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اصـــابـــة   544 كــــــورونــــــا: 
وفـــــــاة حــــــالــــــة   20 و 

أعلنت وزارة الصحــة العاّمة يف تقريرها اليومي 

حول مســتجدات كورونا أمس  »تسجيل 544 إصابة 

جديــدة بكورونا ليصبح العــدد الرتاكمي لإلصابات 

533685«. وكام سجلت 20 حالة وفاة.

ــة ــ ــم ــ ــج ــ ــن ــ األنــــــــصــــــــار وال
فـــــــــــــي مــــــــواجــــــــهــــــــة
ثـــــــــــأريـــــــــــة مـــــــكـــــــررة
ــان ــن ــب  بـــنـــهـــائـــي كـــــأس ل

ص10ص10

الصواريخ الفلسطينية تساقطت بغزارة عىل تل أبيب

قاعدة »بلد«

عمليات التهريب االمريكية

البحرية االمريكية

كورونا يف الهند خرج عن السيطرة

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 8(  )التتمة ص12( 

بوال مراد 

رغم حاموة املشهد اقليميا ودوليا، سواء عىل جبهة فلسطني 
املحتلــة او عىل جبهات التفاوض املمتدة من فيينا اىل العراق 
ودمشــق، ظلت الحاموة الداخلية هي املسيطرة يوم أمس عىل 
املشهد اللبناين الذي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم بعد انفجار كل 
األزمات دفعة واحــدة بوجه اللبنانيني من دون ان يرف جفن 
للقوى السياســية التي ال تزال متعنتة ومتمسكة برشوطها 
بدل االنرصاف لتشــكيل حكومة تنتشــل مــا تبقى من البلد 
ومؤسســاته وتواكب املســارات التفاوضية فال تأيت الحلول 

والتسويات املرتقبة كالعادة عىل حساب لبنان واللبنانيني.
ويف مشــهد تضامني قل مثيله، بقيــت االنظار يوم أمس 
شــاخصة باتجاه فلسطني املحتلة، يف ظل اجامع لبناين عىل 
ادانــة االجرام االرسائييل واملطالبــة بتدخل دويل يضع حدا 
الرتكابات ارسائيل. وهو ما عّب عنه رئيس الجمهورية ميشال 
عــون بوضوح داعيا املجتمع الدويل اىل »التدخل ملنع ارسائيل 
من مواصلة عدوانها«، مجدداً التأكيد عىل ان »ال سالم من دون 
عدالة، وال عدالة من دون احرتام للحقوق«. واذ حيا عون صمود 
الشــعب الفلســطيني، اعتب ان »طغيان مبدأ القوة والتهجري 
وســلب الحقوق لن يؤدي إال اىل مزيد من العنف والتامدي يف 
الظلم وانتهاك القوانني والقرارات الدولية املتعلقة بحق الشعب 

الفلسطيني بإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس«.
ويســود الحذر جنوب لبنــان، اذ تواصــل املقاومة حالة 
االستنفار التي بدأتها نهاية االسبوع املايض مواكبة للمناورة 
الكبى التي بدأتها ارسائيل االحد قبل ان يعلن جيش االحتالل 
االرسائيــيل مؤخرا عن تجميدها بعد أحداث القدس. وتشــري 
مصادر مواكبة للتطورات اىل ان »الحذر واالستنفار رضوريان 
يف هذه املرحلة باعتبار ان احدا ال يعرف كيف ميكن ان تتطور 
االمور يف فلســطني املحتلة وبالتايل عىل املقاومة ان تكون 

ــاعــدة »بــلــد« الـــعـــراق.. ســحــب فــريــق أمــيــركــي  مــن ق
األمريكية  مارتن  لوكهيد  قالت 
إنها ســتجيل متعاقدين يعملون 
عــىل صيانة مقاتالت »إف-16« 
يف قاعــدة بلد الجوية )شــامل 
العاصمــة العراقيــة( بســبب 
مخاوف أمنيــة. والتي تعد هدفا 
لهجامت صاروخية متكررة يعتقد 
مســؤولون أمريكيون أن فصائل 

مدعومة من إيران تنفذها.
وقالــت الرشكة »بالتنســيق 
مع الحكومــة األمريكية ووضع 
رأس  عــىل  املوظفني  ســالمة 
أولوياتنــا، نقوم بنقل فريق إف-

16 املتمركز يف العراق إىل مكان 
آخر”.

وقال شخص مطلع عىل األمر 
إن لوكهيد مارتن تشــكل فريقا 

للعمــل عن بعد لتقديم دعم افرتايض 
للقوات الجوية العراقية.

وأضــاف أن الكثري من املتعاقديــن العاملني بالقاعدة كانوا 
يعملون عن بعد معظم عام 2020.

ومل يتضح بعد عدد املتعاقدين الذين كانوا يعملون بالقاعدة 
أو املكان الذي ســيتم نقلهم إليه، لكن إجالءهم يسلط الضوء 
عىل مخاوف بشــأن التهديدات التي يتعــرض لها املتعاقدون 

وأفراد الجيش األمرييك.

الــســعــوديــة مستمرة مــع  ــاوضــات  املــف ــران:  طــه
طلقات تحذيرية أميركية في مواجهة قوارب ايرانية

كورونا.... الصحة العاملية تحذر من »الهندية«

كشف املتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية 
»البنتاغون«، جون كرييب، أن سالح البحرية 
التابع للحرس الثوري اإليراين قام بـ«التحرش 
بشكل غري آمن« بنحو 6 قطع حربية أمريكية 

يف مضيــق هرمز، مام دفع إحدى الســفن 
األمريكية إلطالق رصاصات تحذيرية.

أطلقت الســلطات الصحية العاملية تحذيرا 
من أن ســاللة كورونا الهندية تشكل مصدرا 
للقلق عىل املســتوى العاملي، يف وقت أعلنت 
الصــني التي ظهر فيها الفريوس أول مرة أنها 
مل تسجل أي إصابة محلية املنشأ، أما الواليات 
املتحدة فوســعت ترصيح االستخدام الطارئ 

للقاح ليشمل فئة األطفال واملراهقني.
واســتمرت مظاهر استحكام أزمة فريوس 
كورونــا يف الهند  امس إذ ارتفع متوســط 

غوريون بن  مطار  وتعطل  صاروخاً   130 بـ  أبيب  تل  تقصف  الفلسطينية  املقاومة 
ــدس واألقـــصـــى ــ ــق ــ ــن ال ــ ــوة جــــديــــداً انـــطـــلـــق م ــ ــزان قـ ــ ــي ــ هـــنـــيـــة: هـــنـــاك م

أعلنت كتائب القســام أنها قصفت تل أبيب وضواحيها بـ 
130 صاروخا ردا عىل استهداف الطريان اإلرسائييل العامرات 
الســكنية يف قطــاع غزة، وقالت الكتائــب إن هذه الرضبة 
الصاروخية هي أكب عملية قصف تشــنها املقاومة عىل تل 

أبيب.
وقالت وسائل إعالم إرسائيلية إن الصواريخ أطلقت من غزة 

عىل مدينة حولون قرب تل أبيب أســفرت عن سقوط قتيلني 
و 26 إصابة.

مــن جهتها، أكــدت خدمة اإلســعاف اإلرسائيلية إصابة 
شــخص بجروح خطرية جــراء القصف عىل تل أبيب، ونقلت 
القنــاة )12( اإلرسائيلية إصابة مبنى يف ضاحية هولون يف 

تل أبيب بصاروخ أطلق من غزة.

وقــد بث التلفزيون اإلرسائييل صــورا مبارشة تظهر آثار 
القصف الصاروخي الذي انطلق من غزة مســتهدفا تل أبيب، 
كام أفادت وســائل إعالم إرسائيلية بتوجيه كافة الطائرات 

املتوقع وصولها إىل مطار بن غوريون إىل اليونان وقبص.

بـــــــــــكـــــــــــى املــــــــســــــــيــــــــح 
ــا قـــــــرأ عـــــن لـــبـــنـــان ــ ــدم ــ ــن ــ ع

الدكتور نسيم الخوري

أبرّشك  يا أّمي بثالثة بشائر:
1- صــار لدينا دعايات عىل اإلذاعــات والتلفزيونات 
للسندويشــات يف لبنــان »امليديا ســتيت« وبقلب كل 
ســندويش نصف كيلو لحمة تقريباً كام قالوا، وبطاطا 
وخردل وخــرضة »بس« ب 18 الف لرية، يا بالش! يعني 
رصنا شعب عم ناكل بعضنا البعض....ونشبع وقاعدين 

ناطرين الثورة والشحاذة. ما يف أحىل من هيك.
2- كان اليوم بزيارتنا وزير خارجية فرنســا جان إيف 
لودريــان ترك اليوم راجع عــىل باريس. تذكرِت باريس 
مربط خيلنــا؟ اجتمع يف قرص الصنوبر مبمثيل الثورة 
يف لبنان وخرجوا معظمهم بعد اللقاء مبواكب ســيارات 
ضخمة سوداء معّتمة والمعة ما قدرنا نعرف الفرنساوي 
من اللبناين. قربت الثورة املضادة يا أّمي وقرايبنا والبرش 
تعبوا وهم يعدّون أعداد الثوار بالسني وبالثاء. كل يوم يف 

حبوبا ــخــرج  ت ــطــن  واشــن ســانــا: 
العراق الى شمال  مسروقا  ونفطا 

أفادت وكالة »ســانا« بأن القــوات األمريكية »أخرجت رتل 
آليات عســكرية وشاحنات محمل بعضها بالحبوب املرسوقة 
من األرايض الســورية إىل شامل العراق، عب معب الوليد غري 

الرشعي يف ريف الحسكة«.
وكشفت »سانا« نقال عن مصادر محلية أن »قوات االحتالل 
األمرييك تواصل عمليات رسقة الرثوات السورية واملحاصيل 
الزراعيــة ضمن املناطق التي تحتلها يف الجزيرة الســورية 
حيث أخرجت 27 آلية عســكرية من ســيارات همر ومدرعات 
وشاحنات وصهاريج محمل بعضها بالحبوب والنفط املرسوق 

من حقول النفط السورية«.
ونقلــت »ســانا« عن مصادر محلية مــن ريف تل حميس 
قولهــا إن »رتال مؤلفا من تســع آليات تابعة لقوات االحتالل 
األمــرييك وصل إىل منطقة الهول من بينها 4 ناقالت محملة 
بأربعة صواريخ كبرية الحجم إضافة لعدد من املدرعات بأنواع 

مختلفة«.
وبحســب »ســانا«، قامت القوات األمريكية خالل األشهر 
املاضية، بإدخال »آالف الشــاحنات املحملة بأسلحة ومعدات 
عســكرية ولوجستية إىل الحسكة عب املعابر غري الرشعية، 
لتعزيز وجودهــا الالرشعي يف منطقة الجزيرة الســورية 

ولرسقة النفط والرثوات الباطنية السورية«.

ــات امـــيـــركـــيـــة  ــ ــوب ــ ــق ــ ع
ــن ــي ــي ــان ــن ــب ل  7 عـــلـــى 

أعلنــت الخزانة االمريكية امس، أنها فرضت عقوبات 

عــىل 7 لبنانيني عىل صلة بـ »حزب الله«.

وقالت الوزارة عب موقعهــا اإللكرتوين إنها فرضت 

عقوبات عــىل إبراهيم عيل ضاهر رئيس الوحدة املالية 

املركزيــة لحزب الله، وعىل 6 آخريــن هم: أحمد محمد 

يزبك، عباس حســن غريــب، وحيد محمود ســبيتي، 

مصطفــى حبيــب حرب، عزت يوســف عكار، حســن 

شــحادة عثامن، استخدموا حســاباتهم الشخصية يف 

بعض البنوك اللبنانية، مبا يف ذلك »جاّمل ترســت بنك« 

كغطــاء لتحويل ما يقرب من نصف مليار دوالر أمرييك 

نيابة »القرض الحســن« الرشكة املالية لحزب الله، وفق 

الخزانة. بيان وزارة 

اىل ذلك أعلن اإلدعاء العام األمرييك يف والية فرجينيا 

»تجريم ســيدة لبنانية تحمل الجنسية األمريكية تدعي 

رشــا فرحات، بتهمة املشاركة يف عمليات غسيل أموال 

ملصلحة حزب الله اللبناين اســتمرت عرش ســنوات، إذ 

أقرت بأنها قامت برشاء وشحن معدات إلكرتونية لقناة 

للحزب«. اململوكة  التلفزيونية  »املنار« 
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األيدي العارية ... األيدي املقدسة
نبيه البجي

ألــبت  أن  حتــى 
زار  حــني  اينشــتاين 
القــدس عــام 1923،  
الوثنية  الطقوس  ورأى 
 ، املب أمــام حائــط 
مســتقبل  »أي  ســأل 

؟ يهوه«  ملجانني 
ســايكس،  مــارك 
صياغة  يف  الرشيــك 
اتفاقية  )وصناعــة( 

ســايكس ـ بيكو، الذي كان يكــره »اليهود«، وفجأة 
وقــع يف غرامهم،  نقل عن صديقــه حاييم وايزمان 
قوله، لــدى انتخابــه كأول رئيس للدولــة،   »هذه 

... أمباطورية يهوه« ! خطويت األوىل نحو 
السابق  البيطاين  الخارجية  وزير  كان   بعدما  هذا 
قد تســاءل »أما كان الله يعلم أنهم ســيصلبون ابنه 

عىل هذه األرض؟«.
 وكان سايكس قد بعث اىل امللك فيصل )الشخصية 
التافهة( برســالة قال فيها »صدقني أن هذا الجنس 
أن  دون  لقوته،  حــدود  وال  واملحتقر،عاملي،  الضعيف 

جموحه«. وقف  أحد  باستطاعة  يكون 
أمام املشاهد الدرامية يف ساحات القدس القدمية، 
لن نســأل عن العــرب، وهم قهرمانــات القرن،   وال 
عن الفلســطينيني الذين هم القضيــة، وهم وحدهم 
الهاجــس الوجــودي ل »االرسائيليــني«،   والذين ال 
نعرف كيــف ميكن أن ينتجــوا، ان يف الضفة أو يف 

القطــاع، تلك القيادات املرتهلة،   والرثة، والباهتة .
أين هي »الثــورة حتى النرص« وقــد دفنتها قيادة 
»فتح« تحت ثلو أوســلو ؟ اذ ننحني لصواريخ غزة، 
ة »االخوان  وألطفال غزة،  نريــد ألولياء األمر،  وأل
املســلمني«، ان يتوقفــوا عن التعليــب االيديولوجي 
للناس . هــؤالء الذين يقاتلون ضــد رساويل الجينز، 
وضد أغــاين أم كلثوم،   ويبيحــون تدخني األراكيل 
باعتبارها،   بحسب امام أحد املساجد، تلهي )وتنهي( 
الذي يوصل، عادة،  الحشــيش  السوء يف حرضة  عن 

اىل ... حوريات الجنة !
... بل نسأل : اىل أين يريد »االرسائيليون« أن يصلوا 
ب«أمباطوريــة يهــوه« ؟ من يدخــل يف النص 
وس  ر يف  ال  خــر  ل مــكان  أالّ  يــدرك  التــورايت 
وس األنبياء. أمباطورية  »الحاخامــات«، وال يف ر
املجانــني . لــكأن العــرب، بقضهــم وقضيضهــم،   

. املو أمباطورية 
 ، ال فرانكو، وهو أندل كولونيل مــن أركان الج
   ،1991 انعقــاد مدريد عام  أثناء  بالصدفة  التقينــاه 
اليهود عىل  العــرب حملــوا  لنا »مــن أكرث من  قال 
ظهورهم،   من غرناطة،   اىل بريوت ودمشق وبغداد 
وصنعــاء، ومن القاهرة اىل تونــس ومراكش والدار 
البيضــاء ؟ بالرغم مــن ذلك،   أنظر مــا فعلوه، وما 

بالعرب«. يفعلونه، 
اليهودي، ال يستبعد  السناتور بريين ساندرز،  حتى 
أن يكون مصري »ارسائيل« كام مصري اسبارطة . قال 
الضفدعة  معادلة  »كفــى  هناك   االيديولوجي  لليمني 

و الثور« !
نتنياهو مرّص عىل  بنيامــني  ء،  بالرغم من كل 
»الحزام  لتكريــس  الشــيخ جــراح  منازل حي  هدم 
الذين  املســلمون،  العرب،   . املدينة  اليهودي« حــول  
يصيحــون، باألبــواق التي من قــرون املاعز، هزهم 
الحجارة. مل يهزهم  . هزتهم  األق املســجد  اقتحام 
الف الذين أما باتــوا يف القبور، أو باتوا يف  مئات ا
أو باتوا وراء القضبان،  العراء،  أو باتوا يف  املخيامت، 

أو باتوا يف أصقاع األرض ؟
ة أصــوات »يهودية« ارتفعت ضد »الهيســترييا 
االرسائيليــة«. املجتمع الدويل املبمــج عىل توقيت 
أورشــليم اكتفــى بالدعــوة، وعىل غــرار أنطونيو 

!! للمهزلة  يا   . النفس«  »ضبط  غوترييتش،اىل 
زعيم الليكود الذي يعيــش مأزق البقاء أو الالبقاء 
)يف الضوء(  يف ذروة الهذيان بعدما كان يتصور أن 
األرماد األمريكية ســتكون بني يديــه يف الحرب ضد 

لبنان، أو ضد سوريا، أو ضد ايران.
سأل  القومي،  األمن  مستشــار  ســوليفان،   جيك 
كان  اذا  مــا  »املوســاد«،  رئيــس  كوهــني،  يو 
آالف  مئات  يتحملــوا  أن  »االرسائيليني«  باســتطاعة 
الصواريخ وهي تنهمر عــىل مدنهم، وعىل مرافئهم،   
تهم،  وعىل قواعدهــم الجوية،   وحتى  وعىل منشــ

... عىل غرف نومهم 
انتفاضة أخرى.  الرهان عىل  لسنا متفائلني اىل حد 
لكننــا نقول ... أيها الفلســطينيون، حتــى بأيديكم 
الرتاب  الهيــكل ألن  أن تهدموا  العارية تســتطيعون 
اىل  تقاتل  الثــكاىل  يقاتل اىل جانبكــم.  ألن دموع 
أمام  فارغة  طرابيــش  العرب.  تنتظــروا  ال  جانبكم. 

... قدمي شهزاد 
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الجمهورية  رئيــس  عرض 
قبل ظهر  العامد ميشال عون 
امــس، يف قرص بعبــدا مع 
غادة  السيدة  املهجرين  وزيرة 
يف  العامة  االوضــاع  رشيم 
البالد وعمل الوزارة، يف ضوء 
إلنهاء  تتخذ  التــي  االجراءات 
لية  ملــف املهجرين وفــق ا
هذا  يف  الوزارة  وضعتها  التي 

الصدد. 
عون  الرئيــس  واســتقبل 
النائــب عدنــان طرابلــ 
وأجرى معه جولة افق تناولت 
االوضــاع العامــة يف ضوء 
االخرية  السياسية  املستجدات 

وال سيام الوضع الحكومي.
ودعا طرابل »اىل االرساع 

يف معالجة امللف الحكومي وفق االسس والقواعد الدستورية، 
نه، والحل يكون  ألن اي تأخري يف املعالجة يدفع الشــعب 
بالتعاون بني جميــع املعنيني بالتأليف وصوالً اىل حل انقاذي 
بات مطلباً وطنياً مهامً« اضاف: »وجدت لدى فخامة الرئيس 
كل اســتعداد للخرو من االزمة الراهنة، وهو يعمل يف هذا 

االتجاه ويده ممدودة للتعاون مع الجميع إلنقاذ لبنان«.
واشــار طرابل اىل ان البحث مع الرئيس عون تطرق اىل 
الشــأن االجتامعي، الذي يوليه رئيس الجمهورية كل عناية 
بهدف وضــع حد ملعاناة اللبنانيني، كام تناول البحث االوضاع 

االقتصادية »ورضورة تفعيل االقتصاد املنتج بدالً من االقتصاد 
الريعــي الذي اوصل البــالد اىل ما وصلت اليــه من تدهور. 
ويف هذا الســياق اكد يل فخامة الرئيس انه يسعى اىل دعم 
القطاعــني الزراعي والصناعي وتوفري التســهيالت الالزمة 

لهام، ألنهام يشكالن رافعة لالقتصاد الوطني«.
وعن موضوع الدعم، قال طرابل »إن هذه املسألة دقيقة 
وتحتا اىل معالجة وطنية متكاملة وشاملة، وليس إجراءات 
وتدابــري متفرقة ال تحقق النتائج املرجوة منها. والتعاون بني 
مختلف الــوزارات واالدارات والهيئــات رضوري كيال تذهب 

اموال الدعم اىل غري مستحقيها«.

عــــــــون عــــــــر مــــلــــف املــــهــــجــــريــــن مــــــع شـــريـــم
ــع طــرابــلــســي ــي واالجـــتـــمـــاعـــي مـ ــوم ــحــك ــن ال ــي ــف ــل وامل

اال ونهرا ي               ا م  تم عو م

جويل بو يونس

»ال اعتذار وال من يحزنون«...بهذه العبارة تحســم مصادر 
مطلعــة عىل جو امللف الحكومي الجدل الذي شــهدته االيام 
املاضية حول امــكان اعتذار الرئيس املكلف ســعد الحريري 
والذي كان اشاعها بعض املطلعني عىل جوه قبيل زيارة وزير 

الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان اىل بريوت. 
مناورة الحريري انتهت، وبالتايل ال اعتذار، يبدو ان الرئيس 
سك واضح من حزب  املكلف حســم امره بهذا االتجاه بظل 
اللــه ورئيس مجلس النواب نبيه بري بتكليفه، ولكن ماذا بعد 
يف ظل انسداد االفق الحكومي وسط محاوالت خجولة لكرس 

الجمود لكن بال جدوى حتى اللحظة؟ 
عىل هذا الســؤال ترد مصادر بارزة بــان محاوالت »جس 
النبض« الحاصلة مل تفض بعد اىل اية نتيجة ، وعىل عكس ما 
اشيع عن اتصاالت لعقد اجتامع تشاوري  بني بري والحريري 
ووليد جنبالط وتجاوز الفتور القائم بني الحريري وجنبالط، 
يلــة للخرو من املــأزق الراهن، نفت  وذلــك لوضع األطر ا

مصادر مطلعة عىل جو عني التينة اي اتجاه يف هذا االطار. 
حتى ان مصادر اشــرتاكية تواصلت بالساعات املاضية مع 
رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط افادت ايضا بان 
ء يحرض يف هذا االطار ال بل املشهد سوداوي ونقلت عن  ال 

جنبالط قوله :«الجو مقفل حتى الساعة«... 
وفيام ال يزال الحريري يعتــزم الصمت املطبق حتى القرب 
املقربني اليه بحيث افاد اكرث من نائب يف »كتلة املســتقبل« 
بانه ال يديل بايــة كلمة امام احد هذه االيام، وقد يكون تاركا 
الكالم ملا بعد العيد ، رجحت مصادر مطلعة عىل جوه ان يسافر 
خار االرايض اللبنانية لتمضية العيد مع العائلة يف الخار 

وبالتايل تقول املصادر :«ال جديد بانتظار ما بعد العيد«... 
اما عن بيت الوسط  لكن يبدو ان املشهد يف بعبدا يختلف 
،«فالالجديد« يف بيت الوســط يقابله جديد مرتقب عىل خط 

بعبدا، اذ نقل بعض من التقوا رئيس الجمهورية بالســاعات 
املاضية اســتياءه مام آلت اليه االمور حكوميا وسط الحائط 
املســدود وتلطي الرئيس املكلف خلف حجج واهية، وبالتايل 
فرئيس الجمهورية لن يقبل ان يستمر الجمود اىل ما ال نهاية، 
كام انه  لن يبقى مكتوف االيدي حيال ما يحصل. وهنا تكشف 
املعلومات بان الرئيس عون ســيبادر بااليــام املقبلة ويحمل 

جديدا حكوميا من شأنه قلب الصورة.  
مصادر مطلعــة عىل جو بعبدا رفضت االفصاح عن ماهية 
املبــادرة التي قد يعلنهــا رئيس الجمهورية تســهيال للملف 
الحكومي وحلحلة للمياه الراكدة، اال ان املعلومات من مصادر 
خاصة كشــفت عن ان عون قد يذهب بتســهيله اىل اق 
الحدود، وهو قد يحر الرئيس املكلف باعالنه التسهيل وعدم 
سكه بتســمية اي عدد من الوزراء، وبالتايل ينزع بذلك كل 

»ذريعة« يقدمها الحريري كحجة لعدم التأليف. 
خطوة الرئيس عون التي قد يكشــف عنهــا تأيت انطالقا 
من ان امكان ســحب التكليف من الحريري صعب ولن يتم اال 
عب اعتذار الحريري او االســتقالة من مجلس النواب، كون 
هــذه الثقة اعطيت له من قبل النواب اي املجلس النيايب الذي 
يحــق له هو وحــده نزعها منه . اما ما يحــ عن خيارات 
اخرى كاستقالة نواب »تكتل لبنان القوي« من مجلس النواب 
والذهاب باتجاه انتخابات مبكرة، فتؤكد مصادر مطلعة عىل 
جــو »التيار« ان هذا الخيار غري مطروح راهنا، لكنه قد يكون 
»اخر الخيارات«، علام ان اوســاطا بارزة تستبعد اي خطوة ل 
»التيار« بهذا االتجاه وتقول :« اذا اقدموا عليها بيكونوا انهوا 

العهد وهذا مستحيل«... 
ويف االطار نفســه، نقلت اوســاط مطلعة اســتياء عني 
التينــة من الجمود الحاصل، مؤكــدة ان بري بذل كل ما لديه 
وحاول احياء مبادرته بتشكيل حكومة من 24 وزيرا، كام انه 
طرح  حال وسطا بتسمية وزيرين مسيحيني من قبل اطراف 
مسيحية حيادية، اال ان كل فريق متمرتس عىل عناده ، وتشري 

االوساط اىل ان اســتياء بري عّب عنه بوضوح البيان العايل 
اللهجة الذي اصدرته »حركة امل« االثنني. 

وعليه تختم مصادر مطلعة عىل جو عني التينية بالقول :« 
ت قبل مرور  هلق رايحني عىل العيد وال اعتقد ان هناك  مفاج

عطلة العيد! 
وبانتظار ما قد تحمله الســاعات املقبلة من جديد سيا 
حكومي عــىل خط بعبدا ، فقد علم ايضــا ان  حاكم مرصف 
لبنان رياض ســالمة ســيتوجه اىل بعبدا اليوم للقاء رئيس 
الجمهورية واطالعه عىل موضوع مبادرته االخرية ومنصة 
الصريفــة والبحث ايضا مبوضوع ترشــيد الدعم. ويف هذه 
النقطة تحديدا كشــفت اوســاط مطلعة عــىل جو رئيس 
الجمهورية ان االخري اكد امام زوراه انه مع تأمني البديل قبل 
رفع الدعم ســواء عب البطاقة التمويلية او حتى التموينية ، 
واشارت االوساط اىل ان عون قال ان البطاقة التموينية »اذا 

!» بتم كامن مش عاطلة، فاملهم يعملوا 

النهاية حتى  التسهيل  فيعلن  الحريري  عون  يحرج  هل 
ط   .. والجو مقفل عند جنب بري مستاء.. والحريري على صمت

فادي عيد

لوح أن حــرارة اإلتصاالت عــادت لتتفاعل عىل خطني 
متوازيــني، األول بــني رئيس املجلــس النيــايب نبيه بري 
والرئيس املكلّف ســعد الحريري، والثــاين بني رئيس الحزب 
التقدمي اإلشــرتايك وليــد جنبالط والحريــري، وذلك بعد 
تباينات وخالفات اســتمرت لعدة أسابيع ،عىل خلفية زيارة 
زعيــم املختارة إىل قرص بعبدا، ما أثــار حفيظة رئيس »تيار 
املســتقبل«، الذي اعتبها كتعويم، أو إعطاء جرعات، للعهد، 
وهو الذي يخوض معه معركة سياســية رشســة يف هذه 

املرحلة.
ولكن الســؤال املطروح، وفق املطلعني، ملاذا عودة العالقة 
يف هذه املرحلة بالذات، ال ســيام عىل خط كليمنصو ـ بيت 
الوسط؟ هنا، تكشــف مصادر سياسية مطّلعة، أن ما وصل 
من معلومات لكليهام حول زيــارة وزير الخارجية الفرن 
جــان إيف لودريــان إىل لبنان، دفعهام للتكاتــف والتوافق 
من جديد، ألن ما تم ترسيبه مــن معطيات، يصّب يف خانة 
وضع كل من جنبالط والحريري يف كّفة واحدة مع األطراف 

األخرى املعطلة للمبادرة الفرنسية ولتأليف الحكومة.
 وهنا تقول مصادر مقّربة من جنبالط، انه أكرث من سّهل 
عملية التكليف والتأليــف ، من خالل تخلّيه عن أي مطالبات 
ورشوط ألنه يدرك حجم األخطــار املحدقة بالبلد، كام كانت 
اتصاالته مستمرة مع اإليليزيه ومع أبرز مستشاري الرئيس 
. لذلك، ومنعاً ألي اســتغالل من األطراف األخرى ملا  الفرن
أحيط بزيــارة لودريان لجهة تصنيف جنبــالط والحريري، 
وكذلك بري بأنهم مــن املعطّلني أو املعرقلني، فإنهم ويف هذه 
املرحلة بالذات، سيواجهون هذه الحمالت من خالل توافقهم 
ووضع خطة مشــرتكة للمرحلة القادمة، دون أن يعني ذلك 
أن جنبالط ســيخوض معارك جانبية مع هذا الطرف وذاك، 
ال ســيام يف هذه املرحلة املفصلية، ولكنه لن يقبل املحاوالت 
الجاريــة إلضعافه ووضعه يف خانــة املعرقلني واملعطلني. 
ولذلك  بدا ممتعضاً، كام ينقل عنه، لكل ما واكب ورافق زيارة 
لودريان بصلة، والتي اعتبها فاشلة يف الشكل واملضمون، 
وعىل هذه الخلفية سيكون هناك تنسيق عىل أعىل املستويات 
بينه وبني بري والحريري، وال يســتبعد أن ينضم إليهم نائب 
رئيس املجلس النيايب إييل الفــرزيل والنائب طوين فرنجية 
نظراً لتقارب املواقف بينهم حيــال ما يجري، وتحديداً لجهة 

نظرتهم الواحدة تجاه العهد و«التيار الوطني الحر«. 
ويف السياق، ال يســتبعد ومن خالل الترسيبات املتناغمة 
ما بني كليمنصو وعني التينة، أن يكون هناك معارك سياسية 
طاحنة يف األشــهر القليلة القادمة، عــىل خلفية تصفية 
الحسابات السياســية واالســتحقاقات املرتقبة، وال سيام 
االنتخابات الرئاســية، يف ظل أجواء توحي بأن هناك توّجهاً 
من العهد، ومغطى من بعض األطراف، للدخول يف فرا رئا 

تحت ستار استحالة إجراء إنتخابات رئاسية 
يف حال استمرت أوضاع البلد كام هي عليه 
اليوم من انهيار عىل األصعدة كافة، وصوالً 
إىل مــا يواكب عملية التوريــث، فكل هذه 
املسائل هي من »عّدة« املرحلة املقبلة، بحيث 
ستشهد األســابيع القادمة رصاعاً سياسياً 
غري مســبوق، وقد يخر بــري عن صمته 
يف وقت قريب، بعد اإلشــارات التي أطلقت 
إثر اجتامع املجلس السيا لحركة »أمل«، 
والذي حمل أكرث مــن داللة تصب يف خانة 
إن  املقبلة،  للمعارك  واالستعدادات  التحضري 
عىل صعيد اإلســتحقاقات الدستورية عىل 
وجه التحديد، أو يف مواجهة الخصوم بعدما 
تعرّضت »حركة أمل«، كــام ينقل عن بري، 

ألعتى الحمالت التي وصلت إىل حّد التشــهري به شــخصياً، 
ومبعنى آخر، هنــاك هجوم معاكس ســيقوده كل من بري 
ة استبعاد  وجنبالط ومعهام الحريري، وعىل هذه الخلفية 

ألي حكومة قد يشــكّلها الحريري يف العهــد الحايل، لكن 
يبقى، ويف خضم هذه األجواء واملعطيات، ما ميكن أن يقدم 
عليه املجتمع الدويل من خطوات إن عىل مستوى العقوبات، 

أو ما يح عن تسوية لحل األزمة اللبنانية.

هـــــــل يــــــخــــــرج بــــــــــري عـــــــن صــــمــــتــــ 
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

االربعاء 12 أيار 2021

ــي ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ نــــفــــجــــار  ا و  الـــتـــألـــيـــف  بـــيـــن  ســــبــــاق 
ــفــرنــســيــة« ــد ســـقـــوط »ال ــع ــة« داخــلــيــة ب ــي ــوم ــك ــة »ح ــاطـ وسـ

الـــــــــقـــــــــو الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة تـــــتـــــأّهـــــب
ــة ــ ــي ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــة الـــــعـــــاصـــــفـــــة االن ــ ــ ــه ــ ــ ــواج ــ ــ مل

ابتسام شديد

انتكاستان أصابتا التيار الوطني 
يف مرحلته السياسية الذهبية هام 
انفجار مرفأ بريوت أوال واالنهيار 
االقتصادي الشامل ونزول لبنان اىل 
جهنم ثانيا،  واملسألتان تركتا أثارا 
وتداعيات سلبية ومبارشة يف بيئة 
التيار املسيحية، وقد احتل املوضوع 
منذ فرتة، العنوان األول  يف لقاءات 
العونيني، وشكل املادة الدسمة يف 
مباحثاتهــم يف املجالس املغلقة 
حول كيفية الخــرو من األزمة 
الراهنة، والطريقة األنسب ملحاكاة 
الشارع املسيحي واستنهاضه بعد 

فرتة من الشلل والصدمة، خصوصا ان االنتخابات النيابية 
تدق البــاب، وكل األطراف تتحــني الفرصة لالنقضاض 

وتصفية غريها والغاء بعضها سياسيا.
وما يدور يف الكواليس، وفق مصادر سياسية مطلعة، 
يعكس ارباكا واضحا لدى التيار الوطني الحر يف مقاربة 
االنهيار الكبري يف الشــعبية، اذ كشفت دراسات نتيجة 
مسح مناطقي شامل للتيار تراجعا مخيفا يف األرقام لغري 
مصلحته يف األقضية ذات الغالبية املسيحية، األمر الذي 
يحاول املقربون من التيار اخفاءه وإنكاره، اال ان الحقائق  
والتوقعات تشري اىل معركة انتخابية  قاسية يف كرسوان 
وامل واألرشفية، مع احتامل خســارة مقاعد أساسية، 
خصوصا ان عددا من نواب »تكتل لبنان القوي« الذين  فازوا 
عىل لوائح »التيــار« يف االنتخابات املاضية صاروا خار 
التكتل حيث مل يحسم بعد موقع هؤالء النواب يف املعركة 

املقبلة.
تراجع »التيار« ال يعني بالرضورة ان املقاعد املسيحية يف 
أقضية جبل لبنان ستكون من نصيب  »القوات«، مع العلم ان 
القوات  تحسنت شعبيتها يف الوسط املسيحي واستطاعت 
ان تطور نفسها تنظيام وحضورا يف األزمات األخرية، ألنها 
ذهبت نحو معارضة السلطة، لكنها لن تستفيد بشكل كبري 
يف صناديق االقرتاع او تكون قادرة عىل استقطاب وجذب 

الخارجني من عباءة »التيار«.

مقابل »القوات« و«التيار« )القوتني األكب مســيحيا(
ال يبدو الوضع أفضل حاال لدى األفرقاء االخرين، ف«تيار 
املســتقبل« الذي استطاع ان يشــد العصب السني حول 
سعد الحريري بعدما أكلت التسوية الرئاسية من رصيده 
الشعبي،  يواجه اليوم وضعا سياســيا معقدا يف أزمة 
التأليف، بعد ان أصبح الرئيس املكلف أمام خيار االستقالة 

واالعتذار. 
حزب الله مرتاح لوضعيته أكرث من سائر القوى السياسية، 
فهو ميلك خزانا برشيا من املؤيدين الذين التفوا حوله يف 
الحصار األخري، وجمهوره منضبط عند الساعة االنتخابية،  
وقبل فرتة استطاع ان يضع خطة مواجهة اقتصادية، لكن 
اهتامم الحزب سيكون يف املرحلة االنتخابية مركزا عىل 
حلفائه املســيحي الذين فقدوا السيطرة عىل شارعهم 
كام حصل لدى »التيار«، فيام يبدو »املردة« محافظا عىل 

الستاتيكو الشعبي نفسه يف الشامل.
األحــزاب يف عني العاصفة االنتخابيــة ان جرت فهي 
جميعها تشظت من متغريات بعد17  ترشين لكن أرضارها 
تفاوتت بني من تأذى كثريا ومبارشة ومن واجه العاصفة، 
والرهان اليوم عىل االنتقال من مرحلة االحباط اىل أخرى 
مختلفة مع توقع انفراجات عىل الســاحة االقليمية بعد 
حصول تقارب سعودي وسوري ومفاوضات مقبولة بني 

الرياض وطهران.

هيام عيد

أجواء  السياسية  الســاحة  دخول  مع 
عطلة عيد الفطر، مل ترتاجع حال التشنج 
األيام  بانتظار  األنفــاس  والتوتر وحبس 
املقبلة والتي ســتكون حاسمة،  القليلة 
كام كشفت أوســاط نيابية مطلعة عىل 
كواليــس اإلتصاالت التي ســجلت أخرياً 
املبادرة »الجنبالطية«،  وركّزت عىل إحياء 
يف ضوء حــراك هــادىء أطلقه رئيس 
نبيه بري، مطلع األسبوع  النواب  مجلس 
الخارجية  الجاري، وذلك غداة زيارة وزير 
الفرن جان إيف لودريان، والذي رســم 
نقطــة النهاية للمبادرة الفرنســية قبل 
حلول الذكرى السنوية األوىل عىل إطالقها 
من بريوت. وإذ تشــري هذه األوساط أىل 
أن الرئيــس املكلف ســعد الحريري، يعيد 
حساباته ويدرس الخيارات املتاحة أمامه 

، فهي تلفت إىل أن خيار اإلستقالة، ما  بعد اجتامعه بالوزير الفرن
زال من ضمن هذه الخيارات ولو تراجعت حظوظه، وذلك بسبب احتامل 
اصطدام الوساطة »الحكومية الجديدة«، التي يقوم بها بري ونائبه إييل 
الفرزيل ورئيس »الحزب التقدمي اإلشرتايك« وليد جنبالط، وتؤيدها 
غالبية القوى السياسية ويف مقدمها حزب الله، بالعراقيل ذاتها، التي 
مال املعلقة عىل  كانت تؤدي يف كل مرة إىل انتكاســة وانهيار لكل ا
زمة املستعصية عىل  والدة حكومة جديدة، من املمكن أن تضع حّداً ل

كل األصعدة.
وعىل الرغم من أن هذا الحراك سيبقى غري معلن يف الفرتة الراهنة، 
فإن األوساط تتوقع أن تنشط وعىل هامش إتصاالت التهنئة بالعيد، 
املحاوالت مجدداً لرتميم ما ميكن ترميمه من عالقات ما بني األطراف 
املعنية بالحكومة وبالحلول التي باتت أكرث من ملّحة لإلنهيار الوشيك، 
خصوصاً بعدما باتت املواعيد ترضب من اليوم بالنسبة لعودة التحركات 
الشعبية يف الشــارع، إحتجاجاً عىل الرفع التدريجي للدعم الرسمي 

للسلع األساسية.
ويف الوقت الذي ال تخفي فيه األوســاط النيابية أن الوضع اليوم 
أصبح أكرث تعقيداً ماّم كان عليه يف الســابق، تشّدد عىل أن املناخات 
التصعيدية وحال الغليان يف الشارع، هي الحافز األكب واألكرث فاعلية 
للقوى الداخلية ل تســتعيد زمام املبــادرة، خصوصاً بعدما أوحت 

مواقف الوزير لودريان، بأن بالده مل تعــد ترغب بقيادة أية مبادرات 
لتأليف الحكومة، وأن دورها يف املرحلة املقبلة، ســوف يقترص عىل 
تأمني املساعدات اإلنسانية والصحية والرتبوية للمواطنني من خالل 

جمعيات ومؤسسات املجتمع املدين وبطريقة مبارشة.
وتزامناً مع عملية تحريك الركود الحكومي، تكشف األوساط النيابية 
نفسها، أن العديد من الرشوط التي كانت موضوعة والتي حددت طبيعة 
ومهمة الحكومة املنشودة، قد تبّخرت يف الوقت الراهن، وبات عنوان 
حكومة اإلختصاصيني »املطّعمة« بسياسيني مل يسبق أن تولوا منصباً 
وزارياً وما من شــبهات حولهم، هو املرّجح ألن يســود، مع العلم أن 
، مع بدء العد  املشهد الحكومي بات يسابق مشهد اإلنزالق إىل الفو
التنازيل للتظاهرات الشعبية وفق أجندة النقابات العاملية ومجموعات 
الحراك،  خصوصاً يف ظّل مخــاوف لدى القوى األمنية، من تطورات 
أمنية وفو من دون حدود أو ضوابط، بعدما بلغت حالة اإلحتقان 
الشعبي ذروتها غداة النقص يف املواد األولية ويف مقدمها املحروقات 

كام األدوية بشكل خاص.
والالفت لإلنتباه، وفق األوســاط نفســها، فإن الضغط الخارجي 
املتمثل باملوقــف األخري لإلتحاد األورويب وبدء إعداد الئحة العقوبات 
الخاصة مبعرقيل تشكيل الحكومة يف لبنان، سيساعد األطراف املحلية 
التي تقوم بالوساطة بني بعبدا وبيت الوسط، يف مهمتها الشاقة، عىل 

أن تتبلور الصورة يف غضون ساعات أو أيام وليس أكرث. 

و«الــحــمــائــم«: ــور«  ــصــق »ال بــيــن  منقسم  ً»املــســتــقــبــل«  ــطــ ــ ب ــروج ــخ ــعــم ل ــذار الـــحـــريـــري... ن ــتـ ال العـ
صونيا رزق

لدى سؤال أي حزيب تابع لكوادر »تيار املستقبل«، او حتى أي 
منارص او مؤيد يف املناطق املحسوبة عليه سياسياً، كالطريق 
الجديدة وســعدنايل وعرسال عىل سبيل املثال ال الحرص، عن 
مدى رضاه عن سياسة الرئيس املكلف سعد الحريري وتياره، 
تختلــف االجوبة بني مؤيد إلعتذاره عن تّويل الحكومة، وترك 
املسؤولية عىل عاتق رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني 
الحر، اللذين يعرقالن التشكيلة كام يرى منارصو »املستقبل«، 
وبعضهم يرفض هذا االعتذار بشــدة، النه سيشــكل هدية 
للمعرقلني يف بعبدا والتيار وحلفائهم، فيام ترّد فئة تقف يف 
الخط الوسطي:« نحن مشتّتون ومحبطون وال نعرف طريق 
الخالص كيف سيكون؟، الننا بتنا يف وضع كار يحتا ملن 

ينتشله من املهوار، ومل نعد نأبه للسياسة وللزعيم«.
هذا يف اختصار موقف املحازبني  واملنارصين املنقســمني، 
امــا يف الكواليس الداخليــة ل »التيار املســتقبيل«، فتنقل 
مصادر سياســية مطلعة عىل ما يجري يف كواليسه  مدى 
وجود خالف يف وجهات النظر حول موقف االعتذار، وتقول:« 
كام يف كل االحزاب والتيارات هنالك فئة من الصقور واخرى 
من الحامئم، وبالنســبة للفئة االوىل يف تيار املستقبل، أي 
الصقور والكل يعرف من نقصد، يشــّددون خالل اجتامعات 
كتلة املستقبل عىل رضورة رفع السقف السيا عالياً، يف 
ظــل العرقلة الحاصلة والتناحرات، والــرشوط التي تضعها 
بعبدا وتيارها برئاسة جبان باسيل، لذا ليس سهالً ان يوافقوا 
عىل إعتذار الحريري ، ألّن إتخــاذ مثل هذا القرار هو مبثابة 
، الذي سيحّجم وضعه يف الداخل اللبناين .  االنتحار السيا

خصوصاً بعد ان عا تيار املستقبل  من الجمود يف حركته، 
ومن احباط خّيم عىل كوادره، عىل أثر إستقالة الحريري يف 
ترشين االول 2019 عىل وقع »انتفاضة 17 ترشين«، وحينها 
رفع الصقور صوتهم رفضاً لهذا القرار، النه انتج إحباطاً لدى 
اهل الســّنة يف ذلك الوقت تحت عبارة » الزعيم السنّي دفع 

وحده الثمن«. 
وما لبثــت ان زالت هذه العبارة مع تكليــف الحريري من 
جديد منذ ما يقارب الســبعة اشهر بحســب املصادر، وقبل 
تلك املدة عاد بعض سياســيّي الطائفة السنّية ليبزوا مكان 
الزعامة السّنية يف اتجاهات مختلفة.  الحريري، فإنقسمت 
لذا وانطالقاً من هذه املشــاهد السياسية املرفوضة، فهؤالء 
يتمّســكون بوجوده وتّوليه التكليف مهــام كانت النتائج، 
النهم ال يقبلون بخسارته، ما يجعلهم يّدقون ناقوس الخطر 
الســنّي، مع إطالق املواقف  النارية عىل غرار مواقف الوزير 
السابق اللواء ارشف ريفي، والنائب السابق مصطفى علوش  
وامني عام التيار احمد الحريري، بهدف إخرا املارد الســنّي 
من القمقم، الن الكيل طفح واهل الّســنة يحتاجون اىل شّد 
العصب، فاالعتدال مل يعد ينفع، فيام ال تزال فئة الحامئم تؤمن 
به وتشّدد عليه، عىل إعتبار اّن من ليس يف املسؤولية يبقى 
زعيامً، يتّوىل امور وشؤون طائفته ويتفّر لها، ويف املقابل 
يحصد شعبية كبرية توصله اىل اعىل املراتب السياسية، لكن 

بعيداً عن تناحرات السلطة ومن فيها.
من ناحية ثانية تلفت املصادر املذكورة  اىل ما يقوله بعض 
املشــايخ يف املســاجد، عن رضورة تصحيح املفاهيم ورفع 
الصوت من خــالل مواقف جديّة صارمة، والوقوف يف وجه 
املعرقلني وخرو الحريري بطالً سياســياً، مع رفض تحميله 
املســؤولية، كام يحاول النائب باســيل تحميله اياها، عب 

الشكاوى التي نرشها ووزعها ضده خالل زيارته االخرية اىل 
موسكو، مؤكدة عىل رضورة ان يتحّمل الجميع مسؤوليتهم 
إزاء ما حصل ويحصل من انهيارات داخل الوطن، شاركت فيها 
الحكومات املتعاقبة والنواب واالحزاب من دون إستثناء احد.

وعىل خط آخر، اشارت املصادر عينها اىل وجود ما يجمع 
التيارين، عــىل الرغم من الخالفــات العميقة بينهام، وهي 
العقوبات الفرنسية التي تضّم اســامًء من مختلف االطراف 
السياســية، الن اكرثيتها تنتمي اليهام وهي ستبقى خالل 
هذه الفرتة بعيدة عن االعالن، عىل ان تصدر بصورة فجائية 
لتفاج الجميع ، من دون ان تنفي ورود اسامء غري متوقعة 

حزبية وغري حزبية، تنتمي اىل محاور سياسية اخرى.

ــزة ــ ــ ــان وغ ــ ــن ــ ــب ــ ــي ل ــ ــ ــة ف ــ ــاوم ــ ــق ــ ــم ــ ــل ــ ــة ل ــ ــم ــ ــاس ــ ــة »تـــكـــتـــيـــكـــيـــة« ح ــ ــربـ ــ ــن مــــجــــدداًضـ ــيـ ــوطـ ــتـ .. وضـــغـــ مــــن بــــوابــــة الـ ــرن« تـــســـقـــ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــقـ ــفـ »صـ
عيل ضاحي

بالنقــاط ربحــت املقاومة يف لبنان عــب اعالن امني 
املقاومة جاهزة  ان  السيد حســن نرصالله  الله  عام حزب 
تجاوز  اي  املطلوب مع  بالشــكل  ومستنفرة وســتتعامل 
معــادي، يتخطى املنــاورة ليصــل اىل االرايض اللبنانية 

املواصفات. كامل  كإعتداء 
وتؤكد اوســاط بارزة يف محور املقاومة ، ان تحذيرات 
الســيد نرصالله وجدت آذاناً صاغية يف واشنطن وباريس 
لتق  وموســكو، وحتى عواصم عربية كلهــا تحركت 
الله  الســيد نرصالله، هــل حزب  ونوايا  اعــالن  حقيقة 
ســيخوض حرباً واســعة مع الكيان املعادي اذا ما اجب 

اوالً؟  الثمن ويرصخ  عىل ذلك؟ ومن سيدفع 
ويف حني صب موقف نرصاللــه يف إطار دفاعي بحت، 
كانت املقاومة يف فلســطني، ترتجم ما اعلنه نرصالله عن 
. وهذا ما  ترابــط املقاومة وحضورها بني غــزة واالق
العدو اىل محاولــة فض اي اعتصام داخل  دفع بحكومة 
اكرث وان  تتوســع  االحتجاجات  ترك  او  االق  املســجد 
تتحول اىل امر واقع ال يســمح بعد اليــوم للعدو بتخطيه 

فوقه. القفز  او 
وإذا كان تكتيك حزب الله بإعالن االســتنفار الشــامل 
املقاومة تحسباً الي  يف ســوريا ولبنان ومعه كل محور 
خطــوة ناقصة او مفاجئــة من العدو، كانــت املقاومة 
نتيناهو  لبنيامــني  قاصمة  رضبــة  توجه  الفلســطينية 
التاســعة من مساء امس االول لوقف  عندما انذرته حتى 
االعتداءات عىل اهايل حي الشيخ جراح  والقدس وتدنيس 
، لكن العدو ارص عىل امل قدماً يف هذه املغامرة  االق
ردها صاعقاً  وكان  املبادرة  هي  املقاومة  فكانت  الخارسة. 
وصاروخيــاً وســيضع الداخل االرسائيــيل تحت ححمم 

اسلحة جديدة  الصواريخ وبعضها متطور ونوعي. وهناك 
لن يكشــف عنها اال وفق ما تقتضيه املعركة.

ومــع إســتمرار املعركة وهــذه املرة بتوقيــت وإدارة 
ومباغتة من املقاومة للعدو، تتوقع االوســاط ان يتصاعد 
»الرصاخ االرسائييل« خالل الســاعات الـ48 املقبلة، وان 
تدخل الوســاطة املرصيــة عىل خط وقف اطــالق النار 

انتصارات:  3 املرة مع تسجيل  ولكن هذه  كالعادة، 
- االول يف غزة رغم العدد الكبري من الشهداء واالطفال 

والنساء.
-الثــاين يف االق مع تأكيد ان اهايل الشــيخ جراح 
واملقدســيني اســقطوا صفقة القرن وبدعة التطبيع اىل 

رجعة. غري 
-الثالث : عىل الحدود الجنوبية، بعد اعالن جيش العدو 
تأجيل مناورته لســاعات بسبب املســتجدات يف فلسطني 
املحتلة، وهو ما كرس نــرصا تكتيكيا جديدا للمقاومة يف 
لبنان والتي بعثت برســالة حازمــة بالجهوزية واملبادرة 

املناورة. واوقف  جنوده  ومللم  فهمها  والذي  للعدو 
لبنان عىل  املقاومة يف  ان جهوزية   وتؤكد االوســاط 
اعىل درجاتها تحســباً من اي هــروب جديد اىل االمام، 
الهروب  ومحاولة  الداخــل  يف  الضغط  تخفيف  ومحاولة 
بعمليــة امنية او اغتيــال او حتى اســتمرار االعتداءات 

. والقصف يف سوريا 
املنطقة وضغطهم  املقابل ومع تحرك االمريكيني يف  يف 
يف ملف الحــدود البحرية والذي عــاد اىل التأزم مجدداً، 
تتوقع االوســاط ان يعود االمريكيــون اىل نبش امللفات 
القدميــة للتعويض عن ســقوط صفقة القــرن، ومنها 
يف  الفلســطينيني  لالجئني  حل  وايجاد  الحدود،  ترســيم 
لبنــان ومنها التوطــني، وهذا امر ســيواجه مرة جديدة 

بحزم ولن مير.    

بري عر االوضا مع سفير مصر

دياب ترأس اجتماعاً ناق
موضو التلو في بحيرة القرعون

ي سن ابرا فري م           ا م  تم بر م

ت خ اال

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة 
الثانية يف عني التينة السفري املرصي يارس علوي حيث جرى 
بحث لالوضاع العامة يف لبنان واملنطقة وآخر املســتجدات 
السياســية فضال عن العالقات الثنائيــة بني لبنان ومرص ، 

وبعد اللقاء غادر علوي من دون االدالء بترصيح .

ترأس رئيس حكومة ترصيف األعامل الدكتور حسان دياب 
قبل ظهر امس يف الرسايــا الحكومية اجتامعا حول حادثة 
بحرية القرعون، حرضه الــوزراء دميانوس قطار، عامد حب 
اء  ، رئيــس مجلس اإل الله، رميــون غجر وعباس مرت
واإلعامر نبيل الجرس، يوســف كرم، األمــني العام للمجلس 
الوطني للبحــوث العلمية الدكتور معن حمــزة، املدير العام 
ورئيس مجلس إدارة املصلحة الوطنية لنهر الليطاين الدكتور 
ســامي علوية، مدير هيئة إدارة الكــوارث يف لبنان زاهي 
شــاهني ومستشــارو رئيس الحكومة خرض طالب، الياس 

عساف وحسني قعفراين.
القرعون  التلــوث يف بحرية  املجتمعون موضوع  وناقش 
وأسبابه العائدة إىل املشاكل املزمنة يف مجرى نهر الليطاين.

يرات لزيارة وهب بح في التح
نائبة  وزير خارجية سلوفاكيا

بحث وزير الخارجية واملغرتبني  رشبل وهبه مع ســفري 

جمهورية سلوفاكيا ماريك فارغا يف التحضريات لزيارة نائبة 

وزير خارجية ســلوفاكيا عىل رأس وفد لتقديم مســاعدات 

اقتصادية وانســانية لعدد من املناطــق اللبنانية من خالل 

املنظامت غري الحكومية  .

كام ستشارك يف افتتاح املقر الجديد للسفارة السلوفاكية 

يف وسط بريوت.
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القدس عروس عروبتكم
ثريا عا 

ماذا نقــول من هنا من 
بريوت للفلســطينيني يف 

القدس؟
الفلســطينيون  تنادى 
يف  املحتلة...  فلسطني  يف 
القدس. أمل يسقط العدل عند 
مداخل املدينة؟ أمل تستوطن 

الحرب قلوب الدنيا؟ 
لوال االستعامر البيطاين 
ملا أقيمــت »دولة إرسائيل« 
يف فلسطني، ولوال السالح 

األمرييك والفرن واألملاين ملا وقعت حرب حزيران 1967 
التي تكبدت فيها نظم الحكم العربية هزمية ماحقة زعزعت 

دعائم ركائز الدولة العربية املوعودة.
ال نجازف بالكالم أن هذه الدولة غائبة عن مدينة القدس 
وعن أمور كثرية أخرى وأن إرسائيل تـــرافق الدول الغربية 
اإلســتعامرية  يف رجوعها إىل بلداننا منذ سنوات 1980. 
جاءت إىل بريوت وأشــعلت حرب املخيــامت فيها ودبرت 
املذابح ودمرت العمران يف عواصم العروبة، والقدس عاصمة 
عروبتكم. زرعت يف كل قطر عريب صهيونية محلية يفتي 

قضاتـها بالتحريم والتكفري والرجم وقطع األعناق!
للصهيونية رشيعتها وقضاتها أينام ظهرت. أبطلت يف 
فلسطني مستندات ملكية أهلها األصليني ملنازلهم وأرضهم 
وحقوقهم يف العيــش يف بالدهم والعــودة إليها، وأقرت  
قانونية ملكية متخيلة ممنوحة »للشعب املختار« بني النيل 
والفرات منــذ إخراجه من الجنة! وأبطلت يف املقابل حقوق 

الفلسطنيني يف العيش والوجود! 
نعم، الفلســطينيون يخوضون نيابة عنا جميعاً النضال 
من أجل انتزاع الحق بالوجود واملساواة، دفعاً لخطر إبادتنا. 
نحن ببســاطة مهددون باإلبادة، محاكاة للنهج الذي سار 
عليه األوروبيون الذين استعمروا أمريكا وأبادوا الهنود الحمر 
فيها، واستعمروا أوسرتاليا وأبادوا سكانها األصليني، واتبعوا 
سياسة التطهري العرقي يف أوروبا نفسها عندما أرادوا إبادة 
ا هو معطى  اليهود فيها. التمييز العنرصي ليس تهمة وإ
مثبت يف »دولة إرسائيل«، بالتواطؤ مع الدول األوروبية التي 

تدعي جميعها الحرص عىل حقون اإلنسان!! 
مل يتعرض »اليهود« يف بالدنا لإلبادة، كان الناس هنا، يهوداً 
فمسيحيني، ثم أسلم بعضهم. »يهود« الرشق مثل مسيحييهم 
ومسلميهم، كانوا يتنازعون عىل املاء والك والسلطة... وما 

يزالون!!
الثقافة الصهيونية هي ثقافة قومية عنرصية إستعامرية 
غربية متطرفة، ال تتقبل  الفوارق الدقيقة واملواقف الوسطية. 
ال مكان فيها للمشاعر والتسامح واإلختالف. فمن ليس مثلك، 
الغريب، هو عدو بالقوة، يجب التخلص منه بكل الوســائل 

املتاحة. 
 »اإلرسائيليون الصهاينة«، هم »داعشــيون« يف بالدنا، 
يقلدون صائدي اإلنســان األصيل يف أمريكا وأوســرتاليا 
وافريقيا، والرشطة الفاشية والنازية يف أوروبا يف تطبيق 

قوانني الحل النها ضد شعوب اليهود والغجر!
مهام يكــن أيها الناس، ال تنســوا أن القــدس عاصمة 
عروبتكم... وال تنســوا أن »الصهيونيــة« الغربية هي مثل 

»داعش«، هي ليست »اليهودية« وهذه ليست اإلسالم.
السالم عىل الفلسطينيني يف فلسطني... 

السالم عىل الفلسطينيني يف القدس!

»ً  »من سيحكم لبنان مستقب
دوليل بشعالين

يعلق امللف الحكومي يف لبنان مع عناد الطرفني املتنازعني 
واملعنيني بتشــكيل الحكومة أي رئيــس الجمهورية العامد 
ميشــال عون والرئيس املكلّف ســعد الحريري، عند عنوان 
عريض هــو: »من يدير البلــد يف املرحلة املقبلــة«؟! فهذا 
الهدف هــو الذي يقف حائــالً دون تنــازل أي من الطرفني 
خر. فيام املشــكلة يف مكان آخر، عىل ما  ملصلحة الطرف ا
أكّدت أوساط ديبلوماسية مطلعة، وتتمحور حول »أي دولة 
ستحكم لبنان مســتقبالً، أو باألحرى ستكون وصّية عليه؟! 
ولهذا رمبا يصعب تشــكيل الحكومة يف الوقت الراهن، وإن 
جــرى تقديم التنازالت أو اجرتاح الحلــول، ما يجعل التأليف 

مؤّجالً حتى إشعار آخر.
وتقول االوســاط انــه يف الوقت الذي تتهم فيه فرنســا 
اللبنانيني مبسؤوليتهم عن فشل املبادرة الفرنسية  املسؤولني 
التي تنّص عىل تشكيل الحكومة وتحقيق اإلصالحات املطلوبة 
وتضع خارطة طريق لبنامجها اإلنقــاذي، وتهّدد بعقوبات 
نع شخصيات عديدة من  فرنســية، ورمبا أوروبية الحقاً، 
دخول أراضيها، وقد تصل يف حال تشديدها اىل تجميد أرصدتهم 
املالية يف مصارفها، يبدو واضحاً أّن القرار ليس بيد فرنســا. 
صحيح أّن املبادرة الفرنســية عندما طرحت قد حظيت بدعم 
، غري أّن حقيقة األمر أّن الواليات املتحدة  من بعض دول الخار
األمريكية قد أطلقت يّد الرئيس الفرن إميانويل ماكرون يف 
لبنان إلضاعــة املزيد من الوقت، وليس بهدف التوّصل اىل حّل 

زمة وتشكيل الحكومة الجديدة.  نها ل
وأكّدت االوســاط أّن فشــل املبادرة الفرنســية هو قرار 
اتخذتــه واشــنطن، وإن كان ما يح منذ تســلّم الرئيس 
األمرييك الجديد جو بايدن مقاليد السلطة بأّن لبنان ال يدخل 
ضمــن أولويات إدارته. فهذا الــكالم صحيح، عىل ما عّقبت 
االوســاط، كونه يعتب جزءاً من التســوية التي تقبل عىل 
حبك خيوطها. فالتســوية األمريكية - اإليرانية ومن ضمنها 
السورية والروسية، والتي تنعكس عىل العالقات السعودية 
- اإليرانية، كام عىل العالقات السعودية - الرتكية واملرصية، 
يدخل من ضمنها لبنان. والســؤال املطــروح هنا: ألي دولة 

سوف »يعطى« لبنان يف املرحلة املقبلة؟!
وترى األوساط نفسها أنّه من غري املنطقي أّن جميع دول 
الخار توّد املحافظة عىل لبنان واإلســتقرار فيه، وتسعى 
ملنعــه من اإلنهيار الشــامل، وال تســتطيع أن تضغط عىل 
املسؤولني فيه لتشــكيل الحكومة، أو تساعده للتخفيف من 
األعباء اإلقتصادية املتفاقمة بفعل اســتضافته لنحو مليون 
ونصف مليون نازح سوري ولنصف مليون الجىء فلسطيني 
ّة قرارا أمريكيا  عــىل أراضيه... من هنا، ميكن التأكيــد أّن 
بإفشــال املبادرة الفرنســية إذ بإمكانها أن تؤّدي يف حال 
نّفذت اىل تحقيق اإلصالحات وإعادة وضع لبنان عىل سكّة 
التعايف اإلقتصــادي واملايل. وهذا األمر ال يصّب يف مصلحة 
واشنطن التي تسعى حالّياً من خالل إجتامعات فيينا للعودة 

اإليــراين مع مجموعة  النووي  اإلتفاق  اىل 
زائدا  الخمس معها(  األربع )كانت مجموعة 
واحدا، وإجراء تسوية تشــمل دول منطقة 
الرشق األوســط ومن ضمنها لبنان وسوريا 
والعراق واليمن. ولعّل أكــرث ما يهّمها أيضاً 
هو االســتثامر يف الرثوة النفطية والغازية 
املوجودة يف املنطقــة االقتصادية الخالصة 
وقبص  وســوريا  لبنان  مــن  لكّل  التابعة 

والعدو اإلرسائييل.
وبــرأي االوســاط، إّن الواليــات املتحدة 
تســعى بالدرجة األوىل اىل تأمني مصالحها 
عىل  والحفا  وسواهام،  وروسيا  إيران  مع 
أمن »إرسائيل« أوالً يف املنطقة، ولهذا تؤّجل 
البّت يف موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية 
اىل حني معرفة اىل أين تتجه التقســيامت 
الحال، فإّن  الجديدة لدول املنطقة. وبطبيعة 
التقريــر الذي نرشه معهــد كارينغي أخرياً، 
عىل ما أشارت األوساط نفسها، عاّم يجري 
يف الكواليس مــن اتصاالت عربية وإقليمية 
ودوليــة تتقاطع جميعها مــع إحياء الدور 
السوري يف لبنان، عىل األقّل حتى استقراره 
اإلنتخابات  تدير  حكومة  وتشكيل  السيا 
النيابية والرئاسية يف العام 2022، ليس بعيداً 
عن الواقع. ومن يــدري إذا ما توافقت الدول 
الكبى واإلقليمية عىل هــذا األمر، فإّن هذا 
الدور قد ال ينتهي بعد إجراء هذه اإلنتخابات 

بل قد يطول أكرث ليشمل املناصب السياسية ومكاسب أخرى 
كّن اللبنانيني من إدارة بالدهم  تحت ذرائع عديدة منها عدم 
بأنفســهم، وعدم قدرتهم عىل التوافق فيام بينهم عىل إجراء 

اإلستحقاقات الدستورية يف موعدها وما اىل ذلك...
ولهذا رمبا تدفع الدول الكــبى يف اتجاه املزيد من انهيار 
الوضع اإلقتصادي واملايل وانخفــاض قيمة اللرية اللبنانية 
مقابل االرتفاع الجنوين بســعر الدوالر األمرييك والعمالت 
األجنبية، اىل جانب عدم توافق املســؤولني فيه عىل تشكيل 
حكومة إنقاذيّة، بهــدف إظهار لبنان دولة عاجزة كلّياً، عىل 
حّد قول املصادر، علامً بأنّه ال ميكــن اعتبار لبنان بلداً فاقداً 
للســيادة يف ظّل وجود رئيس للجمهوريــة ومجلس نيايب 
ّثل فيــه الكتل النيابية رشائح الشــعب اللبنــاين. ولهذا 
حاولت اســتخدام »ثورة 17 ترشيــن« يف وقت من األوقات 
إلسقاط رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، كام حاولت 
حّل مجلس النّواب عن طريق اســتقالة عدد من نّوابه وصل 
اىل 8 نّواب فقط مل يؤثّروا يف اســتكامله لعمله الترشيعي، 
فضالً عن املطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة مل تستطع 

ريرها أيضاً.
، عىل ما عّقبت  فالواليــات املتحدة وعدد من دول الخــار
األوســاط ذاتها، ال تقف اليوم مكتوفة األيدي تتفّر عىل ما 

يحصل يف لبنان، بل عىل العكس هي تتدّخل من خالل تحريك 
الشارع عندما تريد، وليس عندما يصل الغالء اىل حّد فاحش 
ومبال فيه قد يؤّدي يف وقت زمني قصري مع استمراره اىل 

تجويع أكرث من نصف الشعب اللبناين. 
أّمــا عن طلبات الهجــرة اىل بعض دول الخــار من قبل 
، عىل ما  اللبنانيني، ال سيام املسيحيني منهم، فحّدث وال حر
ذكرت االوســاط، إذ وصل عدد هؤالء اىل نحو 380 ألف طلب 
ن، وهو مرّجح لالرتفاع مع فقدان املزيد من املواطنني  حتى ا
اللبنانيني أعاملهم وارتفاع نســبة البطالــة والفقر والجوع 
يف صفوفهم، يف ظّل وجود اليد العاملة األجنبية املنافســة 
لهم. فاألجرة اليومية لكّل عامل أو مياوم باتت تحتسب عىل 
الدوالر األمرييك بحسب سعر الســوق السوداء. فالذي كان 
يقبض 10 دوالر يومياً، عىل ســبيل املثال، يحصل اليوم عىل 
120 ألف لرية لبنانية، يف حني أّن راتب املوظّف اللبناين الذي 
كان ألف دوالر ال يزال يحتسب بحسب السعر الرسمي للدوالر 
وهو 1500 ل. ل. وهذا مــا يجعل العاّمل األجانب يبقون يف 
ه عن  لبنان رغم كّل أزماته، يف الوقــت الذي يبحث فيه أبنا
. فهل يفر لبنان من مواطنيه  لقمــة العيش يف دول الخار
قبل حصول التســوية الدولية واإلقليمية، وقبل اتخاذ القرار 
الخارجي بتشــكيل الحكومة وتحقيــق اإلصالحات ووضع 

النهوض اإلقتصادي عىل السكّة الصحيحة؟!

قتنا داخلي أن الحكومة صناعة خارجية
عي بو عي

أصبح من الواضح ان زيارة وزير الخارجية الفرن جان 
ايف لودريان اىل بريوت حملت يف طياتها اعالنا عن فشــل 
املبادرة الفرنسية وعدم قدرتها عىل تحقيق اي تقدم يذكر يف 

االزمة السياسية والحكومية اللبنانية.
 وتشري مصادر سياســية مطلعة أن فشل املبادرة مل يبدأ 
اليوم، بل بدأ عندما اضطر الفرنســيون اىل التنازل عن فكرة 
املداورة الشــاملة بالحقائب، ومن ثم عىل تســمية القوى 
السياســية للوزراء وعــدد اعضاء الحكومــة وغريها من 

التنازالت والتعديالت يف بنيتها االساسية.
وبحســب املصادر، فان آخر البنود الصامدة كانت حكومة 
التكنوقــراط، لكن ما حصل بعد الزيارة التــي قرأتها القوى 
السياسية انها نعي للمبادرة، انه بدأت تطرح يف بعض االروقة 
فكرة تشكيل حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط، وتضيف: 
ان هكذا حكومة ميكن ان تكون حال للمشكلة الحاصلة بني 
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبان باســيل وبني الرئيس 
سعد الحريري، الن الحكومة السياسية تريض باسيل وتعطي 

الحريري حجة مقنعة للقائه من دون ان يتنازل.
وهذا الطرح حســب املصادر عينها يتالقى مع فكرة كان 
قد طرحها االمني العام لحزب الله السيد حسن نرص الله قبل 
مدة من دون ان يجعلها رشطا للتأليف، اذ ان الحزب يومها مل 
يكن يريد رضب املبادرة الفرنســية وتفريغها من مضمونها، 
إال أن هذا الطرح نفســه إصطدم بعــدم رغبة رئيس املجلس 
النيايب بإعتامده عىل خلفية أنه يعيد تعويم النائب باســيل 
واعادة دفعه سياســيا قبل االنتخابات، وهذا ما يشاركه به 

رئيس الحزب االشرتايك وليد 
جنبالط مــن دون ان يعتب 

هذه املعركة معركته .
لكن هذه املصادر تعتب أن 
طرحا اّخر عىل غرار حكومة 
ســوف  سياســية   - تكنو 
يشــكل رضبــا مبحا ألية 
الحكومة  لــوالدة  إمكانية 
حتى ملــدة طويلة ميكن أن 
تتخطى االستحقاق الرئا 
هناك  التايل:  لتقول  نفسه،  
مقصودة  إلهــاء  عمليــة 
محليني  أطــراف  قبــل  من 
أو  الطرح  بهــذا  وإقليميني 

غريه، وحقيقة االمر أن ال حكومة يف املدى املنظور، وكل ما 
تم تداوله عن العقبات املحلية التي تؤخر الوالدة غري صحيح 
عىل االطالق والشــواهد متعــددة ومنها: أن شــعبا جائعا 
ء فيه مفقود مــع وطن كامل  وأمواله مرسوقــة وكل 
االنهيار ال ميكــن أن يحول خالف عىل وزارة من هنا أو هناك 
بني االطــراف بعدم التوافق عىل الحــد االد من التالقي!!، 
لتكشــف هذه مصادر نقال عن أوساط حزبية يف الثامن من 
اّذار أنه من الغباء القول أن مشكلة لبنان الجالس يف »جهنم« 
وأهل السياسة فيه غري مرتبطني كل وفق حساباته برزنامة 
خارجية، بل حقيقة االمر أن كل مــا يتعلق بلبنان إقتصاديا 

. وسياسيا وماليا مرده اىل إرتباط فعيل وعميل بالخار
وتشــري هذه املصادر يف معرض رشحها للواقع االليم يف 

لبنان خصوصا لناحية ســعر رصف الدوالر وإنهيار العملة 
اللبنانية بشكل كامل بشــكل حرصي مرتبط بعملية الطلب 
عىل العملة االجنبية!!، هذا االمر يجايف الحقيقة بفعل مؤكد 
وعىل لســان أكرث من خبري إقتصادي محيل وأجنبي ليتضح 
أن الدوالر وسعره الخيايل يشــكل عملية سياسية محضة، 
وبالتايل السعر املعروض يف السوق هو دوالر سيا بإمتياز 
يلعب به أهل السياســة، باالضافة اىل الضغط الخارجي من 

أجل تحصني املواقع يف لبنان واالقليم.
وتختم املصادر عطفا عىل ما تقدم  باإلشــارة اىل ان فكرة 
الحكومة السياســية هي نقطة خالف رئيســية بني حزب 
الله وحركة امل، ومن الواضح انها ســتبقى مطلبا بعيدا عن 
الكبــاش االعالمي بإنتظار نضو الوضــع اللبناين اقليميا 

واقرتاب لحظة التسوية املقبلة. 

حـــــــــســـــــــن: لـــــــلـــــــنـــــــأي بــــــتــــــداعــــــيــــــات
عــــــــ يـــــلـــــ عــــــن ا ــة  ــ ــل ــ ــف ــ ــط ــ مــــلــــف ال

ر باالجراءات الصحية بزي طالب نجار باعادة الن
املتعلقة باملغتربين اللبنانيين القادمين من البرازيل

نى وزيــر الصحة العامــة يف حكومة 
ترصيف االعامل الدكتور حمد حســن »النأي 
بتداعيات القرار القضــا مللف الطفلة إيلال 
طنوس عن اإلعالم، نظــرا ملا يف هذا امللف من 
خصوصية إنســانية وعلمية طبية تستدعي 

املتابعة الهادئة والعادلة«.
ســه اجتامعــا للجنة طب  ورأى خالل تر
األطفــال يف وزارة الصحة العامــة أن »هذه 
الدور  القضية املؤسفة ســلطت الضوء عىل 
اإلستباقي للمؤسســات النقابية يف الحد من 
النزاعــات وتطورها قضائيــا، إضافة إىل ما 
أظهرته من ثغرات يف النظام الصحي اللبناين ما 
يستدعي تعزيز أقسام العناية الفائقة باألطفال 
يف املستشــفيات يف مختلف املحافظات، كام 

السري قدما باسرتاتيجية الالمركزية الصحية 
التي تحد من نقل الحاالت الحرجة من منطقة 

إىل أخرى«.
ولفــت الوزير حســن يف هــذا املجال إىل 
»إمكانية تحويل أقسام العناية املستحدثة لعال 
مر كورونــا إىل عناية فائقة متخصصة 

باألطفال يف املرحلة الالحقة«.
وكان اإلجتامع قد تنــاول تحديات القطاع 
الصحي يف ظل الظــروف الراهنة، حيث دعا 
املجتمعون إىل تفعيل التنسيق بني املؤسسات 
النقابيــة ووزارة الصحة العامة، وشــجبوا 
التجاوزات التي سجلت يف الفرتة األخرية بحق 
عدد من األطباء يف أكرث من مستشــفى يف 

لبنان.

اتصل النائب عيل بزي بوزير االشغال والنقل 

يف حكومــة ترصيف االعامل ميشــال نجار 

وطالبه »باعادة النظر بالتعميم 18-2 الصادر 

عن املديرية العامة للطــريان املدين بناء عىل 

اجراءات لجنة مكافحة كورونا، والذي يطلب 

مــن كل رشكات الطريان وقف نقــل الركاب 

القادمني من البازيل اىل لبنان، وعليهم االقامة 

يف بلد آخر 14 يوما قبل املجيء اىل لبنان«.

وقال بعد تلقيه سلسلة اتصاالت من الجالية 

اللبناين  البازيل:«ل يــأيت  اللبنانيــة يف 

املغرتب يف البازيل اىل وطنه األم لبنان، عليه 

ان يتجول مدة 14 يوما يف اصقاع الدنيا قبل ان 

تطأ قدماه ارض بالده«، معتبا ان »البديل يكون 

من خالل االجــراءات الصحية املتعارف عليها 

وليس من خالل منع اللبناين يف البازيل من 

املجيء اىل وطنه«.

وقد وعد وزير االشغال باثارة املوضوع مع 

اللجنة واعادة النظر يف القرار.

الحريري استقبل املطران نجم

طرا ن ا م ا تم الحرير م

استقبل الرئيس املكلف ســعد الحريري بعد ظهر امس يف 
»بيت الوســط« راعي ابرشــية انطلياس املارونية املطران 

انطوان نجم وعرض معه أوضاعا وشؤونا عامة.

الحريري اعتذرت عن عد 
امناً مع القدس وغزة ين ت استقبال املهن

يت:  صدر عن املكتب اإلعالمي للنائبة بهية الحريري البيان ا
»تتقدم النائبة بهية الحريري من اللبنانيني عموما واملسلمني 
خصوصا بالتهنئة مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك. وشعورا 
وتضامنا مع أهلنا الصامدين واملرابطني واملنتفضني يف القدس، 
واستنكارا للعدوان اإلرسائييل عىل أهلنا يف قطاع غزة وتضامنا 
مع عائالت شهدائها، وبسبب الظروف االستثنائية التي نعيشها 
يف لبنان واســتمرار خطر تف وباء كورونا، تعتذر النائبة 
الحريري عن عدم استقبال املهنئني بالعيد، داعية الله تعاىل أن 
يجتاز وطننــا الحبيب هذه املرحلة الدقيقة والصعبة وتحقيق 
ما ينشــده اللبنانيون من أمن اجتامعي وأمان صحي ومناعة 
مجتمعية ووطنية، وســائلة املوىل عز وجــل ان يعيده عىل 
األمة العربية واالسالمية بالخري واليمن والبكات، وأن يأخذ 
بيد الشعب الفلسطيني وينرصه ويفر كربه ويرحم شهداءه 
وينهي معاناة أرساه وميكنه من استعادة ارضه وحقوقه انه 

سميع مجيب«.

: قرار رفع الدعم أو ترشيده عطالل
بحاجة لخطة واضحة وشفافة

رأى الوزير السابق  غسان عطالله  يف ترصيح عىل مواقع 
التواصل االجتامعي أنه »ال يحق لحاكم  مرصف لبنان   رياض 
سالمة   رفع الدعم  استنسابياً ومزاجياً فال قرار يف ذلك ال من  
رئيس الجمهوريــة  وال من  مجلس النواب  وال من  الحكومة »، 
معتبا ان »قرار رفع الدعم أو ترشيده بحاجة لخطة واضحة 
وشفافة أما محاولة سالمة أخذ البالد نحو ضغط أكب عىل 

الطبقتني الوسطى والفقرية فسنحاربها ولن نسمح بها«.

عطلة الصحافة في عيد الفطر
يت: »ملناسبة عيد الفطر  صدر عن نقابة الصحافة البيان ا
السعيد، تتوقف الصحف عن العمل يف اليوم االول والثاين من 
أيام العيد، أعاده الله عىل لبنان واللبنانيني يف أفضل الظروف«.

ــا وضـــبـــ كــمــيــة  ــ ــخ ــ : تـــوقـــيـــف أش ــ ــيـ ــجـ الـ
ــب ــ ــري ــ ــه ــ ــت ــ ــل ــ مــــــــن املــــــــــــــــواد املــــــــعــــــــدة ل

صدر عــن قيــادة الجيش - 
يت:  مديرية التوجيــه، البيان ا
بتاريــخ 10 / 5 /2021 أوقفت 
وحــدات الجيــش املنترشة يف 
البقاع والشــامل 3 مواطنني و3 
ســوريني، وضبطت ســيارتني 
وصهريجــا وآلية نــوع بيك أب 
محملــة بحــواىل 19500 ليرت 
املازوت، ومواد غذائية  مادة  من 
الدخان  مــن  وكمية  مدعومة، 
والتنباك املعســل املعدة للتهريب 

إىل األرايض السورية.
التحقيق مع  املضبوطات وبورش  ســلمت 

املوقوفني بإرشاف القضاء املختص«.

خطـــــــــــــــار افتتـــــــــــــــح حملـــــــــــــــة تلقيـــــــــــــــح عناصـــــــــــــــر
ـــــا« ـــ ـــ ــــ ـــــد »كورون ـــ ـــ ـــي ضــــ ــــ ـــ ــــ ــا املدنـ ـــ ـــ ــــ ـــ الدف

افتتح املدير العام للدفاع املدين العميد رميون 
خطار، صبا ح امس، حملة تلقيح العنارص ضد 
وباء »كوفيد - 19«، ضمن حملة أطلقتها املديرية 
العامة للدفاع املدين يف مراكزها املنترشة عىل 
األرايض اللبنانية كافة، وفقا لجدول األولويات 
الذي وضعته لجنــة إدارة عملية التلقيح ضد 
الوباء. وبعــد تلقي العميد خطار اللقاح، حض 
عنارص الدفاع املدين عىل القيام بذلك، باعتبار 
اللقاح »وسيلة رضورية لحاميتهم وعائالتهم، 
والحد من انتشــار جائحة كورونا«، داعيا إىل 

ا»االستمرار يف التقيد بإجراءات الوقاية«. خطار يتل الل
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اة واملحامون... مواقف وطرائف الق

املحامي نارض كسبار

 آخر من يعلم 

اصــدرت وزارة املالية امــر تحصيل بحق ثالثــة متعهدين 
اشــرتكوا يف تنفيذ مــرشوع واحد، فاعرتضوا امــام الغرفة 
االبتدائية يف بريوت برئاســة القايض موريس خوام. وحرض 
املحامي مطانيــوس رزق من مكتب االســتاذ جور عيد، عن 
الدولة. ويف احدى الجلسات )سنة 1973( ادىل وكيل املعرتض 
بــأن »الدولة اجرت مصالحة مع احــد املتعهدين الثالثة وابرز 
مستندات ثبوتية، فسأل الرئيس خوام املحامي رزق تعليقه عىل 
املستندات وموضوع املصالحة ومل تكن الدولة قد ابلغت وكيلها 
اية معلومات بهذا الشــأن فأجاب: »بالنسبة ملصالحات الدولة. 

يبدو ان محامي الدولة هو آخر من يعلم«.

 و- ش- ت 

يروي املحامي جوزيف االخطل الخوري ان االخوين رحباين 
كانا مدعوين اىل حفلة يف السفارة الفرنسية عندما شاهدا كلبا 
ضخام يقف عىل الباب فتســمرا يف ارضهام دون حراك. فقال 

عا الرحباين لشقيقه منصور:
ـ منصور... اوعا تقول و- ش- ت )اي كلمة وشت(

 نقطة زائدة 

« يقول القايض اميل ابو سمرا:  يف كتابه »قبل ان نن
نرشت احدى الجرائد الخب التايل:

يروي احدهم عن االستاذ ابو سمرا ملا كان قايض عاليه 
ان احدهم قدم له حكام فيه كثري من االخطاء املطبعية. 

فوبخه بشدة عىل ذلك. فقال هذا له:
يا ســيدنا ال تؤاخذين كلها مســألة نقطة زايدة مش 
غلطة مهمة. فقال له يا ابني: الظاهر مل يخبك احد عن 

النقطة الزايدة وما ميكن ان ينتج عنها.
ارسل الباب العايل، مرة امرا لوايل عكا يقول:

احصوا يهود فلســطني وكل من هــو قادر عىل حمل 
السالح. فجاءت ذبابة وارتاجت فوق حاء »احصوا« قبل 
تســلم االمر، وقامت عىل االثر الرصخة فهرب من هرب 

وتخبأ من تخبأ.
ارأيت ماذا تعمل النقطة؟

ويضيف القايض ابو سمرا:
امتدت يده اليمنى اىل الصندوق

قــال املحامي يف معــرض الدفاع عــن موكله املتهم 
بالرسقة: ان مــوكيل مل يرتكب جرمية ما. وكل ما هناك 
انه كان مارا بتلك الرشفــة املطلة عىل الطريق، فامتدت 
يده اليمنى اىل الصندوق الذي كان بها واخذته. وال شــك 
يف انكــم توافقونني عىل ان اليد ليســت ســوى عضو 
من االعضاء الكثرية  يف الجســم. فمن العدالة اال تؤخذ 

االعضاء كلها بجرمية عضو واحد منها!
فقال له رئيس املحكمة: ان حجتك منطقية جدا ولذلك 
قضــت املحكمة بحبــس يد املتهم اليمنــى الذي رسقت 
الصندوق سنة مع الشغل. وهو حر يف ان يصحبها او ال 

يصحبها اىل السجن!
وشد ما كانت دهشــة القضاة اذ رأوا املتهم يخلع ذراعه 
الصناعية ثم يرتكها عىل منصة املحكمة ويخر من القاعة!

 املستشار يستيق متى سكت 

ويضيف القايض ابو سمرا:
كان محام يرتافع امام محكمة التمييز فاطال، وكانت 
مرافعته مملــة. والح ان احد املستشــارين يهوم من 
النعس ،فأمسك عن الكالم، فقال له الرئيس: كمل. فأجاب 
املحامي: اكمل متى اســتيق حرضة املستشــار فأجاب 

الرئيس: املستشار يستيق متى تسكت.

 االوراق ملزقة عىل بعضها 

يقــول املحامي مطانيــوس عيد ان صديقــه الكاتب 
واالديب جور جرداق طلب منه مرة كتابا مهام مل يجده 
يف املكتبات اللبنانية وعلــم ان صديق مطانيوس، وهو 
احد كبار املحامني، ميلكه يف مكتبته فأجابه مطانيوس:

ـ سوف احرض الكتاب ومعه سكني.
فسأله جرداق:

ـ وهل صديقك متعلق بهذا الكتاب لهذه الدرجة، ويحب 
املطالعة حتى تحرض معك سكينا لجلبه؟

فأجابه:
ـ كال، بل لنفك االوراق عن بعضها النها ملزقة عىل بعضها.

 خذوا معكم شوكوال 

اثنــاء اجــراء املصالحة بني فريقــني يف دعوى امام 
القايض املنفرد املدين يف بريوت يف شــباط 2001 بدأت 
الجهة للمدعى عليها تطرح االســئلة حول طريقة تنفيذ 
اتفاقية املصالحة وامكانيــة ذلك، فأحس املحامي احمد 
عبيد الذي كان ميثل االدعاء باالمر وقال لرئيسة املحكمة:

ـ ان طريقة طرح االســئلة تشــعرنا بانهم لن ينفذوا 
التزامهم. وقصتهم تشبه قصة الولد الذي قال ألهله قبل 

الذهاب يف نزهة معهم:
ـ خذوا معكم شــوكوال بريك بكيــت عالطريق حتى  

تراضوين.

دريان: الخمي اول ايا عيد الفطر
صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف دريان 
ية هالل شهر شوال، وعليه فإن يوم  يت: »مل تثبت لدينا ر البيان ا
غد األربعاء يف 12 أيار هو اليوم املكمل لعدة شــهر رمضان املبارك 
ثالثني يوما، ويكون يوم الخميس يف 13 أيار 2021م، هو أول أيام 

عيد الفطر السعيد لعام 1442هـ.
وإننا إذ نهن املسلمني بهذه املناسبة املباركة، نسأل الله سبحانه 
وتعاىل أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح األعامل والدعوات، 
وأن يعيده عليهم خاصة، وعىل اللبنانيــني جميعا بالخري واألمن 

نينة، إنه سبحانه وتعاىل سميع مجيب. والط
وسوف يؤدي سامحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان 
صالة وخطبة عيد الفطر الســعيد عند الســاعة السادسة والدقيقة 
الخامسة والعرشين صباح يوم العيد يف مسجد خاتم األنبياء واملرسلني 

محمد األمني صىل الله عليه وسلم يف وسط بريوت التجاري.
وبسبب الظروف الراهنة وجائحة كورونا يعتذر سامحة مفتي 

الجمهورية عن استقبال املهنئني يف بهو دار الفتوى«.

الل طرابل والشمال اما محطات البنزين... ا
دموع االسمر

ت عاصمة الشامل طرابلس منذ شهرين من شح مادة 
البنزيــن يف املحطات، اىل درجة ان بعضهــا اقفل نهائيا، 
خر تحول اىل بائع »غالونات« بسعر 35 ألف لرية  والبعض ا
لثامنية ليرتات فقط بدال من بيع البنزين بواسطة الخراطيم 
وااللتزام بالتســعرية الوزارية، ووصل سعر الغالون الواحد 
لدى البعض منهم اىل خمســني ألف لرية دون حســيب او 
رقيب مام يوحي بان الفلتان وســقوط هيبة الدولة قد بل 

مرحلة خطرة نحو إشاعة الفو يف البالد...  
لكن مشــهد ازمة املحروقات يوم امــس يف العاصمة 
بــريوت وجونيه وجبل لبنان ومشــاهد الســيارات التي 
تقف يف الطوابري دفع اهايل الشــامل اىل طرح عالمات 
اســتفهام حول اظهار ان ازمة البنزيــن بدأت يف االمس 
بينام محطات مدينة الفيحاء رفعت خراطيمها منذ شهرين 
واكرث، والالفت انه طيلة هذه املدة مل تتحرك وزارة االقتصاد 
ــة، كام مل تتحرك االجهزة  التي بدت انها يف غيبوبة قا
االمنية لتضع حًدا لحالة الفلتان التي تشــهدها الســوق 
السوداء من بيع غالونات البنزين، بل عمدت بعض املحطات 
اىل االتصال باصحاب املســؤولية ووفــرت لهم الكميات 
الالزمة من البنزين اضافة اىل تخزين الوف الغالونات يف 
مســتودعات املحطات وبيعها حسب سعر السوق السوداء 
وفقط ملن يهمهم أمرهــم وعىل قاعدة املصالح والعالقات 
الشخصية، بينام طرقات املدينة تكاد ال تخلو من غالونات 
البنزين املعروضة للبيع باسعار حدها االد عرشون الف 

لرية وصوال اىل خمسني ألف لرية.
واعربت اوســاط شــاملية عن اعتقادهــا ان طرابلس 

وضواحيها تلمس ســكانها غياب اي معالجة 
امنيــة وحكومية وكأنها خــار الجمهورية 
اللبنانية بدليــل ان كل محطات املدينة مقفلة 
منذ اكرث من شهر ومل يتحرك احد حتى شاشات 
التلفــزة غابت عن هذه االزمــة وعندما ولدت 
ازمة البنزيــن يف العاصمة بريوت وضواحيها 
علت رصخــات الجميع الن الدولة ال يعنيها من 
اال بريوت وليقلع اهل طرابلس والشامل  لبنان 

شوكهم باياديهم...
واكدت االوساط الشاملية، ان محطات البنزين 
يف طرابلس وعكار تعمد اىل تفري مادة البنزين 
يف غالونات وتعمل عىل بيعه يف السوق السوداء 
عب باعــة متجولــني وان هــذه العملية توفر 
يعتب  حيث  مضاعفة   ارباحا  املحطات  الصحاب 
اصحاب املحطات ان وزارة االقتصاد مل تساندهم 
يف مطالبهم لذلك قرر الخــرو من ازمته بهذه 

الصيغة. 
واوضحت املصادر ان رشكات توزيع البنزين 
بدأت تشهد تراجعا يف تسليم املحطات كفايتها 
من مــادة البنزين ويظهر ذلــك مدى خطورة 
انقطــاع هذه املــادة من االســواق يف االيام 
الحياة  دورة  عىل  السلبية  وانعكاساتها  املقبلة 

االقتصادية واالجتامعية يف البالد.
 ولوحــ انه حني تفتــح محطات ابوابها لســاعة او 
تد لحواىل الكيلومرت  لســاعتني فان طوابري الســيارات 
واكرث  بانتظار دورها لكن ضمن رشوط تضعها املحطة هي 
تعبئة السيارات مببل يرتاوح بني عرشة االف وخمسة عرش 

الفا وهذه الكمية ال تكفي املواطن مدة ســاعة يف ازدحام 
السري الخانق بسبب طوابري السيارات امام املحطات.

خر اىل إغالق أبواب محطته ووضع  كام عمد البعــض ا
العوائق أمام مداخلها ورفع الخراطيم بعد أن نفذت خزاناته 
حسب ادعائهم، فيام الواقع ان مستودعات بعض املحطات 

مليئة بعيدا عن أعني الرقابة...

ــع الـــقـــدس ــ ــة م ــي ــن ــام ــ ـــات ت ــفـ ــ ــيـــة اســــرائــــيــــل«.. ووق ـــ »وحـــشـ ــ ــّددت ب ــ ــ ــف نـ ــ ــواق ــ م
ــهــا ــن مــواصــلــة عــدوان اســـرائـــيـــل مـ ــع  ــن ــى م ــ ــون: نـــدعـــو املــجــتــمــع الـــدولـــي ال ــ عـ

تابع رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، تطور االحداث 
يف االرايض املحتلة يف ضوء استمرار االعتداءات االرسائيلية 
التي بدأت قبل ايام يف حي الشــيخ جراح واستهداف املسجد 
، ودعا املجتمع الــدويل اىل »التدخل ملنع ارسائيل من  االق
مواصلة عدوانها«، مجددا التأكيد أن »ال سالم من دون عدالة 

وال عدالة من دون احرتام الحقوق«.
وإذ حيا الرئيس عون صمود الشــعب الفلســطيني، اعتب 
ان »طغيــان مبدأ القوة والتهجري وســلب الحقوق لن يؤدي 
إال اىل مزيد من العنــف والتامدي يف الظلم وانتهاك القوانني 
والقرارات الدولية املتعلقة بحق الشــعب الفلسطيني بإقامة 

دولته املستقلة وعاصمتها القدس«.
وكان الرئيــس عون تلقى امس، رســالة من رئيس املكتب 
السيا يف حركة املقاومة االســالمية »حامس« الدكتور 
اســامعيل هنية، عرض فيها للتطــورات االمنية االخرية يف 
ضوء االعتداءات االرسائيلية التي تواصلت، ال سيام بعد احداث 
باب العمود وحي الشــيخ جراح واســتهداف املسجد االق 

املبارك وساحاته واملرابطني فيه، اقتحاما وتدنيسا وتنكيالً.
وطلــب هنية من الرئيــس عون »التحــرك العاجل التخاذ 
موقــف حازم ضد هذا العدوان واالجرام، والعمل عىل حشــد 
املواقف السياسية والديبلوماسية عربيا واسالميا ودوليا ملنع 
االحتالل وصده عن االستمرار يف عدوانه الهمجي عىل الشعب 
الفلسطيني وارضه ومقدساته يف مدينة القدس املحتلة ويف 

القلب منها املسجد االق املبارك«.
واشار هنية اىل أن »جامهري شعبنا الفلسطيني يف القدس 
املحتلة، التي شــقت طريق الصمــود والصب عىل مدى اكرث 
من 50 عامــا دفاعا عن االرض واملقدســات نيابة عن االمة 
العربية واالســالمية قاطبــة، لن تتوقف عن هــذا الطريق 
ومواصلة املسرية حتى تحقيق التحرير والعودة واقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس«.

 قبالن: الخيار مقاومة 

اعتب املفتي الجعفري املمتاز  الشيخ أحمد قبالن ، ان »ما يجري 
من عدوان ووحشــية صهيونية اتجاه غزة و القدس  يخص  لبنان  
واملنطقــة و العامل ، واإلنتصار لغزّة والقــدس رضورة دين ودنيا 
وميــزان منطقة وقيم«، مشــرياً اىل ان »املوقف رضورة حامية 
القدس وإغاثة غزة و فلســطني ، والخيار مقاومة ومحور مامنع 
وســيثبت التاريخ القريب أن رهان البعض عىل التطبيع وتعويم 
الصهيوين خيار قاتل وفاشــل وســريتّد عليه، فزمن انتصارات  
تل أبيب  انتهى بدليل تســوية كل عدوان تقوم به وتتوّسل قوى 
املنطقــة لتأمينه، وما بني القــدس وغزة وجبهــات  املقاومة  

ومحاورها لحظة تاريخ ونرص ليس ببعيد إن شاء الله«.

 الراعي ينّدد 

اعرب  البطريرك املاروين مار بشــارة بطرس الراعي  عن »أمله 
الشديد لسقوط الضحايا ومن بينهم االطفال االبرياء عىل االرض 
الفلسطينية املقدسة«، مؤكًدا »تضامنه مع  الشعب الفلسطيني  
ومــع قضيته املحّقة، وإذ تقــّدم بالتعزية الحــارة من الرئيس 
الفلسطيني  محمود عباس  ومن ذوي الشهداء رفع الراعي الصالة 
من اجل شفاء الجرحى واطالق رساح االرسى واحالل  السالم  يف 

فلسطني ارض السالم واملقدسات«.
وندد الراعي بـ »انتهاكات  ارسائيل  يف القدس واعتداءاتها عىل 
الشعب الفلسطيني«، معتباً ان »ما تشهده أرض  فلسطني املحتلة  
من أعــامل عنف نتيجة قرار قضــا إرسائييل باخالء عائالت 
فلسطينية أصيلة يف ارضها منذ ما قبل عام 1948، هو موضوع 
شجب واستنكار شديدين النه يندر يف سياق استهداف االحتالل 
اإلرسائييل البنــاء األرض األصليني من الفلســطينيني، وتفلت 
إرسائيل التاريخي مــن املواثيق والقوانــني الدولية، وتجاوزها 
املتامدي لقرارات الرشعية الدولية، التــي تحدد األطر واملفاهيم 

الصحيحة، للسالم الدائم والثابت.«
ودعــا البطريرك  جامعــة الدول العربيــة  اىل »اعالن موقف 
حازم إزاء ما يجري من اجل تصويب املسار السلمي يف املنطقة، 
واعادته اىل مرجعية القــرارات العربية والدولية، عىل قاعدة ان 
األولوية هي لتحقيق الســالم العادل والشــامل، وليس لتحقيق 
املخططات السياسية التي تخدم املصالح الدولية يف املنطقة عىل 

حساب مصالح أبنائها«.

 حسن: نقف اىل جانب الشعب الفلسطيني 

جدد شــيخ عقل طائفة املوحدين الدروز نعيم حســن شجبه 
وإدانته ملامرســات االحتالل االرسائييل السافرة واملتامدية يف 
استباحة املســجد األق واالنتهاكات املرفوضة بحق املصلّني 
واملقدسيني، وأكد الوقوف اىل جانب الشــعب الفلسطيني الذي 

يبذل التضحيات الجسيمة يف األرواح صونا لحقوقه املرشوعة.

ـ »الحملة االهلية لنرصة فلسطني«   اجتامع طارئ ل

عقــدت »الحملة األهلية لنرصة فلســطني وقضايا األمة« 
اجتامعا طارئا يف مقر ســفارة فلسطني »لتداول سبل اعالن 
التضامن مع أهلنــا يف القدس وعموم فلســطني يف وجه 
العدوان الصهيوين املتصاعد«، يف حضور رئيس مجلس إدارة 
»دار الندوة الوزير الســابق بشارة مرهج، واملنسق العام معن 
بشــور، وممثيل احزاب وهيئات لبنانية وفلسطينية وعربية 

وشخصيات.
افتتح بشور االجتامع بالوقوف دقيقة صمت »اجالال ألرواح 
شهداء فلســطني واألمة العربية وتحية للشعب الفلسطيني 
الــذي يقــاوم ارشس هجمة صهيونية عىل املقدســات يف 
املســجد األق وميارس ابشع أنواع الرتهيب واإلرهاب عىل 

الشعب الفلسطيني األعزل يف القدس الرشيف«.
ثم قدم ورقة عمل ناقشــها املجتمعون، وتواىل عىل الكالم 
امني رس حركة »فتح« وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
فتحــي أبو العردات ، الوزير الســابق مرهــج، عيل فيصل ) 
العام  »الجبهة الدميوقراطيــة لتحرير فلســطني«(، األمني 
الســابق التحاد املحامني العرب املحامي عمــر زين، أبو العبد 
مشــهور )حركة »حامس«(،) امني رس حــزب البعث العريب 
االشــرتايك( حســان علواين، احمد غنيم )حزب الشــعب 
الفلســطيني(، عباس قبالن )حركة »أمل«(، أبو جامل وهبه 
) »حركة االنتفاضة الفلســطينية«(، الدكتــور احمد علوان 
)رئيس »حزب الوفاء اللبناين«(، املهندس محمد جعفر رشف 
الدين من »املنتدى القومي العريب«، النقايب محمد قاســم ) 
»املنتدى الدويل لدعم املقاومة ومناهضة االمبيالية«(، عامد 
ر الشعبي اللبناين«(، وصالح شاتيال ) »جبهة  جبي ) »املؤ

النضال الشعبي الفلسطيني«(.
الفلسطيني  للشعب  »وقوفهم ومساندتهم  املتحدثون  واكد 
الذي يخوض اليوم معركة القدس عىل رغم كل ما فعله الرئيس 
األمرييك السابق دونالد ترامب لقطعها عن جسمها العريب«.

وتبنــى املجتمعون بنود ورقة العمــل التي تؤكد رفض كل 
اشكال التطبيع والتنسيق مع العدو يف كل الساحات العربية 
ودعوة كل االحــزاب والفصائل اللبنانية والفلســطينية اىل 

تصعيد التحركات الشعبية.

 وقفة تضامنية يف مخيم نهر البارد 

نفذت الفصائل الفلســطينية واللجنة الشعبية يف مخيم نهر 
البارد، وقفة تضامنية أمام ســاحة لفظة الجاللة عند الشارع 
ق وحي الشيخ جراح،  العام للمخيم، دعام للقدس ونرصة ل

يف حضور حشد من أهايل املخيم.
وتحدث املســؤول الســيا لحركة »حامس« يف مخيم نهر 
البارد ابو صهيــب، موجها التحية للمنتفضني املقدســيني يف 
. كام ألقى ابو سليم غنيم كلمة الفصائل املنظمة للتحرك  األق
الــذي أكد ان املعركة التي تخوضها جامهري شــعبنا يف القدس 
وحي الشــيخ جراح هي معركة الدفاع عن الكرامة، وأن صمود 
املقدسيني األسطوري يصنع املعجزة ويســقط اعالن »ترامب« 

الساعي لتزوير تاريخ القدس.

 وقفة تضامنية يف العبدة - عكار 

« يف »الجامعة االسالمية« وقفة  أقامت هيئة »نرصة األق
، عند دوار ســاحة ببنني - العبدة يف  تضامنية نــرصة لالق

عكار.
وقال رئيس اتحاد بلديات وســط وساحل القيطع احمد املري: 
»من ســاحة الرشفاء والشــهداء ســاحة األبطال، نقف ونحن 
نستصغر أنفســنا أمام وقفتكم يا رشفاء وأبطال فلسطني. إننا 
ننظــر إليكم بأنكم األمان والخالص لهــذه األمة. إنكم يف زمن 

الصيام والقيــام واإلعتكاف. ها أنتم ترابطون يف مواجهة العدو 
ودحره.

وقال املسؤول الســيا لحركة حامس يف مخيم نهر البارد 
»ابو صهيب«: »من عكار األبية إىل القدس واألق وفلســطني 
نقول نحن شعب واحد دمنا واحد أقصانا واحد وإىل القدس معا 
بإذن الله. باألمس نادت الحرة أين املقاومة؟ فكان الرد الســاعة 
السادسة والساعة التاســعة، فاملقاومة أجابت ولبت النداء وال 

تنازل عن حبة تراب من فلسطني«.
ويف الختام كان دعاء لفلســطني وأهلها من الشــيخ محمد 

. الحا

 »  اعتصام لـ »هيئة نرصة االق

« يف »الجامعة اإلسالمية«  كام أقامت »هيئة نرصة األق
، يف باحة املســجد  وقفــة تضامنية مع القــدس واألق
املنصوري الكبري عقب صالة الرتاويح، تحت شــعار »تضامنا 
مع أهلنا يف القدس ورفضا لالرهاب الصهيوين بحق أهلنا يف 
فلسطني وتنديدا باقتحام املســجد األق املبارك واعتداءات 
قطعان املستوطنني عىل حي الشيخ جراح«، يف حضور حشد 

من أبناء طرابلس.
بداية، تحدث املسؤول الســيا للجامعة اإلسالمية يف 
الشــامل إيهاب نافع وقال: »نقــف يف طرابلس، كام يقف 
إخواننا يف كثري من املناطق ليوجهوا رســالة إىل إخواننا يف 
فلســطني، بأننا وان حالت بيننا الحدود التي صنعها املستعمر 
معكــم ندعو لكم، ســائلني الله النرص املــؤزر ونقف معكم 
والحدود تحول بيننا ولكن النرص آت ان شــاء الله«، الفتا اىل 
ان »كتائب القسام أثبتت أن وعودها ليست جوفاء وهي تدافع 
عن األمة أيضا وأنها حققت ما هددت به، وأطلقت صواريخها 
مة إن  وحققت عند العدو مقتال بقــدرات محدودة لتقول ل

النرص يتحقق عندما تتوفر العزمية«.
بدوره، قال نقيب محامي طرابلس والشامل محمد مراد: »ال 
يكفي أن نســتنكر أو أن نشجب ما يحصل، ال بد من أن نرصخ 
بصوت عال ليسمع الذي ال يريد أن يسمع عىل املستوى العاملي 
وعىل املستوى العريب«، مشريا اىل ان »هذا العدو يختار األيام 
والســاعات من أجل أن يقهر الناس وان يزيد يف الناس ظلام 
وبطشا وإجراما، من هنا ال بد من وقفة واحدة عىل املستوى 
الشــعبية والحكومي والضمري اإلنســاين أنه بكلمة واحدة 
كفايك يا إرسائيل كفاك يا أيها العدو إجراما امل تشبع عىل مر 
العقود من رشب الدم، امل تشبع من قتل األطفال واالبرياء؟«.

وختم: »نعم يف هــذا الوقت بالذات، نحتا أكرث فأكرث إىل 
تضامن حقيقي وجداين أخالقي عريب قومي إســالمي يف 
وجه هذا املتغطرس هذا الرشير الذي لن يســلف ال للعرب وال 

وذ الدم واالجرام«. لغري العرب إال 
أمــا رئيس بلديــة طرابلس رياض ميق فقــال: »نحن يف 
طرابلس ماذا نســتطيع أن نقدم؟ نســتطيع ان نقدم الكثري، 
رغم الظروف القاســية االقتصادية واالجتامعية، نقدم اوال 
الدعاء يف هذا اليوم من شهر رمضان املبارك، وثانيا ان نكون 
متكاتفني متضامنني يف ما بيننا، لقد دمرت الدول من حولنا، 
يجــب ان نتضامن، لتكون طرابلس كلهــا يدا واحدة لتحقيق 
الهدف ومســاندة اهلنا يف فلسطني الذين هم بحاجة للكثري 
من األمور، وعندما تكون طرابلس بخري نتمكن من دعم أهلنا 

يف فلسطني«.
ثم ندد رئيس مجلس شــورى »هيئة علامء املسلمني« يف 
لبنان الشيخ أمري رعد »بالعدوان اإلرسائييل عىل القدس وعىل 

الفلسطينيني، سائال عن املوقف العريب«.
« يف لبنان محمود  بدوره، حيا رئيس »هيئة نرصة االق
مو املرابطني يف القدس، وأكد أن »املسجد األق يرتبط 
بعقيدة املسلمني وكنيســة القيامة بالدين املسيحي«، وشدد 
عىل أنه »ال إرث دينيا لليهود يف القدس، وان القدس حضاريا 
وتاريخيــا عربيــة ال غربية وال صهيونية«، مشــريا اىل ان 
»وقفتنا تأكيد أننا مع أهل القدس فهم ليســوا وحدهم وعىل 
رغم ظروفنــا يف لبنان تبقى القدس أولوية لنا، وســتبقى 

قضية األمة«.
تخلل الوقفــة هتافات منددة بحكومــة بنيامني نتنياهو 

وأناشيد ثورية مؤيدة للشعب الفلسطيني.

رابل ويف  امنية يف البداو وقفة ت



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
االربعاء 12 أيار 2021

مّلحاً بــات  جديدة  وزارة  استحدا  والتطبيق...  ــرورة  الــ بين  التخطي 
ــ ــي ــخــط ــت ال وزارة  مـــلـــف  ــح  ــتـ ــفـ تـ »الـــــــديـــــــار« 

رجاء الخطيب

يف الجزء األخري مــن هذا التحقيق يســتعرض رسكيس 
املديريات التي يجب ان تنضوي تحت سقف وزارة التخطيط، 

ومنها:
-مديرية التخطيط االسرتاتيجي: هي املديرية االم، او ميكن 
تســميتها باملديرية املشــرتكة التي توفر كل سبل التواصل 
واإلتصال باملؤسســات االخرى بشكل موســع وتلتزم أطر 

تنظيمية ضيقة جداً )مفهوم املعايري الضابطة(.
-املجلــس االعىل للتنظيم املدين: الذي يتحمل مســؤولية 
كبرية يف وضع التصاميم التوجيهية تحت قبة التخطيط، يف 
حني يتحول دور املديريــة العامة للتنظيم املدين إىل التطبيق 
العميل يف املــكان والزمان عىل أكمل وجه، دون اإلنزالق إىل 
ما هي عليه اليوم من جنوح إىل التفاصيل املميتة او القاتلة 

عىل املستوى التنظيمي الحقيقي.
-مديرية اإلحصاء املركزي: التي ال مكان لها يف غري مكان، 
رقام واإلحصاءات التي تبقى  وهي تشكل املرجع الحقيقي ل
وحدها املستند العميل للدراسات العلمية التي تخص التخطيط.

-مديرية األبحاث: التي يجب اســتحداثها وإعطاءها الحيز 
الكامل لتنرش ثقافة نوعية جديدة يف عامل الخلق واإلبداع.

-مديرية الحداثة والتطوير: وهي تفتح لنا آفاق جديدة أمام 
النمو املرتجى من وجود مؤسسة تقوم بعملها وتسعى يف كل 

اتجاه لتجديد قدراتها ومدها بالرضورات الالزمة باستمرار.
-مديرية اإلســتقصاء والتوجيه: والتي يجب أن تشــكل 
أســاس بناء القدرات وخلق املبادرات وتشجيع األبحاث وفتح 
نافذة عىل ديناميكية العمل، واتســاع املشــاركة يف تطوير 

مفاهيم التخطيط واإلنفتاح عىل النمو املنتظر.
-مؤسسة املعايري واملقاييس اللبنانية.

-مديرية اإلبداع واملبادرات النوعية.
-مديرية التنسيق والتوجيه العام.

 اضاف : قد يكون من املفيد ايضاً تشــكيل مجالس خاصة 
بالتخطيــط يف كل مجال لتكــون هذه املجالــس مرتبطة 

باملناهج العلمية ومراكز األبحاث التي يجب وضع اسرتاتيجية 
لتنميتها يف سبيل تحقيق النجاح عىل كل مستويات التطوير 

والتحديث.
واعتب رسكيس انه يجب أن يشكل املجلس الوطني للبحوث 
العلمية الذراع العلمي األسا يف هيكلية التخطيط، كام قد 
ت  يضطر كيان التخطيط إىل نقض األعامل الفاشــلة التي 
ســابقاً، وهذا دور جوهري، إذ ال يجوز اإلستمرار يف الخطأ 
عندما ينكشــف، كام ان الحكمة تفرتض التحول الدائم نحو 

الخيارات الصائبة والتطوير والتحسني والرقّي.
وعن دور التخطيط يف محاربة الفساد، يرى رسكيس أنه 
عند إعادة الحياة إىل مرجعيــة التخطيط عىل قواعد علمية 
حديثة بعد تشكيل مجلس رأي من مخرضمني يف العمل العام 
ويف مجال االختصاصات املختلفة، ال ميكن فقط لهذا العمل 
ا يكشف  إ أن يفشل مخططات املحاصصة والهدر فحسب، 
أيضاً الرضر السابق فعله ويعيد إىل كل مرشوع انتظامه إما 
بتغيري طريقة التشغيل وضبط اإليقاع، او عن طريقة تأهيل 
املوقع ل يوايف من جديد املعايري الواجبة، أو إبدال املرشوع 

مبا يتناسب والرضورات إن كان مرشوعاً فاشالً.
وقال : من الرضوري رفع املســتوى التخطيط وتخصيص 
ملفاته باســتقاللية تامة عن الوزارات ولخدمتها، وبالتايل 
قد تتم يف الشــكل تســمية وزير وصاية خاص به من دون 
ان تكون له ســلطة سياسية، لذا يجب تطوير تجربة جديدة 
تحول املؤسسات إىل الحكم الصالح. من النامذ التي تفرض 
ذاتها يف هذا األمر مثالً، هي فوضوية خيارات الســدود التي 
مل يقف أحد من املتبجحني بها ليقول لنا كم من سد فشل، وكم 
من ســد تترسب منه كميات تفوق املقبول علمياً وهندسياً، 

وكم من سد التقط بعض نقاط املياه، وبأية كلفة؟؟!!
يســترصخ رسكيس الطبقة الحاكمة قائــالً: »كفى بهم 
تعمية للناس والقفز من مكان إىل آخــر تهرباً من انفضاح 
الفشل يف القفزة الســابقة، وهذا االمر ينسحب عىل كافة 
النفايات  الــرصف الصحــي، إىل  القطاعات مــن معالجة 
وصفقاتهــا، إىل الكهرباء وآبارها الســوداء، والالئحة تلف 

األرض«. يشــدد رسكيــس 
»ان كل مــن يقرأ هذا الكالم 
وينزعــج، يحتا إىل تأهيل 
وطني عميق، يف حني يجب 
جمع كل الذين يفرحون عند 
قراءته ليشكلوا املدماك األول 
وطن  إىل  الكرامة  إعادة  يف 

األرز«.
ختاماً يرى رسكيس أنه ال 
ميكن ألي كان أن يجد نقصاً 
اإلنســان  ان  بل  الخلق،  يف 
ويدمر  الخلــق  ميس هــذا 
ويفقد  مقوماته  من  الكثري 

الحياة خريات وجامالت ال تعّد بتلويثه األرض والهواء وكل ما 
بينهام برشّه ورشِهه ملصلحته دونا عن سائر املخلوقات، من 

برش أو حيوان او حتى حجر..!!!
اضاف: كان هذا كله نتيجة غياب التخطيط الســليم عىل 
املســتوى العام حول العامل، فتوجــه الناس، بقرص نظرهم 
، ظنــاً منهم انهم يكســبون أكــرث، وغاب عن  إىل اإلنتــا
بالهم أنهم ســينزلقون إىل املنحدر، بعد الصعود »املوهوم«، 
متمســكني بعناوين براقة تحرشهــم يف اإلقتصاد الخطّي، 
رافعني عاليــاً ابرا املــال وصوالً إىل الحوائط املســدودة. 
ــار، أخذوا الحروب  عندما اصبحــت اعاملهم تتعرث يف اإل
خياراً كمخــر يف كل مرة، مــع ما رافق ذلــك من تدمري 
الطبيعية وتشويه متفاوت لسطح األرض وغالفها،  للموارد 
 وصوالً إىل األذية املتامدية لكل إنســان يعيش عىل سطحها.
واشــار اىل انه يف لبنــان كان الخطأ الكبــري، بل الخطيئة 
ّ الذي أواله ناخبوه إدارة شؤونهم لفرتة  الكبى، ان السيا
ت  محدودة، كان يتــرصف يف غالبية األحيان بارتجالية ال 
إىل التخطيط الواجب بأية عالقة، مــام أفقد العمل القيمة 
املضافة املتوخاة. وهكذا برزت عقول تخطط للرش أكرث منها 
للخري، وصار اإلنسان يســري مكبالً نحو عبودية جديدة، إال 

الذين عرفوا كيف يكرسون هذا الطوق، ويخططون من جديد 
للخري والبنيان خار إصطفافــات املصالح الضيقة االنانية 
التي مل تجد يوماً نفعاً. وما املســؤولية املجتمعية التي برزت 
يف العقد األخري، إال دليل قاطع عىل العودة إىل الفكر الدائري 
الذي يعود إىل نقطة اإلنطالق ويفك أرس التعقيد الذي يخلقه 

عدم التخطيط القويم.
بعد كل ما اســتعرضناه، ميكن إبراز أحقية العمل املتجرد 
عىل العمــل الفئوي الضيق، فالتخطيط هو اإلطار الواســع 
الذي يوزع الخريات الوطنية بشــكل أكرث عدالً عىل الجميع 
وبفائض يفــوق بكثري التوزيعات الســطحية التي تحققها 
بعض الصفقات. التخطيط هــو املكان الوحيد الذي يحتضن 
املركزيــة الحقيقية، مركزية الدولة وقوة القرار يف ســبيل 
توزيع ثقافة التخطيط املحيل بتكامل مع الخطط الشــاملة، 
بل وتوسيع األفق وخلق حيوية بني املناطق والقطاعات، وهو 

يجعل االستقرار هدفاً يحول الناس إىل حياة جديدة.
إن كان ألحد حكمة ودهاء، فليع أن العمل املنتظم تحت لواء 
التخطيط الســليم يرفع القيمة الحقيقية للمواطنية، ويزيد 
غنى الشعوب ويرقى ببالدهم لترتبع عىل عروش تعلو كثرياً 
فوق مكامــن ومجالس املحاصصات والتقاســم الفوضوي 

لخريات البالد.

ــان... ــنـ ــبـ لـ ــي  ــ ف ــور  ــ ــن ــ ال ــر  ــص ــب ت تـــأجـــيـــر  ــصــة  ــن م أّول 
ــحــاجــة الــلــبــنــانــيــيــن ــة« ل ــ ــوازي ــ ــوق امل ــسـ هـــل تــصــبــح »الـ

غنوة عطية

فيام اعتاد اللبناين االســتهالِك املفرط، بات اليوم وبسبب 
األزمة اإلقتصادية، شــبه عاجز عن تأمني بعض السلع التي 
يحتــا إليها. »أجــرين« - )www.ajjerni.com( أّول منصة 
تأجري إلكرتونية يف لبنان حيث تربط بني املؤجر واملســتأجر 
ام عملية التأجري. فام  للتواصل بشكل مبارش والتفاوض إل
هي السلع املتوافرة لإليجار؟ ما هي رشوط عملية التأجري؟ 
كيف تساهم املنصة يف تفعيل مفهوم »االقتصاد التعاوين«؟ 

وكيف يستفيد املواطن من خاللها؟
إّن الســلع املتوافرة عىل املنصة اإللكرتونية مصّنفة وفقاً 
لعرشين فئة ومنها األجهزة اإللكرتونية، املعدات الرياضية، 
املعدات املوسيقية، الكامريات، ألعاب األطفال، الكتب، معدات 
التأجري، فيشري سامر قربان،  التخييم... أما بالنسبة لعملية 
وهو من مؤس منصة »أجرين«، يف حديث لـ«الديار«، إىل 
أنها تقترص عىل »إنشاء الفرد حساب عىل املنصة، ويتواصل 
من خالله مع املؤجر الذي قد يكون أي مستخدم يريد عرض 
أغراضه لإليجــار. مبجرد التواصل بني الطرفني، يتفقان عىل 
(، ويحــددان الزمان واملكان  رشوط اإليجــار )الفرتة واملبل

ام عملية التبادل«. للقاء، وميكن بعد ذلك إ

 أكرث من 150 عملية
ّت حتى اللحظة   تأجري 

 »Smart ESA« إنضمت املنصة خالل شــهر أيار 2020 إىل
عامل الـ« ESA«، التي تســاعد  التابعــة للمعهد العــايل ل
املبتكرين عىل تطوير مشــاريعهم، حيث »أجرين« بات لديها 

ما بني الـ350 والـ400 مستخدم. 
ويوضح قربــان أن »املنصة تقدم خيــاراً للمؤجر بطلب 

مبل محدد وبطاقة هوية املســتأجر، وذلك بهدف الحامية 
من ترصفات غري متوقعة قد تحدث«. أما عن التأمني، فيقول 
قربان: »حاولنــا تقديم نظام تأميني للمســتخدمني، ولكن 
األزمــة اإلقتصادية جعلت رشكات التأمني مرتددة يف تطوير 
ّت  عرض ملرشوعنا. وبالرغم مــن أن 150 عملية تأجري قد 
حتى اللحظة، ومل نتلق أي إعرتاض أو شكوى، إالّ أننا سنستمر 

يف املحاولة للحصول عىل نظام تأميني للمستخدمني«. 

 االقتصاد التعاوين«: 
إىل االستهالك املستدام دّر!   

ويلفت قربان إىل أن الوضع الحايل غرّي السلوك االستهالكية 
لدى اللبناين بعدما تقلصت قدرته الرشائية ومل يعد بإمكانه 
رشاء سلع جديدة أو حتى تأمني حاجاته األساسية. من هنا، 
منصة »أجرين« هي البديل األكرث اســتدامة لتأمني اللبناين 
نع  حاجاتــه بحيث تقدم املنصة دخالً إضافيــاً للمؤجر، و

املستأجر من رشاء السلع التي ال يحتا اليها كثرياً. 
ــوذ »اإلقتصاد التعاوين« الذي  ويقول ان املنصة تتبع 
يقترص عىل قدرة املستهلكني الحصول عىل ما يحتاجون اليه 
مــن بعضهم بعضا. هذا النموذ مبني عىل الثقة ويّتبع أكرث 
فأكرث يف جميع أنحاء العامل. هذا النوع من االقتصاد يساعد 
عىل تغيري سلوك املستهلك ويجعل من مامرسات االستهالك 
أكرث اســتدامة. ووفق تقرير لرشكة »برايــس ووترهاوس 
كوبرز« )PwC( عام 2014، حققت خمسة قطاعات رئيسية 
من اإلقتصاد التعــاوين »ما يقارب 15 مليار دوالر من الدخل 
يف العامل يف عام 2013. وتوقعت بذلك الرشكة أن يصبح هذا 

املبل 335 مليار دوالر يف عام 2025«. 

 تراجع املبيع يقابله  تزايد الحاجات؟ 
منذ بدايــة األزمة االقتصادية يف أواخر 2019 حتى اليوم، 

18 مؤسســة أقفلت أبوابهــا ما بني املحال  »ما يقارب 000
التجارية أو املطاعم أو الرشكات«، يؤكد محمد شمس الدين، 

باحث يف الرشكة الدولية للمعلومات.
أما بالنسبة لرتاجع نســبة املبيع فيقول شمس الدين انها 
»تختلف بني قطاع إىل آخر حيث انخفض مبيع املواد الغذائية 
واالستهالكية بنسبة 25 إىل 30 يف املئة، الخرض والفاكهة 
بنســبة 50 يف املئة. أما بالنســبة لقطاع األجهزة واألدوات 
الكهربائية وألعاب األطفال، واأللبســة واألحذية فانخفض 
املبيع بنســبة 70 يف املئة«. أمام هذا الواقع، رشيحة كبرية 
من اللبنانيني، حرمت من ســلع هي بحاجة لها بسبب غالء 
األسعار من جهة وانخفاض القدرة الرشائية من جهة أخرى. 

»أجرين«...هل تسّد فجوة الحرمان؟ 

وتقول املعالجة النفســية مارينور فــرح لـ«الديار« ان 
»إنعــكاس الحرمان عــىل األطفال والبالغني قــد يعرضهم 

إلضطربات أو أمراض نفســية معينة، ولكــن، هناك أفراد 
أكرث عرضــة لهذه اإلضطربات، كام يختلف األمر ملدى حّدية 
الحرمان ومدته«، ومن هنــا، توضح فرح أن »فكرة التأجري 
فكرة جيدة وفعالة إذ انها تسهل حصول الفرد عىل حاجاته 
بطريقة أســهل ومقابل بدل مادي منخفض، وقد تسّد بذلك 
فجوة الحرمان لديهــم. فهي إحدى الطــرق املعتمدة بغية 
التأقلم مع الواقع ولكن، يف الوقت عينه، سيظل هناك أمور 
مرغوبة ومن الصعب الحصول عليها. وبالتايل من الرضوري 
التعايش مع الحرمان واإلحباط الناتج عنه وإدارته والتغلب 

عليه«.
مرّة جديدة يثبت الشباب اللبناين عزميتهم باالبتكار وتلبية 
حاجة املجتمع وفقاً للوضع الحايل. ســامر قربان ومنصور 
حبــ قّررا ابتكار منصــة »أجرين« ملســاعدة مجتمعهم 
واملناضلــة بهدف البقاء يف لبنان بالرغــم من تفاقم األزمة 

اإلقتصادية. ولكن...إىل متى؟

... ــة فـــــــي لـــــــبـــــــنـــــــان ــ ــ ــديّ ــ ــ ــن ــ ــ ــه ــ ــ لـــــــة ال الـــــــســـــــ
الــعــمــريّــة  ة  الف لــهــذه  ه  عــطــا يجب  ال  »أســتــرازيــنــيــكــا« 

سابني األشقر

يف وقت بدأ عّداد كورونا يســجل انخفاضــاً، حّتى بدأت 
الساللة الهنديّة تشــكّل مصدر قلق لدى الّلبنانّيني، فالبرشة 
بتســجيل معّدل إصابات منخفض نسبّياً مل تكتمل عىل وقع 
انتشار الساللة الهنديّة يف إثنتني وعرشين دولة حول العامل، 
وعىل وقع الصور والفيديوهات املرعبة واملؤملة الّتي انترشت 
من الهند عــىل مواقع التواصل اإلجتامعــي، كام وحمالت 

التبّع لتأمني ماكينات أوكسيجني للشعب الهندي.
أســئلة تراود اللبنانيني جميعاً هل املتحّور الهندي وصل 
إىل لبنان؟ وعلمّياً، ما هو هذا املتحّور؟ هل قرار حظر دخول 
املســافرين القادمني من الهند والبازيل هــو الحّل؟ وأخرياً 
هاجس الّلقاحات، أي فئة ال يجب أن تأخذ لقاح أسرتازينيكا؟

 الساللة الهنديّة يف األرايض الّلبنانية؟ 

 يقــول الدكتور عبد الرحمن البزري، رئيس الّلجنة الوطنّية 
للقاح كورونا يف حديث لـ »الديار«، أّن »الطّفرة الهنديّة، تعتب 
طفرة ناجحة، إذ ميكنها تجّنب مناعة اإلنسان واإلنتقال لنقل 
العدوى أكرث، لكن ليس بالرّضورة أن تزيد من حّدة املرض. وال 
سبب يدعي للشّك يف فعالّية اللقاحات ضدها حتى الساعة«.

بني من يّدعي وصول الساللة إىل لبنان وبني املعطيات عىل 
أرض الواقع، يقول البزري، أّن »الساللة الهنديّة مل تصل بعد 
إىل لبنان. نظريّاً الساللة وارد انتشارها مبا أنّها انترشت يف 
عّدة بلدان أخرى نظــراً لعالقات الهند مع دول العامل، لكن مل 

تثبت حّتى الســاعة أي معطيات تشــري إىل أنّها وصلت إىل 
لبنان«. 

 ...PCR بني إقفال املطار وفحوص الـ 
القى قــرار حظر دخول املســافرين القادمــني من الهند 
والبازيل إىل لبنان عب مطار بريوت الّدويل اعرتاضاً من قبل 
الجالية اللّبنانية وخاصًة يف دولة البازيل، إذ وبحســب ما 
كان يجري يف السنوات السابقة، تتحرّض العائالت الّلبنانّية 
يف البازيل لقضــاء العيد مع عائالتهــم ولتمضية العطلة 
الصيفّية يف لبنان. وعن الفــو الّتي أحدثتها التوصيات 
الحكومّية بشــأن إقفال الحدود مع دولتــي الهند والبازيل، 
السؤال يطرح نفسه: هل التوصيات تصنف عىل أنّها توصيات 
علمّية ومنطقّية أم أنّها تبقى يف خانة التوصيات الحكومّية؟
يف هذا السياق يقول  البزري، أّن »توصيات الّلجنة الوطنّية 
كانت تنّص عىل أّن الحّل ملنع وصول الساللتني إىل لبنان هو 
اإللتزام بالحجر املنزيل الجّدي للوافدين من الهند أو البازيل، 

و إجراء فحوص الـ PCR، كذلك الّتشّدد يف املطار.  
أّمــا عن وجوب إغالق الحدود فيقــول  البزري »توصياتنا 
كلجنة علمّية كانت يف األســاس عدم منع الّسفر، وتسكري 
الحدود، ألّن تسكري املطار مع البلدين تأثريه االيجايب سيكون 
ضعيفاً مبا أّن الســاللة الهنديّة وصلت إىل إثنتني وعرشين 
دولة، أي أصبــح من الصعب تحديد الجهــات الّتي ميكن أن 
تصل منها حاالت حاملة لهذه الطفرة«. من هنا وبحســب ما 
رّصح البــزري، أهمّية طرح ملــف القادمني من البازيل يف 

االجتامعات املقبلة لناحية اإلجراءات املتخذة.

 خوف من الساللة الهنديّة والسبب؟ 

يقول د. البزري أّن »الخوف من الســاللة الهنديّة أكرث من 

الساللة البازيلّية يعود لسببني رئيسيني:  

-األّول: يتعلّق بعالقات الهند، إذ أّن عالقتها مع دول العامل 

تختلف عن عالقــات البازيل. هناك تقاطع بني الهند والعديد 

من دول العامل مبــا أنّها دولة كبى عاملّيــاً عىل الصعيدين 

اإلقتصادي والتجاري، أي التخّوف أكب من أن تصل الســاللة 

إىل دول أكرث من املتحــّور البازييل الّذي اقترص وجوده عىل 

بعض الــدول البازيلّية النائية. كام وأّن املتغرّي البازييل كان 

بعيداً عن لبنان بحكم ضعف حركة الّسفر حالياً من البازيل.

-الثاين: يعود إىل أّن املوجة الهنديّة وانتشار عدد اإلصابات 

بهذا الشكل الكبري يف الهند، جعل العامل يف خوف من املتحّور 

نظراً لقدرته عىل اإلنتشار برسعة«، لكن وبحسب البزري فإّن 

»إمكانّية انتشار الساللة الهنديّة بشكل أرسع وأكب مل تبّينه 

وتثبته حّتى الّلحظة أي دراسة حول العامل«.

 آخر التوصيات بشأن لقاح »أسرتازينيكا« 

بعد التطمينات بشــأن لقــاح أســرتازينيكا خاّصًة بعد 

الدراســات العاملّية الّتي وجدت ارتباطاً وثيقاً بني هذا الّلقاح 

والّتجلّطات، يبقى الســؤال هل لقاح أسرتازينيكا آمن؟ وهل 

ايجابّياته تفوق الســلبّيات املتوقــع حدوثها؟ يجيب البزري 

قائالً »من املفرتض عدم إعطاء لقاح أسرتازينيكا بتاتاً ملن هم 

دون الثالثني عاماً«. 

هل سنتمكّن من السيطرة عىل وضع الوباء الحايل ونتصّدى 

ملنع دخول الســاللة الهنديّة؟ وهل ستطرح تسهيالت السفر، 

خاّصًة للجالية الّلبنانية يف البازيل مع حلول فصل الصيف؟ وأمام 

هذا الواقع، التمّني الوحيد لدى جميع الّلبنانّيني، هو عدم العودة من 

جديد إىل نقطة الصفر يف ملّف »كورونا« والوضع الصحي. 

تواصل عمليات البح عن الفتاة نور حاطو
تواصل وحدة اإلنقاذ البحري يف الدفاع املدين بقيادة سمري يزبك لليوم 
الثالث عىل التوايل، عمليات البحث عن الفتاة نور حاطوم )17 عاما( التي 
جرفها منســوب النهر املرتفع يف نهر جنة وادي نهر إبراهيم، يوم األحد 
خــالل رحلة مع أصدقائها إىل املنطقة. وتشــارك طوافة تابعة للقوات 
الجوية يف الجيش اللبناين التي أجرت مســحا شــامال لسد شوان يف 
كرسوان حيث وصلت، يف عملية البحث. وتستعمل الوحدة زورقا مطاطيا 
للمسح والتفتيش يف السد ومحيطه والحبال للنزول يف املنحدرات الوعرة 
املحيطة بسد شوان. وقد حرض أهل وأقارب الفتاة للمساعدة أيضا يف 

عمليات البحث التي ال تزال جارية حتى الساعة.

ى بأزمة قلبية جثة مواطن في فيطرون ق
عرثت فــرق اإلطفاء يف الدفاع املدين عىل جثة 
املواطن )ي.ن. م. 66 عاما( خالل قيامها بإخامد 
األرضية  الطبقة  يف  تقع  التي  شقته  داخل  حريق 

كرسوان. فيطرون  بلدة  يف  سكني  مبنى  يف 
واألدلة  األمنيــة  القوى  املــكان  إىل  وحرضت 
الجثة.  الــذي عاين  الرشعي  والطبيب  الجنائيــة 
وتبــني أن الوفاة ناجمــة عن أزمــة قلبية وان 
الحريــق بســبب ســيجارة مشــتعلة كانت بيد 

املتويف.

ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزل الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ومنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم مزرعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : دهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة الجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قيـ
املطلوبيـــــــــــــــن فـــــــــــــــي محلـــــــــــــــة مجدلـــــــــــــــون بعلبـــــــــــــــ

اعلنت  قيادة الجيش ، يف بيان، انه »بتاريخ 2021/5/11 دهمت 
دورية من  مديرية املخابرات  مزرعة ومنزالً يف محلة مجدلون -  
بعلبك  يعودان للمطلوب »أ.م« الذي يشتبه بإقدامه مع آخرين عىل  

إطالق النار  بتاريخه عىل الجندي فضل بياض يف بعلبك ما أدى 
اىل وفاته عىل الفور، وأوقفــت الدورية كالً من »ز.د« و«س.ن« 
لإلشــتباه بقيامهن بعملية استدرا الجندي الشهيد وتم ضبط 
كمية من األسلحة الحربية والذخائر و سيارة  نوع جيب استخدمت 

خالل العملية«.
هذا واشارت اىل ان »املطلوب كان أقدم بتاريخ 2021/7/13 
مع آخرين عىل اطالق النار و قذائف  أر يب جي عىل أحد الحواجز، 
ما أدى اىل استشــهاد  عســكري  ومواطن وإصابة آخر، كام 
أقــدم عىل إطالق النار عىل أحد املواطنني وإصابته. وســلمت 
املضبوطات وبورش التحقيق مــع املوقوفتني بإرشاف  القضاء  

املختص«.
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

االربعاء 12 أيار 2021

أمام  الســيارات  طوابــري 
مشــهد  املحروقات  محطّات 
الذّل  مشــاهد  مجموعة  من 
اللبنانّيون،  وأبطالها  اليومية 
الذين باتوا يعيشون يف دّوامة 
أزمــة البنزين مع ارشاقة كل 
شمس. إال أن وقعها اليوم أشّد 
بكثري، إذ كان التقنني معطوفا 
عىل الحديث عن رفع الدعم ما 
زاد من إرباك وهلع املواطنني. 
لكن الهلع هــذا مبّر يف بلد 
يّتجهون فيه إىل املجهول بعد 
أن استنزف كّل ودائعهم للّدعم 

وغابت فيه الشــفافية ومصارحة الرأي العام بواقع الحال. 
وعندما يجد مواطنوه عددا كبريا من املحطّات رفع خراطيمه، 
ومن بقيت أبوابه مفتوحة قّنن الكميات املسلّمة لكّل سيارة، 
طبيعي أن يعيشــوا هاجس إبقاء سياراتهم »مفّولة« يف ظّل 
أجواء ال يتوّقعون فيها إال األســوأ، حيث تجّر األزمات بعضها 
بعضا، بغّض  الّنظر عن معرفة املواطن ملصدر املشكلة سواء 
كان مرصف لبنان أو رشكات االسترياد أو حّتى املحطّات، فذلك 
منة  ال يبدد شــعوره بالقلق ال بل سيحاول البقاء يف الجهة ا
رغم كّل الصعوبات، لضامن تأمني البنزين يف حال حدوث أي 

طارئ. 
يف الســياق، شــّدد عضو نقابة أصحاب املحطّات جور 
البكس عــىل أن »كّل محطّــة رفعت خراطيمهــا يعني أن 
مخزونها نفد ما اضطرها اىل اإلقفال، وفور تسلّمها البضائع 
ستعود وتزّود املواطنني بها«، موضحاً أن »املشكلة ليست لدى 
الرشكات املســتوردة وال أصحاب املحطّات، ألن هدفهام البيع 
لتحقيق األرباح فلو كانــت لديهم بضائع ملا اعتمدوا التقنني، 
بالتايل املشــكلة عند مرصف لبنان«، مطالباً إيّاه بـ »اإلرساع 
يف فتح االعتــامدات للبواخر التي وصلت إىل املياه اإلقليمية، 

خصوصــاً اننا عىل أبواب األعياد«، ســائالً »ملاذا ترتك بواخر 
راسية يف لبنان رغم حصولها عىل موافقة مسبقة من دون 
فتح االعتامد لها يك تتمكن من إفرا حمولتها وتســاهم يف 

حلحلة األزمة؟ فهل املقصود اعتامد سياسة ذّل املواطنني؟ 
كذلك، ناشد »املواطنني التخفيف من قلقهم وبالتايل الضغط 
عىل املحطّــات ألن عدداً كبرياً من الســيارات، أكرث من 50 
تقريباً منها، ال تتّسع خزاناته مللئها بالبنزين بقيمة 10000 أو 
12000 لرية لبنانية، لذا املطلوب عدم الهلع، ألن صحيح نعاين 
شــّحاً من البنزين لكنه متوافر يف مستودعات الرشكات التي 
ت النفط، إىل ذلك وصلت بواخر إىل  بدأت توّزعه كذلك منشــ
لبنان وأخرى عىل الطريق«، مضيفــاً »علينا أن نعتاد  الواقع 
هذا ألن منذ أسابيع نواجه املشكلة نفسها ومل تنقطع املاّدة. 
لذا، دور املواطن أسا يف املساهمة يف حلحلة األزمة عب 

تخفيف الضغط عىل املحطّات«.
وأعــاد البكس التأكيد عــىل أن »ما من رفــع للدعم عن 
املحروقات يف املدى املنظور واتّخاذ قرار مشابه شديد التعقيد. 

من هنا، لن ترتفع األسعار قريباً«.
وختم »نشــّد عىل ايادي أصحاب املحطّات يف هذه األزمة 

والضغوط التي يتحّملونها«.

ــم... ومــصــدر املــشــكــلــة »مــجــهــول« ــاق ــف ــت ــة الــبــنــزيــن ت ــ أزم
»طوابير الّذل« أما املحّطات : هلع مبّرر رغم طمأنة املعنيين 

العاميل  االتحاد  رئيس  عقد 
العام الدكتور بشــارة األسمر 
اجتامع  بعد  صحافيا،  را  مؤ
التنفيذي  املجلس  هيئة مكتب 
»توقفت  فيــه:  قال  لالتحاد، 
هيئــة املكتــب عنــد تفاقم 
والتي  االقتصادية  االوضــاع 
حقيقيا  خطرا  تشــكل  باتت 
الشــعب  طبقات  كل  عــىل 
مبجمله  تخطى  الذي  اللبناين 
السياسات  نتيجة  الفقر  عتبة 
املنظومة  اعتمدتهــا  التــي 
السياسية التي تدير البالد منذ 

سنوات عديدة«.
اضــاف: »الجوع بــدأ يدق 

االبــواب يف ظــل الفلتــان الحاصل يف االســواق ويف كل 
القطاعــات، بحيث بات املواطن يســتجدي حاجاته اليومية 
العاديــة بالوقوف يف صفوف الذل امــام االفران ومحطات 
التجارية والصيدليات  السوبرماركت واملحال  املحروقات ويف 
لتأمني قوته اليومي، فيام تشهد اسعار السلع واملواد الغذائية 
املدعومة وغري املدعومة فلتانــا كبريا، االمر الذي يدفعنا اىل 
الت حول ما يجري عىل هذا الصعيد، وما  الكثري من التســا
يقوم به املسؤولون لحامية ذوي الدخل املحدود الذين مل يعد 
مبقدورهم تأمني الحاجات الرضوريــة من الغذاء مبا يكفي 
للقمة عيش كرمية، فاللحوم باتت تشكل عبئا كبريا بأسعارها 
وأصبحت خار متنــاول من هم عند الحــد االد لالجور، 
والزيوت حدث وال حر فأسعارها باتت خيالية وليس مبقدور 
هــا، واملواطنون بالطوابــري امام محطات  اي مواطن رشا
املحروقات للحصول عىل كمية قليلة من البنزين واملازوت أين 
اصبحنا؟ من املســؤول؟ هل مرصف لبنان هو املسؤول عنها 
وحده؟ ام بالتواطؤ مع بعض التجار واملســتوردين واملافيات 

وحيتان املال واملسؤولني«.
واشــار اىل ان »مــرصف لبنان بدأ فعليا برفــع الدعم عن 
املستلزمات الطبية واللحوم والدواء والسلع الغذائية والزيوت 

وبالتضييق عىل املحروقات والطحني«.
وقال: »نعم ان لبنان بأزمــة مصريية كبى، وعامل لبنان 

مشاريع تهجري وهجرة، والعال نادر ومستحيل. كل ذلك يف 
غياب ســلطة فاعلة قادرة عىل رعاية شؤون البالد والعباد 
وتجاذبات سياســية ملصالح شــخصية وأهداف أقل ما يقال 
فيها انهــا ال تفيد الناس بل تلحق بهم الــرضر االكيد. وأمام 
هول هــذه االمور وخطورتها ال يســع االتحاد العاميل العام 
ر بها البالد  إال ان يؤكــد مواجهة الظروف الصعبة التــي 
اسك الحركة النقابية وقياداتها ألنجاح التحرك املنوي  عب 

تية: القيام به وفق العناوين ا
1ـ تشكيل حكومة انقاذ وطنية فورا قادرة عىل اعادة ثقة 
اللبنانيني واملجتمع الدويل بلبنان واملســؤولني فيه تعمل عىل 

اقرار االصالحات املطلوبة دوليا ومحليا.
2ـ عدم رفع الدعم عن الســلع واملواد الغذائية واملحروقات 
واالدوية واملســتلزمات الطبية والرغيف قبــل ايجاد البديل، 

واهمه البطاقة التمويلية.
3ـ ضبط الســوق املالية واالفرا عن ودائع اللبنانيني يف 

املصارف«.
وأعلن ان هيئة املكتب قررت دعوة املجلس التنفيذي لالنعقاد 
يف جلسة طارئة نهار الثالثاء الواقع يف 2021/5/18 لدرس 
التوصية باالرضاب العــام وتحديد خطة التحرك لتنفيذه عىل 
مجمل االرايض اللبنانية عب التشاور مع الهيئات املعنية من 
اقتصادية واجتامعية وصناعية وتربوية وتعليمية ونقابات 

املهن الحرة حتى يأيت التحرك جامعا وطنياً شامالً«.

ثــــــاء املقبل الث »االتحــــــاد العمالــــــي« : جلســــــة طارئة 
لــــــدرس التوصية باالضــــــراب العا وتحديــــــد خطة تحرك

ر خ ا

 : االخيرة  صرختها  أطلق  الصيادلة  نقابة 
املركزة العناية  غرفة  من  القطا  الخــراج 

 أعلنت نقابة صيادلة لبنان يف بيان، أنها »تابعت بقلق كبري 
الوضع الذي وصل اليه القطــاع الصيدالين يف ظل االنهيار 
الشــامل الذي يعصف بوطننا لبنان دون ان يرف جفن واحد 
للمسؤولني عن هذا البلد وشعبه الذي يحترض وال من يسأل«.

وقالــت: » ان كنتم تجهلون حقيقــة الوضع الدوا يف 
لبنان فهي مصيبة، وان كنتم عىل علم بهذا الوضع املأساوي 

وتتجاهلون إقرار الحلول فهذا جرمية بحق شعب ووطن«.
أضافت: » ان غياب آلية واضحة للدعم من جهة وتقاعس 
مرصف لبنان عن التوقيع عىل فواتري استرياد الدواء من جهة 
أخرى وعــدم وضوح آلية اصدار البطاقات التمويلية ومصدر 
ويلها إن وجد وما اذا كان الدعم سيســتمر بهذه الضبابية، 
وضــع بثقله عىل القطــاع الصيدالين. فها هــي الرشكات 
املســتوردة بارشت ومنذ اكرث من أســبوع، اعتامد سياسة 
ء والصيديل  تســليم الدواء بالقطارة قطعة واحدة او ال 
اس مبارش مع املر ويتلقى برحابة  يدفع الثمن، فهو يف 
صدر ردود فعل املــر املوجوعني الذيــن يحاولون ايجاد 
الدواء ال ســيام االدوية املزمنة والتي يهــدد انقطاعها حياة 
املواطن. هذا الصيديل الذي بات ضحية السياسات املالية غري 
الواضحة التي تســببت برضر معنوي ومادي كبري له، بحيث 
بات عاجزا عن مساعدة مرضاه وتقديم الرعاية الصحية لهم 
بسبب فقدان الدواء هذا من جهة، ومن جهة اخرى فقد جزءا 
كبريا من قيمة رأسامله وان استمراره بالعمل بات من سابع 
يلة لوضع سياســة  املســتحيالت اذا مل يتم اتخاذ التدابري ا

دوائية واضحة املعامل«.
وتابعت: »هذ الوضع الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا وال من 
يسمع بالرغم من الجهود الجبارة ملعايل وزير الصحة العامة 
مشــكورا، لتجنيب القطاع الصيدالين مــرارة االنهيار. لذلك، 
تطلق نقابة الصيادلة رصختها االخرية لرمبا تخر املنظومة 
السياسية بأي حل من شــأنه اخرا القطاع الصيدالين من 
غرفــة العناية املركزة ومعه الشــعب اللبناين، الذي بات بني 
البحث عــن علبة حليب لالطفال وعلبــة دواء وتنكة بنزين 
ورغيف خبز كمن يعيش مأساة يومية يتمنى املوت فيها عىل 
الذل الذي يعيشه يف بلد ينهار مبؤسساته كافة واملسؤولون 
عنه ما زالوا يبحثون عــىل التوافق يف ما بينهم حول جنس 

املالئكة قبل ان يستمعوا اىل رصخة شعب يحترض«.

300 ــع  ــفـ ارتـ ــاج  ــدجــ ــ ال ــى  عــل ــب  ــطــل ال

أشار أمني رس نقابة الدواجن وليم بطرس اىل أن »ضغوطا 
كبرية يتعرض لها قطاع الدواجــن منذ يوم الجمعة املنرصم 
جراء ارتفاع الطلب عىل الدجا يف الســوق املحلية بحوايل 
300 يف املئــة«، عازيــا ذلك اىل »هلــع املواطنني ورغبتهم 
بتخزين الدجا بعد الحديث عن وقف الدعم لقطاع الدواجن«. 
وأضاف يف بيان »تســليم الدجا من قبل املنتجني ارتفع 
من نحو 275 ألفــا اىل 325 ألف فرو يوميا«، محذرا من أن 
»االستمرار عىل هذه الوترية من شأنه استهالك كامل كميات 
الدجا املوجودة يف املزارع والجاهزة للتسليم لنقاط البيع«. 

وإذ أكد أن »القطــاع يتمتع بطاقــة انتاجية كبرية تصل 
اىل 100 مليون فرو يف العام تكفي لســد كامل احتياجات 
االســتهالك املحلية«، دعا »املســؤولني واملعنيني اىل التدخل 
نة املواطنــني لتخفيف الضغط عن القطاع لتمكينه من  وط

توفري احتياجات السوق الحقيقية بشكل مستمر«. 
وكشــف بطرس أن »كميات األعالف املدعومة املخصصة 
لقطاع الدواجن نفدت، ما يعني ان أســعار الدجا سرتتفع 
مبا يــوازي تكلفة االنتا غري املدعــوم«، متابعاً »بناء عىل 
تجربة الدعم الناجحة لقطاع الدواجن، وكونه قطاعا انتاجيا 
والوحيد الــذي يؤمن كامل احتياجات لبنــان من البوتيني، 
نطالب وبإلحاح االستمرار يف دعم قطاع الدواجن، خصوصا 
أن قيمة الدعم السنوية ال تتعدى الـ120 مليون دوالر«، مؤكدا 
أن »هذا التدبري من شأنه توفري مادة غذائية أساسية للبنانيني 

نة النفوس ويعيد االستقرار اىل االسواق«. وط

حكومة  رئيس  اســتقبل   
الدكتور  األعــامل  ترصيــف 
حسان دياب وفدا من القطاع 
الوزير  حضور  يف  السياحي 
وضــم  املرشفيــة.  رمــزي 
الوفد رئيــس اتحاد النقابات 
أصحاب  ونقيب  الســياحية 
الفنادق بيار األشــقر، نقيب 
واملقاهي  املطاعــم  أصحاب 
واملالهــي والباتيــرسي يف 
رئيس  الرامي،  طــوين  لبنان 
الضاحية  نقابــات  اتحــاد 
العام  األمــني  طباجة،  عيل 
السياحية  النقابات  التحادات 
جان بــريويت ورئيس نقابة 
جبل لبنــان ابراهيم الزايدي. 

وتم البحث يف إجراءات إعادة فتح القطاع بعد عيد الفطر.
وقال الوزير املرشفية بعد االجتامع: »اجتمعنا مع الرئيس 
دياب يف حضور النقابات الســياحية، وناقشنا املعاناة التي 
مير فيها القطاع منذ عامني. وأبدى الرئيس تفهمه للمشاكل 
التي تعانيها القطاعات يف لبنان بسبب األزمات االقتصادية 
والنقدية واملالية والصحية، باالضافة إىل األزمة السياسية 
الرئيس  والتأخري يف تأليــف الحكومة. وطلبنا مــن دولة 
إعطاء توجيهاته لتمديد وقت فتح املؤسســات الســياحية 
ماكــن الخارجية،  حتــى األوىل من بعــد منتصف الليل ل
كام طالبنا أن تتقا الفنادق بــدل إيجار الغرف بالعملة 

اللبنانيني«. اللبنانيني وبالدوالر من غري  الوطنية من 
وختــم: »إن وقوفنــا إىل جانب القطاع الســياحي أمر 

طبيعــي، وبخاصة يف ظل هذه الظــروف. ونذكر أن إعادة 
فتح القطاع يجب أن ترتافق مع التشــدد يف التزام التدابري 
الوقائية من فريوس كورونا، للمحافظة عىل األمن الصحي 
وسالمة املواطنني التي تشــكل أولوية بالنسبة لنا جميعا. 
وقد وعد الرئيس دياب مبتابعــة مطالبنا ورفعها إىل لجنة 

كورونا«.
وكان الرئيس دياب قد تــرأس اجتامع اللجنة االقتصادية 
ومراقبة األســعار، يف حضور الوزراء زينــة عكر، راوول 
الله، رمزي املرشفية، حمد حسن، وعباس  نعمه، عامد حّب 

، ومستشار رئيس الحكومة خرض طالب. مرت
وتم االتفــاق عىل رفد وزارة االقتصــاد بعدد إضايف من 
املراقبــني من وزارة الســياحة، وتفعيــل دور البلديات يف 

األسعار. مراقبة 

ــطــا الــســيــاحــي  ــق ــاب الــتــقــى املــشــرفــيــة ووفـــــداً مـــن ال ــ دي
الفطر عيد  بعد  القطا  فتح  عــادة  جـــراءات  البح  وتناول 

ية نة االقتصا ت الل سا ا يا م

استكامالً الجتامع األسبوع 
املــايض، اجتمع وزيــر املال 
األعامل  ترصيف  حكومة  يف 
مع وزير الطاقــة واملياه يف 
األعامل  ترصيــف  حكومــة 
رميون غجر، ومدير مؤسسة 
كهربــاء لبنان كــامل حايك، 
النائب  األشغال  لجنة  ورئيس 
نزيــه نجم، وتــم البحث يف 

موضوع مشكلة الكهرباء.
وبعد االجتــامع، أدىل نجم 
»بحثنــا  يت:  ا بالترصيــح 
للكهرباء  الوضع  املــايل  يف 
وفتــح االعتــامدات الالزمة 

لها. يف ما يتعلق بباخــرة Grade A فهي كانت حصلت عىل 
ســلفة بقيمة 1500 مليار لرية، وبقي مبل قدره 11 ملياراً، 
ن الباخرة مؤسســة كهرباء لبنان.  وغطت ما تبقــى من 
أما الباخــرة Grade B ، فيعمل وزيرا املال والطاقة عىل بلورة 
وإيجاد صيغة لفتح اعتامد لها. ويف انتظار الثاين والعرشين 
من هذا الشهر للحصول عىل رّد حول مسألة الطعن، سيستكمل 

املوضوع بخصوص مبل الـ200 مليون دوالر املتوافر.
إال أننا قد نصادف مشــكلة يف آخر هذا األسبوع متعلقة 
بـ Karadenizوباخراتهم من بعد قرار القضاء اللبناين بالحجز 
عىل البواخر للبت بغرامة الـ25 مليون دوالر إذا كانت محقة 

أم ال. وبعدما تم االّدعاء عىل صاحب »كارادينيز«، اتخذ القرار 
وأعلمت املؤسســة أنها ستتوقف عن تشــغيل املعامل. وهذا 
األمر قد يؤثر فينا ويجلب العتمــة الكاملة. فعندما نخّفض 
400 ميغاوات عن الشــبكة، ذلك يعني أن املعّدل انخفض دون 

 . الـ900، وهنا ال ميكن للمؤسسة أن تقوم بأي 
نتمنى عىل املســؤولني كافة أن تتم مقاربة هذا املوضوع 
بشــكل ال يؤدي اىل توقــف العمل مبعامــل البواخر. ويف 
الوقت نفســه، طلبنا من مدير عام الكهرباء ووزير الطاقة 
ســوأ يف حال حصل ذلك. عندئذ سنحتا  إىل  االستعداد ل
بداية األسبوع  باخرة Gazoil  فوراً وسنناقش ذلك الحقاً يف 

املقبل. 

اجتمــــــا ثان فــــــي »املاليــــــة« ملتابعة مشــــــكلة الكهرباء
نجــــــم : ملقاربة ال توقــــــف العمل في معامــــــل البواخر...

هربا و ال الية  ت ا ا

 عقد وزير الصناعة يف حكومة ترصيف األعامل عامد حّب 
الله اجتامعاً يف حضور املدير العام للوزارة داين جدعون، مع 
أعضاء هيئة مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيني اللبنانيني. 
وبحثوا يف مواجهة موضوع توّســع رفع أو ترشــيد الدعم 
وينية، بوضع خطّة  ويليــة أو  املرتقــب واعتامد بطاقة 
لضامن اســتمرارية االنتا تدخــل يف التصنيع، وذلك بهدف 
حاميــة الصناعة والعاّمل وتفادي حصــول خلل يف العاملة 

واملحافظة عىل اإلنتا وتنمية الصناعة يف املرحلة املقبلة.
وتقّرر تأليف لجنة مشــرتكة بني الوزارة والجمعية ملتابعة 
هذا املوضوع ووضــع آلية تنفيذية لتخفيف الرضر املتأيّت عن 
رفع الدعم يف حال حصوله، ال سّيام يف ما خّص ماّدة الفيول 
. تعقد اللجنة  التي تعتب كلفتها األعىل يف عنارص تكلفة االنتا

اجتامعها األّول الساعة العارشة قبل ظهر االثنني املقبل.
وبعد االجتامع، رّصح نائب رئيس جمعّية الصناعيني جور 
نرصاوي:« درســنا انعكاس رفع الدعم املتوّقع عىل الصناعة، 
. هناك خطط  والتخفيف من وطأته لتستمر الصناعة يف االنتا
واقرتاحات نبحثها مع الوزير حب اللــه وفريق عمل الوزارة. 
نسعى إىل تدارك األمور لتأمني االستمراريّة، ألن حال الصناعة 
ليس بأفضل حال إذا مل يحصل ترشــيد لرفع الدعم عن طريق 

وضع خطط وحلول بالتنسيق بني الوزارة والجمعّية«.

ورّصح حّب الله: اجتامعنا اليوم للبحث يف نتائج ترشــيد 
الدعــم أو انهاء الدعم أو اصدار البطاقــة التمويلّية وانعكاس 
األمر عىل السوق يف لبنان وعىل اللبنانيني. أّي رفع للدعم وعدم 
االبقاء عىل دعم مواّد أساسّية للصناعة كالفيول واملازوت مثالً 
. هناك مشكلة  سيؤثّر ســلباً يف القطاع الصناعي ويف االنتا
كبرية ســتقع يف حال عدم دراســة املوضوع جّيــداً. اتّخذنا 
االجــراءات الالزمة لحامية املوظّفني والعــاّمل اللبنانيني يف 
املصانع. هّمنا تأمــني العاملة اللبنانية كام الجودة يف االنتا 
والدعم للقطاع الصناعي ملساعدته عىل تأمني حاجات األسواق 
املحلّية والخارجية. هذا يعني أن الدعم يجب أن يشمل القطاعات 
االنتاجية الصناعية والزراعية وقسام من األموال التي ستتواّفر 
ة  يجــب أن يخّصص لتأمني التموين والدعــم للمصانع القا
أو لتسهيل االســتثامرات الجديدة. بحثنا اليوم يف الخطوات 
املطلوب اتّخاذها، وشكّلنا لجنة مشرتكة بني الوزارة والجمعية 
ستبدأ عملها األســبوع املقبل لوضع خطّة متكاملة ملواجهة 

املرحلة املقبلة.
ورّداً عىل ســؤال عن ايجاد حّل للتصدير إىل الســعودية، 
أجاب: يتابع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي هذا 
املوضوع، ويبحث يف األمر اليوم مع رئيس الجمهورية. يبدو 

أن نتائج مساعيه ايجابّية وأترك للوزير فهمي التحّدث عنها.

ــده... ــ ــي ــ ــرش ــ ت أو  الــــدعــــم  ــع  ــ ــرف ــ ل اســـتـــبـــاقـــاً 
ــن« وضــع ــي ــي ــاع ــن ــص ــ عــــر و«جــمــعــيــة ال ــلـ حــــّب الـ
ــ ــ ــودت ــ نـــــتـــــاج وج ــة ا ــ ــراري ــ ــم ــ ــت ــان اســ ــمـ ـ ــ ــة لـ ــ ــّط ــ خ

استقبل وزير االشغال العامة والنقل يف حكومة ترصيف 
االعامل ميشــال نجار وفدا من اتحادات ونقابات قطاع النقل 
البي برئاسة بســام طليس، يف حضور مدير مكتب الوزير 
شــكيب خوري واملستشــار بيار بعقليني، وتــم البحث يف 
املرشوع املقدم اىل الحكومة عن »دعم الســائقني العموميني 
املتعلق بشــقني: االول، تحديد عدد صفائح البنزين واملازوت 
يوميا بسعر ال يتعدى 25 الف لرية لصفيحة البنزين و20 الف 
لرية لصفيحة املازوت، والشق الثاين مساعدة شهرية بقيمة 
500 ألف لرية للســائقني، بدل دعم قطع الغيار ملركبات النقل 

العمومي«.

 نجار 
وقــال: »البحث تنــاول موضوع البنزين واملــازوت وبدل 
دعم قطع الغيار ملركبات النقــل العمومي، واللقاء اليوم كان 
استكامال الجتامعات سابقة. قطاع النقل من القطاعات التي 
ترضرت بشكل مبارش وواجبنا ان نحاف عليه ألنه الرشيان 
والعصب األســا للتجارة واالقتصاد ويهم كل لبناين وهو 
ليــس قطاعا ثانويا، وأرشت لهــذا املوضوع يف االجتامعات 
األخرية التي عقدت يف الرساي كلجنــة اقتصادية. وإن رفع 

الدعم عن املحروقات سيمس بقطاع النقل بشكل كبري«.
أضاف: »أي خطة يف املســتقبل تتعلق بتحســني الوضع 
االقتصادي ليســت مقبولة اذا مل يؤخذ باالعتبار قطاع النقل، 
ويجب ان يعوض عــىل هذا القطاع ليبقى متامســكا ففي 
حال توقف عمــل النقل العام والشــاحنات املبدة لن يكون 
ء. لقد حصلت عدة نكسات مست بهذا  هناك استمرارية ل
القطاع مؤخرا، منها موضوع الشاحنات املبدة واشكالية نقل 
الخضار اىل اململكة العربية السعودية وبعض الدول، كل هذه 
األمور أثرت ســلبا، وأنا من موقع مسؤوليتي أدعو املسؤولني 
اىل الحفا عىل قطاع النقل لكونــه العمود الفقري وحجر 

الزاوية«.

 طليس 
بدوره، قــال طليس: »بحثنا يف مواضيع عديدة والتطورات 
الخطرة يف اســعار املحروقات وقطع غيار املركبات وغريها 
ويل للعاملني يف القطاع: واحدة  ونطالب باعتامد بطاقتي 
ا هذا  اسوة باملواطنني الفقراء، والثانية تتعلق بدعم املهنة، ا
ال يلغــي مطلبنا بدعم املحروقات وقطع غيار املركبات عىل أال 

تكون هي البديل«.

القطا أوضا  وناق  النقل«  »اتحادات  وفد   التقى 
ــاســات ــك ــت ــد االن ــع ــ عــلــيــهــم ب ــوي ــع ــت ــجــب ال نـــجـــار : ي
ــ ــتـ ــراريـ ــمـ ــتـ ــا لـــتـــأمـــيـــن اسـ ــطـ ــقـ ــالـ ــ بـ ــسـ ــي مـ ــ ــت ــ ال



ــات ــيـ ــيـــات ـــــ دولـ ــربـ عـ
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« حّر على ابادة الشيعة األمم املتحدة : »داع

ــة مــــن رئــيــ  ــقـ ــثـ الـ ــب  ــحـ : سـ ـــة  الـــنـــهـــ
واردا ليـــــــــــــــــــــــــــــ  الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــة 

أكد كريم خان رئيس فريق التحقيق األممي 
يف جرائم تنظيم »داعش«، أن التنظيم حرض 

عىل اإلبادة الجامعية ضد املسلمني الشيعة.
وقــال يف تقرير قدمه ملجلــس األمن، إن 
»فريق التحقيق خلص إىل أن هجامت تنظيم 
داعــش عىل أفراد من الطائفة الشــيعية من 
أكادميية تكريت الجوية، تشكل جرائم حرب 
تتمثل يف القتل والتعذيب واملعاملة القاســية 

واالعتداء عىل الكرامة الشخصية«.
وأضــاف، أن »التحقيقات خلصت أيضا إىل 

أن داعش حرض عــىل اإلبادة الجامعية ضد 
املسلمني الشيعة«.

ويف ايلــول2017 تم مبوجب القرار 2379 
مم املتحدة  تشــكيل فريق التحقيق التابع ل
لتعزيز املساءلة عن الجرائم املرتكبة من جانب 

تنظيم »داعش«.
وهذا الفريــق مكلف بدعم الجهود املبذولة 
ملحاســبة أعضاء التنظيــم عن جرائم الحرب 
والجرائم ضد اإلنســانية واإلبادة الجامعية 

التي ارتكبها.

قال القيادي يف حركة النهضة التونسية ووزير 

، امس، إن املوقف  الصحة األسبق عبد اللطيف امل

الرســمي لحركة النهضة هــو »الحوار مع رئيس 

الجمهورية والبناء معه لتجاوز األزمة الحالية«.

، يف تدوينة لــه عىل صفحته  وأضــاف امل

بفيسبوك، أن »سحب الثقة من رئيس الجمهورية 

ليــس واردا يف برنامــج الحركــة وال البحث يف 

رشوطها«.

وقال امل إن خطابات الرئيس »حادة« وإن الرد 

عليها مبثلها »ال يخدم املصلحة الوطنية«، داعيا إىل 

تبني خطاب هادئ وتجميعي، بحسب قوله.

يذكر أن عبد اللطيف امل ميثل أحد أبرز قيادات 

النهضة املعارضة لسياســة الغنو يف قيادة 

الحركــة، وهو أحد أبرز قيــادات جناح ما يعرف 

. بـ«املئة قيادي« املعارض للغنو

وتــأيت تدوينة امل يف ســياق تصعيد جديد 

غلبية البملانية التي تقودها النهضة ضد رئيس  ل

الجمهورية بعد إعــادة التصويت بأغلبية الثلثني 

عىل قانون املحكمة الدستورية بعد أن أعاده رئيس 

الجمهورية للبملان لقراءة ثانية رافضا له بتعليل 

قال فيه الرئيس قيس ســعيد إن الدســتور أعطى 

مهلة عام واحد إلرساء املحكمة الدستورية )من 

ن  املفروض سنة 2015( والحديث عن انتخابها ا

جال. خار عن ا

ــودي فــي بــغــداد ــع ــس ــر الـــدفـــا ال ــ ــب وزي ــائ ن
رفيع وفــــــــــــــــــــد  رأس  علــــــــــــــــــــى 

أفــادت معلومات صحافيــة امس، بأن نائب 

وزير الدفاع الســعودي خالد بن سلامن بن عبد 

العزيز، وصل العاصمة بغداد يف زيارة رسمية.

وقالت، إن »بن ســلامن وصل إىل بغداد يف 

زيارة رســمية عىل رأس وفد سعودي رفيع، 

مبعوثا من العاهل سلامن بن عبد العزيز«.

وأضافت، أن »نائب وزير الدفاع ســيلتقي 

الرئاسات العراقية الثالث، باإلضافة إىل وزير 

الدفاع العراقي«.

ويف وقت ســابق أعلــن مصدر عراقي عن 

زيارة لوفد سعودي رفيع إىل العاصمة بغداد، 

يف زيارة هي األوىل من نوعها.

ي:  خامن
الفلسطينيون 
أينما كانوا هم 

جسد واحد
اإليراين  املرشــد  قــال 
الســيد عــيل خامنئي إن 
يف  سواء  الفلســطينيني 
غــزة أم يف القدس أم يف 
وســواء  الغربية  الضفة 
املحتلة  األرايض  يف  كانوا 
عام 1948 أو يف املخيامت 
فإنهم »يشكّلون بأجمعهم 

جسداً واحداً«.
خامنئــي  وشــدد 
عــىل أهميــة أن يتجــه 
إىل  الفلســطيني  الشعب 
»اســرتاتيجية التالحــم، 
بحيث يدافع كّل قطاع عن 

القطاعات األخرى«.
وأشــار إىل أّن الشــاب 
الفلسطيني الذي كان يدافع 
بالحجارة  يوماً  نفسه  عن 
ها هــو اليوم »يــرّد عىل 
العدو بإطــالق الصواريخ 

الدقيقة«.
ويف هذا الســياق، دان 
رئيــس مجلس الشــورى 
اإليراين محمد باقر قاليباف 
اإلرسائيليــة  »الجرائــم 
املتواصلــة ضد الشــعب 
و«انتهاك  الفلســطيني«، 

.» حرمة املسجد األق
الكيان ال  وتابع: »هــذا 
يلتــزم بحقوق اإلنســان، 
ونراه يرتكب الجرائم يومياً 
ضد الفلســطينيني، ولكن 
سؤالنا هو أين هي حقوق 
اإلنســان العاملية من هذه 
الجرائم ومل ال تفعل شيئاً؟ 
ملاذا ال تقول املحافل الدولية 

شيئاً؟

األولـــى« »أشــهــره  فــي  بــايــدن  .. شعبية  ــا  ــاألرق ب
بعــد أقــل من 5 
دخوله  من  أشــهر 
األبيــض،  البيــت 
أبــدى 63 باملئة من 
رضاهم  األمريكيني 
عــن أداء الرئيــس 
بايــدن حتى  جــو 
استطالع  وفق  ن،  ا
أنباء  أجرتــه وكالة 
»أسوشــيتيد برس« 
بالتعــاون مع مركز 
أبحــاث الــرأي يف 
شــيكاغو،  جامعة 
نتائجــه  وأعلنــت 

االثنني.
وتكشــف هــذه 

النسبة عن زيادة نقطتني مئويتني يف شعبية 
بايدن، قياسا بأواخر مارس املايض.

ووجــد االســتطالع أن 96 باملئــة مــن 
الدميوقراطيــني و62 باملئة من املســتقلني 
و23 باملئــة من الجمهوريني الذين شــملهم 
االســتطالع، راضون عن أداء بايدن يف أول 3 

أشهر كاملة له يف منصبه.
كام أظهر أن »األمريكيني لديهم شعور متزايد 
ل بشــأن نهج البــالد«، حيث قال 54  بالتفا
باملئة إن الواليات املتحدة »تسري عىل الطريق 
الصحيح«، مقابل 44 باملئة ممن يعتقدون أنها 

»تتحرك يف املسار الخطأ«.
وتعتب عالمــة 54 يف املئة األعىل يف أي 
رد عىل السؤال ذاته، يف جميع االستطالعات 

التي أجرتها املؤسستان منذ عام 2017.
ووفق االستطالع، فإن موافقة األمريكيني 
عىل أداء بايــدن، يدعمها تعامله مع جائحة 
فريوس كورونا املســتجد والرعاية الصحية 

واالقتصاد.
ووافق 71 باملئة من األمريكيني، مبن فيهم 

47 باملئــة من الجمهوريني، عىل أداء بايدن 
فيام يتعلق بجائحــة كورونا، التي جعلها 
الرئيس األمرييك محــور أجندة إدارته منذ 
توليــه منصبه، فدفع باتجاه تدابري اإلغاثة 
االقتصادية وتكثيف إنتا اللقاح وتوزيعه.

وأبــدى 57 باملئة مــن األمريكيني رضاهم 
عــن طريقة تعامل بايدن مع االقتصاد، بينام 
هم،  عارضهــا 42 باملئة من املســتطلعة آرا
فيام وافق 62 باملئة عىل أداء بايدن يف مجال 

الرعاية الصحية.
السالح والهجرة

وظهــر عدم رضا األمريكيني عن أداء بايدن 
يف قضيتني، هام سياسة السالح والهجرة.

ففيام يتعلق بالبنــادق، كان 48 باملئة من 
األمريكيــني راضون عن تعامــل الرئيس مع 

القضية، مقابل رفض 49 باملئة.
واتخــذ بايــدن خطوات لقمع ما يســمى 
»البنادق الشــبحية«، وهي املصنوعة منزليا 
وال تحمل أرقاما تسلســلية وال ميكن تعقب 

مصدرها.

واملــقــاومــة للقدس  نــصــرة  فلسطينية  ومــســيــرات  ل  ــ االحــت مــع  مــواجــهــات 

طــــــــــــــهــــــــــــــران: املــــــــــــفــــــــــــاوضــــــــــــات مــــــــــــع الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة مـــــســـــتـــــمـــــرة

جابــت مســرية جامهرية 
فيها  شــارك  الخليل  شــوارع 
املئات من الفلســطينيني نرصة 
ورفع  وللمقاومــة،  للقــدس 
املشــاركون يف املسرية األعالم 
الفلســطينية ورايات املقاومة 
هاتفــني للمقاومــة والقدس 
واملســجد األقــ ومطالبني 
بالوحدة الوطنية واالتحاد خلف 

املقاومة.
وبعد املســرية، اعتدى جنود 
املنتفضــني  االحتــالل عــىل 
الفلســطينيني بإلقــاء القنابل 
عليهم،  والصوتيــة  الغازيــة 
فدافع الشبان الفلسطينيون عن 
أنفســهم برشق قوات االحتالل 

بالحجارة والزجاجات الفارغة.
كام خرجت مظاهرات حاشدة 

دعــاًم للقدس املحتلة يف النارصة، وشــفاعمرو، ويافا، 
وأم الفحم، وعــني ماهل، وطمرة، وباقة الغربية، ومجد 
الكروم، وعّرابة، وشقيب السالم والبعنة والزرازير، واللد، 
والرملــة، وكفر كّنا، وجلجوليــة، وكفر مندا، وجديدة - 

املكر، وكفر قرع ويف بلدات أخرى.
واعتقلــت الرشطة اإلرسائيلّية خاللها، العرشات، كام 
أصيب متظاهرون آخرون، إثر استنشــاق الغاز املســيل 

للدموع، وبالرصاص املغلّف باملطاط.
وجاء ذلك فيام استشــهد الشاب مو مالك حسونة 
)25 عاماً( وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها متوســطة، 

بنريان مستوطن يف مدينة اللد، وذلك خالل قمع الرشطة 
لالحتجاجات.

وأغلقت بسبب املظاهرات شوارع يف البلدات، وشهدت 
بلدات مواجهات مع الرشطة اإلرسائيلية التي عمدت إىل 
تفريــق املتظاهرين، مســتخدمًة قنابل الصوت، وقنابل 

الغاز املسيل للدموع يف بعض البلدات.
هذا وأصيب أكرث من 64 فلســطينياً بالرصاص الحي 
واملطــاط خــالل املواجهات التــي دارت يف كافة نقاط 

التامس مع االحتالل يف الضفة.
وقالت وزارة الصحة أن مستشــفى الخليل الحكومي 
وصله 7 إصابات بالرصاص الحي و10 بالرصاص املعدين 

املغلــف باملطــاط و10 جــراء 
استنشاق الغاز املسيل للدموع.

ويف رام الله أصيب 9 شــبان 
بالرصــاص املعــدين املغلــف 
باملطاط نقلت ملجمع فلســطني 
املستشــفى  ووصل  الطبــي، 
امليداين يف قلنديــا 37 إصابة 
بالرصــاص املعــدين املغلــف 

باملطاط
هذا وشهدت مناطق متعددة 
يف الداخل الفلســطيني املحتل 
تظاهــرات عديدة مــن الجليل 
إىل الرملــة واللد وكفر كنا وب 
دعامً  الضفــة  ومدن  الســبع 
مع  أيضاً  بالتزامــن  للقــدس، 
ورشطة  املستوطنني  اعتداءات 

االحتالل بحقهم.
متظاهــرون  وأنــزل 
فلســطينيون يف مدينة اللــد الواقعة عىل 38 كم 
شامل غريب القدس العلم اإلرسائييل، ورفعوا العلم 

الفلسطيني مكانه.
وأفادت  معلومات صحافية عن اســتهداف مستوطن 
إرسائييل لشبان فلسطينيني يف اللد ما أدى لسقوط شهيد 
هو »محمد نصري، كام تحدثت وسائل إعالم إرسائيلية عن 
إصابة 3 شــبان بإطالق نار يف اللد أحدهم إصابته بالغة 

خر حرجة. وا
وخرجــت تظاهــرات حاشــدة يف مختلف املدن 

العربية.

وقال جون كرييب إن 13 قاربا إيرانيا اقرتبوا برسعة فائقة 
وبعشــوائية من القطــع الحربية األمريكيــة التي كانت يف 
املنطقــة، من بينها املدمرة »يــو إس إس مونرتاي«، وغواصة 

وسفن أخرى.
وأوضــح أن البحريــة األمريكية »ترصفت بشــكل مهني، 
ووجهت إنذارا للقوارب بعدم االقرتاب، وعندما رفضت االمتثال 
لنــداءات بر املراقبة عىل إحدى الســفن الحربية األمريكية، 
اضطــرت البحرية إىل إطالق نحو 30 عيارا ناريا تحذيريا يف 

الهواء، مام حمل القوارب اإليرانية عىل االبتعاد«.
ورفض املتحدث باسم البنتاغون القول إن هذا األمر »موجه 
مبــارشة من طهران«، ورصح قائال إنه »ال توجد أدلة كافية« 
عــىل أن ترصف القوارب اإليرانية هو »أمر موجهة من النظام 

اإليراين ضد الواليات املتحدة«.
من جهتها، أصدرت العالقات العامة بالقوة البحرية لحرس 

الثــورة يف إيران بياناً توضيحياً، أشــارت فيه اىل أن »زوارق 
إيرانية رسيعة اقرتبت من ســفن تابعــة للبحرية األمريكية 
يف مضيق هرمز«. وجاء يف البيان اإليراين: »واجهت الســفن 
الدوريــة التابعة لبحرية الحرس الثــوري خالل أدائها املهام 
اليوميــة الحاليــة والعادية يف امليــاه اإلقليمية للجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية، 7 قطع بحرية أمريكية يف مضيق هرمز، 
قامــت بإجراءات غري مهنية مثــل تحليق املروحيات وإطالق 
القنابل املضيئة وإطالق النار عشوائياً بشكل استفزازي. وحدث 
ذلك مع مراعاة املسافة القانونية يف إطار التعليامت واألنظمة 
البحرية، حيث تم تحذير األمريكيني من ســلوكهم غري املهني 
واملحفــوف باملخاطر، وأن عليهم االلتــزام الصارم بالقوانني 
الدولية وقواعد املالحة البحرية يف مضيق هرمز االسرتاتيجي 
والخليــج«. وأضاف البيان أن »املتحدث باســم البنتاغون، من 
خالل الهروب إىل األمام وإطالق ادعاءات كاذبة وغري صحيحة 
حول الحادث، يسعى كعادته لإليحاء بحرصه عىل منع املخاطر 
وتفادي ســوء التقدير، بينام هؤالء األمريكيون بوجودهم غري 

املرشوع، أصبحوا مصدر عدم االستقرار والتهديد يف املنطقة«.
وختــم البيان بالتأكيد عىل أن »املدافعني األقوياء عن مضيق 
هرمز والخليج يعتبون أن الســلوك غري القانوين وغري املهني 
جانب، وخاصة أســطول القوة البحرية للجيش  والخطــري ل
من البحري لهذه املنطقة  اإلرهايب األمرييك، يشــكل تهديًدا ل
الحساســة، وهو خط أحمر، وبســالم وثقة تامني سيؤدون 
مهامهم، وهم عىل اســتعداد للرد عىل أي خطأ حســايب بعزم 

وشجاعة«.
سياســياً، أكد عيل ربيعي املتحدث باسم الحكومة اإليرانية، 
امس، عقد جولتني من املفاوضات مع اململكة السعودية، مشريا 
ر صحفي  إىل اســتمرارها حتى التوصل لنتائج. وخالل مؤ
يف طهــران، قال ربيعي »عقدنا جولتــني من املفاوضات مع 
الســعودية بني ممثلني حكوميني وبحثنــا املواضيع الثنائية 
واإلقليمية« وأشــار إىل أن املفاوضات كانت إيجابية »وهناك 
بوادر إيجابية« أيضا لحل الخالفات.ولفت املتحدث اإليراين أن 

املفاوضات مع الرياض ستتواصل حتى التوصل لنتائج.

يخضع رئيــس الوزراء البيطاين، بوريس 
جونسون، لتحقيق حول قضائه إجازة فاخرة 
يف جزر الكاريبي بعــد فوزه يف االنتخابات 
الترشيعية يف نهاية 2019، وفق ما كشــفته 
الســلطة املكلفة بضامن االمتثــال للقواعد 

البملانية يف البالد.
املحافــ ورشيكته كاري  الزعيم  وق 
ســيموندز، أعيــاد رأس الســنة يف جزيرة 
»موســتيك« الخاصــة يف أرخبيل غرينادين 

الكاريبي.
وكان بوريس جونســون قد أشار يف إعالن 
كشــف األصول عندما كان نائًبــا يف البملان، 
إىل أن هــذه اإلجازة التــي بلغت كلفتها 15 ألف 
جنيه إسرتليني )17400 يورو بالسعر الحايل(، 
مقدمة من رجل األعامل ديفيد روس، وهو متبع 

. للحزب املحاف
وأثار جونســون الغموض عندما نفى يف 

بدايــة األمر دفع هذا املبل قبل أن يرتاجع عن 
كالمه عىل لســان املتحدث باسمه ليؤكد أنها 

»ميزة عينية«.
وأشــارت الحكومة، يف وقت سابق، إىل أن 

ء تم الترصيح عنه يف اإلشهار. كل 
يــأيت ذلك فيام يتزايــد الضغط عىل رئيس 
الوزراء البيطاين الذي يواجه اتهامات تطال 
نزاهتــه والعالقة بني الســلطة واملكاســب 

الخاصة.
يف غضــون ذلك، كانت تحقيق قد فتح يف 
ويل أعامل تجديد شــقة بوريس جونسون 

يف داونن سرتيت.
ورغــم هذه الفضائح، فــاز االحزب املحاف 
بزعامــة جونســون يف االنتخابــات املحلية 
البيطانيــة التي جــرت يف 6 أيار وانتزع فيها 
منطقة هارتليبول )شــامل رشق(، أبرز معاقل 

حزب العامل.

شــرعــي ــر  ــي غ ــراً  ــاجـ ــهـ مـ  143 نـــقـــا   : لــيــبــيــا 
أعلنت السلطات الليبية أن زورقا تابعا لإلدارة 
العامة ألمن السواحل، أنقذ 143 مهاجرا غري 
رشعي، يحملون جنسيات مختلفة، يف عرض 

البحر.
ويف بيان لها، أشارت وزارة الداخلية الليبية 
إىل أن الــزورق نقل املهاجرين، وبينهم خمس 

نســاء، إىل نقطــة إنــزال املهاجرين مبيناء 
طرابلس البحري.

ولفتت الوزارة يف البيان إىل تقديم املساعدات 
اإلنسانية والطبية للمهاجرين، واتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيالهم، وتســليمهم لجهاز مكافحة 

الهجرة غري الرشعية.

ــاوال ــى شــخــصــيــن حـ ــ عــل ــب ــق ال
األردن لـــى  ــا  ســوري مــن  التسلل 

أكدت وكالة »عمون« نقال عن مصدر عسكري مسؤول، أن املنطقة 
العســكرية الشاملية أحبطت، امس، عىل إحدى واجهاتها، محاولة 

تسلل شخصني من األرايض السورية إىل األرايض األردنية.
وأشار املصدر إىل أنه تم تطبيق قواعد االشتباك، ما أدى إىل 
إلقاء القبض عىل املتسللني، وتحويلهام إىل الجهات املختصة.

وشــدد املصدر عىل أن القوات املســلحة األردنية - الجيش 
العريب، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة 
تهريب لحامية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث باألمن 

الوطني األردين.

بـــــــــــكـــــــــــى املــــــــســــــــيــــــــح 
ــا قـــــــرأ عـــــن لـــبـــنـــان ــ ــدم ــ ــن ــ ع

سورة. وعىل سرية العتمة:

3- طلــع وزيــر الكهرباء البارحــة وهو من بيت 

ننا  الغجر أو الغجري ما لّحقت أكنتب إســمو، وط

أننا عائدون إىل العتمة الشــاملة نعم عائدون نركّب 

بطّاريات بــكل غرفة ونشــحنها وبتصري اللمبات 

البيضاء معلّقة فوق كل باب. كان سعيداً هذا الغجري 

ويضحك عندما برّشنا. بتتذكّري العتمة قبل ما تتطلع 

روحك ع الســامء. لبنان صــار قاعد بعتمة القب ال 

جسداً له وال روح.

نعم يا أمي. اللســان يدور مثل الدواليب يف بالدنا 

وهــو أقوى من األرض والــرشف والتغيري والثورة. 

ألســنة ترغي يف حقول اللغات والســفارات وأمام 

املبعوثني يف العامل  لكّنها ألســنة بحاجة ملن يبيها 

لتصقل بشــكل الرياع أعني القلم الحاّد أو السبابة أو 

السيف أو البندقية يك يفهم الناس ويهّبون يف وجوه 

الهوالكيني.الحب مجار مليــاه الحريّة يف الحضارة، 

لكن الكتابــة صارت تافهــة يف والدات النصوص 

اللبنانية وتواريخها  ونظافتها  وثوراتها وعشــقها 

للقشور واملستنقعات الفاسدة قوالً وكتابًة ومامرسة 

ال تنسف املتســلّطني منذ ما قبل امليالد،. نحن نتمتم 

ونهــدل مثل ذكور الحامم الجائع يف الطرقات وفوق 

الرشفات وكأنّنا أقرب إىل حضارة الصوت غري املفهوم. 

ندوخ ونتقّيأ ونهذي فور صعودنا إىل منب أو شاشة 

بانتظار »البونس« .

يف البدء كانت الكلمة، قال املســيح )السالم عىل 

إسمو دعيه يقرأمن فلسطني ...إىل لبنان(. 

أجابــت: هو يــذرف دموعه اليــوم وكّل يوم عىل 

لبنان واللبنانيني وسياســييهم. بال القراءة إذن. ماذا 

تقولني؟ فاضت دموع املسيح بنهر األردن الذي غطّس 

وتعّمد فيه حزناً عىل بؤس أنسبائه وممّثليه وأبنائه 

والسالطني باسمه. 

كان يوّد القول: يف البدء كان اإلنسان املعدم الفقري 

الهائم فوق وجه لبنان، لكنه رأى الكلمة تتجرجر فوق 

ألســنتهم خلفه يف أرض النبؤآت واملعجزات خائبًة 

مذلولــًة فوق بيادر األبد...فــكان ال بّد له من تهديم 

وســهم بالســوط والصوت. انتهى  الهياكل فوق ر

اإلميان بلبنان.

لقد فلتت كلمته، وطارت حرّة، وهي تباع يف الزوايا 

والكنائس ثياباً مزركشــة وقبباً مذهبة وســلطات 

منهكة، وماذا بوســع املسيح أن يفعل إذا ما التهمنا 

هوالكــو وأوالده وأحفاده وأحفــاد أحفاده، والناس 

يرعون مثل قطعان لبنان األخرض الجميل ليبق لبنان 

املتعّفن منذ الدهور.

وتأتيني املواع من أّمي يف قبها الساموي:

»لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك« 

أو »املرء بأصغرية قلبه ولسانه«.

 تفلت املواع ويبقى اللســان حامالً بدايات الخلق 

ونهاياتها.

ليتنــا نلحق بِك أفضل من أن أنقل  لِك الحق ليتني

ألوف املشــاهد اإلنحطاطية التي تتكّدس أمامي يف 

لبنــان. كم غاب برش بســبب ألســنتهم وقد اختلّت 

موازينها؟  وكم انزلق رجال ونساء فوق ريق ألسنتهم 

نحو حبال املشــانق؟  وما زال هوالكو مذ غادرت هو 

الحاكم بأمر السامء ومعه أوالده الكرث. 

ــق ــ ــي ــ ــق ــ ــح ــ ــت ــ بـــــــــوريـــــــــ جـــــــونـــــــســـــــون الـــــــــــى ال
جـــــــــــــازة فـــــــاخـــــــرة فـــــــي الــــكــــاريــــبــــي ــب  ــ ــب ــ ــس ــ ب

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 
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ÆW�ÝRLK	 qC« …b¹bł

W½U?�√ v	≈ bO	UÐ ÷Ëd?F	« rK�ð

W??d??G	« w ‡ ÊUM³	 ¡U?Ðd?N??� d??Ý

WŁb×²�*« ≥∏ r�— l?MB	« WI³�*«

vM?³*« s� W???OÐd???G	« W???N???'« w

ÊUM³	 ¡U?Ðd?N??� W?�??ÝR* Íe??�d*«

Æt�dŠ sL{

≤∞≤±Ø¥Ø≤π w  ËdOÐ

ÂUF	« d¹b*« s� i¹uH²Ð

WÐU½ôUÐ W�d²A*« ÊËRA	« d¹b�

wMOMŠ n�«Ë ”bMN*«

≥≤± nOKJ²	«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈

UN?²³?ž— sŽ ÊUM³	 ¡UÐdN?� sKFð

¡«dA	 ÷Ëd?Ž Ã«—b²?Ý« ¡«dł« w

ÂËe	 ¡«u?N	« vKŽ Êö?LF?¹ s¹œÒd³?�

WD×0 ’U)« b¹d³²	« ÁUO� b¹d³ð

‚Ëc	« q?L??F???� w 5łË—b???O???N	«

ÆÍ—«d(«

„«d??²??ýù« w? 5³??ž«dK?	 sJ1

Áö?Ž« —u�c*« ÷Ëd?F	« Ã«—b²?ÝSÐ

d?²??œ s� W?�??�½ vKŽ ‰u??B?(«

‡ Ê«u¹b?	« W??×K?B??� s� ◊Ëd???A	«

W?I?³?�*« W?d?G	« w ‡ d?�	« W½U?�«

w WŁb???×??²???�*« ≥∏ r�— l?MB	«

Íe?�d*« vM³*« s� W?OÐd?G	« WN?'«

sL??{ ÊU?M³	 ¡UÐd??N???� W??�??ÝR*

o¹dÞ ‡ ÊUM³	 ¡UÐdN� vM³?� ¨t�dŠ

Á—b???� m?K³????� ¡U???I	 p?	–Ë d???N?M	«

Æ‰Æ‰Øμ∞∞∞∞Ø

W½U?�√ v	« bO	UÐ ÷Ëd?F	« rÒK�ð

W??d??G	« w ‡ ÊUM³	 ¡U?Ðd?N??� Òd??Ý

WŁb×²�*« ≥∏ r�— l?MB	« WI³�*«

vM?³*« s� W???OÐd???G	« W???N???'« w

ÊUM³	 ¡U?Ðd?N??� W?�??ÝR* Íe??�d*«

‡ ÊUM³	 ¡UÐdN?� vM³� ¨t�d?Š sL{

ÆdNM	« o¹dÞ

.b??I??²	 b??Žu??� d???š¬ Ê≈ ÎU??LKŽ

l�«u	« W?F?L'« —U?N½ u¼ ÷Ëd?F	«

W?¹U???????N?½ b?MŽ ≤∞≤±Ø∂Ø±± w?

q³� ±±\∞∞ WŽU�	« wLÝd	« Â«Ëb	«

ÆdNE	«

≤∞≤±ØμØ∑ w  ËdOÐ

ÂUF	« d¹b*« s� i¹uH²Ð

WÐU½ùUÐ W�d²A*« ÊËRA	« d¹b�

wMOMŠ n�«Ë ”bMN*«

≥¥≥ nOKJ²	«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 ÊöŽ≈

.eK²	 W??O?�u?L?Ž W?B??�UM� sŽ

iF³	 W¹UL(«Ë WÝ«d(«  U�bš

ÂU????F	« ‰ö?????š ‚ËbMB?	« VðU?J�

≤∞≤±

w?MÞu?	« ‚Ëb?M?B	« Íd???????−?¹

ÁUM³??� w wŽU??L??²?łô« ÊU??L??CK	

‡ œ«b?GÐ Ÿ—U?ý ‡  Ëd?OÐ w szUJ	«

WŽU?�	« ÂU9 w WŽ—e*« g?O½—u�

¡UFÐ—ô« Âu¹ s� nBM	«Ë …dýUF	«

≤∞≤±Ø∞∂Ø∞≤ t??????O?????? l�«u?	«

W??O?L??Ý—  U½ö??Ž«

W?Ðu?????????³?????????�  U?½ö?????????Ž« ‡ W?Ðu?????????³?????????�  U?½ö?????????Ž« ‡ W?Ðu?????????³??????????�  U½ö??????????Ž« ‡ W?Ðu?????????³?????????�  U?½ö?????????Ž« ‡ W?Ðu?????????³?????????�  U?½ö?????????Ž«

…uŽœ mOK³ð

¨ÊUM³	 q³?ł W¹«bÐ WLJ×?� Ê«

…dþUM?	« WM�U??¦	« W??d??G	« ¨7*«

W??ÝUzdÐ ¨W?¹—U??I?F?	« œu??I??F	UÐ

tK?	«b???³???Ž ‰U????L???ł w{U????I	«

Èb½Ë d?O??AÐ ¡ö?Ž 5O??{U?I	«Ë

…œU*« ÂU?JŠQÐ ö???L???ŽË qOK?šuÐ

»u?K?D*« u????????Žb?ð ÂÆÂÆ√Ø¥∞π

u??{ tK	«b??³?Ž ·“u??ł t	U??šœ«

—u?C×K	 W?�U�ô« q×?� ‰uN?:«

‚«—Ë« mK?³??²?	 W???LJ;« rK?� v	«

r?�— W¹—U??????I??????F?	« Èu?????Žb?	«

s?� W?????�U?????I*« ¨≤∞±≤Øμ∑∂∂

qO??L??�Ë ÷u?F??� Uðd??� 5Žb*«

UMO?łË VŽd?� UM¹“Ë Ãd? qO?�«Ë

rN?KO???�Ë W?DÝ«uÐ w?²???O???H?KÝ

t???łu?Ð ‰U???Š— l¹œË w?�U???;«

œu??³??Ž ‰U??A??O??� t??OK?Ž vŽb*«

r?N	U?????šœ« »u?KD?*« t?????łuÐË

sŽ t??HK�ð ‰U?Š wË ¨s?¹d?šü«

s� U�u¹ s¹d?AŽ ‰öš —u?C(«

mOK³??²	« d??³?²??F¹ d?A?M	« a¹—Uð

q� ÒbF¹Ë ôu�« r�U?×¹Ë ö�UŠ

rKI	« fOz— W?DÝ«uÐ t?O	« mOK³ð

rJ(« ¡U?M¦??²??ÝSÐ U??×??O??×??�

ÆwzUNM	«

rKI	« fOz—

Ê«uO� Ê«uO�

WOLÝ—  U½öŽ«

Demandons Comptable
pour le centre hospitalier
de Bhannes: 04/983770
Ext:1122 (Appelez-nous
de Lundi au Vendredi de
7,30  à 14,30 et tous les
samedis de 8:00 à 13:00)

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

÷ËdF�

ozU?Ý qL?Ž VKD?¹ w½UM³	 »U?ý

∞≥Ø∂∏≥π∑π∫  …d³š t¹b	

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 «—UIŽ

«b³FÐ

oIý

W	U?Š ‡ ±◊ ÂÆÂ≤∞∞ WIý lO?³K	

¨WO?�“U(« ö?Ið —U?� ‡ «bł …b?Oł

ÊU½u	U???� ¨©d??²??ÝU??�±® Âu½≥

¨UN?FÐ«uðË W�œU?š Wdž …d?HÝË

n?�u?????� ̈ 5?B??????H??????ł —uJ?¹œ

U?N	œU?F¹ U?� Ë« «b?I½ §≤μ∞\∞∞∞

∞≥Ø∂ππ∏∂π∫  wdB� pý

fL????š sŽ q?Ið ô W???O????�bM?H	«

Æ «uMÝ

w�bMH	« V¹—b²	« ‰U?LŽ« …—«œ« ‡≤

WKL?( W?OKC?ô« ∫ ©WŽU?Ý μ∞®

w Ë« ’UB²šô« w Á«—u²�b	«

◊d???ý W¹d???A???³?	« œ—«u*« …—«œ«

ô …d?³š ÆWÐuKD*« …d?³)« d?«uð

…—«œ« w??  «u?M??Ý μ s??Ž q?I??ð

r�� w W¹dA?³	« œ—«u*« WOLMðË

Æ‚œUMH	« bŠ« w V¹—b²	«

 U?????L?zU?????�Ë r?ŽUD?*« …—«œ« ‡≥

W?OKC_« ∫©W?ŽUÝ ∑μ® ÂU?FD	«

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

…d³)« d«uð ◊dý ’UB²šô«

μ sŽ q?Ið ô …d???³????š ÆWÐuK?D*«

ÆrFD� d¹bL�  «uMÝ

W????OKC????_« ∫‚œUM?H	« …—«œ« ‡ ¥

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

…d³)« d«uð ◊dý ’UB²šô«

μ sŽ q?Ið ô …d???³????š ÆWÐuK?D*«

Æ‚bMH	 ÂUŽ d¹bL�  «uMÝ

—U¹« ∂ s?� «¡bÐ  U???³KD?	« ÂÒb???Ið

UML??{ ≤∞≤± —U¹« ≥±Ë W¹U??G	Ë

W	e?½ ‡ W???OK?J	« Òd???Ý W½U????�√ w

‰ö???š p	–Ë ¨rO?¼«dÐ« ÊUDK?�	«

ÆwLÝd	« Â«Ëb	«

‡ ‰eM� …dÒÐb?� sŽ Y?×?³ð WKzU?Ž

ÊUJÝ s� ¨‰eM*« …—«œ« w …d?³š

U½u?�«— …bO?�	UÐ ‰U?Bðö	 Æ7*«

W??ŽU??�	« 5Ð ∞¥Øπ≤μ∞∞∞∫ 

ÿÆ»±\≥∞‡	« ‡∏\≥∞

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W??�d???A	 ÃU??²?½« d¹b??� »u?KD�

‡ q¹«d?B?Š w W?¹b¹b?Š ‰U?L?Ž«

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

‡ ∞πØ∑π∞πμ∞∫ 

∑∞Ø∞∏∞∞¥∑

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W¹—«œ«

WWWWŠŠŠŠUUUUOOOO����				««««    WWWWOOOOKKKK����    wwww    ddddžžžž««««uuuuýýýý    ÊÊÊÊööööŽŽŽŽ≈≈≈≈

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

WO½UM³K?	« WF�U?'« WÝUz— sKFð

…cðUÝ« l� b�UF²?K	 UN²łUŠ sŽ

w ’U?B??²?šô« »U??×?�« s�

U?????I?????Ë ‚œU?MH?	« …—«œ« r�?????�

∫WO	U²	«  ö¼RLK	

∫W?O??�bMH	« W??�b?)«  U??OMIð ‡±

w Á«—u²�b	« wK�U?( WOKCô«

…d³)« d«uð ◊dý ’UB²šù«

W??�b??)« w? …d??³??š ÆWÐu?KD*«

‰ULŽ

qO³ł

÷«—«

≤Â≤≥¥∞ ‡ Êu?B??(« ‡ qO??³?ł

W?F?œ §±μ∞\∞∞∞ ‡ ÂU?Ž o¹dÞ

…d????²???? Î«b????I?½ §≥∞\∞∞∞ v	Ë«

w�U??³	«Ë d??N?ý« W??²??Ý ÕU?L??Ý

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

∞≥Ø≤∞≥≥μμ∫‰UBðö	

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

»uM'«

÷«—«

U??²??ŠU??Hð w qF?Ð ÷—« lO??³K	

d????F???Ý ¨ÂÆÂ¥∂∞∞∞ ¨»u?M'«

pý t	œU?F¹ U� Ë« d²?*«Ø§∑ d²*«

‡ ∞±Ø≤μ∏∏±μ ∫ —ôËb??????	U?????Ð

∞≥Ø≥≤¥∞∂π ‡∞≥Ø∂∂∂≤±≥

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ŸUI³	«

÷«—«

v	Ëô« Wł—b	« s� W?OŽ«—“ ÷—«

d????L????Š_« d¹œ 5Ð  U????F?¹≈ w

¨ÂU?????F	« o¹d?D	« v?KŽ p?³K?FÐË

¨ÁU?O?� U?N??O? b?łu¹ ÂÆÂ n	«∏∞

t	œU?F¹ U?� Ë« ÂÆÂØ§±∞ d?F?�	«

∫‰U???????????????????B?ðö??	 —ôËb??	U??Ð

‡ ∞±Ø≤μ∏∏±μ

∞≥Ø≥≤¥∞∂π ‡∞≥Ø∂∂∂≤±≥

—U−¹û	

W?ýËd?H?� f�u	 W?I?ý —U?−¹û	

¨U?O½u?	uÐ WÐU?ž ̈ nO??B	« rÝu*

s� ö?????O????? sL?????{ w{—« Æ◊

W?????I¹b?????Š ´ ÂÆÂ≥∞∞ ¨5I?ÐUÞ

ÂU?Ž o¹dÞ ¨dÐuM?B	UÐ WÞU?×?�

∞≥Øμ∂∂≤±∂∫ 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 U�dH²�

5�b�²�� —«d

Ismail w	U?�u?B?	« q�U?F	« Òd?

Èb?	 Mohamed Abdillahi
∞πØ∂¥∞≤≤∞∫  t�Ëb��

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Anise WOÐuOŁô« WK�UF	« XÐd¼

‰eM� s� Muletu Wemisho
∞≥Ø≥∑¥±π± UNO�Ëb��

‰ÆÂÆ‘ Ê«uš« wKO³ł W�dý wL¼U�* WNłu� …uŽœ

W¹uMÝ W¹œUŽ WO�uLŽ WOFLł bIF�

‰ÆÂÆ‘ åÊ«u?š« wK?O?³?łò W?�d??ý …—«œ« fK−?� ·d??A?²¹

w W�dAK	 W¹uM?Ý W¹œUŽ WO�uL?Ž WOFLł b?IŽ v	« rJðuŽbÐ

W¹œU?(« W??ŽU?�	« ÂU9 w p	–Ë ¨«b??O?� w szUJ	« U?¼e?�d?�

¨¥Ø∂Ø≤∞≤± t?O? l�«u	« W?F?L'« Âu¹ d?Nþ q³?� s� …d?A?Ž

∫w	U²	« ‰ULŽô« ‰Ëbł —«d�«Ë WA�UM�Ë ”—b	

WM�	 W??�d?A	« ‰U?L??Ž« sŽ …—«œô« fK−?� d¹d??Ið …Ëöð ©±

s� ±μ∏ …œU*« ÂU?JŠô ÎU??I???Ë …—«œô« fK−??� d¹d???IðË ≤∞±π

wÝUÝô« W?�dA	« ÂUE½ ÂUJŠQÐ ö?LŽ 5LEM*« …—U−?²	« Êu½U�

¨W¹d³	« …—U−²	« Êu½U� s� ±∞±Ë ±∂≥ ¨±∂± œ«u*«Ë

WLEM*« WO	U*« ≤∞±π WM�	 W³�«d*« ÷uH� d¹—UIð …Ëöð ©≤

s� ±∞±Ë ±∑μ 5ðœU*«Ë wÝUÝô« W�d?A	« ÂUE½ ÂUJŠQÐ ÎöLŽ

¨W¹d³	« …—U−²	« Êu½U�

ÕUÐ—ô« »U????�???ŠË W???O½«e????O*«Ë œd???'« vK?Ž ŸöÞô« ©≥

 UÐU?�ŠË W?O½«e?O?� vKŽ W?�œUB*« ¨≤∞±π WM�?	 dzU�?)«Ë

¡U?C??Ž« W?�– ¡«d?Ð«Ë ≥±Ø±≤Ø≤∞±π w W?u??�u*« W?�d??A	«

¨p	c	 W³�M	UÐ t�Oz—Ë …—«œô« fK−�

 «uMÝ ÀöŁ …b* W?�dAK	 b?¹bł …—«œ« fK−?� »U�?²½« ©¥

¨≤∞≤≥ ÂUF	 W�dA	«  UÐU�Š vKŽ W�œUB*UÐ wN²Mð

wKO?³?ł W?ŽuL?−?� W?�dý s?� q� ‰UG?ý« vKŽ W?I?«u*« ©μ

©—u?ý ·Ë«® d?O?²?OÐu?ł W?�d?ýË ‰ ÆÂÆ‘ U?O?I¹d?« W?CÐU?I	«

W???ID?M� s� ±∂±≥ r?�— —U???I???F	« s?� μ r�— r�???I?K	 ‰ÆÂÆ‘

‰ÆÂÆ‘ Ê«u?š« wKO?³?ł W?�d?A	 b?zU?F	« W¹—U?I?F	« ÊU?�d?�b	«

¨qÐUI� Í« ÊËœË ÕUL�	« qO³Ý vKŽ ULN	 e�dL�

q³?� s� W?�d?AK	 W?Šu?ML*« W?O?d?B*«  ôU?HJ	« ‰u?³?� ©∂

W?�d?ýË ‰ÆÂÆ‘ ÊUM³	 W?CÐU??I	« wKO?³?ł W?Žu?L?−?� W?�d?ý

·—U?B*« `	UB	 ‰ÆÂÆ‘ ÊU?�KO³	« W?�dýË ‰ÆÂÆ‘ uJO?ł—«

W½UL{ p	–Ë ¨ÊUM³	 w ŸÆÂÆ‘ wÐdF	« pM³	« UNM�Ë WO½UM³K	«

·—U?B?LK	 Vłu?²?²?Ý w²	«Ë W?³?łu?²*«  U?�«e?²	ô«Ë Êu¹bK	

W�dA	« W�cÐ …—u�c*«

¨≤∞±π WMÝ ZzU²½ ’uB�Ð ÂeK¹ U� d¹dIð ©∑

¨≤∞≤∞ WM�	 W�dAK	 W³�«d� ÷uH� 5OFð ©∏

fK−?� q³??� s� W?ŠuML*« hO?š«d?²	« v?KŽ W?�œU?B*« ©π

…—U??−?²	« Êu?½U?� s� ±μ∏ …œU??LK	 ÎU??I??Ë ≤∞≤∞ WM�	 …—«œô«

¨W¹d³	«

…—U−²	« Êu½U� s� ±μπ …œULK?	 ÎUIË hOš«d²	« ¡UDŽ≈ ©±∞

¨≤∞≤∞ WM�	 W¹d³	«

ÆW�dH²� —u�« ©±±

Íd¹dIð vKŽ W?�dA	« e�d� w lKD¹ Ê« r¼U?�� qJ	 sJ1Ë

W??L?zU??� vKŽË W???³??�«d?*« ÷u??H??� d?¹—U??IðË …—«œô« fK?−??�

Êu½U� s� ±π∑ …œULK	 ÎU?IË UNMŽ ÎU�?�½ cšQ¹ Ê«Ë ¨5L¼U�*«

ÆW¹d³	« …—U−²	«

Â«d²Šô« ozU ‰u³IÐ «uKCHðË

ÂUF	« d¹b*« ≠ …—«œù« fK−� fOz—

wKO³'« Vł— bL×� Íe�— bL×�

wKO³ł WŽuL−� W�dý wL¼U�* tNłu� …uŽœ

‰ÆÂÆ‘ UOI¹d	« WCÐUI�«

W¹uMÝ W¹œUŽ WO�uLŽ WOFLł bIF�

WCÐUI	« wKO³?ł WŽuL−�ò W�d?ý …—«œ« fK−� ·dA²¹

W¹œUŽ WO�u?LŽ WOFLł bIŽ v	« rJðu?ŽbÐ ‰ÆÂÆ‘ åUOI¹d«

p	–Ë ¨«b?O� w szUJ	« W?�dA?	« e�d?� w W�d?AK	 W¹uMÝ

l�«u	« W?FL?'« Âu¹ ÕU³?� s� …dýU?F	« WŽU?�	« ÂU9 w

‰U?LŽô« ‰Ëb?ł —«d�«Ë W?A?�UM�Ë ”—b	 ¨¥Ø∂Ø≤∞≤± tO?

∫w	U²	«

WM�	 W?�dA	« ‰U?L?Ž« sŽ …—«œô« fK−� d¹d?Ið …Ëöð ©±

s� ±μ∏ …œU*« ÂUJ?Šô ÎU?I?Ë …—«œô« fK−??� d¹d?IðË ≤∞±π

W??�d??A	« ÂUE½ ÂU?JŠQÐ ö??L??Ž 5LE?M*« …—U??−??²	« Êu½U??�

…—U??−??²?	« Êu½U??� s� ±∞±Ë ±∂≥ ¨±∂± œ«u?*«Ë wÝU??Ýô«

¨W¹d³	«

W?O	U?*« ≤∞±π WM�	 W?³??�«d*« ÷u?H?� d¹—U??Ið …Ëöð ©≤

±∑μ 5ðœU*«Ë wÝUÝô« W�dA	« ÂUE½ ÂUJŠQÐ ÎöLŽ WLEM*«

¨W¹d³	« …—U−²	« Êu½U� s� ±∞±Ë

ÕUÐ—ô« »U???�??ŠË W??O½«e???O*«Ë œd??'« v?KŽ ŸöÞô« ©≥

 UÐU�ŠË WO½«eO?� vKŽ W�œUB*« ¨≤∞±π WM�	 dzU�)«Ë

¡U?CŽ« W?�– ¡«dÐ«Ë ≥±Ø±≤Ø≤∞±π w W?u?�u*« W�d?A	«

¨p	c	 W³�M	UÐ t�Oz—Ë …—«œô« fK−�

ÀöŁ …b* W??�d???AK	 b¹b??ł …—«œ« fK?−??� »U??�??²½« ©¥
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األربعاء 12 أيّار 2021

ر »الجنتلمان« البطل زياد بستاني: العداء املخ
منصات تتوي عديدة وميداليات ملّونة بالجملة
مشاركات محلية ودولية ...وتدريباتي يومية

جالل بعينو

عشق العداء املخرضم املهندس زياد بستاين رياضة 
العــاب القوى وخاصة الجري  منــذ نعومة اظافره 
الشانفيل)ديك  األلعاب« يف مدرسة  »ملكة  ومارس 
املحدي( التي ترعرع فيها مع شقيقه غازي بستاين 
الذي بــرز كالعب ممّيز مهاجم يف  كرة ســلة يف 
عدد من األندية ويف صفوف منتخب لبنان وشــارك 
كالعب يف بطولة العامل التي جرت يف انديانابوليس 
)الواليــات املتحدة( يف العام 2002 ويشــغل غازي 
منصب مدير املنتخبات الوطنية يف اتحاد كرة السلة 

منذ سنوات عدة.
 ولد زياد بستاين يف العام 1964 ومسقط رأسه 
الجّيه ويف بداية عمره مارس الجري للمســافات 
املتوسطة وعدد من مسابقات  العاب القوى تحت 
ارشاف املدربني انطوان سبعيل وكايب عربجي  ثم 
ما لبث أن توّقف عن مامرســة الركض لسنوات 
طويلة فأحــّس بفقدان أمر ما خالل ســنوات 

توقفه عن مامرسة الرياضة التي أحبها.

 الحنني فالعودة 

ويف العــام 2001 ،قرر بســتاين العودة اىل 
الجري بصورة شــبه  وبدأ مبامرســة  املضامر 
يومية اضافة اىل مامرســة رياضتي الدراجات 
الهوائية والسباحة يف البحر.وبدأ بستاين،خريّج 
الجامعة األمريكية يف بريوت  مع شهادة مهندس 
،يشارك يف البطوالت واملسابقات وصعد  كهربا
مرات عدة اىل منصــة التتويج وحصد ميداليات 
ملّونة ومن آخر انجازاته احرازه املركز الثالث يف 
فئته العمرية باملاراتون األخري الذي أقيم منذ فرتة 
مسجالّ 3 ساعات و29 دقيقة مع العلم أن افضل 
نتيجة  له يف ســباق نصف املاراتون هي ساعة 
وثالون دقيقة .انضم املهندس بستاين،الذي ميلك 

هدوءاً الفتاً عندما تحاوره مع بســمة 
ال تفارقــه ورصاحة الفتــة من دون 
القدامى«  ، اىل نادي »العدائني  مواربة 
الذي أّسســه والذي كان يرئسه العميد 
الراحل فرنســوا جينادري وما زال يف 
صفوف النادي عينه الذي تبّدل اســمه 
اىل نــادي االيليت الذي يرئســه حالياً  
الدكتور أحمــد خليفة)امني رس اتحاد 
منصب  بســتاين  الرتياتلون(.وتبــّوأ 
سابقة  مرحلة  يف  النادي  رئيس  نائب 
احرازه  انجازاته  يف عهد خليفة.و من 
املركز األول بفئته العمرية )55 ســنة 
وما فــوق( يف مســابقة الرتياتلون 
الحــراز كأس قائد الجيش الســنوي 
الرتياتلون  اتحــاد  نظّمه  الذي  الثامن 
منذ فرتة يف بريوت ليضاف هذا اللقب 
اىل سلسلة االلقاب التي سبق واحرزها 

خالل مسريته الحافلة بالنجاحات.

ة   مشاركة دا

بهدوئه  بستاين  يقول  منافســيه  ابرز  وحول 
الالفت«ابرز املنافســني يف فئتــي العمرية هام 
الرياضيني  اما  وياســني عربية  نخول  شــكري 
ايضاً فعىل رأســهم  العمرية  البارزين يف فئتي 
تيريي دو بوال وحســن عيتاين«.دولياً، يشــارك 
بستاين ســنوياً يف »الرتياتلون األوملبي« ملدينة 
ماملو )الســويد(  اىل جانب مشاركته يف نصف 
األمريكية(  املتحدة  )الواليات  نيوجري ماراتون 
حيث اعتبه »أجمل ســباق شاركت به يف حيايت 
وسّجلت فيه ســاعة و30 دقيقة«.وعن اصعب 
ســباق يجيب املهندس بستاين من دون ترّدد«انه 
42 كلم« وواظبت  سباق املاراتون ومسافته  195
عىل املشاركة يف ماراتون بريوت سنوياً«.يتدرب 
بســتاين »خمس مرات جري اسبوعياً وسباحة 

يومياً مــن دون توّقف يف البحر مع مامرســة 
رياضة الدراجات الهوائية مرة يف األسبوع«.

عالقة ممتازة 

ووصــف بســتاين العالقــة مع وســط  
الرتياتلون وعامل ألعــاب القوى بالـ«ممتازة، 
فالجميــع اصدقا وانا عــىل تواصل معهم 
ة« .وبالنسبة للسباق املقبل يجيب  بصورة دا
جمعية  ستنظمه  الذي  الســباق  بستاين«انه 
بريوت ماراتون يف 23 ايار الجاري وسأشارك 
نتيجة  املاراتون وآمل تحقيق  يف سباق نصف 
جيدة فيه وملا ال الصعــود اىل منصة التتويج 
ألننــي اتحرض بصــورة يومية للمســابقات 
األكواتلون  .كام سأشارك يف مسابقة  املقبلة 
يف 6 حزيران املقبل ويف مســابقة   ستقام 
يف الناقــورة يف ترشيــن الثــاين املقبل من 
الرتياتلون  اتحاد  تنظيم 
ان  اىل  اشــري  ان  وأود 
سنة   50 العمرية  الفئة 
أقوى  من  هي  فوق   وما 
بشهادة  العمرية  الفئات 
الختام  الجميــع«.ويف 
وّجه بستاين نداءاً البعاد 
السياســة عن الرياضة 
كل  تفسد  السياسة  ألن 
رسالة  فللرياضة  ء 
ابعاد  وعلينــا  ســامية 
)رّدد  السياســة عنهــا 

الجملة مرتني(.

د السباقات يا بستا بط   البطل 

د السباقات بستا يرك خ ا و ركز ا تتوي بستا يف ا

ــــــــــــة ــــــــــة اللبنانيـــ ــ ــــــــــة األوملبيـــ ــ ــــــــــررات اللجنـــ ــ مقـــ
األوملبية  للجنــة  التنفيذية  اللجنــة  عقدت 
برئاسة    2021/05/6 بتاريخ  جلسة  اللبنانية 
رئيســها الدكتور بيار جلــخ وحضور األعضاء 
يف مقر اللجنة مبنطقة بعبدا وإستهلّت بكلمة 
ترحيــب من رئيــس اللجنة الذي أثنــى وقّدر 
غالياً للجهــود التي تبذل من قبل أعضاء اللجنة 
والسعي الحثيث إلنجاح مفهوم العمل الجامعي 

واملؤسسايت.
الدكتور جلخ األعضاء مبضمون كتاب  وأبل 
الشــكر الذي ورد من رئيس إتحاد الفروســية 
اللواء ســهيل خــوري رداً عىل قــرار اللجنة 
التنفيذية برتشيحه لتجديد عضويته يف املكتب 
التنفيذي للجنة الدولية أللعاب البحر املتوسط ) 
CIJM ( متمنياّ التوفيق له عىل مستوى التمثيل 

اللبناين املرشّف.
بعد ذلك تال األمني العام للجنة العميد املتقاعد 
حسان رستم محرض الجلسة السابقة ثم ناقش 
املجتمعــون جدول األعامل وإتخــذت القرارات 

املناسبة وأبرزها :
1  مشاركة رئيس اللجنة الدكتور بيار جلخ 
واألمني العام العميد املتقاعد حســان رستم يف 
أعامل الجمعية العمومية ) غري العادية ( إلتحاد 
اللجان األوملبية الوطنيــة الفرنكوفونية والذي 
سيعقد عن بعد عب تطبيق ) زوم ( يف العاصمة 

الفرنسية باريس بتاريخ 22 حزيران 2021 .
2  اإلطالع من عضــو اللجنة رئيس لجنة 

التضامن والبعثــة اللبنانية إىل أوملبياد طوكيو 
2020 املهنــدس مــازن رمضــان عــىل آخر 
التحضريات للمشاركة يف هذا الحدث واملتابعة 
اليومية مــع الجهات املعنيــة الخارجية ومع 
اإلتحــادات الرياضية املحلية والتي ستشــارك 
ألعابهــا يف األوملبياد واملواكبــة لكل الالعبني 
والالعبات خصوصاً من تأهل والذين يتحرضون 

ملباريات تأهيلية مرتقبة .
3  تســمية عضو اللجنة وليــد الدمياطي  
)ضابط إتصال ( عــن اللجنة األوملبية اللبنانية 
بناء لطلب اللجنة األوملبية الدولية للمشــاركة 
يف ندوة بعنوان : »منع التالعب باملسابقات عب 
األوملبية  اللجان  إتحاد  ينظمها  والتي  اإلنرتنت« 
الوطنية العربية بتاريخ 29 حزيران 2021 عب 

تطبيق )زوم(.
4  املوافقــة عىل طلب إتحــاد التزلج عىل 
نســة ماري كريوز للحصول  الثلج ترشــيح ا
عىل شــهادة برنامج » املاجستري » ) الدراسات 
األوملبيــة  - التعليم األوملبــي  إدارة األحداث 

األوملبية ( للعام الدرا 2021 /2022 .
5  املوافقة لرشكة » ليبان بوست »  إستخدام 
الشــعار الخاص باللجنة األوملبية الدولية عىل 
العادي الذي ستقوم بتصميمه  الطابع البيدي 
بناءاً لقرار وزيراإلتصاالت رقم 1/81 تاريخ 25 
: األلعاب  شــباط 2020 وإصداره تحت عنوان 

األوملبية طوكيو2020 .

ــ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وســـــــــتـــــــــبـــــــــروك يــــــــدخــــــــل الـ
ــل دابــــــل« ــ ــب ــ ــري ــ ـــ«ت ــ ــي ال ــ ــم قـــيـــاســـي فـ ــ ــرق ــ ب

دخل راسل وستبوك نجم واشنطن ويزاردز 
تاريخ دوري كرة السلة األمرييك للمحرتفني 
من بابه الواســع بتحقيقه الـ »تريبل-دابل« 
للمــرة الـ 182 يف مســريته، محطامً الرقم 
القيا الســابق بحوزة األسطورة أوسكار 

روبرتسون والذي بقي صامداً 47 عاماً.
ومل يحل انجاز وســتبوك دون خســارة 
فريقه بفــارق نقطة أمــام أتالنتا هوكس 

124-125 اإلثنني.
وكان وســتبوك عادل رقم روبرتســون، 
العب ميلــوويك باكس الســابق، مع 181 
»تريبل-دابل« )عرشة أو أكرث يف ثالث فئات 
احصائية( السبت أمام إنديانا بيرسز )133-

132 بعد التمديد(، قبل أن يحطمه بعد يومني 
أمام هوكــس قبل 8 دقائــق و33 ثانية من 

صافرة نهاية املباراة.
واشتمل انجاز وســتبوك عىل 28 نقطة 
ريرة حاسمة و13 متابعة، بعدما بات  و21 
من املؤكد أن ينهي املوسم مع معدل »تريبل-

دابل« يف كل مباراة، ليســري عىل النهج ذاته 
يف أربعة من املواســم الخمسة املاضية، ما 
ســمح له بتجاوز الرقم السابق لروبرتسون 

الذي ظل صامداً منذ العام 1974.
وانهــال املديح عــىل وســتبوك، فهنأه 
صاحــب الرقم القيا الســابق من خالل 
رسائل مسجلة تم بثها عىل قناة »أن يب ايه«، 
الرابطة آدم ســيلفر إىل  كام انضّم مفّوض 

كوكبة من الالعبني السابقني والحاليني أمثال 
إيرفني »ماجيك« جونســون وباتريك إيوين 
وليبون جيمس والــرصيب نيكوال يوكيتش 

والسلوفيني لوكا دونتشيتش.
قال وستبوك الذي حقق الـ »تريبل-دابل« 
الـ 36 له هذا املوسم، يف نهاية املباراة »عادة 
ال أحب أن أربت عىل ظهري، لكني ســأفعل 
ذلك الليلة«، مضيفــاً »أنا مم جداً لكل من 

سبقني«.

 »إنها مجرد نعمة« 

وتابع ابن الـــ 32 عاماً الذي ما زال أمامه 
عدة مواســم لتعزيز رقمــه القيا »إنها 
مجرد نعمة.. تضع الكثري )من املجهود( يف 

املباراة«.
وأردف »أن يتــم ذكر اســمي مع العبني 
أمثال أوسكار، )إيرفني( ماجيك )جونسون(، 

جايسون كيد. هو أمر مل أحلم به أبداً«.
وأثنى مدرب ويزاردز سكوت بروكس عىل 

.» انجاز العبه واصفاً اياه بانه »استثنا
ء عظيم بالنســبة له. ال  وقال »هــو 
ء«، مضيفاً  ميكنــك أن تأخــذ منــه أي 
»الرجل من طينــة الفائزين. يجعل عامل كرة 
ال  أفضل.  الخارجي مكانــاً  والعامل  الســلة 
يستطيع الكثري من الالعبني القيام بذلك، وال 
ميتلك الكثري من الالعبني تأثريه داخل وخار 

امللعب«.

م »تحّدي تسّلق الصخور« ّ ATCLالـ  ين
ملركبات الدفع الرباعي االحد

ينظّم النادي اللبناين للسيارات والسياحة ATCL(( »التحّدي 
1 لعام  األول لتسلّق الصخور«    
4( األحد املقبل الواقع فيه  2021  ملركبــات الدفع الرباعي )4
16 أيار الجــاري يف بكفيا)النعص(.وأعلن النادي املنظّم عن 
اقفال باب املشــاركة يف املســابقة  عند الساعة الرابعة من 
بعد ظهر الجمعة 14 أيار الجــاري يف مكتب الراليات التابع 
للنــادي املنظّم يف الكســليك عىل ان يعلن النادي اســامء 
السائقني املشاركني يف املسابقة التي بدأت تلقى رواجاً كبرياً 
يف السنوات األخرية وبدأ النادي باعتامدها منذ سنوات ضمن 

روزنامة الرياضة امليكانيكية السنوية الحافلة بالسباقات .
وكالعادة، ســيتّخذ النادي املنظّم ،خالل املســابقة، كافة 

االجراءات للوقاية من جائحة »كورونا«.

ة ساب بو ا

تعيين كارال شاغوري رئيسة
UIM للجنة املساواة في االتحاد الدولي

الدويل  االتحاد  عنّي 
املائيــة  للمحــركات 
خــالل  مــن   UIM
العمومية  جمعيتــه 
األخرية رئيسة االتحاد 
للمحركات  اللبنــاين 
شاغوري  كارال  املائية 
املساواة  للجنة  رئيسة 
الدويل  االتحــاد  يف 
والتي تضــّم عدداً من 

الدول 
وكانــت اللبنانية 
ايليــدا نخول تبوأت 
هــذا املنصــب منذ 
ومن   2013 العــام 
يف  انقطــاع،  دون 

حني شاغوري رئيسة للجنة البيئة يف االتحاد الدويل.
كام ان لجنة املساواة تضم حاليا أيضا أعضاء كل من سامي 
أبو الشيخة من قطر، مونيكا ليوناردو من البتغال، دنيزبريس 
من نيوزيالنــد، نادزهدابيالييفا من روســيا، ايلديكوفارغا 

شنايدر من املجر وليفا تونينا من التفيا.
ويعتبهذا التعيني مبثابة شــهادة عــىل فعالية لبنان يف 
االتحاد الدويل، إذ ســبق له أن استضاف الجمعية العمومية 
يف العام 2018، كام أن رئيســة االتحاد واألعضاء الجدد ما 
زالوا يتابعون املســرية وبنفس الوترية السابقة عندما  كان 

األدمريال الراحل ادمون شاغوري رئيسا لالتحاد.

ي االتحا  ور م ر ا يسة االتحا  ر
يو اييلو  الدو االيطا را

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي مواجهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار والنجمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األنصـ
ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي كأس لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــررة بنهائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثأريـ

مة نصار والن خرية ب ا هة ا وا من ا

يســتضيف ملعب مجمع فؤاد شهاب يف 
جونية عــرص اليوم األربعــاء، نها كأس 
لبنان ملوســم 2020-2021، بني قطبي الكرة 

اللبنانية األنصار والنجمة.
ووصل األنصار إىل النها بعد فوزه عىل 
األهيل نبطية 6-1، ثم تجاوز شباب الغازية 

2-1، وتخطى فريق الب بهزميته 0-2.
ومــن جهته وصــل النجمــة إىل املباراة 
النهائية بعد فوزه عىل طرابلس 3-1، ثم عىل 
العهد 1-0، قبل أن يقــ الصفاء بنتيجة 

.0-4
وأقيمــت جميع مباريــات النجمة ضمن 
منافســات الكأس عىل ملعب مجمع الرئيس 

فؤاد شهاب يف جونية نفسه.
أما األنصار فقد لعب كل مبارياته السابقة 
بالــكأس عىل ملعــب أمني عبــد النور يف 

بحمدون.
ويطمــح األنصار بقيــادة مدربه روبرت 
جاسبت الســتكامل موسمه الكبري بالفوز 

بثنائية الدوري والكأس.
ويف املقابل يرغــب النجمة بقيادة مدربه 

مو حجيج يف الثأر من خســارة الدوري 
لبنان ملكافأة  أمام األنصار، والظفر بــكأس 

نفسه عىل موسمه املميز.
وإىل جانب ذلــك يأمل النجمة يف التتويج 

ليعادل كفة املواجهات يف النها بينهام.
وتقابل الفريقــان يف النها 3 مرات من 
قبل، حيــث انتزع األنصار لقبني مقابل كأس 

واحدة للنجمة.
ويتســلح األنصار بنخبة من العبيه عىل 
رأسهم حســن معتوق وحسن شعيتو موين 
وأحمــد حجــازي وعباس عطــوي أونيكا 

ومحمود كجك.
حسن  بنجومه  النجمة  يتســلح  حني  يف 
عطوي  وعباس  ســبليني  ومحمود  كوراين 

ومهدي الزين.
األنصار معتز  قائد  املواجهة  وسيغيب عن 
بالله الجنيدي بســبب حصوله عىل البطاقة 
. ومن املتوقع غياب كريم  الحمراء أمام الب

درويش وأنس أبو صالح بسبب اإلصابة.
يف حني يتوقع غياب عيل طنيش السي 

عن النجمة بسبب اإلصابة أيضا.

مدير املنتخب األملاني يكثف مفاوضات مع فلي

ــلة : ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــان فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بطولـ
(73- 7 فـــــــــــــــوز املتحـــــــــــــــد علـــــــــــــــى هومنتمـــــــــــــــن 

األملاين  االتحاد  مدير  بريهوف  أوليفر  يسعى 
لكرة القدم، لتكثيف املفاوضات مع مدرب بايرن 
ميونخ هانز فليك، الراحل عن فريقه يف نهاية 
املوســم، واملرشــح األبرز ليحل محل يواخيم 
لوف كمدير فنــي للمنتخب األملاين عقب نهاية 

منافسات يورو 2020.
وقــال بريهوف، أمس الثالثاء، يف ورشــة 
اســتعدادا  باالتحاد،  الخاصة  اإلعالمية  العمل 
ملنافســات بطولة أمم أوروبا املقبلة: »ال ميكن 

ء اليوم«. إعالن أي 
ويبدو أن األمور تســري بسالســة من أجل 
التعاقد مع فليك، وأنه يريد إنهاء كل األمور قبل 

بداية أمم أوروبا، املقررة يوم 11 حزيران.
وتحدث بريهوف عن »مفاوضات جيدة« مع 
فليك، الذي سينهي عقده مع بايرن ميونيخ قبل 
األوان بنهاية املوسم الجاري بدال من نهايته يف 

.2023
وكان فليك هو مساعد لوف يف قيادة املنتخب 
األملاين يف الفرتة من من 2006 إىل 2014، قبل 
أن يفوز بـ7 ألقاب مع بايرن، مبا يف ذلك دوري 
أبطــال أوروبا والدوري األملاين يف املوســمني 

املايض والحايل.
عىل صعيــد آخر، لن يتمكن بورنا سوســا، 
األملاين،  شتوتغارت  والعب  كرواتيا،  يف  املولود 
مــن اللعب مــع املنتخب األملاين بعــد عملية 

تجنيسه يف أملانيا.
إنهم لن يتقدموا بطلب تغيري  وقال بريهوف 
األســا  النظام  فحص  بعد  املدافــع  اتحاد 

لالتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(.
الطلب  وأوضح بريهــوف إن فرص نجــاح 
ستكون قليلة للغاية بســبب القوانني التي تم 

تغيريها قبل أشهر قليلة.
وقال بريهوف إن سوسا العب مثري لالهتامم 
ويتمتع بإمكانات كبرية وأنه كان ميكن تخيله 
يلعب للمنتخب األملاين عقــب اكتامل إجراءات 

تجنيسه.
لفيفا، من  األســا  النظام  وتنص الئحة 
بني أشــياء أخرى، عىل أنه رمبا يتم منح تغيري 
االتحاد لالعب إذا كان تحــت 21 عاما يف آخر 

مهمة له مع اتحاده الحايل يف مسابقة رسمية 
متعلقة بكرة القدم.

وكان سوســا بالفعل عمره 22 عاما عندما 
لعب آخر مرة ملنتخب كرواتيا تحت 21 عاما يف 
التصفيات املؤهلة ألمم أوروبا أمام أسكتلندا يف 

ترشين الثاين املايض.
ووافق الالعب عىل الحصول عىل الجنســية 

األملانية وأراد أيضا اللعب للمنتخب األملاين.
لوف سيستدعي مولر

من جهة أخرى، ذكر تقرير إعالمي أن يواكيم 
لوف املدير الفنــي للمنتخب األملاين، يرغب يف 
اصطحــاب توماس مولر، العب وســط بايرن 
ميونيخ، معــه يف بطولة أمــم أوروبا )يورو 

2020( التي تقام هذا الصيف.
فإن  بيلد«،  »صحيفــة  نرشه  لتقرير  ووفقا 
لوف اتصل بالالعــب بالفعل وأبلغه برغبته يف 

إعادته للمنتخب الوطني.
ومل يعلق املدرب عىل هذا التقرير.

وكانت آخر مــرة لعب يف مولــر للمنتخب 
األملاين يف ترشين الثاين يف دوري أمم أوروبا، 
ويف آذار 2019 تم استبعاده من املنتخب بجانب 
زميله بالفريق جريوم بواتينج وماتس هوميلز، 

وند. مدافع بوروسيا دور
التــي تطالب بعودة مولر  الدعوات  وازدادت 
قوة يف العام املايض، بعدما أصبح عنرصا مهام 
لفريق بايرن تحت قيــادة هانز فليك، وفاز مع 
أملانيا ودوري  )الدوري وكأس  بالثالثية  الفريق 

أبطال أوروبا(.
يف  املشــاركني  الالعبني  ة  قا لوف  ويعلن 
بطولة أمم أوروبا املؤجلة من العام املايض يوم 

19 أيار، بسبب جائحة فريوس كورونا.
ومن املقرر أن تنطلق بطولة أمم أوروبا يوم 
11 حزيران، فيام يستهل املنتخب األملاين حملته 
يف البطولة يوم 15 من ذات الشــهر مبواجهة 

املنتخب الفرن بطل العامل يف ميونيخ.
ويــرتك لوف منصبه عقــب نهاية البطولة، 
وبينــام مل يتم اإلعالن بعد عــن خليفته، تفيد 
التقاريــر أن فليك هو أقرب املرشــحني لتويل 

املنصب.

حقق املتحد فوزاً كبــرياً هومنتمن بريوت 
بفارق 24 نقطة )97-73(، الربع األول )26-

20(، والثــاين )51-26(، والثالث )51-79(، 
يف املباراة التي جرت أمس الثالثاء عىل ملعب 
املتحد يف طرابلس، ضمن املرحلة العارشة من 
جي« يف كرة  بطولة لبنان »أكس أكس أل أي

السلة.
ابراهيم حداد ورمزي قمر  وكان الخام 
الدين ومالك حجازي واليو غصن ووليد زيدان 
األفضل يف صفوف املتحد، إذ سجل األول 24 
حاســمتني،  ريرتني  و ريباوندز  و9  نقطة 
ريرتني  والثاين 16 نقطــة و4 ريباوندز و
حاســمتني، والثالث 15 نقطة و4 ريباوندز 
ريرات حاســمة، والرابع 10 نقاط و4  و4 

ريرات حاسمة، والخامس 10  ريباوندز و3 
نقاط.

ويف صفوف هومنتمن بريوت، سجل كارل 
ريرات  زلعوم 28 نقطــة و3 ريباوندز و4 
حاسمة، وكريم جدايل 21 نقطة و8 ريباوندز 

ريرات حاسمة. و5 
قاد املباراة الحكام زياد طنوس وكلود أيب 

جبايل واميد رصاف.
وتختتــم املرحلة اليــوم الجمعة، فيلتقي 
بيبلوس  الظهر  بعد  الخامســة  الساعة  عند 
مــع هوبس عىل ملعب بيبلــوس يف جبيل، 
وعند الســاعة الثامنة والنصف مساء يلتقي 
الشــانفيل مــع أطلس الفــرزل عىل ملعب 

الشانفيل يف ديك املحدي.

ــورو ــي ــن ال ــ خــطــر الــغــيــاب ع ــواج غــوريــتــســكــا ي
بايرن  ليون غوريتسكا، العب وسط  سيكون 

ميونيخ، مضطرا لدخول ســباق مع الزمن من 

أجل التعــايف من إصابته رسيًعــا قبل بطولة 

يورو 2020 املؤجلة اىل حزيران املقبل.

وشــهدت مبــاراة بايــرن ضد بوروســيا 

مونشــنغالدباخ يف الدوري األملاين، الســبت 

املايض، تعرض غوريتســكا إلصابة بعد نزوله 

كبديل ببضعة دقائق، أدت إىل نهاية موســمه 

فريقه. مع 

وبحســب صحيفة »بيلد«، فإن هناك اشتباه 

زق يف األلياف العضلية لفخذ الدويل  بوجود 

أو أكرث. 3 أسابيع  األملاين، ينذر بغيابه لنحو 

وأفادت الصحيفة بأن مشــاركة غوريتسكا 

مع منتخــب أملانيا يف يــورو 2020 باتت يف 

خطــر، نظًرا لصعوبــة تعافيه قبــل انطالق 

البطولة.

ومن املقــرر أن يبدأ املانشــافت تحضرياته 

للبطولــة يف نهاية أيار الجاري، إذ ســيواجه 

الشهر  الخامس والعرشين من  النمسا وديا يف 

ذاته.



ÊuMÝ

WO�UÝ

b¹bM�

‰UÝdŽ

‚“

rOŽ“

Êu²¹“

X�“

XOM²OŽ

ÊË—Už

d�uJM�

dD�

XO�u�

UO³�u�u�

bI½

ÆÃËd½

∫∫∫∫····ËËËËddddŠŠŠŠ    WWWW				LLLLšššš    ssss����

W¹uOÝ¬ W�Ëœ

U¹dO³O�

oÐU	�« q(«

qL(« ˝

©ÊU	O½ ≤∞ ‡ —«–¬ ≤±®

d??O??ž ¡U??�b??�√ s� wðQð `zU??BM?�« iFÐ

ÊuJOÝ Æ¡UDš_« w� lIð ô w?� UNÐ cš ¡U¦?³š

Âe²KðË WMÒOF� W?O½«eO� fÝRð Ê√ p� U¹—Ëd{

 ÆUNÐ

¡«“u'« ˝

©Ê«d¹eŠ ≤± ‡ —U¹« ≤≤®

bÝô« ˝

©»¬ ≤≥ ‡ “u9 ≤¥®

Ê«eO*« ˝

©±  ≤≤ ‡ ‰uK¹« ≤¥®

¨…U?O(« V?ŠË b¹bA�« ”U?L?(UÐ d?F‡‡Að

`	?�« Æ‚«dýô« «c?NÐ sJð r� WK¹u?Þ …b� cML?�

W?�U?N�« —u??�_« W?A?�UM* d?šü« ·d?DK� ‰U?:«

 ÆpF�

”uI�« ˝

©±„ ≤± ‡ ≤  ≤≤®

u�b�«  ˝

©◊U³ý ±π ‡ ≤„ ≤±®

WO�UF�« e�«d*« w� r¼ s2 …d?OG�« sŽ bF²Ð«

ÆrN??³?ŽU?²??�Ë rN??�u?L¼ rN� p?K¦?� d??AÐ rN½_

 ÆU�«bI�Ë «—u	ł s� ÆtF�u� dOž w� „ƒUOŠ

Ác¼ w?� W¹œU*« pŽU???{Ë√ w� ÂU¼ s?	??%

pKB²Ý Æp²OB�ý …u�Ë p²MD� t³³Ý W½Ëü«

 ÆUN²OL¼_ p¼U³²½« wŽb²	ð …b¹bł  U�uKF�

‰U??L¼« sJ� …“U??²2 e??O??�d??²�« vKŽ pð—b??�

‰ËUŠ Æ…U?O(« W?−NÐ s� nH�¹ V?KI�« ÊËRý

ÂöJ�« WDÝ«uÐ p?F?� qL?F¹ s� l� o�«u?²ð Ê√

 ÆnODK�«

W???ŽU???−????AÐ p�ö????Š√Ë p	???H½ s?¼ l�«œ

pK³?I?²?	0 d?�_« oK?F?²¹ U?�bMŽ U?�u?B?šË

ÊUMŠ ÂU�√ UO�U³� ô qEð Ê√ VFB�« s� ÆwMN*«

Æp¼U& VO³(«

ÂuO�« «c¼ W?O�UŽ W?ł—œ vKŽ p²N¹bÐ W?ŽdÝ

¡U?�b�_U?Ð p²�ö?Ž ÆU?NM� b?OH?²?	ð Ê√ V−¹Ë

ÆrNMŽ œUF²Ð«Ë r²Jð s� U¼œu	¹ U� rž— …bOł

s� Áb¹dð U� vKŽ qB% r� «–« UO³KÝ sJð ô

¨fH?M�UÐ W????I???¦?�UÐ `K?	ð Æv�Ë_« W?�ËU???;«

»Ëd?N�« s� ôbÐ UMO?F� «d?�√ tł«uð Ê√ ‰ËU?ŠË

 ÆtM�

ÆwMN*« pK?³?I?²?	?� w� dŁRð …e?O2  «¡U?I�

U0—Ë ¨…d??L???¦??�Ë W??×??{«Ë ÊuJ²???Ý „—UJ�√

…d?²?� b?F?Ð „b¹ ‰ËUM²?� w� `³?B?ð …œU?F?	�«

 ÆX�u�« s� …dOB�

ÊU???Š b??I???� 5ðËd?�« s� »Ëd???N�«  œ—√ «–«

Æpð—U??N?�Ë pð—«b??ł  U?³Ł«Ë „d??×?²?K� X�u�«

iF?Ð qŠ lO?D²???	ð r?¼U???H???²�«Ë ¡Ëb???N?�UÐ

 Æ UÐuFB�«

Ê√ p½UJ�UÐ ÊU� «–« ·dF?²� tK�UJÐ p²�Ë cš

t??³?²½« ÆW¹œU*«Ë W??OKL??F�« pðU??�«e?²�« t??ł«uð

p³OM−²� W�ËU?×� w� W�bI*« WL?OI�« `zUBMK�

 Æ¡UDš_«

¨qN?L?²ðË WO¼U?M²� W?�bÐ „—u?�√ ”—bð X½√

VÝU?M*« —«d????I?�« –U????�ðô ÊU????Š X?�u�« s?J�

oKIð ö� t?²Ðdž w� dO�Ð pI¹b?� Æ`O×B�«Ë

 ÆtOKŽ

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

œUL²Ž«

ŸUL²ł«

»UD�√

–UI½«

œUB²�«

sÞu�«

ÊUÐUO�«

w½U²³�«

WłUÐ sÐ«

«d�√

V�œ«

ÊU²	�UÐ

¡UMÐ

UO½UD¹dÐ

Íb½Ë—uÐ

ŒUÐ

XÝUHKÐ

UłdÐ

WKð

UHOŠ

hLŠ

jš

UŽ—œ

VO�«Ëœ

oA�œ

W½uM¹œ

V¼–

»UŠ—

u¹—U�Ë—

∫q(« WI¹dÞ

 U??FÐd*« ú??�«

W?³ÝUM*« ÂU?�—_UÐ

◊d?ý π v�« ± s�

r�d?�« —«dJð Âb????Ž

w� …d??� s� d?¦??�«

d?O?G??� lÐd?� q�

π s???� n??�R???*«®

q� w�Ë ¨© U½U?š

w?I??????????????�« j?š

w?� Íœu?????L?????ŽË

 U???????????????F??Ðd?*«

lÐd*«Ë …dO?GB�«

ÆdO³J�«

SUDOKUoÐU	�« q(«

Ã«dÐô«

d??¦??�√ b??Š√ Òb??F?Ô¹ ÆqŠ«— w	½d??� wz«Ë—Ë V?¹œ√Ë VðU??�

 U?G� v?�≈ tðU?H�R?� X?L?łdÔð Æ…d?N?ý 5?O?	½d?H�« »U??²J�«

Æ¡«œu	�« WI³½e�«Ë ¨WŁö¦�« ÊUÝdH�« ∫UNM� Æ…b¹bŽ

∫XFLł «–≈ ¨U�dŠ ±≤ s� n�R� tLÝ≈

ÆW¹uOÝ¬ W�Ëœ Ω¥´π´±±´≤

ÆWO�dO�√ W�Ëœ Ω±´∂´μ´≥

ÆwzU� dzUÞ Ω±≤´∑´π´μ

ÆÍœd� ÕöÝ Ω¥´∏´±≤´±∞

 ÆWO½U*√ WM¹b� Ωμ´±≤´±

 Æ—uOD�« s� Ω∑´±≤´μ

Æd×³�« ‰ULŽ√ s� Ω∂´±∞

u¼ s�

øw¼ s�
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 ∫ oÐU	�« q(«     

…dOGB�« WJ³A�«

wI¹d???ž« ·u??	K?O??� ‡±

Æ◊«dIÝ cOLKð

 u?????????�Ë f?łU?¼ ‡≤

 ÆwHš

 Æ—uÒMÝ ¨wHMK� ‡≥

W??O?I??O??Ýu?� …ezU??ł ‡¥

ÆWO�dO�√

Æ‡� ÊËbŽU	� ‡μ

±≥ t???O?KŽ lIð d????N½ ‡±

ÆWM¹b�

 Æv�≈ qÒ−F¹Ë —œU³¹ ‡≤

 ÆnDŽ ·dŠ ¨W¹dÐ ‡≥

ÆÊ√ «—ÒuB²�Ë ö?ÒO�²� ‡¥

ÆœË—u�« s� Ÿu½ ‡μ

 ∫U¹œu???L??Ž ∫U????O????I????�√

u½—U� ÍœUÝ

ø

pðU�uKF� d³²š«

WM¹b???� …—U??×Ð U?¼b??AM¹ w²?�« W??OMžô« r?Ý« U??� ‡±

vŠu?²?	*« wI?O?Ýu*« s×K�« Ë√ ¨U?O�UD¹≈ w� W?O?�bM³�«

 øUNM�

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

 øÊUžu� —UD� lI¹ WO�dO�√ WM¹b� W¹√ w� ‡≤

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

Ë√ ŒuOA�« fK−?� vKŽ oKD¹ ÊU� Íc�« rÝô« U� ‡≥

 øo¹džô« bMŽ »«uM�«

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

¨W?O?�d?O?�√  U¹ôË lÐ—√ 5Ð œËb?(« jš rÝ« U?� ‡¥

w�U?L?ý 5Ð q�U?H�« ¨U?O½U?HK	?MÐË b½ö¹—U?� 5Ð U?NM�

b¹R*« U?NÐuMłË ‚U�d?²Ýö� ÍœU?F*« …b×?²*«  U¹ôu�«

 øt�

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

Ê_ sÒL?¦*UÐ ÓVÒI� Íc�« wÝU?³?F�« W?H?OK)« u¼ s� ‡μ

 øtðUOŠ w�  U�œUB*« s� dO¦J�UÐ tI�«— ∏ r�d�«

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

 øÊUM³� v�« WOHAJ�« W�d(« XKšœ WMÝ W¹√ w� ‡∂

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

W	Lš UN²LO?� w²�« WO	½dH�« bIM�« WFD� rÝ≈ U� ‡∑

 ø ULO²MÝ

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

ÍcÐ ÓV?ÒI� Íc?�« wÝU????³????F?�« d????ŽU????A�« u?¼ s� ‡∏

 ølÐU�_«

 ∫U¹œu???L??Ž ∫U????O????I????�√

oÐU	�« q(«

ÆbÝ_« ‡±

 ÆÊ«“u� ‡≤

  ÆU½—Òd� ‡≥

 Æs¹ ¨ÍË ‡¥

ÆÁËbMÝ ‡μ

 Æ”uI�« ‡±

 Æs¹—u� ‡≤

Æ—“« ‡≥

 ÆuO½UÝ ‡¥

Æt½U½œ ‡μ

 ÆöIð rOKÝ ‡±

 ÆUO½U*√ ‡≤

 ÆU¹eO�U� w� ‡≥

 ÆU�dMO� ‡¥

 Æ—u³Ý wLKŠ o¹d� ‡μ

 ÆËb½«dÐ Êu�—U� ‡∂

 ÆbLŠ√ …dOLÝ ‡∑

ÆÂUNGM�dOÐ ‡∏

pðU�uKF� d³²šô oÐU	�« q(«

∫ ÎU¹œuLŽ ›

∫ ÎUOI�« ›

oÐU	�« q(«

μ    ¥    ≥    ≤ ±

±

≤

≥

¥

μ

∫ ÎU¹œuLŽ ›

∫ ÎUOI�« ›

oÐU	�« q(«

∫ ÎU¹œuLŽ › ∫ ÎUOI�« ›¨Êu?ÐU?????� W??????�—U?????� ‡π

 ÆÂeł ·dŠ ¨s�  UŽULł

¨v�«  bF�Ë XFHð—« ‡±∞

 Æ—UL	� ¨r×ý

¨Ê√ p?ýuð ¨q?�U???????� ‡±±

 ÆWKŠ«— WO	½d� W³ðU�

¨nðU?N�« r	I?�Ë W�«bÐ ‡±≤

 ÆsŽ ÁÒeM²ðË lÒ�d²ð

s� Ÿu½ ̈ ÊU??NÐU?A??²?� ‡±≥

 Æo¹dD�« V½Uł ¨dO�UBF�«

 ÆqŠ«— wÐdŽ dŽUý ‡±¥

¨¡U???IK�« v?KŽ «Ëb¼U???Ž ‡±μ

 ÆÓlD�

W?M?¹b??????????� ¨Òh?‡?I?½ ‡±∂

 ÆWO	½d�

Èb??????Š≈ lO??????H??????ý ‡±∑

 Ænz«uD�«

W?O?�«d?Ž W½UM�Ë WK¦2 ‡±∏

Æ…—uB�« W³ŠU�

¨Ÿ—e??�« v?K??Ž ¡U?*« ]‘— ‡±

qzU?ÝË s� ¨¡U*« Ó‰U?ÝË ÓqN?Ý

 ÆqIM�«

¨ÒlA?� wzUO?L?O� d?BMŽ ‡≤

 ÆVz–

W?�—U� ¨W?O?	½d� WM¹b?� ‡≥

 Æ—U¼“_« s� ¨ «—UOÝ

W?M¹b?????� ¨…d?????Ýô« Ò»— ‡¥

 ÆWO�dO�√

…b?????ŠË ¨qE?M(« r?FÞ ‡μ

 Æw�Ëd�« …błU* WOMž√ ¨Ê“Ë

¨‡Ð wM?²??Ž≈ ¨—u?O?D�« s� ‡∂

 ÆlHðd�

UN?½u¦?F³¹ ¨÷—_« Ód?HŠ ‡∑

 Æv�≈

¨t½UJ?� s� Áb??FÐ√Ë ÁU?? Ò×½ ‡∏

 ÆvKŽ qJ²¹Ë bL²F¹ ̈ hOLI�« w�

wŠd???� ¨ UÐU???G�«  U??¾???OÐ

uKð …d*« wÐU¼– ¨włU?N?²Ð«Ë

Æv�≈ Èdš_«

W?L?�U?Ž ̈‡?� i¹u?Hð ‡π

—UH?� ¨WO³Mł√ WGKÐ W?OÐdŽ

 ÆiO³�«

b??O??Šu?�« Ê«u??O??(« ‡±∞

¨t???Ý√— vK?Ž ÂUEŽ t?� Íc�«

f?O?zd?� w?½U?????????¦?�« r?Ýô«

w�u??� qDÐ ¨qŠ«— w�d??O?�√

‰ö????I????²????Ý≈ qO????³????Ý w�

Æ«bMK²JÝ≈

W?????N?�¬ —U?????³?????� s� ‡±±

¨sŽ ÒnJðË vÒK�²ð ¨WMŽ«dH�«

ÆnOÓ{ ¨WLN0 Òw�« ÓbNÓŽ

b¹b??A�« d?�_« ¨Òd??�√ ‡±≤

ÆÊuŽU²³¹ ¨ŸeH*«

¨¡w?A?�U??Ð X?J?Ò	?9 ‡±≥

Ær	ł ¨d¼UE�« dOžË vÒDG*«

W??O?�d??O??�√ W??L?�U??Ž ‡±

qL??Ž ¨U??N??²?�Ëœ rÝ≈ qL??%

 ÆdO)«

¨qŠ«— w½UM?³� d?ŽU??ý ‡≤

 ÆUMÐ«uł

‰Óu??Þ√ ¨Óa??Ý—Ë ÓX?³??Ł ‡≥

 ÆW¹d³�«  U½«uO(«

s� ¨‰u?????�u????� rÝ≈ ‡¥

…d?JH?�« ÷Úd?????Ž ¨»U?????I?�_«

 Æ—«u(«Ë Y×³K�

¨ÈœUM?LK� ¨X?Ó³???Ó	????Š ‡μ

 ÆUN½uŁœU%

¨W¹u??O??Ý¬ W??L??�U??Ž ‡∂

ÆWÓšËb�«

»u?Mł w?� W??????I?DM?� ‡∑

 ÆU¼uK³I²Ý« b{ ¨UOI¹d�«

w� g?O??F?¹ Ê«u??O???Š ‡∏

r� ¨UMF²Ð≈ ‡π

w�«—œ« ¨Í« ¨Ê— ‡±∞

ÊUF� ¨UýUÐ œË«œ ‡±±

eM� ¨ÒX� ¨‰¬ ¨]o½ ‡±≤

U¼ ¨wI	�« qÐ≈ ‡±≥

ÒdL²	¹ ¨f� ¨Ód�UÝ ‡±¥

uð«Ë ¨U� ‡±μ

qJÒ²½ ¨»«]e� ‡±∂

]`� ¨ÍœôË√ ‡±∑

Íd³� bM¼ ‡±∏

Òf½ ¨ÍdB*« w½uŽ ‡±

‰œUF½ ¨f¹ ¨Ê—U� ‡≤

rJ�œUÐ Ì̈ ¬ ¨Òbý√ ‡≥

]»Ë ¨ ËdOÐ ¨Ê Ê ‡¥

s¹— ¨ÊUŠ ¨·«uÞ ‡μ

UJOÝ—u� ¨5½√ ‡∂

o�≈ ¨«u³²� ‡∑

ÊË—UÒ×Ð ¨”ôË ‡∏

Òb�√ ¨f�

¨f?‡?�«b?�« ¨—U?????????Ò²?Ð ‡∏

’UÒÐË

»œ ¨UÒOIð ¨dO	½ ¨U½— ‡π

¨ÂU???????ÝË ¨Ëb??????F?¹ ‡±∞

dOM²	¹

 uð ¨pF� ¨ÊU�d³�« ‡±±

¨rN½U??O?� ¨‰U¹ ¨„Òb½ ‡±≤

n�

—«e½ ¨ÂU??� ¨Êu???LKÝ ‡±≥

Òd(«

ÒfÐ ¨œ—«u�« ¨ÊUÒLŽ ‡±

ÊUM³� ¨sDMý«Ë ‡≤

ÂU�Ë ¨ ö¹Ë ¨œd½ ‡≥

dÐ ¨œUFÝ X½UÐ ¨s¹ ‡¥

ÔÁö� ¨‰U³O½ ¨n¹≈ ‡μ

¨U?‡‡?Ðu?????� ¨d?????²?????O� ‡∂

ÊË“U�_«

¨‘« ¨Õ«u?????ŠË ¨f?� ‡∑

±±±±±±±±≤∞≤± —U¹√ ±≤ ¡UFÐ—ô«

—u¦�« ˝

©—U¹« ≤± ‡ ÊU	O½ ≤±®

ÊUÞd	�« ˝

©“u9 ≤≥ ‡ Ê«d¹eŠ ≤≤® 

¡«—cF�« ˝

©‰uK¹« ≤≥ ‡ »¬ ≤¥®

»dIF�« ˝

©≤  ≤± ‡ ±  ≤≥®

Íb'«  ˝

©≤„ ≤∞ ‡ ±„ ≤≤®

 u(« ˝

©—«–¬ ≤∞ ‡ ◊U³ý ≤∞®



ــواجــهــات ــدد امل ــم ــا مـــن ت ــوف ــدود الــجــنــوبــيــة خ ــحـ ــود الـ ــس ــان عــلــى فــلــســطــيــن... حـــذر ي ــن ــب عــيــن ل

ــون ــوريـ ــن غـ ــ ــار ب ــطـ ــاً وتـــعـــطـــل مـ ــ ــاروخـ ــ ـــ 130 صـ ــ ــب ب ــيـ ــل أبـ ــ ــصــف ت ــق املـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ت

كـــــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــــا.... الـــــــــصـــــــــحـــــــــة الـــــــــعـــــــــاملـــــــــيـــــــــة تـــــــــــحـــــــــــذر مـــــــــــــن »الـــــــــهـــــــــنـــــــــديـــــــــة«

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االربعاء 12 أيار 2021

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 
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بجهوزية قصوى ســواء يف لبنان او يف سوريا للتصدي الي 
قرار ارسائييل بتوســيع رقعة املواجهات«، الفتة يف حديث لـ 
ة ملواكبة  »الديار« اىل ان »حالة االســتنفار التــي كانت قا
املنــاورات بقيت عىل حالها ان مل نقل ارتفعت نســبتها لتبل 

أعىل مستوياتها«.
ويف سياق الضغوط التي تواصل واشنطن مبامرستها عىل 
حزب الله، أفادت وكالة »رويرتز« يوم أمس أن »وزارة الخزانة 
األمريكية أعلنت فرض عقوبات عىل 7 لبنانيني عىل صلة بحزب 
الله، وهم: عزت يوسف أكار، ابراهيم عيل ضاهر، عباس حسن 
غريب، مصطفى حبيب حرب، حســن شحاده عثامن، وحيدر 
محمود ســبيتي، احمد محمد يزبك«. ولفتت الخزانة األمريكية 
يف بيان اىل أن »حزب الله يواصل إساءة استخدام النظام املايل 
تني مؤسسة  اللبناين يف وقت عصيب، ويخزن العملة بهدف 

القرض الحسن«. 

 االعتذار للضغط 
اســتنفار حزب الله ملواكبة التطورات، مل يكن مامثال عىل 
صعيد امللف الحكومي، باعتبار ان انشغاالته بامللفات الساخنة 
يف املنطقة وآخرها امللف الفلسطيني جعلته يطفىء محركاته 
التي تم تشغيلها بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف 
لودريان الحتواء العقوبــات التي لّوح به كام واالهم امكانية 
اعتــذار رئيس الحكومة املكلف ســعد الحريري. وبحســب 
معلومــات »الديار« فان الجهــود التي بذلها الحزب كام رئيس 
املجلــس النيايب نهاية االســبوع املــايض مل تثمر خرقا عىل 
مستوى تحريك املياه الراكدة حكوميا خاصة وأنه مل يكن هناك 
جديدا يطرحانه، وقد تركزت املساعي عىل الضغط عىل الحريري 
لعدم االعتــذار والدفع باتجاه عقد لقاء يجمعه برئيس »التيار 
الوطني الحر« جبان باســيل، وهو طرح يرص الحريري عىل 
رفضه. ويبدو واضحا ان ترسيب مصادر الحريري االســبوع 
املــايض نيته االعتذار كان الهدف منها لفت نظر الفرنســيني 
وبخاصة لودريــان الذي مل يكن يخطط للقاء الرئيس املكلف، 
كام الضغط عىل »الثنا الشــيعي« يك ميارس ضغوطا أكب 

عىل عون وباسيل بامللف الحكومي.
وتؤكــد مصادر قريبة من رئيــس الجمهورية أن »ال جديد 
ملموس حكوميا«، الفتة يف ترصيح لـ »الديار« اىل ان »هناك 
ء واضحا حتى  كالما عــن اتصاالت ومراجعات، لكــن ال 
الســاعة، مع اســتبعادنا ان يكون الحديث عن نية الحريري 

االعتذار جديا«.
باملقابل، تشــدد مصادر »املستقبل« عىل ان »خيار االعتذار 
ال يــزال مطروحــا لكنه مرتبط بجملة مــن االمور وبخاصة 
بالبدائــل التي قد تكون مطروحة والخطوات التي قد تيل قرارا 
مامثــال«. وتوضح املصادر يف حديث لـ »الديار« ان »النقاش 

الحاصل يرتكز اليوم حول ما اذا كان االعتذار يوقف االنهيار او 
يفاقمه، ففي نهايــة املطاف ما يهم الرئيس الحريري تحقيق 
املصلحــة الوطنية العليا وليس مصلحته الشــخصية او اي 
مصلحة حزبية«. وتتحدث املصادر عن ان مجرد حديث الرئيس 
الحريري عن امكانية االعتذار، »القى اعرتاضا هائال من الحلفاء 
واالصدقاء واملحازبني... لكن ذلك ال يعني ان الخيار ســقط من 
التــداول كــام ال يعني انه حاصل غدا«. وتكشــف املصادر ان 
التطــورات بعد زيارة لودريان أدت لحراك جديد عىل مســتوى 
الحكومــة ملحاولة تحريك املياه الراكدة، وال شــك ان اي خرق 
اليوم ســيتم بناء عىل تسوية جديدة مرتبطة بعدم وجود ثلث 
معطل، لكن يف املرحلة الراهنة ال ميكن تأكيد او نفي امكانية 
نجاح املحاوالت الجديدة يف هذا االتجاه«. جلسة طارئة الثالثاء 

املقبل لدرس التوصية باالرضاب.
ويف املواقف السياسية، شدد رئيس الحكومة السابق نجيب 
ميقايت عىل أن »سياســة العنــاد واملكابرة مل تعد تجدي نفعا 
يف معالجــة امللف الحكومي بعدمــا دخل الوضع اللبناين يف 
مرحلة الفــو االقتصادية واملاليــة واالجتامعية، وبات 
الحــد من االنهيار التام هو املطلوب عب تأليف حكومة رسيعا 
وإطالق عجلة املعالجات املطلوبة بالتوافق مع الهيئات الدولية 
املعنية وبدعم من أصدقاء لبنان وأشقائه«. وقال أمام زواره يف 
ء يف السلطة  طرابلس: »هناك من يريد االستحواذ عىل كل 
وكلام قدمت اليه تنازال طالب باملزيد«، معتبا »أن االعتذار عن 
 ،» التكليف لتأليف الحكومة هو اليوم مبثابة انتحار ســيا
الفتا اىل »وجوب تغيري العقلية االستئثارية وااللغائية السائدة 
ضمــن فريــق العهد لإلرساع يف معالجــة الكثري من امللفات 
بالرسعــة والحزم املطلوبني، ول ينطلــق الجميع بالتكافل 

والتضامن يف مسرية اإلنقاذ«.

  العتمة تقرتب 
وعىل وقع فشــل املحاوالت الجديــدة بالدفع قدما بعملية 
تشــكيل الحكومــة، تواصل االنهيار عىل املســتويات كافة. 
فاصطف اللبنانيون لليوم الثالث عىل التوايل يف طوابري طويلة 
امام محطات املحروقات فيام استيقظوا عىل اسعار »مخيفة« 
، ان وجدا. فتخطى يف الســاعات املاضية سعر  للحم والدجا
كيلــو لحم البقر الـ 100 ألف لرية فيام بلغت اســعار الدجا 

مستويات قياسية. 
وتحدث أمني رس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس يوم 
أمــس عن ضغوط كبرية يتعرض لهــا قطاع الدواجن منذ يوم 
الجمعة املنرصم جراء ارتفاع الطلب عىل الدجا يف الســوق 
املحليــة بحوايل 300 يف املئة، عازيــاً ذلك اىل هلع املواطنني 
ورغبتــم بتخزين الدجا بعــد الحديث عن وقف الدعم لقطاع 
الدواجــن. وقــال يف بيان »بناء عىل تجربــة الدعم الناجحة 
لقطــاع الدواجن، وكونه قطاع انتاجــي والوحيد الذي يؤمن 
كامل احتياجات لبنان من البوتيني، نطالب وبالحاح االستمرار 

بدعم قطــاع الدواجن، خصوصاً ان قيمة الدعم الســنوية ال 
تتعدى الـ120  مليون دوالر«، مؤكداً ان هذا التدبري من شــأنه 
توفري مادة غذائية أساسية للبنانيني ويطم النفونس ويعيد 

االستقرار اىل االسواق«.
وغــرّد رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري جعجع عب 
»تويــرت« قائال: »طاملا أن »حــزب الله« و »التيار« وحلفاءهام 
هم الحاكمون كل يوم سنشــهد أزمة جديدة. البارحة واليوم 
البنزيــن، غــدا وبعد غد املازوت، والذي بعــده وما بعده املواد 

الغذائية... هلم جّرا حتى النرص«.
ولعــل الهاجس االكب اليــوم يبقى العتمة التي تقرتب اكرث 
زمــات املرتاكمة يف قطاع  فأكرث مــع تعذر ايجاد الحلول ل
الكهرباء. واجتمع وزيــر املالية يف حكومة ترصيف األعامل 
غازي وزين بوزير الطاقة يف حكومة ترصيف األعامل رميون 
غجر ورئيس لجنة األشــغال النائب نزيه نجم ومدير مؤسسة 
كهرباء لبنان كامل حايك، استكامال الجتامع األسبوع املايض، 
وتم البحث يف موضوع مشكلة الكهرباء. وبعد االجتامع، قال 
النائب نجم: بحثنا يف الوضع املايل للكهرباء وفتح االعتامدات 
الالزمة لها. يف ما يتعلق بباخرة Grade A فهي كانت قد حصلت 
عىل سلفة بقيمة 1500 مليار لرية ، وبقي مبل قدره 11 مليار 
ن الباخرة مؤسسة كهرباء لبنان. لرية، وغطت ما تبقى من 
Grade B، فوزيــر املالية ووزير الطاقة يعمالن  أمــا الباخرةـ 
عــىل بلورة وإيجاد صيغة لفتح اعتامد لها. ويف انتظار الثاين 
والعرشين من هذا الشهر للحصول عىل رد حول مسألة الطعن، 
سيســتكمل املوضوع بخصوص مبل الـــ200 مليون دوالر 
املتوفر. اال أننا قد نصادف مشــكلة يف آخر هذا األسبوع وهي 
متعلقة بـــ Karadeniz وباخراتهم بعد قرار القضاء اللبناين 
بالحجز عىل البواخر للبت بغرامة الـ 25 مليون دوالر اذا كانت 
محقــة أم ال. وبعد أن تم االدعــاء عىل صاحب كارادينيز، أخذ 
القرار وأعلمت املؤسسة أنها ستتوقف عن تشغيل املعامل. وهذا 
األمر قد يؤثر علينا ويجلب العتمة الكاملة. فعندما نخفض 400 
ميغاوات عن الشبكة، ذلك يعني أننا نزلنا دون الـ 900، وهنا ال 
نى النائب نجم عىل  ء«. و ميكن للمؤسسة أن تقوم بأي 
املســؤولني كافة »أن تتم مقاربة هذا املوضوع بشكل ال يؤدي 
اىل توقف العمل يف معامل البواخر. ويف الوقت نفسه، طالبنا 
سوأ يف حال  املدير العام للكهرباء ووزير الطاقة االستعداد ل
حصل ذلك. الننا عندها سنحتا لباخرة Gazoil فورا وسنناقش 

ذلك الحقا يف بداية األسبوع املقبل«.

  ارضاب عام مقبل؟ 
ومبحاولة الســتيعاب غضب الشارع، شــدد رئيس التيار 
الوطني الحر، النائب جبان باســيل عىل وجوب ان يقرتن رفع 
الدعــم مع اقرار البطاقة التمويليــة. وقال اىل انه »منذ أكرث 
من ســنة طالبنا برتشــيد الدعم تدريجاً، بقرار من الحكومة 
وببنامج زمني وبقانون من مجلس النواب لتمويل بطاقة دعم 

املحتاجني بالدوالر هذا قرار كبري يؤخذ باملشاركة بني الحكومة 
ومجلس النواب بعد التشــاور مع مرصف لبنان، وال يحق ألحد 
قانونًا ودستوراً التفرّد به والتسبب بهلع للناس«. ويف ترصيح 
له عب مواقع التواصل االجتامعي، رأى باسيل أن »منع التجار 
واملهربني من االســتغالل رضوري وملــّح، لكن ال لرفع الدعم 
ويله«، مشــريا اىل ان  قبل االعالن عن برنامج كامل وإقرار 
»أي مبل بأي عملة يســدد للمودعني من حساباتهم هو واجب 
ومســتحّق انه يعيد بعض الثقة، كام يخّفض ســعر الدوالر 

املنفوخ ويحرّك االقتصاد«.
وعىل وقع تفاقم االزمات، عقد رئيس االتحاد العاميل العام 
را صحافيا، بعد اجتامع هيئة  الدكتور بشــارة األســمر مؤ
مكتــب املجلس التنفيذي لالتحاد، دعا خالله املجلس التنفيذي 
لالنعقاد يف جلســة طارئــة يوم الثالثاء املقبــل لـ »درس 
التوصية باالرضاب العــام وتحديد خطة التحرك لتنفيذه عىل 
مجمل االرايض اللبنانية عب التشــاور مع الهيئات املعنية من 
اقتصاديــة واجتامعية وصناعية وتربوية وتعليمية ونقابات 

املهن الحرة حتى يأيت التحرك جامعا وطنيا شامال«.

  تدابري مبواجهة االحتكار والتهريب 
ولفــت يوم امس االســتنفار االمني والقضــا ملواجهة 
عمليات االحتكار والتهريب. فأعلنت قيادة الجيش عن توقيف 3 
لبنانيني و3 سوريني، وضبط سيارتني وصهريجاً وآلية نوع بيك 
أب محملة بحواىل 19500 ليرت من مادة املازوت، ومواد غذائية 
مدعومة، وكمية من الدخان والتنباك املعسل املعدة للتهريب إىل 
األرايض السورية. فيام استكملت  قاضية التحقيق األوىل يف 
الشامل سمرندا نصار مســار التحقيقات يف عمليات تهريب 
املحروقات من الشــامل اىل الداخل الســوري بكميات تجارية 
كبــرية عب خطوط تهريب عــدة، منها خط وادي خالد، وخط 
مستجد تم الكشــف عنه يف مسار التحقيق الجاري منذ نحو 
أسبوعني، وهو مير ببلدة بينو باتجاه عكار العتيقة ثم القموعة 

فالهرمل وبعدها اىل سوريا.
ويف هذا الســياق، أصدرت القاضية نصار 15 مذكرة توقيف 
وجاهية وغيابية يف ستة ملفات تتقاطع فيها عمليات تهريب 
املحروقات عىل أنواعها. كام أصدرت قرارا بختم إحدى محطات 
الوقــود يف محلة العريضة بالشــمع األحمر بعد ثبوت قيام 
أصحابهــا بتعبئة صهاريج باملحروقات التي تهرب اىل الداخل 

السوري.
هذا وأفادت دائرة العالقات العامة يف بلدية بريوت يف بيان، 
أن محاف بريوت القايض مروان عبود »أمر مصلحة املؤسسات 
املصنفــة يف بلدية بريوت مبــؤازرة من املديرية العامة ألمن 
الدولة وفوجي االطفاء والحرس بالكشف عىل محطات الوقود 
يف مدينة بريوت للتأكد من عدم احتكارها ملادة البنزين«، محذرا 
من أنه »ســيتم تسطري محارض ضبط بحق املخالفني يف عدم 

بيع مادة البنزين للمواطنني يف مدينة بريوت«.

وقال مســؤول إرسائييل لوكالة الصحافة الفرنسية إنه تم 
تعليــق حركة املالحة الجويــة يف مطار بن غوريون رشق تل 
أبيــب إثر قصف من غزة، وأظهرت صور إجالء عدد من الركاب 

يف مطار بن غوريون إثر سقوط صاروخ قرب املطار.
وكان رئيــس الوزراء اإلرسائيــيل بنيامني نتنياهو قد توعد 

الثالثاء، بتكثيف الهجامت عىل قطاع غزة.
وجاء تهديد نتنياهو  بعد إعالن املقاومة الفلســطينية الرد 
عىل تصعيد االحتالل بأكب رضبة صاروخية من نوعها، والتي 
أســفرت عن مقتل إرسائيليتني يف مدينة عســقالن املحاذية 

للقطاع، وإصابة العرشات بعضهم بحاالت هلع.
وقــال نتنياهو يف مقطع مصــور، وزعه مكتبه يف ختام 
اجتــامع أمني، إن الجيش نفذ منذ األمس مئات الهجامت عىل 
حركتي حامس والجهاد اإلســالمي يف غزة، مضيفا »سنكثف 
قوة هجامتنا، وستتعرض حامس لرضبات مل تكن تتوقعها«.

 قصف إرسائييل 
يف املقابل، أدى قصف إرسائييل جديد عىل شامل مدينة غزة 
إىل استشــهاد سيدة وإصابة عدة أشخاص بينهم أطفال، مام 
يرفع حصيلة الشــهداء يف غزة منذ أمس األول إىل 28 شهيدا 
-بينهم 10 أطفال وامرأة- باإلضافة إىل ســقوط أكرث من 152 

جريحا.
من جهتها، أعلنت رسايا القدس -الجناح العســكري لحركة 
الجهاد اإلســالمي- استشهاد 3 من قادتها امليدانيني يف قصف 

إرسائييل استهدف شقة سكنية يف مدينة غزة.
يف الســياق نفســه، قالت كتائب عز الدين القسام - الذراع 
العســكري لحركة املقاومة اإلســالمية )حامس(- يف بيان 
مقتضب إن هناك شــهداء ومفقودين يف قصف نفذه االحتالل 
عــىل هدف كان يوجد فيه عنارصها يف إطار »رفع الجاهزية 

لصد العدوان«.

 قتىل وإصابات يف عسقالن 
وكانت وسائل إعالم إرسائيلية ذكرت أن إرسائيليتني قتلتا يف 
قصف فلســطيني عىل عسقالن، وقالت إنهام لقيتا حتفيهام 

جراء سقوط صواريخ انطلقت من قطاع غزة عىل منزليهام.
وأضافت أن الصواريخ أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى 

إصاباتهم متفاوتة، مشــرية إىل أن نحو 10 قذائف صاروخية 
أصابت بصورة مبارشة مبان ســكنية مأهولة يف عســقالن 

وأسدود.
وذكرت القناة اإلخبارية العبية 12 أن الفلسطينيني أطلقوا 
137 صاروخا من قطاع غزة عىل أسدود )38 كيلومرتا من غزة( 

وعسقالن، ومناطق قريبة خالل 5 دقائق، أمس.

 صواريخ املقاومة 
يف املقابــل، قال املتحدث باســم كتائب القســام الجناح 
العســكري لحركة حامس إن املقاومة اســتهدفت عسقالن 
وأســدود بـ137 صاروخا من العيــار الثقيل خالل 5 دقائق، 

وأضاف أن »يف جعبتنا الكثري«.
وقالت الكتائب إنها اســتخدمت يف قصف عســقالن أمس 
صواريخ »الســجيل«، التي نجحت يف تجاوز القبة الحديدية، 
وذلك ضمن عملية أطلقت عليها املقاومة اسم »سيف القدس« 
للدفاع عن الفلســطينيني يف مدينة القدس املحتلة واملرابطني 

. يف املسجد األق
واعرتضت املنظومات الجوية اإلرسائيلية بعض الصواريخ 
لكــن عددا منها ســقط يف كلتا املدينتــني، وخلّف باإلضافة 
إىل القتيلــني أكرث من 80 مصابــا، بعضهم بحاالت هلع جراء 
الرشــقات املتتالية، وأحدثت الصواريخ دمارا كبريا يف املباين 

بعسقالن، وأدت إىل اشتعال النار يف بعض السيارات.
وكانت كتائب القســام أعلنت أنها وجهت فجر أمس رضبة 
صاروخية كبرية ملدينة عســقالن ردا عىل استهداف املدنيني، 
منة، فسنجعل  وقالت »إذا كرر العدو استهداف البيوت املدنية ا

مدينة عسقالن يف إرسائيل جحيام«.

 هنية: حققنا النرص يف معركة القدس 
قال رئيس املكتب الســيا لحركة حامس إسامعيل هنية، 
يف أعقاب قصف »كتائب القســام« تــل أبيب بأكرث من 130 
صاروخــاً ثقيالً، ليل أمس، »وقفنــا جميعا ندافع عن القدس 
«، موجهاً التحية إىل  واألق واملرابطني يف املســجد األق

املقاومة يف غزة التي انترصت للقدس حني نادتها.
وأضــاف هنية أن غزة كانت عند موقفها الواضح والرصيح 
يف نرصة القدس، محّمالً العدو اإلرسائييل املســؤولية الكاملة 

عام يجري.
وتابع، »نحن أمام فصل جديد من فصول املواجهة مع العدو، 

وحققنــا النرص يف معركة القدس«، و »نخاطب شــعبنا من 
موقع االقتدار والقوة وفرض املعادالت«.

كالم هنية جاء بعد تنفيذ »كتائب القســام« وعدها برضب 
»تل أبيب« رّداً عىل قصف األبرا املدنية.

وقال »لقد أفســدنا االحتفاالت الوهمية للمســتوطنني يف 
«. وأكد أن الشعب الفلسطيني انترص يف معركة  املسجد األق
القدس، وهو يدافع يف باب العامود ويرغم االحتالل عىل إزالة 

الحواجز.
وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني أثبت أن القدس هي العنوان 
ومحــور الــرصاع، وأن غزة لّبت النداء »وكيف لها أن تتأخر عن 

القدس واملسجد األق املبارك«.
وإذ رأى أن معادلة االستفراد بالقدس انتهت، اعتب هنية أن 
معادلة ربط غزة بالقدس هي معادلة ربط املقاومة بالهوية.

وشــدد عىل »أن القدس يف قلب غزة وغزة يف قلب القدس، 
وهذا ما قالته يد املقاومة العليا«.

رئيس املكتب السيا لـ »حامس« أكد أن هناك ميزان قوة 
، وقال: »تحركنا يف جبهة  جديداً انطلــق من القدس واألق
، وهي األعظم التي التف حولها كل الشــعب  القــدس واألق
الفلســطيني«، مضيفاً أن الشعب الفلســطيني يجّسد لوحة 

متامسكة ومتكاملة يف هذه املعركة.
كــام كرر تأكيده أن أبناء الشــعب الفلســطيني يف الداخل 

يشكلون السور الواقي للقدس.
وإذ أشار إىل »أننا تحّركنا يف جبهة غزة امللتهبة والتي تقف 
نيابة عن الشعب الفلسطيني يف مواجهة الغطرسة«، أوضح 
قائالً: تحركنا عىل جبهة الداخل الفلســطيني التي تعيش يف 

قلب الحوت، وتحملت كل محاوالت طمس الهوية.
ولفــت إىل أن جبهات القدس وغزة والضفة والداخل يتحرك 

معها أبناء الشعب الفلسطيني يف الشتات.
ووجه هنية التحية إىل شعوب األمتني العربية واالسالمية، 
، ووّجه التحية  التي انتفضت بســبب ما يجري يف األقــ
أيضاً إىل الحكومات التي »ساندت شعبنا الفلسطيني وقدسنا 
وأقصانا«. وتابع رئيس املكتب السيا لحركة حامس، قائالً: 
أجريت اتصاالت مع عدد مع املســؤولني، وأبلغتهم رســالتنا 

ومفادها أن املقاومة لن تتخىل عن القدس واملقاومة.
وأكــد هنية »لن نرتاجع مهام تكن التضحيات، فالقدس هي 

ء بدونها«. الروح والعقل والوجدان، وال 

وأضاف »طلبنا من جميع املســؤولني الضغط عىل االحتالل 
«، محّذراً من أن ال أحد  ــة عن القدس واألق لريفع اليد ا

يستطيع شطب حق العودة، وليس ألحد حق التنازل.
وتوّجه هنية إىل االحتالل قائالً: »ما قمنا به رســالة وكفى 

عبثاً بالقدس، وال تلعبوا بالنار«.
وإذ أكد أن املقاومة جاهزة لكل الخيارات، سواء يف التصعيد 
أو التهدئــة، كرر تأكيده أن املقاومة تقف عىل أرض صلبة ولن 

تفرّط أو تتنازل.
وأوضح »يجب أن نتوحد تلبيًة لنداء الشعب الفلسطيني الذي 
يطالب بوقف التنسيق األمني«. واعتب هنية  أن »هّبة القدس« 

. استطاعت أن تضع صنايق االقرتاع يف املسجد األق
وختم رئيس املكتب الســيا لحركة حامس قائالً: »نؤكد 
للشــعب الفلســطيني أن أجواء الحرية قادمة، واملقاومة لن 

تن األرسى«.

 عملية »حارس األسوار« 
وجــاء التصعيد اإلرسائيــيل بعدما أوردت وســائل إعالم 
إرسائيلية أن الجيش أطلق عملية عسكرية عىل غزة تحت اسم 
»حارس األسوار«، مشرية إىل أن العملية شملت سلسلة غارات 

عىل أهداف متفرقة يف القطاع.
واجتمــع رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو صباح اليوم بوزير 
الدفــاع، بيني غانتس، وقادة الجيــش واألجهزة األمنية مبقر 

وزارة الدفاع يف تل أبيب.
وعقــب االجتامع، أصدر غانتس أوامــره للجيش مبواصلة 
هجامته عىل قطاع غزة. وقال املتحدث باسم االحتالل إن رئيس 
األركان أصدر تعليامت باستمرار الرضبات واستهداف نشطاء 

حامس والجهاد.

 هدوء حذر باألق 
، حيث كان  يف تلك األثناء، ساد هدوء حذر يف املسجد األق
املعتكفون قد أدوا صالة الفجر بعد انســحاب قوات االحتالل، 
عقــب مواجهات عنيفة اندلعت عىل إثر اقتحامه للمرة الثانية 

خالل ساعات من الجنود اإلرسائيليني.
كــام دخل املصلون فجر أمس إىل بــاب حطة مكبين يف 
ظل غياب جنود االحتالل، وقد أفاد الهالل األحمر الفلســطيني 
بإصابة 520 فلســطينيا يف املواجهــات، التي دارت بالقدس 

املحتلة، االثنني. 
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اإلصابات الجديدة عىل مدار 7 أيام إىل مستوى قيا جديد. 
وقالــت وزارة الصحة الهندية إن اإلصابات اليومية الجديدة 
يف الهنــد امس بلغت نحو 330 ألــف حالة يف حني بلغت 
الوفيات 3876 حالة. ويبل إجاميل اإلصابات يف الهند حتى 
اليوم نحو 23 مليونا يف حني قارب عدد الوفيات ربع مليون 
وفــاة. وتظهر إحصاءات لوكالة رويــرتز أن الهند تتصدر 
دول العامل من حيث املتوســط اليومي املعلن لعدد الوفيات 
الجديدة إذ تشــهد ثلث الوفيات العاملية املعلنة يوميا. وبل 
متوسط اإلصابات يف الهند عىل مدار 7 أيام مستوى قياسيا 

بتسجيله نحو 391 ألف حالة.

 تحذير عاملي 
وقالــت منظمــة الصحة العاملية إن ســاللة الفريوس 
التي اكتشــفت املرة األوىل يف الهند العام املايض أصبحت 
مصدر قلق عاملي، وإن بعض الدراســات تظهر أنها تنترش 

بسهولة أكب. ورغم أن دوال من مختلف أنحاء العامل أرسلت 

أسطوانات أكسجني ومعّدات طبية أخرى إىل الهند لدعمها 

يف أزمتها فإن مستشفيات كثرية يف مختلف أنحاء البالد ال 

تزال تعاين نقص الوسائل الالزمة إلنقاذ األرواح.

 ال إصابات جديدة 
أمــا يف الصني التي تعّد البــؤرة األوىل للجائحة، فأعلنت 

اللجنــة الوطنية للصحة، امس، عدم تســجيل أي حالة وفاة 

أو إصابــة محلية مرتبطة بفريوس كورونا خالل الســاعات 

الـ24 املاضية. وأشــارت اللجنة -يف بيــان- إىل أنها تلقت 

، وذلك  تقارير عن 14 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخار

رفــع إجاميل املصابني إىل أكــرث من 90 ألف حالة، وظل عدد 

الوفيات عند 4636 شــخصا. وأضافت أن 10 أشخاص غادروا 

املستشفيات ليبل إجاميل املتعافني أكرث من 85 ألف شخص.

 آثار غري متوقعة 
وحــّذر املكتب األورويب ملنظمــة الصحة العاملية من أن 

جائحــة كورونا قد تكــون لها آثار غري متوقعة، تؤدي إىل 
زيــادة البدانة بني األطفال. وخلص تقرير صادر عن املكتب 
اإلقليمــي ملنظمة الصحــة العاملية نرش امس إىل أن إغالق 
املدارس بســبب الوباء قد يكون له آثار ســلبية يف التغذية 
طفــال، إذ تفوتهم وجبات الغداء يف  والتامرين البدنية ل

املدرسة واألنشطة املدرسية

 إحصاءات 
وأظهــرت بيانات مجمعة أن إجــاميل عدد اإلصابات 
بفريوس كورونا يف أنحــاء العامل بل نحو 159 مليونا 
حتــى  االمس يف حني بل عدد جرعــات اللقاحات التي 
1 مليار جرعة.  أعطيــت يف مختلــف أرجاء العــامل 32
وأظهــرت أحــدث البيانات املتوفرة عــىل موقع جامعة 
»جونــز هوبكنز« األمريكية، أن إجــاميل اإلصابات بل 
158 مليونــا و957 ألف حالة.كام أظهــرت البيانات أن 
عــدد املتعافني تجاوز 95 مليونا، يف حني ارتفع إجاميل 

الوفيــات إىل 3 ماليني و303 آالف حالة.
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