حصل كان 
مفاجأة للجميع ان يفشل حردان وهو اصيب بصدمة، وقد رضب 
من  بيت ابيه كام يقول املثل الشــعبي وكذلك مل يكن يف حساب 
من سموا انفسهم معارضة يف الحزب بأن حردان املتفرد بالقرار 
والذي يسمي االشخاص عىل الئحته ان ينهزم امام من يعتربهم 
بأنهم يديرون له االنتخابات يف الفروع الحزبية الختيار املندوبني 

ويديرون شؤون الحزب معه.
فمنذ نحو 9 اشــهر مل تعرف االســباب التــي ادت اىل هذا 
االنشقاق، واكرث ما يقال بأن حردان خرس السلطة التي مل يربحها 
من فازوا عليه، بل ان الطرفني شقا الحزب اىل جناحني، حيث رأى 

الدستوري  موقعه  من  الناشف 
اىل  املنشقني  الطرفني  يدعو  ان 
مؤمتر قومي موّحد واســقاط 
الن  االنتخابــات،  افرزتــه  ما 
املجلــس القومي الــذي انعقد 
مخالف للامدة 17 من دســتور 
الحــزب، اذ يؤكد رئيس املؤمتر 
واملعمول  الدستورية  اآللية  بأن 
بها منذ عقود تقوم عىل الدعوة 
من  انتخابات  تعقبه  للمؤمتر، 

املجلس القومي وما جرى من قبل الســلطة الحزبية السابقة 
بأنها دعت اىل انتخابات ومل يســبقها انعقاد املؤمتر وملا جاءت 
النتيجة بفشــل حردان مل يعرتف بها ودعا اىل مؤمتر يف 6 و7 
كانون الثاين املايض فيام رفض الفريق الفائز واملقيم يف مركز 
الحزب يف الروشة ويرتأسه ربيع بنات اعادة االنتخابات بل دعا 

اىل مؤمتر يعقد يف 21 آب املقبل.
وحاول الرئيس االسبق للحزب حنا الناشف ان يجمع الطرفني 
يف مؤمتر موحد مبوعد الدســتوري الذي حدده املجلس االعىل 

السابق لكن كليهام مل يتجاوب مع دعوته.
فاعلن احد طريف الحزب املنشــق برئاسة وائل الحسنية عن 
تأجيل املؤمتر من كانون الثاين اىل 15 و16 ايار الحايل، لكن هذا 
املوعد ارجىء ايضاً، ومل يحدد موعد جديد، بانتظار انعقاد املجلس 
االعىل اليوم، حيث تقدم الحســنية باقــرتاح، ان يكون التاريخ 
متالزماً مع املوعد الجديد الذي حدده الناشف بعد منتصف متوز 
املقبل، مبا يعني موافقة عىل العدوة، وفق ما تشري مصادر الحزب 

برئاسة الحسنية.
اما الحزب برئاســة بنات، فان جوابه واضح بان االنتخابات 
الحزبية اصبحت وراءنا، وحضور املؤمتر يحصل من خالل املوعد 
الذي حدده املجلس االعىل برئاسة عامر التل، وان الرشعية متمثلة 

مبا افرزته نتائج االنتخابات، التي تحصل اذا اتخذ املؤمتر توصية 
بها، فيدرسها املجلس االعىل ويقرر، وهذا ما تم ابالغه للناشف، 
الذي فوجىء بان دعوى مقامة ضــده من احد اعضاء املجلس 
االعىل يف الروشة خالد الحافظ، امام املحكمة الحزبية ملخالفته 
الدستور، فرد الناشف رافضاً االمتثال امام جهة غري رشعية، مام 
زاد من تعقيداالزمة، التي مل تنجح مساعي القيادة السورية لرأب 
الصدع بني الطرفني املنشقني، بعد ان تم تعطيل االجتامع الذي كان 
سيعقد يف دمشق قبل اكرث من شهر برعاية نائب الرئيس السوري 
للشؤون االمنية اللواء عيل اململوك، بني الجناحني، االول يحرضه 
الحسنية وحردان، والثاين بنات والتل، اللذين التقيا اململوك قبل 
حواىل الشهرين ووافقا عىل حضور اللقاء، لكن املجلس االعىل 
ومجلس العمد رفضا يف اجتامع مشــرتك اعادة تعويم حردان، 
الذي كان عليه ان يحرتم نتائج االنتخابات، كام تقول مصادر يف 

مركز الروشة.
من هنا، فان ازمة الحــزب القومي تراوح مكانها، وان دعوات 
ثالث وجهت للمؤمتر القومي العام، مام يؤكد املنحى التقسيمي 
لــدى الجناحني املنشــقني، يف حني يؤكد الناشــف ان دعوته 
الدستورية هي ملؤمتر واحد، واذا مل يحصل تجاوب من الطرفني، 
فانهام يكونان اســقطاه، واذا ما حرض طــرف دون آخر، فانه 

سيحرج اصحاب الدعوة ملؤمتر موحد، وهم كرث يف الحزب.

ــرات ــمـ ــؤتـ ــة مـ ــ ــاث ــ ــي امـــــــام ث ــ ــوم ــ ــق ــ ال
ــه ُمــتــعــثــرة ــدتـ ازمـــتـــه ُمــســتــمــرة.. ووحـ

فادي عيد

بات واضحاً أن ما جرى يف األيام القليلة املاضية من تحّوالت 
ومتغرّيات إقليمية ودولية، ترك تداعيات عىل الساحة الداخلية، 
وبالتايل، مثة معلومات دقيقة، عن اتصاالت جرت يف الساعات 
املاضية من شأنها أن تؤدي إىل إعالن جبهات سياسية معارِضة، 
وينقــل أن من زار مقّر حزب الوطنيني األحرار يف الســوديكو، 
وضع رئيس الحزب الجديد كميل شمعون والرئيس الفخري دوري 
شمعون يف أجواء اإلتصاالت الجارية لتشكيل جبهة معارضة، 
وعلم يف هذا الصدد أن حزب األحــرار متّهل يف الدخول يف أي 
جبهة إىل حني استكامل اتصاالته ولقاءاته بعد الورقة السياسية 

التي عرضها عىل غالبية القوى السياسية التي يتواصل معها. 
وتشــري املعلومات أيضاً، إىل أن الجبهة التي سيعلنها النائب 
نهاد املشنوق، كانت محور نقاش مستفيض خالل إفطار أقامه 
النائب الســابق فارس سعيد عىل رشف بعض السياسيني الذين 
كانوا ينضوون يف فريق 1٤ آذار، إىل إفطار آخر حصل يف منزل 
نائب ووزير سابق، ولكن، مل يتم التوافق واإلجامع يف اللقاءين 
املذكورين، عىل جبهة معارضة لجملة اعتبارات تحيط بوضعية 
البعض منهم، فثمة من ال يريد أن يخرج أو يختلف مع مرجعيته 
السياسية، بينام الواضح، ومن خالل األجواء الراهنة، أن هناك 
ترّقبا وانتظارا ملا ســتؤول إليه القنوات اإلقليمية والعربية التي 
ُفتحت بني السعودية وإيران، وكذلك، عىل خط ما يسمى بـ »السني 
ـ الســني« ليبنى عىل اليشء مقتصاه يف الداخل اللبناين، نظراً 
لحساسية الوضع ودّقته، وخصوصاً عىل الخط السّني من خالل 

اقرتاب املشــنوق عىل تشكيل 
َمن  وهو  السياســية،  جبهته 
كان يُعترب من أبرز املقّربني من 
الحريرية السياسية، وصوالً إىل 
وشقيقه  الحريري  بهاء  رصاع 
الحريري،  سعد  املكلّف  الرئيس 
فهذه املسائل تعيد خلط األوراق 
عىل صعيد الجبهة املذكورة، ألن 
البعض يؤكد يف مجالسه، أنه 
بالذات، ويف  املرحلة  ويف هذه 
خضم الــرصاع الدائر بني بعبدا 
وبيت الوسط، وكذلك بني »تيار 

املســتقبل« و«التيار الوطني الحر«، ال يجوز توجيه املعركة ضد 
الحريري إلضعافه، حيث يتعرّض لحمالت سياسية من خصومه، 

وأيضاً من بعض حلفائه يف آن.
وعىل خط مــواٍز، ينقل وفق معلومــات وثيقة، بأن رئيس 
الحزب التقدمي اإلشــرتايك وليد جنبالط، ال يريد املشاركة يف 
أي جبهة سياسية ومع أي فريق أو طرف كان، بل هو متمّسك، 
يف أكرث من أي وقت مىض، بتموضعه الســيايس الحايل، أي 
يف الوسط، نظراً لدّقة الوضع وخطورته عىل املستوى الداخيل، 
حفاظاً عىل أمن واســتقرار الجبل، وعىل هذه الخلفية أرىس 
تنظيامً للخالفات مع حزب الله وحلفائه من طائفة املوّحدين 
الدروز، واألمر عينه مع العهد و«التيار الوطني الحر« وصوالً إىل 
استقرار العالقة مع »القوات اللبنانية« والكتائب وسواهام من 

األحزاب املسيحية عىل الرغم من التباينات.
وال تستبعد املعلومات نفســها، أن يكون هناك لقاًء تنسيقياً 
وتشــاورياً بني جنبالط والحريري ورئيس املجلس النيايب نبيه 
بري، نظراً لخطورة األوضاع يف لبنان وخروج األمور عن نصابها، 
ويف هذا اإلطار، ينقل بأن اتصاالت جرت يف الســاعات القليلة 
املاضية عىل خط كليمنصو ـ بيت الوسط بعد فتور اعرتى هذه 
العالقة، وال يُستبعد أن يحصل لقاء قريب بني جنبالط والحريري، 
وبني الرئيس املكلّف والرئيس بري ليتم وضع األطر اآليلة لخروج 
البلد من النفق املظلم الذي يقبع بــه، خصوصاً وأن املعلومات 
التي تنقل من أوساط الفرنسيني، تشري إىل أن اإلتحاد األورويب 
ودول أخرى خليجية مانحة، سيوافقون عىل الالئحة التي أعّدتها 
باريس، وتتضمن عقوبات عىل شخصيات لبنانية من الصفني 

األول والثاين.

لقاء تنسيقي بين بري والحريري وجنباط ؟



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الثلثاء 11 أيّار 2021

الحريري«  لـ»تعويم  ُمحّركاته  يُدير  بــري 
»املــســتــشــاريــن«  عــلــ  الفرنسية  الــعــيــن 

ــري نــفــســه ــريــــ هــــــل يُــــنــــقــــذ الــــــحــــ
حــــــــرا الـــفـــرنـــســـي؟ ــد بـــعـــد ا ــلـ ــبـ والـ

جويل بو يونس

مــا ان حط وزيــر الخارجية الفرنســية جان 
ايف لودريــان يف باريس آتيا  مــن بريوت حيث 
انهى »زيارة اليومــني« التي اثارت اكرث من عالمة 
السلبية،  ونتائجها  االساس  استفهام حول هدفها 
العتب«ولزوم  البعض وصفها بزيارة »رفع  لحد ان 
ما ال يلزم، حتى سارت معلومات عن توجه الرئيس 
لعقد  اللبنانية  للقيــادات  دعوة  لتوجيه  الفرنيس 
مؤمتر بياريس لحل االزمة اللبنانية، اال ان مصادر 
مطلعة عىل الجو البارييس اكدت انه حتى اللحظة 
ال اجواء توحي باي توجه يف هذا االطار، علام ان 
هذه املصادر مل تستبعد امكان اللجوء لهكذا خطوة 

يف محاولة اخرية من فرنسا لنجاحها يف لبنان. 
وباالنتظار، فقد تكون زيــارة لودريان العاجلة 
والذي هز خاللها »عصــا العقوبات« ادت غرضها 
داخليا لناحية دفــع املعنيني باتجاه محاولة اعادة 
نوع من الحــرارة لربودة املفاوضــات الحكومية 
وســط معلومات عن ان رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، وبعد بدء الحديث عن امكان اعتذار الحريري 
او اعتكافــه، وخوفا من ان تصل االمور لهذا الحد،  
اعاد بعض الــيشء ادارة محركاته عىل خط حزب 
اللــه - الحريــري انطالقا من قاعــدة مفادها : 
فلننطلق من حيث وصلنا ال عرب الرجوع اىل الخلف، 
اي من حكومة 2٤ وزيــرا ال ثلث فيها الحد، عىل 
ان يعمل عىل حل عقديت »العــدل« و »الداخلية« 
والوزيرين املســيحيني املتبقيني خارج اطار حصة 
رئيس الجمهورية، وهو يحاول من خالل مســعاه 
الذي تصفه اوســاط مطلعة بانــه »اعادة تعويم 
للحريري اكــرث منه مبــادرة«، ان يؤمن لقاء بني 

رئيس الجمهورية والرئيس املكلف. 
وفهــم من بعض املصادر بان بــري تواصل مع 
حزب الله ملحاولة جس نبض رئيس التيار الوطني 
الحر جربان باسيل، كام تواصل مع الرئيس املكلف، 
اال ان اية اجابة عىل خط الطرفني مل تأت بعد، ال بل 

ان البعض تحدث عن اجواء غري ايجابية. 
ويف هذا الســياق، وعىل عكــس ما ذكر من ان 

التأليف،  »وسطاء« عادوا ليحركوا ملف 
العام  االمن  مدير عــام  بهم  واملقصود 
اللواء عباس ابراهيم، فقد اكدت مصادر 
مقربة من ابراهيــم بان هذه املعطيات 
غري دقيقة، مشــددة عىل ان اللواء مل 

يدخل عىل هذا الخط من جديد. 
اجتامعات وزيارات  اما ما حي عن 
ســجلت يف االيام املاضية قام بها كل 
مــن النائبني عيل حســن  خليل ووائل 
اشرتاكية  مصادر  فكشفت  فاعور،  ابو 

مطلعة عىل جو ابو فاعــور، بان كل ما يف االمر 
ان عشــاء جمعه منذ يومني مبستشــار الحريري 
غطاس خوري، لكــن ا من منطلق الصداقة ومل 

يدخل بتفاصيل االزمة الحكومية. 
وبالتايل تؤكد اوساط مطلعة عىل جو بعبدا بان 
ال يشء عمليا بعد، ولــو ان هناك بعض املحاوالت 
ملعرفة امكانية تحريك الجمــود، اال ان االتصاالت 
ال تزال يف بداياتها، بحسب املصادر، التي تقر بان 
هناك جوا بوجوب تحريك امللف الحكومي، وبالتايل 

الخروج من الجمود، ولو ان ال يشء واضحا بعد. 
اما عىل خط الحريري الذي تؤكد مصادر مقربة 
منه، انــه ال يزال معتصام بالصمــت حيال كل ما 
يحصل، فيفيد بعض من التقاه بالساعات املاضية 
بان االخري بحال ضياع، اذ انه امام فريق منقســم 
اىل قســمني : االول ينصحه باالعتذار ورمي كرة 
النار واملسؤولية عىل العهد، والثاين يحذره من ان 
االعتذار النه خيار خاطئ، حتى ان بعض االوساط 
تكشــف ان الحريري يقول امام البعض ما مفاده 
»ما فيي كّفي«، فيام يقول امام البعض االخر بانه 
»لن يرتك البلد لجربان«، وبالتايل فمســألة امكان 
اقدامه عىل االعتذار خطوة غري محســومة بعد، 
علام ان بعض املصادر ترجح ان يخرج الحريري عن 

صمته بعد عيد الفطر. 
اال ان مســألة اعتذار الحريري حسمتها مصادر 
مطلعة عىل جــو حزب الله التــي قالت: »ما يف 
اعتذار«، ما يؤرش اىل ان حزب الله ال يزال متمسكا 

بالحريري . 
وبانتظار ما قــد تنتج عنه »االتصاالت الخجولة« 

التــي بدأت عىل الخط الحكومي، فــال تزال االنظار 
تتوجه اىل ما ميكن ان تصدره فرنســا من عقوبات 
واجراءات متشــددة بحق معطيل التأليف، علام ان 
اوساطا بارزة مطلعة عىل الجو الفرنيس كشفت ان 
باريس باتت يف حال مــن االحراج بعدما ايقنت انه 
يصعب عليها فرض عقوبات او اجراءات عىل قيادات 
صــف اول باعتبار ان الرئيس نبيــه بري هو رئيس 
مجلس نواب وسعد الحريري رئيس مكلف، وبالتايل 
ال يبقى اال رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل 
الذي يعترب الوحيد الذي ابدى انفتاحا وتسهيال لدى 
طرح فكرة لقائه مع الحريري بباريس، عدا عن انه 
يف حال فرض عليه اي اجراء، فهويكون فرض فقط 
عىل طرف مســيحي ، وبالتايل، يبدو ان االتجاه هو 
الجراءات مشددة تطال مستشارين لهؤالء القيادات، 
وعلم هنا، ان مختلف املستشــارين سواء يف بعبدا 
او عني التينــة او بيت الوســط يف دائرة عالمات 

االستفهام الفرنسية. 
وهنا كشــفت بعض املعلومات، عن ان باريس 
حاولت بعدمــا تأكدت ان امــكان فرض عقوبات 
اوروبية غري »متوفر النصاب«، ان تعمل عىل خط 
عقوبات فرنسية - بريطانية - امريكية، اي تكون 
شــاملة 3 دول هي اىل فرنسا بريطانيا والواليات 

املتحدة اال انها مل تنجح ايضا. 
 وبانتظار ما قد تنتج عنه حركة الداخل، ترتقب 
اىل  الفرنيس  للرئيس  املتوقعة  الزيارة  االوســاط 
الســعودية والتي قيل انها باتت قريبة، وهنا تعلق 
مصادر مطلعة عىل جو ٨ آذار عىل املشهد الداخيل 

بالقول: »ال خرق متوقعا باملدى املنظور«! 

دوليل بشعالين

وّجه وزير الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان 
خالل زيارته األخرية اىل لبنان، »إهانة« غري مبارشة 
اىل جميع املســؤولني اللبنانيــني من خالل حرص 
مواعيده الرسمية بالزيارتني اللتني قام بهام اىل كّل 
من رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون ورئيس 
مجلس النــّواب نبيه بّري، والتي أعلــن أنّها زيارات 
بروتوكوليــة ليس أكرث. غري أّن مصادر سياســية 
مطّلعة رأت بأّن اإلهانة أو اإلســاءة الكربى من قبل 
فرنســا كانت للرئيس املكلّف سعد الحريري شكالً، 
ســيام وأّن لودريان التقاه يف قــرص الصنوبر ومل 
يزره يف بيت الوسط،ومضموناً من خالل ما أسمعه 
من كالم خالل هذا اللقــاء.. ما يُحّتم عىل الحريري 
التحرّك اليوم، وإن كانت مســألة تشكيل الحكومة، 
بالدول  أســايس  بشــكل  مرتبطة  البعض،  يجدها 

الخارجية أكرث من ارتباطها بالتوافق الداخيل.
وأضافت املصادر، بأنّه عند تكليف الحريري منذ 
نحو 7 أشهر )يف 22 ترشين األول 2020( بتشكيل 
»حكومة  بتشــكيل  رغبته  عــن  أعلن  الحكومة، 
مهّمة« إنقاذية ملّدة ســّتة اشــهر، عىل ما نّصت 
املبادرة الفرنسية، من إختصاصيني مستقلنّي تقوم 
بتحقيق اإلصالحات الجديّــة املطلوبة. ومع تعرّث 
التأليف بقي الحريري مرصّاً عىل موقفه هذا طوال 
أشــهر التكليف املاضية، ومتمّســكاً بتطبيق هذه 
املبادرة مبندرجاتها كافة، عــىل ما كان يؤكّد يف 
كّل فرصة، يف الوقت الذي يتحّدث فيه سياسيون 
آخرون عن فشل هذه املبادرة أو موتها منذ زمن... 
وكان الحريري يعتقد بأّن فرنسا هي القّوة الدولية 
الوحيدة الداعمة له، منذ أن تدّخل الرئيس الفرنيس 
إميانويل ماكرون يف ترشين الثاين من العام 2017 
لفّك احتجازه وتوقيفه من قبل الســعودية، حيث 
كان قد أعلن اســتقالته منها يف الرابع من الشهر 
بأّن التدّخل الفرنــيس جاء نتيجة  نفســه. علامً 
الحملــة الداخلية التي قادهــا رئيس الجمهورية 
»الحريري محتجز  أّن  العامد ميشــال عون معلناً 
أُرغم عىل تقديم  وموقوف يف الســعودية«، وقد 

استقالته من الرياض.
غــري أّن أداء لودريان خالل زيارته األخرية خّيب 
أمــل الحريري، الذي يبدو أنّه هــو أيضاً خّيب أمل 
فرنسا من خالل عدم متكّنه من تشكيل الحكومة 
أعطته فيها  التي  املاضيــة  الفرتة  املوعودة طوال 
فرنســا »فرصة جديــدة« يف كّل مــرّة. حتى أّن 
الذهبية«،  »الفرصة  بهذه  يتمّســك  كان  الحريري 
ويُعلن عنها محّذراً املســؤولني اللبنانيني بأنّها »قد 
تكون األخرية«. وألّن حســاب الحقل مل يأِت وفق 

املصادر،  البيدر، عىل ما أشارت  حساب 
نّه عىل الحريري أن يُعيد حســاباته  ف
بعد »تخيّل« األّم الحنون عنه لفشله يف 

تنفيذ ما وعد به. 
ّن الخيار األنسب للحريري  من هنا، ف
وللبلد يف الوقت الراهن، ليس اإلعتذار، 
ا  ّ إ عىل ما أكّــدت املصادر نفســها، 
الســعي للتوافــق مــع الرئيس عون 
لتشكيل حكومة منسجمة وقادرة عىل 
إنقاذ لبنان والشعب اللبناين من الوضع 

إليه، والذي  الذي وصل  اإلقتصادي واملايل الخطري 
يُتوّقع أن يتفاقم أكرث فأكرث خالل األشهر املقبلة. 
وأوضحت أّن الحريري ليس يف موقف يُحسد عليه 
اليــوم، ومل يكن كذلك حتى عندمــا جرى تكليفه 
بعدد قليل من النّواب )65 صوتاً من أصل 120 مع 
اســتقالة ٨ نّواب من الربملان(، ما يُشري اىل تخيّل 
كتل نيابية عّدة عنه لرئاسة الحكومة. ولكن باتت 
الخيارات املتاحة أمامه تضيق تدريجاً، ولهذا عليه 

اختيار أحالها مّراً إلنقاذ نفسه وبلده.
وبناء عليه، فعــىل الحريري إدارة ملف التكليف 
بشكل أفضل، عىل ما عّقبت املصادر، يف حال بقي 
مرصّاً عىل ترؤس الحكومــة املقبلة. فقد أظهرت 
املحاولتــني األخريتني، إن كانــت حكومة الرئيس 
حّسان دياب، أو تكليف السفري مصطفى أديب، بأّن 
الحريري ال يزال الشخصية السنّية األفضل القادرة 
عىل شّد عصب الطائفة السنّية واألكرث متثيالً لها، 
فضالً عن قدرته عىل اجتذاب دول الخارج ال سيام 
يف حال متكّن من تشكيل الحكومة املنتظرة، رغم 
الدخول عىل  الحريري  الدين  محاولة شقيقه بهاء 

خّط لعب دور »السّني األقوى«، وإن بخجل.
ولهذا، أمــام الحريري خيارات عّدة، عليه اختيار 
إحداهــا اليوم قبل الغد، عىل ما أشــارت املصادر، 
ســيام وأّن ورقة التكليف ال تزال يف جيبه. ولكن 
عليه استخدام هذه الورقة، واإلتجاه نحو التشكيل، 
ال أن يُبقي عليها حيث هــي، كونه الخيار األفضل 
ذا استمّر مكلّفاً من دون أن يسعى  واألنسب له. ف
ّن هذا األمر من شــأنه أن  اىل تأليف الحكومة، ف
يزيد األزمة اإلقتصادية واملالية تدهوراً، وال بّد من 
أن ينعكس يف نهاية املطاف ســلباً عىل الحريري 
نفسه وعىل سواه من املســؤولني، كام عىل البلد 
ككّل. أّما يف حال اعتــذر عن التأليف، وهو الخيار 
ّن هذا اإلعتذار سُيضعفه  الثاين الســيىء أيضاً، ف
سياســياً اىل درجة أنّه ســيكون مضطــراً للبدء 
إذ  املقبلة منذ اآلن،  النيابية  نتخابات  ل بالتحضري 
أّن حصوله فيها عىل املقاعد نفسها التي يحظى بها 
»تّيار املستقبل« اليوم سُيصبح أمراً شبه مستحيل. 
يبقى الخيار األخري وهو استخدام ورقة التكليف، 

وتقديــم »التنازالت« إذا صّح القــول، للتمكّن من 
التشــكيل يف أرسع وقت ممكــن. وصحيح بأّن 
الحريــري يخوض مغامرة غري  الخيار يجعل  هذا 
مضمونة النتائج، عىل ما أضافت املصادر، غري أنّه 
إذا متكّن من التوافق مــع رئيس الجمهورية وإن 
قام ببعض التنازالت، إالّ أنّه سريأس حكومة فاعلة 
ومنتجة تُنقــذ البالد من أزماتها املتفاقمة. كام أّن 
هذا األمر من شأنه مساعدته عىل تحسني حظو 
تّياره يف اإلنتخابــات النيابية املقبلة. فمنارصوه 
ميانعون اليوم فكرة »التنــازل«، كونه تنازل، من 
وجهة نظرهم، عندما عقد التســوية مع الرئيس 
عون، ولكــن إذا أّدت اىل إنقاذ البالد ســيعودون 
لدعمه خالل اإلنتخابات النيابية، وإن كان وضعه 

املادي مل يعد كام كان عليه يف السابق.
ّن انكباب الحريري عىل تشــكيل  من هنا، فــ
الحكومة، بعد زيارة لودريان األخرية، من شــأنه 
أن يعيد ثقة فرنســا واإلتحاد األورويب واملجتمع 
الدويل بالتايل به، كام ســيفيده خالل اإلنتخابات 
النيابية يف ايّار من العام املقبل، بحســب املصادر، 
علامً بأنّــه منذ اآلن ال مُيكن معرفة وفق أي قانون 
ســوف تجري هذه األخرية. وليس عليه الرتّدد بعد 
اآلن، ســيام مع خلــط أوراق الالعبني اإلقليميني، 
فالسعودية تسعى للتوافق مع إيران، وتتحّدث مع 
تركيا، ما يعني بأّن املعطيات اإلقليمية سوف تتبّدل 
قريباً وقد تصّب يف مصلحته، رشط أن يتحرّك، وال 

يُبقي عىل امللف الحكومي »مجّمداً«. 
فهل يتحرّك الحريري رسيعاً إلنقاذ نفسه والبلد 
بعد أن أحرجته فرنسا ومل تُنصفه أو مُتّيزه عن بقية 
املســؤولني اللبنانيني، عىل ما كان مُيّني النفس؟ّ 
فاإلقرتاحات التي تُدرس اليوم للخروج من اإلنهيار 
تتناول إمكانية الذهاب نحــو حكومة إنتقالية أو 
أي  أو  الجمهورية  بر رئيس  حكومة عسكرية 
حكومــة أخرى يُعمل عىل إنتاجهــا، بهدف الدفع 
نحو اإلنقاذ وتحسني الوضع اإلقتصادي يف البالد 
ال سيام بعد رفع الدعم وتوّقع غالء فاحش ألسعار 
املواد الغذائية واملســتلزمات كافة خالل األشــهر 

املقبلة؟!

قة املن فــي  الــعــقــد  حلحلة  الـــ  دعـــت  ــل«  ــ »أم
عقــد املكتب الســيايس لحركــة »أمل« 
اجتامعــه الــدوري، برئاســة جميل حايك 

وحضوراالعضاء.
ويف نهاية اإلجتامع أصــدر البيان االيت: 
اليأس  ليصل إىل حدود  اللبنانيني  »يزداد قلق 
نتيجــة مواقف األطــراف والتذايك يف رمي 
االتهامات بالتعطيل الســيايس الذي تجاوز 
حــدود املعقــول، ومل يرضب صــورة العهد 
والســلطة وقدرتهام عــىل املعالجة، بل بدأ 
يطرح أسئلة أكرث تعقيدا حول طبيعة النظام، 
والقدرة عىل االستمرار والحفا عىل وجود 
اللبنانيــني وحاميتهم سياســيا واجتامعيا، 
وعىل الثقــة بالنهوض من جديد بعد تضييع 
الفرصة التي كانت مدخال لتجاوز األزمة وبدء 

مساعي الحل االقتصادي واملايل واالجتامعي، 
عرب االلتفاف عىل مبــادرة الرئيس نبيه بري 
والعودة لطرح صيــغ تعيدنا إىل مربع الثلث 
خر وتبعدنا عن الوصول  املعطل بشــكل أو ب
ة عىل  إىل تفاهم وتسوية يجب أن تبقى قا

قاعدة املبادرة الفرنسية«.
أضــاف«إن تطورات املنطقــة والحوارات 
ة بني دولها تفــرض من جديد الرتكيز  القا
عــىل اإلرساع يف الوصول إىل حلحلة العقد، 
والخاصة  املصلحية  الحسابات  عن  واالبتعاد 
وإنجاز تشــكيلة حكومة قادرة عىل مواكبة 
ما يجري، واإلســتفادة مــن الفرص حتى ال 
تكون نتائج ما يجري يف اإلقليم عىل حساب 

لبنان وشعبه«.

نئا جنباط أبر ال بوتين وعدد من املسؤولين ُم
أبرق رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد 
جنبالط اىل الرئيس الرويس فالدميري بوتني، 
مهنئا مبناسبة حلول ذكرى التاسع من أيار، 

عيد االنتصار عىل النازية والفاشية.
وجــاء يف نص الربقية: »لقد شــكل هذا 
االنتصــار محطة تاريخيــة هامة أدت إىل 
املستوى  األحداث عىل  تحول كبري يف مسار 
العاملــي. إن التضحيات الهائلــة التي بذلها 
التاريخ  سيحفظها  آنذاك  السوفيايت  الشعب 

جيال املقبلة وهو موضع تقدير كبري«. ل

كام أبــرق للغايــة ذاتها لكل مــن وزير 
الخارجية سريغي الفروف، واملبعوث الخاص 
نائب  األوســط  الرشق  إىل  الرويس  للرئيس 
وزير الخارجيــة ميخائيل بوغدانوف، ونائب 
وزير الخارجية ســريغي فرشينني، ورئيس 
فالريي فاســيلوفيش  آرمي  ال  الج األركان 
غرياسوموفيتش، والسفري الرويس يف لبنان 
ألكســندر روداكوف، باإلضافــة اىل امللحق 
العسكري لسفارة روسيا يف لبنان الكولونيل 

ألكسندر ميلوفيدوف.

ــورات ــ ــ ــ ــت ــ بـــحـــ ووفــــــــد حــــــ الــــلــــه ال
مـــــــــــــــي تنـــــــــــــــاو مـــــــــــــــع فتفـــــــــــــــت وكبـــــــــــــــارة ف
ــــــعودية ـــ ـــ ـــ ـــ الس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــر ال ـــ ـــ ـــ ـــ دي ــــــع الت ـــ ـــ ـــ ــــــو من ـــ ـــ ـــ مو

سامي من الداخل« »نخش من تفجير الواقع ا
ــاالة ــ ــب ــ ــام ــ ــة ال ــالـ ــحـ ــف لـ ســ ــ ــ ــل الــــلــــه: ن ــضـ فـ
نسانه ن و ا السياســـــيون تجا الو التي يعيشـــــ

العميد  والبلديات  الداخلية  وزير  ســتقبل 
محمد فهمي يف مكتبه يف الوزارة بعد ظهر 
امس، وفدا من حزب الله ضم النواب: حسني 
الحاج حسن وابراهيم املوسوي وعيل املقداد 
ومســؤول لجنة االرتباط والتنسيق املركزية 
يف حزب اللــه الحاج وفيق صفا. وتم البحث 
يف االوضــاع العامة وآخــر التطورات عىل 

الساحة اللبنانية.
أحمد  الســابق  الوزير  فهمي  وإســتقبل 
فتفت، وتم تــداول األوضاع العامة يف لبنان 

ويف الشامل بشــكل خاص، وتطرق الحديث 
اىل مــا يقوم به الوزير فهمــي بعد تكليفه 

التواصل مع السلطات السعودية.
العربية  اململكة  لبنان يف  والتقى ســفري 
السعودية فوزي كبارة، وجرى متابعة قضية 
التواصل مع السلطات الســعودية بعد قرار 
منع تصديــر املنتجات الزراعيــة من لبنان، 
هذا  فهمــي يف  يجريها  التــي  واالتصاالت 
الصدد، باالضافــة إىل االجراءات التي ميكن 

اتخاذها.

الله لـــ »حالة  أســف الســيد عيل فضل 
الالمباالة وعدم املسؤولية التي تعيشها الطبقة 
السياسية تجاه هذا الوطن وإنسانه السيام مع 
الحديث املتزايد عن قــرب رفع الدعم عن املواد 
والسلع األساســية وتبقى غارقة يف تقاذفها 
للتهم ويف تعطيــل الحلول يف انتظار حدث أو 

متغري قد يحصل هنا أو هناك«.
أقامته  الذي  اإلفطــار  حفل  رعايته  وخالل 
أكرم  للمحسن  تكرميا  الخريية  املربات  جمعية 
حمــود، يف مطعم قرية الســاحة الرتاثية - 
علينا  امللقاة  قالفضل«املسؤولية  املطار،  طريق 
كبرية، الســيام يف ظل التحديات التي تواجه 
عملها بــأن نبقيها منارة لالنفتــاح والحوار 
واملحبة والتســامح. وأبوابها ستبقى مرشعة 
لخدمة كل محتاج وفقري ومريض بعيدا عن أي 
اعتبارات أخرى ادمناها يف هذا البلد. وسيبقى 

شعارنا » حيث يحتاجنا الناس سنكون«.
من جهة ثانية، حذر فضل الله يف بيان، من 
»مخطط لتفجري الواقع اإلســالمي من الداخل 

خدمة ألهداف اآلخرين«.
واســتنكر »التفجري الذي استهدف مدرسة 
كابول  األفغانية  العاصمة  يف  الشــهداء  سيد 
والذي أدى الستشــهاد حوايل خمسني شخصا 
ً غالبيتهــم من الطالبات اثنــاء خروجهن من 

املدرسة«.
الطوائف  ودعا »علامء املســلمني من سائر 
واملذاهب إلدانة هذه الجرمية ومن يقف وراءها 
والتعبري عن املوقف اإلسالمي الرشعي الرصيح 
برياء وقتــل النفس  يف حرمــة التعــرض ل
التي حرم الله قتلها، مشــددا عىل »العمل ملنع 
ربهم بالعمل  الســاعني للفتنه من تحقيــق م

لتعزيز الوحدة اإلسالمية«.

زب الل فهم مستقب وفدا من 

ــه مــــن أزمـــــــة مــفــتــعــلــة  ــ ــ ــ ــواج ــ رعـــــــد: مــــا ن
ــاومــة ــق امل ذرا  ــّي  ــ ل ــا  ــ مــن يُـــــراد  ــان  ــن ــب ل ــي  فـ

لمت د يلق  ر

»الوفاء  كتلــة  رئيــس  أكد 
للمقاومــة« النائب محمد رعد، 
لبنان  ازمة يف  »ما نواجهه من 
ذراع  يل  منهــا  يــراد  مفتعلة 
الفشــل  اىل  تنتهي  املقاومــة 
الحســابات  اعادة  واىل  الذريع 
واســتئناف  الخطط  ومراجعة 
املفاوضات للعودة اىل االتفاقات 
الســابقة والرضــو اىل ارادة 
امتنــا يف حقهــا يف ان تكون 
قوية ســيدة، قــادرة، حرة بأن 
تقدم اطروحتها االنسانية الدارة 

شــؤون املجتمعات كام اراد االخــرون ان يقدموا 
اطروحتهم. ونحن يف خضم هذا الرصاع الحضاري، 
نستند اىل وثوقنا بالله سبحانه وتعاىل واىل امياننا 
بالله عز وجل واىل ابداع قادتنا ومجاهدينا من امثال 
الدين واىل اخالص مقاومينا  القائد مصطفى بدر 
وشعبنا الذين يحرصون عىل ان يحققوا ما اعتقد به 

انه الطريق الصحيح والطريق املستقيم«.
كالم رعد جاء خالل رعايته حفل مستشــفى 
الشيخ راغب حرب الجامعي الطالق تسمية »قاعة 
الشهيد القائد مصطفى بدر الدين سيد ذو الفقار« 
بالذكرى  املستشــفى،  الكــربى يف  القاعة  عىل 
مصطفى  »الن  وقال:  الستشــهاده،  الخامســة 
بدرالديــن كالشــيخ راغب حرب مــن ابناء هذه 
املقاومة، التقيــا يف هذا الرصح تحت راية االمام 
ا مع كل الشهداء والقادة  الخميني، وسيلتقيان دا

واملجاهدين يف املقاومة االســالمية وتحت راية 
الويل الفقيه القائد عــيل الخامنئني دام حفظه، 
الجهادية  الحركــة  ليواصال ونواصــل معا هذه 
املقدســة التي مل تعد مجــرد مجموعات مقاتلة، 
ا باتت محورا ميتد عــرب االقطار واالوطان،  وا
اصبحــت رصخة حــق يف افياء بيــت املقدس، 
اصبحت بشــارة نرص لجالء الغــازي الصهيوين 
املحتل عن فلسطني اصبحت امثولة عز نستشعره 
ونحن نواجه اعتى الطغاة الذين يفتعلون االزمات 
يف بلدنا وال يستطيعون ان يخضعوا ارداة شعبنا«.

بعد ذلك، قدم مدير املستشــفى محمد الدغيل 
براءة »اسم الشــهيد بدر الدين عىل القاعة« اىل 
عائلته، كام قــدم لهم رعد ومســؤول املنطقة 
الثانيــة يف حزب الله عيل ضعــون لوحة فنية 
لبدرالديــن، ثم أزيحت الســتارة عن لوحة تؤر 

للمناسبة.

ــة وســرعــة ــريّ ــس ــعــمــل جـــار ب : ال ــ ــرفـ ــار املـ ــج ــف ــار عـــن الــتــحــقــيــ فـــي ان ــ ــي ــب ال
أكد املحقق العــديل يف ملف تفجري مرفأ بريوت 
القايض طارق البيطار، الذي استلم امللف منذ قرابة 
شهرين ونيف، يف إحاطة ملجريات التحقيق املتعلق 
النفجــار، أن »العمل جار بصمت ورسية ورسعة  ب
من دون ترسع وعىل محاور عديدة متزامنة، أولها 
تســطري قرابة 23 إســتنابة قضائية تقريبا اىل 
الخارج، تم الطلب من خاللها تزويد التحقيق بصور 
إلتقتطها األقــامر الصناعية التابعة لعدد من الدول 
فوق محيط املرفأ والتي تكشــف الكثري من األمور 
التي ستصب حتام يف مصلحة التحقيق، وبالتوازي 
تم تســطري عرشات اإلســتنابات الداخلية لجهات 
محددة يف إطار جمــع املعلومات والتقاطع يف ما 
والتمعن  امللف ومتحيصه  أن »قراءة  بينها«، كاشفا 
به تطلبوا أكرث من أســبوعني، لتــيل ذلك مرحلة 
إستجواب املوقوفني وتخلية ســبيل عدد منهم، ثم 
اإلستامع اىل إفادات شــهود عديدين،منهم َمن مل 
يسبق أن تم اإلستامع اليهم من قبل، كام يتم العمل 

راهنا منذ قرابة الشــهر عــىل الناحية التقنية يف 
التحقيق التي من املفرتض أن تؤدي اىل تأكيد أو نفي 
الكثري من الفرضيات املحتملة حول طبيعة اإلنفجار 

وكيفية حدوثه«.
وتحــدث البيطار عن »محور أســايس هو تتبع 
مســار الباخرة »روســوس« من املرفأ الذي أبحرت 
منــه يف جورجيا ووجهة ســريها املقــررة نحو 
املوزمبيك، مرورا باملحطات التي توقفت فيها قبل أن 
تصل اىل مرفا بريوت لرتســو فيه، بحيث يتم طلب 
أجوبة حول الشــحنة وزنتهــا وأصحابها ومالي 
السفينة ومشغليها، وكام يتم التحقيق يف طريقة 
تفريغ الشــحنة وعىل َمن تقع مسؤولية تفريغها 
وتخزينها، وَمــن كان يعرف بوجودهــا ومل يُعلم 
الجهات املختصة بذلــك«، مضيفا »نحن أكرث جهة 
متلك الكثري من املعلومات واملعطيات ، وكل ما يح 

خارج إطار التحقيق الذي نقوم به هو مجتزأ«.
ونوه البيطار بالتعاون القائم مع األجهزة االمنية 

كافة يف مسار التحقيق املتبع وتلبيتها لكل ما يُطلب 
منه«، مشــريا اىل« العمل الحثيث لترسيع مســار 

التحقيق من أجل الوصول اىل الخواتيم املطلوبة«.
ولفــت اىل أن »الوقت مير بثقٍل عــىل الجميع 
وأول من يحمــل وزر هذا الوقت هم أهايل الضحايا 
الذين فقدوا أحباءهم ولن يعزيهم ســوى الوصول 
اىل الحقيقــة الكاملة والعدالــة  كام أن املوقوفني 
يف امللف يحملون هم أيضــا وزر الوقت عينه، ألنه 
بحسب القانون، ليس كل مدعى عليه هو بالرضورة 

متورطا«.
واشــار البيطار اىل أن »األقامر الصناعية تشكل 
دليــال أساســيا ومحوريا يف حــال أعطت صورا 
واضحة ومتكاملة للمرفأ ومحيطه قبل وأثناء وبعد 
حصول اإلنفجــار ، كام أن إفادات الشــهود الجدد 
الذين يتم اإلســتامع اليهم لها موقعها يف مســار 
التحقيق، علام أن هناك املزيد من األشــخاص الذين 

سيتم اإلستامع اليهم قريبا«.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الثلثاء 11 أيار 2021

عاقل يفهم

القرار... بين القل والعقل
اييل يوسف العاقوري

قيل: »ضع قليال من العقل عىل قلبك حتى يستقيم وضع 
قليال من القلب عىل عقلك حتى يلني«.

كيف لنا السبيل اىل ذلك؟ كيف نقيس هذا القليل؟
متى نطّبق هذا القول؟ هل هذا االمر رضوري يف الحياة؟

هل النفس البرشية بحاجة اىل هذا التزاوج؟
هل إنصهار العقل والقلب يف بوتقة النفس تنتج توازنا؟

ما هو دور الرتبية والدين يف هذا التكامل؟
رصاع يقودنا يف بعض االحيان اىل حرب رضوس تنتج 
عنها اضطرابات نفسية وجسدية وقرارات خاطئة واحيانا 

مميتة فيكون تأثريها عىل مسريتنا يف الحياة مدّمرا.
اما يف احيان اخرى يقود هذا الرصاع اىل تزاوج االثنني 
وانصهارهام يف بوتقــة النفس فينتج عــن ذلك نفس 

متكاملة ومطمئنة وفكر نرّي ومنطق مقبول.
ا امام هذا املشــهد ونسعى  اذا نحن يف حياتنا نقف دا
مجتهدين اىل خلق توازن فّعال ومنتج فال يصّح ان تقودنا 
عقولنا مبعزل عن قلوبنا فنغدو كالقوس بال وتر وكالزهرة 
بال عطر مجردين من احاسيسنا وعواطفنا كام ال يصّح ان 
تأخذنا قلوبنــا اىل اماكن خالية من الفكر واملنطق تغلّبها 
العواطف الجياشــة فنصري كتلة من املشــاعر تتقاذفنا 
هموم الحياة نقف امامها مكتويف االيدي عاجزين قبالة 
التحّديات املصريية فال الفعل يعمل عمله وال املنطق يفعل 

فعله.
امام كل هذا املّد والجزر ماذا ينبغي ان نفعل؟

ما هي الخطوات العملية التي تقودنا اىل تكامل يف دور 
العقل والقلب؟

كيف نأخذ قراراتنا؟ وهل نحن نأخذها بالفعل؟
اسئلة عديدة تطرح مجددا اذ ان الفالسفة عرب التاريخ 
وعلامء النفس ورجال الدين طرحوا هذه الجدلية من باب 

وجودية االنسان ودوره يف الحياة.
كلّنا يدري انه بالرغم من التطور العلمي والثورة املعرفية 
والرقمية لالنســان االّ انه ال يزال يبحث عن ارسار هذين 
ة فمنهم من  اللبني وال تزال جدليــة املفاضلة بينهام قا
يغلّب العقــل عىل القلب ومنهم من يفعل العكس وآخرون 
ميزجون بني االثنني وآخرون ال دور للعقل وال للقلب عندهم.

وهنا ميكــن ان نتطرّق اىل هذا الرصاع من باب التكامل 
بني البرش رجاال واناثا اذ ان املرأة متهمة بأنها عاطفية اكرث 
من الرجل وتفاضل القلب عىل العقل بينام الرجل هو اكرث 
عقالنية من املرأة وهو منحاز اىل العقل واملنطق اكرث. وكم 
من دراســات ونقاشات وحلقات حوار اقيمت ملعرفة اكرث 

عن دور العقل والقلب يف اخذ قراراتنا يف الحياة.
كذلك األمر فان االديان تناولــت هذا املوضوع من بابه 

العريض.
عند املســيحيني يقول السيد املســيح: »طو ألنقياء 

نّهم يعاينون الله«. القلوب ف
أي ما معناه، ما أســعد هؤالء األشخاص فانهم كاملون 
بالحّب امام وجه الرّب وهنيئاً لهم بالســعادة األبديّة يف 
سعيهم اىل الســرّي يف ســبل الله ملعاينته، أذ ان املسيح 
وعدهم كــام جاء يف انجيل متى بــأن أجرهم عظيم يف 

الساموات.
ويف املقابل نرى أن السيد املســيح طلب من اتباعه ان 
يكونوا حكامء كالحّيات، وبســطاء كالحامم. مبعنى أن 
يغلّب املؤمن عقله ويختبىء يف املســيح كام تفعل الحّية 
وتختبــىء يف الصخر عند الــرضورة وانه عىل املؤمن أن 
يفكر مبنطق ويسلخ عنه جلده العتيق، كام تفعل الحّية، 

ليخرج اىل حياة جديدة يلبس فيها انساناً جديداً.
عند االســالم، فقد تناول علامء الدين هذا املوضوع من 
باب القــرآن الكريم، اذ أن التصّور القرآين يف مســاحاته 
التعبرييّة الواسعة والعميقة واملعيوشة عن العقل والقلب، 
يثبت تالزمّية العالقة بينهام، بــل أكرث من ذلك، رضورة 
االقرتان بني هذين املحركني، فالقلب هو مركز الفهم والفقه 
ووســيلة التعّقل واالدراك كام جاء يف قوله تعاىل: »أفلم 

يسريوا يف األرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها«.
أما عند علامء السلوك والرتبية الروحية، نرى أن الروح 
هي مصدر الفعالية لكل من العقل والقلب، اذ أن الروح هي 
املحرّك االســايس لخاليا العقل وعضالت القلب فتنبعث 

الحياة من خالل االدراك والوعي واألحاسيس. 
امام كل هذه املقاربات الدينية والفلسفية والسلوكّية، 
هل يسلّم االنسان ذاته لذاته، أم يسلّم نفسه وقلبه وعقله 

للخالق؟ أم يقف متفرّجاً؟
هنا يبــدأ دورنا يف أخذ القــرار منفردين، متكلني عىل 
العقل واملنطق والقرار الشخ البحت من خالل االدراك 
والحدس او من خالل حكمة الرب او من خالل األثنني معاً.

هذا بحّد ذاته قــرار صعب وهنا يبدأ التحــّدي، فأمام 
القرارات املصرييّــة يف الحياة كالــزواج واملهنة والدين 

والهجرة... 
يجب عىل االنسان ان يعي أهمية اختياره ملا لهذا القرار 

الدور الحاسم يف اغلب االوقات يف تحديد مسريته
ان كان يف العمــل أو الــزواج أو املعتقــد ويف حياته 

املستقبلية عامة. 
هنا يســعني القول أنه اذا اســتند أخذ القرار عىل املزج 
بني املنطق والشعورالشــخ والخربات السابقة والقيم 
والتجارب التي يعيشها هذا الشخص وبني التسليم اىل الرب 
فســيكون القرار صائباً بنسبة عالية. وهنا أنصح كل فرد 
ينوي أخذ قراراً مهامً او هو عىل مفرتق طرق يف حياته أن: 

يجمع املعلومات الكافية عن املوضوع
يتجّنب اتخاذ القرار املبني عىل العاطفة فقط أو العقل 

فقط
يأخذ وقتاً كافياً لالستشارة قبل اتخاذ القرار يفكّر ملياً 
يف املوضــوع عىل املدى القريب والبعيد يقيس ســلبيات 

وايجابيات هذا القرار
يحدد االولويات ويبتكــر بدائل يف حال التعرث يقّيم اثر 
القرار وتعديله اذا اقتىض االمر وأن يكون قد طلب حضور 

الرب يف كل خطوة ينوي االقدام عليها.
يف الخالصة أقدر ان اقول بأن االشخاص الذين يتخذون 
قراراتهــم بناء عىل ما يهواه القلب ومــا يقتنع به العقل 
يحّققون نجاحاً كبرياً يف املجال املهني ويعيشــون حياة 

سعيدة ومستقرّة يف نهاية املطاف.
ويبقى التوفيق من عند الرّب!

ملاذا لم يُعلن »لودريان«
سما واحدا من الئحة العقوبات؟

صونيا رزق

كام يف كل زيارة يقوم بها أي مسؤول عريب او غريب اىل 
لبنان، إلجراء وســاطة بني افرقاء الداخل لتشكيل حكومة، 
تعود وســاطته من حيت ا خالية اليدين، ال حل وال مبادرة 
وال تقارب، بل »خربطة« عالقات من جديد، فريجع امللف اىل 
النقطــة االوىل، لكن هذه املرة ومع زيــارة وزير الخارجية 
الفرنســية جان ايف لودريان، توالت الخيبات السياســية، 
عىل وقع رفع الدعم عن املواد االساســية، مام يعني الجوع 
واملجاعــة واالنفجار االجتامعي. ويف املقابل، مل تهز كل تلك 
البشائر املخيفة أي مسؤول، اذ ال تزال الالمباالة سائدة بقوة، 
ما جعل الوزير الفرنيس يعــود اىل بالده من دون أي تفكري 
بالرجعة، بعد ان يئس مع رئيســه اميانويل ماكرون، منذ ان 
قّدمت باريس مبادرتهــا يف االول من ايلول املايض، يف ظل 
خالفات وتناحرات املعنّيني بتأليــف الحكومة، لكن زمن تلك 
املبــادرة طال، من دون ان تصل اىل اي خامتة ســعيدة، امل 
بتحقيقها الرئيس الفرنيس، فبقيت تدور يف دوامة التكاذب 
الداخيل، وترتاجع خطــوة خطوة اىل ان فرغت من محتواها 
بأيدي املعنيني بالتشــكيلة، ما جعل املســؤولني الفرنسيني 
يرفعــون العــرشة، وال يلتفتون اىل الــوراء ويغادرون غري 
آبهني، فكيف يهتمون ببلد وشعب تناساه مسؤولوه، من دون 
أي يشــعروا بأي آسف او خجل، من مســؤولني غرباء اثبتوا 

اهتاممهم ببلدهم اكرث منهم بكثري؟!
هذه املشاهد انتجت فشالً ديبلوماسياً للسياسة الفرنسية 
الخارجية، عىل الرغــم من مواكبتهــا مبجموعة عقوبات 
ملسؤولني لبنانيني مل يأبهوا لها، وإال لكانوا نفذوا بنود املبادرة 
الفرنسية، وفق ما ترى مصادر سياسية مطلعة عىل لقاءات 
لودريان االخرية، فيام عــىل ارض الواقع مل يرّف لهم جفن، 
فالسياسة الفرنســية املعتادة عىل الحوار والهدوء، والكالم 

واملختار  واملهــذب  الرصني 
بدقة ال ينفع، مع املتناحرين 
واملغانم  الحصــص  عــىل 
الجبنة  قالب  املتبقية، مــن 
تقان،  ب واملــّوزع  املأكــول 
عىل قاعدة »هــذا يل وهذا 
لك«، فيــام كان من االجدى 
أال يكتفــي الوزير الفرنيس 
الذي ال  الكالمي،  بالتهديــد 
السياســة،  يخيــف ثعالب 
عىل حّد قــول املصادر التي 
إكتفى  االخــري  بــأن  ترى 
كعادتــه بالتوبيخ والتلويح 

بالعقوبات، من دون ان يطلق االسامء الواردة عىل الئحتها، ما 
جعلنا نشعر وكأنها أسامء وهمية، او فقط للتهديد الكالمي، 
سائلة ملاذا مل تعلن االســامء الـ 46 التي اعلنوا عنها، وتضّم 
نواباً ورجال اعامل ومستشارين سياسيني واعالميني؟، وما 
الذي ينتظرونه؟، مشــرية اىل اّن اعالن إسم واحد كان غرّي 
االتجاهات السياسية بالتأكيد، النهم مل يشعروا بالوجع بعد، 
وهذا االمر خذل الشــعب اللبناين الذي إنتظر زيارة لودريان 
بشــغف، معتقداً انها ســتقلب املقاييس و »تفش خلقهم«، 
لكن ما حصل قىض عىل آخر امل للبنانيني، الذين يتحرّضون 
ســوأ وهو رفع الدعم نهاية الشــهر الجاري، وهذا يعني  ل

إنفجارات بالجملة من نوع آخر.
وإعتربت املصــادر املذكورة بأّن مبادرة ماكرون ســقطت 
بالرضبة القاضية، خصوصاً بعد زيارة وزير الخارجية الذي 
تيان بالحل، لكن ويف ظل ما كّرره وتلقى  أرســلته باريس ل
يف املقابل اجوبة مكّررة ســبق ان سمعها، عمل ديبلوماسياً 
تحت شــعار »اذا القايض رايض فلامذا اُتعب نفيس«، وعىل 
الرغم من محاوالته ووســاطاته فلم يفلح، فهو إكتفى هذه 

املرة بتشبيه لبنان بسفينة »التايتانيك« الغارقة، والقول بأّن 
مشكلة املســؤولني اللبنانيني داخلية وليست خارجية، وهي 
مبنية عىل االنتقام املتبادل والحقد الدفني، امام انهيار وطن 
ذا بهذا التشبيه مل يحرّك  وشعب ال يبايل بهام أي مسؤول، ف
شعور املتخاصمني، بل زادهم ربحاً وانتصاراً عىل بعضهم كل 
من زاويته، النهم فازوا بعد إســقاطهم املبادرة الوحيدة التي 

إلتفتت اىل حالة بالدهم املزرية.
وختمت املصــادر عينها، بأّن زيارة لودريــان والتوقعات 
التي ُوضعت لها، جعلت الرئيس املكلف ســعد الحريري يفكر 
باالعتذار لساعات، النه تّوقع منها الكثري يف االطار السلبي، 
منتظراً تهديداً مخيفــاً للجميع عرب العقوبــات، لكن وبعد 
ساعات تحّولت تلك الفكرة اىل مناورة، اىل ان اسقطتها عني 
التينة واملختارة، فلّبى بيت الوســط طلبهام رسيعاً، بالتزامن 
مع وســاطة اماراتية، عرب محادثــات اجرتها مع الرياض، 
ينتظــر نتائجها الرئيس املكلف، وعليه ســُيبنى عىل اليشء 
مقتضاه، وإال سيعود ليفكر باالعتذار اذا اتت النتائج سلبية، 
عىل ان يتجه نحو شــّد العصب السنّي، تحضرياً لالنتخابات 
النيابية املقبلة، ليكسب شعبية كبرية تجعله بطالً يف بيئته. 

سرائيل« واملناورات لن تنفع في وجه  « 
قة... توحيد املسارات في املن

فاطمة شكر

تتسارع األحداث عىل الجبهة مع الجنوب 
بعد الكالم الذي أطلقــه األمني العام للحزب 
الســيد حســن نرصالله يف يــوم القدس 
العاملي، فقد حّذر قوات اإلحتالل من ارتكاب 
أي حامقــة تحت غطاء املنــاورات، وأكد أن 
املقاومة »لن تــرتدد يف الرد عىل أي حامقة 
قــد يرتكبها جيش اإلحتــالل عىل األرايض 
أن  خاصة  معلومــات  وأفادت  اللبنانيــة«، 
املقاومة أعلنت حالة اإلستنفار القصوى يف 

صفوفها عىل الحدود مع فلسطني املحتلة.

ويف معلومــات خاصــة، أكــد خبــري 
اســرتاتيجي أن خيار الحرب مســتبعد يف 
الجنوب عىل الحدود مع فلســطني املحتلة، 
بها  يقوم  التــي  العســكرية  املناورات  وأن 
جيش اإلحتالل اإلرسائييل يُخفي شــيئاًما، 
موجه  العسكرية  العمليات  خيار  يكون  وقد 
أو )الجوالن(.  الجبهتني )غزة(  باتجاه إحدى 
وتابع الخبري اإلســرتاتيجي أن كل الخيارات 
صــارت مفتوحــة وأن أي عمل عســكري 
ومواجهــة مــع العدو صــارت مطروحة، 
خصوصاً بعــد اإلرتيــاح اإلقليمي والدويل 
واملفاوضات التي تجري بني إيران وأمريكا من 
جهة وبني السعودية وإيران من جهٍة أخرى، 
إضافة اىل املحادثات بني السعودية وسوريا، 
وهذا ما أغضــب »إرسائيل« وأثار انزعاجها، 
وهي تحاول من خالل رضباتها وإعتداءاتها 

خلــط أوراق املنطقــة من جديــد وتوريط 
الواليات املتحدة ودفع املنطقة للحرب، و تابع 
أنه عىل الرغم من الجو املشحون بني أمريكا 
ونتنياهو إال أنها لن تكون سلبية معه مهام 

تكن األسباب.
وكانت قــوات االحتــالل اإلرسائييل، قد 
األضخم  »املناورات  تنفيذ  األحد،  بدأت صباح 
يف تاريخه«، والتــي تحايك حربًا عىل عدة 
جبهات، وقالت قنــاة »كان 11« العربية، أن 
عىل  حرب  ســيناريوهات  تحايك  املناورات 
جميع الجبهات يف الشامل والجنوب والضفة 
الغربية. وأضافت أن قوات نظامية واحتياط 
باإلضافــة للفــرق العســكرية املختلفة، 
ستشــارك يف املنــاورات، وأوضحت القناة 
الطوار ووزارة  الحرب وســلطة  أن وزارة 
الخارجية وأذرع األمن املختلفة، ستشــارك 

أيضاً يف املناورات التي تستمر شهًرا.
 »القنــاة اإلرسائيليــة« أشــارت اىل أن 
املناورات ســتحايك عملية توغل واســعة 
النطاق يف عمــق »العدو« وفق قدرات هيئة 
األركان وعمليات للقوات الخاصة، كام سيتم 
التدرب عــىل اإلنتقال الرسيــع من الوضع 
، وتابعت إن  الروتينــي إىل حالة الطــوار
طواقم ســتعمل الســتخالص العرب خالل 
املناورات للتأكد من عدم تكرارها يف الحرب 

الحقيقية.
ظل  يف  اإلرسائيليــة«  »املنــاورة  وتأيت 
حتــالل يف القــدس، ومحاولة  تصعيد ل
طرد عائالت فلسطينية من منازلها يف حي 
الشــيخ جراح، والهجوم عــىل املصلني يف 

. املسجد األق
يبدو أن إرتفاع اللهجة والصوت والتهديدات 
التي أطلقــت من الجهــة اللبنانية والجهة 
جهوزية  تُظهر  العدو  تجاه  ب الفلســطينية 
الجميع للقيام بحرٍب فيام لو بدأت »إرسائيل« 
وقــررت شــن هجــوم عىل جبهــات هي 
ستحددها، لكن الســؤال الذي يطرح نفسه، 
متى وأين ســتجري املواجهة العســكرية؟ 
وهل ســنكون أمام خيار حرب يف املنطقة؟ 
ماذا عن الخطوات التي ستقوم بها أمريكا ؟ 
هل ستقف إيران مكتوفة اليدين خصوصاً أن 
منسوب التوتر مرتفع بينها وبني »إرسائيل«؟

يف املحصلــة ســتكون األيــام القادمة 
محط  »اإلرسائيلية«  العســكرية  واملناورات 
ما  أنظار العامل يف هذه املرحلة الحساسة، ف
الحــرب واملواجهة العســكرية، وإما عودة 

الهدوء الحذر اىل املنطقة!!!

سرائيل«؟ ما هي احتماالت الحر مع »
محمد علوش

قد تكــون »املنــاورات اإلرسائيلية« التي 
بدأت منذ ســاعات هي األكرب واألهم بتاريخ 
الكيان الصهيوين، ولكنها بكل تأكيد ال تعني 
اندالع الحرب مع لبنان خالل أيام، رغم أن هذا 
اً، كام كان يف الســابق،  اإلحتامل يظّل قا
وتحديداً منذ انتهــاء حرب متوز عام 2006، 
فهذا العــدو ال يؤمتن عــىل يشء، لذلك قد 
تكون مفهومة استعدادات املقاومة، تحسباً.

هي من املّرات النادرة التي يصبح فيها خرب 
»اســتنفار« املقاومة عىل الحدود الجنوبية 
متداوالً بكرثة يف وسائل اإلعالم، ولكن هذا 
 ، األمر بحسب مصادر مطّلعة مل يأت من فرا
فاملقاومة تقّصدت انتشــار خرب جهوزيتها، 
ألن الحرب اإلعالميــة مع العدو باتت مهّمة 
»اإلرسائيليني«  أن  عــىل  التأكيد  مع  للغاية، 
يدركون، قبل انتشــار الخــرب، أن املقاومة 
يف لبنــان جاهزة وحــارضة ومواكبة لكل 

مناورتهم الحربية.
هــي املــّرة األوىل التــي تُجــري فيها 
»إرسائيــل« مناورة تُحايك حربا شــاملة 
ضــد حزب اللــه و«حركة حــامس«، مع 
جميع  مــن  للصواريخ  مكثــف  إطــالق 
الســاحات عىل الجبهــة الداخلية، ومتلك 
املقاومــة يف لبنان معطيات تجعلها حذرة 
ولكن  الســابق،  من  أكرث  املناورة  هذه  من 
للحرب رشوطها وظروفها، وأسئلة تحتاج 
أصبحت  »هــل  شــاكلة  عىل  أجوبة،  إىل 
»إرسائيل« قادرة عىل خوض الحروب دون 

ر األمرييك؟«.
»اإلرسائيليني«  أن  إىل  املصــادر  تُشــري 
ممتعضون للغاية من إدارة الرئيس األمرييك 
جو بايدن بســبب امللف اإليــراين، خاّصة 
بعد أن ســمعوا تأكيــدات أمريكية باقرتاب 
العودة إىل اإلتفاق بشــكله السابق، أي من 
دون إدخال أي ملف جديــد عىل التفاوض، 
وهو ما كانت »إرسائيــل« تُطالب به طوال 
الفرتة املاضيــة، لذلك هناك مــن يقول أن 
»اإلرسائيــيل« يريد تخريب مــا يتم العمل 
عليه بني األمريكيني واإليرانيني، وهو ال ميلك 
وسيلة لذلك سوى رفع حرارة املواجهات يف 
محيطه، وهو ما بدأ العمل عليه يف القدس، 
وما ســيحاول العمل عليه مع حزب الله يف 

الجنوب.
وتضيف املصادر: »يعتقد أصحاب هذا الرأي 
أن »اإلرسائيليني« يعلمون أنهم بحاجة ماّسة 
إىل الدعم األمرييك يف أي مواجهة، ولكنهم 

يعتربون أن الواليات املتحدة األمريكية، بحال 
اندلعت الحرب، ستدعم »إرسائيل« ولو عنوة، 
ألن تركها لوحدها هو من سابع املستحيالت، 
وبالتايل قد  يكون مــن املمكن جّر الواليات 

املتحدة إىل الحرب«.
املصادر،  بحسب  يقول،  من  هناك  باملقابل 
أن »اإلرسائيليني« ال ميلكون جرأة الدخول يف 
حرب دون الضوء االخرض األمرييك، خاّصة 
يف ظّل هذه الظروف التي ترفض فيها اإلدارة 
األمريكية التصعيد يف املنطقة بشكل كامل، 
مشــرية إىل أن هؤالء يستندون إىل الرسائل 
التي أرســلها بايدن إىل دول الخليج العريب 
التصعيد وكبح  املاضية برضورة منع  باأليام 
جامح التوتــرات، وهذا ما يؤكــد أن بايدن 

يريد الهدوء لتحقيق النجاح يف امللفات التي 
يعمل عليها، خاّصة أنه يسعى إلنهاء املسألة 
اإليرانيــة للتفر إىل ملفــات مهّمة للغاية 

بالنسبة إليه.
ال شــّك أن »اإلرسائييل« يُعاين من أزمات 
داخلية قد تجعلــه يّتجه إىل انتخابات نيابية 
خامســة، وال شــّك أنه يعيش القلــق جرّاء 
والواليات  إيــران  بني  اإليجابية  املحادثــات 
واململكة  إيــران  أو بني  األمريكيــة،  املتحدة 
ن الهروب إىل  العربية الســعودية، لذلك فــ
ا  األمام بالنسبة إليه لن يكون إال بالتصعيد، إ
يبقى الســؤال هو ما إذا كان التصعيد سيصل 
إىل حدود الحرب أم سيبقى مربوطاً مبا يجري 
القدس من جهة، واملناورات والرســائل  يف 

الصاروخية يف سوريا من جهة أخرى.

وهبه استقبل رئي بعثة اللجنة الدولية
لي االحمر في زيارة وداعية  لل

اســتقبل وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومة ترصيف 

االعامل رشبــل وهبه، رئيس بعثة اللجنــة الدولية للصليب 

االحمر يف بريوت، كريســتوف مارتن يف زيارة وداعية، بعد 

انتهاء مهامه يف لبنان.

ومتنــى وهبه ملارتن النجاح والتوفيــق يف مركزه الجديد، 

مشــيدا ب«الدور الذي يقوم به الصليــب األحمر الدويل يف 

لبنان واملساعدات االنسانية التي يقدمها دون متييز«.

نئة بالعيد ورسالة من هنّية تلق برقيات ت
ا و بري التق الجسر  وبح مع الخازن ا

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري 
التينة،  الثانية يف عني  الرئاســة  يف مقر 
عميد املجلس العام املاروين الوزير السابق 
وديــع الخازن. حيث تــم عرض لالوضاع 

السياسية. واملستجدات  العامة 
وشدد الخازن يف دردشة مع االعالميني 
تأليف  املعنيون يف  »ان يرسع  عىل وجوب 
الحكومة إلزلــة جميع العوائق التي تؤخر 
انقاذ  عىل  قــادرة  تكون  حكومــة  إنجاز 
لبنان وعىل وقف انهيار االوضاع املعيشية 
واالقتصاديــة واملاليــة، إنجــاز حكومة 
اللبنانيني  ثقــة  اعادة  عــىل  قادرة  تكون 
بلبنان  العامل  وثقة  بالدولة ومؤسســاتها 

ودوره«.
العدوانية  »املامرســات  الخــازن  ودان 
االرسائييل  االحتالل  قــوات  ترتكبها  التي 

.» االق واملسجد  القدس  يف 
كــام التقى الرئيس بــري رئيس مجلس 

الجرس. نبيل  املهندس  واالعامر  اء  اال
عــىل صعيد آخــر، تلقــى الرئيس بري 

رســالة من رئيس املكتب السيايس لحركة 
حامس اســامعيل هنيــة رشح فيها آخر 
القدس  االوضــاع يف مدينــة  تطــورات 
االرسائيلية  العدوانيــة  وتصاعد  املحتلــة 
ومامرساتها التعســفية وآخرها ما يجري 

الشيخ جراح. االق وحي  املسجد  يف 
وشــدد هنية يف رســالته اىل الرئيس 
االمتان  تكــون  »ان  وجــوب  عــىل  بري 
املرصوص  كالبنيان  واالســالمية  العربية 

االرسائيلية«. العدوانية  مواجهة  يف 
بالتهنئة  رســالته  يف  هنية  توجه  كام 
مــن الرئيس بري ومن اللبنانيني ملناســبة 

املبارك. الفطر  عيد 
وحلول  املبارك  رمضان  شــهر  وملناسبة 
عيــد الفطر املبــارك أيضا، تلقــى رئيس 
املجلــس برقيتي تهنئة مــن رئيس مجلس 
الغنويش  راشــد  التونيس  الشــعب  نواب 
االتحادي  الوطنــي  املجلس  رئيــس  ومن 
صقر  املتحدة  العربيــة  االمارات  دولة  يف 

الغباش.

ة الوزارة لعت عل خ »لجنة التربية« ا
الجراء االمتحانات الرسمية

الرتبية  لجنــة  عقــدت 
الوطنيــة والتعليــم العايل 
والثقافة، جلسة يف العارشة 
برئاسة  امس  ظهر  قبل  من 
النائبــة بهيــة الحريــري 
وحضور وزير الرتبية طارق 
محمد  والنــواب:  املجذوب 
بقرادونيان،  آغوب  نرصالله، 
ابو  والياس  طرابليس  ادغار 
صعب. كام حرض املدير العام 
والباحثة  يرق  فادي  للرتبية 

الرتبوية ساره سنجر.
عىل  اللجنــة  واطلعــت 

الخطة املعدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم 
العايل الجراء االمتحانات الرســمية يف ظل 

جائحة كورونا.
وشــددت اللجنــة عــىل أهميــة اجراء 
االمتحانات الرســمية. وأكدت اســتعدادها 
ملســاعدة الوزارة من النواحي كافة النجاح 

هذه االمتحانات وخصوصا للمرحلة الثانوية.

اما يف ما يتعلق بالشهادة املتوسطة التي 

اخــذت الوزارة قرارا باجرائهــا يف املدارس، 

التأكد مــن فعالية  اللجنة عــىل  شــددت 

الشــفافية  ناحية  من  املتخــذة  االجراءات 

واملساواة بني مختلف املدارس واملناطق.
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ارها وض سورية وانت ن
غالب قنديل 

الهســتريي عىل  بل  العصايب  الفعل األمرييك  رّد 
بعض الدعــوات الغربية والدولية إلعــادة التواصل 
مع دمشــق، والرئيس بشــار األســد بالذات، ميّثل 
برهانــا متجددا عىل انتصار ســورية وثباتها قلعة 
للتحرر الوطني واملقاومة يف الرشق العريب، يخ 
املستعمرون من قيامتها وتعاظم قوتها بقيادة قومية 
تحّررية، خربوا صالبتهــا وجذرية التزامها القومي 
بقضية تحرير فلسطني ورفض الهيمنة االستعامرية 
الرتاب«  الصهيونية، وكذلك احتضانها لجميع »أخوة 
يف املرشق ويف سائر البالد العربية، وانحيازها املعلن 

لنزعة التحّرر والعدالة يف كل مكان من العامل.
أوال: إن وضوح هوية القيادة الوطنية الســورية 
ودرجة صالبة الرئيس بشــار األسد والتزامه املبديئ 
وثباته القومي التحرري، هي عربة السنوات املنرصمة 
التــي صفعت جميــع املشــاركني يف خطة تدمري 
سورية، من مراكز التخطيط االستعامرية العمالقة 
يف الغرب، إىل الحكومات العميلة التابعة يف املنطقة 
وسقط املتاع من عمالء صغار وأبواق وأقالم مأجورة، 
يرتنحون ويتخبطون يف الفشــل والخيبة يف ختام 
أعوام من الوهم والهلوســة حول إســقاط سورية 
وإطاحة رئيسها املقاوم.. وما أقبح ما ميثله يف تلك 
والحناجر  األقالم  من  االستعامر  »جحوش«  الجوقة 

املنفوطة واملثقوبة يف لبنان.
يجب أن يصاب الحلف املعــادي وعمالؤه بالرعب 
من مالمح انتصار ســورية ونهوضهــا. فتكالبهم 
بقيادة اإلمرباطورية األمريكية كان حصيلة إدراكهم 
ملا متثله القلعة السورية يف املنطقة العربية كمركز 
تحّرري مشّع بوصفها قلب املرشق والعروبة النابض.

الرئيس بشار  ثانيا: متّثل نهضة ســورية بقيادة 
األســد رافعة قوية لنزعة التحــّرر ولخيار املقاومة 
يف املنطقــة. والنيل من ذلك الدور التاريخي كان يف 
صلب التخطيط االســتعامري الصهيــوين الرجعي 
الصلبة  القومية  قيادتها  واستهداف  لتدمري سورية، 

ورئيسها العرويب املقاوم.
 يــدرك املخطّطــون االســتعامريون والصهاينة 
مغزى هذا التحول ونتائجــه الهائلة، وهم يتذوقون 
مرارة الخيبة. وبقدر ما كانت الحرب عىل ســورية، 
بجميع  فصولها وأدواتها، بؤرة استنزاف ومستنقعا 
دمويــا موحــال يف املنطقــة، اســتثمره الحلف 
االســتعامري الصهيوين الرجعــي، وأنس لحصاده 
ن نهوض ســورية يبعث  من الدم والخراب واملوت، ف
لدى جميع هؤالء شــعورا عميقا وشامال بخيبة مرّة 
وهزمية مربمــة، وهم يدركون أن مــا بعد نهوض 
القلعة السورية وتعافيها، هو بالتأكيد غري ما قبله، 
وأن هذا املنعطف النوعي يف مســار الرصاع سيدّشن 
تحوالت عميقة يف املحيط القومي وعىل مســتوى 
املنطقة والعامل، وهذا هو أمثن ِعرب التاريخ املعارص 
عن ســورية، التي مل تلقب عن عبــث »قلب العامل 

القديم«.
ثالثــا: إن اهم املزايا النوعية للنهوض الســوري، 
هي أن الجمهورية العربية الســورية متّثل واسطة 
العقد يف محور إقليمــي رشقي، يضم إيران والعراق 
ولبنان وفلسطني واليمن. وهذا التكتل اإلقليمي القابل 
للتبلور والنهوض، ستتبادل أطرافه أسباب القوة مع 
القلعة السورية، ويتنامى حولها يف جميع املجاالت 
االقتصاديــة ويف القدرات الدفاعيــة الرادعة كقوة 
هادرة، تفرض وجودها عىل مساحة املنطقة والعامل، 
والرئيس بشــار األسد بوعيه الرؤيوي التاريخي، هو 
من اطلق منذ ســنوات دعوة إىل التشــبيك اإلقليمي 
بني بلدان املرشق، عندما قــدم أطروحته عن البحار 

الخمسة.
هزمية الغزوة االســتعامرية الصهيونية الرجعية 
ضد سورية والرشق العريب ستولّد نتائج وتفاعالت 
نوعية، تنعكس عىل ميزان القوى، وتراكم املزيد من 
العوامل، التي ترجح كفة محــور املقاومة والتحرر 
املرشقي. فام يبذله أبناء شعبنا من دماء وتضحيات، 
يؤسس لحصاد تاريخي عظيم، ما بعده غري ما قبله، 
بتوافر اإلرادة التحّررية والوعــي، ويف ظل قيادات 
موثوقــة مجّربة. وألن انتصار ســورية يتزامن مع 
مزيد من التنامي يف قدرة الشــقيق اإليراين، وثبات 
ن  حلف املقاومة عىل ميثاق فلســطني املنتفضة، ف

رشقا جديدا يرتسم يف األفق، والغد لناظره قريب.

ــرة الــقــد ... لــنــ ـــرابـــلـــ تـــنـــتـــفـــ
جهاد نافع

شــهدت مدينة طرابلس، الول مرة منذ العام 2006، حراكا 
القدس، استنكارا لجرائم  شعبيا نرصة لفلسطني وعاصمتها 
الصهاينة وتدنيسهم املسجد االق اثر اعتداءات جنود الغزاة 
اليهود عىل املسجد وشعب فلســطني، يف ظل تخاذل عريب 
مقيت فضح املهرولني نحو التطبيع مــع الكيان الصهيوين 

االغتصايب املصطنع فوق ارض فلسطني سوريا الجنوبية.
من ســنوات غابت عــن مدينة طرابلس هــذه التحركات 
الشــعبية الوطنية والقومية التي تعيد القضية الفلسطينية 

اىل موقعها كقضية قومية مركزية.
ومنذ سنوات مل تشهد طرابلس حراكا عىل مستوى القضية 
الفلسطينية حيث كانت مدينة طرابلس يف تاريخها العريق 
اوىل املدن املرشقية العربية التي تتحرك شــوارعها من اجل 

فلسطني منذ غرز الكيان الصهيوين يف جسد االمة.
الطرابلسيون تحركوا وتحركت معهم املشاعر القومية التي 
التهبت عىل وقع املشاهد الدموية املجرمة التي يرتكبها العدو 

. يف حرم املسجد االق
ويف اعتقاد قوى وطنية وقومية ناشــطة يف الشامل، 
ان حــراك طرابلس هو بداية االنتصار عىل املؤامرة الداخلية 
التي خططت وال تــزال تخطط اللهاء املــدن الوطنية عن 
القضية املركزية وإشــغال املواطنني بلقمة عيشهم وصوال 
اىل تجويعهم بهدف تركيعهم امام لقمة العيش يك ينســوا 
فلســطني فيلتهون بتدبري امور املعيشــة اليومية ويرتاح 
الكيان الصهيوين بتمدد االفعى الصهيونية لتزيد من الخناق 
عىل اهل فلســطني بتطبيع عريب يكــرّس الكيان وميحو 

مــن ذاكرة العرب مســألة 
فلسطني.

باالمــس القريــب، كان 
شــبان من الجيــل الجديد 
شــعارات  اىل  ينجذبــون 
ان  بل  والتطبيع،  الســالم 
بعض هــؤالء بات يرى يف 
الصهاينة  مــع  التواصــل 
وجهــة نظــر، ومييل اىل 
التي  السياســية  الواقعية 
بالكيان  االعرتاف  اىل  تؤدي 
الصهيــوين ورمبا امليل اىل 
صهيونية  دولتــني  قيــام 
منطق  وهو  وفلســطينية 
الضعفــاء  املستســلمني 

الفاقدين لالنتامء القومي.
لكن ما شــهدته شــوارع طرابلس يوم امس، ومشاركة 
اجيال جديدة يف التظاهرات والوقفة القومية يف ســاحة 
عبد الحميد كرامي ) ساحة النور( اعاد فلسطني اىل الذاكرة 
لسنوات  والتمذهب  والتحريض  بالتشويش  استهدفت  التي 

عديدة.
ومن االهمية مبكان ان تتحول ســاحة النور اىل مساحة 
شــعبية من اجل قضية فلســطني ومن اجل القدس املدينة 
التي تتعرض البشع انواع الجرائم بحق املقدسات االسالمية 
واملسيحية، واعالن التضامن مع ابطال فلسطني كبارا وصغارا 
رجاال ونساء، الصامدين عزال يف وجه االلة الصهيونية التي 

يستقوون بها عىل النساء واالطفال.
بل من االهمية مبكان ان يشــارك يف طرابلس االشــبال 
واالجيال الصاعدة وتعود فلســطني هــي القضية والهاجس 
رغم مؤامــرة التفقري والتجويع والضغوط املعيشــية املالية 
االقتصاديــة التي متارس عىل اهل طرابلس والشــامل الذين 
ا مع املقاومة واملامنعة ورفض كل اشكال  كانوا وال زالوا دا

التطبيع التي تنتهي برتكيع وتدمري مجتمعنا.
 »اذكروا فلســطني«... من طرابلس قالها الطرابلســيون. 
وابناء الشــامل: »كونوا قوميني واعلنوا االستنفار ليس من 
اجل القدس واملســجد االق وحســب، بل من اجل املسجد 
االق وكنيسة القيامة ومهد املسيح ومن اجل فلسطني كل 

فلسطني«...

ب  كميـــــة من املحروقات الجي 
ري دوية املعـــــّدة للت حيـــــن وا ال

أعلنت قيادة الجيش ـ مديريــة التوجيه يف بيان لها انه: 
»بتاريخــي ٨ و9 /5 /2021 أوقفت وحدات الجيش املنترشة 
يف البقاع والشامل 7 مواطنني و5 سوريني، وضبطت ٤ آليات 
نوع فان وآليتني نوع بيــك أب باإلضافة إىل 3 دراجات نارية 
جميعها محملة بزهــاء 3200 ليرت من مادة البنزين، و1500 
ليرت من مادة املازوت، و320 كيســا من الطحني، وكمية من 

األدوية املعدة للتهريب إىل األرايض السورية.
رشاف  سلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع املوقوفني ب

القضاء املختص«.

الراعي ترأ قداسا في بازيلي سيدة لبنان
ري الركو ن كنيسة بيت مريم و ّ ود

ســـرا  ــع ســـام ا بــحــ م
ــة ــومـ ــكـ ــحـ بـــتـــشـــكـــيـــل الـ

ترأس البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي، قداس بداية الشــهر املرميي يف بازيليك ســيدة 

لبنان يف حريصا.
بعد االنجيل، تحدث الراعي عن »مكانة مريم واهميتها 
يف قلــوب اللبنانيني«، وعايدهم بعيد »االم الســاهرة«، 
مقدما الصالة اىل سيدة لبنان طالبا منها »حامية شعب 

يرزح تحت ثقل الصليب«.
ودعا السياسيني اىل »تأليف حكومة والبعد من االنانية 
واملصالح الشــخصية« مشددا عىل » دور الحياد الناشط 

يف خالص لبنان«.
بعد القداس، توجه الحارضون بتطواف حاملني متثال 
ســيدة لبنان من البازيليك اىل ســاحة املزار، حيث دشن 

البطريرك كنيســة بيت مريم وطريق الركوع املؤدي اليها 
عىل غرار طريق الركوع يف الربتغال وايطاليا واليونان.

اىل ذلك، عقد البطريــرك اجتامعاً عرب تقنية التواصل 
اإلكرتونية، مع أكرث من 200 مشارك من أركان املؤسسة 
املارونية لالنتشــار ومجالس مكاتبها الـ 17 يف العامل. 
وجرى خالل اللقاء، مناقشــة األوضاع العامة يف لبنان 
والتحّديات الكبــرية التي تواجــه اللبنانيني يف املرحلة 
الراهنــة، والحلــول املطروحة إلنقاذ البلــد، وما ميكن 
لالنتشار أن يفعل ملســاعدة الوطن األم عىل املستويات 
كافــة، وبخاصة عىل املســتوى االجتامعــي واإلغا 

بالتحديد.
من جهة ثانية، استقبل الراعي قبل الظهر يف الرصح 

البطريريك يف بكريك، الرئيس متام سالم، وعرض معه 

وضاع العامة عىل الساحة الداخلية، وكان توافق عىل  ل

»رضورة اإلرساع يف تشــكيل الحكومة للحد من االنهيار 

الحاصل يف لبنان«.

م الرا مستقب س

ا الست دعــا  الشيعي«  »املجل 
ــاء ــع رب ــرو يـــوم ا ـ ــوا  ـ ــر  ــ

دعت الهيئة الرشعية يف املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل، 
املؤمنني إىل اســتهالل شــهر شــوال لهذا العام غروب يوم 

االربعاء املوافق 12 ايار الجاري.
عىل كل من يشــاهد هالل شهر شــوال املبارك يف لبنان 

والخارج االفادة بشهادته من خالل االتصال باملجلس.

» ق »ا عل  االعتداءات  تستنكر  ووقفات  ينيين...  الفلس مع  تضامنه  ل  يُوا لبنان 
ة املواج مع  الشع  ببسالة  ــادت  أ وكلمات   .. العاملي«  القد  »يوم  أحيا  الله  ح 

لليوم الثالث عــىل التوايل، توالت تغريــدات وترصيحات 
اللبنانيني مســتنكرة االعتداءات املتكررة لسلطات  املسؤولني 
القدس ومدينة  الفلســطينيني يف  االحتالل االرسائييل عىل 

اقتحام املسجد االق والتعرض للمصلني.

 جنبالط: صفقة القرن تزداد عنفا ورشاسة

ويف الســياق، غرد رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد 
جنبالط عرب حســابه عىل »تويرت«: »يبدو ان صفقة القرن 
او الواليات االبراهيمية تزداد عنفا ورشاســة يف كل يوم يف 
مرشوع تهويد القدس العربية واإلســالمية وتدنيس الحرم 
الرشيف واســتباحته. والغريب صمت بعض االحزاب العربية 
يف الكنيســت وصمت العرب اجمعني وكأن ارض فلســطني 

اصبحت  حمل الفداء عىل مشارف االضحى«.

 رحمة: عىل ارسائيل
االلتزام بالقرارات الدولية 

اعترب النائب السابق اميل رحمة، يف ترصيح له عرب مواقع 
التواصل االجتامعي أن »اإلدانــات الكالمية ال تكفي، وحان 
أوان العمل اللزام ارسائيل بالقرارات الدولية ويف مقدمها حق 

العودة ومبدأ األرض مقابل السالم«.

 منصور: القدس تُذبح أمام مرأى العرب 

أشار وزير الخارجية األســبق عدنان منصور يف حديث 
إذاعي، إىل ان »الفلسطينيني أعطوا العامل درساً يف املقاومة 
وهم الذين يتعرّضون للتهجري والتجويع، عىل مرأى من العرب، 
والشعب الفلسطيني يعّول عىل نفسه، وهذه ظاهرة تستحق 
الوقوف أمامها مع توايل أجياٍل فلسطينية تزداد قّوة«. ورأى 
ان »القدس تُذبح اليوم أمام مرأى العرب وهي تُعامل بطريقة 
وحشية وظاملة وسط صمٍت كصمت القبور، وتحريرها يشكّل 

مقدمة لتحرير فلسطني«.

 منيمنة: دعم صمود أبطال فلسطني واجب  

قال رئيس »لجنة الحوار اللبناين - الفلســطيني« حسن 
منيمنة يف ترصيح: »ندعو الدول العربية إىل إيالء ما يجري 
عىل أرض فلسطني االهتامم الكامل واعالن الخطوات العملية 
الكفيلة بنرصة الشعب الفلسطيني يف كفاحه. ومن ضمنها 
الدول التي طبعــت عالقاتها مع االحتــالل إىل الرتاجع عن 
خطواتها حتــى اعرتافه بجرمية احتالل فلســطني واإلقرار 
بحقوق شــعبها كاملة . كام أن القوى واألحزاب واملجتمعات 
العربية مطالبة بالعودة إىل دعم وتأييد الشــعب الفلسطيني 

يف نضاله الدامي حتى تحقيق أهدافه كاملة ».
وختم »إن لبنان إذ يعرب عن تضامنه مع الشــعب الفلسطيني 
املناضل يف مقاومته لالحتالل الصهيوين، يؤكد أن فلســطني 
ليســت أمانة يف اعناق أبنائها فقط، بل هي أمانة يف أعناق كل 
األحرار يف العامل والعــرب يف مقدمهم، ونرصتها ودعم صمود 

أبطالها واجب الجميع«.

أ حمد قبالن: الواجب علينا االنتصار
للدم املظلوم 

أصدر املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن، البيان 
اآليت: »بينــام يندفــع الصهاينة بعتاتهم وترســانتهم نحو 
باحات املســجد األق وأحياء القدس الرشيف وفق عملية 
تطهــري عرقي مدعــوم مبجتمع دويل ومرجعيــات عاملية 
وإقليميــة ال تعرف إال لغة القتــل، وإذا بالهمجية التكفريية 
التي جريتها واشــنطن وحلفاؤها للذبح والفظاعات يف كل 
من العراق وســوريا وليبيا وأفغانســتان تنتقم عىل طريقة 
برابرة الوثنيــة وذئاب فجارها بقتل أطفال وفتيات يف كابول 
تربوا عىل محبة القدس وإغاثة فلسطني، وما نقموا منهم إال 
ألنهم شــيعة اإلمام عيل وأهل بيت النبي الذين قرن الله دينه 
ودين نبيه مبودتهم ورضورة النزول عىل واليتهم وطريقتهم. 
والعــدو بهذه املعركة عدو األمة وممــزق وحدتها الذي حول 
ســامحة اإلسالم إىل ســيف بخلفية عقلية خرافية حقودة 
طاملا كانت رشيكا لليهود وفتنتها ورأســا للوثنية الجاهلية 
والعبا أساســيا اليوم بيد واشنطن ووكالئها. والواجب علينا 
االنتصار للدم املظلوم وتأكيد عىل ســامحة اإلسالم ووحدة 
أهله وعصمة دمهم وأعراضهم ومناهضة املشّغل الدويل الذي 
يدير هذا العقل التكفريي ويدفع بــه نحو الفظاعات القذرة 

لتشويه عظمة اإلسالم الرحيم«.

 وقفات تضامنية 

نظم حــزب الله، إحتفاال بيــوم القــدس العاملي، تحت 
»مجمع  يف  تجمعنــا«،  و«القدس  أقــرب«،  عنوان:«القدس 
البحار« يف منطقة سبلني- اقليم الخروب، يف حضور أحزاب 

لبنانية وفصائل فلسطينية.
يات من القرآن الكريم للشــيخ حسني  اســتهل اإلحتفال ب
صقر، تاله النشــيدان اللبناين والفلســطيني، ثم نشيد حزب 
الله، بعدها قدمت »فرقة النرص« فقرات انشــادية من وحي 
املناسبة. ثم حرضت مجموعة من عنارص حزب الله يتقدمهم 
العلم الفلســطيني، وأدوا القســم لفلســطني أمام املنصة 

الرئيسية، عىل وقع املوسيقى العسكرية.
وألقيت الكلامت حيت خاللها »الفلسطينيون الذين يواجهون 
بصدورهم العارية آلة الحرب االرسائيلية«. واذ لفت اىل ان »الثورة 
واالستشهاد  والشهامة  بالبطولة  دروســا  قدمت  الفلسطينية 
واشعلت الثورة«، شدد عىل ان »فلســطني ال متثل الفلسطينني 

وحدهم«، معتربا ان »تحرير فلسطني هدية من الله«.

 يف صيدا 

النائب  النارصي  الشــعبي  للتنظيم  العام  شارك األمني 
أسامة سعد يف الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني 
املنتفض يف األرض املحتلة، التي دعا اليها »اللقاء السيايس 
اللبناين - الفلســطيني« يف صيدا والجنوب، يف ســاحة 

الشهداء يف صيدا. 
وألقى سعد كلمة قال فيها: »نوجه التحية اىل شعب فلسطني 
ا يوجهون لنا اليوم رسائل بالغة  وشابات القدس وشــبابها ا
األهمية. يقولون إن مســرية التطبيع الرســمي العريب سوف 
تسقط، وسوف يســقطها ثوار فلسطني، وتسقطها انتفاضات 
الشــعوب العربية ضد انظمة التطبيع والفساد. رسائل بالغة 
االهمية يوجهها شعب فلسطني، منها ان املقاومة الفلسطينية 
وجدت لتبقى وسوف تبقى، وما اخذ بالقوة ال يسرتد بغري القوة.

ومن رسائل شعب فلســطني ايضا أن مواجهة قوى االستبداد 
واجــب، ومواجهة املحتل الغاصب والطغمــة الحاكمة واجب، 
وعلينا ان نقوم به. نحن لن نحرر ارضنا من اجل ان يســتبد بنا 
طغاة ونهابون وفاســدون، بل نحن نســتعيد كرامتنا الوطنية 
وكرامتنا االنســانية. ومن رســائلهم ايضا أن الشعب يجب أن 
يكون موحــدا يف مواجهة االحتالل واالســتبداد واالحتكار، 
ونحن أبناء شعب فلســطني نواجه العنرصية الصهيوينة وكل 
اشــكال التعصب واالقصاء الذي ميارســه كيان العدوان. ومن 
الرسائل ايضا تقول لنا فلسطني إن التعصب الطائفي واملذهبي 
ال يخــدم اال االســرتاتيجية الصهيونيــة كام يعطــي الكيان 
الصهيوين املرشوعية. وتقول لنا فلســطني: يا شــعب لبنان 
وشعوب األمة العربية انبذوا التعصب الطائفي واملذهبي، فهو 
مصدر الفنت والحــروب األهلية، ولن يكون التعصب ابدا نصريا 
لشعب فلسطني، فالتعصب يبدد طاقات األمة ويفتتها ويعطي 

مرشوعية لهذا الكيان الغاصب«.

 يف مخيم عني الحلوة 

نفذت وقفة تضامنية مع »الشــعب الفلســطيني املنتفض 
يف القدس وكل فلســطني«، بدعوة من هيئة العمل الفلسطيني 
املشرتك، يف ملعب أبو جهاد الوزير يف مخيم عني الحلوة، شارك 
فيها ممثلو األحزاب اللبنانية والفصائل الفلســطينية، وتخللتها 
كلمة ترحيب لعريف الوقفة عبد أبو صالح من اللجان الشعبية، 
وكلمة للشيخ جامل خطاب عن »الحركة اإلسالمية املجاهدة«، 

ومطيع غبورة عن التنظيم الشعبي النارصي.
وحيت الكلــامت »املرابطني يف األقــ الرشيف، الذين 
يناضلون مــن أجل اســتعادة أرضهم يف مواجهــة العدو 

الصهيوين«.
وقــال غبورة: »لطاملا كانت فلســطني قضيتنا األوىل التي 
يستحيل تهميشها أو املساس بقدسيتها نحن نرفع اىل بطالت 
القدس وكل فلســطني وابطالهام ألف تحية. فأنتم تخوضون 
املنازلة الكــربى وتضخون الــدم يف رشايــني األمة كلها، 
لتزهر  الزكية  بالدماء  التحرير وتســقونها  أغراس  وتزرعون 
االنتصــار. نحن معكم حتى تعود أرضنا العربية من النهر إىل 
البحــر«، مضيفا »دربكم درب النضــال املرشف والتضحيات 
الغالية، نستبرش خريا عندما نراكم صفوفا مرفوعي الهامات 
بــال خوف. ثبت الله أقدامكم عىل هــذا الدرب، ونرصكم عىل 

املحتل الغاشم«.

ني الحلوة ي  ة يف م روب و لي ال زب الل يحت بيوم القد يف سبلني  ا
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القضاة واملحامون...
رائف مواقف و

املحامي نارض كسبار

 الكرافات 

يروي النقيب رميون عيد انه يوم كان ال يزال يف مكتب 
املحامي املرحوم الياس سالمة، اشرتى »كرافات« جميلة 
جدا من محالت جوزيف عيد، وكان فرحا بها. ويضيف ان 
االستاذ سالمة دخل عليه مرة وابتسم ابتسامة عريضة 
وهو يومئ اىل الكرافات. فنظر اليه النقيب نظرة تعجب، 

فقال له املحامي سالمة:
ـ تسألني ملاذا ابتسم... سوف اخربك ما حصل معي...

اتصــل يب وزير االقتصاد فيليب تقــال طالبا مني املرور 
بــه يف ارسع وقت اىل الوزارة اذا امكــن فأعلمته انني 
حرضت اىل املكتب لعدة دقائق بثياب »سبور«. فأرص عىل 
حضوري الستشــاريت يف امر ال يحمل التأجيل. فذهبت 
اىل الوزارة ووقفــت بانتظار وصول املصعد للوصول اىل 
مكتبه اال ان البواب كان يرمقني بنظرة استخفاف ويفتح 
باب املصعد امام غريي ثالث مرات متتالية. عندها هجمت 
ودخلت املصعد وفور وصــويل اىل الطابق حيث الوزير، 
طرقت البــاب الخاص دون ان امر بالســكرتري والبواب 
يراقبنــي، ففتح الوزير الباب ورحــب يب ترحيبا خاصا، 
وبعد انتهاء االجتامع خرجــت فوجدت البواب بانتظاري 

وكان يخ من رصفه من الخدمة بسببب ما فعل...
فســألته عن سبب ترصفه بهذا الشكل فأجابني: النني 

رايتك ال تلبس كرافات.
ويضيف النقيب عيد: ومنذ ذلــك اليوم اصبح املحامي 
الياس سالمة يلبس الكرافات بصورة متواصلة حتى ولو 

كان ذاهبا اىل السينام.
* * *

 نحنا دياب الغابات 

كان املحامــي املرحوم جوزيف بشــارة الخوري، ابن 
االخطل الصغري يتحىل بــروح النكتة. يروي ان االخوين 
رحباين، وهام عىل عالقة قرابة معه، كانا يعمالن عىل 
كتابة مرسحية يف غرفتهــام عندما دخل احد خفافيش 
الليل من الشــباك. فانبطحا ارضا وبدآ مبناداة والدتهام 
الخراجــه. ويف هذا الوقت كانت االذاعــة اللبنانية تبث 

اغنية من تأليفهام حيث فيها مقطع:
ـ نحنا دياب الغابات.

* * *
 هل يستحق الرحمة 

يروي املحامي يوسف الخطيب ان عدة اشخاص دخلوا 
عىل ابن عباس وهو من صحابة الرسول، فسأله االول:

ـ هل يستحق القاتل عن سابق تصور وتصميم الرحمة؟
فأجابه بالنفي.

ثم سأله آخر:
ـ هل يستحق القاتل عن سابق تصور وتصميم الرحمة؟

فأجابه بااليجاب.
وبعد ذهابهام تقدم منه احدهم وسأله قائال:

ـ لقد قلت لالول انه ال تجــوز الرحمة عىل القاتل يف 
حني انك قلت للثاين انها تجوز فكيف ذلك؟

فأجابه ابن عباس قائال:
ول النه مل يرتكــب جرميته بعد  ـ لقــد قلت ذلك لــ
وجاء يســألني قبل ارتكابها. ويف حني ان الثاين سبق له 

وارتكبها.
* * *

 معي اليل ما معي 

التقى املهندس اسعد باخوس املحامي جوزيف االخطل 
الخوري فرآه يضــع يده يف جيبه وكأنه يفتش عن يشء 

فسأله مازحا:
ـ شو طلع معك؟

فأجابه االخطل، يف اشارة اىل انه مل يجد ماال:
ـ طلع معي اليل ما معي

* * *

 اسمحوا لها تفتح متا 

كان املحامي طانيوس رزق مــع بعض اصدقائه عىل 
شــاطئ البحر وكانت فتاة ووالداتهــا تحاوالن اصطياد 
السمك بالصنارة، وتتكلامن بصورة متواصلة، ومل تلتقطا 
اية ســمكة، يف حني متكن صيادون آخرون من اصيطاد 
العديد من االســامك، وراحت الفتاة تتذمر وتشكو االمر 

فقال املحامي رزق:
صيادة بتشي هام وما سكتت هيي وإّما
حتى تعلق السمكة اسمحو لها تفتح متا

* * *

 أهمية الصدق 

من الصفات املهمــة يف هذه الحياة: الصدق واالمانة. 
ويف هذا املجال يقول البطريرك هزيم ان اســوأ اصناف 
الناس هام الســارق والكذاب فــال تعرف متى يرسقك او 

يكذب عليك.
واملعروف عن املحامي الكبري منري شحادة انه صادق.

دخل مرة احدى الدوائر الرسمية بهدف انجاز معاملة 
فقال للموظف ان موكله قد تو يف لندن. فطلب منه 
املوظف املســتندات الثبوتية. فأجابه انه ليس بحوزته 
. وازاء  اية مســتندات ولكنه يؤكــد ان موكله قد تو
تعجب املوظف بادره املحامي شــحادة بيشء من الثقة 

قائال:
ـ خلص وجــدت االثبات..عندما تو موكيل كنت يف 

لندن وحرضت جنازته.
* * *

 ليش نحنا وين راكعني 

يف جلســة مهمة ضمتنــا ورئيس هيئــة الترشيع 
والتحديث يف مجلس النواب املحامي اوغســت باخوس 

والصحايف جورج جرداق، واملحامي مطانيوس عيد. 
ويف معــرض انتقاده لبعض النســوة اللوايت يطال 
بحقوقهن دون حــق يقول الكاتب جورج جرداق ان املرأة 
مرأة. ويروي يف  العظيمة هي تلك التي متارس دورها ك
هــذا املجال انه رأى رجال يقوم بتنظيف االواين فســأله 
عن زوجته فأجابه انها تحتيس كأسا من الويسي عند 
الجريان. وبعد قليل حرضت الزوجة واستغربت كيف انه 
مل ينظف برسعة جميع االواين. وعندما سألها جرداق اين 

كانت اجابته:
ـ كنت عند الجريان نتداول يف موضوع حقوق املرأة.

وعندما ســمعه املحامي مطانيوس عيد ضحك قال ان 
امرأة رصخت يف وجه زوجها قائلة:

ـ لو بتعرفوا قيمتنا كنتو برتكعوا تحت رجلينا.
فأجابها:

ـ ليش نحنا وين راكعني؟

ورية القوية« بح امكان الدعم مع »الجم
ـــــــــــــــار تفقـــــــــــــــد مراكـــــــــــــــ الدفـــــــــــــــا املدنـــــــــــــــي  خ
ــــــو  ـــ ـــ ـــ ــــــة يش ـــ ـــ ـــ رع ــــــري وم ـــ ـــ ـــ ــــــ والغبي ـــ ـــ ـــ ـــــــــي املرف ـــ ـــ ف

تفقد املديــر العام للدفاع املــدين العميد 
رميون خطار، العنارص الذين يتابعون تنفيذ 
مهامتهم يف مرفأ بريوت منذ 9 أشــهر من 
دون انقطاع، بالتنسيق والتعاون مع الجيش 

وإدارة املرفأ.
التي  الجوالت  إطار  الزيارة يف  وتأيت هذه 
يقــوم بها خطار عىل مراكــز الدفاع املدين 
العامة وشــؤون  اوضاعها  لالطالع عــىل 
عنارصهــا مــن موظفــني ومتطوعــني، 
واالستامع إىل مشاكلهم يف ظل األزمات التي 

متر بها البالد وانعكاساتها عىل املديرية.
ثم جال خطار يف مركــز الغبريي وتفقد 
أوضاعه. وكان زار مركز مزرعة يشــوع يف 

السياق عينه.

وأعطى خطــار توجيهاته للعنارص لجهة 
لتلبية  البقاء عىل جهوزيــة تامة  »رضورة 
نداءات املواطنني بالرسعة املطلوبة، ومتابعة 
العمــل باملناقبية املعهودة عــىل الرغم من 

الصعوبات التي فرضتها الظروف القاهرة«.
والتقى خطار  وفًدا من تكّتل »الجمهورية 
 ، القوية«، ضّم كال من النواب: بيار بو عا
وهبه قاطيشا، إدي أيب اللمع وعامد واكيم 
حيث جرى تداول شــؤون وشــجون  الدفاع 
املــدين . وتباحث املجتمعون بحســب بيان، 
يف »إمكان دعم هذه اإلدارة، وُســبل تأمني 
املرحلة  االحتياجــات الرضوريّة ملواجهــة 
الدقيقة الّتي متّر بها، ال ســّيام للبقاء عىل 

جهوزيّة تاّمة مع انطالق موسم الحرائق«.

طار  جولت

د  2 لرحيل  نية«  أحيت الذكر الـ »الكتلة الو
كتلــة  ال »حــزب  أقــام 
يف  ــة«  اللبناني ة  ـ الوطنيـ
لعميد  ا لرحيل  الـ21  الذكرى 
رميــون إده صــالة لراحة 
نفســه يف كابيال املرحوم 
ابراهيم إده يف مدافن العائلة 
يف رأس النبع. وشــارك يف 
هــذه الصالة األمــني العام 
، وأعضاء  للحزب بيار عي
مــن »اللجنــة التنفيذية«، 
و  الحكــامء«  و«مجلــس 
ئلة  العا الحــزب«،  »مجلس 

واألصدقاء.
وألقــى عضو »مجلس الحــزب« جو ضو 
أكد خاللها  إده،  العميد كارلوس  باسم  كلمة 
أن »العميــد الراحل كان أعــرب يف وصيته 
عن أملــه يف أن تســتمر »الكتلة الوطنية« 
يف النضال من أجل لبنان ســيد حر مستقل 
وموحد، مشددا عىل أنه »كان يكره الشخصنة 
املوجــودة يف مجتمعنــا«، وأن »اإلخالص 
لذكراه يعني العمل عىل اســتمرار ودميومة 
القيم التي كانت تشــكل محور حياته وهي 
الصدق والحريات، واستقالل لبنان وسيادته، 
وسيادة القانون، وبناء دولة مدنية ال تتنازع 

فيها طوائف السلطة باستمرار«.
نادر كلمة باســم  أندريه  املحامي  وألقى 
»مجلس الحكامء«، قــال فيها: »ما أحوجنا 
إىل تخطي الخالفات الداخلية فالشعب ينوء 
يف الظلمة والجــوع.  لبنان يف حاجة إىل 
لبنان.  أحداث  يواكــب  كالعميد،  دولة  رجل 
لقد كان للعميــد وعىل كل منعطف تاريخي 
وقفة، مــن »اتفاق القاهــرة«، و »االتفاق 
يكن  ومل  الطائــف«،  »اتفاق  و   ،» الثــال
العميد يسمح بأن تنتهك الحريات ولقد كان 

املرشع الوحيد.

ا االستشفائي أمام »سيناريو« كارثي  هارون: الق
أشار نقيب أصحاب  املستشفيات الخاصة   
سليامن هارون ، إىل أن »القطاع االستشفايئ 
يعاين مــن الفو الحاصلــة عىل كافة 
املستويات«، الفًتا إىل أن » مرصف لبنان  بّدل 

يف آلية استرياد  املستلزمات الطبية«.
ويف حديث لـــ »النرشة«، رأى هارون يف 
إجراء مرصف لبنان دليال عىل شّح العمالت 
الصعبة املتوفرة لديه للدعم، وبالتايل يسعى 
لتخفيــف الكّميات والنوعيات املســتوردة، 
مؤكًّدا أن »املستشفيات مل تتبلغ حتى اآلن  رفع 
الدعم، رغم أن بعض املواد الطبية واملُعقامت 
مدة«،  منذ  ليست مدعومة  املخترب  وكواشف 
الفًتا إىل أن »مســتوردي املستلزمات الطبية 
أبلغونا عدم قدرتهم عىل تسليمنا مستلزمات 
أن  أنه ال ميكن للمستشفيات  مدعومة، كام 
تتسلم  بضائع  بحسب ســعر السوق، ونحن 
ال نعلم ما هي اصناف املســتلزمات املدعومة 
أساًسا، وطالبنا مرصف لبنان يف وقت سابق 
بتزويدنــا بالئحة يف هذا املجــال ولكن مل 

يتجاوب معنا«.
ونّبه هــارون من أنّنا بتنا عىل مشــارف 
غنياء فقط« وهذا ما  مرحلة »االستشفاء ل
حّذرنا منه مــراًرا دون أن نلقى آذانًا صاغية 
من املعنيني، مؤكًدا أن »تســليم مستلزمات 
طبية بســعر غري مدعوم يعني أن أسعارها 
سرتتفع بشــكل كبري وترتفع معها الفاتورة 
االستشــفائية، وبالتايل ســيصبح القطاع 

.» االستشفايئ أمام سيناريو كار
ويف الختام، اعترب هارون »أننا عبًثا نحاول 
البحث عن حلول للقطاع الصّحي مبعزل عن 
الحل  البالد، فاملدخل إىل  الحل السيايس يف 
هو تشكيل  حكومة  جديدة تقوم باإلصالحات 
فبكل  املطلوب،  الدعم  للحصول عىل  الالزمة 
رصاحة نحن كقطاع استشفايئ ال ميكن لنا 
أن ننهض من دون دعم خارجي، وقد تواصلنا 
مع  البنك الدويل  و منظمــة الصحة العاملية 
وعدة سفارات غربية، والجميع عىل استعداد 

لدعمنا«.

» حواج لقو االمن: »ليكون رمضان أحل

أعلنت املديرية العـامة لقـوى األمـن الداخيل 
ـ شعبـــة العالقات العامة البـــال التالـي: 
و2021/05/0٨،  2٨و29/٤/2021  اريخ  »بتو
مببادرة إنسانّية عنوانها »ليكون رمضان أحىل«، 
هدفت إىل إضفاء جّو من الّسعادة والفرح يف 

قلوب املواطنني ملناســبة شهر رمضان املبارك، 
 «    ) قامت جمعيــة » 
(  بالتعــاون مع    
قوى األمن الّداخيل بتوزيع الحلويات عىل املارّة 

يف شوارع مدينة بريوت، وعكار، وطرابلس«.

2 لتحديد خم دقائ للمكاملة  وير عمل الـ تابع ت
ــيــد  ــع الـــدعـــم عـــن الــــــدواء أو تــر ــ حــســن: رف
ــذ املـــرحـــلـــة ــ ــ ــا فــــي ه ــيـ ــلـ ــر مــــرفــــوض كـ ــ ــ أم

أكّــد  وزيــر الصحة  يف  
حكومة  ترصيــف األعامل  

حمد حســن ، أّن » رفع الدعم  
عــن  الدواء  أو ترشــيده أمر 
مرفــوض كلّيــاً يف هــذه 
املرحلة، ولن نقبل بحصوله، 
ألّن  األمن  الصحي للمواطن 
هو فوق كل إعتبار«، مشّدداً 
عىل »أّن الدواء يجب أن يكون 
يف آخر الئحة ترشيد الدعم، 
وهو ليس كأي سلعة أخرى«.

ولفت حســن، يف حديث 
صحفي، إىل أن »ترشيد الدعم 
للدواء يجب أن يكون مسبوقاً 

بسّد حاجة السوق من   األدوية   وحليب  األطفال  
و املستلزمات الطبية  وكذلك بتعزيز  الصناعات 
الدوائية  الوطنية، وهذا يحتاج إىل فرتة متتد 

ما بني ثالثة وستة أشهر تقريباً«.
ّن  وقال إن »الدواء له خصوصية، وبالتايل ف
إستمرار دعمه لوقت إضايف هو قرار رضوري 
ومــربّر، عىل أن يرتافق ذلــك مع تفعيل دور 
األجهزة الرقابية املختصة ملنع تهريب األدوية، 
كام يحصل مع تهريب املواد املدعومة األخرى 
مثل  املحروقات  والســلة الغذائية و املوايش »، 
معتربا أن »مواصلة دعم الدواء ســتكون أقل 
وطأة عىل  الدولة  والشعب عىل حّد سواء، إذا 
كان  املال  سُيرصف لخدمة املواطن حقاً وليس 
لخدمة املهّربني، مــع لحظ رضورة االحتكام 
اىل أولويــات  وزارة الصحة  يف الدعم الدوايئ 

وليس إىل أي نوع من أنواع اإلستنسابية«.
من جهة ثانية، تابع وزير الصحة ســبل 
تطوير آليــة عمل الخط الســاخن 121٤ 

املخصص للقاح يف اجتامع عقده مع دائرة 
الصحــة اإللكرتونيــة يف وزارة الصحة 
وفريق من جمعية »عامل« املشغلة للخط، 
واطلع خالله عىل عرض تقني بني أن فريق 
العمل املؤلف من أربعة وخمســني شخصا 
يســتقبل يوميا حواىل ألفــي إتصال، فيام 
يصل عــدد اإلتصاالت غري املســتجابة إىل 

أربعامئة.
وشــدد حســن عىل »تحديد سقف زمني 
للمكاملــة بخمس دقائق، مــا يتيح تلبية كل 
اإلتصاالت وتقصــري فرتة االنتظار«، كام دعا 
إىل تدريــب فريق العمل عــىل رسعة تقديم 
املعلومات املطلوبة. وتم االتفاق عىل تخصيص 
الرقم 01٨32700 لدعم تسجيل املواطنني عىل 
املنصة الرسمية للقاح، عىل أن يقدم الـ121٤ 
الدعم للتســجيل كام الستفسارات املواطنني 
كافــة املتعلقة باللقاح وطلبــات املوافقات 

اإلستثنائية.

جت سن ي ا

ة بمواج لاتحاد   : ــخــار ال فــي  ــا  الــ ء  ا ــ ي ــ ل أو
السياسي  والترهي  املــالــي  ــا  رهـ ا ة  م و من

عقدت الجمعيــة اللبنانية ألولياء الطالب 
يف الجامعات األجنبية اجتامعا اســتثنائيا، 
وأصدرت بيانا اكدت فيه ان »كل التعاميم التي 
اصدرها سالمة يف ما يخص قضية الطالب 
الخاضعة لقانون  الجامعات األجنبيــة  يف 
النقد و التســليف وقانون الــدوالر الطالبي 
رقم 193 مل تنفذ. أما قمة االبداع يف تضليل 
الرأي العام فكانت إصدار االســتاذ سالمة 
احد تعاميمه الشهرية يف 16 ترشين الثاين 
2020 تزامنا مع مؤمتر صحايف مشرتك عقد 
يف وزارة الرتبية ونقل مبارشة عىل الهواء، 
رشح فيه آنذاك وزير الرتبية االســتاذ طارق 
املجذوب وامني رس الجمعية اللبنانية ألولياء 
الطالب يف الجامعات األجنبية د.ربيع كنج، 
الخرق املســتمر لقانوين الــدوالر الطالبي 
والنقد والتســليف وعدم تطبيق كل القوانني 
املتعلقة بحقــوق الطالب واهاليهم وحقوق 
املالية السياسية  املودعني من قبل املنظومة 
الحاكمة باسم األمر الواقع، فسارع االستاذ 
سالمة اىل »هندسة« بيان صادر عن مرصف 

الفوري  لبنان »يلــزم« املصــارف بالتحرير 
للتحويالت املرصفية للطــالب، وكام العادة 
انتهــت مفاعيل »البيان« مــع انتهاء وقائع 

املؤمتر الصحايف«.
واشــارت الجمعية اىل انهــا »علمت من 
مصــادر مرصفيــة ان »مــرشوع اإلراحة 
الهنديس« ال يلزم املصارف بيشء وإن الجمعية 
من خــالل تجاربها مع »تعاميم ســالمة و 
جمعية املصارف ونقابة الرصافني تعيد تحذير 
التي متارســها  التخدير  للبنانيني من حقن  ا
املنظومة املاليــة للهروب اىل األمام والتهرب 
من املســؤولية امللقاة عىل عاتقها، يف افقار 
اللبنانيني ورسقة اموالهم وتدمري مســتقبل 
ابنائهم، وترى ان » هندسة« مرشوع »اراحة« 
اللبنانيني والذي تم االعالن عنه مؤخرا وسيتم 
تطبيقه يف حزيران، ليس اال جزءا من سياسة 
للمرة  والتيئيس والتعميــة، وتدعو  لتضليل  ا
األلف، كل املترضرين من السياسات املالية اىل 
االتحاد يف مواجهة منظومة اإلرهاب املايل 

والرتهيب السيايس اإلقتصادي«.

نو يا  فلة  رابات عل قرار الحكم بقضية ال ا
الم رف: قرار  م... وأبو  ة« تلت »املستشفيات الخا

دعت نقابة األطبــاء إىل إرضاب تحذيري 
ألســبوع، انطالقــاً من امــس، عرب توقف 
القطاع االستشفايئ عن العمل، مع استمرار 
اســتقبال الحاالت الطارئــة أو غري املمكن 
تأجيلهــا، احتجاجاً عىل قرار رئيس محكمة 
القايض  طارق بيطار يف  الجنح  اســتئناف 
قضية الطفلة إيال طنوس التي برتت أطرافها 

األربعة. 
ويف الســياق، اعتصم ظهــر امس، عدد 
كبري من االطباء من مستشــفيات العاصمة 
واملناطق، أمام قــرص العدل يف بريوت، يف 
حضور نقيب اطبــاء لبنان يف بريوت رشف 
ابــو رشف ونقيــب أصحاب املستشــفيات 
الخاصة ســليامن هارون ورؤساء ومديري 
املراكز الصحية والطبية يف املستشــفيات، 
اســتنكارا لصدور »القرار الظــامل والجائر 
املعنيني بقضية  الطبيبني واملستشفيني  بحق 

الطفلة ايال طنوس«.
وقــال نقيب االطبــاء: »إنه قــرار ظامل 
ومجحف، والنقابة تعرتض عليه وستستمر 
يف التصعيــد واكامل الطريــق حتى احقاق 

الحق وانصاف العدل يف هذه القضية«.
بدوره، رفض نقيب أصحاب املستشــفيات 
الخاصة هذا »القرار الجائر«، مؤكدا »متابعة 
املوضوع مع نقابة االطباء حتى الوصول إىل 
العام ضمن االطر  الرأي  تبيان الحقيقة امام 
القانونية«، داعيا وزيرة العدل اىل »إلغاء هذا 

القرار الظامل«.
وكانت كلــامت لعدد من مديــري املراكز 
الطبية يف مستشفى الجامعة األمريكية يف 

بريوت و«أوتيل ديو«، استهجنت القرار ودعت 
اىل »رفع الظلم الالحق بأطباء ومستشفيات، 
وتشكيل لجنة طبية متخصصة لدراسة ملف 
الطفلة طنوس، وصوال لتبيان الحقيقة أمام 

الرأي العام«.
واعرتاضاً عىل الحكم، أعلنت نقابة أصحاب 
استقبال  »التوقف عن  بيان  املستشفيات يف 
املــر يف كّل املستشــفيات الخاصة يف 
مختلف االقسام مبا فيها العيادات الخارجية 
الطارئة ومر غسيل  الحاالت  باســتثناء 
الكيل والعــالج الكيميايئ، بــدءاّ من اليوم 

ولغاية السبت يف 15 ايار 2021«.
كام أقفل »مستشفى الجامعة االمريكية«، 
»مستشــفى ســيدة املعونــات الجامعي«، 
فرانــس«،  دو  ديــو  أوتيــل  »مستشــفى 
ومستشــفى حمود الجامعي.  ويف السياق، 
التقت املديرة العامة لــوزارة العدل القاضية 
رىل شــفيق جدايل النقيب أبو رشف ورئيس 
القايض  األطباء  نقابة  يف  القانونية  الدائرة 
الرئيس غالب غانــم ظهراً، حيث تم التباحث 
يف موضــوع وأهــداف اإلرضاب التحذيري 
الذي بدأ األطبــاء بتنفيذه. وتم التأكيد خالل 
االجتامع عىل أن اإلرضاب املعلن لن يؤثر عىل 
معالجــة الحاالت الطارئة مــن قبل الجهاز 
الطبي يف املستشــفيات، إضافة اىل حرص 
النقابــة عىل مراعاة التــوازن بني مصلحة 
األطباء من جهة ومصلحة املر من جهة 
أخرى من خالل األحكام القضائية، يف حال 
قيام نزاع كام هــي الحال يف قضية الطفلة 

طنوس. 

طبا امام  العد  بريوت تصام ل ا
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ــــــــــــاد اقــــــــــــتــــــــــــ

مصــادر  اعتــربت 
مرصفية مطلعة أن »ما 
أقدم عليه مرصف لبنان 
جّيد  األخري  بيانــه  يف 
ويطم  السوق  يريح 
املوِدعــني«، مؤكدة أنه 
»مــا زال يتحكّم بلعبة 
الوحيد  وهو  الســوق 
ظل  يف  اليــوم  القادر 
هــذه الظــروف، عىل 
الجزئية  الحلول  ابتكار 
تشــكيل  انتظــار  يف 

حكومة«.
أن  املصــادر  وأكدت 
أصدره  الــذي  البيــان 
سالمة  رياض  الحاكم 

ة  حول تسديد تدريجي للودائع التي كانت قا
بالعمالت  2019وذلك  األول  17ترشيــن  قبل 
كافة ومببالغ تصل إىل 25 ألف دوالر لفرتات 
زمنية مختلفة اعتباراً من 30 حزيران املقبل، 
أي بعد شــهر ونصف الشهر يتزامن وإطالقه 
املنّصة اإللكرتونية  منّصة »صريفة« وهــي 
املصارف  مبشــاركة  الصريفــة  لعمليــات 
الفئــة األوىل يف محاولة منه  وصيارفــة 
وتأكيده  األمرييك  بالدوالر  املضاربات  لضبط 
أنه ما زال يؤّمن الدوالر للمصارف عىل السعر 
الرسمي للمواد التي قّررت الحكومة دعمها«، 
مشــددة عىل أن »هذا البيان قد أراح ســوق 
القطع واملوِدعني عىل السواء وكذلك الحكومة 
التي ال تزال ترّص عىل ترشيد الدعم يف انتظار 

تأمني البطاقة التمويلية«.
أضافت: تأيت خطوة مرصف لبنان لتؤكد أن 
الودائع بالدوالر ال تزال موجودة يف املصارف 
وأنه ميكن للموِدع أن يسحبها بالتواتر وعىل 
فــرتات زمنية محددة وهــي تخدم يف باد 
األمر صغار املوِدعــني وأن دفع أموال الودائع 
قد يكون الحل املمكن الذي يقابل إلغاء الدعم، 
لكن مصادر أخرى تُبدي خشيتها من أن يكون 
مصري هذا البيان كالقانون الذي صدر بتأمني 

الدوالر الطالبي.
وأشارت إىل أن »إطالق املنّصة االلكرتونية 
محاولة لضبط ســعر رصف الــدوالر وعدم 
التالعب به كام يحدث يف الســوق السوداء، 

وقد يؤّمن نوعاً من االستقرار النقدي ولو عىل 
سعر رصف مرتفع«.

إىل  ارتياحها  املرصفيــة  املصــادر  وأبدت 
وربطه  الدعــم  مبوضــوع  املتعلق  البيــان 
مبوافقة الحكومة »مــا يعني توقيف موجة 
الشــائعات التي تطلق من هنــا وهناك حول 
إلغاء الدعم والتي تسّبب هلعاً وتهافتاً من قبل 
املواطنني عىل محطات البنزين والسوبرماكت 
إال أن هذا ال يعني اســتمرار  والصيدليــات، 
مرصف لبنان يف سياسة الدعم بدليل إرساله 
كتباً إىل الوزارات املعنية طالباً ترشــيد الدعم 
والبحث يف حلول رسيعة ولعّل أهمها تشكيل 

حكومة«.
وذكرت أن »مرصف لبنان سُيجري مفاوضات 
مع املصارف لتطبيق هذا البيان«، متسائلة عن 
كيفية تأمني املصارف هذه األموال بالدوالر؟! 
هل من ســيولة الـ3 يف املئة التــي وّفرتها 
املصــارف ضمن تعميم مــرصف لبنان الرقم 
15٤؟ أم من االحتياطي اإللزامي لدى مرصف 

لبنان خصوصاً أنها أموال للموِدعني؟«.
وإذ لفتــت إىل أن »لغايــة اآلن مل تبــدأ 
املفاوضــات بني مــرصف لبنــان واملصارف 
التي تبدي اســتعداداً الســتعادة ثقة املوِدع 
واملواطنني« ، خلصت املصادر إىل القول: مرة 
أخرى يُثبت حاكم مرصف لبنان رياض سالمة 
أنه ما زال قادراً عىل بث األمل يف النفوس يف 
هذه الظروف االقتصادية واملالية الصعبة، لكن 

الِعربة يف التنفيذ...

مئن املود رف لبنان يُري السو وي تعميم م
ــر وحــــــيــــــدا الـــحـــلـــو  ــكـ ــتـ ــبـ ي« يـ »املــــــــركــــــــ
ــيـــل ــكـ ــتـــشـ ـــــار الـ ئــــيــــة فــــــي انـــــتـــــ الــــجــــ

وّجه أمس وزير املال يف حكومة ترصيف 
األعامل كتاباً جوابّياً إىل حاكم مرصف لبنان 
رياض ســالمة حول موضوع إطالق منّصة 
عىل  معه  للتنسيق  موافقته  مبدياً  الصريفة، 
إطالقها »بهدف املســاعدة عىل تأمني ثبات 
القطع استناداً إىل أحكام املادة 75 من قانون 

النقد والتسليف« بحسب بيان الوزارة.
وكان وزير املال اســتقبل وفــداً من إدارة 
حرص التبغ والتنباك اللبنانية برئاســة املدير 
العام ناصيف سقالوي الذي أطلع الوزير عىل 

نتائج ميزانية »الريجي« لعام 2020.
وقــال ســقالوي إن »إدارة الريجي مرّت 
بظروف صعبة ناتجة عن الوضع االقتصادي 
مبيع  سعر  تخفيض  وتم  »كورونا«  وجائحة 
الدوالر بنصف  التبغية باحتساب  املصنوعات 
ســعره من أجل عــدم زيادة األســعار عىل 
املستهلك، كام تم زيادة سعر رشاء التبغ من 

.» املزارعني بنسبة 50
وشكر الوزير عىل دعمه الدائم إلدارة حرص 

التبغ والتنباك.

ة ّ ا املن وزير املا لســــــامة : مواف علــــــ 

و م الوفد

ترأس وزير الصناعة يف حكومة ترصيف 
األعامل عامد حّب الله قبل ظهر أمس اجتامعاً 
للمهندسني يف الوزارة يف حضور املدير العام 

داين جدعون.
وأعطى توجيهاتــه لجهة منح الرتاخيص 
يف  والتشــّدد  الصناعّيــة،  والشــهادات 
الكشــوفات، والرقابة عىل املصانع والتدقيق 
يف املنتجــات واألصناف ومــدى مطابقتها 
الســالمة  مبعايري  والتزامها  للمواصفــات 
وشــّدد  والبيئة.  والنظافة  العامة  والصّحة 
عىل أن التصنيع الجّيد يسّهل عملية التصدير 
إىل الخــارج ويعطي املنتــج مصداقّية لدى 
املســتهلكني. ونّبه إىل وجــوب منع الغّش 
والتالعب يف هذه الظــروف الصعبة، داعياً 
املهندســني إىل مــّد املعنّيــني يف املصانع 

بالخربات الرضوريّة لالنتاج السليم والجّيد.
وأكّــد عــىل رضورة التعاون مع ســائر 
اتّحادات  الوزارات واالدارات ال ســّيام مــع 
البلديّات يف املناطق كاّفة، والتنســيق معها 

عىل صعيد كشــف املصانع غــري املرّخصة 
وضبطها واقفالها.

واتّخذت نتيجة االجتامع سلســلة قرارات، 
أبرزهــا: اعداد قرار يف شــأن الترصيح عن 
باالجراءات  اعداد قــرار   - الرشيكة  املصانع 

املانعة للغّش والتالعب باالنتاج
- اعداد قرار باملواصفات املطلوبة لالنتاج 
الفحوصات  واجــراء  العّينات  وأخــذ  الجّيد 
التشــّدد مبنح  امللزمــة - اعداد قــرار عن 
الشهادات الصناعّية - اعداد كتاب إىل وزارة 
التنسيق مع  آلية  الداخلّية والبلديات يتضّمن 

املحافظني واتّحادات البلديّات.
وبالنســبة إىل شــهادة املنشــأ، تقــّرر 
املصنع  والتأكّد من صّحة  التشّدد يف منحها 
وانتاجه، وتعميــم رضورة التقّدم للمصادقة 
عىل الشهادة قبل ٤٨ ســاعة من االستفادة 

منها.
املســتودعات  عن  باإلبال  الطلب  تّم  كام 

املّتصلة و أو املنفصلة. 

ّ والتاع ناعة ملنع الغ قرارات ردعّية لوزير ال

أعلنت مؤسســة مياه بريوت وجبل لبنان 
أنها وضعــت »قيد التحصيل جداول إصدارات 
 ،»2021 1 العام 2021 اعتبارا من تاريخ 11
داعيًة املشــرتكني إىل »تســديد بدالت املياه 
املرتتبة عليهــم إىل الجباة املختصني، أو لدى 
دوائــر التوزيع التابعني لهــا، أو عرب مراكز 
رشكــة أون الين لتحويل االمــوال OMT أو 
عرب الدفــع االلكرتوين عىل املوقــع التابع 
 app mobile أو  lb.gov.ebml  للمؤسســة
ebml من خالل رشكــة نتكومرس التي تدير 
بواســطة  اآلمنة  الدفع  ومعامالت  عمليات 

بطاقات االئتامن عرب االنرتنت«.
وأشــارت يف بيان إىل أنه »نظرا للظروف 
الراهنــة عمــدت اىل اصدار  االقتصاديــة 

القرارات اآلتية: 
1- االعفاء من غرامات التأخري عىل بدالت 
االشــرتاكات العائدة للعــام 2020 وما قبله 
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االعوام  املتأخرة عن  البدالت  تقســيط   -2
الســابقة للعام 2021 لفرتة اقصاها كانون 

االول 2023.
3- تسهيل عمليات الحصول عىل اشرتاكات 
جديدة للمشرتكني السابقني التي ما زال يرتتب 
عىل أصحابها ذمم حيث ميكن تسديدها عىل 

دفعات ولفرتة أقصاها كانون االول 2023.
االشــرتاكات  تأســيس  بدل  ٤- تخفيض 
املياه مبا  الجديدة لالبنية املوصولة بشبكات 

نسبته: 
(الشرتاكات املياه بالعيار.  60( -
( الشرتاكات املياه بالعداد.  7٨( -

5- تخفيض بدل تغيري اســامء املشرتكني 
 ( بنسبة )90

6- أصبحت إمكانية تقســيط بدل اشرتاك 
املياه لعام 2021 عىل دفعتني: 

االوىل: قبل 31 متوز 
الثانية: قبل نهاية عام 2021. 

ــان ــن ــب ــل ل ــ ــب ــ ــروت وج ــ ــيـ ــ ــا بـ ــ ــي ــ عــــــفــــــاءات م

اوضــح عضو نقابة اصحــاب املحطات 
يف لبنــان جورج الرباكــس يف اتصال مع 
»الوكالة الوطنية لالعالم« ان »ازمة البنزين 
يف طريقهــا اىل الحلحلــة الن الرشكات 
املســتوردة بارشت اليوم )امــس( توزيع 
املحروقات وستستمر يف التوزيع حتى عيد 
الفطر«، الفتا اىل ان »احدى البواخر املحملة 
كميات كبرية حصلت عىل موافقة مرصف 
لبنــان وبارشت التفريغ يف املســتودعات 

الخاصة يف الدورة«.
التــي حصلت يف  »البلبلة  اىل  واشــار 
اليومــني املاضيني بســبب االشــاعة عن 
الدعم عن املحروقــات وادت اىل هلع  رفع 
املواطنني وقلقهــم والتهافت عىل محطات 

البنزين«، موضحا ان »هناك محطات لديها مخزون 
منخفض بسبب التقنني يف االعتامدات مام اضطر 

بعض املحطات اىل االقفال«.
ولفت اىل ان »هنــاك باخرة موجودة يف عرض 
البحر منذ عــدة ايام مل يصدر بعد االعتامد الخاص 
بها كــام هناك بواخر مقبلــة«، متمنيا ان »يقوم 
مرصف لبنان بتســهيل فتح االعتامدات واالرساع 

فيها الراحة السوق«.
واكــد ان »ال رفــع للدعم عــن املحروقات يف 
املدى املنظــور فموضوع املحروقــات معقد جدا 
وانعكاساته الســلبية عىل املواطنني اكرب من أي 
سلعة اخرى«، كاشــفا ان »هناك 3 مليارات دوالر 
قيمة استرياد املحروقات ســنويا، فرفع الدعم لن 
يكون ســهال«، الفتا اىل ان »تأثريه لن يكون فقط 

يف سعر البنزين بل يف كل السلع«.

مفقودة  ليست  البنزين  »مادة  ان  ن  وط
يف البلد بل هناك تقنني يف التوزيع وشح يف 
بعض املحطات، فالبنزين يف املســتودعات 
والبواخر«. ودعــا املواطنني اىل »عدم الهلع 
وعــدم التهافت عىل محطــات البنزين يك 

يساهموا يف املساعدة لحل االزمة«.

 ال رفع للدعم 

واكد ممثل موّزعــي املحروقات فادي أبو 
شــقرا  يف حديث تلفزيوين أن »شــائعات 
كثرية بُّثت عــرب مواقع التواصل االجتامعي 
حول رفع الدعم عن البنزين ، ونحن كموّزعني 
مل نتبلــغ أّي مرشوع برفع الدعم، وســعر 

البنزين مل يرتفع«.
وكانت معظم محطــات املحروقات امتنعت عن 
البنزين، ورفعت خراطيمها  السيارات مبادة  تزويد 
بحجة أن الرشكات مل تزودهــا باملادة، ما انعكس 
سلبا عىل أعامل املواطنني وعىل الحركة التجارية 
ٍعدم  واالقتصادية. ودعا أبو شــقرا املواطنني اىل 
الهلع وعــدم التهافت عىل محطــات البنزين يك 

يساهموا يف املساعدة لحل االزمة«.

ــــــاعة« رفع الدعــــــم عن املحروقــــــات أحدثــــــت البلبلة«... »ا
الـــــحـــــل الـــــــــــــ  يـــــــن  ــ الـــــــبـــــــنـــــ أزمــــــــــــــــة   : الـــــــــبـــــــــراكـــــــــ 
ــات ــ ــ ــ ــح ــ ــــــرت تــــــوزيــــــع املــــــــــــادة عــــلــــ امل والــــــشــــــركــــــات بــــــا

مع دخول شهر ايار الجاري، تحّول قرار 
األساسية  واملواد  الســلع  عن  الّدعم  رفع 
الشاغل  الشــّغل  الجاري  الشــهر  نهاية 
للبنانيني، وانترشت الشــائعات كالنار بني 
الهشيم تارة عن فقدان املحروقات واخرى 
عن انقطاع املواد الغذائية االساســية من 
لحــوم ودجاج وبيــض، يف حني تناقش 
الحكومة البطاقة التمويلية، إال أن أي قرار 
رسمي مل يصدر بعد، تاركاً مصري اللبنانيني 

يف املجهول.
عاجالً او آجالً ســرُيفع الدعم ال محال، 
احتياطي  دوالرات  آخــر  أن  وخصوصــاً 
مرصف لبنان عىل وشــك النفاد، ما يهّدد 

بانفجار اجتامعي قريب وســط الغالء الفاحش. 
فامذا ســتفعل مجموعات الثــورة؟ هل من خطّة 
لتوظيف هذا الواقع والوقت املناســب جّداً إلطاحة 

املنظومة الحاكمة وتحقيق التغيري املنشود؟
النائب املســتقّل العميد شــامل روكز اوضح لـ 
»املركزية« أن »الدعم اســتنزاف ألمــوال الخزينة 
من دون اســتفادة املواطنني بالشكل الصحيح يف 
املقابل، ألن أغلب الّســلع املدعومة يســتفيد منها 
التجار عرب بيعها بأسعار غري مدعومة يف السوق 
املحيّل أو الخارجــي أو حّتى تهــرّب عرب الحدود 
الربية اللبنانية  السورية. باختصار، أموال الدعم 
تهدر خارج الطريق الصحيح أي مســاعدة الطبقة 

املحتاجة«.
اقرتاح »ترشــيد  تأييدي  أعلن  انطالقاً من هنا، 
الدعــم بحيث ال ميكــن رفعه عن بعض الســلّع 
واملواد مثل الطحــني واملحروقات وأدوية األمراض 
املستعصية أما رفع الدعم عن األصناف األخرى، 
فأؤيّد جزءا كبريا من الدراسة املعّدة من قبل وزارة 
صدار  االقتصاد والتجارة، عىل أن يُرافق تطبيقها ب
البطاقــة التمويلية وإال يكون القرار ذبحا للطبقة 

الفقرية«.
وأشار روكز إىل أن »االثورة ال تتوّقف عىل الدعم، 

إذ إن وضــع البلد كار عىل كّل األصعدة بســبب 
املنا السيايس السائد. وبالتايل، الدعم ليس حّجة 
للتحرّك يف وجه الســلطة الحاكمة وأدائها، بل قد 
يكون حافزاً إضافيــاً، لكن التحرّك يجب أن يحصل 
بغّض النظر عن رفع الدعم ألن كّل الحالة السياسية 
واالجتامعية واالقتصادية والنقدية مهرتئة واآليت 
أعظم، لذا نأّمل ظهور حالة شعبية رافضة للوضع 
الراهن بطريقة فّعالــة، صحيحة وتضامنية بني 
املجموعات، أي عدم فرط الشــارع بحجة ما، عىل 

غرار ما يحصل عند أي تحرّك«.
ولفــت إىل أن »االجتامعــات مــع املجموعات 
فّعالة، صحيحة،  األخرى مكّثفة، ونعمل بطريقة 
يــام املقبلة. واملفرتض االتفاق  عميقة وواعدة ل
عىل عناويــن داخليــة عديدة عــرب تثبيت أكرب 
للمطالب وأسس العمل، يك يقتنع الرأي العام بها 
أكرث ويشعر باستقرار وأمان وضامنة تجاه قيادات 

الثورة، بالتوازي نعمل عىل الرؤية املستقبلية«.
وكشــف روكز عن »مؤمتر يعقــد يف 11  12 

حزيران ستصدر عنه مقررات، والحلقات هي:
اللبناين  النظــام  الكبرية يف  املشــكلة  أّوالً،   
تشــكيل  منها  الدســتورية،  بالثغرات  املتمّثلــة 
الحكومــة، انتخاب رئيــس الجمهورية، القانون 
االنتخايب املفرتض إغالق الثغر هذه مبا يتناسب 

يّؤمن  سيايس صحيح  نظام  إىل  والتوصل 
وجودنا واستقرارنا.

الدولة عبارة عــن مجموعة  ثانيــاً،   
دويالت، يتطلّب تخطّيها إرساء الالمركزيّة 
اء  اإلدارية املوّســعة، بشــكل يكون اإل
ا يف مختلــف املناطق ويف  املتــوازن قا
فضل وللنهوض  الوقت نفســه التنافس ل

بالبلد.
 ثالثاً، االسرتاتيجية الدفاعية. املفرتض 
أن تكون ضامنة لكّل الشــعب ألن الخطر 
يطــال جميــع اللبنانيــني، ويف مفهوم 
املواطنيــة الصحيحــة يجــب أن تغطّي 
االســرتاتيجية مختلــف األرايض وتكون 
القناعات مشرتكة بني جميع اللبنانيني يك يدافعوا 

عنها وينخطروا فيها.
 رابعاً، االزمة االقتصادية. املنطلق األســايس 
. إىل جانب األزمة  خطّة ماكينــزي ملعالجتهــا 
النقديــة وكيفية إعادة هيكليــة النظام املرصيف 
اللبنانية  املصارف  والتعاطي بــني  لبنان  ومرصف 
واملراســلة، وكيفيــة التعاطي مــع البنك الدويل 
الدويل كلّها تحتاج إىل معالجة  النقد  وصندوق 

وخطّة رسيعة.
باإلضافــة إىل التطرّق إىل النقــاط البارزة يف 
قطاعات الصحة والرتبية والقضاء واالستثامرات 
كلّها مواضيع مفرتض أن تكون قواســم مشرتكة 
لرؤيــة سياســية اقتصادية نقديــة اجتامعية 
مســتقبلية. واملطلوب، إىل جانــب ذلك، حكومة 
اختصاصيني مستقلني يك تتمكن من إرساء رؤية 
مســتقبلية لكّل املواضيع املطروحة آنفاً والتعامل 
مع التقاطعات اإلقليمية والدولية الضاغطة، حيث 
األمريكية-اإليرانية  للمفاوضــات  التنكّر  ال ميكن 
والسعودية - السورية وتأثريها محلّياً، كلّها أمور 
يجب أن تؤخذ يف االعتبار ملعرفة كيفية إخراج البلد 
من أزمته، إذ ممكــن أن تكون التطّورات اإلقليمية 

أزمة اضافية أو انفراجا تبعاً لتعاطينا معها«.

اعد مع تفاقــــــم االزمة املعيشــــــية... النقمــــــة الشــــــعبية تت
ــرة ــيـ ــقـ ــفـ الـ ــة  ــقـ ــبـ ـ ــ ــلـ لـ  » ــم »ذبـــــــــــ ــ ــ ــدع ــ ــ ال : قـــــــــرار رفـــــــع  روكـــــــــ 
ـــحـــيـــن واملـــحـــروقـــات ــ الــــدولــــة ابــــقــــا عـــلـــ االدويــــــــة والـــ ــلـ وعـ

أشــار رئيس االتحــاد العاميل العــام الدكتور 
بشارة االســمر يف بيان، إىل أن »االسبوع املايض 
شهد فلتانا كبريا يف أسعار السلع واملواد الغذائية 
املدعومة وغري املدعومة، االمــر الذي يدفعنا اىل 
الكثري من التســاؤالت حول ما يجــري عىل هذا 
الصعيــد؟ وما يقوم به املســؤولون لحامية ذوي 
الدخــل املحــدود الذين مل يعــد مبقدورهم تأمني 
الحاجات الرضورية من الغــذاء مبا يكفي للقمة 

عيش كرمية«.
وقال: »لقد ســجل االتحاد العــاميل العام عرب 
كبريا  فلتانا  الســلع  ألســعار  ومتابعته  مراقبته 
مل نشــهد له مثيال من قبل، وعىل ســبيل املثال ال 
الحرص ســعر كيلو لحم لبقر تراوح بني ٨0،120 
و75 الــف لرية لبنانية اي ما يــوازي 1٨ يف املئة 
من قيمة الحــد االد لالجور، كــام ان االفران 
تشــكو من فقدان الخمرية املدعومة التي مل يسدد 
حتى االن مرصف لبنــان قيمة الدعم ما يؤدي اىل 
ارتفاع ســعر ربطة الخبز. الزيوت حدث وال حرج 

فأســعارها باتت خيالية وليس مبقدور 
اي مواطــن أكان من ذوي الدخل املحدود 
امليسورين الحصول عليها. املحروقات  او 
يقف املواطنون بالطابور امامها للحصول 
عىل كمية قليلة من البنزين واملازوت أين 
اصبحنا؟ من املسؤول؟ هل مرصف لبنان 

هو املسؤول عنها وحده؟ ام بالتواطؤ«.
وأكــد رضورة أن »يبقى دعم الســلع 
والدواء  واملحروقــات  الغذائية  واملــواد 

مؤمنا لحامية الناس ومتكينها من العيش الكريم، 
االبقار اســتوردت  أن كميات كبرية من  خصوصا 
ويقدر عددها بحــواىل 21000 رأس بقر موزعة 
عىل املزارع لدى املســتوردين بانتظار تسديد قيمة 
الدعم العائد لها، او رفع الدعم حتى تباع باالسعار 
الخيالية، وهذا ما ينطبق عــىل االغنام ايضا التي 
تهرب بشتى الوسائل، واالدوية التي باتت مفقودة 
ومخزنة واملســتلزمات الطبية واسعارها الخيالية 

وفروقات املستشفيات عىل املريض«.

وختم: »إن االتحاد العــاميل العام وأمام الواقع 
إليه، يدعو جميع املســؤولني  الخطر الذي وصلنا 
االقتصاد والتجارة والزراعة والداخلية  من وزارات 
والبلديــات ودولة رئيس الحكومة اىل اســتدراك 
ما يحصل اليوم ألنه ينــذر بعواقب خطرة جدا اذا 
مل تتخــذ الخطوات الرادعة فــورا. كام ان االتحاد 
العــاميل العام لن يقف مكتوف االيــدي أمام هذا 
الفلتــان املربمج والهــادف اىل تجويــع الناس، 
وستكون هذه االمور عنوان تحرك االتحاد العاميل 

العام يف الشارع بعد عطلة عيد الفطر الكريم«.

ســــــمر : لن نقــــــف مكتوفي االيدي أمــــــام الفلتان ا
لة ادف ال التجويع.. وتحر لـ »العّمالي« بعد الع ال

عقدت اتحــادات ونقابات النقل الربي يف لبنان 
اجتامعا امام مركز املعاينة يف الحدت، متابعة منها 
لـ«معركة تطبيق القانون واملوقف من رفع الدعم ال 
سيام عن مادة املحروقات«، وقرر املجتمعون ابقاء 
لبنان »مقفلة حتى  امليكانيكية يف  املعاينة  مراكز 

تصبح بعهدة الدولة«.
كام قــرروا »تأجيل تحرك الغــد امام مصلحة 
تســجيل الســيارات )النافعة( يف الدكوانة، اىل 
ما بعد فرتة عيد الفطر املبــارك، عىل أن يعلن عن 

التحرك يف مواعيد الحقة«.
وقال رئيس اتحاد النقل الربي يف لبنان بســام 
طليس: »لقد انتقلــت كل اجتامعاتنا امليدانية اىل 
مقر املعاينــة امليكانيكية يف الحــدت الننا نعمل 
كنقابيني، واليــوم خصص اجتامعنا لي نضعكم 
يف اجواء ما آلــت إليه األمور من اتصاالت ولنتفق 

عىل التوجه الذي سنقوم به. ولكن لالسف مل ترس 
االمور كام توقعنا رغم اننــا نكن كل ود واحرتام 
ا ان هناك امورا متعلقة  للعميد فهمــي ونقول دا
بالقانــون مبكان معــني ولكنه يعتــرب ان االمر 
شــخ اذا اختلفنا بوجهات النظر. أكرر وأقول 
مع االحرتام والتقدير للعميد فهمي ولكل مقامات 
اننا سنقول  الوزراء ورئيس الحكومة،  اشــخاص 
رأينا عىل رأس السطح ونتمنى عىل املعنيني اذا كان 

لديهم اي مأخذ قانوين علينا فليواجهونا به«.
أضاف: »وعــن موضوع تطبيق قانون الســري 
وموضوع التعديات عىل قطاع النقل الربي فحدث 
وال حرج، هذا االمر يتطلب قرارا من وزير الداخلية 
وااليعاز منــه للقوى االمنية املوجودة عىل االرض 
واال يكون من دون نتيجــة. اما موضوع القانون 
املتمثــل مبراكــز املعاينة امليكانيكيــة فال ميكن 

التخيل عنه وال تجاوزه عــىل االطالق. لقد قدمنا 
للرئيس  الالزمة  واالقرتاحات  املطلوبة  الوثائق  كل 
دياب ونحن يف انتظار الجواب الشــايف وإنصاف 

املوظفني واللبنانيني جميعا«.
وتابــع: »ان مراكــز املعاينــة امليكانيكية ملك 
للدولــة، وهنا أتوجه اىل الرئيــس دياب القول ان 
هناك اربعمئة عائلة هي من مسؤولية الدولة منذ 
العام 2012 وليس من اليــوم، وهؤالء ال يهددون 
مــن أي مخالــف للقانون. وأمتنى عــىل املعنيني 
أن يضعوا حدا لهــذه املهزلــة، وأن تكون رواتب 
هؤالء العــامل يف املعاينة امليكانيكية عند الدولة، 
وأطالبهم بشكل مبارش بأن يحاسبوا الرشكة التي 
 1 7 كانت تدير املعاينة خالفا للقانون منذ 2015
ولغاية اليوم، ونســأل اين هو املال الذي يؤخذ من 

ن معركتنا مستمرة«. املواطنني؟ لذلك ف

ــر : ــات الــنــقــل أعــلــنــت عـــن تـــحـــركـــات بــعــد الــفــ ــابـ ــقـ اتــــحــــادات ونـ
ــي لـــبـــنـــان مــقــفــلــة ــ ــ املـــعـــايـــنـــة املـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة فـ ــ ــراكـ ــ ــاء مـ ــ ــقـ ــ بـ



ـ دوليات ـ عربياتـ  تتماتـ 
الثلثاء 11 أيّار 2021

ا في كرباء ليت اجمة قن يران تحت عل م

احتجــت إيران، أمس، لدى العراق بســبب 
هجــوم تعرضــت له قنصليتهــا يف مدينة 
كربالء، وطالبت الســلطات العراقية القيام 

بواجبها يف حامية مقراتها الدبلوماسية.
إنها  الخارجية اإليرانية أمس  وقالت وزارة 
»تدين بشدة« الهجوم عىل قنصلية طهران يف 

كربالء بسبب مقتل ناشط بارز.
وسلمت وزارة الخارجية اإليرانية السفارة 
العراقيــة يف طهران مذكــرة احتجاج بعد 

االعتداء عىل القنصلية اإليرانية بكربالء
وقــال املتحــدث باســم الوزارة، ســعيد 
خطيــب زاده، يف مؤمتر صحفي أســبوعي 
يف طهران إن إيران سلمت »خطاب احتجاج« 
إىل الســفارة العراقية يف طهران وحثها عىل 
متابعة القضية مبوجب االتفاقيات الدولية، 
مضيفا أن »إيران تدين بشــدة الهجامت عىل 

مواقعها الدبلوماسية يف العراق«.
وكان محتجون عراقيون أرضموا النار، يف 

مقطورات تابعة للقنصلية اإليرانية يف كربالء 
وســط غضب واسع النطاق إثر مقتل الناشط 
الصحفي العراقي إيهاب الوزين، الذي شــارك 
يف االحتجاجــات املناهضــة للحكومة التي 

اجتاحت العراق يف ترشين األول 2019.
وكان الناشــط الوزين قتل رميا بالرصاص 

من قبل مهاجمني مجهولني.
أثار مقتل الوزين احتجاجات استمرت يوما 
كامــال يف كربالء، حيث أغلــق املتظاهرون 

طارات مشتعلة. الطرق والجسور ب
وتجمع عــرشات املتظاهريــن ليل األحد 
اإلطارات  وأحرقوا  اإليرانية،  خارج القنصلية 
أمام املبنى وأشــعلوا النار يف عدة مقطورات 

كانت متوقفة يف الخارج.
وكانــت مشــاهد مامثلــة ظهــرت يف 
ترشين الثــاين 2019 خــالل االحتجاجات 
األغلبية  ذات  العــراق  يف بغداد ومحافظات 

الشيعية يف الجنوب.

أمــيــركــيــة فـــي  واليـــــة  ــــوار  الــــ اعـــــان 
ــ وقـــود ــي ــاب ــ أن ــ أكــبــر خـ ــعــد هـــجـــوم  عــل ب

يـــــــــــــــن تدافـــــــــــــــع عـــــــــــــــن تعاملـــــــــــــــه ال
رة ـــــــــــــــارو الخـــــــــــــــار عـــــــــــــــن الســـــــــــــــي مـــــــــــــــع ال

األبيض، حالة  البيت  أعلن 
الطوار يف 17 والية، إضافة 
إىل العاصمة واشــنطن، إثر 
تعرض أكرب خط أنابيب وقود 
لهجوم  املتحدة  الواليات  يف 

إلكرتوين.
الطوار  حالة  وتفرض 
طريق  عــن  الوقود  نقــل 
واشــنطن،  للعاصمة  الرب 
مــن  كل  اىل  إضافــة 
التالية: فرجينيا  الواليــات 
وديالويــرو  وماريالنــد 
وفلوريــدا  وأركنســاس 

وميسيسيبي  ولويزيانا  وكنتايك  وجورجيا 
ونيوجرييس ونيويورك وكارولينا الشاملية 
وبنســلفانيا وكارولينا الجنوبية وتينييس 

وآالباما. وتكساس 
ويعــد هذا الخط من أكرب الخطوط الناقلة 
للمشــتقات النفطية من بنزين الســيارات 
وبنزيــن الطائرات والديزل، إذ ميد الســاحل 
الرشقي للواليات املتحدة بـ٤5 من احتياجاته، 

2 مليون برميل يوميا. بواقع 5
ومل يتضــح عىل الفور حجــم الهجوم، أو 

دوافعه، أو الجهة التي تقف خلفه.
وقال البيت االبيض ان الحكومة الفيدرالية 
االمريكية تعمل مع رشكــة مقرها جورجيا 
اغلقت خــط أنابيب رئييس ينقل الوقود عرب 
الســاحل الرشقي للواليات املتحدة بعد هجوم 

بربنامج الفدية »رانسوم وير«.
ومل تذكر رشكة »كولونيل بايبالين« ما هو 
مطلوب أو من الذي قدم طلب الفدية، بحسب 

ما أفادت وكالة األسوشيتد برس.
عادة ما يتــم تنفيذ هجامت برامج الفدية 
مــن قبل قراصنة انرتنــت مجرمني يقومون 
البيانات، وشــل شبكات  بالتشــويش عىل 
الضحايا، ويطالبــون بدفع مبالغ كبرية لفك 

تشفريها.
يؤكد الهجوم عىل الرشكة، التي تقول إنها 
توفــر ما يقرب مــن ٤5 يف املئة من الوقود 
املســتهلك عىل الســاحل الرشقي، من جديد 
عىل نقاط الضعف يف البنية التحتية الحيوية 
املعرضة للهجــامت اإللكرتونية الضارة التي 

عاقة العمليات. تهدد ب

دافعــت الحكومة الصينية عن أســلوب 

تعاملهــا مــع الصارو الفضــايئ الذي 

احرتق فوق املحيــط الهندي، وقالت أمس 

إنها تتبــع معايري مختلفــة عن الواليات 

األخرى. الفضاء  وبرامج  املتحدة 

وقالت املتحدثة باســم وزارة الخارجية 

هوا تشــون ينغ إن »الصني كانت تتابع عن 

كثب مســاره وأصدرت بيانات بشأن حالة 

مقدما«. العودة 

وأضافت: »مل ترد أنباء عن وقوع أرضار 

عىل األرض. تشــارك الصــني أيضا نتائج 

تنبــؤات العودة من خــالل آليات التعاون 

الدويل«.

واشــتكت هوا من أن بكني تُعامل بشكل 

غري عادل، مشرية إىل رد الفعل عىل حطام 

صارو أطلقته رشكــة الفضاء األمريكية 

»ســبيس إكس« وســقط عىل األرض يف 

واشــنطن وعىل ساحل أوريغون يف آذار.

واتهم مدير وكالة الفــضاء األمــريكية 

وآخرون بكني بالتــرصف بتهور من خالل 

األرض  عىل  بالسقوط  لصاروخها  السامح 

األحد وهو خارج نطاق الســيطرة عىل ما 

يبــدو، بعد حمل محطة فضاء إىل املدار.

وقالت وكالة الفضــاء الصينية إن معظم 

املرحلة الرئيســية التي يبلغ طولها 30 مرتا 

لصارو »لونــغ مارش 5 يب« احرتقت فوق 

جزر املالديف.وحمل الصارو الجزء الرئييس 

مــن محطة الفضاء الصينية إىل املدار يف 29 

نيســان، وتخطط الصني إلطالق 10 عمليات 

أخرى الستكامل بناء املحطة.

عادة ما تســقط الصواريخ عىل األرض 

بعد وقــت قصري من إقالعهــا. ومل تذكر 

وكالة الفضاء الصينية سبب إرسال »لونغ 

املدار. إىل  مارش« مؤقتا 

ائي عان الن دمش : ا
حين النتخابات الرئاسة عن أسماء املر

أعلنت املحكمة الدستورية العليا أسامء املرشحني بشكل 
نهايئ النتخابات الرئاسة يف سوريا دون تغيري عن إعالنها 
األويل، وهم: بشــار األســد، وعبد الله عبد الله، ومحمود 

مرعي.
وقال رئيس املحكمة محمد جهاد اللحام إنه وبعد دراسة 
االعرتاضــات املقدمة من الذين رفضت طلباتهم، تم رفضها 

جميعا، وأصدرت القرارات املتعلقة بها.
وأضاف اللحــام يف مؤمتــر صحفــي أن املحكمــة 
قررت باإلجــامع تثبيت اإلعالن األويل املتضمن أســامء 
املرشحني النتخابات الرئاسة وهم: عبد الله عبد الله، وبشار 
األسد، ومحمود مرعي، وقال إن الحمالت االنتخابية ستبدأ 

يوم األحد 16 من الشهر الجاري.
وحدد اللحام يوم الصمت االنتخايب يوم 25 من الشــهر 
الجاري، أي قبل يوم من املوعد املقرر لالقرتاع وهو يوم 26 

من الشهر الجاري.
وكانت املحكمة أعلنت أنها تسلمت 6 طلبات اعرتاض عىل 

رفض طلباتهم.
وكانت املحكمة أعلنت يف 3 من الشــهر الجاري أســامء 
املرشحني الثالثة، بعد دراسة الطلبات التي قدمها 51 راغبا 
بالرتشــح، وقالت إنه وبعد فتح صنــدوق تأييدات أعضاء 
مجلس الشعب قررت قبول طلبات األسد، وعبد الله، ومرعي، 
الذين حاز كل منهم عىل تأييد عدد كاف من النواب للرتشح.

ويشرتط الدستور السوري أن يحوز املتقدم بطلب الرتشح 
عىل تأييد 35 عضوا لقبول طلبه.

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــوات اليمني ـــــــــــــــة الق ـــــــــــــــت قبض ـــــــــــــــوار« تح »الخ
املســلحة  القوات  أعلنت 
اليمنية الســيطرة عىل جبل 
صحراء  يف  الخــوار  وتالل 
األجارش الحدودية بني نجران 

وصعدة.
الحريب  اإلعــالم  وبــّث 
مصّوراً  تســجيالً  اليمنــي 
لعمليــة هجوميــة نفذها 
مواقع  واللجان عىل  الجيش 
قوات التحالف السعودي يف 
سلســلة جبال وتالل الخوار 
مبنطقة الظهرة يف صحراء 

األجارش الحدودية املمتدة بني نجران السعودية 
من جهة ومحافظتي صعدة والجوف.

من جهة أخرى، صّعد التحالف الســعودي 
مجدداً من قصفه الجوي عىل محافظة مأرب 
شــامل رشق اليمن بعد أســبوع من الرتاجع 
امللحو يف عدد الغارات الجوية عىل مديرية 
رصواح غــريب املحافظــة مــرسح املعارك 
الدامية بني قــوات حكومة صنعاء من جهة 
وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي وحزب 

اإلصالح من جهة أخرى.
وقصفت طائرات التحالف الســعودي بـ21 
غارة مناطق الطلّعة الحمراء والكَّسارة واملَشَجح 
مبديرية رصواح، إســناداً لقوات هادي وحزب 
اإلصــالح يف محاولة متكررة مــن التحالف 

السعودي ملنع الجيش واللجان من تحقيق تقدم 
ميداين جديد صوب مدينة مأرب االسرتاتيجية.

وقالت قــوات الرئيس هــادي إنها صدت 
هجامت جديدة لقــوات حكومة صنعاء يف 
جبهة املشــجح مبديريــة رصواح، يف حني 
قصفت مقاتالت التحالف السعودي بـ٤غارات 
مديرية مدغل الجدعان املجاورة شاميل غرب 

املحافظة.
أيت ذلــك بالتزامن مع اســتهداف منطقة 
الخسف يف مديرية الحزم عاصمة محافظة 
الجــوف املحاذية بـ5غارات جوية، عىل وقع 
مواجهــات محتدمة بني الطرفني يف صحراء 
العلم املرتامية بني مديرية َخب والشــعف يف 
محافظــة الجوف ومديرية رغوان شــاميل 

محافظة مأرب.

ر  فرنسا: مليون يورو لنشاط ح
سلحة الكيميائية في سوريا ا

قالت منظمة حظر األســلحة الكيميائية، يف بيان صحفي 
نرش أمس، إن حكومة فرنســا خصصــت مليون يورو لدعم 

صندوق متويل نشاط بعثات املنظمة يف سوريا.
وذكــرت املنظمة، أن هذا الصندوق يدعم أنشــطة البعثات 
التابعــة لها، وميول تنفيذ العمليــات الطارئة املتعلقة حرصا 

بسوريا.
وأضافت املنظمة، أن هذا الصندوق »ميول نشاطات مجموعة 
التحقق بشأن اإلعالن السوري األويل )بشأن برنامج األسلحة 
الكيميائيــة الذي قدمته الدولة عنــد االنضامم إىل املنظمة( 
وبعثة تق الحقائق بشأن األسلحة الكيميائية يف سوريا«.
وأضاف البيان، أن »هذه املســاهمة ستساعد منظمة حظر 
األســلحة الكيميائية عىل مواصلة عملها الحيوي يف سوريا، 
حيث تواجه بعثاتها العديد من التحديات التي تتطلب ردود فعل 
دولية منســقة لضامن االمتثال لقواعد ومباد اتفاقية حظر 

األسلحة الكيميائية«.
بدوره أشــار لويس فايس املمثل الدائم لفرنسا يف املنظمة، 
إىل أن خطــوة الحكومة الفرنســية هذه، ستســمح آلليات 
جراء تحقيقات مستقلة  منظمة حظر األســلحة الكيميائية ب

يف سوريا.
وقال: »وهذا يتوافق، مع تصميم فرنســا القوي عىل إنهاء 

تهديد استخدام األسلحة الكيميائية يف سوريا«.
وأشــار إىل أن مؤمتــر الدول األعضــاء يف منظمة حظر 
األســلحة الكيميائية، أكــد ذلك  مؤخرا بقــرار قدمه الوفد 

الفرنيس باسم ٤6 دولة .

نسانية تحذر مة  من
نسانية في املتوس من كارثة 

قالت منظمة    غري الحكومية اإلنســانية 
إن هنــاك 5 قوارب تواجه مخاطر يف منطقة البحث واإلنقاذ 
املالطية يف البحر األبيض املتوســط، والتي تحمل عىل متنها 

٤19 مهاجرا.
« اإلنســاين، يف تغريدة عرب  وكتب مرشوع » 
»تويــرت« أمس، أن »هناك ٨0 شــخصا من دون وقود وطعام 

وماء، وتترسب املياه إىل قاربهم أيضا«.
وأوضح املرشوع اإلنساين أن »الحالة نفسها تتكرر بالنسبة 
لـ96 شــخصا آخرين ولقارب يحمل عىل متنه 97 شــخصا ال 
ا يف البحر منذ يومني«، بينام »هناك قارب آخر عىل  يزال ها
متنه 91 مهاجرا، من دون طعام وماء وبنزين أيضا، وكذلك مع 

وجود شخص مريض عىل متنه«.
« اىل أن »هناك 55 مهاجرا  وأشــار مرشوع » 

آخرين، فقد االتصال بهم«.
واختتم املرشوع اإلنساين متسائال: »متى سيتم إنقاذ هؤالء 

املهاجرين الـ٤19؟«.

ــا ـــع روســي ة لـــلـــحـــوار م ــ ــاهـ : أوروبـــــــا جـ مـــــا
رصح وزيــر الخارجية األملاين، هايكو ماس، 
أمس، بأن االتحــاد األورويب جاهز للحوار مع 
روســيا، مضيفا أنه حان الوقت لعودة روسيا 

للحوار.
وقــال ماس أمام الصحفيني بعد وصوله إىل 

بروكسل للمشــاركة يف جلسة مجلس وزراء 
خارجية االتحاد األورويب: »وســنتحدث أيضا 
عن روسيا وقبل كل يشء بعد أن تعرض ممثلون 
من االتحاد األورويب لعقوبات من موسكو وتم 

ة الدول غري الصديقة«. اإلعالن عن »قا

... ــــــــــــــــــــــــــروري  ـــــــــنـــــــــد  الـــــــــ فـــــــــــــي  الـــــــــــــعـــــــــــــام  الـــــــــــــعـــــــــــــ  »كـــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــا«: 
ــا« ــ ــ ــكـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــرازيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ »اسـ العـــــــتـــــــمـــــــاد  حــــــمــــــاســــــة  تــــــبــــــد  وال  قـــــــيـــــــودهـــــــا  تـــــخـــــفـــــف  اوروبــــــــــــــــــــا 

ــدولـــي« ــف الـ ــال ــح ــت ــا قــــوات »ال ــح ــس ــة ان ــدول ــج : تــشــكــيــل لــجــان ل ــرا ــ ــع ــ ال
)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

، يرى خرباء أن األعــداد الحقيقية للضحايا أكرب بكثري  املــو

مام يجري تسجيله.

وفرضت العديد من الواليات قيود إغالق صارمة خالل الشهر 

املايض، يف حني فرضت واليات أخرى قيودا عىل السفر وأغلقت 

دور السينام واملطاعم والحانات ومراكز التسوق.

غري أن الضغط من قبل مؤسسات طبية هندية ما يزال يتزايد 

عىل مودي إلعالن إجراءات إغالق شامل يف أنحاء البالد، كام 

فعل خالل املوجة األوىل من تفيش املرض العام املايض.

وأعطت الهند، أكرب منتج للقاحات يف العامل، حتى اآلن اللّقاح 

بجرعتيه لـ2 فقط من سكّانها.

 اوروبا تعود تدريجيا اىل الحياة الطبيعية 
من جهة اخرى، تواصل دول أوروبا، وعىل رأســها إسبانيا، 

تخفيف القيــود املرتبطة بكورونا وعودتهــا التدريجية إىل 

»الحياة الطبيعية« مع تكثيف حمالت التلقيح علام ان كل دولة 

تتعامل  بطريقتها الخاصة مــع تطبيق إجراءاتها االحرتازية 
وفرض عقوبات عــىل املخالفني تحمل بعضها صفة الطرافة 
، يف وقــت ما تزال الهند تعاين من موجة عالية من اإلصابات 

رغم تراجع حدتها امس.
مكان الســكان أخــريا الخروج من  ويف إســبانيا، بات ب
مناطقهم أو التجمع يف الشــارع مساًء كام يف مدن عدة يف 
البالد، علت الهتافات والتصفيق واملوســيقى عند منتصف ليل 
السبت موعد انتهاء القيود املفروضة منذ ترشين األول املايض 

ورفع حظر التجّول يف معظم املناطق.
ويف بريطانيا، مــن املتوقع  أن يعلن رئيس الوزراء بوريس 
جونسون  تخفيف القيود املرتبطة بالوباء، مستندا إىل تحسن 

الوضع الصحي، وفق ما أعلن مكتبه اإلعالمي األحد.
ويف أملانيــا، بات أكرث من 7 ماليني شــخص تلقوا اللقاح، 
يســتفيدون من تخفيف القيود الصحية الصارمة. وسيسمح 
لهم هذا األمر بالتجمع وبالدخول إىل أي متجر كان دون تقديم 
فحص سلبي، كام هي الحال يف الوقت الراهن لسائر املواطنني، 
باســتثناء املتاجر التي تُعترب »أساســية« مثل متاجر األغذية 

والصيدليات. ويف مدن عدة مبنطقة بافاريا يف جنوب أملانيا، 
افتتحت  الحانات واملطاعم باحاتها الخارجية امس. 

و يف ايطاليا تحديدا  ميالنو، اعاد مرسح »ال سكاال« الشهري 
فتح أبوابه أمام الجمهور امس.

وتُعيد جزيرة قربص املتوســطية فتح حدودها  أمام السياح 
امللّقحني الوافدين من 65 بلدا منذ يوم امس.

 مخاوف من لقاح«أسرتازينيكا« 
ومع بدء عودة أوروبا للحياة الطبيعية تظل الشــكوك تحوم 
حول إسرتاتيجيتها يف حمالت التلقيح ضد فريوس كورونا بعد 

إعالنها عدم تجديد طلبياتها من لقاح أسرتازينيكا.
ومل يجّدد االتحاد األورويب يف الوقت الراهن عقده للحصول 
عىل مزيد من جرعات لقاح أســرتازينيكا لفرتة ما بعد حزيران 
املقبــل، وفق ما أعلن املفــوض األورويب تيريي بروتون منذ 

يومني.
وأعلنت رئيســة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين 
1 مليار  الســبت  املايض إبرام عقد جديد لرشاء ما يصل إىل ٨

جرعة من لقاح »فايزر- بيونتك«.

وأضافت أن »عقودا أخرى وتقنيات أخرى ســتيل«. وينّص 
العقــد مع املختربين األملاين واألمــرييك املتحالفني يف إنتاج 
اللقاح، عىل عمليات تســليم اعتبارا من هذا العام وصوال إىل 

عام 2023.
وتوجه خرباء من وكالة األدوية األوروبية  إىل روسيا، لتفّقد 
مصانع لقاح »سبوتنيك- يف« الذي مل يُرّخص له بعد يف االتحاد 

األورويب رغم أن املجر بدأت باستخدامه.

 عقوبة طريفة: االجبار عىل الركض 

يف حال املخالفة 
اىل ذلــك، عاقبت الرشطة يف العاصمة الكمبودية منتهي 
حظر التجول الذي يبدأ يف الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا، 
والذي تم فرضه الحتواء وباء كورونا، من خالل إجبارهم عىل 

الركض.
وجاءت العقوبة يف الوقت الذي تعاين فيه البالد من موجة 
لتفيش فريوس كورونا سجلت فيها ما يقرب من 20 ألف حالة 
يف أقل من 3 أشهر. وتم تسجيل نحو 500 حالة جديدة  امس.

حرس اإلقليم لرضب اإلرهاب.

وأكد أن »هناك تنســيقا مع حرس اإلقليم مللء 

الفراغات بني خط صد قوات حرس االقليم وقوات 

الحكومة االتحادية«، موضحا أن تنفيذ العمليات 

تم من خــالل معلومات اســتخبارية يف هذه 

املناطق، ووعد رســول باستمرار العمل ملالحقة 
عصابات »داعــش« اإلرهابية يف تلك املناطق، 
مشــريا إىل طموحهم يف إنهــاء هذه الفراغات 

مستقبال.
يشار إىل أن قوات التحالف الدويل الذي ترتأسه 
الواليــات املتحدة األمريكية ضد اإلرهاب، كانت 
قد بدأت بتقليص قواعدها يف العراق، بتســليم 
أول قاعدة عســكرية لها، للجيش العراقي، بعد 

أيام من تقديم الحكومة العراقية شكوى دولية، 
ضد االنتهاكات األمريكيــة التي تسببت مبقتل 
6 وإصابــة 12 من أفراد األمن، بدايات الشــهر 

الجاري.
وقد تسلمت القوات األمنية العراقية قاعدة القائم 
العســكرية يف محافظة األنبار، غريب البالد، بعد 
انسحاب قوات التحالف الدويل منها مع تجهيزاتها 

العسكرية كافة.

» بعد هجمات »داع
: أمـــــــــــــــن كركـــــــــــــــو خـــــــــــــــ أحمـــــــــــــــر العـــــــــــــــرا

قال وزير الداخلية 
عثــامن  العراقــي، 
إن  أمس،  ــي،  الغا
مصغر  عراق  كركوك 
وهــي محط اهتامم 
ودعــم مــن قبــل 
الحكومة، فيام أشار 
إىل أن أمنهــا »خط 

احمر«.
ي  الغا ووجــه 
زيارتــه  خــالل 
واجتامعه  املحافظة 
األمنيني  باملسؤولني 
بالتنســيق  هنــاك، 
والتواصل  والتعاون 

لتعزيــز األمن وتحقيق االســتقرار ملواطني 
كركوك.

وأشــار وزير الداخلية العراقي، إىل رضورة 
»دعم جميــع الخطوات التي تعــزز القانون 
وتعمــل عــىل محاربة اإلرهــاب وعصابات 

الجرمية ومكافحة املخدرات«.
وأكــد، أن »الجيــش والرشطة هم رشف 
الوطــن وعنــوان التضحيــة، وال مجاملة 
بالوضع األمني وســتكون هنــاك إجراءات 

رادعة ضد مــن يخالف القوانني والتعليامت 

والتوجيهات الصادرة«.

ي، أن »أمن املواطن وكركوك  وتابــع الغا

خــط أحمر وحريصون عىل ترســيخ األمن 

واالستقرار يف عموم مدن العراق«

وشهدت كركوك يف األيام األخرية هجامت 

لتنظيم »داعش« عىل الجيش العراقي وقوات 

»البيشمركة« التابعة لحكومة إقليم كردستان 

العراق.

ــاض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لـ ــاووش أو ــ ــ ــ ــ ــ ــ تشـ
قالــت وزارة الخارجية الرتكية يف بيان لها 

إن الوزير مولود تشاووش أوغلو توجه امس 

إىل الرياض يف زيارة تستمر يومني.

وذكــر البيــان أنه خالل زيارته ســيبحث 

تشاووش أوغلو »العالقات الثنائية والقضايا 

اإلقليميــة يف اجتامع مع نظريه الســعودي 

األمري فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود«.

ويف األســبوع املــايض أفــادت وكالة 

»رويرتز« نقال عن مسؤولني أتراك بأن الرئيس 

رجب طيب أردوغان وامللك الســعودي سلامن 

بن عبد العزيز اتفقا يف مكاملة الثالثاء املايض 

عــىل أن يجري تشــاووش أوغلو بن فرحان 

محادثات يوم 11 ايار.

وقال مســؤول تريك رفيع املستوى: »بهذه 

الزيــارة من املمكن فتح فصــل جديد معا«، 

مضيفــا أن املحادثات ســترتكز عىل التجارة 

والعالقات الثنائيــة والقضايا اإلقليمية مثل 

الرصاع يف ليبيا حيث نرشت تركيا قواتها.
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o³?Ý w²�« ÷Ëd?F?�« ÊQÐ ÎU?LKŽ
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Demandons Comptable
pour le centre
hospitalier de Bhannes:
04/983770 Ext:1122
(Appelez-nous de Lundi
au Vendredi de 7,30  à
14,30 et tous les
samedis de 8:00 à
13:00)
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b�²�
 —«d�

Ismail w�U?
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U?F�« Òd?�

Èb?� Mohamed Abdillahi
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Anise WOÐuOŁô« WK
UF�« XÐd¼

‰eM
 s
 Muletu Wemisho
∞≥Ø≥∑¥±π± UNO
Ëb�
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ـــــــــــــــــــة ريـــــــــــــــــــا
الثلثاء 11 أيّار 2021

ــــولــــة لــــبــــنــــان فــــــي كــــــــرة الــــســــلــــة : بــــ
( - الــحــكــمــة  عــلــ  ــي  لــلــريــا كبير  فـــوز 

مة من مباراة الريا والح

حقق الريايض بــريوت، فوزا كبريا )9٤-
6٤( عىل الحكمة بــريوت يف ديريب الكرة 
اللبنانيــة لكرة الســلة، ضمن منافســات 
املرحلة األوىل من إياب الدوري باملباراة التي 

جرت عىل ملعب الريايض باملنارة.
الريايض بجميع  املباراة تفوق  وشــهدت 
األرباع حيث انتهى األول )25-13(، والثاين 

(٤3-23(، والثالث )٤2-69(.
أمري ســعود بشكل  الريايض  نجم  وتألق 
الفت حيث سجل 2٨ نقطة كأفضل مسجل 
يف اللقــاء مــع 6 متابعــات و٤ متريرات 
حاســمة، يف حني ســجل نجــم الحكمة 

كريستوف خليل 15 نقطة مع 11 متابعة.
ورفع الريايض، رصيده إىل 19 نقطة يف 

صدارة ترتيب الدوري، يف حني رفع الحكمة 
رصيده إىل 16 نقطة يف املركز الثاين.

فيلتقي  الثالثاء،  اليوم  املرحلة  وتســتكمل 
عند الساعة الثامنة مساء املتحد مع هومنتمن 

بريوت عىل ملعب املتحد يف طرابلس.
وتختتم املرحلة غــداً األربعاء، فيلتقي عند 
الســاعة الخامســة بعد الظهر بيبلوس مع 
هوبس عىل ملعب بيبلــوس يف جبيل، وعند 
الشانفيل مع  يلتقي  الثامنة والنصف  الساعة 

أطلس عىل ملعب الشانفيل يف ديك املحدي.
ويف مباراة ثانية فاز بريوت عىل مضيفه 
أبناء أنيبــال )٨2-59( يف املباراة التي جرت 
عىل ملعــب راهبات القلبني األقدســني يف 

زحلة.نيبأ

زيـــــــــــــــدان يقتـــــــــــــــر مـــــــــــــــن يوفنتـــــــــــــــو
وأليغـــــــــــــــري الـــــــــــــــ ريـــــــــــــــا مدريـــــــــــــــد

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ريـ ــدت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــة م ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ ــات م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ مح
الــــــــــــــــ  اللقـــــــــــــــ  نحـــــــــــــــو  ميونيـــــــــــــــ  بايـــــــــــــــرن 

( - 2 نـــــــــــــــ  ليكـــــــــــــــرز يســـــــــــــــق 

ر يدان والي

لون باللق يخ يحت بو بايرن ميو

صحفي  تقريــر  كشــف 
زين  الفرنيس  إيطايل، موقف 
الدين زيدان، املدير الفني لريال 
مدريد من مغادرة املرينغي هذا 
الصيف، رغم تبقي موسم يف 

عقده.
حول  الشــائعات  وازدادت 
مســتقبل زيدان خالل األيام 
بعد  وتحديدا  املاضية،  القليلة 
توديع دوري أبطال أوروبا من 

نصف النهايئ أمام تشيليس.
حول  الجدل  زيــدان  وأثار 
ترصيحات  بعــد  مســتقبله 

أمس، والتي قال فيها: »أركز عىل إنهاء املوسم، 
ما ميكنني قوله هو أنني سأجعل األمور أسهل 
للنادي ألنه لطاملا قــدم يل كل يشء، لكن يف 
الوقت الحايل، هديف هــو الفوز يف املباريات 
األربع املتبقية وإنهاء املوســم بشكل جيد، هذا 

ما يجعلني مشغوال«.
وبحسب موقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، 
ن يوفنتوس يضــع زيدان عىل رأس أولوياته  ف
الذي قدم موســاًم سيًئا  أندريا بريلو،  لخالفة 

للغاية يف تورينو.
ويتوقع يوفنتوس أن يرحل زيدان عن مدريد 
بنهاية املوسم الجاري، حيث ينتظر تلك الفرصة 
لالنقضاض عليه وإحضاره إىل السيدة العجوز.
يف الوقت نفسه، أشار التقرير إىل أن ماسيمليانو 
أليغري، املدير الفني السابق ليوفنتوس، هو األقرب 

لخالفة زيدان يف ريال مدريد.
وارتبط اســم أليغري يف وقت سابق، بتويل 
قيادته  ريــال مدريد، وتحديدا خــالل  تدريب 

ليوفنتوس، قبل عودة زيدان من جديد.

ميونيخ  بايرن  العبو  احتفل 
الــدوري  بلقــب  بالتتويــج 
التوايل،  التاســع عىل  األملاين 
عقــب الفوز عىل بوروســيا 
مونشنغالدبا بـ6 أهداف دون 

رد قبل جولتني عىل النهاية.
الفريق البافاري تلقى هدية 
بوروســيا  غرميه  من  مثينة 
مواجهــة  قبــل  دورمتونــد 
تغلب  بعدما  وذلــك   ، غالدبا
أسود الفيستيفال عىل اليبزيغ 
(3-2(، ليتوج البايرن رســميا 

بطال للبوندسليغا.
ونجح بايرن يف مواصلة احتكاره للقب للعام 
التاســع عىل التوايل منذ 2013، كام أنه اللقب 
الـــ31 عىل مــدار تاريخه، والـــ30 يف حقبة 

البوندسليغا.
ويف ما ييل أبــرز املحطات التي مهدت طريق 

البايرن نحو اللقب:
- استهل بايرن حملة دفاعه عن لقبه بأفضل 
طريقة ممكنة، إذ متكن من اكتساح شالكه )٨-

0(  يف املباراة االفتتاحية، التي شــهدت تسجيل 
ســريج غنابري ثالثية »هاتريك« ودخول جامل 
موسياال التاريخ بعدما أصبح أصغر العب يسجل 
هدًفا يف البوندسليغا، بعمر 17 عاما و205 أيام.

- استفاق بايرن رسيعا من خسارته املفاجئة 
يف الجولة الثانية عىل يد هوفنهايم )1-٤(، وذلك 
ســقاط هريتا برلني )٤-3( يف مباراة درامية  ب
البطولة  دور  ليفاندوفســي  روبرت  فيها  لعب 

بتسجيله رباعية »سوبر هاتريك«.
- اســتطاع بايرن تحقيق 5 انتصارات متتالية 
سقاط غرميه  بداية من الجولة الثالثة، انتهت ب

دورمتوند يف الكالسيكو )2-3(.
- الجولة العارشة شــهدت نجــاة بايرن من 
الخســارة الثانية له بعدما فــرض التعادل عىل 
اليبزيغ )3-3(، حيث كان األخري ندا قويا له طوال 

اللقاء.

- خرج بايرن ملواجهة باير ليفركوزن، املتصدر 
حينها، يف آخــر مبارياته عام 2020، ونجح يف 
التغلب عليه مبعقلــه )2-1(، لينتزع منه صدارة 

ترتيب البوندسليغا.
- عاد بايرن ملواجهة دورمتوند يف الكالسيكو 
مجددا مطلع مارس املايض، واســتطاع تحويل 
تأخره بهديف إيرلينغ هاالند إىل فوز قاتل )٤-2( 

بعد تسجيل ثنائية يف آخر دقيقتني من املباراة.
- الجولة الـ26 شهدت حلول شتوتغارت ضيفا 
عىل بايرن مبلعب أليانز أرينا، حيث شهدت املباراة 
فوزا استثنائيا للعمالق البافاري، الذي تغلب عىل 
الرضبة املبكرة التي تعــرض لها يف الدقيقة 12 
بطرد العبه ألفونسو ديفيز، لكنه سجل ٤ أهداف 
متتالية قبل نهاية الشــوط األول، ما مكنه من 

االنتصار بـ10 العبني دون أن تهتز شباكه.
- املبــاراة التالية مبارشة خــرج فيها بايرن 
ملواجهة منافســه اليبزيغ يف عقــر داره، حيث 
اســتطاع العودة إىل ميونيخ بـــ3 نقاط بالغة 
األهميــة، مام جعله أقرب من أي وقت مىض من 

اللقب الـ31.
- الجولة الـ32 كانت مبثابة احتفالية للفريق 
البافاري، الذي مل ينتظر حتى الفوز عىل غالدبا 
ســقاط  الثمينة ب بعد تلقيه هديــة دورمتوند 
اليبزيــغ، ليحتفــل باللقب بنصف دســتة من 

األهداف، وقع ليفاندوفسي عىل 3 منها.

أبقى لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب 

عىل آماله بتفــادي خوض ملحق األدوار 

بقيادة  بفــوزه  أوف«  »بالي  اإلقصائية 

أنطوين ديفيس 123-110، عىل وصيف 

املنطقــة الغربية فينيكــس صنز ضمن 

دوري كرة السلة األمرييك للمحرتفني.

نجمه  مــن  املنقوص  ليكــرز  وحقق 

ليربون جيمس منذ فرتة بســبب إصابة 

الـ3٨ هذا املوســم  الكاحل انتصاره  يف 

مقابل 30 هزمية يف املركز السابع، أول 

مراكز خوض امللحق، فيام يحتل بورتالند 

ترايل باليزرز املركز السادس )39 انتصاًرا 

و29 هزميــة( قبل أربــع مباريات من 

نهاية املوسم املنتظم.

ــا«؟ ــغ ــي ــل ــة بــلــقــ »ال ــون ــل ــر ــ أتــلــتــيــكــو وريـــــا وب ــوي ــت ــوهــات ت ــاري ــن ــا هـــي ســي مـ

ي ــ الــــــــــدوري االنـــكـــلـــيـــ ــقـ ــة مــــن لــيــســتــر لــيــضــمــن لـ ــ ــدي ــ ــر ه ســـيـــتـــي يــنــتــ

ا املوس ا  من سيتو بط للي

شس سيت اليوم  يتو ما

أبقى ريال مدريد عىل آماله يف االحتفا 
بلقــب الدوري اإلســباين للموســم الثاين 
تواليا، بعدما انتــزع تعادال يف الوقت القاتل 
من ضيفه إشــبيلية 2-2، أمس األحد، ضمن 

املرحلة الـ35 من »الليغا«.
الريال أمام فرصة استعادة الصدارة  وكان 
أتلتيكو،  املبارشيــن  منافســيه  تعادل  بعد 
وبرشلونة ســلبا الســبت، إال أنه وقع يف 
املحظور بتعادله مع إشبيلية، ليصعد للمركز 
الثاين برصيد 75 نقطــة، بفارق املواجهات 
املبارشة مع برشلونة الثالث، ومتأخرا بفارق 

نقطتني عن جاره أتلتيكو املتصدر.
يف املقابــل، بقي إشــبيلية رابعا مع 71 

نقطة، وباتت آماله يف الفوز باللقب شبه معدومة.
ويف ما يــيل فرص كل مــن أتلتيكــو مدريد، 
وبرشلونة، وريال مدريد، يف الفوز بلقب »الليغا«.

 أتلتيكو مدريد 

ســيتوج األتلتيكو بلقب الدوري اإلسباين بغض 
النظر عام ستســفر عنه نتائــج مباريات الريال 
وبرشلونة، يف حال فوزه مببارياته الثالث املتبقية 

أمام ريال سوسييداد، وأوساسونا، وبلد الوليد.
ويف هذه الحالة ســريفع »الروخي بالنكوس« 
رصيده إىل ٨6 نقطة، أي أنه ســيحافظ عىل فارق 
النقطتني حتى ولو فاز »البارسا«، والريال بدورهام 

يف مبارياتهام املتبقية.

 ريال مدريد 

ســيتوجب عىل ريال مدريد الفوز يف مبارياته 

الثالثة أمام غرناطة، وأتليتك بلباو، وفياريال، 
وانتظار تعرث أتلتيكو بالخسارة أو التعادل يف 
الفريقني  إحدى مبارياته، ويف حال تساوي 
ن  يف عــدد النقــاط يف ختام الــدوري، ف
الريال سيتوج باللقب لتفوقه عىل جاره يف 

املواجهات املبارشة.

 برشلونة 

يحتاج للفوز مببارياته الثالث األخرية 
مع  وإيبار،  فيغو،  وسيلتا  ليفانتي،  أمام 
خســارة ريال مدريــد، وأتلتيكو مدريد 
إحــدى مبارياتهام األخــرية، ويف حال 
تساوي »البارســا« يف عدد النقاط مع 
نه لن  أحــد الفريقني أو مع كالهــام ف
املبارشة  املواجهات  يف  لتخلفه  باللقب،  يتوج 

أمام منافسيه.
ويف حال تساوي األندية الثالثة يف عدد النقاط، 
ن األفضلية ســتكون للريال، وســيحدث هذا  فــ
السيناريو، لو فاز برشــلونة وريال مدريد بجميع 
مبارياتهــام املتبقيــة، وتعرث األتلتيكــو بنتيجة 

التعادل يف إحدى مبارياته.

ينتظر مانشســرت سيتي خدمة من ليسرت 
للدوري  الرابع لي يتــّوج بطــالً  ســيتي 
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم للمرة الثالثة يف 
املواســم األربعة األخرية، وذلك عندما يحل 
األخري ضيفاً اليوم الثالثاء عىل مانشســرت 

يونايتد الثاين.
ويتقدم ســيتي عىل جاره يونايتد بفارق 
10 نقاط ويحتاج إىل فوز واحد يف مبارياته 
الثالث األخرية لي يرفع كأس الدوري، لكن 
خسارة يونايتد أمام ليسرت اليوم الثالثاء قد 
متنحه إياه أيضاً، علامً بأنه لن يلعب يف هذه 
املرحلة إال يــوم الجمعة املقبل عندما يواجه 
نيوكاســل، أي بعد 2٤  ســاعة من مباراة 

يونايتد وليفربول املؤجلة.
وكان يونايتد حسم رســمياً بطاقة التأهل إىل 
دوري األبطال املوســم املقبل، بفوزه عىل أستون 

فيال 3-1 االحد.
أمام  وما يعّزز مــن إمكانية خســارة يونايتد 
ليسرت، انه سيضطر إىل خوض املباراة ضد ليسرت 
بتشــكيلة جلّها من الصف الثــاين بعد حوايل 50 
ساعة من مواجهته ألستون فيال، كام أنه سيواجه 
ليفربول يف املباراة املؤجلة بينهام الخميس املقبل 
أيضأن الشياطني الحمر سيخوضون 3 مباريات يف 

غضون 5 ايام.
ويجــي أويل غونار  وأملــح مــدرب يونايتد ال
املايض  الجمعة  يوم  سولشار يف مؤمتر صحايف 
بأنه سيكّثف مبدأ املداورة يف ظل ضغط املباريات، 
مشرياً إىل أن ارتدادات ذلك عىل السباق نحو احتالل 
املركز الرابع للفرق األخرى »هو مشــكلة اآلخرين 

وليس مشكلتي«.
وكان لقــاء القمة بني مانشســرت يونايتد 
وليفربول األحد قبل املايض تأجل بسبب شغب 
ترافورد  أولد  األول واقتحامهم ملعب  جامهري 
احتجاجاً عىل سياســة عائلة غاليزر مالكة 

النادي، فتم نقل املباراة اىل تاريخ الثالث عرش 
من أيار الحايل.

وقال سولشار لدى ســؤاله عن إمكانية اعتامد 
تشــكيلتني مختلفتني يف مباراتني توالياً: »خوض 
مباراتــني يف 3 أيام صعب وميكــن قبول ذلك إذا 
كنا خالل فرتة عيد امليالد. لكــن خوض مباراتني 
يف 3 أيام يف آخر املوســم مع كمية املباريات التي 
خضناها، يجعل من األمر أكرث صعوبة. يكاد األمر 
يكون مســتحيال، وخــوض ٤ مباريات يف ٨ أيام 

مستحيل«.
الالعبني، قد  وأضاف »يتعنّي عيل حامية صحة 
ال يعجب هذا األمر البعض لدى خياري للتشــكيلة 
وهذا األمر قد يؤثر عىل الســباق النتزاع بطاقات 
دوري االبطال األورويب، لكن هذه مشكلة اآلخرين 

وليست مشكلتي«.
وشــاءت الصدف أن يلتقي يونايتــد تواليا مع 
ليسرت سيتي وليفربول، وكالهام طرف يف الرصاع 
نحو انتزاع احدى البطاقتني املتبقيتني للمشــاركة 

يف دوري االبطال.
وكان ســيتي فرط يف ضامن اللقب عندما أهدر 
تقدمه أمام تشيليس الســبت، ليخرس 1-2، علام 

بأنهام يلتقيان يف نهايئ دوري أبطال أوروبا 
نهاية الشهر الجاري.

 ليسرت لوقف نزيف النقاط 

وسرييح سولشار أغلب الظن صانع العابه 
العب  ورمبا  فرنانديــش  برونــو  الربتغايل 
الوســط الفرنيس بول بوغبا باإلضافة إىل 
املهاجم مايســون غرينوود، كام أكد املدرب 
هاري  الدفــاع  وقطب  الفريق  قائــد  غياب 
ماغواير إلصابة يف كاحله ضد أستون فيال.

املقابل، يسعى ليسرت سيتي إىل وقف  يف 
نزيــف النقاط يف الجولتــني االخريتني بعد 
تعادله مع ســاوثهامبتون 1-1 وخســارة 

الثقيلة عىل ملعبه ضد نيوكاسل 2-٤.
املوسم  ليســرت عاش ســيناريو مامثالً  وكان 
املايض عندما فّوت فرصة املشــاركة يف املسابقة 
األوروبيــة األهم، بخســارته يف الجولة األخرية 
أمام مانشسرت يونايتد صفر-2 عىل أرضه لتذهب 

البطاقة القارية إىل األخري.
وميلك ليسرت 63 نقطة يف املركز الرابع مقابل 57 

لليفربول يف السادس لكن االخري لعب مباراة أقل.
وعلق مدرب ليفربول األملاين يورغن كلوب عىل 
قرار رابطة الدوري اقامة مباراة القمة ضد يونايتد 
بعد يومني فقط من مواجهة ليســرت بقوله »أدرك 
بان األمر مل يكن مثالياً، لكني يف الوقت ذاته أعتقد 

أنه كان باإلمكان إيجاد حل أفضل«.
واضاف »ســيخوض يونايتد ثالث مباريات يف 

مدى 5 ايام ثم لن يلعب يف نهاية االسبوع«.
وتابع »عىل العمــوم، يتعنّي علينــا الفوز يف 
لك فرصة املشاركة  مبارياتنا األربع املتبقية لي 

يف دوري االبطال«.
يذكر أن ليسرت ســيتي مدعو ملواجهة تشيليس 
يف نهايئ كأس انكلرتا الســبت املقبل عىل ملعب 

وميبيل.

أبــدى الفرنيس زين الدين زيــدان، مدرب ريال 
مدريد، غضبه الشــديد عقب التعادل ضد إشبيلية 

(2-2(، يف  الجولة الـ35 من الليغا.
واكتفى ريــال مدريد، بالحصــول عىل نقطة، 
أبقته يف املركز الثاين بـ75 نقطة، بفارق نقطتني 
عن أتلتيكو مدريد املتصــدر، ومتفوقا باملواجهات 
املبارشة عىل برشلونة الثالث بنفس الرصيد، فيام 

بقي إشبيلية يف مركزه الرابع بـ71 نقطة.
وقال زيــدان، يف ترصيحــات نقلتها صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية له عقب املباراة: »أنا ال أفهم أي 
يشء. إذا كانت هناك ملسة يد عىل ميليتاو، فهناك 
ركلة جزاء عىل إشبيلية أيًضا، ومل أكن مقتنعا مبا 

قاله يل الحكم«.
وأضاف: »مل أتحدث أبدا عــن التحكيم، لكنني اليوم 
غاضب، وهذا لن يُغري أي يشء، وسعداء مبباراتنا، وكنا 
نستحق أكرث من التعادل ألن الشوط الثاين كان رائعا«.

وتابع: »لن أتحدث أكرث مــن ذلك عن التحكيم، 
وعىل الحكم أن يرشح لنا قواعد ملسات اليد، لكننا 

سنقاتل حتى املوت«.
وأردف: »ما يزعجني أنه لن يتم توضيح أي يشء 
لنا، ويجب أن نفكــر يف املباريات الثالث املتبقية، 

وأنا غاضب ألننا كنا نستحق الفوز«.
وعن رأيه يف تقنية الفار، علق: »أنا أثق يف كرة 
القدم، ما أقوله هو أنني رأيت خطأين، وتم إطالق 

الصافرة ضدنا«.
واختتم: »إذا توجب علينا اللعب فالفريق سيكون 
لدينا شــعور جيد جدا، وسنستعد جيدا  موجودا. 

للمباريات«.

 الفار يقتل ريال مدريد 

وشــهدت املواجهة حالة جدلية مزدوجة، كان 

بطلها »الفار«، وذلك حينــام انطلق كريم بنزميا، 
مهاجم ريال مدريد، لينفرد بالحارس ياسني بونو، 

الذي عرقله داخل املنطقة يف الدقيقة 7٤.
وطالب العبــو الفريق امللي باحتســاب ركلة 
جزاء، إال أن الحكم عاد لتقنية الفيديو، التي أثبتت 
وجود ملســة يد عىل ميليتاو، مدافــع الريال، يف 
ليحتسب  الهجمة،  بداية  منطقة جزاء فريقه قبل 

ركلة جزاء لصالح األندلسيني.
وانربى إيفان راكيتيتش، نجم إشــبيلية، لتنفيذ 
رضبة الجزاء، حيث ســدد أســفل يسار الحارس 
تيبو كورتوا، يف الدقيقة 7٨، ليمنح فريقه الهدف 

الثاين.

 مودريتش: نستحق النقاط الثالث 

من جهته، أبدى لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، 
استياءه من التعادل مع إشبيلية.

وقــال مودريتش، خــالل ترصيحــات نقلتها 
صحيفة »مونــدو ديبورتيفو« اإلســبانية: »لقد 
أهدرنا نقطتني، ولعبنا مباراة جيدة وأضعنا العديد 
من الفــرص، وكانت لنا ركلة جزاء تم احتســابها 

للخصم، لكننا ما زلنا يف املنافسة«.
وأضاف: »ركلة الجزاء؟ ال أعلــم، مل أر اللقطة، 
وإذا احتسب الحكم عقوبة فيجب أن تكون عقوبة، 

ال أستطيع التعليق، كان حظنا سيئا«.
وتابــع: »أعتقد أننا مل نلعب يف الشــوط األول 
بنفس جودة الشوط الثاين، وفعلنا كل يشء للفوز 
باملباراة، لكن ركلة الجــزاء مل نحصل عليها، لدينا 

خيارات للفوز باللقب«.
وأردف: »نحــن نقــوم بعمــل جيــد، ونتطلع 
ى ما سيحدث يف املباريات  للمباريات املقبلة، وس

األخرى للخصوم«.
وواصل: »كنا نريد أن نعتمد عىل أنفســنا فقط 
حتى النهاية، وعلينا الرتكيز عىل مبارياتنا، ورأينا 
أن جميع الفرق تخرس نقاطا، لذلك علينا مواصلة 

حصد النقاط وانتظار تعرث اآلخرين«.
واختتم: »كنا نستحق الفوز اليوم، لكننا حصدنا 

نقطة واحدة«.
بوتراغينيو: ركلة جزاء إشبيلية قد تحسم الليغا

بدوره، انتقد إمييليو بوتراغينيو، مدير العالقات 
املؤسســية يف ريال مدريد، حكم لقاء فريقه أمام 

إشبيلية.
وقال بوتراغينيو يف ترصيحات أبرزتها صحيفة 
موندو ديبورتيفو »مل يحالفنا الحظ يف هذه اللعبة، 
سف مرة أخرى القرار  تعرضنا ملواقف مشابهة، ول

كان ضدنا«.
وأضاف »إنه قرار حاســم يف الوقت الحايل وملا 

يعنيه احتساب ركلة جزاء لصالح إشبيلية«.
ونوه »هذا القرار مؤثر للغاية، ويولد عدم اليقني، 
هناك حوادث متشــابهة جًدا، لكن القرارات كانت 

مختلفة، وهذا يجعلنا نشعر بالقلق«.
وتابع بوتراغينيــو »علينا أن نضع أنفســنا 
يف ســياق ما تعنيه املباراة بالنسبة لنا، خضنا 
املباراة وســجلنا بطاقة إيجابية ثم حدثت هذه 

الواقعة«.
وشدد »ميليتاو ال يرى الكرة بوضوح، وال يوجد 
العب من إشبيلية لينهي الفرصة، الكرة ذهبت إىل 
ميغيل الذي كان ســيخرجها، إنها ليســت فرصة 

واضحة لهز الشباك«.
وأتم »إنه قرار مهــم للغاية، وله تأثري ميكن أن 

يكون حاسام يف الدوري اإلسباين هذا املوسم«.

:  (2-2 ــة  ــ ــي ــ ــل ــ ــي ــ ــب ــ ا مـــــــع  الــــــتــــــعــــــاد  ــد  ــ ــعـ ــ بـ ــا  ــ ــ ــب ــ ــ ــا ــ ــ زيــــــــــــــدان 
لــنــا الـــيـــد  ملـــســـات  قــــواعــــد  ـــــر  ــم  ــكـ ــحـ الـ ـــــــــيء... وعـــلـــ  أي  ـــم  أفـــ ال 

ـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــرا يحتـــــــــــــــدم علـــــــــــــــ املراكـــــــــــــــ املؤهلـــــــــــــــة لـــــــــــــــدوري ا اليـــــــــــــــا : ال اي
متلك أندية أتاالنتا وميالن ونابويل فرصة تعزيز 
املتبقية  الثــالث  البطاقات  حظوظها يف حجــز 
للمشاركة يف مسابقة دوري أبطال أوروبا املوسم 
املقبل، عندمــا تخوض غامر املرحلة السادســة 
والثالثني من الدوري اإليطــايل لكرة القدم، فيام 
يواجه يوفنتوس املهيمن عىل اللقب يف املواســم 
التسعة األخرية، خطر الغياب عن املسابقة القارية 

العريقة.
وتخوض أندية أتاالنتا وميالن ونابويل اختبارات 
ســهلة عىل الورق، ألنها تواجــه أندية يف الثلث 
األخري من الرتتيب، لكنها محفوفة باملخاطر كون 

أطرافها تصارع من أجل البقاء يف الدرجة األوىل.
ويحتــل أتاالنتا املركز الثــاين برصيد 72 نقطة 
بفــارق املواجهتني املبارشين عــن ميالن الثالث، 
وبفارق نقطتني أمام نابــويل الرابع والذي يتقدم 

بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الخامس.
ويلعب أتاالنتا مع ضيفه بينيفينتو صاحب املركز 

الثامن عرش، آخر املراكز املؤدية إىل الدرجة الثانية، 
ويحل ميالن ضيفاً عــىل تورينو الخامس عرش، 
فيام يفتتح نابويل املرحلة باســتضافة أودينيزي 

الحادي عرش.
الضاربة  الهجومية  قّوتــه  أتاالنتا عىل  ويعّول 
واألفضــل يف الدوري حتــى اآلن برصيد ٨٤ هدفا 
بارما )2-5(  الفوز عىل املضيف  بينها خامســية 
األحــد، لتأمني بطاقته قبل القمة الحاســمة ضد 
ضيفه ميالن يف املرحلة األخرية يف 23 أيار الحايل 
وقبل لقائه مــع يوفنتوس يف املبــاراة النهائية 

ملسابقة الكأس يف 19 الحايل.
ويحل أتاالنتا ضيفاً عىل جنوى السبت املقبل قبل 

مباراتيه أمام يوفنتوس »نهايئ الكأس« وميالن.
الفوز ســبع مرات يف مبارياته  أتاالنتا  وحقق 
التسعة األخرية التي مل يتذوق فيها طعم الهزمية، 
بينها االنتصار عىل يوفنتوس 1-صفر يف املرحلة 

الحادية والثالثني.

ورغم ســهولة مهمة أتاالنتا، أقلها يف مباراتيه 
ضد بينيفينتو الذي يقاتــل من أجل تفادي اللحاق 
بكروتــوين وبارما اىل الدرجــة الثانية، وجنوى 
الرابع عرش، إال أن مدربه جان بريو غاسبرييني بدا 
حذرا بقوله: »يبقى أسبوعان من املنافسة وميكن 

أن تحدث خاللهام الكثري من األشياء«.
ويتخلــف بينيفينتــو بفارق ثــالث نقاط عن 
سبيتسيا صاحب املركز السابع عرش األخري املبقي 
يف الدرجة األوىل، وبفارق أربع نقاط خلف تورينو 

الخامس عرش وكالياري السادس عرش.
وبعدما أطــاح بالقطــب األول للمدينة غرميه 
يوفنتوس بثالثية نظيفة األحد، يطمح ميالن إىل 
الثنائية عرب الفــوز عىل القطب الثاين تورينو غداً 

األربعاء.
وعىل غرار أتاالنتا، ميني ميالن النفس بحســم 
بطاقته إىل املسابقة القارية قبل لقائه مع ممثل 

برغامو يف املرحلة األخرية.
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بالتصعيــــــــد!  نرغــــــــب  ال  موســــــــكو:  عبــــــــر  اســــــــرائيلية«  »رســــــــالة  نصراللــــــــه  تحذيــــــــر  بعــــــــد 

ــرات... ــمـ ــعـ ــتـ ــسـ ــصــف امُلـ ــق ــيــة ت ــفــلــســطــيــن ــخ املـــقـــاومـــة ال ــ ــواريـ ــ ــرة... وصـ ــمـ ــتـ ــسـ ــدس مـ ــ ــق ــ انـــتـــفـــاضـــة ال

القصف االرسائييل عىل غزة

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الثلثاء 11 أيار 2021

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

الدول العربية التي فتحت معها عالقات مؤخرا، وطالبوهم بنقل 
»رسائل« اىل »حركة حامس« التي متلك برأيهم كل األسباب التي 
تجعلها »ترضم النار« يف هذا التوقيت يف ظل فرتة سياســية 
انتقاليــة يف »ارسائيل«، وتقدر »حامس« بأن »قادة إرسائيل« 

ليسوا يف وضع يخّولهم إعالن الحرب عىل القطاع.

{ قلق من صحة كالم نرصالله {
 مــن جهتها رجحت صحيفــة »يديعوت احرنوت » أن تبقى 
مناورة »مركبات النار« يف غرفة العمليات، ويف اطار املناورات 
عىل الجبهة الشاملية، وقالت انها لن تنتقل إىل وضع حقيقي 
هناك. وَذكرت الصحيفة بكالم السيد نرص الله االخري الذي اكد 
فيه ان املقاومة ستكون متأهبة وكل الجبهات قابلة لالشتعال. 
ويف محاولة منها لرشح االسباب الكامنة وراء عدم جهوزية 
»ارسائيل« للحرب، اشــارت »يديعوت« اىل ان كالم االمني العام 
لحزب الله السيد حسن نرص الله يف »يوم القدس«، وقوله بأن 
»إرسائيل« خائفة جداً وهناك ثغرة يف جدار الكيان الصهيوين 
الذي يســري نحو حرب أهلية وأن »الجمهور اإلرسائييل« خائف 
من هــذا االتجاه. اضافة اىل تأكيده  بأن »الجيش اإلرسائييل« 
ليــس واثقاً بقدرته عىل التصدي للنــار من عدة اتجاهات، إذا 
ما نشــبت حرب. كل هذا التوصيــف مقلق جداً، برأيها، ويلقي 
باألضــواء عىل عزلة كبار رجاالت جهاز األمن ويف مقدمتهم 
رئيس األركان افيف كوخايف، ورئيس الشــاباك نداف ارغامن، 
الذيــن يتعني عليهــم أن يتخذوا القرارات عىل نحو منقطع عن 
األحداث السياســية الداخلية. وبرأي »يديعوت« فإن فراغ أداء 
القيادة السياســية واضح داخل »ارسائيل« وعىل مســتويات 
الجيش واملخابرات، ويدرك كبار املســؤولني بأن مسؤوليهم ال 
يؤدون مهامهم ومنشــغلون بآخــر ترتيبات الحكومة التالية 
ومبعركة رئيس الوزراء للبقاء، وهكذا يكون صعباً بل ومتعذراً 

إدارة اي أزمة أمنية متر بها البالد.

{ املقاومة و«الرسائل«؟ {
يف املقابــل، ال تبايل املقاومة بكل »الرســائل االرسائيلية« 
وتتعامــل بجديــة كاملة مع »املنــاورات االرسائيلية«، حيث 
االســتنفار بلغ ذروته يف الســاعات القليلة املاضية، ووفقا 
الوســاط مطلعة فان التطمينات »االرسائيلية« ال تعني شيئا، 
وال تقدم او تؤخر، وأي »دعســة« خاطئة من قوات االحتالل 
ســيكون الرد عليها رسيعا وحاســام. وال احد ميكنه الجزم 
يف ظــل حالة الفوىض السياســية واالرباك االمني، ما ميكن 
ان ترتكبــه »ارسائيل« من اخطــاء، ولهذا ال ميكن الركون اىل 
»املناورات« السياســية او العســكرية، والتعامل سيكون مع 

الوقائع ال مع »الرسائل«.

{ »الناتو« وقوة حزب الله! {
 ويف ســياق »املتابعة االرسائيلية« الحثيثة لتعاظم قدرات 
حــزب الله القتالية كشــف مركز دراســات »إرسائييل« عام 
تدعيه القياداة العسكرية واالمنية انه »خريطة« تحدد بشكل 
تفصييل انتشــار الصواريخ التابعة  للحزب يف مناطق لبنانية 

مختلفة، ويزعم  موقع مركز الدراســات اإلرسائييل »أملا« يف 
تقريره العسكري ان الخريطة تكشف عن ستة مواقع عسكرية 
جديدة... لكن املفارقة يف تقييم املركز تكمن يف انه يشري اىل 
ان التقديرات املوجودة يف »ارسائيل« تشري اىل ان نطاق القوة 
الناريــة التي ميتلكها الحــزب، باتت تضاهي ال بل تتجاوز يف 

بعض النواحي جيوش »الحلف االطليس«.

{ »غراد« »فجر« و«بركان« {
وبحســب الخريطة هناك خطني أساسيني للدفاع أنشأهام 
الحــزب بهدف إعاقة أي مناورة برية مســتقبلية لـ »الجيش 
اإلرسائييل« يف لبنان. ومن هذه املناطق يخطط الحزب، لتوجيه 
صليــات كثيفة مــن النريان يف اتجاه التجمعات الســكانية 
اإلرسائيليــة، يبدأ الخط األول عند »الحدود اإلرسائيلية« وميتد 
شامالً حتى نهر الليطاين، ويحتوي عىل عدد كبري من صواريخ 
»غراد« و«فجر« مبدى 75 كيلومرتاً، ما يضع مستوطنات شامل 
»إرسائيل« يف دائرة االســتهداف. كــام تحتوي املنطقة عىل 
نوع ثالث من صواريــخ »بركان«، ميتاز مبداه القصري وقوته 
النارية املدمرة، وهو اســتخدم بنجاح يف معارك حزب الله مع 
املجموعات املسلحة يف سوريا واثبت قدرة عالية عىل التدمري. 
كام أشــار التقرير إىل أن خــط الدفاع األول يف لبنان يحتوي 
أيضا عىل وجود مكثف للصواريخ املضادة للدبابات والصواريخ 

املضادة للطائرات املحمولة عىل الكتف.

{ »خط الدفاع« الثاين {
أمــا خط الدفاع الثاين يبدأ عند نهر الليطاين وميتد شــامالً 
حتى نهــر الزهراين. ويف هذه املنطقة، وفقــاً لتقييم »املا«، 
تنترش صواريخ »زلزال« متوسطة املدى، التي يبلغ مداها 200 
كيلومرتاً، جنباً إىل جنب مع بطاريات حديثة مضادة للطائرات، 
فيام يشــكل ســهل البقاع رشقي لبنان، خلفية لوجســتية 
وعملياتية للحزب، فضال عن استضافته مصانع األسلحة التي 

يبدو أنها تصنع مكونات للصواريخ املوجهة بدقة.
وما يقلق »ارسائيل« محــاوالت حزب الله تحويل صواريخ 
فاتــح -110 إىل صواريخ موجهة، وهو امر بحســب التقرير 
يشــكل تهديدا خطريا ألنه مينح الحزب القدرة عىل استهداف 
»املواقع االســرتاتيجية اإلرسائيلية« بدقــة. وتوقع »املا« ان 
تتمكن »أنظمة الدفــاع الجوي اإلرسائيلية« املتعددة الطبقات 
من وقع العديد من هذه الرتسانة، إال أنها لن تكون قادرة عىل 
اعرتاض كل يشء بحسب مسؤولني امنيني وعسكريني سابقني 

يف »ارسائيل«.

{ »عني التينة« تصعد مع بعبدا؟  {
حكوميا، خرق البيان الشــديد اللهجــة الصادر عن املكتب 
الســيايس لـ«حركة امل« حالة الجمود الســيايس التي تلت 
مغــادرة وزير الخارجية الفرنســية جان ايف لودريان بريوت 
واعالنه »وفاة« املبادرة الفرنســية، وبحسب اوساط سياسية 
مطلعــة، يعكس هذا الهجــوم العايل النربة تجاه بعبدا ومرينا 
الشالوحي، وصول املبادرات الداخلية اىل »حائط مسدود«، بعد 
محاولة يتيمة من قبل عني التينة التي تحركت خالل الساعات 
القليلة املاضية من خالل »جس نبض« »بيت الوسط« مبارشة، 
والرئاسة االوىل، عرب وسطاء، حيال اعادة احياء مبادرة الرئيس 

نبيه بري لتشكيل حكومة من 24 وزيرا، مع طرح  حل وسطي 
يقيض بتسمية وزيرين مســيحيني من قبل اطراف مسيحية 
حياديــة ممثلة يف املجلس النيايب. لكن هذه املبادرة مل تلق اي 
رد فعل ايجايب من قبل رئيس الجمهورية وفريقه السيايس. 

وقد ترجم هذا االنسداد يف بيان الحركة باالمس تصعيدا تجاه 
»املعرقلني«،حيث عرّبعن  قلق اللبنانيني نتيجة مواقف األطراف 
والتذايك يف رمي االتهامات بالتعطيل الســيايس الذي تجاوز 
حدود املعقول، وبحســب البيان«املطلوب ليس تكرار شعارات 
شــعبوية، بل ترجمة فعلية وكشف وفضح  ومحاسبة تقوم 
عىل معايري القانون والعدالة. وآخر األســئلة هي حول التدقيق 
الجنايئ ومساره، وأين أصبح وما هي الخطوات العملية إلنجازه 

وتحديد كل ما يتعلق مبصري أموال الناس وحساباتها... 
وهنا الســؤال الدائم حول املســؤولية املبارشة عن تعطيل 
مصالح البلد نتيجة السياسات التي أوصلت الكهرباء إىل حالتها 
الحالية والعتمة التي يعيشــها البلد وإمكانية توسعها، وهذا 
يفــرض بأن يبدأ بتدقيق جنايئ مبارش بهذا امللف الذي تتكامل 
فيــه عنارص الخلل من االنتاج إىل رشكات الخدمات وفشــلها 
والتمديد لها إىل ما يتعلق بالجباية وصفقات الفيول ومسارها 
وغريها، ومســؤولية الوزراء املتعاقبني عن كل هذا الخلل الذي 
لن تغطيه تعمية الحقائق برمي الحجج واالتهامات املمجوجة. 
وقد وجه البيان ســهام االنتقاد ملا اســامه االســتعراضات 
القضائية االخرية »غامزا من قناة« تحرك القاضية غادة عون، 
كام انتقد عدم »االفراج« عن التشــكيالت القضائية التي رفض 
رئيس الجمهورية توقيعها. يف املقابل، تشري اوساط بعبدا اىل 
انها ليســت يف وارد الرتاجع عن التزام الرئيس املكلف باملعايري 
املكلوبــة يك يحصــل عىل توقيع الرئيــس واال فان »الفراغ« 
يبقى افضل من تشــكيل حكومة عىل قياس الحريري وفريقه 

السيايس.

{ ملاذا تريث الحريري ؟ {
من جهتها، اكدت مصادر »تيار املســتقبل« ان فريق رئيس 
الجمهورية ميشــال عون مرص عــىل تعطيل البلد يف حال مل 
يحصــل ما يريــد. ولهذا االمور ال تزال عنــد »نقطة الصفر«، 
مســتبعدة خيار اعتذار الرئيس الحريري حاليا. واشارت اىل أن 
رئيس الحكومة املكلف متمســك بتكليفه وباملبادرة الفرنسية 
وقــد اتخذ هذا القــرار بعدما تلقى دعم رؤســاء الحكومات 
الســابقني نجيب ميقايت، وفؤاد السنيورة، ومتام سالم الذي 

ابلغ البطريرك الراعي باالمس بقرار الرئيس املكلف. 
لكن اوســاط دبلوماسية ال تستبعد ان يتخذ الحريري قرارا 
باالعتــذار يف وقت غري بعيد، لكنه يرتيث االن اىل حني اتضاح 
معامل املوقف الســعودي نهائيا، خالل الزيارة املرتقبة للرئيس 

الفرنيس اميانويل ماكرون اىل الرياض يف 17 الجاري!.

{ اسئلة حول خطة سحب الودائع؟ {
وفيام استمرت مشــاهد اذالل اللبنانيني من خالل الطوابري 
امام محطات الوقود لليوم الثاين عىل التوايل، وغالء اســعار 
اللحوم والدجاج وغريها من املواد الغذائية، أعلن حاكم مرصف 
لبنــان رياض ســالمة يف كتاب أرســله إىل وزير االقتصاد 
والتجارة يف حكومة ترصيف األعامل راوول نعمة عن »تعديل 

آلية بيع الدوالر بالســعر الرسمي مقابل اللرية، بحيث تتطلب 
اآللية الجديدة الحصول عىل موافقة مسبقة من مرصف لبنان 

ألي طلبات جديدة.
يف هذا الوقت، تبقى االســئلة مفتوحة حيال بيان املرصف 
املركزي الــذي صدر قبل يومني حول امكانية حصول املودعني 
عىل ودائعهم مبا ال يتجاوز الـ25 الف دوالر، وعلم من مصادر 
مطلعــة ان املجلس املركزي يف مرصف لبنان مل يكن عىل علم 
مسبق ببيان حاكم مرصف لبنان، وستتم مناقشة االمر خالل 
الساعات املقبلة ملعرفة خلفيته. واالسئلة تبقى مفتوحة حيال 
مــا قصده الحاكم بتوافر التغطية القانونية لحصول املودعني 
عىل اموالهم مع العلم ان هذا االمر ال يحتاج الي قانون، اذا ما 
توافرت الدوالرات يف املصارف التي مل تســترش حتى االن يف 
هذا امللف. اما اذا كان املقصود قانون »الكابيتال كونرتول« فان 
هذا الربط يطرح اكرث من عالمة اســتفهام حيال »رمي الكرة« 
اىل املجلس النيايب مع العلم ان التعميم ال يحتاج اىل مثل هذه 

التعقيدات.
اما السؤال املركزي حيال تأمني الدوالرات فتبقى دون اجابات 
واضحة، الن املصارف مل تبد اي اســتعداد لســحب االموال من 
البنوك املراســلة، وال متلك الســيولة املطلوبة، كام تدعي، ومل 
يوضح الحاكم مدى اســتعداده لالفراج عن االحتياط االلزامي 
لتغطية السحوبات. ووفقا للمعلومات فان الصيغة املطروحة 
تقيض بالسامح للمودعني بسحب 25 الف دوالر عىل 3 سنوات.

عىل صعيد آخر، ارسل وزير املال يف حكومة ترصيف األعامل 
كتاباً جوابّياً إىل سالمة حول موضوع إطالق منّصة الصريفة، 
مبدياً موافقته للتنســيق معه عىل إطالقها »بهدف املساعدة 
عىل تأمني ثبات القطع استناداً إىل أحكام املادة 75 من قانون 

النقد والتسليف«.

{ اين اصبحت تحقيقات املرفأ؟ {
يف غضــون ذلك أكد املحقق العــديل يف ملف تفجري مرفأ 
بــريوت القايض طارق البيطار، الذي اســتلم امللف منذ قرابة 
الشهرين ونيف، يف إحاطة ملجريات التحقيق املتعلق بإالنفجار، 
أن »العمــل جار بصمت ورسية ورسعة من دون ترسع وعىل 
محاور عدة متزامنة، أولها تسطري قرابة 23 إستنابة قضائية 
تقريبا اىل الخارج، تم الطلب من خاللها تزويد التحقيق بصور 
إلتقطتها األقامر الصناعية التابعة لعدد من الدول فوق محيط 
املرفأ والتي تكشــف الكثري من األمور التي ســتصب حتام يف 

مصلحة التحقيق.
وبالتوازي تم تســطري عرشات اإلستنابات الداخلية لجهات 
محددة يف إطار جمع املعلومات والتقاطع يف ما بينها«، كاشفا 
أن »قراءة امللف ومتحيصه والتمعن به تطلب أكرث من أسبوعني، 
لتيل ذلك مرحلة إستجواب املوقوفني وتخلية سبيل عدد منهم، 
ثم اإلستامع اىل إفادات شهود عديدين، منهم َمن مل يسبق أن تم 
اإلستامع اليهم من قبل، كام يتم العمل راهنا منذ قرابة الشهر 
عــىل الناحية التقنية يف التحقيق التي من املفرتض أن تؤدي 
اىل تأكيــد أو نفي الكثري من الفرضيات املحتملة حول طبيعة 
اإلنفجــار وكيفية حدوثه. ووفقا للمعلومات، مل يتلق القضاء 
اللبناين بعد اي اســتجابة من الدول املعنية مبراسالت القايض 

البيطار حول صور االقامر االصطناعية!

{ االعتداء االرسائييل عىل املعتكفني 
يف املسجد االقىص {

يف السياق ذاته، اعلن الهالل األحمر الفلسطيني ارتفاع عدد 
الجرحى خالل اقتحام  القوات االرسائيلية العدوة املسجد األقىص 
إىل 331، بينهم 7 حالتهم حرجة وهاجمت الفلســطينيني عند 
باب األسباط ملنعهم من الوصول لألقىص فضال عن  قيام العدو 
االرسائييل بحملة اعتقاالت. ومع تصاعد التوتر، طردت قوات 
االحتالل الفلســطينيني والفرق الطبية والصحفيني بعيدا عن 

باب األسباط إىل خارج أسوار البلدة القدمية.
ومارست قوات االحتالل شتى انواع العدوانية حيث استخدمت  
قنابل الغاز والصوت والرصاص املطاطي عىل املســجد القبيل 
وصحــن قبة الصخرة واملصىل املرواين الخراج املعتكفني داخل 
املســجد القبيل، الذي تركزت عنده املواجهات، واقتحمت قوات 
االحتالل مصىل باب الرحمــة. وظهرت آثار الدمار الذي خلفه 
االقتحام االرسائييل  من حرق مصاحف وتكســري نوافذ وحرق 

سجاد املصىل القبيل.
وتجدر االشــارة اىل ان القــوات االرسائيلية العدوة هاجمت 
سكان حي الشيخ جراح يف القدس واعتقلت عدد كبري منهم كام 
اعتدت عىل افراد ارسة من هذا الحي بشكل عنيف رغم انهم عزل 
لتمكني املســتوطنني من اقتحام حي الشيخ جراح الذين قاموا 

مبسرية استفزازية، ضمن شعار »يوم توحيد القدس«.

{ 21 شهيداً بينهم 9 اطفال وجرحى 
يف الغارات »االرسائيلية« {

استشــهد 21  مواطنا فلسطينيا بينهم 9 أطفال وأصيب 65 
آخرون بجراح مختلفة، اليوم االثنني، جراء اســتهداف طائرات 
االحتــالل »اإلرسائيلية« لدراجــة النارية يف بلدة بيت حانون 

شامل قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة، استشــهاد 21 مواطنا فلسطينيا 
بينهم 9 أطفال وأصيب 65 آخرون بجراح مختلفة باســتهداف 
طائرة بــدون طيار »إرسائيلية« لدراجة نارية بجوار مســجد 

التقوى يف بيت حانون بصاروخ واحد عىل األقل.
وكان األطفال من املارة أثناء لحظة القصف، ونقلت ســيارات 
اإلســعاف نقلت جثامني الشــهداء واالصابات إىل املستشفى 

االندونييس وبيت حانون.

{ الصواريخ توقف جلسة »للكنيست االرسائييل« {
أوقفــت صواريخ املقاومة الفلســطينية عىل االحتالل يف 
القدس جلسة »للكنيســت اإلرسائييل«، حيث تم إخالء مبنى 
الكنيســت ونقل أعضائه إىل ملجــأ بعد إطالق الصواريخ من 

قطاع غزة تجاه القدس امس اإلثنني.

{ »حامس« و«الجبهة الشعبية«:
 اقتحام األقىص حرب دينية { 

هذا وأكد الناطق باسم حركة املقاومة اإلسالمية »حامس« 
عن مدينة القدس املحتلة محمد حامدة أن »االحتالل ســيدفع 
الثمــن غالًيا جّراء تغوله عىل املســجد األقىص وعىل املصلني 

فيه«.
وقــال حامدة إن »ما يحدث يف املســجد األقىص من اقتحام 
للمســجد، واقتحــام للمصىّل القبيل، واالعتــداء عىل املصلني 
املعتكفــني هناك من قبــل جيش االحتالل، هــي حرب دينية 

ميارسها االحتالل، وهي دليل عىل وحشية االحتالل الصهيوين 
ونازيته«، بدورها، جددت »الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطني« 
تأكيدها عىل »أن املقاومة ســتبقى قامئة مبختلف األشــكال 
أمام اســتمرار جرائم االحتالل واملستوطنني يف مدينة القدس 

ومحاوالت تدنيس باحات املسجد األقىص«.

{ اللواء مقدح لـ«الديار«: الكفاح املسلح هو 
الخيار الوحيد الستعادة حقوق الفلسطينيني {

يف غضــون ذلــك, قال القيادي يف حركــة فتح يف لبنان، 
اللــواء منري املقدح لـ«الديار« ان: »هذه االنتفاضة ســتكون 
بدايــة نهاية ارسائيل رغم الواقع العريب الصعب حيث اضحى 
الشعب الفلســطيني لوحده يواجه وحشية العدو االرسائييل 
ولكن الثوار الفلســطينيون يســتطيعون مواجهة االحتالل. 
وشدد املقدح عىل وحدة املوقف الفلسطيني الذي يجب ان يكون 
حارضا يف ظل هذا الشهر املبارك  داعيا اىل  العودة اىل الكفاح 
املسلح واىل الجذور قائال: »ان  الخيار الوحيد ملواجهة ارسائيل 
فعليا  هوعرب اعتامد الكفاح املســلح  فال اتفاق اوسلو وال كل 
جلســات املفاوضات اعطت الفلسطينيني حقوقهم وحريتهم 
وارضهم بل املقاومة املســلحة هي الوحيدة التي ســتعيد حق 
الفلســطيني وحريته وكرامته. وحول اطالق صواريخ من غزة 
نحو القدس, رأى اللواء منري املقدح انه امر مهم جدا اين وصلت 
صواريــخ الثوار لكــن االهم ان تصل اقدامهم اىل هذه االماكن 

التي يستهدفها كتائب القسام. 
ولفــت اىل ان انتفاضة القدس اليــوم اجربت دول عربية ان 
تدين العمل االرسائييل العدواين عىل شيوخنا واطفالنا ونتمنى 
ان يرتافق هذا املوقف بادانة للتهويد الحاصل يف القدس واينام 
كان يف فلسطني املحتلة. ذلك ان املقدح اعترب ان  فلسطني ليست 
غــزة والقدس  فقط بــل هي من النهر اىل البحر مضيفا: »نحن 
لن نرتك اهلنا وحدهم ولدينا وســائل عديدة للوصول اىل عمق 
فلسطني من داخل او خارج فلسطني«. وتابع انه كام فعلنا  يف 
انتفاضة االقىص ســنكون موجودون ايضا اليوم يف انتفاضة 
القدس اىل جانب اهلنا يف مواجهة الكيان االرسائييل العدواين.

{ الكيان الصهيوين يأخذ تدابري 

امنية لحامية نفسه {
يف املقابل، تم تفعيل االنذار يف مدينة أورشــليم القدس بعد 
ســقوط الصواريخ من غزة وفقا  لحساب »إرسائيل بالعربية« 
التابع »لوزارة الخارجية اإلرسائيلية« اضافة اىل تغيري مســار 
الرحالت الجوية املدنية مبطار بن غوريون تحسبا لتصعيد من 
غزة. وذكر »اإلعــالم اإلرسائييل« أن »هناك أجواء تصعيد بعد 
إغــالق الجيش اإلرسائييل طرقات يف مناطق محيطة بقطاع 
غزة« حيث قام االحتالل بوقف سري القطار بني عسقالن وبرئ 
السبعوإغالق معرب بيت حانون خشية من تدهور األوضاع مع 

غزة.

{ نتنياهو: سرنّد بقوة كبرية {
وتوعــد »رئيس الوزراء اإلرسائيــيل«، بنيامني نتنياهو، برد 
قوي عىل إطالق صواريخ من قطاع غزة، الفتا إىل أن املواجهات 

الحالية »قد تستمر لبعض الوقت«.
وقال نتنياهو، عرب حســابه الرسمي عىل »تويرت«: »تعقيبا 
عىل االعتداءات الصاروخية التي شنتها التنظيامت اإلرهابية يف 
قطاع غزة عىل أراضينا.. إرسائيل سرتد بقوة كبرية. لن نتسامح 
مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا. من يعتدي 

علينا سيدفع مثنا باهظا«. 

{ جيش العدو 

يعلّق مناورة »مركبات النار« {
اىل ذلك أفادت »وسائل إعالم إرسائيلية« امس،  بأن »الجيش 
اإلرسائيــيل« علّق »مناورة مركبات النار«، التي أطلقها يوم اول 
من  أمس. وقــال »اإلعالم اإلرسائييل« إن رئيس األركان أفيف 
كوخــايف  »أعطى توجيهات للجيش اإلرسائييل من أجل تركيز 

كل الجهود يف اإلستعداد والجهوزية لسيناريو تصعيد«.
ويذكر أن جيش االحتالل اإلرسائييل أطلق صباح أمس األحد، 
املناورة األكرب يف تاريخه، التي تحمل اسم »مركبات النار« وتأيت 

بالتوازي مع الحديث اإلرسائييل عن فراغ ســلطوي وعزلة يف 
املؤسســة األمنية مقابل رؤية شاملة وواضحة ميتلكها محور 

املقاومة.

{ واشنطن: نهدف اىل خفض التصعيد والعنف {
هــذا ودعت وزارة الخارجية األمريكيــة، إىل خفض التوتر 
والتصعيد يف املنطقة. وقال املتحدث باسم الخارجية األمريكية، 
نيد برايس، إن »هدفنا هو خفض التصعيد والعنف يف املنطقة 

وال زلنا نؤمن بعمق مببدأ حل الدولتني«.

{ مجلس األمن يخفق يف إصدار بيان  {
اجتمع مجلس األمن الدويل - امس االثنني - بشــكل عاجل 
لبحث املواجهات يف القدس، لكن أعضاءه مل يتفقوا عىل إصدار 
إعالن مشرتك، إذ اعتربت الواليات املتحدة أن من »غري املناسب« 

توجيه رسالة عامة يف هذه املرحلة، وفق ديبلوماسيني.
وأوضحت مصادر فضلت عدم ذكر اسمها لوكالة »األناضول«، 
أن مســودة البيان الــذي أعدته تونس بالتعــاون مع عدد من 
البلدان األوروبيــة األعضاء مبجلس األمن، مل يتضمن أي إدانة 
لالعتداءات اإلرسائيلية عىل الفلســطينيني بحي الشــيخ جراح 
واملســجد األقىص، وأضافت أن البيان كان يطالب إرسائيل فقط 
بالتوقف عن اعتداءاتها عىل الفلســطينيني، واحرتام مبدأ حرية 
العبادة ومامرســة الشــعائر الدينية للفلسطينيني يف املسجد 

األقىص دون خوف أو ترهيب.
من جانبه، قال رئيس مجلس األمن الســفري الصيني تشانغ 
جيون قبيل انعقاد جلســة مجلس األمــن املغلقة حول أحداث 
القدس، إنه يتعني عىل أعضاء املجلس الترصف عىل وجه الرسعة.

وأضــاف مغــردا بأنه ينبغــي أن يحث املجلــس عىل تهدئة 
التوترات وإعادة تأكيد االلتزام مببدأ حل الدولتني )الفلســطينية 

واإلرسائيلية(.

{االتحاد األورويب: الحرتام املقدسات

و إخالء »الشيخ جراح« غري قانوين {
وقال ممثل السياســة الخارجية لالتحاد األورويب، جوزيب 
بوريــل، امــس االثنــني، إن الوضع يف القــدس عىل خلفية 
املواجهات بني الفلســطينيني واإلرسائيليني مبعث قلق، داعيا 

الحرتام األماكن املقدسة.
وقال بوريل يف مؤمتر صحايف »نحن قلقون للغاية بســبب 
االشــتباكات الجارية يف القدس، وعىل جميع األطراف احرتام 

األماكن املقدسة، ويجب عمل كل ما يلزم لوقف التصعيد«.
وتابع ممثل السياسة الخارجية لالتحاد األورويب قائال: »كام 
أننا قلقون جراء إخالء العائالت الفلســطينية من حي الشــيخ 

الجراح، وأشدد أن ذلك ضد القانون الدويل«.

{ قلق رويس وتريك {
أعرب وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف يف اتصال 
هاتفــي مع نظريه الرتيك مولود تشــاووش أوغلو، عن قلقه 
البالغ إزاء تفاقم العالقات الفلســطينية اإلرسائيلية والتصعيد 

يف القدس الرشقية.
وأشــار بيان الخارجية الروسية إىل أن »الوزيرين دانا إجالء 
الفلسطينيني عن منطقة سكنهم األصلية يف حي الشيخ جراح، 
وانطالقــا من روح البيان املشــرتك للممثلــني الخاصني للجنة 
الرباعية للوسطاء الدوليني للتسوية يف الرشق، والذي دعا جميع 
أطراف الرصاع إىل التحيل بضبط النفس وعدم السامح لألعامل 

التي تهدد مبزيد من االحتدام، والسيام يف شهر رمضان«.

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 عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين
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