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ــاة  وفـ حـــالـــة   22 ــا«:  ــ ــورونـ ــ »كـ  
جـــديـــدة اصـــــابـــــات  و703  

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل703 
حــاالت جديدة ُمصابة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020 إىل 534388 حالة.
وأوضحــت الوزارة أنّه »تّم تســجيل 687 حالة إصابة 
بــني املقيمني و16 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه 
»تّم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 7549«.

كـــــــــــــــــــأس لـــــــبـــــــنـــــــان
فـــــــي كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم :

ضربات الترجيح تمنح األنصار 
النجمة حساب  على  اللقب 
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قصف العدوان االرسائييل عىل غزة

الرئيس السوري االسد مستقبال وزير الخارجية االيراين ظريف

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

أعلن دبلوماســيون أوروبيــون أن االتحاد 

األورويب يعكف عىل وضع عقوبات لفرضها 

عىل ساسة لبنانيني يرى أنهم يعطلون تشكيل 

حكومة، وستكون هذه أول عقوبات يفرضها 

التكتل عىل لبنان.

ويســعى االتحاد، بقيادة فرنسا، لتكثيف 

الضغط عىل الساســة اللبنانيني املتناحرين 

وسط أزمة مستمرة منذ عرشة أشهر أسفرت 

عــن انهيار مايل وارتفاع شــديد يف معدالت 

التضخم وانقطاع متكرر يف الكهرباء ونقص 

يف إمدادات الوقود واملواد الغذائية.
ومل يبحث االتحاد األورويب أســامء بعينها 
بعد الســتهدافها بالعقوبــات املزمعة كام 
أن هنغاريا اســتنكرت علنا جهــود االتحاد 
للضغط عىل الساســة اللبنانيني. لكن ستة 
دبلوماسيني ومسؤولني من االتحاد األورويب 
أبلغوا »رويــرتز« أن التحضري للعقوبات بدأ 
بالفعل من خــالل العمل عىل ما يطلق عليه 

التقى الرئيس الســوري بشار األسد وزير 
الخارجيــة اإليراين محمد جــواد ظريف 
التي اتــت زيارته »عىل أعتاب االنتخابات«، 
وقد بحثا مســتجدات املسار السيايس ومن 
بينها لجنة مناقشــة الدستور، إضافة إىل 
األوضــاع امليدانية يف ســورية والوجود 
األمــرييك والرتيك الالرشعي، والذي يعيق 
استمرار عملية مكافحة اإلرهاب ويتسبب 
بعدم االســتقرار يف املنطقة«.  واكد ظريف 
ان  الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ستدعم 
الحكومة السورية والشعب السوري سواء 

يف مسار إعادة اإلعامر أو يف مسار مكافحة 
اإلرهاب.

كذلك تطرقــت املحادثات بني االســد 
وظريف إىل »تطورات األوضاع يف املنطقة 
والعدوان اإلرسائييل األخري عىل األرايض 
اإلرسائيلية  واملامرســات  الفلسطينية، 
الراميــة إىل تغيري طابع ووضع األرايض 
الفلســطينية املحتلة مبا فيها القدس«. 
ويف هــذا الســياق، ادان وزير الخارجية 

ــذار  ــ ــ ــ ــى االعت ــ ــ ــ ــن ال ــ ــ ــ ــبيل املمك ــ ــ ــ ــون الس ــ ــ ــ ــتقالة ع ــ ــ ــ ــدد: اس ــ ــ ــ ــط تتج ــ ــ ــ ــت الوس ــ ــ ــ ــة بي ــ ــ ــ معادل
ــــــــة تنتظــــــــر اشــــــــارات ايجابيــــــــة الســــــــتئناف املســــــــاعي الحكوميــــــــة  ــــــــة وعيــــــــن التين ــــــــول مقفل ــــــــواب الحل اب
لودريــــــــان يوصــــــــي بالتشــــــــدد فهــــــــل تمتــــــــد العقوبــــــــات الفرنســــــــية الــــــــى حســــــــابات السياســــــــيين اللبنانييــــــــن؟

محمد بلوط

تزداد الشــكوك بامكانية والدة الحكومة يف املدى 
املنظور يف ظل الصعوبــات والتعقيدات التي تحيط 
بعملية التأليف وفشل كل املحاوالت والجهود الداخلية 

والضغوط الخارجية.
والســؤال املطــروح، ماذا ينتظر ألرئيســان عون 
والحريري لحســم خالفهام وتقديم تنازالت متبادلة 
لصالح املخارج والحلول؟ وعىل ما يراهن كل منهام بعد 
مرور 8 اشهر من هذه االزمة يف ظل انحدار البالد اىل 
املجهول؟ املعلومات املتوافرة تؤكد ان قرار املســؤولني 
ال ســيام قطبي عملية التاليف عــون والحريري هو 
تغليب التعايش مع االزمة الحكومية بدال من التالقي 
او التوافق، ال سيام ان كل منهام مل يبد مؤخرا اي تعديل 

يف موقفه تجاه موضوع الحكومة.
وعشــية عطلة عيد الفطر قــال مصدر مطلع لـ 
»الديار« ان مســاعي الرئيس بــري واالتصاالت التي 
شــارك فيها حزب الله مؤخرا مل تسفر عن اية نتائج 

ايجابية ملموسة، لكنها لن تتوقف يف املرحلة املقبلة 
سعيا اىل احداث خرق يف جدار االزمة.

وجددت مصــادر مقربة من عني التينة التاكيد ان 
الرئيس بري مل يوقف مسعاه لكن نجاح جهوده يعتمد 
عىل تجــاوب الطرفني وتغليب منطق الحوار بدال من 

االستمرار بالتشدد والتصلب.
واملحت املصادر اىل ان املســاعي بعد فشل املحاولة 
االخرية هــي بحكم املجمدة بانتظار بروز اشــارات 
ايجابية مشجعة تســاعد عىل احراز تقدم جدي يف 

تذليل وحل العقد الباقية يف وجه تاليف الحكومة. 
واعربت عن املها يف ان تحصل مثل هذه االشارات 
بعد الفطر، مشــرية يف الوقت نفسه اىل ان الرئيس 
بــري قام مؤخرا مبحاولة جس نبض جديدة لكنه مل 

يلمس تطورا ايجابيا. 
وتجنبت املصادر الكالم عن مســؤولية هذا الطرف 
او ذاك، لكنها قالت ان االسباب التي حالت دون احراز 
تقــدم او توافق حتى االن ما زالت هي هي، مؤكدة ان 
املطلوب حكومة من وزراء اختصاصيني غري حزبيني 

خالية من الثلث املعطل الي طرف.
ويف بعبــدا قالت مصادر مطلعة لـــ »الديار« ان 
الوضع مــا زال يراوح مكانه وان ال جديد عىل صعيد 
االزمة القامئة، مشرية اىل ان الحريري سافر من جديد 

اىل الخارج من دون حصول اي تبدل يف املوقف.
واضافت ان املشكلة ليست عند رئيس الجمهورية بل 
عنــد الرئيس الحريري، وان الرئيس عون ما زال ينتظر 
التشكيلة الحكومية املتكاملة، وهو يف الوقت نفسه 
يويل اهمية ملتابعة شــؤون الباد وشجونها ال سيام 
لجهة التصدي للمشــكالت والضغوط التي يتعرض 
لها املواطنــون يف ظل هذه الظروف الصعبة، ويركز 
عىل قيام الحكومة بدورها يف هذا الشــأن ومتابعة 
ومعالجة موضوع البطاقة التمويلية ومسألة ترشيد 

الدعم.
امــا يف بيت الوســط فيبدو ان موضــوع اعتذار 
الحريــري بــات وراءه وانه رمبــا كان زوبعة اثريت 

رسميا  تحّركا  وتنتظر  املصير  مجهولة  مليارا  وعــشــرون  األمن الغذائي للمواطن على املحّك... والسلطة العاجزة ال تمتلك حلوالًسبعة 
املُحلّل االقتصادي

مليار  وعرشون  ســبعة 
دوالر مجهولــة املصري يف 
اللبنانية!  الدولة  حســابات 
هذا مــا وصل إليــه تقرير 
ديوان املحاسبة عن قطوعات 
الحســاب للدولــة اللبنانية 
هذه  عقديــن.  مــدى  عىل 
األمــوال املرصوفة من دون 
مســتندات ثبوتيــة تطرح 
املالية  الحوكمة  عن  السؤال 
للدولــة اللبنانية ولكن أيًضا 
عن أســباب عدم تحويل هذا 
امللــّف الكبــري إىل القضاء 
خصوًصــا يف ظــل األزمة 
املالية واإلقتصادية والنقدية 

التي تعصف بلبنان.
املُّدوي  الصّمت  هذا  غريب 
من قبل الســلطة السياسية 
حــول موضوع تقرير ديوان 

املحاســبة حول إختفاء 27 مليــار دوالر أمرييك 
من حســابات الدّولة اللبنانية عىل مّر السنني. هذا 
الصّمت يطرح العديد من األســئلة عن األســباب 
الكامنة خلف التّخيل عن مالحقة أثار هذه األموال 
يف وقت أصبح لبنان بحاجة إىل األموال لتأمني قوت 

أبنائه.
بني اإلبراء املُســتحيل الذي يتهّم رئيس حكومة 
ســابق بإختالس 11 مليار دوالر أمرييك، وتقرير 
ديوان املُحاسبة عن إختفاء 27 مليار دوالر أمرييك 
من حســابات الدولة، مروًرا بـ 9300 مليار لرية تّم 
إنفاقهــا بإعتامدات من خــارج املوازنة، وأكرث من 
40 مليــار دوالر أمــرييك يف وزارة الطاقة، يجد 
اللبنــاين أن هناك تجاهال مقصودا من قبل الطبقة 

السياسية. فاملعنيون بهذه األموال املخّفية ينتمون 
إىل عّدة أطراف سياســية واملنطــق ينّص عىل أن 
الســكوت عىل هذا األمر يعني أن هناك إنغامسا من 
قبلها يف هــذه امللفات وبالتايل ال إرادة لفتحها بل 
األفضــل التوّجه إىل مكان أو فريق ال ينتمي لطرف 
سيايس )مثل مرصف لبنان وحاكمه( لتحميله كل 

الكوارث التي تحصل!
من الرضوري التذكــري أن الدّولة اللبنانية عليها 
دين عام يــوازي 96 مليار دوالر أمرييك باإلضافة 
إىل 15.6 مليار دوالر أمرييك )تســهيالت من قبل 
مــرصف لبنان لوزارة املال( منهــا 57 مليار دوالر 
أمرييك بالعّملــة الصعبة والباقي باللرية اللبنانية 

)عىل سعر 1500 لرية للدوالر الواحد(.
وبالنظــر إىل دينامية إســتهالك الدوالرات من 

قبل الدّولة اللبنانية، نرى أن 
الدّولة إستهلكت قسام كبريا 
الكهرباء  عــىل  الدوالر  من 
بالدرجة األوىل )أكرث من 40 
مليار دوالر أمرييك(، إسترياد 
والسلع )مشاريع،  الخدمات 
بنزيــن...(،  ســيارات، 
للبعثات  اإليجــارات  دفــع 
السلك  وأجور  الديبلوماسية 
إستهالك  أّما  الديبلومايس. 
اللرية اللبنانية، فشــمل كل 
ما هو أجــور للقطاع العام 
واألمور التشغيلية، وغريها.

الســؤال إذن، أين إختفت 
الــدوالرات التي تــّم تزويد 
الدّولة بها، سواء بقروض أو 
سندات خزينة أو تسهيالت؟ 
اإلحتامالت املطّروحة عديدة 
ويبقى الفســاد عىل رأسها 
نظــًرا إىل أن كل الخدمــات 
العاّمــة )بدون إســتثناء( هي األســوأ يف العامل 
وبالتــايل ال يُعقل أن يكون تــّم رصف 111 مليار 
دوالر أمرييك لتحســني الخدمــات العاّمة وتأمني 
بنى تحتية بالحّد األدىن )يكفي النظر إىل الكهرباء 
والطرقــات!(. اإلحتامل الثاين مُمكن أن يكون عدم 
كفــاءة املســؤولني وبالتايل هذا يعنــي أن القوى 
السياسية التي كان لها كلمتها يف الحوكمة املالية 
للدولة اللبنانية غري كفؤة ويجب أن تتنحى لصالح 

أشخاص كفؤين!
وهنا يُطرح الســؤال األسايس عن دور القضاء 
الذي وعىل الرغم من أن ديوان املُحاســبة )جســم 

االتــــــــحــــــــاد األوروبــــــــــــــــــي يـــجـــهـــز 
ــلـــى ســـاســـة لــبــنــانــيــيــن عـــقـــوبـــات عـ

ــاب  ــ ــى اعتـ ــ ــف علـ ــ ــي ظريـ ــ ــد يلتقـ ــ األسـ
االنتخابـــــات وايـــــران تفتتـــــح قنصليتهـــــا بحلـــــب

خصبـــــت  طهـــــران  الذريـــــة:  الوكالـــــة 
ـــــاء  ـــــة نق ـــــى درج ـــــى 60% باعل ـــــوم ال اليوراني
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نبيه الربجي

من جامعة كوبنهاغن 
الفلسطيني  الصوت  هذا 
»أمتنى لــو أعلم ما كان 
)حسن  الســيد  شعور 
نرصاللــه(، حــن كان 
الصواريخ  مشهد  يتابع 
وهــي تنهمــر عىل تل 

أبيب«!
وقال »اآلن، أدركت ملاذا 
يخــاف »االرسائيليون« 
لبنان.  ضد  حرب  أي  من 

اذا كانــت صواريخ غزة قد أثــارت كل ذلك الهلع، ومن 
منطقة تنعــدم فيها التضاريس الطبيعيــة، كام أنها 
محارصة من الجهات األربع، وحتى من الجهات الخمس، 
ماذا ميكــن أن تفعل صواريخ حزب اللــه األكرث دقة، 

واألكرث كثافة، واألكرث قدرة عىل التدمري ؟«.
اذ رأى يف »القبــة الحديدية« »القبــة الكرتونية«، 
بعدما وصفها غايب أشكنازي بـ«ألقبة الذهبية«، سأل 
»أي ارسائيل اذا ما انهالت عليها عرشات آالف الصواريخ 
من جبــال، وأودية، لبنان ؟ هنا يف الدامنرك مثة يهود 
يدعون بني قومهم يف »ارض امليعاد« للعودة اىل أوروبا 

ألن مثة هولوكوست آخر يف انتظارهم« !.
هاله أن يلوذ العــامل بالصمت حن ترضب القاذفات 
التورايت. اجتثاث اآلخر.  األبراج اآلهلة. هذا هو الرتاث 
حدث ذلك يف جنــوب لبنان، ويف الضاحية الجنوبية، 
ويف البقــاع. املجتمع الدويل ديناصــور القرن. العن 
العرجــاء، واللغة العرجاء. أكرث من هريوشــيام عىل 
أرض العرب. الكاتب ديفيد غروسامن أبدى خشيته من 

أن تكون »قبور اآلخرين قبورنا ألن املوىت ال ينسون«.
هكذا كتب ياسوناري كاواباتا، الياباين الحائز جائزة 
نوبل يف اآلداب، »كيف ميكــن اقناع العظام املحرتقة 
بأن تنىس ؟«. وكان الكاتب الفرنيس اليهودي، واملدير 
الســابق لـ »الوموند«، أندريه فونتن  قد قال لنا، يف 
»االرسائيليون«  كان  »اذا  الفائــت،  القرن  تســعينات 
ميتلكــون القنبلة النووية، الفلســطينيون ميتلكون 
الذاكرة النووية. وهنا االختالل يف التوازن االسرتاتيجي 

ملصلحة الفلسطينين«.
اليشء الذي فات مجلس وزراء الخارجية العرب هو 
التنديد بالصواريخ الفلسطينية عىل »تل أبيب« ألنها اذ 
تقتل عشوائياً، قد تؤدي اىل تفجري املنطقة، كام لو أن 
املنطقة ليست يف موت رسيري منذ مائة عام. منذ ألف 

عام ...
املجلس، باألقنعة املرقطة، وباملواقف الببغائية، أبقى 
جلســاته  مفتوحة، باعتبار أن آالف القاذفات، وآالف 
الدبابات، ستتحرك بن لحظة وأخرى. رسام كاريكاتور 
مرصي أظهر كيف أن صواريخ الورق تنطلق من أفواه 

أصحاب املعايل.
الضــوء كالم كثري حول االتصــاالت، وحول  وراء 
الضغــوط التــي متارســها حكومــات عربية عىل 
الفلســطينين للعودة اىل الزنزانة. فات االشــقاء أالّ 

فارق، يف الحال الراهنة، بن الزنزانة و ... املقربة.
ال مكان للعقل يف »ارسائيل«. التعبئة التوراتية يف 
حاالتها القصوى. املعلقون من أهل اليمن يحثون عىل 

ابادة الفلسطينين.
مسؤول يف احدى املستوطنات ويدعى دان هاليفي 
دعا اىل قطــع رؤوس عرب الخــط األخرض باملناجل 
وتعليقهــا عــىل أبواب املــدن. اعتــرب، تعليقاً، عىل 
التظاهرات التي حدثت  يف اللد، ويف يافا، أن »هذه هي 

الصواريخ التي تنام تحت ثيابنا«.
الدعوات تالحقت الســكات الصواريخ اىل األبد. ال 
بقاء لحجر عىل حجــر يف غزة، وصوالً اىل لبنان. هل 
يدرك أصحــاب هذه الدعوات أنه لــن يبقى حجر عىل 
حجر يف »ارسائيل« ؟ هذا ليس كالمنا بل كالم املؤرخ 

شلومو صاند الذي يحذر من »الصعود اىل الهاوية«.
مؤلف كتاب »كيف جرى اخرتاع شعب ارسائيل« يرى 
أنه كان يفرتض أن تحــدث صدمة 2006 »انقالباً يف 
الالوعي لدى االرسائيليــن«. العكس حدث، معترباً أن 
اســرتاتيجية الثأر ال بد أن تؤدي اىل الكارثة التي أملت 
باليهود غداة موت ســليامن، واندالع حرب القبائل بن 

مملكتي يهوذا و«ارسائيل«.
دافيد بن غوريون قال انه يحلم لو استفاق، ذات يوم، 
وقيل له أن غزة، كقنبلة دميوغرافية، زالت من الوجود. 
ورثته يالحظون أن أهل القطــاع »يقبلون عىل املوت 
برشاهة«. هنا الهاجس الذي يقض مضاجع أهل اليمن 

يف »ارسائيل«...
هذا يوم آخر للفلســطينين، ويفرتض أن يكون يوم 
آخر للعرب الذين يرقصون حفــاة، عراة، حول الهيكل 
.الجيش الــذي قهرناه يف لبنان ال بد أن يقهر يف غزة. 

انه منطق األشياء. انها قوة األشياء ...
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هـــل انـــقـــذت غـــزة لــبــنــان مـــن الـــحـــرب...؟ من لبنان الى فلسطين : اقهروهم
ــل«!  ــي تــســريــبــات امــيــركــيــة : احــــذروا »اســرائ

ابراهيم نارصالدين

راقــب االمريكيون »بخبــث« املوقف الفرنــيس الضعيف 
واملرتبــك ازاء التعامل مع امللف اللبنــاين، وعملوا يف العلن 
والرس عىل اجهاض املبادرة الفرنسية، ومنعوا بتدخلهم حينا، 
الفرنيس اميانويل ماكرون  الرئيس  وتجاهلهم احيانا اخرى، 
من تحقيق اي من اهدافه »االســتعراضية« عىل الســاحة 
اللبنانية، ومل يســمحوا له »مبلء« الفراغ الســائد يف البالد 
بفعل القرار االمرييك االنسحاب من املنطقة مبا فيها لبنان، 
لكن بقيت لهم مهمــة اخرية حاولوا التعامل معها اضطراريا 
الرضاء »ارسائيل« التي تضغط لتمرير ملف ترســيم الحدود 
البحرية بأقل كلفة ممكنة مستغلة حالة الفوىض اللبنانية 
الناجمة عن االزمة االقتصادية الخانقة وانهيار مؤسســات 
الدولة وســط رصاع وانقســامات عــىل كل يشء مبا فيها 
خطوط التفاوض البحرية. لكــن املحاولة االمريكية االخرية 
باءت بالفشــل بعدما ادى تذبذب املوقــف اللبناين املفاوض 
بقيادة رئيس الجمهورية ميشــال عون اىل انهيار جلســة 

املفاوضات االخرية يف الناقورة. 
عند هذا الحد سحب االمريكيون يدهم من امللف، لكنهم يف 
الوقت نفســه حذروا عرب القنوات الديبلوماسية املعنين يف 
بــريوت بانهم ارتكبوا خطأ  فادحــا بتعطيل املفاوضات يف 
توقيت خطري للغاية حيث متر »ارسائيل« بأوقات »عصيبة« 
سياسيا مع تعرث تشكيل الحكومة للمرة الرابعة عىل التوايل، 
بالتزامن مع وجود قرار اسرتاتيجي كبري لدى »االرسائيلين« 
بتعطيل عودة الواليات املتحــدة اىل االتفاق النووي االيراين، 
وبعدمــا جّربوا الطرق الديبلوماســية، وفشــلوا من خالل 
زيارات مســؤوليهم االمنيــن والعســكرين املكوكية اىل 
العاصمة االمريكية، وبعد فشل االستهدافات االمنية للمواقع 
التفاوض  والشخصيات الحساسة االيرانية يف ايقاف عجلة 
يف فيينا، يف ظل غياب اي امكانية للدخول يف حرب مبارشة 
مع ايران، وضعف تأثري حــرب ناقالت النفط، والغارات عىل 
سوريا، رصد االمريكيون توجهات »ارسائيلية«لقلب الطاولة 
عىل الجميع انطالقا من الجبهــة اللبنانية حيث »ملّح« اكرث 
من »جرنال ارسائييل« زار واشــنطن مؤخــرا اىل ان عملية 
»تأديبية« ضد حزب الله ليست مستبعدة اذا كانت ستؤدي اىل 

وقف »قطار« االتفاق النووي قبل وصوله اىل خط النهاية.!
ووفقا الوساط ديبلوماسية، مل يعرف املسؤولن اللبنانين 
الذيــن تبلّغوا »املعلومة« االمريكية خلفيــة الترسيبات التي 
وصلت اىل بريوت قبــل نحو عرشة ايام، حيال رضورة التنبه 
من احتامالت التصعيد »االرسائييل«، بعضهم رأى فيها تهويال 
للضغــط، وبعضهم اآلخر رأى فيهــا محاولة امريكية جدية 

الثارة »الغبار« حول »النوايا االرسائيلية« ملنع 
»ارسائيل« من الذهــاب بعيدا يف مغامرة قد 
تكون مكلفة وتجــّر الواليات املتحدة مجددا 
اىل »مســتنقع« الرشق االوسط بعدما جرى 
لكنه مركز  لعدوان محــدود زمنيا،  الرتويج 
ناريا مبا يؤّمن تفوقــا رسيعا لـ«ارسائيل« 
التي تظن انها قــادرة عىل تحييد الصواريخ 
الدقيقــة املوجودة لــدى حزب اللــه باقل 
اشارت  للمعلومات  ووفقا  املمكنة،  التكاليف 
التقديرات االمريكيــة اىل ان »االرسائيلين« 
ســيطلقون عمليتهم عشــية عيد الفطر او 

بعده بايام قليلة.
فان  »االرسائيلية«،  التقديرات  وبحســب 
عملية من هذا القبيل وحدها كانت قادرة عىل 
تأخري العودة اىل االتفاق النووي االيراين، الن 
طهران وواشــنطن لن يبقيا بعيدان عن هذا 
الرصاع خصوصا ان مسألة اضعاف حزب الله 
»وتحييد« االمن العام لحزب الله السيد حسن 
نرصالله، اذا امكن، بعد تحييد الجرنال قاسم 
لاليرانين  نوعية  رضبة  سُيشكل  سليامين، 
يف املنطقة باعتبار ان حزب الله هو الركيزة 
الرئيسية لكل »اذرعها« يف املنطقة والعامل، 
للأمزق االسرتاتيجي  انه ال حل  وباعتقادهم 
النووي اال بتفجري يكون عىل مســتوى من 
الخطورة تدرك معه امــريكا انها غري قادرة 
عىل االستخفاف باملصالح »االرسائيلية«، يف 
املقابل تدرك ايران حينها انها ســتدفع امثانا 

باهظة قبل العودة اىل االتفاق النووي.
ازاء  اللبنانية  املخــاوف  تعاظمــت  طبعا 

»النوايا االرسائيلية« العدوانية، بعدما حاولت »تل ابيب« طأمنة 
الجانب اللبناين بعدم نيتها التصعيد عرب تواصلها مع موسكو، 
وتحّولت الشكوك اىل يقن بعدما بدأ التصعيد يف القدس، لكن 
انفجار االوضاع العســكرية يف غزة عىل نحو مفاجىء، اربك 
»الحسابات االرسائيلية« وباتت اكرث تعقيدا، وبحسب مصادر 
مطلعة، بدأ شبح اشعال الجبهة اللبنانية يبتعد »رويدا رويدا« 
مع رضورة االبقاء عىل الجهوزية التامة تحســبا الي تدحرج 
لالوضاع نحو االسوأ، الن »ارسائيل« متر بأصعب ايامها أمنيا 
ودبلوماسيا وسياسيا، لكن ميكن الجزم ان صواريخ غزة كبحت 

جامح »ارسائيل«، ورمبا منعت الحرب املقدرة عن لبنان؟.
وكان الفتا دعــوة املعلق البارز يف »القناة 13« إلداد يانيف 
قادة رؤســاء األحزاب املعارضة لنتنياهو لتشــكيل حكومة 
وإســقاط نتنياهو الذي يشــعل البالد ويريد استدراج حزب 

الله ومئــات الصواريخ للمعركة، وقــال منبها االرسائيلين 
»ســنكون عندئذ يف املالجئ لثالثة شــهور«. ويف السياق 
نفســه، وجه املحلل العســكري البــارز يف موقع صحيفة 
لـ«القيادة  انتقــادات  بن يشــاي  أحرونوت«رون  »يديعوت 
االرسائيليــة«، وقال«إيران تراقب فشــل املفهوم اإلرسائييل 
العام وتــرى مفاجأة صواريخ غزة قــادرة عىل إلحاق رضر 
أكرب بكثري بإرسائيل، نحن امام تآكل قوة الردع وهذه مشكلة 
اسرتاتيجية تستدعي معالجتها فورا، وإال فإنه من شأن إيران 
وحزب الله االســتنتاج بأن ما تستطيع حامس القيام به هم 
قادرون عىل مضاعفته مع أرضار أكرب«. واعترب بن يشــاي 
»أن استهداف حامس ملركز إرسائيل بالصواريخ دّل عىل وجود 
تقديرات اســتخباراتية معطوبةحول قدرات حامس والجهاد 
اإلســالمي الصاروخية يف منذ حرب »الجرف الصامد« عام 

ــزب الــلــه ــ االعـــــام »االســـرائـــيـــلـــي«: ح
ــئ.. ــاجـ ــي املـ  ســُيــبــقــيــنــا 3 اشـــهـــر فـ

هيام عيد

عىل الرغم من الضبابية التي تحيط مبلف الدعم، حيث أنه 
مل يصدر أي موقف رســمي حتى اليوم بوقف هذا الدعم عن 
كل السلع، إال أن مصادر مطلعة عىل واقع هذا امللف، تكشف 
عن أمر واقع بدأ يُسّجل، ويُفيد بأن اآلليات التي كانت معتمدة 
يف الفرتة املنرصمة، مل تعد قامئــة، ولكن من دون أن يعني 
ذلك أن الدعم قد توّقف، ألن الســلع املدعومة من دواء وقمح 
ومحروقات ومواد غذائية، مل تلحظ أية تغيريات دراماتيكية 
يف األســعار، ولو باتت »شحيحة« يف األســواق، منذ نحو 
أســبوعن. وبرأي املصــادر، فإن كل ما يشــاع عن مواعيد 
لرفع الدعم، وخصوصاً عن املواد األساســية، يندرج يف إطار 
الشائعات والحمالت الهادفة إىل تحويل األنظار عن األزمات 
الفعلية التي يعاين منها الواقعان السيايس واملايل قبل الواقع 
اإلقتصادي، وكأن هناك ســيناريو موضوع مسبقاً ويجري 
تنفيذه بالتدّرج نحو التصعيد يف الشــارع، من خالل الدفع 
باتجاه رفع منسوب اإلحتقان و«تحمية« الساحات، والتهيئة 
لكل ما يتم تداوله عن انفجار إجتامعي مأساوي وشيك، عىل 

خلفيات مطلبية ومعيشية.
ويف خضّم هــذه املعادلة املعّقدة، تتحّدث املصادر املطلعة، 
عــن اتجاهن يتجاذبــان الوضع امليــداين، األول يركّز عىل 
استبعاد اإلنفجار اإلجتامعي من خالل التأكيد عىل أن الدعم 
مســتمر، عىل األقّل حتى إنجاز البطاقة التمويلية، والثاين 
يكشف عن أن حجم املعالجات ال يرتقي إىل طبيعة وخطورة 
األزمة اإلجتامعية التي تنذر بانفجار يف الشــارع، من خالل 

التحّركات الشعبية والنقابية 
املعلنة بعد نهاية عطلة عيد 
املصادر يف  الفطر. وتوضح 
هذا املجال، أن هذه التحّركات 
ســتكون مختلفة من حيث 
والفرتة  واألهداف  الشــكل 
الزمنية املحــّددة لها، والتي 
دون  ومن  مفتوحة  ستكون 
زمنــي واضح،  أي ســقف 
يف  التأخري  وأن  خصوصــاً 
التمويلية،  البطاقــة  إقرار 
ويف ضوء استمرار اإلرتفاع 
لألســعار،  الدراماتيــي 
إىل  آجالً،  أو  سيؤدي عاجالً 

تآكل القيمة الرشائية للرواتب يف القطاعن العام والخاص، 
وبالتايل، سيجد آالف املواطنن أنفسهم يف الشارع، ومن دون 

أية تحضريات مسبقة. 
وتستدرك هذه املصادر، إىل الرتكيز عىل أن ما حصل يف 17 
ترشين من العام 2019 املايض، مل يكن منّسقاً بل كان عفوياً، 

علامً أن الواقع اليوم قد تغرّي عىل أكرث من مستوى:
- األول : غياب العناوين السياســية والطائفية واملذهبية 

بعدما وّحدت املصيبة اإلجتامعية كل اللبنانين.
- الثــاين: تراجع الدور والتأثري الســابق للقوى واألحزاب 

والتيارات السياسية يف السلطة أو يف املعارضة. 
- الثالث:يتمّثل بالقناعة التــي أصبحت ثابتة لدى غالبية 

اللبنانين وهي، أنهم مل يعودوا ميلكون أي يشء يخرسونه، 
أو من املمكن أن تتم مســاومتهم عليه إذا نزلوا إىل الشارع، 
خصوصــاً بعدما تضاءلــت ثقتهم بقدرة األطــراف املعنية 
مبواجهة األزمات، عىل اجــرتاح الحلول، أو عىل األقّل تأمن 
الحد األدىن من اإلستمرارية لإلجراءت املّتخذة، والتي تسمح 
برتّقب اإلســتحقاقات الدســتورية التي قد تُحدث الصدمة 

اإليجابية املرجّوة.
وتخلص املصادر نفســها، إىل التذكري بأن كل ما تشــهده 
الســاحة الداخلية اليــوم، كان متوّقعاً من قبــل العديد من 
األطراف السياســية واإلقتصادية، التي سبق وحّذرت من أن 
انعدام املعالجات سيدفع نحو السيناريو األسود املحدق بلبنان، 

وهو اإلنهيار املايل، وتالياً اإلنهيار اإلجتامعي ثم األمني.

استقبل نديم الجميل والصايغ داعمين مبادرته
الــــــــــراعــــــــــي اطـــــــلـــــــع مــــــــن غــــريــــو 
ــى أجــــــــــواء لــــــقــــــاءات لـــــودريـــــان  ــ ــل ــ ع

العربّية  الــدول  قادة  من  تهنئة  برقيات  تلقى 
األمنّية  األوضاع  على  فهمي  من  اطلع  عون 
وبـــحـــث مـــع ابــــي رمـــيـــا زيــــــارة لـــودريـــان

املاروين  البطريرك  إستقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
امس يف  قبل ظهــر  الراعي 
الرصح البطريريك يف بكريك، 
سفرية فرنســا يف لبنان آن 
غريو يرافقها املستشار األول 
يف الســفارة جان فرنســوا 
غييــوم، يف زيارة نقلت فيها 
غريو رسالة شفهية من وزير 
الخارجية الفرنيس جان ايف 
لودريــان اىل الراعي اكد فيها 
»للجهود  الكبري  تقديره  عىل 
واملبــادرات التي يقــوم بها 

البطريرك يف سبيل انقاذ لبنان من اإلنهيار«.
ونقلــت غريو اجواء اللقــاءات التي اجراها 
لودريان مع الطبقة السياســية اللبنانية يف 
زيارته األخرية اىل لبنان اىل غبطته، وذلك بناء 

عىل طلب خاص منه.
بعد الظهر، استقبل الراعي نائب رئيس حزب 
الكتائب اللبنانية ســليم الصايــغ الذي وضع 
البطريرك يف أجواء التحــركات التي يقوم بها 
الحزب لدعم مبادرة غبطته والوقوف اىل جانبه 
يف محاولة إنقاذ لبنان واملواطنن من معاناتهم 

والخروج من األزمة الحالية.
وقال الصايغ: »صحيح أن ما نعيشه اليوم من 
أزمات هو نتيجة تقاعس السياسين وإهاملهم، 
ولكن من واجبنا كقوى حية أن نفكر ونعمل عىل 
آلية للخروج من هــذه األزمة، ويف هذا االطار 

إطأمنينا من غبطته عىل أنه هناك إجامع دويل 
عىل كيفية إنقاذ لبنان، وعىل الدور الذي يلعبه 
الفاتيكان وفرنســا مع االتحاد األورويب وكل 

الدول الصديقة«.
ثم اســتقبل الراعي النائب املســتقيل نديم 
الجميل الذي قال بعد اللقــاء: »وضعت كامل 
قدرايت يف ترصف غبطته لتحقيق الطروحات 
التي أطلقها. كام تطرقنا مللف تشكيل الحكومة 
واعتــربت أن أي خطوة قد تحصل من أجل هذا 
البلد، لن تأيت بنتيجــة يف حال مل تكن هناك 
حكومة فاعلة وناشــطة، ولليوم مل نرى أي 
بوادر لحلحلة امللف الحكومــي ما يؤكد عدم 
جدارة املســؤولن عن هذا امللف، ليبقى صوت 
البطريرك هو صوت الوطني الذي سنقف دامئا 

اىل جانبه«.

عرض رئيس الجمهورية العامد 
ميشــال عون يف قرص بعبدا، مع 
وزير الداخليــة والبلديات العميد 
األمنية  األوضــاع  محمد فهمي، 
الجولة  وحصيلــة  البــالد،  يف 
االستطالعية التي قام بها عىل عدد 
من املعابر الحدوديـــة واإلجراءات 
الواجب اتخاذهــا لتعزيز الرقابة 
عليها والحد من عمليات التهريب، 
علام ان الوزيــر فهمي يف صدد 
اعداد تقرير يضمنه عرضا للواقع 

القائم واالقرتاحات الالزمة.
وخالل اللقاء، اطلع الوزير فهمي 

الرئيس عون عىل مسار التحقيقات الجارية يف 
عملية تهريب املخدرات اىل مرفأ جدة من خالل 
الرمان، وكذلك  صناديق احتوت عىل فاكهــة 
عىل االتصــاالت التي اجراها وزيــر الداخلية 
مع املســؤولن يف اململكة العربية السعودية 
ملعالجة هذا االمر بعد تعليق السعودية استرياد 
املنتجات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية. 
واستقبل الرئيس عون النائب سيمون ايب رميا، 
وعرض معه األوضاع العامة واجواء زيارة وزير 
الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان اىل لبنان 
األسبوع املايض واملواضيع التي أثريت خاللها. 
كذلك تطرق البحث اىل امللف الحكومي واألوضاع 
االقتصادية واملالية يف البالد، وحاجات منطقة 
جبيل اإلمنائية. وأشــار النائب ايب رميا اىل انه 

سيقوم بزيارة اىل باريس األسبوع املقبل.

اىل ذلك، ابرق الرئيس عــون اىل قادة الدول 
العربية واإلســالمية مهنئا بحلول عيد الفطر 
املبارك، متمنيــا ان يعود العيــد عليهم وعىل 
شــعوبهم بالخري والســالم والتقدم، وبزوال 
الصعوبات التي تعرتض هذه الدول يف مختلف 
املجاالت، السيام األوضاع الصحية بعد انتشار 

وباء »كورونا«.
وتلقى الرئيس عون سلســلة برقيات تهنئة 
بالعيد من عدد من رؤســاء وقادة الدول، منهم 
العاهل األردين امللك عبد الله الثاين بن الحسن 
الذي متنى للشــعب اللبناين املزيد من التقدم 
واالزدهار، ومن امري دولة الكويت الشيخ نواف 
األحمد الجابر الصباح، ومــن الرئيس العراقي 
برهــم صالح، ومن ويل عهد الكويت الشــيخ 

مشعل األحمد الجابر الصباح.

غريو تزور الراعي عون مستقبال فهمي                                      )دااليت ونهرا(

طحين وضــبــط  أشــخــاص  توقيف 
للتهريب  ــدة  ــعـ ُمـ ــات  ــروقـ ومـــحـ

أعلنت قيادة الجيش - مديريــة التوجيه يف بيان لها انه: 

»بتاريــخ 11 / 5 / 2021 أوقفت وحــدات الجيش املنترشة 

يف البقاع والشــامل 10 مواطنن وسورين اثنن، وضبطت 

سيارتن و3 آليات نوع »فان« و4 آليات نوع »بيك أب« محملة 

بحوايل 4200 ليرت من مــادة البنزين، و8000 ليرت من مادة 

املازوت، و13 طنا من الطحــن، جميعها معدة للتهريب إىل 

األرايض السورية.

سلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع املوقوفن بإرشاف 

القضاء املختص.

تحّركات دراماتيكية من دون ســــــقف في الشــــــارع 



3
ــة لـــبـــنـــانـــيـــة       ــاســ ــ ــي ــ س

الخميس 13 أيّار 2021

ــط الــجــديــد« ــشــرق األوســ ــد - نــصــرالــلــه« دفــنــت »ال »كــورنــيــت األسـ
ــدايـــة الــتــحــوالت واملــتــغــّيــرات الــكــبــرى ــّســـام« وبـ ــقـ ــخ »الـ ــواريـ صـ

رضوان الذيب

نرصالله«   - األسد  »كورنيت 
تهز »إرسائيل« وتحقق املعادالت 
الكربى والتوازنات الجديدة  يف 
الرصاع العريب - »االرسائييل«، 
جديد،  ملســار  الطريق  وتفتح 
وكــا فتحت معادلــة حافظ 
الطريق  نرصالله  وحسن  األسد 
لتحرير جنــوب لبنان وانتصار 
متوز عــرب معادالت الصواريخ 
القصــرة املــدى وصــاروخ 
املعادلة  فــإن  صاروخ،  مقابل 
الجديــدة القدمية مع األســد 
االب واالبــن ونرصاللــه وكل 
الفلسطينني ستفتح  املقاومني 
عــريب   لفجــر  الطريــق 

جديــد يف كل املنطقــة، عــى حــّد قول اوســاط 
االســراتيجية  التحوالت  عربية، وهذه  ديبلوماســية 
تتحقــق ألول مــرة منــذ ضياع فلســطني وســيعّم 
 خرهــا عــى  كل املنطقــة العربية واحــرار العامل. 
وتؤكد االوســاط، ان التطورات الفلسطينية دفنت يف 
و«الرشق  القرن«  و«صفقة  التطبيع  مرحلة  ســاعات  
األوسط الجديد« وكل أشكال الغزو الثقايف القائم عى 
تســفيه كل  قيم النضال من أجل  حفنة من الدوالرات، 
واعادت الوهــج للقضية الفلســطينية بأنها القضية 
املركزية لكل الشــعوب العربية بعد أن ســادت أفكار 
ارهابية دّمرت باســم »الربيع العريب« كل خرات ليبيا 
ومرص وســوريا والعراق ودول املغرب العريب، وحاولت 
»الرشق  مــرشوع  لخدمة  البنــاءة  الفــوىض  تعميم 
األوسط الجديد«. واالســاس األول لكل هذه التحوالت 
ودفن هذه املشــاريع »كورنيت األســد- نرصالله« من 
 جنــوب لبنان وصوال إىل  غزة، وامتــدادا إىل الجوالن. 
وتشر االوساط، ان التبدالت الجديدة يف الرصاع العريب - 
»االرسائييل« عنوانها معادالت الصواريخ وسقوط هيبة 
ما يُسّمى »الجيش االرسائييل« أمام املقاومني يف جنوب 
لبنان وفلســطني، فيا الخطوط الحمراء سقطت كلها، 
وكا تقصف دمشق وغزة، فإن الصواريخ تتساقط عى 
»تل أبيب« وعسقالن وكل مدن فلسطني املحتلة، ومل يعد 
ســقوط القتى مقترصا عى الفلسطينيني والسوريني 

واللبنانيني، بل يصيب »االرسائيليني« وجيشهم، ومل تعد 
غزواتهم وغاراتهم نزهة، وهــا هي صواريخ املقاومة 
القصــرة املدى قبل الطويلة تصيب مــن غزة كل املدن 
الفلســطينية، ومل يعد التفوق الجوي يحســم املعركة 
يف ســاعات كا حصل عام 1٩٦٧ ومعظم املواجهات، 
 وباتت الصواريخ تصل اىل كل حي يف فلسطني املحتلة. 
هــذه التحــوالت الجديــدة يف الــرصاع العــريب - 
ستعّمق  املقاومة،  صواريخ  فرضتها  التي  »االرسائييل« 
األزمة الوجودية يف كيان العدو وســتزيد االنقسامات 
الداخلية مع اســتحالة تشكيل حكومة جديدة، بحسب 
االوســاط، وهذا التوازن العســكري مع جيش العدو 
ســينقل االنتفاضة ويعّممها  لتشمل عرب الـ ٤٨ الذين 
يُشــكلون حاليا ٤2 باملاية من سكان كيان العدو، وهذا 
ما يُهّدد األمــن الداخيل لـ »دولــة إرسائيل« يف عمق 
جبهتهــا الداخلية، ويوّســع دائــرة  الرافضني العرب 
للخدمة اإلجبارية، وســيعّمم دوائر عدم االستقرار مع 
رضب االقتصاد »االرسائييل« والسياحة وتوسع الهجرة 
املضادة مــن »إرسائيل« إىل الخــارج، الن هذه الدولة 
العنرصية قامت عى منطق القوة وشــعار حاية كل 

يهود العامل ولذلك نالت دعمهم.
وتشــدد االوســاط نفســها، ان هذه التطورات 
االستثنائية مع انتصار سوريا عى اإلرهاب وتحصني  
لبنان واســتعادة العــراق لعافيته وقــوة املقاومة 

الفلســطينية وصعود  إيران 
ستعّمق أزمة كيان العدو إىل 
األزمة  وهذه  وجودية،  أزمة 
اول من اكتشفها رئيس وزراء 
وحاول  رابني  إســحق  العدو 
وجود  وحفــظ  تجاوزهــا 
»إرسائيل« بالتسوية والتنازل 
عــن الجوالن والعــودة إىل 
حدود ال٦٧وتم قتله واعتربوه 
خائنا لـ »اليهود« ووجودهم 
عــى هــذه األرض، لكــن 
ســيتندمون  »االرسائيليني« 
حتا عى رابني الذي اكتشف 
أزمتهم منذ بداياتها، ودعا إىل 
تجاوزها بالهروب إىل السالم 
التنازالت،  مع سوريا وتقديم 
ويبدو أن ما طرحه رابني عام 
٩3 ســيقدم عليه قادة العدو 
يف العرشينات، لكنه مل يعــد مقبوال مع التوازنات 
الجديدة وفقدان دور »ارسائيل« كـ »كلب حراســة« 
املنطقة ما  املصالح األمركيــة واالوروبيــة يف 
يفرض عــى األمركيني تدخــالت مبارشة لحاية 
مصالحهــم، وباتــت »ارسائيل« بحاجــة اىل من 
يحميها، وهذا ما يتخوف منه نتنياهو لجهة فقدان 
الدور الذي يحــاول الحفاظ عليه مــن خالل خلق 
التوتــرات اليومية مع إيران، وحتى اآلن فشــل  يف 
تحقيق ما يريد جراء  الهرولة  األمركية وراء إيران 
لتطبيق االتفاق النووي الذي يشكل اول مسار يف 
نعــش »الكيان االرسائيــيل« واول صفعة حقيقية 

لكيان العدو ودوره وتفوقه  يف املنطقة.
هذه املعادالت الصاروخية ســتنعكس إيجابا عى 
لبنان، تؤكد االوساط، عرب إسقاط رهانات عند البعض 
ســادت منذ العام 2011 عن مرحلة جديدة  يف لبنان 
عنوانها النفوذ األمريك واعادة رسم معادالت جديدة 
يف كل مؤسسات الدولة لصالح واشنطن واملتحالفني 
معها، حيــث جاءت التطورات األخــرة لتدحض كل 
هذا املنطق واملهللني لــه، وتؤكد صوابية خيار محور 
املقاومة وحلفائه ورهاناته الداخلية واهمية مواقف 
االسراتيجية  عون  ميشال  العاد  الجمهورية  رئيس 

وصحة خياراته عى كل املستويات.

معركة القدس... فرضت معادالت واستحقاقات كبرى

الغريـــــــــــــــب : طفـــــــــــــــح الكيـــــــــــــــل.. والجـــــــــــــــوع يـــــــــــــــدق األبـــــــــــــــواب

فاطمة شكر

نجحت فلســطني املحتلة وما يجــري فيها من حرب بينها 
وبــني العدو اإلرسائييل برسقة األضواء عن املشــهد الداخيل 
اللبناين، حتى بعض وجوه املعارضة يف لبنان وقفوا لينددوا 

ويستنكروا ما يجري يف فلسطني املحتلة.
فجأة تبدلت املواقف عى وقع رضبات املقاومة الفلسطينية 
النوعية والتي غّرت الكثر من املواقف ال ســيا املتشــنجة 
منهــا، فمن كانت مواقفه حادة إتجاه قضية فلســطني بات 
اليوم ينارصها بحاســٍة وجهارة يف املوقف، رمبا هي قوة 
الردع غر املعهودة والتي مل تكن يف الحسبان بّدلت يف األفكار 

وأصبحت التحديات واملواقف معلقة بقوة األمر الواقع.
نجح تحالف القوى الفلسطينية بكرس رتابة مشهد اإلعتداءات 
الروتينيــة، فقد أظهر الفلســطينيون هذه املــرة أنهم يقفون 
الند بالند مع اإلحتالل الذي يخافــه الكثر، والذي ميتلك أقوى 
األسلحة، محارصاً غزة التي كان يُحسب عليها إدخال كيلو واحد 
من الراب، فإذ بها تباغُت »املستوطنات اإلرسائيلية« بإطالقها 
رشقاٍت من الصواريخ الفلسطينية، نجحت بإثارة الذعر موقعة 

العرشات من اإلرسائيلني ما بني قتيل وجريح.
إنهــا معادلة جديدة، العني بالعني والســن بالســن، هي 
املقاومة الفلســطينية التي حذرت عى لسان الناطق بإسم 
الجناح العســكري لحركة حاس »أبو عبيدة« اإلحتالل من 
استهداف املنازل واملنشــآت املدنية يف قطاع غزة، لكن دون 
جدوى، وهذا ما دفع املقاومــة اىل البدء بإطالق صواريخها 
عى مدينة عسقالن وأسدود، ما أدى اىل مقتل مستوطنني 

ووقوع أكرث من 100 جريح جراء الرضبات الفلسطينية، ما 
أجــرب »إرسائيل« الطلب من مواطنيهــا النزول اىل املالجىء 
شــملت أكرث املســتوطنات مبا فيها العاصمــة تل أبيب يف 

سابقة مل تحدث من قبل.
مواقف الداخــل اللبناين أتت مؤيدة ملا يجري يف فلســطني 
املحتلة، يقول العارفــون أن املواقف املتغــرة واملتبدلة غّرت 
يف الخارطة السياســية  وأحدثت مفاجأة وتبدالت مل تكن يف 
الحسبان، لكن الجميع بات يدرك أن الكيان الصهيوين بدأ يخرس 
كل الرهانــات التي كان يعول عليهــا يف زمن اإلدارة األمركية 
الســابقة، وما افتعله غصًبا الرئيــس ترامب من خالل فرضه 
عى العرب والخليج بإتجاه ما يسمى ب »دولة إرسائيل«. حبكة 
اسراتيجية فرض فيها التوازنات وأرغم البعض بإتجاه التطبيع 
مع العدو تحت قبة ما يسمى بـ«صفقة القرن«،  وما تبعها من 
مسلسل انهزامي يف املنطقة والرشق األوسط ضارباً  بخارصة 
ســوريا وضانًا ألمن »إرسائيل«، وفرض »قانون قيرص« عى 
ســوريا من أجل محارصتها، وبالتايل التضييــق عى الداخل 
اللبناين يف محاولة لقطع األوصال بني لبنان وسوريا وإدخال 
محــور املقاومة يف مأزق يثر الــرشخ الداخيل يف وجه هذا 
املحور. جاءت األعجوبة ملا يحصل يف فلسطني لترضب ما كان 
يسمى بـ«الرشق األوسط الجديد«، والدخول يف مرحلة جديدة 
تناولها قــادة املقاومة، بأن التغرات آتيــة ال محال،  وأن زمن 

الهزائم قد وىل وجاء زمن اإلنتصارات.
مرحلٌة قد تتبدل فيهــا  التحالفات وتتغر فيها معامل دول 
للمنطقة وتفرض مشهداً جديًدا،  السياســية  الخارطة  عى 
سيا أن القدس باتت اليوم حاضنة لكل فلسطني دون منازعٍ 

أو معارض ملا لها من قدسيٍة يف العامل أجمع.

عقد »اللقاء التشاوري« إجتاعه الدوري يف دارة شيخ 
عقل طائفة املوحدين الدروز الشيخ نرص الدين الغريب يف 
كفرمتى، وجرى تداول آخر املســتجدات اللبنانية و«األمور 

التي تخص املوحدين الدروز يف ظل األوضاع الراهنة«.
ويف ختام اللقاء، توجه الغريب برسالة عيد الفطر اىل 
اللبنانيني، قال فيها: »يف عيد الفطر السعيد، علينا بالدعاء 
إىل الله أن يعيده عى املســلمني واللبنانيني جميعا بالنرص 
واالزدهار والرفاهية. ولكن، من أين تأيت الرفاهية وقد بلغ 
الســيل الزىب وطفح الكيل والجوع يدق أبواب الفقراء وال 
يقض مضاجع األثرياء؟ فأين املسؤولون عن هذه الكوارث، 
وأين الطغمة التي هربت أموالها إىل الخارج وكأنها تتطلع 
إىل »رومــا لبنــان« وهي تحرق. وملاذا هــذه الحرب يف 
وجه التدقيق الجنايئ؟ بأي حال وصلتم يا رجال الســلطة 
إال بأصوات الشــعب؟ ومن نصبكم حكاما وال تشــعرون 
باملآيس التي نعانيها وال يــرف لكم جفن؟ وملاذا هذا الكيد 
الســيايس الذي أوصلنا إىل االنهيار؟«، مضيفا »لقد راهن 
الكثرون عى الخارج لعلهم يســتعيدون بعض االمتيازات 

التي خرسوها، فجــاء الخارج مبا ال يطمــن. فاعرفوا 
بالخســارة ونادوا بقواسم مشــركة لعلكم تعوضون ما 
خرسمتوه. لقد انقلبت الطاولــة اإلقليمية وأملكم أصبح 
ضعيفا وال تجرؤون عى االعراف بالهزمية. ومع هذا نرى 
بعض الجهات الدينية تطالب بالحياد اإليجايب، فأي حياد 
هذا وقــد اختلط الحابل بالنابل واســتدركت بعض القوى 

اإلقليمية وأتت لتصالح أخصامها وتفتح السفارات؟«.
وتابع »أما الوطن الجريح فلســطني، فحدث وال حرج. 
إن ما يجري هناك من الرببرية يف حق املصلني يف شــهر 
رمضان املبارك ويف األقىص وأوىل القبلتني حقا إنه يدمي 
القلوب، حتــى أن حلفاء الصهاينة يســتنكرون، وللمرة 
االوىل، ما يجري هناك. ونحن بدورنا نطالب الشعب العريب 
أينا وجد وحكام هــذه األمة بأن يعــودوا إىل أصالتهم 
ويتمســكوا بالحق العريب يف فلسطني بقطع كل وسائل 
التواصل مع الغاشــم، وأن يعودوا جميعــا إىل الجامعة 
العربية التي ال تســتقيم إال بوجود سوريا ألنها قلب األمة 

العربية النابض وصلة وصل بني املجتمعات كافة«.

التفاوض االيراني - السعودي ال يشمل بيروت ودمشق 
االنتخابات السورية تحفظ املؤسسات.. وحكومة لبنان مؤّجلة

عيل ضاحي

السوريني  يفصل  اسبوع 
املقيمــني يف لبنــان عــن 
التجديــد الثــاين خالل 10 
السورية،  االزمة  من  اعوام 
للرئيس  الشعبي  واالستفتاء 
الســوري بشــار االســد، 
والــذي يجــري يف 20 من 
السفارة  يف  الجاري  الشهر 

السورية يف بروت.
سياســية  اوســاط  وتؤكد 
لالنتخابات  آذارومتابعة   ٨ يف 
املاكينات  ان  السورية  الرئاسية 
الحليفة  لالحــزاب  االنتخابية 
مع سوريا يف لبنان وبالتنسيق 
اللبنانية  العشــائر  شيوخ  مع 

والســورية، ان االقبال الشعبي كثيف عى التسجيل يف االستارات 
املقيمون  السوريون  الرئاســية حيث يراهن  املخصصة لالنتخابات 
يف لبنان عى الدولة السورية والرئيس السوري بشار االسد لضان 
عودتهم اىل بالدهم يف ظل شــعورهم ان املطلوب ان يبقوا يف بالد 

الشتات.
وتؤكد االوســاط ان كل مــا يحىك عن ضغــوط امنية 
وسياســية وحزبية متارس عى النازحني وشيوخ العشائر 
تبدده الوقائع والزحف الذي سيكون مبئات االالف اىل السفارة 
السورية يف الرزة يف 20 الجاري، وبشكل يفوق ما جرى منذ 
٤ اعوام عندما غصت الشوارع املؤدية اىل سفارة سوريا ايضاً 
مبئات االالف من السوريني الذين خيبوا رهانات امركا واوربا 

والخليج عى عدم االقراع لالسد.
ويف حني تجرى االنتخابات الرئاسية السورية التي تبدأ يف 
2٦ أيار، بالنسبة للمواطنني السوريني يف الداخل، يؤكد زوار 
دمشق ان القيادة الســورية تنظر بارتياح للتجاوب الشعبي 
مع هذه االنتخابات، وهذا ما يؤكد تكاتف الشعب مع الدولة، 
ويبدد كل االفراءات عن هوة تكرب بني الرئاسة والشعب رغم 
االوضاع الصعب التي تعيشها سوريا والتي تشبه ازمتها ازمة 
لبنان االقتصادية من حصار امريك وعقوبات من كل االنواع 
واالصنــاف، اىل الغالء ونقص املحروقــات، واملواد الغذائية 

وشح الدوالر، وفلتان اسعاره يف السوق السوداء.
كــا يؤكد، يضيف الزوار، انه رغم الحــرب الجارية منذ 10 
اعوام والتصدي املستمر لالرهاب، ال تزال املؤسسات السورية 
تعمل بكل طاقتها، وإجراء االنتخابات الرئاســية يف موعدها 
دليل عافية ومتسك بهذه املؤسسات، وتأكيد عى متاسك الدولة 
السورية وتكامل اجهزتها وادارتها،كا هو تأكيد عى التمسك 
عى الحق يف اجراء االنتخابات الرئاســية والربملانية، رغم كل 

التشويش عليها واالتهامات بالتزوير وترهيب الناخبني.

يف املقابل، يؤكد زوار دمشق، ان امللفني السوري واللبناين 
ليســا مطروحني راهناً عــى طاولة التفــاوض االيراين- 
السعودي، حيث يتصّدر الهّم اليمني ووقف الحرب عى اليمن 
وخروج السعودية من هذا املأزق هاجساً اساسياً لدى ممثيل 
الرياض يف املفاوضات، والتي عقدت جلستها الثالثة منذ ايام 
يف بغداد، عى ان يكون هناك جلسة رابعة وحاسمة بعد عيد 

الفطر وفيها اجابات عى طلبات من الطرفني.
ويشر زوار دمشق اىل ان االنعكاســات ايجابية ومن شأنها ان 
تبدد التوتــر الحاصل يف املنطقة وان تنعكس ايجاباً عى ســوريا 
ولبنان ولكن ليس بصــورة فورية، ويقول هــؤالء ان زيارة رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي االوىل، اىل السعودية منذ توليه 
رئاسة الحكومة العراقية يف ايار املايض ولقاءه يف الرياض يف 31 
آذار املايض ويل العهد الســعودي محمد بن سلان مل تكن سلبية او 
مغلقة بالنســبة للملف اللبناين، رغم ارصار ابن سلان عى التدخل 

يف امللف اللبناين اال انه ترك الباب مفتوحاً الي معالجة الحقاً.
وبني زيارة الكاظمي اىل السعودية وزيارة وزير الخارجية 
الفرنيس جان ايف لودريان اىل لبنان ومغادرته الجمعة املايض 
ما يقــارب الـ٤0 يوماً جرت محــاوالت ولقاءات بني باريس 
وروما وموسكو وبروت، مل تفض اىل استيالد حكومة لبنان 
املتعرثة منذ ٧ اشــهر ونصف. ولكنها لــن تبقى يف الثالجة 
فرة طويلة مع توقع تحريك للوساطات الداخلية املشفوعة 
بزخم التطورات االقليمية والدولية وال سيا التالقي االيراين- 

السعودية وعودة واشنطن اىل االتفاق النووي.
وتشــر اوســاط متابعة للملف الحكومي اىل ان صفحة 
اعتذار الرئيس املكلف ســعد الحريري طويت. وما دام مل يعلن 
اعتذاره رسمياً عن مهمته ســيبقى مكلفاً ، وال اساء غره 
مطروحة للتكليــف، والكل ينتظر اعــادة الرئيس نبيه بري 
تزخيم مبادرته من جديد بعــد عطلة عيد الفطر، لعل وعىس 

يستجد تطورات ما. 

ــى عـــــــــــــودة :  ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ ــا ال ــ ــ ــي ــ ــ ــرك ــ ــ ــر ت ــ ــيـ ــ ــفـ ــ سـ
ــان ــن ــب ل ــدة  ــانـ ــسـ ــمـ بـ ــا  ــدنـ ــلـ بـ دور  ــى  ــلـ عـ ُنــــشــــدد 

عودة مستقبالً السفري الرتيك

تركيا عيل  أوضــح ســفر 
زيارته  بعد  اولــوزوي،  باريش 
وتوابعها  بــروت  مروبوليت 
للروم األرثوذكس املطران الياس 
عــودة، يف دار املطرانيــة، أّن 
»هدف زياريت هو تقديم نفيس 
كسفر تركيا الجديد يف لبنان«.

رشف  »كان  أنّــه  إىل  ولفت 
يل أن يتــّم اســتقبايل بحرارة 
من ِقبــل املروبوليــت عودة، 
وكانت مناسبة يل للتشديد عى 
دور تركيا يف مســاندة الدولة 

اللبنانية والشــعب اللبنــاين، وللتداول باألوضاع 

الراهنــة يف لبنان. بشــكل عام، كانــت زيارة 

ا«. بروتوكولّية لكّنها كانت مفيدة جدًّ

شّيا مع  البحري  الترسيم  جولة  نتائج  عرض  وهبه 
الوضع تحسين  بروحّية  العقوبات  ناقشنا   : طــراف 

وهبه مجتمعاً مع السفرية االمريكية

الخارجية  وزيــر  عــرض 
حكومــة  يف  واملغربــني 
ترصيــف االعــال رشبــل 
االمركية  السفرة  مع  وهبه، 
التطــورات  شــيا  دورويث 
واملنطقة،  لبنان  الحاصلة يف 
ونتائج جولة الرسيم البحري 
يف  انعقدت  التــي  االخــرة 
امركية.  بوســاطة  الناقورة 
وتطــرق الحديــث اىل تنفيذ 
القرار 1٧01 ودعم ترشيحات 
الواليــات املتحدة يف مجلس 

االمن الدويل.
والتقى وهبه ســفر االتحاد األورويب رالف 
اللقــاء بـ«املهم«، حيث  الذي وصــف  طراف، 
جــرى بحث التطــورات االقليمية والوضع يف 
لبنان. وقال: »تناولنا بشكل اسايس املناقشات 
الجارية يف بروكســل عن الخيــارات املتوافرة 

لدعم لبنان يف ضوء االزمة التي يعاين منها«.
وردا عى ســؤال عن العقوبات املزمع فرضها 
عى املسؤولني عن عرقلة تشكيل الحكومة، لفت 

طراف اىل انها »تشكل جزءا صغرا من املناقشات 
الجارية يف مقر االتحاد األورويب. املسألة التي 
توجه هذه النقاشــات هي كيفية دعم لبنان يف 
هذا الوضع الصعب، ويف هذا االطار تتم مناقشة 
بطريقة  املساهمة  بروحية  العقوبات  مســألة 

بناءة يف تحسني الوضع يف لبنان«.
وردا عى سؤال، لفت طراف اىل انه اجرى مع 
الذي  الهاتفي  الخارجية متابعة لالتصال  وزير 
دار بني وهبه ومسؤول السياسة الخارجية يف 

االتحاد جوزف بوريل.

ــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام وتوافـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتقبل سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دريـ
ــتور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف والدسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك بالطائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى التمّسـ ــ ــ ــ ــ ــ علـ

مفتي  اســتقبل 
يــة  ر لجمهو ا
اللبنانيــة الشــيخ 
دريان  اللطيف  عبد 
الفتــوى،  دار  يف 
سالم  متام  الرئيس 
التهنئة  قــدم  الذي 
السعيد،  الفطر  بعيد 
البحث يف  وجــرى 
اللبنانية  الشــؤون 
تعصــف  التــي 

اللقاء »التمســك  التأكيد خالل  بالبالد، وتم 
الكامل باتفاق الطائف والدســتور بحرفيته، 

ومجابهة كل التحديــات التي مير بها لبنان 

والســيا منهــا السياســية واالقتصادية 

واملعيشية«.

سالم عند دريان

نجم: ننّوه بقرار املجلس 
الشرعي رفع سن الزواج

إلى 18 سنة
غردت وزيرة العدل يف حكومة 
نجم  كلود  ماري  االعال  ترصيف 
عرب حسابها عى »توير«: »مبعزل 
الصالحية  حــول  النقــاش  عن 
وقناعتي  للطوائــف،  الترشيعية 
علانية  دولــة  قيــام  برضورة 
الشخصية،  األحوال  وحدها  تنظم 
ال بد من التنويــه مبضمون قرار 
األعى  الرشعي  االسالمي  املجلس 
الزواج إىل 1٨  الذي قرر رفع سن 
ســنة. وإن كان قد تضمن بعض 
االســتثناءات التي آمــل أن ال يتم 

التوسع يف تطبيقها«.

تمرين تكتي مشترك
بين الجيشين

اللبناني والفرنسي
أعلنــت مديريــة التوجيه 
وحدات  أن  الجيش،  قيادة  يف 
نفذت  البحرية  القــوات  من 
الفرقاطة  مــع  باالشــراك 
 ،»Languedoc« الفرنســية 
مترينــاً تكتيــاً يف عــرض 
البحر قبالة شــاطئ بروت، 
حول رصد ســفينة مشبوهة 
تشــكيل  وتنفيذ  واعراضها 
بحري، وذلك يف إطار التعاون 
العســكري بــني الجيشــني 

اللبناين والفرنيس.
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تمّدد املواجهات الى لبنان انتحار من قبل العدو
هل يستطيع فتح عّدة جبهات في وقت واحد ؟!

دوليل بشعالين

تســتمّر املواجهات العســكرية بني »حامس« و »الجهاد 
اإلســالمي«، والعدو اإلرسائييل يف قطاع غــزّة إثر أحداث 
القــدس التي حصلت منذ نحو أســبوعني، يف أخطر تصعيد 
شــهدته األرايض الفلسطينية املحتلّة منذ سنوات، يتجه اىل 
التفاقم أكرث فأكرث. وإذ يُراقب لبنان والدول العربية والعامل ما 
يحصل، يخىش البعض من امتداد هذه املواجهات اىل الجبهة 
الجنوبية اللبنانية أو اىل جبهــات عربية أخرى، وخصوصاً 
أّن »اإلرسائييل« يســعى اىل استكامل اإلستيطان يف الداخل 
الفلسطيني املحتّل، واإلستيالء بالتايل عىل أجزاء من أرايض 
دول املنطقة ال سيام مزارع شبعا وتالل كفرشوبا يف لبنان، 
وهضبة الجوالن يف ســوريا وأغوار األردن يف األردن لخلق 
خريطة »إرسائيل الكربى« التي نّصت عليها »صفقة القرن«. 
فهل من أسس فعلية لهذا التخّوف، وما الذي يتوّقعه لبنان من 

العدو اإلرسائييل بالتزامن مع ما يجري يف غزّة؟!
أّن فتح العدو اإلرسائييل  أوساط ديبلوماسية مطّلعة رأت 
مواجهة داخلية مع املقاومة الفلسطينية لها أهداف محّددة 
تحّض لها منذ فرتة، وهي تُواصل تهديد الفلســطينيني أينام 
كانوا داخل األرايض الفلســطينية املحتلّة كونها ماضية يف 
مسألة رســم الخارطة الجديدة التي أقرّتها »صفقة القرن«، 
رغم أّن هذه األخرية قــد ُجّمدت مع مغادرة الرئيس األمرييك 
دونالد ترامب البيــت األبيض وانتقال مقاليد الســلطة اىل 
الرئيس جو بايــدن. ويرى العدو أنّه ال ُيكنه تنفيذ ما يطمح 
إليه من دون مواصلة اإلســتيطان والســيطرة عىل أرايض 
الفلســطينيني من دون وجه حّق، وهذا األمر لن تلجمه إدارة 
بايدن ولــن تتحرّك لوقفه، عىل ما يبــدو، وإن كانت ال تؤيّد 

»صفقة القرن«، ومتيل اىل حّل الدولتني. 
وتساءلت االوســاط عاّم إذا كان باستطاعة »اإلرسائييل« 
اليــوم فتح عّدة جبهات يف وقٍت واحد، وســط انهامك دول 
العامل، مبا فيها الواليات املتحدة والدول األوروبية مبشاكلها 
الداخلية، ال ســيام يف ظــّل تفّش وبــاء »كورونا« وعدم 
التوّصل اىل الســيطرة عليه بشكل نهايئ. فصحيح أّن أمريكا 
تؤيّد حليفتها يف املنطقة وتدعمها، ولكن أولويات إدارة بايدن 
اليوم مختلفة عن إدارة ترامب، فهو يخوض معركة سياسية 

مع الصني وروسيا، ويريد العودة اىل اإلتفاق النووي مع إيران. 
ولهذا لن يؤيّد بايدن يف هذا الوقت بالذات خطوة الوقوف اىل 
جانب »اإلرسائييل« الفتعال حرب جديدة مع حزب الله أو فتح 

جبهات عديدة مع املقاومة العربية يف الدول األخرى.
كذلــك فإّن قدرة العــدو اإلرسائييل عىل الــردع اليوم مع 
اختالل موازين القوى يف املنطقة، مل تعد كام كانت عليه يف 
السابق. فقد قصفت »كتائب القّسام« مدينة حولون قرب تّل 
أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخاً ثقيالً واستهدفت مطار بن 
غوريون مبارشة مــا أّدى اىل وقف املالحة الجويّة، وذلك رّداً 
عىل استهداف »الطريان اإلرسائييل« املباين السكنية يف قطاع 
غزّة، وهي أكرب عملية قصف تشــّنها املقاومة الفلسطينية 
عىل تّل أبيب، فيام فشــلت منظومــة »القّبة الحديدية« يف 
اعرتاض عــدد كبري من الصواريخ التي اُطلقت من غزّة. وهذا 
إن دّل عــىل يشء فعىل أّن املعادلة قــد تغرّيت،عىل حّد قول 
االوساط، وكذلك قواعد اللعبة، وعىل أّن »اإلرسائييل« مل يعد 
قادراً عىل اســتهداف محور املقاومــة يف املنطقة كونه قد 
ثّبت قّوته وقدرته، فضــالً عن دخول قطاع غزّة عىل الجبهة 
وعىل املعادلة بعد أن كان يُحاول حرصه واستبعاده عىل مدى 

السنوات املاضية.
وأكّدت االوســاط، أّن العدو اإلرسائيــيل اليوم يف وضع 
حرج جّداً، وهو مأزوم سياســياً، وال ُيكــن بالتايل معرفة 
الخطوة التالية التي ســيتخذها، ما يجعــل األمور مفتوحة 
عىل احتامالت عديدة، ســيام أنّه ال ُيكن الوثوق مبا يعلنه 
هذا العدو، ألنّــه قد يُفاجىء الجميــع ويفعل عكس ما هو 
متوّقع، بســبب تطرّفه وتعّنته األعمــى. ولكن ُيكن القول 
انّه بعد التحذير األخري لألمني العام لحزب الله الســيد حسن 
نرصالله له بأنّه لن يتسامح ويتساهل مع أي خطوة خاطئة 
وأي تجــاوز وأي حركة عدوانية تجاه لبنــان خالل مرحلة 
املناورة التي بدأها األحد وتستمر ألســابيع، وتُحايك حرباً، 
وأنّه ستكون مغامرة من قبل العدو أي محاولة للمّس بقواعد 
اإلشــتباك أو اللجوء اىل أي إســتهداف أمني وعسكري، فإّن 
العدو اإلرسائييل يحســب لهذا الكالم ألف حساب. ولن يتجّرأ 
بالتايل عىل تحويل هذه املناورة التي أســامها »عربات النار« 
اىل حرب شاملة عىل جميع الجبهات من الشامل اىل الجنوب 
يف ظّل التحديات التي يُواجهها يف الداخل، والجبهة املفتوحة 

مع املقاومة الفلسطينية.
من هنا، استبعدت االوساط، أن يُغامر »اإلرسائييل« بفتح 
جبهة عند الحدود الجنوبية مع حــزب الله، وإن كان يتحنّي 
الفرصة منذ الحرب األخرية معه يف متّوز- آب 2006 ليك يرّد 
عىل الفشــل الذي ُمني به، كونه ال يستطيع شّن املعارك عىل 
عدة جبهات أّوالً، وكونه أكرث من ســواه يريد تهدئة الوضع 
األمني يف املنطقة الحدوديــة مع لبنان... فرشكة »إنرجني« 
سرُتســل باخرتها من ســنغافورة يف حزيران املقبل للعمل 
يف حقل »كاريش« وشــفط الغاز والنفــط منه، وإن ُعلّقت 
املفاوضات غري املبارشة لرتسيم الحدود البحرية مرّة جديدة 
بسبب عدم قدرة العدو عىل اإلستيالء عىل آالف الكيلومرتات 
يف املنطقة اإلقتصادية الخالصــة التابعة للبنان. ولهذا فإّن 
فتح جبهة مع لبنان ســيكون أشبه ب »إنتحار« له كون هذه 
األخرية سُتثني »إنرجني« عن املجيء اىل املتوسط وبدء عملها، 

عىل ما هو مقّرر.
ورأت األوســاط نفســها أنّه عىل مجلــس األمن الدويل 
والجامعــة العربية التحرّك رسيعاً لتربيــد األزمة الحاصلة، 
وعدم اإلكتفاء ببيانات اإلدانة، بل السعي اىل عقد إجتامعات 
طارئة ملجلس األمن، كام ملجلــس الجامعة لوقف ما يحصل 

ولعدم متّدد األزمة اىل جبهات أخرى مثل الجبهة اللبنانية، أو 
السورية أو األردنية وســواها... يف الوقت نفسه، ال ينقص 
لبنان اىل جانب أزماتــه املتفاقمة توتري الوضع األمني فيه، 
واهتزاز اإلستقرار الذي يُعترب الضامنة الوحيدة الباقية والتي 
تؤكّــد عليها كّل الدول الداعمة له. علــامً بأّن حزب الله يأخذ 
كّل التدابري واإلحتياطات من أي خطوة غري متوّقعة قد يقوم 
بها »اإلرسائييل« عند حدود لبنان الجنوبية. كذلك فإّن الجيش 
اللبناين يف حال جهوزية تاّمــة، وهو منترش يف املنطقة، 
ويُراقب كّل ما يجري تحّسباً ألي إعتداء إرسائييل قد تتعرّض 

له السيادة اللبنانية. 
وبرأي االوساط، إّن ما يحصل يف فلسطني اليوم قد يكون 
له تداعيات عىل دول املنطقة، يف حال استمّر ومل يقم مجلس 
األمن الدويل بوضع حّد له فوراً. فشــعوب املنطقة تتعاطف 
مع الشعب الفلسطيني رغم ما تُعانيه من انقسامات داخلية، 
ورغم قيام بعض هذه الدول بالتطبيع مع »إرسائيل«، وتتوق 
بغالبيتها اىل فرض واقع جديد وتغيــري قواعد اللعبة. ولعّل 
الفرصة اإلســتثنائية التي طاملا انتظرها الشعب الفلسطيني 
هي ســانحة أمامه اليوم لتغيري ما فرضــه الكيان املغتصب 

عليه منذ العام 1948.

مصدر في »تيار املستقبل« :
»الحرب اإلسرائيلية« ُتطلق صّفارة التسويات

فادي عيد

يتكّون تدريجاً اقتناع لدى رشيحة واسعة 
من املقّربني من الرئيس املكلّف سعد الحريري، 
بأن الطرف الذي اســتطاع إســقاط مبادرة 
الرئيس الفرنيس إيانويل ماكرون يف لبنان، 
يستطيع أيضاً إسقاط كل املحاوالت التي قد 
يقوم بها الحريري بهــدف إعادة الحياة إىل 
املشــاورات مع رئيس الجمهورية ميشــال 
عون، من أجــل تأليف الحكومة العتيدة وفق 
»آليات وعنارص جديدة« تتامهى مع الظروف 
املحيطة بلبنان، وبشكل خاص األخطار التي 
وكذلك،  الداخيل،  اإلســتقرار  معادلة  تتهّدد 
اإلرسائييل«  »الخطر  ضوء  يف  الجنوب،  أمن 
الداهم، وذلك عىل الرغم من تعليق »املناورات 
مع  حرباً  تحــايك  التي  األكرب  اإلرسائيلية« 

حزب الله يف الجنوب اللبناين.
إال أن مصدراً سياسياً يف »تيار املستقبل«، 
يكشــف عن أن الرئيس املكلّف، والذي تفّرغ 
عىل مدى األشــهر املاضية لتأليف حكومة 
تحت  يرتاجع  أن  دون  مــن  اختصاصيــني، 
الضغــط عن أي من ثوابتــه يف هذا املجال، 
لن يكون من السهل عليه أن يرتك املجال ألي 
محــاوالت إلخراجه من املشــهد الحكومي، 
وذلك، برصف النظر عــن كل ما يتعرّض له 
من حمالت يف اآلونة األخرية، تركّز عىل أنه 
يفكّر باإلعتذار عن التأليف، وترك هذه املهمة 
لغريه، عىل أن يبارش التحضريات لإلنتخابات 
النيابيــة املقبلة. ويؤكد املصدر نفســه، أن 
هامش املناورة بات يضيق أمام الحريري، كام 
أمام كل األفرقــاء اآلخرين، والذين باتوا أمام 
استحقاق الحسم قبل فوات األوان، ذلك أن كل 
هذه األطراف تسعى، وبكل الوسائل املمكنة، 
إىل إرســاء معطيات تدفع إىل إســقاط أي 
مبــادرة أو محاولة تهدف إىل تذليل العراقيل 

أمام والدة الحكومة، خصوصاً وأن التأخري أو 
الفشل يف إنقاذ الوضع قبل اإلنهيار الكبري، 
لن تتحّمل مسؤوليته جهة سياسية واحدة، 
وبالتايل، فــإن خارطة الطريق التي ُوضعت 
اإلعتبار مشهدية  تأخذ يف  املقبلة،  للمرحلة 
التجاذب الســيايس واإلنقســام السيايس، 
تزامنــاً مع فــوىض األزمــات اإلجتامعية 

واملالية.
ومن هنا، يشــري املصدر ذاته، إىل وجوب 
اإلفادة من تجربة املبادرة الفرنسية من أجل 
عدم إســقاط الفرصة املتاحة إلحداث خرق 
عودة  نتيجة  الحكومــي،  امللف  يف  حقيقي 
األطراف األساســية إىل مامرسة الضغوط، 
والدفــع باتجاه إعــداد األرضيــة املالمئة 
الســتئناف النقاش يف العقد املعلنة، والتي 
أّدت إىل قطع التواصل بني قرص بعبدا وبيت 

الوسط خالل األشهر األخرية.
وبحسب املصدر، فإن الحريري ما زال عىل 
إرصاره إلحداث تغيري يف الواقع الســيايس، 
وذلك، مــن خالل فتح قنــوات اإلتصال من 
جديــد مع حلفــاء األمس، بغيــة مراجعة 
الخيارات املتاحة يف املرحلة املقبلة، ال سيام 
الوضع اإلقليمي واملواجهات املســتمرة  وأن 
القــدس، و«الحــرب اإلرسائيلية« عىل  يف 
قطاع غزة، تؤرّش إىل انطالق زمن التسويات 
املنطقة، وعىل نار حامية. ودعا املصدر  يف 
نفســه، إىل قراءة الواقع السيايس الحايل، 
معطوفاً عىل األزمات املعيشية واإلقتصادية 
واملالية، والذي ينبئ مبشــهد قاتم يف حال 
بقيــت كل األبواب مقفلة أمــام اإلتصاالت 
املحلية والخارجية، وبقي كل طرف متمسكاً 
ومحــارصاً مبواقفــه املعلنــة، ولذلك، لن 
يكون من املمكــن ألي فريق معني بالعملية 
الحكومية، أن يبقى متفرّجــاً، وأن ال يبادر 
القيام بخطوات رسيعة إلنقاذ ما يكن  إىل 

إنقاذه.  

الصيدليين  للمفتشين  اجــتــمــاعــاً  تـــرأس  حــســن 
املدعومين  األطفال  وحليب  الــدواء  عن  للتقّصي 

تــرأس وزيــر الصحــة 
ترصيف  حكومة  يف  العامة 
االعامل حمد حسن، إجتامعا 
يف  الصيدليني  للمفتشــني 
البحث  وتناول  الصحة  وزارة 
وجوب تكثيف الرقابة وتحديد 
لضبط  املمكنة  التدخل  طرق 
سوق الدواء وحليب األطفال، 
آلية واقعية  متهيدا لوضــع 
يقارب  مبا  املقبل  األســبوع 
التحديات املطروحة يف شكل 
يضمن وصول الدواء والحليب 
املواطــن  إىل  املدعومــني 

ومكافحة التهريب الداخيل والخارجي.
وشدد حســن خالل اإلجتامع عىل وجوب 

اإللتزام بثالثة عناوين رئيسية:
-أوال- تتبع الــدواء وحليــب األطفال من 
املصدر والتأكد إذا ما كان املستوردون وأصحاب 
املســتودعات يوزعون الدواء عىل الصيدليات 
بعدالة وشــفافية، ومن ثم مراقبة آلية رصف 
الدواء يف الصيدليات والتأكد من أن هذه األخرية 

ال تعمد عىل تخزينه وتقنني بيعه.
تركيز  الصحــة رضورة  وزير  -ثانيا:أكــد 
مهمة املفتشني يف هذه املرحلة عىل تدوين ما 
يعانيه الســوق من نواقص من أدوية وحليب 
أطفال بشــكل خاص، وذلك بهــدف التحديد 

الدقيق لحاجات الســوق وأولوياته بحيث يتم 

الرتكيز عىل استمرار تأمني األصناف املطلوبة، 

خصوصا إن مل تكن هناك أصناف رديفة لها يف 

الصناعات املحلية.

-ثالثا: شــدد حســن عىل وجوب تحقق 

املفتشــني من عدم حصول تجاوزات من قبل 

الصيادلة واإللتزام ببيع الدواء بالســعر املحدد 

وال ســيام منها األدوية املستخدمة يف عالج 

كورونا«.

وأكد حسن أنه »يدافع عن حق املواطن إلبقاء 

دعم الدواء عىل حالــه بهدف ضامن وصوله 

إىل املواطن وذلك تحت طائلة اتخاذ اإلجراءات 

الرادعة املناسبة«. 

حسن يرتأس االجتامع

الفطـــــــــــــــر بعيـــــــــــــــد  مهنئـــــــــــــــة  وتغريـــــــــــــــدات  مواقـــــــــــــــف 
ــــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــاذ لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود النقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرؤى والجهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو لتوحيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــري : ندعـ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

توالــت أمس املواقف والتغريــدات املهنئة بعيد 
الفطر املبارك.

ويف الســياق، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه 
الفطر،  املهنئني بعيد  اعتذاره عن إســتقبال  بري، 
»بســبب الظــروف الراهنة التي يــر بها لبنان 
وتضامنا مع االنتفاضة الفلســطينية املباركة يف 
القدس واحيائها، وإســتنكارا للعدوان اإلرسائييل 
عىل قطاع غزة وتضامنا مع عائالت شــهدائه«، 
ســائال »الله للبنانيني عموما واملسلمني خصوصا 
ان يعيد عليهم كافة مناســباتهم بالخري واليمن 
والربكات متجاوزين هذه املرحلة الدقيقة والصعبة 
مبزيد من الوحدة وتوحيد الرؤى والجهود الوطنية 
الصادقة النقاذ وطننا العزيز لبنان، وأن يأخذ بيد 
بالنرص  أمانيه  الفلســطيني نحو تحقيق  الشعب 
املســتقلة وعاصمتها  دولته  وإقامــة  والتحرير 
القدس، فهناك يلتمس »الهالل« وتصنع ســواعد 

الفلسطنيني واملقدسيني »العيد األكرب«.

{الحريري: ليدرك الجميع خطورة 
املرحلة فنوقف االنهيار {

غرد الرئيس املكلف ســعد الحريري عرب تويرت: 
اللبنانيني عامة واملســلمني خاصة  »أتقدم مــن 
بالتهاين مبناســبة عيد الفطر، ســائال املوىل أن 
يدرك الجميع خطورة املرحلــة وما ير به لبنان، 
علنا نوقف هذا االنهيار، ليعود درة للرشق ومنارة 
للعلم. وبهذه املناسبة، أتوجه بالتحية اىل أهلنا يف 

فلسطني عىل صمودهم ودفاعهم.
فهمي: نسأل الله ان يعيده بالقدرة عىل تخطي 

الصعاب 
غــرد وزير الداخليــة والبلديــات يف حكومة 
ترصيف االعامل العميد محمد فهمي عرب حسابه 
عىل »تويرت«، معايــدا اللبنانيني: »يف عيد الفطر 
نســأل الله ان يعيده عىل لبنان وشــعبه بالخري 
والربكة، وبالقوة والقدرة عىل تخطي الصعاب يف 

هذه املرحلة الدقيقة«. 
سعد: كلّنا ثقة بقدرة اللبنانيني عىل إنقاذ لبنان

أعلن األمني العام للتنظيم الشعبي النارصي النائب 
أسامة سعد، اعتذاره عن »عدم استقبال املهنئني بسبب 
األوضاع الراهنة«. وقال: نؤكد األمل بقدرة هذا الشعب 
وأجياله الشــابة عىل إنقاذ لبنان من االنهيار الذي 
أوقعته فيه املنظومة الحاكمة. ونؤكد األمل يف قيام 
الجبهة السياسية والشعبية القادرة عىل تخليص هذا 

البلد من تسلط منظومة الطائفية والفساد«.

{ الخازن: يحمل
 معاٍن خرّية وسامية{

أكد عميد املجلس العام املاروين الوزير الســابق 
وديع الخازن، يف بيان، »أهمية هذا العيد ملا يحمله 
من معان خرية وسامية تجســد القيم اإلنسانية 
التي تجمع بــني األديان خصوصا يف هذه املرحلة 
التي تشــهد تطورات مســيئة إىل مفاهيم العيد 

والقيم التي تجمع املؤمنني«.
العيد   وأجرى الخازن إتصــاالت للتهنئة بحلول 
كام ابرق إىل كل من الرؤســاء: نبيه بري، حسني 
الحسيني، ســعد الحريري، حســان دياب، متام 
ســالم، نجيب ميقايت، فؤاد الســنيورة، وسليم 

الحص.

{ حسن حذر
من االنفجار االجتامعي{

وجه شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز الشيخ 
نعيم حســن كلمة باملناسبة، جاء فيها: »لبنان لن 
ينهض بتعميق حــال الترشذم واالرتهان والهروب 
إىل عصبيات الطوائف واحتقار خيارات الشــعب 
وإنــكار تداعيات األزمات املتالحقــة واملرتاكمة 
واملزمنة. لبنــان ينهض بحكمــة الرجال الرجال 
الذين يحملون أمانة املصلحة الوطنية العليا غاية 
لتحقيقها مبا أمتنوا عليه يف فعاليات مناصبهم. 

فعىل من يتولون شؤون القرار والحكم يف البالد أن 
الناس ومصلحة  الحائط هموم  ال يضبوا بعرض 
الوطــن، فالحذر الحذر مــن االنفجار االجتامعي 
الجــوع والكرامة، وليكن  الشــامل، ومن بركان 
االستدراك الرسيع بحكومة قادرة عىل بدء برنامج 

عمل فاعل لوقف االنهيار قبل فوات األوان«.
من جهة ثانية، ونظرا للظروف الصحية الراهنة 
لن تقــام الصالة يف مقام االمري عبدالله التنوخي 
يف عببــة صبيحة عيد الفطر. كام يعتذر شــيخ 
العقل عن عدم استقبال املهنئني يف هذه املناسبة.

{ ضاهر: عىس أن يعود لبنان
 اىل سابق عهده {

قال رئيس اســاقفة طرابلس وســائر الشامل 
للروم امللكيــني الكاثوليك املطران ادوار ضاهر يف 
بيان، »يأيت هــذا العيد ولبنان ير بأصعب مرحلة 
يف تاريخه، وعىس ان تحــل االعياد املقبلة عىل 
اللبنانيني فســحة امل وحياة، وان يعود لبنان اىل 
ســابق عهده بلد االزدهار واالنفتاح والعطاء، بلد 

السالم واملحبة واالستقرار والبهجة. 

{كفوري: نتمنى ان يتفق املسؤولون 
عىل تشكيل حكومة إنقاذ {

متنى مرتوبوليــت صور وصيدا وتوابعهام للروم 
األرثوذكس املطران الياس كفــوري أن »يلهم الرب 
املسؤولني ليك يتوصلوا اىل الحلول املنشودة لألزمات 
املعيشية واالجتامعية والسياسية التي ير بها لبنان، 
وأن يتفقوا عىل تشكيل حكومة إنقاذ، يف أقرب وقت 

ممكن ، تضع حدا لالنهيار املتجه إليه البلد.
*وهنأ بالعيــد كل من: عضو كتلــة »التنمية 
والتحرير« النيابية النائب ميشــال موىس، رئيس 
النائب مصطفى  اللبنانيــة«  الشــعبية  »الحركة 
حسني، النائب وليد البعريني، رابطة معلمي التعليم 

األسايس، الدكتور عبد الرحمن البزري.

نجاح واكيم  لـ »الديار« : من مصلحة الواليات املتحدة انهيار لبنان
وعلى الشباب اللبناني العبور من اإلنتماءات الضّيقة لفضاء الوعي الوطني 

زياد العسل

تربز الحاجة يوماً بعد يوم إىل إحداث تغيري 
يف الطبقة السياسية الحاكمة، سواء أىت هذا 
التغيري من خالل اإلنتخابات النيابية املقبلة التي 
يعوّل كرث عليها، أو من خــالل تحرّك األحزاب 
والتيــارات املعارضة التي غابت عن املشــهد 
الســيايس الحايل، لكنها مل تغب عن التفكري 
والتخطيــط. وبالعودة اىل املشــهد اللبناين، 
فيطغى جمود حكومي رهيب عىل خط التأليف 
وسط تدهور الوضع االقتصادي واملايل والنقدي 
نحو األسوأ يف ظّل غياب دور القوى التغيريية 
التي يعوّل عليها كرث مّمن يرزحون تحت خط 

الفقر والقهر...
يف حديث خاص لجريدة »الديار« رأى رئيس حركة 
الشعب النائب السابق نجاح واكيم أن الوضع اللبناين 
كل يوم يزداد سوءاً، ونحن يف حالة من االنهيار الكامل 
للدولة، والحكومة التي ستنقذ لبنان بالتأكيد ليست هي 
حكومة من طبقة سياسية هي أصل املشكلة، واألزمة 
تعّدت أن تكون أزمة أشخاص لتكون أزمة نظام  قام 
عىل توازنات خارجية عكستها التوازنات الطائفية، 
وال حّل سوى بقوة من الداخل تحمل مرشوعا لتحرير 
لبنان من االرتهانات بالخارج، وال شك أن من مصلحة 
الواليات املتحدة األمريكية انهيار لبنان ملصلحة الكيان 
الصهيوين، لذلك فمقاومتنا للمرشوع األمرييك ينبثق 
من هــذا املنطلق، لذلك فاألهم هــو تكّتل كل القوى 
الوطنية يف مرشوع إنقاذي يفرض حكومة انتقالية 

تأخذ عىل عاتقها نقل لبنان نحو نظام سيايس جديد 
ودولة جديدة، وحتى يتحول هذا املرشوع ألمر ممكن 
يجب أن نستعني بقوى شعبنا بحيث  تكون قادرة عىل 
فرضه وتنفتح عىل قوة صديقة ليس لها مصلحة يف 

انهيار لبنان كروسيا والصني وايران.
فيام يتعلق مبوضوع الحياد يؤكد واكيم ان الذين 
طرحوا الحياد وعىل رأســهم البطريرك الراعي تأثروا 
باملطالــب األمريكية فهذا الطرح كان الهدف منه جر 
البالد لحرب أهلية، النه يدرك أن هذا األمر يســتلزم 
إجامعاً داخلياً بامتيازوهنا يجب أن نّوفر إجامع داخيل 
وإقليمي ووطني وهذا محــال، أضاف: ان طرح هذه 
الفكرة  من شأنها تعزيز الرشخ يف املجتمع اللبناين، 
وسط تصاعد أصوات أخرى تطالب بالفدرالية التي ال 

يكن أن تتحقق وفق املشهدية الجغرافية اللبنانية.

وفيام يتعلق »بثورة 1٧ ترشين« يرى واكيم أن 
ما حدث يف لبنان ليس ثورة بل انتفاضة وتعبري 
عن نقمة، فلبنان يف حالــة افالس منذ العام 
2001 وهذا نتيجة سياسات نفذتها املنظومة 
الحاكمة بقيــادة رفيق الحريــري يف الداخل 
لتحقيق املخطط األمرييك - »اإلرسائييل«، ومن 
يعود ملرشوع االندماج اإلقليمي الذي قدمه »الوفد 
اإلرسائييل« يف مؤمتر الدار البيضاء يف خريف 
ـ 1994، والذي يتحدث عن كيفية تشكيل البنى  ال
االقتصادية االجتامعية العربية لتكون موامئة 
ـ »الرؤية اإلرسائيلية«، يدرك حقيقة الكثري من  ل
األمــور مبا فيها أنه كان مطلوباً افالس لبنان، 
وهذا ما يعمل عليه األمريكييون منذ زمن،وليس 
صدفة أن أمــريكا اوعزت للقطــاع املرصيف 

وعمالئها يف لبنان وهم معروفون. 
ينهي رئيس »حركة الشعب« كالمه مؤكدا أن غضب 
الشعب وحده ال يحدث تغيريا، وإمنا املرشوع هو الذي 
يحدث، وهنا يجب الرتكيز حول ماهية القانون الذي 
ستجري اإلنتخابات عىل اساسه، باإلضافة  للحد من 
دور رأس املال يف العملية االنتخابية، وبالنســبة لنا 
كحركة الشعب نحن جاهزون لخوض هذه االنتخابات 
وفق قراءتنا اآلنفة لذلك، واال فخيارنا سيكون املقاطعة، 
فاملعركة الحقيقية معركــة قانون انتخاب وطني ال 
طائفي بالدرجة األوىل، ورســالتي للشباب اللبناين 
أن يذهبــوا للوعي الوطني الجامع وعدم التمســك 
بالعصبيات الضيقة للعبور نحو مرشوع تجمع نداء 
لبنان الذي نحن جزء منه، وللطبقة السياسية ال يكننا 

قول يشء النها يف عداد املتوفية اخالقياً.
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

فهد الباشا

1- يواصل العدو قصفه بوحشــية هــي هويته. ترد 
فلسطني عىل الوحشــية بهويتها: بالعزة، بنار الغضب 
املبارك. وليس يوجع فلسطني كمثل »هذا القصف« ينهمر 

عليها، من عشاق العار، بيانات شجب واستنكار.
] ] ]

2- هل يتوخى املمعنون يف العدوان عىل املقدســات 
ان يرســخوا ،يف أذهان بعينها، أن العاجزين عن حامية 
مقدســاتهم، ال بد، عاجزون، يف ظنهم، عن الدفاع عام 
هو أقل أهمية. بالتايل، فمن هان يف القدس يسهل عليه 

الهوان يف سواها.
] ] ]

3- اىل أطباء لبنان يف ارضابهم/العتم االخر. اذا كان، 
يف الحكم القضايئ بقضيــة الطفلة ايليا طنوس، ظلم 
لحق بأحدكم، ففي ارضابكم، عىل النحو الذي أعلنتموه، 
ظلم اكيــد، ال بحق مــرىض زادت معاناتهــم بل بحق 
االنسانية، وانتم االدرون بذلك ممن يدرون ماذا يفعلون. 
انتــم مدعوون اىل اعــادة النظر بهــذا االرضاب، بهذه 
الرضبة الجديدة، يف مسلسل الرضبات القاسية. فتشوا 
عن وســائل احتجاج أخرى، رحمة بسمعتكم، ورحمة 
بالناس. االرضاب ايذاء صحي كبري واساءة أخالقية أكرب.

] ] ]
4- من احتاج اليك وانت قادر عىل تلبية حاجته ليس 

بأكرث منك حاجة اليه الثبات هويتك االنسانية.

كلامت يف زمن الغربة

حـــالـــة  65  : االمــــــــــن  قــــــــوى 
ــة فـــــــي الــــســــجــــون   ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ايـ

صدر عــن املديرية العامة لقوى األمن الداخيل - شــعبة 
العالقــات العامة البالغ التايل: »يف إطــار متابعة الحاالت 
املصابة بفريوس كورونا يف السجون لغاية تاريخه: وصلت 
حاالت الشــفاء املخــربي والرسيري والزمنــي من فريوس 
»كورونا« يف ســجن رومية املركزي ويف نظارة قرص عدل 
بريوت ويف ســجني القارصات ونساء بعبدا إىل 1074 حالة 
من أصل العدد اإلجاميل 1082 حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء 

4262 فحصا مخربيا »PCR« للنزالء.
وبعد إجراء عدد من فحوص »PCR« تم تشخيص:32  حالة 
إيجابية يف ســجن جب جنني، 26 حالة إيجابية يف سجن 
بعلبك، حالتان ايجابيتان يف ســجن زحلــة، حالة إيجابية 
واحدة يف سجن تبنني، ويف نظارات وحدة الرشطة القضائية 
تم تشخيص 4 حاالت إيجابية، فيام متاثلت 4 حاالت للشفاء. 
أما بالنســبة لنظارات وحدة رشطة بريوت، ال يوجد أي حالة 

إيجابية«.

ــود  ــ ــق ــ ــف ــ تــــعــــمــــيــــم صـــــــــــــورة م
ــم يعد ــ ــه ول ــ ــن مـــنـــزل ذويـ ــرج مـ ــ خ

اعلنت املديرية العـــامة  
لقوى االمن الـــداخيل، يف 
إشارة  عىل  »بناًء  انه  بيان، 
تعيــد  ختــص،  امل القضاء 

املديرية العامة لقوى األمن 
صــورة  تعميــم   ، الداخيل 
القــارص املفقود »مصعب 
مواليد  األحمد«  در  القا عبد 
2005، سوري، والذي غادر 
 ،2020-10-1 4 بتاريــخ 
قب  بلدة   يف  ذويــه  منزل 
الياس  البقاع، ومل يُعد حتى 

تاريخه«.

صونيا رزق

ما تزال تداعيات االزمــات املتتالية يف لبنان، ترخي بثقلها 
عــىل مختلف القطاعــات، واالخطر ما يتعــرّض له القطاع 
الطبي - االستشفايئ، الذي لطاملا متّيز به لبنان، بعد ان حمل 
لقب »مستشــفى الرشق«، بســبب تقدميه الخدمات الطبية 
املمّيــزة، وبروز مهــارات اطبائه، فكان مقصــداً للمعالجة 
يف مستشفياته، خصوصاً من قبل الشــعوب العربية. لكن 
اليوم وبســبب االنهيارات واالوضاع املعيشية الصعبة، يكاد 
البلد يصبح من دون أطباء بســبب هجرتهم املتواصلة، والتي 
تفاقمت بعد انفجار مرفأ بــريوت يف 4 آب املايض، ما جعل 
القطاع الطبي يُصاب برضبة كبرية، جّراء سقوط ضحايا بني 
أفراده، وترّضر كبري لعدد من املستشــفيات، وارتفاع اسعار 
املســتلزمات الطبية وكلفة املعالجة بسبب االرتفاع الجنوين 
لســعر الدوالر واىل مــا هنالك، بالتزامن ايضــاً مع املعركة 
ضد فــريوس كورونا، التــي خاضها اطباء لبنــان والطاقم 
االستشــفايئ بشــجاعة، فدفع بعضهم حياته مثناً باهظاً 
بســبب اإلصابة بالعدوى، والنتيجة اّن القطاع يف أزمة تهّدد 

بانهياره. 
هذه املشاهد املأساوية دفعت بنقيب األطباء الدكتور رشف 
أبو رشف، اىل تكرار نداءاته للمســؤولني ملعالجة مشاكل هذا 
القطاع، التي رسّعت بهجرة متواصلة ال تنتهي لعدد كبري من 
االطباء، بهدف تأمني ســبل العيش الكريــم لهم ولعائالتهم، 

االمر الذي ينذر بعواقب وخيمة جداً. 
يف هــذا االطار اطلــق النقيب ابــو رشف رصخة جديدة 
عرب«الديار« وقال: »عــدد االطباء املهاجرين وصل اىل 1200 
اليوم، قســم كبري منهــم من أصحــاب االختصاص  حتى 
والكفاءات العالية هاجروا اىل اوروبا وامريكا واوســراليا، 
وهذا يعني ال عودة لهــم اىل لبنان، والبعض منهم انتقل اىل 
دول الخليج مــام يتيح إمكانية رجوعهم، إضافة اىل األطباء 
املتخرجني حديثاً الذين يغادرون عــىل الفور، النهم يعرفون 
انهم لن يجدوا عمالً يف بلدهم يف هذه الظروف«. الفتاً اىل اّن 
الفئة العمرية التي تهاجر تراوح بني سن الثالثني والخمسني، 
وهي تشكّل عصب القطاع الطبي، الذي تعّول عليه املؤسسات 
االستشــفائية ، وبالتايل فإن هجرتهم ستسّبب فراًغاً كبرياً 

ينعكس سلباً عىل هذا القطاع .
وعن لقائهم املسؤولني املعنيني وطرح مشاكلهم، اشار اىل 
انهم إلتقوا مســؤولني يف وزاريّت الصحة والعمل، والضامن 
االجتامعــي والجهات الضامنة الخاصة، يف إطار تحســني 
العمل يف القطاع الطبي، ووضع حّد لهجرة األطباء وتحفيزهم 
وتعزيز صمودهم يف تأدية واجبهم املهني، وطالبوا برضورة 
معالجة هذه املشاكل، وتأمني الحد األدىن من حقوق االطباء، 
بدءاً برفع التعرفة الرسمية الهزيلة، وتوفري الضامن الصحي 
لهم مدى الحياة، ودفع مســتحقاتهم يف وقت قريب، إضافة 
اىل معالجة ملف حصانة االطباء يف ظل ما يحصل من إعتداء 
عليهم، عىل غــرار ما جرى قبل ايام يف مستشــفى »اوتيل 

ديو«، حيث تعرّض احد االطباء اىل االعتداء وشهر السالح يف 
وجهه لسبب بسيط، وهذا امر غري مقبول ويتطلب حالً عاجالً 
.  واشار اىل اّن مشــاكل القطاع اىل تفاقم، وهم مل يحصلوا 

حتى اليوم سوى عىل الوعود الكالمية من قبل املسؤولني.
ورداً عىل ســؤال حول ملف الطفلة ايلال طنوس، ختم ابو 
رشف: »لقــد طلبوا منا تقريراً علمياً عــن القضية وقدمناه، 
ونأمل حدوث حل قريب، لكن عىل الدولة ان تتكّفل مبعالجة 

الطفلة ايلال  مدى الحياة وليس املستشفى«.
وكانت محكمة االســتئناف يف بريوت، برئاســة القايض 
طارق بيطار، قد  اصدرت حكمها النهايئ يف القضية املذكورة 
وباإلجامع، فقــررت رد  طلبّي  فتح املحاكمــة املقّدَمني من  
املعنّيني بامللف، وحكمــت بتصديق الحكم االبتدايئ، مع تعديل 
قيمة التعويضــات املقرّة للطفلة ايلال، لتصبح 9 مليارات لرية 
لبنانية يلزم بها ويدفعها املدعى عليهم بالتكافل والتضامن يف 
ما بينهم، إضافة إىل دخل شــهري لها مبعدل أربعة أضعاف 

الحد األدىن لألجور، ولكل من الوالدين مبلغ 500 مليون لرية.

 : عــبــر«الــديــار«  الخطر  نــاقــوس  يـــّدق  شــرف  ــو  اب النقيب 
هــجــرة االطــبــاء تــتــواصــل والــعــدد وصـــل الـــى 1200 !!

والتغريدات  املواقف  تســتمر 
والوقفات التضامنية مع الشعب 
مواجهتــه  يف  الفلســطيني 
املتكررة  االرسائيلية  لالعتداءات 

عىل املسجد األقىص.

رئيس  الســياق، غرد  [ ويف 
االشــرايك  التقدمي  الحــزب 
وليــد جنبــالط عرب حســابه 
لشــعب  »التحية  »توير«:  عىل 
القدس إىل غزة،  فلســطني من 
الحصار  ويواجه  يتحــدى  الذي 
ويفضح  االرسائييل،  والعــدوان 
الصمت املهني لشــتات االنظمة 
العربية والتخاذل املعيب ملا يسمى 

باملجتمع الدويل«. 

{ كرامي: لوقفة تضامنية 
مع اإلنتفاضة الجمعة { 

[ إعترب رئيس »تيار الكرامة« 
النائب فيصل عمر كرامــي ان »املعايدة الحقيقية بحلول عيد 
الفطر السعيد هي البطوالت التي يسطرها الفلسطينيون يف 
ارض فلسطني الحبيبة. لذلك أدعو اىل ان تكون التهنئة بالعيد 
هذا العام وقفة تضامنية مع اإلنتفاضة الفلسطينية ونرصة 
لألقــىص الرشيف والقــدس املحتلة، غدا الجمعة الســاعة 

الحادية عرشة صباحا يف قاعة داريت يف طرابلس«.

{ لحود: لو تكاتف العرب لحرروا فلسطني بساعات{  
[ توقف النائب الســابق اميل لحود يف بيان، عند املشهد 
املخيف يف فلســطني حيث يرتكب عدو مجــرم مجازر بحق 
بالصواريخ والسالح، وشعب واجه احتالال  مدنيني، ويعتدي 
وأرسا وتهجريا، وما استســلم. وقال: »لو تكاتف العرب، من 
املحيط اىل الخليج، وخاضوا حربا ضد إرسائيل، لكانوا حرروا 
فلسطني بساعات. لكن بعض العرب اختار محاربة من يقاوم 

إرسائيل، حتى باتوا والعدو وجهني لسوء واحد«.

{ »األحزاب العربية«: زمن الهزائم قد وىل {
[ قال االمني العام للمؤمتر العام لألحزاب العربية قاســم 
صالح: »لقد أثبت شــعبنا الفلســطيني وقواه املقاومة مرة 
جديدة جدارتهم وقدرتهم رغم الحصــار والتآمر ومحدودية 
اإلمكانيات عىل مواجهة ترسانة الحرب الصهيونية وإلحاق 
الخســائر الجســيمة يف صفوف جيشــها وتدمري آلياتها 
واســتهداف املدن واملســتوطنات بوابل من الصواريخ وقتل 
وجرح عــرشات الجنود واملســتوطنني الصهاينة ما أدى إىل 
إلحاق الهزمية بالعدو ومنعه مــن تحقيق أهدافه«، مضيفا 

»نعم زمن الهزائم قد وىل، وجاء زمن االنتصارات«.
[ ودان االعتداءات االرسائيلية كل من: الوزير الســابق حسن 
عبد الرحيم مراد، رئيس املجلس الوطنــي لالعالم عبد الهادي 

محفوظ تجمع العلامء املسلمني، حزب االتحاد، »رابطة اصدقاء 
كامل جنبالط«، مجلس كنائس الرشق األوسط.

{ وقفات تضامنية مع القدس {
[ نظم »الحــراك الوطني يف برجا« وقفــة تضامنية مع 
القدس واالقىص وفلســطني، يف ســاحة العــني يف برجا، 
تحت عنوان: »فلســطني تقاوم«، عىل وقع األناشيد الثورية 
والوطنية ورفع اعالم فلسطني. شارك يف الوقفة األمني العام 
السابق للحزب الشيوعي اللبناين خالد حداده، وفد من الحزب 
الشيوعي تقدمه عضو املكتب السيايس محمود دمج ومسؤول 
برجا وأعضاء، رئيــس بلدية برجا رميون حمية، مســؤول 
الجامعة االسالمية يف برجا الشيخ أحمد الطحش واملسؤول 
السيايس يف الجامعة يف برجا الشيخ محمد رسور واعضاء 
الحراك يف برجا وحشد من أبناء البلدة ومخاتري وشخصيات.

وألقيت كلامت أكدت »ان فلســطني هــي قضيتنا..وها نحن 
اليوم نجدد دعمنا لفلسطني وشعبها املقاوم. فلسطني تقول 
كلمتها اليوم بالدم وبالبارود، وكل كالم خارج أسوار معاركها 

حرب عىل ورق«.

{ يف صيدا {
[ نفذت »وقفة تضامنية مع املجاهدين يف فلسطني« يف 
ســاحة النجمة يف صيدا، بدعوة من »الجامعة اإلسالمية« 
وحركة املقاومة اإلسالمية »حامس«، يف حضور لفيف من 
العلامء وحشــود من أبناء املدينة، تخللتها عملية إنزال عىل 
الحبال من شباب »الجامعة اإلسالمية« مع االعالم اللبنانية 
والفلسطينية. واكدت الكلامت »اننا مستعدون لكل الخيارات، 
ويف جعبتنا الكثري من اوراق القوة التي ســتجرب العدو عىل 
الراجع عن اعتداءاته عــىل القدس واالقىص ووقف القصف 

عىل قطاع غزة«.

الفلسطينيين  مــع  تــضــامــنــيــة  والــوقــفــات  املـــواقـــف  ــة  مــواصــل
غــزة  ــى  إلـ الــقــدس  مــن  فلسطين  لــشــعــب  تــحــّيــة   : جــنــبــاط 

وقفة تضامنية يف برجا

يف اليوم العاملــي للتمريض، توالت املواقــف املثنية عىل 
دور املمرض اليوم، خصوصــا وقوفه يف الصف األمامي يف 

مواجهة املحن الصحية ومنها جائحة »كورونا«.

[ ويف السياق، غرد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
عرب حسابه عىل »توير«: »اتطلع اىل رسل اللمسة االنسانية 
يف لبنان ألعــرب لهم عن عمق تقديــري لوقوفهم الدائم يف 
الصف األمامــي يف مواجهة املحن الصحية واملرض واليأس، 
مانحني األمل والعناية بســخاء، واىل حدود بذل الذات. لكم 
كل احرامي ودعمي لحقوقكــم، للحفاظ عىل كرامتكم يف 

الحياة.« 

{ عالمة: يستحقون كل الدعم واملساندة {
[ غرد عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب فادي عالمة 
عرب حســابه: »يف اليوم العاملي للتمريــض التحية والتقدير 
ألصحاب املهنة اإلنســانية األسمى الذين شكلوا يف مواجهة 
كورونا إىل جانب األطباء والعاملني يف القطاع الصحي خط 
الدفاع األول، يستحقون منا كل الدعم واملساندة نعم للحفاظ 

عىل املمرضات واملمرضني«.

{ هاشم: تكرميهم باعطائهم حقوقهم {
[ غرد عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب قاسم هاشم 
عرب حســابه: »كل التقدير واالحرام للممرضات واملمرضني 
عىل الجهد والنضــال الذي يبذلونه من اجل حياة االنســان 
وكرامته، ويف كل الظروف كانوا خط الدفاع االول كام اليوم 
يف مواجهة كورونا. تكرميهــم باعطائهم حقوقهم كاملة 

والتي ال تقارن ببلسمة جراح وتخفيف أمل«.

{ الجيش: كّل املحبة والتقدير {
[ غــرد الجيش عرب حســابه عىل »تويــر«: »كل املحبة 

والتقدير. اليوم العاملي للتمريض«.

{ ضومط: لتحقيق مطالبنا وتأمني حقوق مستدامة {
[ وجهت نقيبــة املمرضات واملمرضني يف لبنان مرينا أيب 
عبدالله ضومط كلمة باملناســبة، تناولت فيها أوضاع املهنة 
والعاملني فيها »ال ســيام ظاهرة الهجرة غري املسبوقة بحثا 
عن ظروف عمــل أفضل يف ظل تدهــور الوضع اإلقتصادي 
وانخفاض الرواتب«. وحيت »شــهداء الواجــب املهني الذين 

سقطوا يف مواجهة كورونا ويف انفجار مرفأ بريوت«.
وأعربت النقيبــة عن »قلقها عىل مســتقبل املهنة وعىل 
أوضاع العاملني فيهــا من الناحية اإلجتامعية واملعيشــية 
واإلقتصادية، ألن الرواتب أصبحت متدنية وال توازي الجهود 
التي يقدمونهــا، األمر الــذي يدفع بنخبة مــن املمرضات 
واملمرضني اىل ترك لبنــان بحثا عن ظروف عمل أفضل، وهذا 
األمر يشــكل خطرا عىل املرىض واملجتمــع والوطن. وأكدت 
أن »الحق يؤخــذ وال يعطى«، داعية املمرضــات واملمرضني 
اىل »التكاتــف والتفكري بهدف واحد والنضــال معا لتخطي 
الصعوبات والعوائق لتحقيق املطالب وتأمني حقوق مستدامة 

وغري موقتة«.
كام أثنت عىل دور املمرضني يف يومهم، كل من: النائب زياد 
الحواط، النائبة روال الطبش، الهيئة الوطنية لشــؤون املرأة 

اللبنانية.

ــف داعمة ــواق ــيــوم الــعــاملــي لــلــتــمــريــض... تــغــريــدات وم فــي ال
ــكــم  ــوق ــحــق ــي ودعــــمــــي ل ــ ــرام ــ ــت ــ ــم كــــــّل اح ــكـ عــــــون : لـ

تفقد املدير العام للدفاع املدين العميد رميون 
خطار، موقع عمليــات البحث عن الفتاة نورا 
حاطوم املفقودة منذ األحد املايض 2021/5/9 
ابراهيم، حيث تستمر عمليات  يف مجرى نهر 

البحث لليوم الرابع عىل التوايل.
وقد أعطى العميد خطار توجيهاته لعنارص 
املوقع وخصوصا  املوجودين يف  املدين  الدفاع 
عنــارص وحدة اإلنقــاذ البحري الســتكامل 

عمليات البحث بالتنسيق مع الجيش اللبناين.
إىل ذلك، نبه خطــار املواطنني اىل »رضورة 
التقيد بارشادات السالمة العامة الصادرة عن 
أقىص  واتخاذ  املــدين  للدفاع  العامة  املديرية 

درجات الحيطة عند التواجد عىل ضفاف األنهر وعدم اإلقراب 
مــن األماكن العالية الخطرة ال ســيام بعد تكــرار الحوادث 

املأسوية«.
وكان العميد خطار قد زار صباحا مركز راس املنت، استكامال 
لجوالته التفقديــة عىل مراكز الدفاع املــدين لإلطالع عىل 

األوضاع العامــة، وقد اطلع عىل وضع املركز واســتمع اىل 
العنــارص الذين نقلوا له ما لديهم من احتياجات. كام شــدد 
عىل »رضورة البقاء بجهوزية تامة رغم الصعوبات والظروف 
القاهرة، ال سيام أن املنطقة غنية باالحراج، وقد باتت عرضة 
لخطر اندالع النريان مع ارتفاع درجات الحرارة ودنو موســم 

الحرائق«.

ــورا حــاطــوم  ــ ــن نـ ــحــث عـ ــب ــات ال ــي خـــطـــار تــفــقــد مـــوقـــع عــمــل

جهاد نافع

يف كل أزمة وعند كل حدث، ينربي من يحمل املســؤولية 
للدولة والحكومة واجهزتها... عند اندالع املحنة السيئة الذكر، 
حصلت أزمة طحني..مترجل حينها بعض اصحاب االفران عىل 
املواطن الفقري واملعر وأذلوه برغيف الخبز. حني ولت االزمة، 

سجلت ذاكرة »املعرين« اسامء اولئك الذين أذلوهم.
السيناريو نفســه يتكرر اليوم يف طرابلس، خاصة امام 
محطات بنزين ميتلكها سياسيون، عىل سبيل املثال ال الحرص 
املحطة التي ميتلكها نائب املســتقبل الســابق خرض حبيب، 
الفوىض و«التشبيح« يســودان لديه، وهو النائب الذي كان 
يحرص عىل املواطــن، ولطاملا تحدث عن النظــام والعدالة، 
فاذا التشــبيح والفوىض يف محطته التي يذل عندها املواطن 
عىل غرار ما يحصل لدى العديد من محطات البنزين.. فاذالل 
املواطنني امر مباح من اصحاب محطات يتحكم بهم الجشــع 

والطمع القاتل..
املواطن املسكني ينتظر يف طابور الكرث من ثالث ساعات، 
لكن »السيارات املدعومة« التي تحظى بـ »مسند ظهر تشك« 
امام الطوابــري.. فلدى محطة خرض حبيب »ناس بســمنة 

وناس بزيت«، والوضع نفسه يف محطات اخرى...
اما محطات »طليــس« املتعددة يف طرابلــس فلها قصة 
اخرى.. امام املراقبني خزاناتهم فارغة.. و«الشــاطر« يعرف 
اين يخبىء »الغالونــات« التي تباع بعرشيــن ألف لرية لكل 
»غالون« ســعة مثانية ليــرات فقط.. مئــات »الغالونات« 
يف تلك املحطات، ويبدأ البيع ليال تحت شــعار تسهيل أمور 

املواطنني يف هذه الظروف العصيبة..
مراقبو وزارة االقتصاد نشــطوا يوم أمس وراقبوا.. جالوا 

وصالوا.. لكن كمن »فرس املاء بعد جهد باملاء«...

الشــامل..  طرقات  عىل 
يف طرابلــس واملنية وعكار 
والبرون  والضنية  والكورة 
صهاريج تفرغ حمولتها يف 
خزانات املحطات... والسؤال: 
اين تذهب هذه الوقود وكيف 
قليلة؟  ســاعات  يف  تتبخر 
وكيف تنتقل اىل »الغالونات« 
لتباع  الطرقات  جوانب  عىل 
باسعار تتفاوت بني عرشين 
ليرات،  لثامنيــة  لرية  ألف 
لريتفع السعر ما بني خمسة 
وثالثني الف لرية اىل اربعني 

ألف لرية وصوال اىل خمسني ألف لرية...
الجائعة يف طرابلس  للجشــعني ولالفواه  فرصة سانحة 

وعكار وكل الشامل...
مراقبــو وزارة االقتصــاد حــذروا املحطــات مــن بيع 
»الغالونــات«.. وبالفعل اختفت عن بعــض الطرقات لكنها 
بقيت تجارة ناشــطة ومئات »الغالونات« يف مكان محفوظ 

بعيدا عن العيون..
مشاهد الذل باتت من يوميات طرابلس وعىل املقهورين ان 
ينتظروا لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة رحمة محطات 
البنزين خاصــة اولئك الذين ال ميتلكون الحظوة... وليس من 
احرام لنظام او ذوق او اخالق عند »شــبيحة« يأخذون دور 

»معر« مىض عىل انتظاره ساعات...
ماذا تراقب وزارة االقتصاد ومن تراقب؟ املســؤولية ليست 
دامئا عىل الدولة، بل عىل الفاســدين اينام كانوا ســواء يف 
الدولة او يف الشارع، والفساد استرشى يف كل مكان ما دامت 

مظاهر انحالل الدولة هي السائدة وسط فوىض عارمة...
ماذا بقي من لبنــان؟ الكرامة؟.. حتى الكرامة تكاد تصبح 
يف خرب كان حسب قول احد املواطنني الذين احرقتهم الشمس 
بانتظار ملء خزان ســيارته وجاء يحيك وجعه، ويقول »انا 
متأكد ان جميع محطات طرابلس والشامل ممتلئة جدا.. لكن 
الطمع والجشع يطوف بني املحطات ما دامت الدولة سائبة، 
ولعل رئيس الجمهورية يتدخل شــخصيا لوقف اذالل املواطن 
اللبناين عامة والشاميل خاصة، الن الشامل بات غابة تفتقر 
اىل الكهرباء واملاء والوقود والطرقات ومل يســمع بالبضائع 

املدعومة«..
طرابلس غابة يختم املواطن حديثه وقصة محطات البنزين 
مع اذالل الناس حكاية ســتبقى بالذاكرة قــد تلقى عقابا.. 
عىل غرار عقاب املواطنني الصحاب االفران زمن املحنة حيث 
قاطعوا من اذلهم وتوصلوا اىل اقفال بعض االفران... فعندما 
تنتهي ازمة البنزين املفتعلة ستخرج اىل العلن الئحة محطات 

الوقود الجشعة التي يحكمها »الشبيحة«..

مــدعــومــة... غير  محطات  طــرابــلــس  فــي  راقــبــت  ــصــاد«  ــت »االق  
ــح« ــ ــي ــ ــب ــ ــش ــ ــن فـــــوضـــــى و»ت ــ ــي ــ ــي ــاســ ــ ــي ــ ــس ــ ومـــــحـــــطـــــات ال
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وطرائف واملحامون...مواقف  القضــــــاة 

املحامي نارض كسبار

الــــــــقــــــــانــــــــون كــــــاملــــــنــــــازل
عىل اثر انتقاد بعض النواب النواقص التي حصلت يف 
قانون اصول املحاكامت الجزائية، والتي ادت اىل تعديله 

بعد اقل من اسبوعني، قال املحامي الرئيس نبيه بري:
قد يكون هناك نواقص الن القوانــني مثل املنازل، ال 

نعرف ماذا ينقصها اال اذا سكناها.
] ] ]

ــا ــي ــدن ــط ال ــهــب ــة ب ــاعـ ــصــف سـ ــن ب
ذهب املحامــي طانيوس رزق لزيــارة صديق، وهو 
مهندس معامري، فوجده يرسم خريطة لبناء وبعد قليل 
قال له املهندس: ارايت بنصف ساعة عمرت بناية كبرية.

فقال له رزق:«بســيطة بنصف ساعة انا بهبط الدنيا 
وبعمرها«

] ] ]

املـــــهـــــم انــــــهــــــا...كــــــذابــــــة
يروي الشاعر والكاتب جورج جرداق ان امرأة حرضت 
امام القايض يف دعوى طالق مــن زوجها مدعية انه 

»هبيلة«
وعندما سألها القايض قائال:

امل تكــوين تعلمــني عندما وافقت عــىل الزواج انه 
هبيلة؟

اجابته:
كال، مل اكن اعلم.

فانتفض زوجها قائال:
كذابة سيدنا، كانت عارفة

] ] ]

تـــــــوقـــــــيـــــــف الـــــــســـــــيـــــــارة
سنة 1978 وشأن كل املحامني: 

اضطر املحامي طانيوس رزق ان 
يوقف سيارته يف ساحة قرص

العدل بصورة جانبية امام 
سيارات اخرى، فرتك املفتاح فيها، 

وكتب عىل ورقة:
حرضة الزميل الكريم:

التسكرية بالعدلية
مخالفة اجبارية

تركنا املفتاح، اعطونا
االسباب التخفيفية

] ] ]

ايـــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــوتـــــــــــي
للداللــة عىل ما يرتكب من اخطــاء ومخالفات اثناء 
العمليات االنتخابية، شــاهدنا منذ عدة سنوات املحامي 
ميشــال خديج ابن املحامي الدكتور الربوفسور خديج 
الذي كان مرشــحا عن املقعد املــاروين يف بريوت يف 
العــام 1996، يقف يف الغرفــة املخصصة لالنتخابات 
وقــد انتخب احدهم عنه علام بأن والده مرشــح. ويف 
هذا املجال كان املحامي الصديق جوزيف بستاين يروي 
انه يف احدى االنتخابات البلدية التي حصلت يف احدى 
القرى منذ عرشات السنني وكان احدهم مرشحا ومل ينل 

اي صوت بسبب ما حصل من مخالفات فوقف قائال:
يا عمي اذا النــاس ما بتحبني فهمنــا. واذا زوجتي 
بتسمع من امها وما بدها تنتخبني...فهمنا. بس صويت 

انا وين؟.
] ] ]

واملنطق والــقــانــون  الــعــدل  ــل  رج
عىل اثر وفاة النائب املحامي شاكر ابو سليامن، كتب 
املحامي حنا انطوان تابت، الذي تعاون معه يف املكتب، 
كلمة ومام جاء فيها: ...اوليس يل وانت املنهل الذي منه 
اغرقت كأيس ورشبت، من العلم حتى االرتواء...اوليس 
يل يا ســيدي، ان اكتب كلمة، فيها من الوفاء ما يربد ما 
يب من االىس عىل الرجــل العظيم الذي رحل، ويخترص 
يف الزمن، سنوات خمسا، رافقت فيها شخصك، بكل ما 
فيه من عبقرية املهنة وسمو الشامئل واملكانة واملزايا...

اعطيتني من خربتك الطويلة، يف املرافعات واملدافعات، 
يف القضايا املحقة، ويف نرصة املظلوم وردع الظامل.

علمتني ان اقبل بالخسارة، فمن دونها ال لذة يف ولوج 
النجاح وقلت يل، يف املحاماة، ان املحامي الجيد هو الذي 

يقرب الناس وال يبعدهم.
....ما احبك اىل القلوب وانت تقول والوطن يدعوك اىل 

خدمته:
»هذه هــي ارادة الناس، وماذا عســاي افعل، قمت 
بواجبي ، خدمت بــالدي، واذا ما دعيت اىل الخدمة مرة 

جديدة فلن اتواين«
...وابدا، ستبقى يل، رجل العدل والقانون واملنطق.

] ] ]

احــــــــــــبــــــــــــوا نـــــــســـــــاءكـــــــم
يروي املحامي الشيخ غسان كرسوان الخازن عن احد 
املشــايخ الخازنيني انه كان يحرض عرساً يف آب 2003 
عندما وقف الكاهن يقول العبارة الشــهرية ايها الرجال 

احبوا نساءكم...
فعلق الشيخ الخازن قائالً:

طاملا نحب نسوان غرينا بالقلييل نحب نسوانا.

ضــــبــــط ســــيــــارتــــيــــن مـــســـروقـــتـــيـــن 
ــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ وتـــــــــوقـــــــــيـــــــــف سـ

أعلنــت املديرية العامة لقــوى األمن الداخيل - شــعبة 
العالقات العامة يف بالغ لها انه: »الساعة الخامسة من فجر 
تاريــخ 11-5-2021، ضبطت عنارص حاجز ضهر البيدر يف 
وحدة الدرك اإلقليمي، ســيارتني مرسوقتني »هيونداي إلنرتا« 
و«كيا ريو«، وأوقفت السائقني، وهام: ح. ع. )من مواليد عام 

1999، لبناين(.
و م. ع. )مــن مواليد عام 2002، لبناين(. وقد اعرتفا انهام 
اســتلام الســيارتني املذكورتني من محلة جــل الديب بهدف 

نقلهام إىل منطقة البقاع.
القضاء املختص، والعمل مســتمر  التحقيق جار بإرشاف 

لتوقيف باقي املتورطني«.

حسني درويش

جهات دوليــة وخارجية، فوجئت بنتائج انخفاض معدالت 
ونسبة مرىض  جائحة كورونا يف لبنان. فإذا كانت  املفاجأة 
خارجية لدى بعض الجهات الدولية، فهي ليست باملفاجأة لدى 
بعض الجهات الصحية الفاعلــة ممن هم  عىل متاس يومي 

بالشأن الصحي يف ما يتعلق بجائحة كورونا.
ويرى مصدر طبي متابع بشــكل يومي، ان انخفاض نسبة 
اإلصابــات بجائحة كورونــا يف معظم املناطــق اللبنانية، 
ووصولها اىل نتائج  صفر إصابة يف بعض املستشفيات يعود 

لالسباب اآلتية:
- إصابة اكرث من خمســني باملئة مــن اللبنانيني بفريوس 

كورونا، فحصلوا عىل مناعة جامعية اشبه مبناعة القطيع.
-نجاح لقاح »فايزر«، ودليل ذلك عدم تســجيل اي اصابات 
يف جســم الطاقم الطبي بعد تناول اللقاح ، بعد تسجيل وفاة  

٤5 طبيبأ و200 ممرض وممرضة من الجسم الطبي.
- املتابعــة الحثيثــة مــن وزارة الصحــة العامة لبعض 
املستشفيات ممن مل يلبوا النداء والدعوات الفتتاح قسم كورونا 
يف ترشين ثاين 2020 حتى شباط املايض، وقد سجلت إنذارات 
ألصحاب  املستشفيات التي تقاعس اصحابها،  وتم عىل اثرها 
فســخ ثالثة عقود مع مستشــفيات وهي:«السان ترييز«، 

»سبلني« و«قانا الحكومي«.
- استنفار املستشفيات الحكومية، ومزاحمتها ومنافستها   
للمستشفيات الخاصة عىل صعيد التجهيز، كام عىل الصعيد 
املهني والتقني والتدريبي للمرىض واملمرضات الذين استشهد 

منهم 200 ممرض وممرضة.
مع اإلشــارة إىل وجود أطباء مناوبني 2٤/2٤ ساعة، يف 
املستشــفيات الحكومية، وال احد يستطيع أن ينكر النجاحات 
التي حققها مستشفيا »الحريري« و«بعلبك« املختصني بعالج 

كورونا، والتفاتة  وزير الصحة حمد حسن  وتعاطيه  املنفتح 
مع املستشــفيات الحكومية بالنســبة للتجهيزات املتوافرة، 
باإلضافــة اىل تعاقد هذه املستشــفيات مع كــوادر  طبية 
ومتريضيــة وبرشية متميزة فرضتهــا  الجائحة، إىل جانب 
تقديم، حزب الله ملستشفى بعلبك الحكومي  600 مليون لرية، 

عدا  املساعدات العينية واملالية لبعض املرىض املحتاجني. 
- ادخال دم جديد إىل جسم وزارة الصحة وهو يرتأس حالياً 
فريقا نشطا من املراقبني واملفتشني ومعالجة أماكن الخلل يف 
امللفات ومعالجــة  ومتابعة أدق التفاصيل ومكامن الخلل يف 

امللفات والحاالت املرضية وتسطري مخالفات وانذارات.
- التزام االحزاب الدينية واالسالمية بالوقاية وإالبتعاد عن 

مآدب اإلفطار الرمضانية والتجمعات الدينية.
- وضع الهبات يف االماكن املخصصة ويف املستشــفيات 
املحتاجة، وهبة األوكسجني الســوري خري دليل كام الهبات 
القطرية وهبة النائب ميشال ضاهر، والسيدة مرييام سكاف 
والتيار الوطني الحر للمستشــفى »الكندي«، كلها خففت من 

تداعيات الجائحة. 
- انخفاض ســعر عبوة »الرميديسيفري« من 600 الف لرية 
اىل 200 الف لــرية بعدما أصبحت مبتنــاول الجميع يف ظل 

املتابعة واملراقبة. 
ويفيد املصدر الطبي بان كل هذه االســباب والنتائج كانت 
نتيجة متابعــة ومالحقة اوصلــت اىل االنخفاض الرسيع 
والحــاد يف إعداد مرىض كورونا، والالفت تســجيل اصابات 
صفر يف بعض املستشــفيات، لنأخذ عىل ســبيل املثال: يف  
مستشــفى »الريان« يف بعلبــك صفر إصابــة، »دار األمل 
الجامعي« انخفــاض االعداد من 15 إصابــة اىل 3 اصابات، 
»بعلبك الحكومي« من ٤5 إصابة اىل 8 اصابات،«الهرمل« من 
20 إصابــة اىل اصابتني،«الحريري الحكومي« من ٤5 إصابة 

اىل 3 اصابات. 

ويشــري املصدر الطبي اىل ان وصول لبنان اىل هذه النتائج 
االيجابية يعترب مــن النجاحات الطبية، ويــدّل ان لبنان يف 
طريقه الســتعادة موقعه بــأن يكون مجددا »مستشــفى 
الرشق«، والحاضن الطبي األسايس  للدول العربية واالوروبية 
بعدمــا أظهر تفوقا غري مســبوق يف مكافحة الجائحة، مع 
اإلشارة إىل معارضات ظهرت يف صفقة األوكسجني السوري 
واخذها مبناحي سياسية ومحاوالت البعض توظيف السياسة 

بالصحة. 
وحــذر املصــدر الطبي من اســتئناف حفــالت االعراس 
واملناسبات غري املدروسة بعد األعياد املباركة  والتجمعات كيال 

تتكرر التجربتان الكارثيتان لحفالت امليالد ورأس السنة.

لهذه االسباب انخفضت نسبة االصابات بـ »كورونا«...

باميال كشكوريان السمراين

مل يعلم اللّبنايّن يوماً أّن ما يعاين منه يف املستشــفيات ال 
يقترص فقط عىل عجز الجهات الضامنة من تسديد مصاريف 
استشفائه، إّنا ومنذ ظهور فريوس كورونا يف لبنان انتهزت 
بعض املستشــفيات الفرص يك تتخذ من الـ«PCR« مصدراً 
ومورداً ماّدياً تدعم من خالله متناسية رسالة الطّب اإلنسانية 

الّسامية...!
يف صباح الســبت 2 كانون الثاين 2021، توّجهت »جوان« 
اىل مستشــفى »ألبري هيــكل« يف طرابلــس إلجراء فحص 

الـ«PCR« بعد أن شعرت ببعض عوارض الرشح.
عند وصولها سألت القيمني عىل إمكانية صدور النتيجة يف 
وقت مبكر بســبب التزامها مبناسبة عائلية يف اليوم التايل، 
هنــا طُلِب منها دفــع مبلغ 350,000  لــرية لبنانية إلعالن 
النتيجة بعد ســاعتني من إجراء التحليــل، فوافقت بطبيعة 
الحال، اال أّن املستشــفى أىب اال أن ينرش النتيجة الســلبية 
عىل املوقع االكرتوين عند الساعة الخامسة بعد الظهر وهو 

التوقيت الطبيعي الّذي يُكلّف عادًة 150,000 لرية لبنانية....!
املفاجــأة كانت اتصال املعنيني بـ »جــوان« بعد دقائق من 
نرش النتيجة الســلبية إلبالغها بأن التباساً باألسامء أّدى اىل 
نرش نتيجتها السلبية، اال أّن حالتها إيجابية رافضني الغوص 

بتفاصيل اإللتباس للتأكّد...!
يف اليوم التايل توّجهت »جوان« مع أفراد عائلتها األربعة 
إلجراء الـ«PCR« من جديد يف مستشــفى جبل لبنان لتكون 
نتيجة الجميع ســلبية، هنا كان ال بّد منها اإلتصال بالدكتور 

»ملــك نابليس« مديرة املخترب 
يف مستشــفى  »ألبري هيكل« 
صدور  سبب  عن  لالستفسار 
مستشفى  يف  سلبية  النتيجة 
غنّياً  الجــواب  ليكــون  آخر 
املسؤولية  وقلّة  باإلستخفاف 
الفريوس  »بيكــون  واملهنية 
 24 بظرف  من جســمك  طلع 

ساعة«. 
هــل يُعَقل لفريوس شــّل 

البرشية وأرعب الشــعوب وحرّي العلــامء واألطباء أن يخرج 
  »IGG»بهذه السهولة من جسم مريض خاّصة وأّن نتيجة الـ

أتت سلبية بعد شهر واحد من القضية!
مستشفى ألبري هيكل ال يتعاون... هل يخاف سوء املصري؟

أمام ما تقّدم اتصلنا بإدارة املستشــفى إلعطائها حّق الرّد 
التي رفضــت الغوص يف املوضوع ُمتحججــة مبرور الزمن 

وأنّها ال تستطيع حرص املعلومات إلعادة فتح امللف.
بدعة أخرى تضع املستشــفى تحت خانــة »دكانة طبّية« 
تســتهرت بعقول اللّبنانيني، أال تُســّجل حواسيب املستشفى 
أرشــيف معامالتها...؟ أو أنّها علِمت أنهــا الحلقة األضعف 

بوجه قضية كهذه. 

{ وزارة الصحة يف املرصاد {

نحو العدالة ُدّر... وضعنا امللــف بعهدة وزارة الصحة التي 
أكدت مصادرها أنها ليســت الحالــة األوىل التي يُذاع صيتها 

بخطأ طّبي فاضح صادر عن هذا املستشفى بالتحديد، وشدد 
مصدر الــوزارة أنها دامئاً يف املرصــاد بوجه كّل من خّل يف 
حالة طبّية مهام كانت نتيجتها، وأنّه ســبق للوزارة أن تابعت 
ملفات فســاد يف املستشــفيات وأمتّت التحقيق الالزم وتّم 
أخذ اإلجراءات القانونية بحّق املخالفني والعابثني بأخالقيات 

املهنة عامة ويف ظّل هذه الجائحة التي تعبث بالعامل أرسه.
وأكّدت مصادر الوزارة مبتابعتها للملف بالتكافل والتضامن 

مع »الّديار« التي تبحث عن العدالة والحق مهام كان الثمن!
أمــام حالة »جــوان«، يبدو أّن األخطــاء دامئاً واردة يف 
أي مجال مهني، اال أن امتناع مستشــفى »ألبري هيكل« عن 
التعاون والتجاوب ورفض حّق الرّد، رفع من نســبة اتهامها 
التي نتلكها من  إليها باإلثباتــات والرباهني  الُتهم  وتوجيه 
وثائق نتحّفــظ عن نرشها يف الوقت الحــايل، فتبقى هذه 
القضية مبثابة إخبار لــكّل جهة معنية ومولجة الدفاع عن 
حّق كّل مظلوم وضحية أخطاء تقنية فاضحة هدفها الربح 

املاّدي فقط...!    

املـــغـــشـــوش...  »PCR« ـــ  ــ ال
طبٌق رئيســــــي لصناديق املستشفيات !

قام مدير معهد رسفانتس لويس غارســيا 
مونتريو، برحلة عمل إىل بريوت وذلك من أجل 
دعم العمل الثقــايف والتعليمي الذي يقوم به 
املركز. هذا املركز قد تعّر ض ألرضار جســيمة 
جراء االنفجــار املدّمر  الذي هــّز  املدينة يف 
الرابع من شهر آب. عالوة عىل ذلك، زار القاعدة 
اإلســبانية »ميغيل دي رسفانتس« التي تلقى 
جنودهــا، أثناء مشــاركتهم يف مهمة حفظ 
الســالم التابعة لألمم املتحدة، تدريباً من قبل 
معهد رسفانتس من أجل تعليم اللغة اإلسبانية 

للسكان املحليني.
كانت أول نقطــة مدرجة عىل جدول أعامل 
غارسيا مونتريو- يرافقه كّل من األمني العام 
للمعهــد كارمن نوجويرو، ومديــر العالقات 
الشؤون  رافايل ســوريانو، ومديريت  الدولية 
وراكيل  باستور  كارمن  والثقافية،  األكادميية 
كاليا - لقاًء مع صحفيني لبنانيني وإسبان مع 
األمني العام لرسفانتس كارمن نوجويرو ومديرة 

املركز يوالندا سولري وذلك يوم االثنني. 
اجتمــع غارســيا مونتريو مــع موظفي 
املقر الرئيس يف بــريوت، وعقد مؤمترا عرب 
الفيديو مع مديــري معاهد رسفانتس يف تلك 
املنطقة الجغرافية غري املســتقرة والحاسمة 
من أجل السالم الدويل. ثم قام بزيارة معرض 
»الوطن املشرتك - Delibes من خالل الرسوم 
 Patria común. Delibes التوضيحيــة« 
ilustrado، برفقة السفري اإلسباين يف لبنان، 
خوسيه ماريا فرييه دي البينيا، وسفراء دول 
أمريكا الالتينية املعتمديــن يف بريوت. جمع 
هذا املعرض 30 رسامً إيضاحياً أصلياً  ابتكرها 
15 رساماً مشهوراً، مســتندين إىل نصوص 
وشــخصيات لألوالد من خالل العمل الرسدي 

مليغيل ديليبس.  
ويف صبيحة يوم الثالثاء ســيقوم بعرض 
مختارات من قصائد عن بعلبك للشاعر واملخرج 

اللبناين طالل حيدر. تُعــّد  هذه املختارات أول 
العربية واإلســبانية  اللغة بني  ثنائية  طبعة 
متّت ترجمتها إىل اللغة اإلسبانية. سيُقام هذا 
الحدث يف بعلبك )يف فندق باملريا( يف حضور 
السفري اإلسباين ومحافظ بعلبك بشري الخرض 

والشاعر املخرضم )بعلبك 1937(.
أما يوم األربعاء، فســيقوم كّل من غارسيا 
مونتريو والســفري اإلسباين ومحافظ بريوت 
مروان عبود بزيارة املدرســة التي يتم بناؤها 
بتمويل من التعاون اإلسباين )وزارة الخارجية(، 

وذلك الستضافة 600 طالب وطالبة. 
كام سيحرض غارسيا مونتريو، يف السفارة 
اإلسبانية، حفل تسليم وسام صليب االستحقاق 
املــدين للرشطي اللبناين محمــد باهيط بعد 
إصابته يف االنفجار املذكور والذي كان قد قّدم 

خدمات كبرية ملعهد رسفانتس. 
ويختتم جدول أعامل يوم األربعاء بزيارة إىل 
قاعة محارضات معهد الكسليك، إحدى قاعات 
املحارضات التابعــة ملعهد بريوت )األخرى يف 
مدينة طرابلس(، حيث ســيتّم  تسليط الضوء 
عىل األسلوب املتّبع يف تدريس اللغة األسبانية. 
أما الخميس، فسيقوم بزيارة قاعدة »ميغيل 

دي رسفانتس« العسكرية يف مرجعيون.
ســيفتتح لويس غارســيا مونتريو أيضا 
معرض التصوير الفوتوغرايف للمصّور دييغو 
إيبارا سانشــيز )رسقســطة، 1982(. يجمع 
هذا املعرض صوراً للمصور واملصور الصحفي 
تتعلق بشعار »كيف تؤثر الحروب يف التعليم« 
نتيجة عمله يف دول مثل أفغانستان ونيجرييا 
وليبيا وتنزانيا ونيبال وكولومبيا وسوريا وتركيا 
وأوكرانيا والعــراق. إن هذه الرحلة هي الثانية 
التي يقوم بها أحد مديري معهد رسفانتس إىل 
ذلــك البلد الصغري، بعد أكرث من عقد من الزمن 
من تاريخ قيام كارمن كافاريل بزيارة مثيلة يف 

شهر ترشين الثاين 2010. 

: بيــــــروت  فــــــي  »ســــــرفانتس«  معهــــــد  مديــــــر 
آب انفجار  بعــــــد  والتعليمي  الثقافــــــي  العمل  لدعم 

أصــدر وزير الرتبيــة والتعليم العايل يف 
املجذوب،  طــارق  االعامل  ترصيف  حكومة 
املذكرة رقــم 12/م/2021 حــدد مبوجبها 
عطلة عيد الفطر السعيد، وجاء فيها: »تقفل 
الرسمية  الفنية  الثانويات واملدارس واملعاهد 
أنواعها ومراحلها،  والخاصة عىل اختــالف 
بُعد  ومــن  الحضوري  التعليــم  ويتوقــف 
مبســاراته كافة، وذلك ابتداء من صباح يوم 

الخميس الواقع فيه 13 أيــار 2021 ولغاية 
مساء يوم األحد الواقع فيه 16 أيار 2021.

وبهــذه املناســبة، يتقدم وزيــر الرتبية 
والتعليم العايل من جميع العاملني يف الرتبية 
والتعليم، يف القطاعني الرســمي والخاص، 
بأصــدق التمنيات، ويثمــن عاليا جهودهم 
يف خالل هذه الفــرتة للقيام بالدور الوطني 

املطلوب منهم«.

الفطر  عــيــد  عطلة  حـــّدد  املـــجـــذوب  طـــارق 

عقــدت لجنة الصحــة العامــة والعمل 
والشــوؤن االجتامعية جلســة أمس االول، 
برئاســة النائب عاصم عراجي وحضور عدد 

من النواب.
ناقشــت اللجنة تعديل بعض مواد قانون 
العمــل. وقال عراجي بعد الجلســة: »بحثت 
اللجنــة يف تعديل قانون العمــل وتم ارجاء 
البحث اىل جلســة الحقة األســبوع املقبل. 
الطبي  القطاع  أوضــاع  اتطرق اىل  أن  وأريد 
اىل  وصل  الــذي  لبنان  يف  واالستشــفايئ 
مرحلــة مل يعــد باالمكان الســكوت عنها 
نهائيا، أما بالنســبة إىل األطباء فإنهم ومنذ 
اليوم مل يتقاضوا  شهر حزيران 2019 لغاية 
اتعابهم من بعض املؤسســات الضامنة وقد 
تحدثت مع وزيــر املالية الذي وعدين برصف 
جزء منهــا. كام اجتمعت مــع لجان طبية 
اذا  انه  قالوا  الذين  املستشــفيات  يف معظم 
مل يتقاضــوا أتعابهم قــد يلجأون اىل بعض 
االجــراءات التصعيديــة ألن الطبيب يعتمد 
ايضا عــىل عمله يف املستشــفيات، وهناك 
أطباء تراجعت مداخيلهم كثريا بسبب كورونا 

ويعتمدون عىل ما يتقاضونه من الدولة. 
أضاف: »أما بالنســبة إىل موضوع الدواء 
فهناك فقدان كمية كبرية منه يف الصيدليات 
ونقابة الصيادلة تقول إن مستوردي األدوية 
يقولون  بدورهــم  وهم  الدواء  تســلمهم  ال 
إنهم يســلمون االدوية ولكن بكميات قليلة 
ألن مرصف لبنــان ال يعطينا األموال الكافية 
انه يعطي االموال انا  واملرصف بدوره يقول 
يحصل تأخري يف فتح االعتامدات، فضال عن 
التأكد من الطلبات ان كانت محقة أو ال. وأكد 
أن القطــاع الصحي مير يف حال من االنهيار 
ونوعيــة الخدمات تدنت بســبب ما ذكرته 

سابقا«.
وتابع »أمر آخر أريد التوقف عنده وهو ما 
عرضه املدير العام ملصلحة الليطاين ســامي 
علوية عــن التلزميات التــي حصلت. هناك 
اموال كثرية أتت من أجل رفع التلوث عن نهر 
الليطاين وطارت وهذا ما قاله مدير مصلحة 
الليطــاين ونحن نقوله ايضا وعلوية هو من 
االشخاص الذين حركوا املرشوع معنا ويتابعه 
معنا. نحن ندفع الثمن أمراض رسطانية ويف 
منطقتي وهي أكرث منطقــة يف لبنان فيها 
الليطاين  نهر  تلوث  امراض رسطانية بسبب 
وهؤالء الذين رسقوا هذه األموال يفرتض أن 
يكونوا يف السجن ومل تتحرك النيابة العامة 

يف هذا الخصوص .
من جهة ثانية، لفت عراجي، إىل أنّه »يتّم 
توّفيا  اللذين  للشخصني  الطّبي  التاريخ  درس 
املضاد  »أســرتازينيكا«  لقاح  تلّقيهــام  بعد 
لفــريوس »كورونــا«، والتحقيــق يف هذا 
املوضوع يتطلّب وقًتا، وعندما يصدر التقرير 

ستنرشه وزارة الصحة العامة«.
وأشار، يف ترصيح تلفزيوين، إىل أّن »هناك 
أشــخاًصا خائفون من تلّقي »أسرتازينيكا«، 
وحوايل 30 إىل ٤0 باملئة مــن الناس الّذين 
وصلتهم رســائل وُحّددت مواعيد لحصولهم 
عىل »أســرتازينيكا«، مل يذهبــوا إىل مراكز 
التلقيح«، مؤكًّدا أّن »مخاطر اللقاح أقل بكثري 

من إصابة الشخص بـ«كورونا«.
وأوضح عراجي، أّن »بعض الجلطات ممكن 
معالجتها، ونســبة حدوثها بســبب اللقاح 
نادرة، وتبنّي أّن حوايل 6 باملليون من املصابني 
بالفريوس تحصل لديهم جلطات«، مركّزًا عىل 
أّن الفريوس غريب، والدراسات مستمرّة عليه 

وعىل اللقاحات والعالجات«.

»لجنة الصحة« درســــــت التاريخ الطبي للشــــــخصين 
»أســــــترازينيكا« تلقيهمــــــا  بعــــــد  توفيــــــا  اللذيــــــن 

خالل االجتامع
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

موزعــي  ممثــل   أعلــن 
املحروقات ومستشــار نقابة 
أبو  فــادي  املحطات  أصحاب 
شقرا، يف اتصال مع »الوكالة 
أجراه  لاعــام«  الوطنيــة 
الزميل أحمد منصور انه أجرى 
»إتصــاالت مــع املعنيني يف 
الدولة، ومــع رئيس حكومة 
ترصيف األعامل حسان دياب، 
وأكدوا جميعا ان ليس هناك من 
الوقت الحارض  رفع للدعم يف 

بدون خطة بديلة«.
وطأمن ابو شقرا بأن »كميات مادة البنزين 
اإلتفاقيات  حســب  الــركات  لدى  متوفرة 
والعقود«، موضحا ان »الزحمة عىل املحطات 
اىل  الشــائعات  األخــرة، مردها  اآلونة  يف 
ترسبت عن رفع الدعم، ما تســبب بحالة من 
الهلع لدى املواطنني الذين تهافتوا عىل محطات 
الوقود التي مل تتمكن امام ضخامة الطلب عىل 

الوقود، من تلبية الحاجات املطلوبة«.
ان هناك بواخر تفرغ  »اليوم تأكدنا  وقال: 
حموالتها يف خزانات الركات املســتوردة«، 
الخوف«،  وعدم  »الرتوي  اىل  املواطنني  داعيا 
مشــرا اىل »ان كميات البنزين متوفرة هذا 
االسبوع، وســنؤمن كميات أخرى يف األيام 
املقبلة«، مؤكدا »عدم وجود أزمة محروقات، 
امنا تقنني لهذه املادة بســبب شــح الدوالر 

وعدم فتح االعتامدات«.
وشكر ابو شقرا الركات التي تتعاون مع 
املوزعني واملحطات، ودعا الركات األخرى اىل 

التعاون ملا فيه مصلحة املواطن«.
وردا عىل سؤال، قال ابو شقرا: »اذا مل يكن 
هناك من سقف للدوالر من خال املنصة التي 

اعلن عنها فإننا سنبقى نعمل يف املجهول«.
من جهة اخرى، ارتفع سعر صفيحة البنزين 
95 أوكتان 600 لرة لبنانية، و98 أوكتان 700 
لرة لبنانية، وسعر املازوت 700 لرة لبنانية، 
فيام انخفض ســعر الغاز 300 لرة لبنانية. 

وأصبحت األسعار عىل الشكل اآليت: 
- صفيحة البنزين 95 أوكتان 40300 ل.ل.
- صفيحة البنزين 98 أوكتان 41600 ل.ل. 

- املازوت 28100 ل.ل.
- الغاز 23900 ل.ل.

أبــــــو شــــــقرا : ال أزمة بنزيــــــن بل تقنيــــــن للمادة
بديلــــــة دون خطــــــة  مــــــن  للدعــــــم  رفــــــع  وال 

ازدحام امام محطات البنزين

يف املصــر املجهــول يقبع طعــن تكتل 
املجلــس  امــام  القويــة«  »الجمهوريــة 
 2021/215 الرقــم  الدســتوري بالقانون 
)قانون منح مؤسســة كهرباء لبنان سلفة 
خزينة( ، بفعل فقدان املجلس  نصابه القانوين 

جراء وفاة القايض انطوان بريدي،
 املُنتَخب من مجلس النواب مع أربعة أعضاء 
الدســتوري  املجلس  اثروفاة عضوْي  آخرين، 
الشــامي،  الله  إلياس بوعيد وعبد  القاضينْي 
الحكومة البالغة  حّصــة  ضمن  من  املعّيننْي 
خمســة أعضاء، من بينهــم رئيس املجلس 
القايض طنوس مشــلب، ذلك ان نصاب التئام 
املجلس  هو بحضــور مثانية أعضاء من أصل 
عرة، فيــام يّتخذ قراراته بأكرثية ســبعة 
أعضاء يف كل ما يتعلّق بالطعون املقّدمة أمامه 
واملراجعات املتعلّقة بالرقابة عىل دســتوريّة 

القوانني والنزاعات الدستوريّة.
فام هو مصر الطعن وهل من امكانية بعد 

للبت فيه؟
»املركزية« سألت املحامي والخبر الدستوري 
والقانوين الدكتور سعيد مالك عن االحتامالت 
فقال: »من الثابت ان نصاب املجلس الدستوري 
مل يعد  متوافــرا بعــد وفاة 3 مــن أعضائه 
وهو  اليــوم بانتظار تحقيق املقرر الذي يجب 
ان يتقدم به خال مهلة اقصاها 14 الشــهر 

الجاري اىل رئيس املجلــس القايض طنوس 
مشلب الواجب ان يدعو عىل الفور املجلس  اىل 
االنعقاد وااللتئام للتذاكر مبوضوع الطعن، فلن 
يكون هنــاك نصاب، وهنا ينتظر 15 يوما بعد 
انقضاء موعد الجلسة األوىل وبالتايل عندها 
ينظّم رئيس »الدستوري« محرضاً يعرض فيه 
النصــاب، ويخلص اىل  اكتامل  الواقع وعدم 
اعتبار القانون املطعون فيــه قد عاد مقبوال 
واملراجعة مردودة لعدم امكانية البّت والفصل 
بها لتعّذر توافر النصاب، فيصبح القانون نافذاً، 

وتنتهي مفاعيل  تجميده  عند هذا الحد«.
 ملاذا ينتظر املجلــس 15 يوما؟ يقول مالك: 
ان ذلك وفقا للــامدة 21 من قانون 93/250 ، 
ممكن ان ينتخب مجلس النواب خلفا للقايض 
بريدي الذي تويف يف االمس القريب، فيلتحق 
العضــو املنتخب بزمائه ليكتمــل النصاب. 
لكن حصول معركة لتعيني االســم البديل امر 
مســتبعد، وتبعا لذلك ميكــن ملجلس النواب 
اليــوم ان يذهب باتجاه، إما اختيار اســم من 
بني االســامء التي كانت عىل الئحة الـ2019، 
وإما فتح باب الرتشيح باقرتاح قانون بصورة 

استثنائية.
واعترب ان املجلس الدســتوري راهنا معطل 
ومشلول، والتريع بات من دون قيد، متوقعا 

ان ترصف السلفة للكهرباء نهاية الشهر. 

بعد فقــــــدان النصــــــاب فــــــي  املجلس الدســــــتوري
هل تسلك سلفة خزينة الكهرباء طريقها في نهاية الشهر؟

التجارة والصناعة  اســتقبل رئيس غرفة 
توفيق  والشــامل  طرابلس  يف  والزراعــة 
التعليم  دبويس مديرة مروع تطوير نظام 
الزراعي الفني يف لبنان لدى منظمة االغذية 
املهندســة  )الفاو(  املتحدة  لألمم  والزراعة 
عبر ابو الخدود ومديرة الدراسات والتنسيق 
األبيض،  املهندسة صونيا  الزراعة  وزارة  يف 
بحضور مديرة الغرفة ليندا ســلطان ومدير 

املختربات الدكتور خالد العمري.
وناقش املجتمعون أوضاع القطاع الزراعي 
املرحلة  يف  تواجهه  التي  والتحديات  عموما 
الراهنة، والدور الذي تقوم به غرفة طرابلس 
الوثيق  التعاون  وخيارها اإلســرتاتيجي يف 
مع وزارة الزراعة والفاو واعتامد املشــاريع 
املزارعني  تساعد  التي  املشــرتكة  واملبادرات 
تدريبية.  دورات  خــال  مــن  التطور  عىل 
وتازمت املباحثات مــع زيارة ميدانية البو 
الجودة  مراقبة  واألبيض ملختــربات  الخدود 
يف الغرفة، وملركز التطوير الصناعي وأبحاث 

الزراعة والغذاء.

وأوضحت أبو الخدود أن »بحثنا يف تقييم 
تعدها  التي  اإلرشــادية  الزراعية  الخدمات 
الفاو لجهة التعددية املتعلقة بتلك الخدمات 
املهمة  السوق، وهذه  املزارعني نحو  وتوجيه 
هي جزء أســايس من دراســة إقليمية يتم 
الوقوف عىل  لبنــان وتقتيض  تطبيقها يف 
دور غرفة طرابلس واستبيان خدماتها تجاه 
القطاع الزراعي وكيفية التعاون والتنســيق 

لتوفر أفضل الخدمات للمزارعني«.
وقالت: »ملسنا خال جولتنا عىل مختربات 
الغرفة ومركز التطويــر واألبحاث الزراعية 
التي تعتمدهــا غرفة  الرؤيــة  والغذائيــة 
طرابلس وطريقــة ومنهجية عملها والبنية 
التحتيــة من معدات تقنيــة وخافها التي 
يســتخدمونها، وأن جهوزيتها لجهة توفر 
املتكاملة تشــكل تجربة فريدة  الخدمــات 
وناجحة تبنى عليها مسرة التعاون وتساعد 
عــىل اعتــامد التوصيات التي من شــأنها 
الدفع قدما باتجاه إنجاح أهداف اإلســتبيان 

واإلستطاع«.

دبوسي التقى مســــــؤولة في منظمة »الفاو« والبحث
للمزارعين واالرشادية  التدريبية  الدورات  اقامة  تناول 

أشار رئيس تجمع مزارعي وفاحي البقاع 
 20 اكرث من  اىل »وجود  الرتشييش  ابراهيم 
حاويــة محملة باالنتــاج الزراعي الغذايئ 
اللبناين يف مينــاء جدة يف اململكة العربية 
السعودية، كانت قد شــحنت من لبنان قبل 
قرار وقف االســتراد الزراعي الســعودي، 
وترفض الســلطات املعنية ادخالها وخرت 
اصحابها مــا بني اتافهــا او ارجاعها اىل 

لبنان دون اي مهل زمنية«.
محملة  »الحاويــات  الرتشــييش:  وقال 
بزيتــون وكبيــس وزيت ومكــرسات، وأن 
مصدريها يعملون منذ ســنوات طويلة عىل 
خط التصديــر ولهم باع طويــل عىل خط 
التجــارة مع اململكــة العربية الســعودية 
للتصدير  مخصصة  الســلع  هذه  ان  واالهم 
لصالــح رشكات ســعودية وتحمل غافات 
ولوغو باســم هذه الركات املستوردة، وال 
التشــدد يف ظــل اجراءات  نعرف ملاذا هذا 
لبنانية عىل املعابــر الحدودية تصل اىل حد 
التنكيل باالنتــاج املصدر من خال التفتيش 
الذي يؤخر مســار التصدير وحجز الشاحنة 
املرفــأ ويتم تفتيش كل  الكرث من يوم عىل 
السلع املصدرة تفتيشا دقيقا واعادة تعبئتها 

من جديد«.

أضاف: »كل شــاحنة تخضــع للتفتيش 
العمل  بدأ  الذي  الســكانر  والتدقيق من قبل 
بــه عند مرفأ بــروت ولكن بعد الســكانر 
يعــاد اخضــاع كل شــاحنة اىل التفتيش 
اليدوي، مام يؤدي اىل تأخر مســار تصدير 
الشــاحنات الزراعية، وميكن ان نطلق عىل 
هذه االجراءات وصــف التنكيل وهو يوازي 
كل  يطال  النه  الســعودي  القرار  بخطورته 
تتأخر  التــي  التصدير  وخطوط  مســارات 
اليــوم بفعل هذه االجراءات. ونحن نشــدد 
عــىل تجهيز املعابــر بفرق لهــا خربة يف 
التصدير  الكشف حتى ال تتأخر حركة  مجال 

والوصول إىل البواخر يف الوقت املحدد«.
الداخلية  »وزير  ان  اىل  الرتشييش  وأشار 
الزراعة  ووزيــر  فهمي  محمــد  والبلديات 
وال  كبرة  بجهــود  يقومان  مرتىض  عباس 
يوفران أي فرصة ملساعدة املزارعني يف هذه 
إعادة  السعودي  املحنة«، مناشــدا »الجانب 
النظر بخصوص قرار وقف االستراد وادخال 
الحاويات املوجودة يف ميناء جدة والسامح 
لنا باملرور ترانزيت اىل األســواق األخرى ال 
اللبناين  والتصدير  الزراعي  القطاع  ان  سيام 
ضحية ملا حصل وال عاقــة له بالتهريب ال 

من قريب وال من بعيد«.

الترشيشــــــي : 20 حاوية ُمحملــــــة باالنتاج الزراعي
اللبنانــــــي متوقفة فــــــي ميناء جدة قبــــــل قرار املنع

ــات االقـــتـــصـــاديـــة« دعـــت  ــئـ ــيـ ــهـ »الـ
الــــى احـــتـــضـــان الـــقـــطـــاع الــصــحــي

هنأت الهيئات االقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق 
محمد شــقر يف بيان، املمرضات واملمرضني ملناسبة اليوم 
العاملي للتمريض، معربة عن »بالغ تقديرها لعملهم الصحي 
وملساتهم االنســانية ولكل ما قاموا ويقومون به يف سبيل 
تقديم العون والراحة للمرىض ومســاعدتهم عىل الشــفاء 
واســتعادة عافيتهم«. وتقدمت بشــكرها »العميق للجسم 
التمرييض عىل تضحياته الجسيمة وجهوده الجبارة لوقوفه 

يف الصفوف األمامية يف مجابهة وباء كورونا«.
وقالت الهيئات االقتصادية يف بيانها: »يف هذه املناســبة 
التي تخص القطــاع الصحي بالعمق، نــدق ناقوس الخطر 
ونحــذر من أن هذا القطاع الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بإســم 
لبنان ودوره كمستشــفى الرق األوســط، يتعرض لدمار 
ممنهج ويفقد كل ركائزه األساسية خصوصا الكادر البري 
الكفوء من أطباء وممرضات وممرضني، وهو مهدد بالتفكك 

والضياع«.

: الغاز  واملوزعون في قطاع  العاملون 
اإلضــــــــراب او  الـــجـــعـــالـــة  رفــــــع 

طالب رئيس نقابــة العاملني واملوزعــني يف قطاع الغاز 
ومستلزماته فريد زينون بـ »رفع جعالة موزعي الغاز املنزيل 
الحالية واملثبته من قبل وزارة الطاقة بحدود 2400 لرة حني 
كان سعر رصف اللرة اللبنانية مقابل الدوالر االمريك 1500 

ل.ل.، وبالتايل مل تلحظ هذه الجعالة اية زيادة من حينه«.
واعترب يف بيان ان »موزعي الغاز املنزيل يســتحقون هذه 
الزيــادة النهم يتحملون اعباء كبــرة نتيجة عملية التوزيع 
املعقدة والتي تبدأ بتعبئة القوارير داخل رشكات الغاز ومن ثم 
تحميلها وتوزيعها اىل املتاجر واملنازل عىل االرايض كافة من 
الساحل اىل اعايل الجبال، وتضاف اليها اجور النقل والضامن 
االجتامعي ورضيبة الدخل ورسوم امليكانيك. كل هذه العملية 
والتي طرأ عليها زيادات خيالية نتيجة انهيار العملة الوطنية 
وتداعياتها الكارثية عىل ارتفاع االسعار ال سيام قطع مركبات 

النقل«.

احتفل اتحاد بلديات الضنية 
بتخريــج 39 متدربا خضعوا 
لدورة مراقبة الجودة وسامة 
الغذاء، بالتعــاون مع الوكالة 
 GIZ الدويل  للتعاون  األملانية 
واإلتحاد األورويب، يف حضور 
سعدية،  محمد  اإلتحاد  رئيس 
األملانيــة  الوكالــة  ممثلــة 
للتعاون الــدويل إيرين دولز، 
رئيــي بلديتي كفرشــان 
نارص الشامي وبخعون محمد 

يوسف.
بأن  سعادته  سعدية  وأبدى 

»العدد األكرب من الخريجني هو من النساء«، 
التعليمية،  مســرتهن  »إكامل  اىل  ودعاهن 
ذاتهن واســتقالهن  والعمل عــىل تحقيق 
الفتا  إىل جانبهن«،  »الوقوف  املادي«، مؤكدا 
إىل أن »عدد خريجي مركــز الضنية للتنمية 

املستدامة بلغ 1741 متدربا«.
مهمة  الغــذاء  ســامة  دورة  »إن  وقال: 
لتطور املنطقــة، وقد نفــذت بالتعاون مع 
الوكالة األملانية للتعاون الدويل، رشيكنا يف 
التنمية وممول هذه الدورة التي تم اختيارها 
ومتطلبات  املنطقــة  حاجات  دراســة  بعد 
العمل، ومعهم حولنا املركز من اتحاد بلديات 
الضنية إىل مركز الضنية للتنمية املستدامة، 
املهمة  الدورات  العديد من  إجراء  وسيشــهد 

الاحقة«.
أضاف: »نظمنا مسبقا دورة رقابة صحية 
حاليا  يعملــون  متدربا   46 خالهــا  تخرج 
كمتطوعــني يف الجهاز الصحــي يف اتحاد 
التي  املهمة  للخــربة  ونظرا  الضنية،  بلديات 
اكتســبوها، وجد الكثر منهــم فرص عمل 
واملطاعم  املستشــفيات  يف  املجال،  هذا  يف 

وغرها، لذلك ارتأينا إعادة تنظيم هذه الدورة 
الخريجني  نظرا ألهميتها«. وبــارك »لجميع 
مشاركتهم يف الدورة، شاكرا الوكالة األملانية 
الــدويل، متمنيا »إجراء مشــاريع  للتعاون 
جديدة معها لخدمــة املنطقة وتنفيذ برامج 

تنمية إقتصادية حقيقية«.

{ دولز {

األملانية  الوكالــة  ممثلة  قالــت  بدورها، 
للتعاون الدويل: »أســباب عدة تســاهم يف 
زيادة مشــاركة العنرص النســايئ يف هذه 
الدورات، أهمها أن معدل النساء الباحثات عن 
عمل مرتفع جدا يف لبنان بشكل عام والشامل 
بشكل خاص، وأيضا ألن القطاعات يف لبنان 
التي ميكــن أن تعمل فيها املرأة، وتوفق بينها 

وبني ارتباطاتها العائلية، هي قليلة جدا«.
املجاالت هو  »التدريب يف هــذه  أضافت: 
جزء من برنامج التنمية املحلية يف شــامل 
لبنــان، ويتــم تنفيذه بالراكــة مع اتحاد 
اإلجتامعية،  الشؤون  ووزارة  الضنية  بلديات 
بتمويل مشرتك من اإلتحاد األورويب والوكالة 

األملانية للتعاون الدويل«.

»اتحاد بلديــــــات الضنية« يحتفــــــل بتخريج مراقبين
االوروبيين مــــــع  بالتعاون  الغذاء  للجودة وســــــامة 

تخريج مراقبني

العامد ميشــال عون  شــدد رئيس الجمهورية 
عىل أهمية الســياحة يف االقتصاد املنتج، ال سيام 
يف لبنــان الذي ميتلك كافة املقومات الســياحية 
تجذب  التي  والحضاريــة  واإلنســانية  الطبيعية 

السياح من دول العامل اليه.
واكد الرئيس عــون »عىل قيامه بكل ما يلزم من 
اجل تفعيل السياحة عىل كافة األرايض اللبنانية، ال 
سيام واننا بدأنا بالخروج تدريجيا من أزمة جائحة 
كورونا، وهدفنا الدائم هو إعادة بناء اقتصادنا عىل 

أسس منتجة سليمة«.
كام رئيس الجمهورية جاء يف خال استقباله، 
الســياحة  قبل ظهرامس يف قــرص بعبدا، وزير 
والشــؤون االجتامعية رمزي مرفية يف حكومة 
ترصيف االعامل، عــىل رأس وفد ضم: رئيس اتحاد 
النقابات الســياحية نقيب أصحــاب الفنادق بيار 
واملقاهي  املطاعم  أصحاب  نقابة  رئيس  األشــقر، 
واملاهي والباتيرسي يف لبنان طوين الرامي، نقيب 
العام  األمني  البحرية  السياحية  املجمعات  أصحاب 
السياحية جان برويت، ورئيس  املؤسسات  التحاد 
نقابــة املطاعم يف بروت وجبــل لبنان الجنويب 

إبراهيم الزايده.
يف مستهل اللقاء، تحدث الوزير مرفية فشكر 
الرئيس عون عىل استقباله الوفد الذي يضم ممثلني 
عن كافة أوجــه القطاع الســياحي، وقال: »اتينا 
اليكم ليك تباركوا لنا بانطاق املوسم السياحي يف 
لبنان، ونضعكم يف أجواء القرار الذي اتخذ باألمس 
مع لجنــة الكورونا، ومبوافقــة رئيس الحكومة 
الدكتور حســان دياب، بأن يقتــرص االقفال العام 
ملناسبة حلول عيد الفطر املبارك، ملدة يومني،عىل ان 
نعاود ابتداء من يوم الســبت املقبل افتتاح املطاعم 
حتى حــدود 12،30 من منتصف الليل. كام اننا نود 
احاطتكم علــامً بقرار الزاميــة الفنادق بتقايض 
التعرفة بالعمات األجنبية لألجانب الذين يأتون اىل 
لبنان، اما بالنسبة لألجانب املقيمني عىل األرايض 

اللبنانية، فالتعرفة ستبقى باللرة اللبنانية.«
ثم وضع اعضاء الوفد مــن النقباء الحارضين، 
أجواء مطالبهم وحاجاتهم،  الجمهورية يف  رئيس 
فتحــدث النقيب بــرويت مطالبا بعــدم تطبيق 

االقفــال  يف  االستنســابية 
بني منطقــة لبنانية وأخرى، 
مشــرا اىل انه مــن املتوقع 
ان تكون الســياحة الداخلية 
هــذا العام نشــطة، آما ان 
يكون عدد الســياح املغرتبني 
القادمــني اىل لبنان جيدا بعد 
بسبب  السنتني  قارب  انقطاع 

جائحة كورونا.
األشــقر،  النقيب  وتكلــم 
لبنان  يف  كان  انه  اىل  فاشار 
ما بــني 650 الفــا اىل 700 
يذهبون  لبناين  ســائح  الف 
كمجموعات اىل الخارج، لكن 
األمر بات متعذرا عليهم راهنا 
االقتصادية،  الضائقة  بسبب 
آما ان يساهم ذلك يف تنشيط 
قبلهم.  الداخلية من  السياحة 
وأضــاف »ان العمود الفقري 
لقطاع الفنــادق راهنا والذي 
نعــول عليه هــم اللبنانيون 
الذيــن يعملــون يف الخليج 
وافريقيــا«، معتربا »اننا عىل 
الرغم من كافــة الصعاب، ال 
نكون  ان  عــىل  قادرين  نزال 
يف طليعة الدول الســياحية، 
ال ســيام اذا ما تــم االتفاق 
الســيايس، وعاد التاقي مع 
واألصدقاء  العرب  االشــقاء 

األجانب«.
مرفية  الوزيــر  وطالب 
القمة  لقاء  تفعيــل  »بإعادة 
الذي كان متوقعا العام املايض 
بني لبنان وقــربص واليونان 

والذي مل يتم بســبب جائحة كورونا، ملا ميكن ملثل 
هكذا لقاء ان يساهم يف تنشيط السياحة بني الدول 
الثاث«. وأشــار الزايــده اىل رضورة إعطاء الحق 
الخارج  املطاعم بطلب مــواد معينة من  ألصحاب 
مبعزل عن موضوع الدعــم، الفتا اىل اعداد منّصة 

لتشغيل يد عاملة لبنانية.

{ رد عون {
ورد الرئيــس عون مرحبا بالوفــد، ومعتربا »ان 
من شــأن تنشيط الســياحة الداخلية هذا الصيف 
ان يشــكّل دليل عافية وتاكيدا عــىل ان اللبنانيني 
ميتلكون مقومات النهوض من أي ازمة يجتازونها، 
النوع  بتضامنهم ووحدتهم«، آما »ان يساهم هذا 
من السياحة، راهنا، يف تعريف اللبنانيني وباألخص 
جيل الشــباب منهم، عىل ثــروات لبنان الطبيعية 
والتاريخية واإلنســانية، فيكون لهــم ذلك دافعا 

للتمسك بوطنهم وقيمه اكرث.«
الوفد  التوفيق العضاء  ومتنى رئيس الجمهورية 
يف تنفيذ الخطط التي تــم وضعها العادة اطاق 
النشاط الســياحي لهذا العام، مؤكدا »عىل دعمه 
لبنان  الذي يعيد صورة  الســياحي  للقطاع  الكامل 
الناصعــة التي ُعرفت عنه، وجعلــت منه مقصدا، 
وكانت له مساهامت مشهودة يف استنهاض كافة 
قطاعاته االقتصادية«. وشــدد رئيس الجمهورية 
عىل انه اعطى توجيهاته اىل املســؤولني املعنيني 
الياء مطالــب القطاع الســياحي األولوية، »من 
دون أي استنسابية ملا يف ذلك من مردود هام عىل 
مختلف املناطق اللبنانية، وفق مبدأ االمناء املتوازن 

الذي نعمل عليه.«

{ ترصيح الوزير مرفية {
بعد اللقــاء، تحدث الوزير مرفيــة فقال: »ان 
وزارة الســياحة تقوم بخطوات إعامية مبشاركة 
وزارة االعــام واالعاميــني يف لبنان الطاق هذا 
املوسم الســياحي ونتمنى عىل كل وسائل االعام 
مواكبتنا فيه واالضاءة عــىل األمور اإليجابية يف 
البلد وعدم االســتمرار يف االضاءة عىل الســلبية 
منهــا، ألننا ما مل نتعاون جميعــا فلن نتمكن من 
الخروج من هذا املأزق االقتصادي النقدي واملرصيف 

الراهن، خصوصا وان السياحة يف لبنان هي احدى 
اهــم الرافعات للقطاعات األخــرى. من هنا، جئنا 
والزماء النقباء ووضعنا فخامة الرئيس يف أجواء 
الوضع الســياحي واخذنا مباركتــه الطاق العام 

السياحي الجديد«.
السياســيني  »عىل  مرفيــة  الوزير  ومتنــى 
اللبنانيــني التوصل اىل حــل يف اقرب وقت ممكن 
من خال تأليف حكومة الن الوضع السيايس يؤثر 
كثرا عىل الســياحة«. وقــال: »ان الوضع األمني 
والحمد لله ممســوك لذلك نتمنــى ان نتخلص من 
املشاكل السياســية التي تعرفونها جميعا. صحيح 
اننا اليــوم نفتح يف الباحات الداخلية ومندد العمل 
يف الباحات الخارجية، لكن يجب اال ننىس وجوب 
التشــدد يف التباعد االجتامعــي واملحافظة عىل 
السامة بالنســبة لجائحة كورونا التي ميكن ان 
تفاجئنا يف أي وقت من األوقــات بارتفاع االعداد 
ما ميكــن ان يؤخر هذا القطاع مرة جديدة. وامتنى 
عىل املخالفــني اال يجربوا القوى األمنية والرطة 

السياحية عىل اتخاذ إجراءات قاسية بحقهم«.

{ ترصيح االشقر {
ثم تحدث الســيد األشــقر فقال: »كان ارصارنا 
ومطالبتنا منذ ســنة ونصف بــان يدفع االجنبي 
بالدوالر كام حــدث يف كل البلدان التي تدنت فيها 
العملــة الوطنية. وقد اســتطعنا اليوم ان نتوصل 
لقرار بان يدفع األجنبــي يف لبنان بالدوالر بحيث 
تتوزع الدوالرات عىل املؤسســات الســياحية وال 

تذهب فقط اىل الرصافني«.

{ ترصيح برويت {
بعــد ذلك تحدث الســيد برويت فقــال: مل يعد 
بإمكاننا تحمل اقفال مناطق وفتح مناطق أخرى. 
وإذ نقول امــا ان يقفل او يفتــح كل لبنان، نحن 
اليوم مــع ان يفتح لبنان كلــه. ونعلن مع معايل 
الوزير انطاق موســم الصيف حتــى يفتح كله. 
وهــذه توجيهات معاليه. وقد تم تعديل أوقات فتح 
املؤسســات يف الباحات الخارجيــة حتى الثانية 
عرة والنصف ويف الباحات الداخلية حتى الساعة 
نتمنى  االلتزام. كام  الجميع  العارشة، ونتمنى عىل 
االدراك  األمنية  السلطات  عىل 
جميعا  نتعامل  ان  يجــب  انه 
ال  املوضوع  هذا  يف  سواسية 
رضر  هناك  كان  وانه  ســيام 
املطاعم  أصحــاب  عىل  كبر 
وهم  أقفلت،  التي  املناطق  يف 
لديهــم االحقية باملطالبة مبا 
زبائنهم  لخسارتهم  به  طالبوا 
اىل  باإلضافــة  واموالهــم 
اسامئهم، ومل يعد باستطاعتنا 

خسارة املزيد«.
ســئل عن توقعات الحركة 
املرحلــة  يف  االغرتابيــة 
ان  نتوقع  فأجــاب:  املقبلة، 
اللبنانيني،  مــن  الكثر  يأيت 
بعــد انقطاعهم عــن زيارة 
لبنان ملدة ســنتني. فالجميع 
األمور  من  الكثــر  يربطهم 
بهــذا البلد، وهنــاك مقولة 
»ان هــذا البلــد لــو تركته 
هي  وهــذه  يــرتكك«  ال  هو 
ممن  الكثر  ومثــة  أهميته. 
ســيأتون خاصة اذا امنا لهم 
بث  عن  وابتعدنا  احتياجاتهم 
التطمينات  واطلقنا  املخاوف 
بانه  املســتويات  كل  عــىل 
عىل  كهرباء  هناك  ســتكون 
هناك  وستكون  املثال،  سبيل 
ما  واذا  املشــاكل  لكل  حلول 
اكدنا لهم اننا سنكون جميعا 
األفضل.  لتقديم  خدمتهم  يف 
وقــال اننا نتوقــع ذلك الن 
هناك الكثــر من الحجوزات 

والحديث عن هذا املوضوع.

ــصــيــف ــي فــــي ال ــاحـ ــيـ ــسـ ــن مـــشـــرفـــيـــة عــــن اطـــــــاق املــــوســــم الـ ــ ــل ــ اع
ــاحــي ــســي ــاع ال ــطـ ــقـ ــاء الـ ــبـ ــقـ ـــدد امــــــام وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة ونـ ــ ـــون ش ــ ع
ــي لــبــنــان ــا فـ ــم ــج الســي ــت ــن ــي االقـــتـــصـــاد امل ــاحــة فـ ــي ــس ــة ال ــي ــى اهــم عــل

ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  بحث 
عــون يف قرص بعبدا مــع حاكم مرصف 
لبنان رياض سامة يف الوضع النقدي يف 
الباد، ويف موضــوع البطاقة التمويلية 

ومسألة رفع الدعم.
بعد االجتامع، أوضح مكتب اإلعام يف 
رئاســة الجمهورية أن »ما نُر وتناولته 
بعض املواقع اإللكرتونية ووسائل اإلعام 
عن أن رئيس الجمهورية العامد ميشــال 
عون بحث مع حاكم مرصف لبنان رياض 
ســامه، خال اســتقباله له قبل ظهر 
الحسن«،  القرض  امس موضوع »جمعية 
هو غر صحيح وال أســاس لــه، علامً أن 

البحث بني الرئيس والحاكم تناول األوضاع 
النقديــة يف الباد وموضــوع البطاقة 
التمويلية ومسألة الدعم، وكّل ما عدا ذلك 
أخبار مختلفة«. كذلك أصدر مرصف لبنان 
الحقاً، بياناً يؤكد مضمون ما أعلنه املكتب 

اإلعامي لرئاسة الجمهورية.
وذكــرت مصــادر مطلعــة ان رئيس 
بايجابية واضحة مع  الجمهورية تعاطى 
حاكم املركزي خصوصــا بعد نجاحه يف 
تامني  التعميــم 154 ويف عملية  تطبيق 
اموال لســداد جزء من الودائع مام يؤدي 
اىل اراحة اللبنانيني واســتعادة بعض من 

الثقة املفقودة .

عون بحث مــــــع حاكم املركزي في الوضع النقدي :
لم يتم التطرق الى موضوع جمعية القرض الحسن

عون مستقبالً سالمة                   )دااليت ونهرا(  
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U?Ž—– X?�U?{ w²�« WK?�U?F�« W?I??³D�«Ë 5M¹b??²*«

XKI½ U� V�×Ð ¨…b¹«e²*« W¹œUB²�ô« ◊uGC�UÐ

Æå“d²¹Ë—ò

l�u²*« s�Ë pý q×� qEð t²O³Fý Ê√ ô≈

WE�U?;« W?O?ÝU?O??��«  U?ŽU?L?'« rŽbð Ê√

WOzUCI�« WDK��« fOz—Ë “—U³�« s¹b�« qł—

ôÆ`ýd????²�« —d???� U???� «–≈ w?�???Oz— rO?¼«dÐ≈

«œb?−?� `ýd?²�« w½U?ŠË— fOzd�« lOD²?�¹

Æw½«d¹ù« —u²Ýb�« Vłu0

w?½«d?¹ù« f?O?zd?�« Âb?????????�

œu??L???×??� o?ÐU??��« k?�U??;«

t?�«—Ë√ ¨f?�« ¨œU?$ Íb??L?Š√

W?ÝU?zd�«  UÐU?	??²½« ÷u?)

dEM?¹ w²�«Ë ¨“u9 w� …—d??I*«

WO?ŽdA� —U³?²š« U?N½√ vKŽ UN�

ÆWL
U(« WOM¹b�« W�ÝR*«

sŽ œU??$ Íb??L?Š√ v?×MðË

≤∞±≥ ÂU??Ž W???ÝUzd�« V?BM�

œö?³�« —u?²?Ýœ d??B?Š V³?�Ð

5²¹ôuÐ W?ÝUzd�«  «d?²� œb?Ž

fO?zd�« “U???� Áb???F?ÐË ¨jI???�

s�????Š w�U???(« w?Šö???�ù«

¨…d???O??³???
 W???O??³?KžQÐ ¨VB?M*UÐ w½U???ŠË—

Èu??I�« l� ÍËuM?�« ‚U?H?ðô« vKŽ ÷ËU??HðË

Æ≤∞±μ w� WO*UF�«

œU$ ÍbLŠ√ sŽ wLÝd�« Êu¹eHK²�« qI½Ë

Ê√ 5F?²¹ò t?×ýd?ð ‚«—Ë√ .bIð b?FÐ t�u?�

w� —«d?I�« lM� W?O?KL?Ž w� VF?A�« „—U?A¹

U??F???O??L???ł UM�??H?½√ b??F½ Ê√ V?−¹ ÆÆÆÊ«d¹≈

ÆåÍ—cł Õö�ù

÷u?) rN??�«—Ë√ .b?Ið Êu?×??ýd*« √bÐË

W�?ÝR*« q�Qð YOŠ ‰Ëô« f�√  UÐU?	²½ô«

dŁQ²ð b� W?FHðd� W
—UA� W?³�½ w� WOM¹b�«

¡«dł œUB²�ô« d¦?Fð V³�Ð ¡UO²Ýô« …œU¹eÐ

b??FÐ W?O??
d?O??�_«  UÐu?I??F�« ÷d?� …œU??Ž≈

q³?� ÍËuM�« ‚U?Hðô« s?� sDMý«Ë »U?×?�½«

ÆÂ«uŽ√ WŁöŁ

¨q³??I*« X³?��« Âu?¹ qO?−??�?²�« wN??²M¹Ë

W½U???O??� fK−???� h×??H???O??Ý p�– b???FÐË

W???OK¼√ «u???C???Ž ±≤ s� n?�R*« —u???²???Ýb�«

¡UCŽ√ s� W²ÝË ÆUOM¹œË UOÝUOÝ 5×ýd*«

rOŽe�« q³� s� ÊuMOF� k�U;« fK:« «c¼

Æw¾M�Uš wKŽ tK�« W¹¬ vKŽ_«

w¾M�U??š s� U??L?Žœ œU??$ Íb?L??Š√ wI�Ë

≤∞∞π w� tÐU??	??²?½« …œU??Ž≈  —UŁ√ U??�b??FÐ

5B�« n�uð v²?Š X?LB?ð s� U?N½√ b?�Rð sDMý«Ë

m½U?????O????−?MO?????ý w� åW????O?????ŽU????L?????'« …œUÐù«ò

ÆåUM½U�“ w� ÊU�½ù« ‚uIŠ  U�“√ √uÝ√

…b?×?²*« 3_« Èb� U?O½U*√ d?OH?Ý ‰U?� ¨Á—ËbÐ

d9RLK� WOŽ«d�« ‰Ëb�« Ê≈ s−?�¹u¼ ·u²�¹d


Æå«b¹bý UOMO� «b¹bNð XNł«Ëò

w� ¡U???C??Ž_« ‰Ëb�« X³?�UÞ 5B�« X?½U??
Ë

Íc�« ŸU?L²łô« «c?¼ —uCŠ Âb?FÐ …b×?²*« 3_«

l�«Ëœ t
d% lL?& t½√ò …d³²F?� ¨ÁbIF� XŽœ

ÆåWOÝUOÝ

…b?×²*« 3_« Èb� W?O
d?O?�_« …dO?H��« X�U?�

XL?Bð s� U¼œöÐ Ê≈ ¨b?KO?HM¹d?ł ”U?�uð «bMO�

W?O½U�½ù« b?{ UN?Lz«dł 5B�« n�uð Ê√ q³?�ò

Èd?š_«  UOK�_«Ë —u?G¹û� W?O?ŽUL?'« …œUÐù«Ë

Æåm½UO−MOý w�

…b??×??²*« 3_UÐ w?{«d??²??�« d9R??� ‰ö??šË

œ—«ËœËË «dÐ—UÐ XH�Ë ¨m½UO?−MOý ’uB	Ð

bŠ√ò t½QÐ n�u*« WO�Ëb�« W?LEM*« Èb� …dOH��«

 ◊U?????A½ `?O????{u?????²Ð s?DM?ý«Ë V�U?Dð 5?JÐËÆÆ

5B�«Ë UO?ÝË— œËbŠ bMŽ W?Ołu�u?O³�« UNð«d?³²?��

‰Ë_« VzUM�« t??O�≈ —U?ý√ U??� vKŽ U??³?O?I??Fð

Í—u¹ w?ÝËd�« s?�_« fK−????� d????O?ðdJ?��

XŽœ 5B?�«ò Ê√ ¨b??
√ Íc�«Ë ·u½U¹d??O??�√

 «d?O?�H?ð .bI?²� «—«d?� …b?×?²*«  U¹ôu�«

W¹d?J�??F?�« U??N???²DA½√ ÊQ???AÐ W???×??{«Ë

oK� dO¦¹ d�√ «c¼ ¨l�«u�« w� ÆÆW?Ołu�uO³�«

s� sJ� ¨UOÝË— UN?O� U0 ¨‰Ëb�« s� b¹bF�«

Í√ Âb??Ið r� …b??×?²*«  U?¹ôu�« Ê√ nÝR*«

ÆåÈeG�  «– WÐUł≈

5O?łu�u?O?³?�« ¡«d?³?)« ZN½ò ∫·U?{√Ë

w� sDMý«Ë ¡UHKŠË 5O
dO�_« 5¹dJ�F�«

d??O??¦??� d??�√ ¨U??O‡ÝË— œËb??Š »d??� u?ðUM�«

ÆåoKIK�

WKðUI�« W?IO�b�« W?O(«  UMzUJ�«ò ∫lÐUðË

sJ1  «d?³?²<« Ác¼ w� U?N?I?OK	ð - w²�«

b� U2 ¨W¾O?³�« w� UN�öÞ≈ QD)« o¹dÞ sŽ

ÆåW¹dA³�UÐ özU¼ «—U�œ o×K¹

W?O?MO?B�« W??O?ł—U?)« …—«“Ë q?¦2 sKŽ√

r� …b??×??²?*«  U¹ôu�« Ê√ ¨mM¹ Êu???Að «u¼

5B�«  «—U�H²Ý« vKŽ `{«Ë œ— Í√ ÂbIð

WOłu�uO³�« UNð«d³²	� ◊UA½ WFO³Þ ‰uŠ

Æ5B�«Ë UOÝË— œËbŠ vKŽ

d¹dIð dAMð …b?×²*«  U¹ôu�«ò Ê≈ X�U�Ë

Ê√Ë ¨`K�?²?�« s� b?×K� ÍuM��« ‰U??¦?²?�ô«

œuM³� q?¦?²9 W??OJ¹d??�_« WDA?½_« lO?L??ł

v�≈ …dOA� ¨åWOłu�u?O³�« W×KÝ_« WO�UHð«

 —u??� …b??ŽU??� v�≈ d??A¹ r?� d¹d??I??²�«ò Ê√

lL?²:« Èb� U¹b?ł UIK� d?O¦ð w²�« p¹d?²¹œ

Æåw�Ëb�«

 U¹ôu?K� UM?ðu???Žœ œb????$ò ∫X�U????{√Ë

ÊUL{Ë WK�U?ý  U×O{uð .bI?²� …b×²*«

WDA½_«Ë W??O?łu�u?O?³�« q�U??F*« ÊuJð Ê√

ÆåW�UHýË WO½u½U� WKB�«  «–

wMO??B�« ‰ËR?�*«  U?×¹d??Bð  ¡U?łË

±≤ WLOIÐ WDš sŽ sKF¹ UO½—uHO�U� r�UŠ

œdA²�« W�“√ W'UF* —ôËœ —UOK�

t½√ Âu?ÝuO½ 5�U?ž WO
d?O�_« U?O½—uH?O�U
 W¹ôË r
U?Š sKŽ√

Ëb?³ð w²�«ò œdA?²�« W�“√ W?'U?F* —ôËœ —UOK� ±≤ hB?	O?Ý

–UI½ù oHM¹ mK³� d³
√ u¼ «c¼ Ê√ UMO³?� ¨åq(« vKŽ WOBF²��

Æ…œdA*«  özUF�«

±≤ dL¦?²�²Ý U?O½—uHO�U
 …œuŽ WD?šò Ê√ ÂuÝuO½ `{Ë√Ë

dÝ_« œdAð ¡UN½≈ v�≈ vF�ð w²?�« Z�«d³�« lOÝu²� —ôËœ —UOK�

œdA?²�« W×?�UJ* t²D?š Ê√ «b
R� ¨å «uM?Ý fLš ÊuC?ž w�

Æå…¡UHJ�«Ë W�¡U�*«ò‡Ð r�²²Ý

—ôËœ  «—U??OK� ∑ Â«b??	??²??Ý« r²??O??Ý ¨—ôËœ —U?O?K� ±≤ s�Ë

Z�U½d?Ð —UÞ≈ w� W??²??�R*« s
U??�*« s� b¹e?*« vKŽ ‰u??B??×K�

Êb?LK?� ‰«u?�_« .b?Ið t�ö??š s� r²¹ Íc�« åwJ?�Ë— XJłËdÐò

Æs¹œdALK� WO�bM� ·dž —U−¾²Ýô  UFÞUI*«Ë

W??C?H??	M?� ‰“UM�ò ¡UM³� —ôËœ —U??OK� ∑μÆ± ‚U??H½≈ r?²?O??ÝË

œd?Að W?KJA?� W??'U?F* —ôËœ Êu?O?K� ¥μ∞ w�«u?ŠË ¨åW?H?KJ²�«

åÊUJÝù« …œU??Ž≈Ë —«d?I?²??Ýô« oO?I?×??²�ò U½u?O?K� ±μ∞Ë »öD�«

ÆwJ�Ë— XJłËdÐ —UÞ≈ w� rN� ÈËQ� dO�uð - s¹c�« ’U	ýú�

—ôËœ —UO?K� ±∞∞ WLO?IÐ d³?
√ W�e?Š s� ¡eł WD)« Ê√ d?
c¹

v�≈ …—U?ý≈ w� ¨åU?O½—u?HO�U?
 …œu?Ž WDšò Âu?Ýu?O½ U?NO?L?�¹

YOŠ s� œö³�« w� W¹ôË d³
QÐ XI?( w²�« W¹œUB²�ô« —«d{_«

ÆU½Ë—u
 ”ËdO� W×zUł ‰öš ÊUJ��« œbŽ



≤∞≤± —U¹√ ±≥ fOL)« ππππ

»u????³?????� ‡‡ q?‡O????)« ‚U?????³????Ý

W????????O???????L????????Ý—  U?‡‡?‡?‡?‡½ö????????Ž«

W???ŽË—e?*« ÂU???�???	_« ¡U?M¦???²????ÝSÐ

ÆW−ÒO�*«Ë WłÒd;«Ë

ŸöÞù« sJ1 ¨…b¹«e*UÐ „«d²ýû


e�d� w Áƒ«dýË ◊Ëd?A
« d²œ vKŽ

œ«R??? Ÿ—U??ý t???O½u??ł w? œU??%ô«

öO?²Ý W¹UMÐ ¨Í«d�
« V½Uł ¨»U?Ný

Æ‰Ëô« oÐUD
« ¨e¹—U�

÷Ëd????F
« ÂÒb????I?ð ∫v
Ë« …œU????�

·dþ qš«œ œU?%ù« rK	 w qÒ−?�ðË

WÐuKD*«  «bM²?�*« q� ÒrC¹ Âu²?��

WKOÞ ¨ÂU??	—_«Ë ·d??Š_UÐ d?F??�
«Ë

Â«Ëb
«  U???ŽU??Ý ‰ö??š qL???F
« ÂU¹√

ÆwLÝd
«

·ËdE?
« ÒiH?ð ∫W????O?½UŁ …œU?????�

≤∞≤±ØμØ±∏ Âu¹ «dNþ ±≤ WŽU�
«

÷—U??F
« vK?ŽË œU??%ô« e??�d??� w

«bI½ œÒb�¹ Ê« ÷d?Ž qC« ÂÒb	 Íc
«

mK³*« WLO?	 «—u œU%ô« ‚ËbM� w

b???FÐ Â«e????²
ù« vÝd?¹Ë ÷Ëd???F*«

Æôu�« W	œUB*«

d??²???œ sLŁ œÒb???Š ∫W??¦
U?Ł …œU??�

‰Æ‰Ø±\∞∞∞\∞∞∞Ø mK³0 ◊Ëd?A
«

qÐU??	 d??O??ž W??O?½UM³
 …d??O?
 Êu??OK�

‚ËbM?� vK?Ž lb?ð œ«œd?????²?????Ýû


ÆrÒK�ðË œU%ô«

 U¹bKÐ œU%« fOz—

Õu²H
« ‡ Ê«Ëd��

gO³Š Ê«uł

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 ÊöŽ≈

≤∞≤±Ø∂ r?	— —«d??????I?
« Vłu?0

≤∞≤±Ø∞¥Ø∞∏ a¹—Uð

‡ Ê«Ëd??�?�  U?¹bKÐ œU??%≈ sKF¹

W¹U?Ž— .eKð w t?²?³ž— sŽ Õu?²?H
«

Ê«Ëd??�??� ŸU??A??� w XÐUM?
« ¡öJ
«

·dE?
« W??I¹d?DÐ ≤∞≤± WMÝ r?Ýu*

’U)« ◊ËdA
« d²b
 «bMÝ Âu²<«

s� q?� w W?¹U????G
« Ác?????N
 Òb?????F*«

∂∂μ¥Ë ∂∂μ≥Ë ∂∂μ≤  «—U???I???F
«

≤≥∏∂Ë ≤≥∑¥ ¨ÊU?OÐ–d??H?� ∂∂μμË

¡UM¦??²??ÝS?Ð ¨U¹—U?? ≤≤¥≥ ¨qł«d??Š

W??ŽË—e?*« ÂU??�???	_«Ë  U??O???L??;«

ÆW−ÒO�*«Ë WłÒd;«Ë

ŸöÞù« sJ1 ¨…b¹«e*UÐ „«d²ýû


ÊöŽ≈

U?N?²?³?ž— sŽ ÊUM³
 ¡UÐd?N?� sKFð

¡«d?A
 ÷Ëd?Ž Ã«—b?²?Ý« ¡«d?ł« w

ÂËe
 ¡«u?N?
« vKŽ Êö?L?F¹ s?¹œÒd?³?�

WD×0 ’U?)« b¹d³?²
« ÁUO� b?¹d³ð

‚Ëc
« q?L???F???� w? 5łË—b???O????N
«

ÆÍ—«d(«

„«d???²???ýù« w 5?³???ž«dK
 s?J1

Áö?Ž« —u?�c*« ÷Ëd??F
« Ã«—b?²?ÝSÐ

d??²??œ s� W??�??�½ vKŽ ‰u??B??(«

W½U�« ‡ Ê«u¹b
« W×KB� s� ◊ËdA
«

lMB
« W?I?³?�*« W?d?G
« w ‡ d?�
«

W??N???'« w WŁb???×??²???�*« ≥∏ r	—

W�?ÝR* Íe�d*« vM³*« s� W?OÐdG
«

vM³?� ¨t?�d?Š sL?{ ÊU?M³
 ¡UÐd?N?�

p
–Ë d??NM
« o?¹dÞ ‡ ÊUM³
 ¡UÐd??N??�

Æ‰Æ‰Øμ∞∞∞∞Ø Á—b	 mK³� ¡UI


W½U?�√ v
« b?O
U?Ð ÷Ëd?F
« rÒK�ð

W??d???G
« w ‡ ÊUM?³
 ¡UÐd??N???� Òd??Ý

WŁb?×²?�*« ≥∏ r	— lMB
« W?I³?�*«

Íe�d*« vM³*« s� WOÐdG
« WN'« w

¨t�d?Š sL{ ÊUM³
 ¡UÐdN� W?�ÝR*

ÆdNM
« o¹dÞ ‡ ÊUM³
 ¡UÐdN� vM³�

.b??I???²
 b??Žu???� d??š¬ Ê≈ ÎU???LKŽ

w l	«u
« WFL'« —UN½ u¼ ÷ËdF
«

Â«Ëb?
« W¹U?????N?½ bM?Ž ≤∞≤±Ø∂Ø±±

ÆdNE
« q³	 ±±\∞∞ WŽU�
« wLÝd
«

≤∞≤±ØμØ∑ w  ËdOÐ

ÂUF
« d¹b*« s� i¹uH²Ð

ÊËRA
« d¹b�

WÐU½ùUÐ W�d²A*«

wMOMŠ n�«Ë ”bMN*«

≥¥≥ nOKJ²
«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 ÊöŽ≈

≤∞≤±Ø∑ r?	— —«d??????I?
« Vłu?0

≤∞≤±Ø∞¥Ø∞∏ a¹—Uð

‡ Ê«Ëd??�?�  U?¹bKÐ œU??%≈ sKF¹

W¹U?Ž— .eKð w t?²?³ž— sŽ Õu?²?H
«

Õu??²???H
« ŸU??A???� w XÐUM?
« ¡öJ
«

·dE?
« W??I¹d?DÐ ≤∞≤± WMÝ r?Ýu*

’U)« ◊ËdA
« d²b
 «bMÝ Âu²<«

s� q?� w W?¹U????G
« Ác?????N
 Òb?????F*«

Õu?²?H
« ŸU?A?� ¨¥\≥\≤\±  «—U?I?F
«

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«

W¹—«œ«
e�d?� w Áƒ«dýË ◊ËdA
« d?²œ vKŽ

œ«R??? Ÿ—U??ý t???O½u??ł w? œU??%ô«

öO?²Ý W¹UMÐ ¨Í«d�
« V½Uł ¨»U?Ný

Æ‰Ëô« oÐUD
« ¨e¹—U�

÷Ëd????F?
« ÂÒb????Ið ∫v?
Ë« …œU????�

·dþ qš«œ œU?%ù« rK?	 w qÒ−?�ðË

WÐuKD*«  «bM²?�*« q� ÒrC¹ Âu²?��

ÂU¹√ WKOÞ ¨ÂU	—_«Ë ·dŠ_UÐ dF�
«Ë

ÆwLÝd
« Â«Ëb
«  UŽUÝ ‰öš qLF
«

·Ëd?E
« Òi?Hð ∫W?????O?½UŁ …œU?????�

≤∞≤±ØμØ±∏ Âu¹ «dNþ ±≤ W?ŽU�
«

÷—U??F
« vK?ŽË œU??%ô« e??�d??� w

«bI½ œÒb?�¹ Ê« ÷dŽ qC?« ÂÒb	 Íc
«

mK³*« WL?O	 «—u? œU%ô« ‚ËbM� w

b???F?Ð Â«e???²?
ù« vÝd¹Ë ÷Ëd????F*«

Æôu�« W	œUB*«

d???²??œ sL?Ł œÒb??Š ∫W???¦
UŁ …œU???�

‰Æ‰Ø±\∞∞∞\∞∞∞Ø mK³0 ◊Ëd??A
«

qÐU??	 d???O??ž W??O½UM?³
 …d??O
 Êu???OK�

‚ËbM?� vK?Ž lb?ð œ«œd?????²?????Ýû


ÆrÒK�ðË œU%ô«

 U¹bKÐ œU%« fOz—

Õu²H
« ‡ Ê«Ëd��

gO³Š Ê«uł

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈

w Í—U?−??²
« q−?�?
« sŽ —œU?�

 ËdOÐ

d?Ož W?OF?L?'« dC?×� Vłu?L0

—dIð ≤∞≤∞Ø±≤Ø±∏ a¹—U?ð W¹œUF
«

≤∞≤∞Ø±≤Ø≤π a¹—U²Ð

Energy And Con- W�dý qŠ

struction (off shore) SAL
ENANDCO (OFF SHORE)
w½uÞ U¼d¹b?� UNð—«œ« fK−?� fOz—

q−???�
« s?� U¼b???O???	 VDýË u???{

X% WK−??�?� w¼ Y?O?Š Í—U?−??²
«

w U?NKO−?�ð r	—Ë ±∏∞∂π±π r	d
«

∞≤∏μ∞≤μμ WO
U*« …—«“Ë

.b??I?ð W??×K?B??� Í– q� vK?F??

WKN?� ‰ö??š tðUEŠö?�Ë t??{«d?²?Ž«

ÆdA½ dš¬ a¹—Uð s� ÂU¹« …dAŽ

Í—U−²
« q−�
« 5�√

ÊUO�œ 5
—U� nOKJ²
UÐ

Ismail w
U??�u??B
« q�U??F
« Òd??

Èb?????
 Mohamed Abdillahi

∞πØ∂¥∞≤≤∞∫  t�Ëb��

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Anise W?OÐu?OŁô« WK�U?F
« XÐd¼

‰e??M?� s??� Muletu Wemisho

∞≥Ø≥∑¥±π± UNO�Ëb��

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

—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∂∂≤±∂∫ 

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	dH²�

5�b�²�� —«d

b??L??×??� Íd?B?*« q�U??F
« »d¼

Áb?−¹ s* ÆÂ«e?Ž nÝu¹ rO¼«dÐ«

∑∞Ø≤∞μ∞∞∞∫vKŽ ‰UBðô«

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∂∂∂≤±≥

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)

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‰ULŽ

‡ ‰eM� …dÒÐb??� sŽ Y×?³ð W?KzU?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 qO?????????³????????ł

‡ ∞πØ∑π∞πμ∞∫ 

∑∞Ø∞∏∞∞¥∑

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

÷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

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*«

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
«

—U?Ò¹√ ±≤ ¡U?????FÐ—ô«  Ëd?????O?Ð „—UÐ Ê«b?????O??????� s� q?O?????)« ‚U?????³?????Ý ZzU?????²?½

 ∫ œ«b???????????????Ž«

Í“u?�U½ Ê«—u


d²� ±∞∞∞ WU�*« ≠ ‰Ëô« ◊uA
«

‡ ‰«uÞ« W???F??³???�ÐË ‰u?Þ s¹d???A??FÐ “U???

œ±[∞π ∫X	uÐË

Æ‰Æ‰≤[±∞ Ω ≥ ‡ ¥ ∫X��—uH
«

Æ‰Æ‰±≥[μ∞ Ω ≤ ‡ ≥ ‡ ¥ ∫WOŁö¦
«

p¹—b?Ý Æœ ∫U¼d?L?C?� ‡ —U$ ÍœU? ∫U?NJ
U?�

ŸuA	

‡ „μ≥ —bÐ ‡ Æ‰Æ‰±[±∞ ‡ Æ‰Æ‰±[≥∞ Q????³????Ý ‡±

Æ‰Æ‰±[≥∞

Æ‰Æ‰≤[≤∞ ‡ „μ≥ ÂUBŽ ‡ Æ‰Æ‰±[±∞ ‡ UH
“ ‡≤

Æ‰Æ‰≥± ‡ „μμ ÊU½bŽ ‡ dO�« uÐ« ‡≥

Æ‰Æ‰∂∂ ‡ „μ≥ bMN� ‡ ö¹« ‡¥

Æ‰Æ‰≤∏ ‡ „μ∏ „—U³� ‡ —uÞ«d³�« ‡μ

d²� ±¥∞∞ WU�*« ≠ w½U¦
« ◊uA
«

d²� ±¥∞∞ WU�*« ≠ Y
U¦
« ◊uA
«

 d²� ±¥∞∞ WU�*« ≠ lÐ«d
« ◊uA
«

Æ‰Æ‰±[≥∞ Ω ± ‡ μ ∫X��—uH
«

Æ‰Æ‰∑ Ω  ËdOÐ dO�« vKŽ Q³Ý μØ¥ ∫tOKÐËb
«

∫hO½u?³
« ‡ Æ‰Æ‰∑∏∞∞∞ Ω ≥ ‡ ± ‡ μ ∫W?OŁö?¦
«

Æ‰Æ‰≥[π∞∞

V¹U³(« eŽ ‡  dB½ uÐ« ∫ UÐU×�½ô«

wKŽ bL×� ∫ÁdLC� ‡ —«“UŽ rO¼«dÐ« ∫tJ
U�

.b½ ‡ Æ‰Æ‰≥ ‡ Æ‰Æ‰±[±∞ ‡   Ëd???OÐ d???O???�« ‡±

Æ‰Æ‰±[±∞ ‡ „μ≥

Æ‰Æ‰≤≤ ‡ „μ∂ „—U³� ‡ Æ‰Æ‰±∑ ‡ ‚dA� ‡≤

Æ‰Æ‰≤[μ∞ ‡ „μ¥  dLÝ« ‡ „«dŠ ‡≥

‡ ‰uÞ s?¹d?????A?????FÐË ¨‰u?Þ ±±‡Ð “U ?????

œ±[¥¥ ≤Øμ ∫X	uÐË

‡ ‰«uÞ« W?²??�ÐË ¨‰uÞ d?A??Ž W?�?L??�Ð “U?

œ±[¥≥  ±Øμ ∫X	uÐË

Æ‰Æ‰≥ Ω ≤ ‡ μ ∫X��—uH
«

w
UG
« VO³Š vKŽ  Ëd?OÐ dO�« ‡ μØμ ∫tOKÐËb
«

Æ‰Æ‰≥[μ∞ Ω

Æ‰Æ‰≤∑∞∞∞ Ω ¥ ‡ ≤ ‡ μ ∫WOŁö¦
«

—uÐœ Ê«Ëd� ∫ÁdLC� ‡ dB½ Ê«uD½« ∫tJ
U�

‡ Æ‰Æ‰±[≤∞ ‡ Æ‰Æ‰±[¥∞ w
U????G
« VO????³???Š ‡±

Æ‰Æ‰±[¥∞ ‡ „μ≤ ÊU½bŽ

‡  „μ∏ .b½ ‡ Æ‰Æ‰±[π∞ ‡ Ê«u?¹b
« d?????O????�« ‡≤

Æ‰Æ‰±[∑∞

Æ‰Æ‰±≤∂ ‡ „μ∂ d�U½ ‡ r¼Ë ‡≥

Æ‰Æ‰≤≥≥ ‡�∂∂ ¡öŽ ‡ ÍušuÝ ‡¥

Æ‰Æ‰≤±≥ ‡ „μ∏ „—U³� ‡ —U³ł ‡μ

Æ‰Æ‰∑[μ∞ Ω ≥ ‡ ≤ ∫X��—uH
«

Ω ‚—U??OÐ vKŽ w?
U?G?
« VO??³??Š ≤ ‡ μ t?O?KÐËb
«

Æ‰Æ‰≥[μ∞

Æ‰Æ‰¥≤∞∞∞ Ω ¥ ‡ ≥ ‡ ≤ ∫WOŁö¦
«

»U³A
« s¹“ ∫ UÐU×�½ô«

wKŽ bL×� ∫ÁdLC� ‡ wGÐœ bOH� ∫tJ
U�

Æ‰Æ‰±[∑∞ ‡ „μ¥ —bÐ ‡ Æ‰Æ‰±[∑∞ ‡ ‚—UOÐ ‡±

Æ‰Æ‰∏ ‡ „μ≤ ÊU½bŽ ‡ VO³(« ‡≤

Æ‰Æ‰μ≤ ‡ „μ∞ l¹œË ‡ 5−¼ ‡≥

Æ‰Æ‰±[∂∞ ‡ „μ∂ .b½ ‡ b:« ÃUð ‡¥

‡ ‰«uÞ« W????²???�?ÐË ¨‰«uÞ« W????FÐ—UÐ “U????

œ±[¥∞   ¥Øμ ∫X	uÐË

d²� ±∂∞∞ WU�*« ≠ f�U)« ◊uA
«

‡ ‰«uÞ« W?????FÐ—UÐË ¨‰«u?Þ« W????FÐ—U?Ð “U????

œ±[μ≤ ∫X	uÐË

Æ‰Æ‰π≤ Ω ≤ ‡ μ ∫X��—uH
«

Ω —UM?
« nO???Ý vKŽ ‚—U???OÐ Ω μØ≤ ∫t???OK?ÐËb
«

Æ‰Æ‰¥∂

wKŽ bL×� ∫ÁdLC� ‡ wGÐœ bOH� ∫tJ
U�

‡ „μ≤ —bÐ ‡ Æ‰Æ‰±[±∞ ‡Æ‰Æ‰≤∂ —UM
« nO?Ý ‡±

Æ‰Æ‰≤∂

Æ‰Æ‰μ ‡ „μ∂ „—U³� ‡ Æ‰Æ‰±[¥∞ ‡ —«dŠ« ‡≤

Æ‰Æ‰≤[±∞ ‡ „μ∏ ÊU½bŽ ‡ ÊU¹Uý ‡≥

Æ‰Æ‰±[∂∞ ‡ „μ∂ .b½ ‡ „Uł VO³Š ‡¥

Æ‰Æ‰≤∑ ‡ „μ± bOŠË ‡ d¹dN�“ ‡μ

w wKŽ bL?×� dL?C*« oIŠ

vKŽ  «—UB²½« ≥ WFLF*« Ác¼

w½U?¦
« ◊u?ýUÐ w
U?²
« qJA
«

◊u?A
« wË ‡  Ëd??OÐ d?O?�QÐ

W²KHÐ UN?L²šË ‡ ‚—UOÐ lÐ«d
«

–« f�U)« ◊uA
UÐ W?�d²×2

≤∂ —UM?
« nO???Ý Áœ«u????ł lœ

‚—UOÐ t?OKÐËb
« wË …dO
 n
«

‡ …dO
 n
«¥∂ —UM?
« nOÝ vKŽ

nO??Ý wK?Ž b??L??×??� „Ëd??³??�

Æs¹b
«

————uuuuÐÐÐÐœœœœ    ÊÊÊÊ««««ËËËËdddd����    ddddLLLLCCCC****««««

pKK?	 ÍbÐ u??ý ‡ Ê«Ëd??� e?¹e??Ž

«Ëb?L?OÐ rŽ pO
«u?Š s¹—U?A?²?�*«

¨rNM?� t??³??²½« ‡ Ãd??)U??Ž r?N¹b¹«

dBM
« UN²?ŽUD²ÝUÐ ÊU� UH
“ sJ1

hK�?� ÂUB?Ž ÊU� «–« ·dF?Ð U�Ë

tMOÐ ‰uÞ s¹dA?F
« ‚d u½ô pF�

‰UŠ q� v?KŽ ÆÆÆpý UNO? —bÐ 5ÐË

pIK?š pKA?? ÆÆÆw
U?G?
« w³??O?³??Š

eŽË …dB½ uÐ« »U?×�½«Ë ÆÆÆÍuý

ÆÆÆ5M¼«d*« oKš g U� V¹U³(«

Ÿu?A??	 p¹—b?Ý —u??²?�b
«

Íc
«Ë ¨t???LKŠ Âu???O
« oI???Š

—bÐ ‰U?O??)« u¼ t?LK?Š oI?Š

 «dOK
« s� WL?OIÐ Ídž« Íc
«

iF?³
« åQ?³?Ýò t?Ýd? b?A


r¼bŽË —bÐ ‰U?O)« ÊQÐ ‰uI¹

ÊQÐ d????NE¹ Æt???Ýd???? b???AÐ

Ê« Ë« ¨t??ŽËUD¹ r
 Ád??O?L??{

·b?N
« v
« Î«d?ł t?ðd?ł Q?³?Ý

‡ ‰uÞ s¹d?A?FÐ  “U YO?Š

—bÐ „Ëd?³�Ë p¹—b?Ý „Ëd³?�

ÊuJ¹ tK
«¡UA½« d?OLC
« uKŠ

ÆÆÆpO¼

ÆÆÆ U??NK�U???A0Ë U??N??−zU??²M?Ð W??H??�U??F�« qO??)« ‚U??³???Ý ZzU??²½

œU?ŽË ¨W
U?(«  √b?N 5?łdH?²*«Ë 5Ž—U?B?²*« Xłd?š«Ë

ÆÆÆ…dAF
« t?ýËdIÐ  ËdOÐ dO�« YOŠ Íd?−K
 w½U¦
« ◊uA
«

Æ‰Æ‰±[≤∞ ‚—UOÐ UNO “U Y
U¦
« ◊uA
« W−O²½ Xð« U¼bFÐË

Æ©Æ‰Æ‰∑[μ∞® XÝU�—u vKŽ åVO³(«ò U¼¡«—Ë ÒqŠË

YO?Š 5LKF
« W�d?F?� Ë« å5LKF
«ò WKH?Š ÂU²?š p�� U?�«

tðd??O?
 XF??œË wG?Ðœ b??O??H??� ÍËU???N
« œ«u??ł U??N???O?? “U??

«ËœUH²Ý« wKK¹ 5KOK	 b?O�« WO½UM³
 …dO
 n
« ©Æ‰Æ‰≤∂[∞∞∞®

ÆÆÆœU�d
« X% X
«“ U� —UM
« nOÝ Êô —UM
« nOÝ s�

ÊUM³
 q� q¦?� tK¦?� Ÿ“UM¹ rŽ w?KK¹  ËdO?Ð Ê«bO?� ÃU?�Ëœ

ÆÆÆ—«uAŽ n	«Ë ËeNð U� u½ô pO¼ tO dOB¹

…d?O??¦?� ¡U??O?ýQÐ 5L??²?Nð ÆÆÆQ??³?Ý ¨Q?³??Ý Ë« ÆÆÆU?H
“ ¨U??H
“

ô«Ë ¨bý b¹Òb?A
« ô ‡ “uHK
 bŠ«Ë ¨bAK
 b?Š«Ë ¨bŠ«Ë »uKD*«Ë

vKŽ  «dOK
« 5¹ö� VJ½« t½Q?Ð rKF
« l�  “U U¼“u »uKD*«

ÆÆÆQ³Ý

ÆÆÆ◊u??ý ÊU??� ‰Ëô« ◊u??A
« wM?F¹ ¨U??H
“ rN??Ý« l?Hðd??²


”uHM
« XO?LŠ ◊u?A
« ¡UN²½« b?FÐË °ÆÆÆd�uÐ W?³F
 ÆÆÆ·uKÐ

¨—uÐœ Ê«Ëd?� d?L?C?*« —U?B½« 5Ð ¨5LKF
« W?�d??F?� XF?	u?

l	u ¨jO³
Ë jO³šË gObð ŸuA p¹—bÝ —u²�b
« —UB½«Ë

 √b¼ w²
« W�d?F*« n	u
 5×KB*« «uKšbðË vŠd'« iFÐ

 …uIÐ s�ô« Èu?	 XKšb² ¨ œb?&Ë  œUŽ rŁ ¨¡wA
« iFÐ

 d???????????????????????³???????????????????????Ž  U???¹d???????????????????????�–

«uŠ Ê«Ëd� ÁdLC�Ë Áœ«u?ł l� ÍËUJ� pÐ ÊUL¦Ž ÂuŠd*«

‰ULł ‰UO)«Ë

pÐ ÊUL?¦Ž …œU�?
« q³I²?�¹ ÊuŽd ÍdM¼ b?OL?F
« ÂuŠd*«

Êu
U?� qš«œ  U?OB?�?A
« iFÐË Z¹d? Ëœ qO?³½Ë ÍËUJ�

Ê«bO*«

W?????????³????????ÝU?M?0

b?OF?	�« dDH�« bO?Ž

lO?L?'« s� Âb?I?²½

w½U????N???²�« VO?ÞUÐ

dO
Ð r²½«Ë ÂUŽ q�Ë

5LKF*« qF� œdÐ bOA¹ ·uJ	OÐË ÆÆÆWÝ—b*« U¹U×{ Ÿœuð Ê«“U� WM¹b�

‚öÞ≈ ÀœUŠ UNO l	Ë w²
«Ë Ê«“U	 WM¹b0 WÝ—b*«

ÆåUÐU−Ž≈Ë ¡UMŁ o×²�ð ¨—UM
«

ez«u?ł `M� ‰UL?²?Š« ‰uŠ wH?×� ‰«R?Ý vKŽ «œ—Ë

ÀœU(« ¡UMŁ√ …dÐU¦�Ë WŽU?−ý «ËdNþ√ s¹c
« 5LKFLK


q� Ê√ w pý ôò ∫f�« ¨5OH×B
« ÂU�√ ·uJ�OÐ ‰U	

l³D
U?Ð o×?²??�ð Êu?LKF?*« U¼c?�ð« w²?
«  «¡«d?łù«

‰u?Š  «—«d??	 Í√ U?�√ ÆU?¹d?AÐ UÐU??−?Ž≈Ë r?O?O??Ið vKŽ√
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

الخميس 13 أيّار 2021

كـــــــــــــــــــــــأس لــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــان فـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــدم :
ــار الـــلـــقـــب عـــلـــى حــــســــاب الــنــجــمــة ــ ــ ــص ــ ــ ــح األن ــنـ ــمـ ضـــــربـــــات الـــتـــرجـــيـــح تـ

فريق األنصار مع الكأس

كأس  بلقب  األنصار  توج 
-2020( ملوســم  لبنــان 

2021(، عــى ملعب مجمع 
فــؤاد شــهاب يف جونية، 
النجمة،  عــى  فوزه  عقب 
بركالت الرتجيح )4-1(، بعد 
نهاية اللقــاء بالتعادل )1-

.)1
وشــهدت املباراة خطورة 
نجاموية يف الدقيقة )10(، 
بعد كــرة عرضية من ماهر 
حســن  بجانب  مرت  صربا 
عواضة، الذي كاد أن يضعها 

يف الشباك.
وسدد نجم األنصار حسن 
قوية  كرة  موين،  شــعيتو 
الحارس  مرمى  بجانب  مرت 
عيل حالل، ثم ســدد أدمون 
أنقذها  قوية  كرة  شــحادة 

نزيه أسعد برباعة.
وكاد حســن معتــوق أن 
يفتتــح التســجيل بعد كرة 

مرت فــوق مرمى عيل حالل، ثــم افتتح األنصار 
التسجيل يف الدقيقة )23( بتسديدة صاروخية من 

مطر.
وحــاول معتوق إضافــة الهــدف الثاين لطن 
تسديدته أنقذها حالل، ثم أنقذ أسعد مرمى األنصار 
من هدف مؤكد، كام أنقذ حالل مرماه من تسديدة 

لحسن شعيتو موين.

ومع انطالق الشوط الثاين كاد مهدي الزين أن 
يسجل هدف التعادل يف الدقيقة )52(، من تسديدة 
داخــل املنطقة ارتدت من القائــم األيرس للحارس 

نزيه أسعد.
وســدد أدمون شــحادة كرة قويــة من خارج 
املنطقة بــن يدي الحــارس نزيه أســعد، وكاد 
مصطفى قانصوه أن يسجل بعد متريرة من خليل 

بدر أنفذها نزيه أسعد.
وهدد النجمة مرمى األنصار يف الدقيقة )76(، 

إثــر ركلة ركنية نفذها حســن كــوراين وحولها 
محمود سبليني رأسية إىل جانب مرمى نزيه أسعد.

وكاد النجمة أن يسجل هدفا يف الدقيقة )81(، 
إثر متريرة من خليل بدر حولها محمود ســبليني، 

وارتدت من القائم األمين لحارس األنصار.
وسجل عيل حامم هدفا قاتال يف الدقيقة )84(، 
من خطأ نفذه حســن كوراين حولها حامم رأسية 
اإليجايب )1- بالتعادل  املباراة  لتنهتي  الشباك،  يف 

1(، ثم يفوز األنصار بركالت الرتجيح )1-4(.

)ATCL( والسياحة  للسيارات  اللبناني  الــنــادي 
ــع الـــشـــهـــر املــقــبــل ــ ــي ــ ــرب ــ يـــنـــّظـــم رالــــــــي ال

ــــــباحة ــ ــ ــ ــــــــي للســـ ــ ــ ــــــاد اللبنانـــ ــ ــ ــ ــــــررات االتحـــ ــ ــ ــ مقـــ

بعد غياب ألكرث من ســنة ونصف بسبب 
تفيش جائحــة »كورونا«، تعــود »عجلة« 
الراليات اىل الدوران من جديد عى الطرقات 
اللبنانية اذ سينظّم النادي اللبناين للسيارات 
والســياحة )ATCL( »رايل الربيع السادس 
والثالثــن« األحد 13 حزيــران املقبل وهو 
باكورة جوالت بطولة لبنــان للراليات للعام 

الجاري.
تســجيل  عملية  األربعاء  أمس  وانطلقت 
السائقن واملالحن يف مكتب الراليات التابع 
للنادي املنظّم يف الكسليك. وُحّددت آخر مهلة 
للمشــاركة عند الساعة الرابعة والنصف من 
بعد ظهر الثالثاء الواقع فيه 8 حزيران املقبل 
عى ان يتم االعالن عن الئحة املشاركن يف 

الرايل صباح األربعاء 9 حزيران املقبل.
وسيشــهد رايل الربيع  مشاركة  خارجية 
اذ من املتوقع مشــاركة طواقم خارجية يف 
التوقيــت الجديد لرايل  الســباق خاصة ان 
املحدد  الدويل  الربيع يأيت بعــد رايل األردن 
يف 27 و28 و29 أيــار الجاري والذي يندرج 
يف اطار الجولة الثانيــة من بطولة الرشق 
األوسط للعام الجاري بعد الجولة األوىل التي 
اقيمت يف قطر حيث من املتوّقع مشــاركة 
طواقــم عدة يف رايل الربيــع املقبل من بن 
تلك املشــاركة يف رايل األردن مام ســيزيد 
حدة املنافسة بن السائقن اللبنانين والعرب 
ورمبا األجانب. هذا األمر  ســيضيف »نكهة 
خاصة« عــى رايل الربيع املقبل الذي يندرج 
يف اطــار الجولة االوىل مــن بطولة لبنان 

للراليات للعام الجاري.
فالراليات اللبنانية من الراليات املحّببة لدى 

الكثريين من الســائقن العرب واألجانب اىل 
جانب السائقن املحلين.

ومن املتوقــع أن يشــهد رايل الربيع يف 
نسخته السادســة والثالثن مشاركة كثيفة 
نظــراً لتعطّــش الســائقن ومالحيهم اىل 
املشاركة يف رايل يقام للمرة األوىل يف لبنان 
منذ مدة طويلة بعــد اجتياح وباء »كورونا« 

العامل.
ويف ســياق متصل، بدأ النــادي اللبناين 
للسيارات والسياحة تحضرياته واستعداداته  
القامة رايل الربيع وســط اجراءات صارمة 

سيتخذها للوقاية من وباء »كورونا«.
يشار اىل أن روزنامة الرياضة امليكانيكية 
النادي  العــام وبدأ  هذا  اللبنانية حافلة جداً 
ابتداء  اللبناين للسيارات والسياحة بتنفيذها 

من نيسان الفائت.

اللبناين  لالتحاد  اإلداريــة  اللجنة  عقدت 
للســباحة اجتامعــاً عن بُعد عــرب تطبيق 
الدكتور طوين  »زوم« برئاسة رئيس االتحاد 
الرئيس  نائــب  األعضاء:  وبحضــور  نصار 
الرئيس  الدويهي، نائب  للعبة السباحة كايب 
الرئيس  املاء ميشال حبيش، نائب  للعبة كرة 
للعبة املياه املفتوحة عادل ميوت، أمن الرس 
فريد أيب رعد، أمــن الصندوق احمد زعرور، 
املحاســب طانيوس حنن، واملستشــارون 
الجلخ،  الخطيب، جورج  جورج حبايب، روال 

ورامي ادهمي.
افتتح الرئيس الجلســة مرحباً  بالحضور. 
ثم تال األمن العام  محرض الجلسة السابقة 

وتم التصديق عليه.
ثم تداول الحارضون يف البنود الواردة عى 

جدول األعامل وقرروا ما ييل:
اخذ العلم بكتب االتحاد الدويل للســباحة 
املتضّمن تسمية السباحن الذين سيشاركون  
يف دورة األلعــاب األوملبية الصيفية املقبلة، 
وتم تســمية الســباحن منذر كباره وماري 
خــوري املصنفن يف املركــز األول لتاريخه 
الدويل )مرفق كتب  االتحاد  حســب رشوط 
االتحاد الدويل( مع العلم وبناًء لكتاب االتحاد 
الدويل، ميكن تغيري األســامء يف حد اقىص 
احد  اذا متكّن  لتاريــخ 20 حزيــران 2021 
السباحن من تحسن مركزه وسيشارك اكرث 
من 8 سباحن يف ســباقات مؤهلة قبل 20 

حزيران 2021.
تنظيم ســباق لحــوض 50  مرت يف 10 
حزيران 2021 عى ان ترســل نظام ورشوط 

السباق فور جهوزه. 

العلم بكتاب نــادي الغولف الريايض  اخذ 
املتضّمن االنضــامم اىل عائلة االتحاد حيث 
تبــّن بعض النواقص يف الطلــب وذلك بناء 
للنظام العام، وتقّرر ارسال رشوط االنضامم 
املنصوص عنها يف النظام العام لالتحاد اىل 

نادي الغولف.
اخذ العلم بنتانج الســباحن الذين شاركوا 
يف ســباقات  خارجيــة خالل شــهريآذار 

ونيسان 2021 واعتامدها. 
املوافقة للســباحن املشاركة يف سباقات 
مؤهلة لأللعاب األوملبيــة وهم منذر كباره، 
اديب خليل.  ســيمون كباره، جينيفر مالح، 
لوري عــواد، انطــوين بربر )نــادي املون 
الســال(، ماري خوري )نــادي الصفر(، ليا 
اســطنبويل)الجزيرة(، ليتيســيا حمــدون 

)النجاح(، غربييال هليل )نادي املطيلب(.

شعار النادي اللبناين للسيارات والسياحة

شعار االتحاد اللبناين للسباحة

دورة »شاتل تايم« ملدرسي التربية البدنية في حمانا
تنظم لجنة الشــاتل تايم ولجنة املدربن يف 

بالتنســيق  الطائرة  للريشــة  اللبناين  االتحاد 

والتعاون مــع ادارة دير مار انطونيوس حامنا، 

دورة شــاتل تايم ملدريس الرتبيــة البدنية يف 

املنطقة، وذلك يوم السبت 15 الجاري2021 يف 

قاعة دير مار انطونيوس حامنا.

تنطلق الدورة عند الســاعة العارشة صباحاً 

وتنتهي عند الساعة الرابعة بعد الظهر، يشارك 

فيها اكرث من 20 مدرساً ومدرسة من املنطقة.

وقد كلف االتحاد املحارضان ســمري شاغوري 

عضو الهيئــة االدارية يف االتحــاد ورئيس لجنة 

املدربن وميليانو ابو مــرتي عضو لجنة املدربن 

تنظيــم وتنفيذ برنامج الــدورة، مع الحفاظ عى 

رشوط السالمة العامة والتباعد االجتامعي والتقيد 

باملعايري التي وضعتها وزارة الصحة ووزارة الشباب 

والرياضة للوقاية من جائحة كورونا.

بعد تتويج السيتي بطالً للدوري االنكليزي
غوارديوال: حصدنا اللقب األصعب

بيب غوارديوال

وصف اإلســباين بيب غوارديوال، مدرب مانشسرت سيتي، 
تتويجه بلقب الدوري اإلنكليزي هذا املوسم، باألصعب طوال 

مسريته.
وتوج مانشســرت ســيتي، بطال للدوري اإلنكليزي، للمرة 

السابعة يف تاريخه بالنظام القديم والحديث.
وجاء تتويج املان ســيتي، عقب تعرث مانشســرت يونايتد، 
صاحب املركز الثاين، وخسارته أمام ليسرت )1-2( يف الجولة 

36 من البطولة.
وقال غوارديوال بحسب ما نقل موقع »سكاي سبورتس«: 
»هذا املوسم وهذا اللقب ال يشبه أي لقب آخر، هذا هو األصعب، 
سنتذكر دامئا هذا املوسم بالنظر إىل الطريقة التي توجنا بها، 

أنا فخور للغاية كوين مدرب تلك املجموعة من الالعبن«.
وأضاف مدرب مانشســرت ســيتي: »هم مجموعة خاصة 
للغاية، واجهنا صعوبات وعوائق كبرية هذا املوسم، ومع ذلك 
أظهرنا ثبات يف املســتوى، وقاتلنا كل يــوم من أجل النجاح 

ويك نكون أفضل«.
وتابع: »يجب أن نتوجه بالشكر إىل الجامهري، يف األوقات 
الصعبة مل نســتمع إىل وجودهم من خلفنا، لكن كنا نعرف 
بأنهــم معنا يف كل مكان نذهب إليــه، وهذا رفع من روحنا 

املعنوية، ومل يكن مبقدورنا صناعة ذلك بدونهم«.
وأتم غوارديوال: »آمل أن نحتفل معا يوما ما يف مكان ليس 
ببعيد، كان ذلك العام صعًبا للغاية عى الكثري من األشخاص، 
وهذا اللقب من أجل الجامهري وكولن بيل )نجم مانشســرت 

سيتي السابق( وأرسته«.

لــيــفــانــتــي )3-3( مـــع  ــة  ــون ــرشــل ب ــادل  ــعـ تـ ــعــد  ب
ــرح مــا حــدث كـــومـــان: مــن املــســتــحــيــل فــهــم وشــ

السلة : فوز كبير للشانفيل على أطلس
وبيبلوس يواصل تألقه ويهزم هوبس

رونالد كومان

من مباراة الشانفيل وأطلس الفرزل 

أبــدى الهولنــدي رونالد كومــان، مدرب 
برشــلونة، حزنه بعد التعــادل )3-3( أمام 
ليفانتي، يف إطار منافســات الجولة الـ36 

من عمر الليغا.
وقال كومــان، خالل ترصيحــات نقلتها 
صحيفــة »ماركا« »كنا جيدين يف الشــوط 
األول، وتفوقنا يف النتيجة، لكن يف الشوط 
الثــاين أهدرنا الكثري من الكــرات الخطرية، 

وارتكبنا األخطاء يف الدفاع«.
وأضاف »بعد التعادل 2-2. كان لدينا رد فعل 
وســجل عثامن دميبيل، لكن كان من السهل 
عليهم التعادل. تلقي برشــلونة 3 أهداف يف 

45 دقيقة ليس جيدا«.
وتابع »املبــاراة 90 دقيقة. خرسنا الكثري 
يف الثواين األخــرية. ليفانتي خلقوا الخطر 
ومل ندافع ضدهم بشكل جيد، وهو أمر مخيب 

لآلمال. من املستحيل فهم ورشح ما حدث«.
املباريات  الفوز يف جميع  وأردف »كان هدفنا 

الثالث املتبقية، واألمل يف أن يخرس منافســينا 
بعض النقاط، لكن األمر اآلن صعب للغاية«.

الكثري من  وعن دميبيل، علق »لقــد خلق 
الخطــر كجناح، وكان جيــدا دفاعيا، وعى 
سبيل املثال الهدف الثاين، كان هجومه املرتد 

وحشيا.
واستكمل »إنها بطولة صعبة، لكن ميكننا 
التحمل عى املستوى البدين. شدتنا كانت أقل 

يف الشوط الثاين«.
وواصل »بصفتي مدربًا فأنا املسؤول، وبن 
الشوطن تحدثنا عن التحسن الدفاعي وليس 
تقليل الحدة، كنا متفائلن حيث كنا متقدمن 

بهدفن. مل أتوقع التعادل«.
الفريق  واختتم بالحديث عن استمراره مع 
»املدربون دامئا موضع تساؤل. أتفهم أنه بعد 
الشوط الثاين ســيكون هناك هذه األسئلة. 
نشــعر بخيبة أمل لكن علينــا امليض قدما، 

واالستعداد للموسم املقبل«.

ضيفه  عى  كبرياً  فوزاً  الشانفيل  حقق 
أطلس الفرزل )92-65(، الربع األول )36-

 ،)46-68( والثالث   ،)26-49( والثاين   ،)9
عى  االربعاء  أمس  جرت  التي  املباراة  يف 
ضمن  املحدي،  ديك  يف  الشانفيل  ملعب 
»أكس  لبنان  بطولة  من  العارشة  املرحلة 

أل أيرنجي« يف كرة السلة. أكس 
وكان كريم عز الدين وجوزيف الرشتوين 
سجل  إذ  الشانفيل،  صفوف  يف  االفضل 
األول 27 نقطة و11 ريباوندز و4 متريرات 
ريباوندز  و6  نقطة   19 والثاين  حاسمة، 

حاسمة. متريرات  و8 
قييس  عمر  سجل  أطلس،  صفوف  ويف 
13 نقطة وريباوند واحد ومتريرة حاسمة 

نقطة.  13 كريديل  واحدة، ومحمد جهاد 
بيبلوس  واصل  جبيل،  يف  ملعبه  وعى 
الربع   ،)69-72( هوبس  عى  وفاز  تألقه 
 ،)36-37( والثاين   ،)15-16( األول 
صقر  توفيق  بفضل   ،)52-53( والثالث 
و3  واحد  وريباوند  نقطة   19 سجل  الذي 
الذي  سكاف  ومحمد  حاسمة،  متريرات 
ومتريرتن  ريباوندز  و13  نقطة   18 سجل 
سجل  الذي  بستاين  وبشارة  حاسمتن، 
حاسمة  ومتريرة  ريباوندز  و5  نقطة   15

واحدة.
يوسف  كان  هوبس،  صفوف  ويف 
و2  نقطة   22 بتسجيله  األفضل  غنطوس 

حاسمة. متريرات  و3  ريباوندز 

اليبزيـــــــــــــــغ يتطلـــــــــــــــع الـــــــــــــــى لقـــــــــــــــب تاريخـــــــــــــــي فـــــــــــــــي نهايـــــــــــــــة حقبـــــــــــــــة ناغلســـــــــــــــمان

زيـــــــــــــــدان: ال أفكـــــــــــــــر فـــــــــــــــي مســـــــــــــــتقبلي ويجـــــــــــــــب توحيـــــــــــــــد قـــــــــــــــرارات التحكيـــــــــــــــم

ســيكون لدى يوليان ناغلســامن الفرصة 
التدريبية مع اليبزيغ، محققا  إلنهاء مسريته 
أول كأس كبري له وللنادي، وذلك عندما يواجه 
بوروسيا دورمتوند يف املباراة النهائية لكأس 

أملانيا اليوم الخميس.
أن ينتقل ناغلسامن )33 عاما(  املقرر  ومن 

إىل بايرن ميونيخ الصيف املقبل.
ومن أجل التتويج باللقب مع اليبزيغ، عليه 

أن يتخطى نتائجه السلبية أمام دورمتوند.
وفاز ناغلســامن مبباراة وحيدة فقط، من 
11 مباراة جمعته بدورمتوند، الذي انترص )3-

2( يف آخر لقاء جمعهام، السبت املايض.
وقال ناغلســامن: »الرقم ليس مذهال، حان 
الوقت لنفوز مبباراة.. فرصتنا التالية ستكون 

يوم الخميس، يجب أن نستغلها هذه املرة«.
وتأهل اليبزيغ للمباراة النهائية، بعد معركة 
صعبة مــع فريدر برمين، حيــث فاز )1-2( 
بفضل هدف إمييل فورســبريغ، الذي جاء يف 

وقت متأخر من الشوطن اإلضافين.

{ »فرصة أخرى« {

وكان فورسبريغ، بطل الدور نصف النهايئ، 
لعب نهايئ الــكأس مع اليبزيغ من قبل، لكنه 

خرس أمام بايرن ميونيخ يف 2019.
وقال فورســبريغ، يف مقابلــة مع موقع 
االتحــاد األملاين لكرة القــدم: »كانت تجربة 
عظيمة لن أنســاها.. اآلن لدي فرصة أخرى، 

وأريد أن أخرج من املباراة وأنا فائز«.
وأشار إىل أنه مل يتغري أي يشء، منذ أن أعلن 
ميونخ،  بايرن  لتدريب  سريحل  أنه  ناغلسامن 
معتربا أن الطريقة التي ظهر بها الفريق أمام 

برمين »تثبت أن كل يشء بخري«.
الفوز، ونحن كذلك..  يريد  »يوليان  وأضاف: 

نقاتل من أجله، وهو يقاتل ألجلنا«.
ومل يعط دورمتوند أي فرصة لهولشــتاين 
كيل للوصول للنهايئ، بعدما تغلب عليه )0-5( 

يف قبل النهايئ.
ووضع هذا حــدا لقصة هولشــتاين كيل 

حامل  ميونيخ،  أخرج بايــرن  الذي  الخيالية، 
اللقب من الدور الثاين.

الكبري عى كيل، واالنتصار  الفوز  لكن رغم 
األخري عى اليبزيغ، ال يــرى جوليان براندت، 
العب وســط دورمتوند، فريقا بعينه مرشحا 

للتتويج بلقب الكأس.
وقال: »أعتقــد أن فريقــن جيدين للغاية 
ســيلتقيان وجها لوجه، وميكن ألي يشء أن 

يحدث«.
وكان موسم دورمتوند متذبذبا، حيث شهد 
النهاية لديه  نجاحات وإخفاقات، لكنــه يف 
باإلضافة إلمكانية  بلقــب،  للتتويج  الفرصة 

التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وكانت آخر مرة لعب فيها دورمتوند املباراة 
النهائيــة لبطولة الــكأس، يف 2017، عندما 

تغلب عى آينرتاخت فرانكفورت )1-2(.
النهائية، سيصبح  باملباراة  الفوز  ويف حال 
يف  الفيستيفال  ألســود  الخامس  اللقب  هذا 

الكأس بشكل عام.

الدين زيدان املدير الفني  شدد الفرنيس زين 
لريــال مدريد، عى رغبــة فريقه يف تحقيق 
اليوم  غرناطــة،  مواجهة  خــالل  االنتصار، 
الخميس، يف إطار منافســات الجولة 36  من 

الليغا.
وقال زيدان، خــالل املؤمتر الصحفي أمس 
األربعــاء: »غرناطــة فريق جيــد للغاية مع 
مدرب يقوم بعمل رائع، وغًدا ستكون مواجهة 
صعبة، لكننا نعلم أنه يتوجب علينا التفوق يف 

كل مباراة، والقتال من البداية للنهاية«.
وأضاف: »يتبقى 3 مباريــات عى النهاية، 
الخميس، وســنحاول  وســرنكز عى مباراة 
املنافسة وبذل قصارى جهدنا للفوز باملباراة«.

وعن قرارات الحــكام، علق: »الجميع يؤدي 
وظيفته، ولن أتحدث عن هذه األشياء بعد اآلن، 
فأنا أثق يف كرة القــدم وهذا كل يشء، ويف 
كل مرة أقول فيها شيئا ستحدث فوىض من ال 

يشء، لذا علينا الرتكيز يف عملنا«.
وتابع: »مســتقبيل؟ ال أفكر عى اإلطالق، 

وأركز فقط عى املباريات الثالث«.
وحول عودة الجامهري، أجاب: »أعتقد أن ذلك 
القرار، وبحاجة لعودة  ننتظر  سيتقرر، ونحن 

األمور لطبيعتها فهو ما نريده جميعا«.
املنافســن؟  مباريات  »مشــاهدة  وأردف: 
أشاهد املباريات إذا اســتطعت، فأنا أحب كرة 

القدم«.

واســتكمل: »من الظلم عدم الفوز بالليغا؟ 
سنحاول الفوز باللقب، وال نعرف ما سيحدث، 
وميكننــي القول إننا ســنبذل قصارى جهدنا 

للتتويج به«.
ونوه: »توحيد معايــري الحكام؟ لن أخوض 
يف الخالفات، وما أقولــه هو أن األمور يجب 
أن تكون واضحة للجميع، وتقنية الفيديو هي 

يشء لتحسن كرة القدم«.
وعن التواصل مع راؤول املدير الفني لفريق 
الشباب، أجاب: »الفريق األول مهم دامئًا، لكن 
الكاستيا أيضا مهم، فهم يلعبون كثريا، وإذا كنا 
بحاجة إىل العبن نضم منهم، وأعتقد أنه أمر 

جيد للجميع، ونحن نتواصل بشكل رائع«.
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صواريــــــــخ املقاومــــــــة الفلســــــــطينية تلهــــــــب ســــــــماء تــــــــل أبيــــــــب وعســــــــقالن وأســــــــدود... واملــــــــدن الفلســــــــطينية تنتفــــــــض
ــــــــا ــــــــن نغــــــــادر وطنن ــــــــا ول ــــــــي عيونكم ــــــــا ســــــــنبقى شــــــــوكة ف ــــــــركا وإســــــــرائيل« إنن ــــــــول ألمي ــــــــاس: »نق عب

ــذار  ــ ــ ــ ــى االعت ــ ــ ــ ــن ال ــ ــ ــ ــبيل املمك ــ ــ ــ ــون الس ــ ــ ــ ــتقالة ع ــ ــ ــ ــدد: اس ــ ــ ــ ــط تتج ــ ــ ــ ــت الوس ــ ــ ــ ــة بي ــ ــ ــ معادل

املصير مجهولة  مليارا  وعــشــرون  ــنسبعة  ــي ــي ــان ــن ــب ــات عـــلـــى ســــاســــة ل ــ ــوب ــ ــق ــ ــز ع ــهـ ــجـ ــاد األوروبــــــــــــي يـ ــ ــ ــح ــ ــ االت

ــف عـــــلـــــى اعــــــــتــــــــاب االنـــــتـــــخـــــابـــــات ــ ــ ــريـ ــ ــ األســـــــــــــد يــــلــــتــــقــــي ظـ

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الخميس 13 أيار 2021

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

أعلن الرئيس الفلســطيني محمــود عباس، يف خطاب 
تلفزيوين، إن العدوان اإلرسائييل تجاوز الحدود ومل يحرتم 
أي قوانني، مشــراً إىل أن الفلسطينيني يريدون التحرر من 

االحتالل واملستوطنني.
كام أكد عباس أن االعتداء عىل العاصمة الفلســطينية 
القــدس، من خالل التعرض للفلســطينيني، أمر مرفوض 

متاماً.
وقــال عبــاس إن »القدس خط أحمر وقلب فلســطني 
وروحهــا، وال ســالم وال أمن وال اســتقرار إال بتحريرها 
الكامل«، مؤكداً أن الفلســطينيني لن يقبلوا باألمر الواقع 
الــذي يريد االحتــالل أن يفرضه يف القــدس من خالل 

استهداف الوجود الفلسطيني.
وأشــار عباس إىل أن السلطات الفلسطينية تحركت يف 

كل املستويات للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وتابــع: »ســنتدارس اليوم كل خياراتنــا لصّد العدوان 

اإلرسائييل املستمر عىل شعبنا«.
واختتم عبــاس حديثه: »نقول ألمركا و »إرسائيل« إننا 

سنبقى شوكة يف عيونكام ولن نغادر وطننا«.
هذا وأعلنت أمس كتائب القسام الجناح العسكري لحركة 
املقاومة اإلســالمية )حامس( قصف املدن واملستوطنات 
يف محيط قطاع غزة بـ 130 صاروخا ردا عىل تدمر برج 
الرشوق وسط مدينة غزة، وكرد أويل عىل اغتيال القيادي 
باســم عيىس ورفاقه، فيام أعلنت ســلطات االحتالل عن 

سقوط قتيل وعدد من اإلصابات يف سديروت.
وبثت وسائل إعالم إرسائيلية مقاطع فيديو إلصابة منزل 
يف ســديروت بعد تعرضه لسقوط صاروخ أطلق من غزة، 
واندالع الحرائق وانقطاع التيار الكهرباء عن مســتوطنات 

غالف قطاع غزة.
وأصيب 3 إرسائيليني جراء القصف عىل مدينة سديروت 
شامل رشق غزة، إصابة أحدهم خطرة، كام تعرضت املباين 
يف املدينة إلصابات مبارشة يف عســقالن بعد رشــقات 

صاروخية متتالية.
وقالت كتائب القســام الجناح العسكري لحركة حامس 
إنها أطلقت صواريخ استهدفت بلدة أسدود وأصابت مرفأها 

إصابة مبارشة.
وقد بثت وســائل إعالم إرسائيلية صورا مسجلة أظهرت 
آثار دمار يف ميناء أســدود إىل الشامل من قطاع غزة يف 

أعقاب إطالق صواريخ عىل امليناء انطلقت من القطاع.
وكانت »رسايا القدس« الجناح العسكري لحركة الجهاد 
قالــت إنها وجهت رضبــة صاروخية باتجــاه تل أبيب 
ومحيطها ومدن أخرى بـ 100 صاروخ فجر أمس األربعاء، 
وقد ارتفع عدد القتىل اإلرسائيليني جراء صواريخ املقاومة 

إىل 6.
وقال الناطق العسكري لرسايا القدس - الذراع العسكرية 
لحركــة الجهاد اإلســالمي - إن الرسايا وجهت رشــقة 
صاروخية بـ 100 صاروخ باتجاه تل أبيب ومحيطها ومدن 

أخرى.

{ املدن الفلسطينية تنتفض {
ويف الســياق نفســه، ذكرت تقارير اعالمية عن اشــتباك 
الفلســطينيني مــع الرشطــة االرسائيليــة يف معظم املدن 
الفلســطينينة املعروفــة بفلســطني الـــ 48، حيث حصلت 
اشتباكات يف كل من حيفا واللد وعكا وطربيا. وقالت مصادر 
فلســطينية أن الداخل الفلســطيني يلتحــم مع غزة والقدس 

والضفة يف النضال واملقاومة يف وجه االحتالل االرسائييل.

{ حصيلة الشهداء {
مــن جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية ارتفاع عدد 
الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان اإلرسائييل إىل 56، بينهم 
14 طفال و5 نساء، فيام بلغت حصيلة املصابني 335 شخصا.

وتســببت الصواريخ اإلرسائيلية بانهيار املبنى وإلحاق دمار 
وأرضار يف املباين واملنشــآت املجاورة له، كام أســفر القصف 
عن انقطــاع التيار الكهربايئ يف املنطقة املحيطة به، ويضم 
الربج املســتهدف شققا ســكنية وعددا من مكاتب الرشكات 

واملؤسسات الصحفية العاملة يف غزة.
وفجر أمس االربعاء قصف الجيش اإلرسائييل بعدة صواريخ 
برج »الجوهرة« املكون من 9 طوابق والواقع يف شارع الجالء 
وسط مدينة غزة، مام تسبب بتدمر كبر يف املبنى حتى بات 
عىل وشــك االنهيار، كام دمرت املقاتالت اإلرسائيلية الثالثاء 

برج هنادي املكون من 13 طابقا غرب مدينة غزة.
يف املقابل، أظهرت صــور دخول أعداد من اإلرسائيليني إىل 
املالجئ يف مدينة برئ الســبع، كام نقلــت صحيفة يديعوت 
أحرونــوت عن مســؤولني إرسائيليني تأكيدهــم وقف العمل 

مبنصة استخراج الغاز الطبيعي يف ضوء التصعيد يف غزة.

{ استشهاد قادة {
وكانت كتائب القســام أكدت يف وقت سابق أمس األربعاء 
استشــهاد قائد لواء غزة وعدد مــن القادة امليدانيني يف غارة 
إرسائيلية، يف الوقت الذي أكد فيه الجيش اإلرسائييل استهداف 

»هيئة أركان عمليات الحركة«.
وأضافت كتائب القســام يف بيان مقتضب أن القائد باســم 
عيــىس أبو عامد ورفاقه استشــهدوا يف غارة إرسائيلية عىل 
»مواقع ومقدرات وكامئن املقاومة«، مشــددة عىل أن هؤالء 

القادة »نالوا رشف الشــهادة يف أعظم املواطن، ومن خلفهم 
آالف القادة يواصلون املسر«.

يف املقابل، قال رئيــس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو 
يف ترصيحات صحفية »قضينا عىل قادة كبار يف هيئة أركان 
حــامس -بينهم قائد لواء غزة - وهذه مجرد بداية«، فيام قال 
بيان للجيش اإلرسائييل »اســتهدفنا 4 من القيادات العسكرية 

لحامس يشكلون هيئة أركان عمليات الحركة«.
من جانبه، قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم »إن عىل 

العدو الصهيوين االستعداد لدفع مثن هذا االستهداف«.

{ استهداف جيب إرسائييل {
من جانب آخر، أعلن الناطق باسم الجيش اإلرسائييل أفيخاي 
أدرعي مقتل جندي إرسائييل يف اســتهداف جيب عســكري 

مبنطقة غالف غزة صباح يوم أمس.
وكانت كتائب القســام قــد قالت إنها اســتهدفت الجيب 
العســكري بصاروخ موجه أطلقته من شــاميل القطاع، وقد 
أجــىل الجيش اإلرسائييل الجنــود املصابني تحت نران كثيفة 

من املقاتلني الفلسطينيني.
وأضافت كتائب القسام أنها قصفت محيط موقع استهداف 

الجيب اإلرسائييل بـ 21 قذيفة هاون من عيارات مختلفة.
هــذا ويواصــل جيش االحتالل اإلرسائييل حشــد القوات 
واآلليــات والناقالت واملدفعية عىل حــدود القطاع منذ 24 
ســاعة دون انقطاع لتعزيز القوات الربية العاملة عىل حدود 
القطاع، وهناك اســتهداف مدفعــي ألهداف يف غزة من قبل 

جيش االحتالل.
وقال وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس أمس إنه مل يحدد 
بعــد موعدا النتهاء املعركة مع غزة، مضيفا أنه »لن يحدث أي 

هدوء حتى يتحقق السالم.

وانتهت.
وردا عىل ســؤال حول هذا املوضوع قالت مصادر مقربة من 
الرئيس املكلف للديار »اذا كانوا يريدون ان يعتذر الرئيس الحريري، 
فليستقل رئيس الجمهورية وعندها يصبح رئيس الحكومة املكلف 

بحكم املعتذر«.
وحــول العقبات التي تواجه تأليــف الحكومة قالت ان االمور 
ما زالت عىل حالها، وان اوســاط بعبدا تحاول دامئا التعمية عىل 
الحقيقة فاملشكلة معروفة، وهي تكمن يف التمسك بالثلث املعطل 
باشــكال متنوعة. واضافت ان عون وصهره باسيل مرصان عىل 
احتكار تسمية كل الوزراء املسيحيني للحصول عل اكرث من الثلث 
املعطل، وهذا ما حصل يف الجوالت واملســاعي التي بذلت مؤخرا 
من جهات عديدة حتى من اطراف عىل عالقة وثيقة بالرئيس عون 
والتيار الوطني الحر، وان هذه االطراف تدرك قبل غرها ان التعطيل 

مصدره بعبدا والتيار وليس اي مكان او طرف آخر.

{ عقوبات اوروبية باملفرق؟ {
من جهة اخرى كشــفت مصــادر مطلعة لـ »الديار« امس ان 
باريــس بعد زيــارة وزير خارجيتها اىل بروت كثفت ســعيها 
لــدى االتحاد االورويب وبعض الــدول االوروبية التخاذ خطوات 
واجراءات عقوبية ضد مســؤولني وشــخصيات لبنانية متهمة 
بتعطيل تاليف الحكومة.  وقالت املصادر ان هناك تعاونا وتنسيقا 
فرنســيا املانيا يف هذا املجال، لكن بلورة وترجمة هذه االجراءات 

يحتاج لفرتة ال تقل عن اسبوعني او ثالثة. 
ونقلت املصادر عن مصادر فرنسية ان الوزير لودريان عاد اىل 
فرنســا بانطباع مفاده ان هناك حاجة التخاذ اجراءات وعقوبات 

قاسية بحق املسؤولني اللبنانيني عن تعطيل تاليف الحكومة.
وعلمت الديار ان موفدا مقربا من رئيس الجمهورية سيتوجه 

اىل باريس يف الســاعات املقبلة لالطالع عىل االجواء الفرنسية 
بعد زيارة لودريان لبروت، وسيجري محادثات ولقاءات مع عدد 

من املسؤولني الفرنسيني.
ونقلت وكالة رويرتز عن مصادر دبلوماسية اوروبية امس ان 
االتحاد االورويب يحرض لعقوبات عىل سياســيني لبنانيني يرى 

انهم يعطلون تشكيل الحكومة. 
ولفتت الوكالة اىل انه مل يتم مناقشــة اية اســامء بعد، يف 
وقت نددت املجــر عالنية بجهود االتحاد االورويب للضغط عىل 

السياسيني اللبنانيني.
واوضحت »ان العمل الفني بدأ اآلن يف التحضر للعقوبات، ما 
يســمى مبعاير التصنيف بعد ان وافق وزراء الخارجية األوربيني 
يف اجتامعهــم االثنني املــايض عىل اتخاذ اجــراءات نظرا الن 
العديد من كبار السياســيني اللبنانيني لديهم منازل وحســابات 
مرصفية واســتثامرات يف االتحاد االورويب ويرسلون اوالدهم 

اىل الجامعات االوروبية«.
واكد دبلومايس كبر يف االتحاد ان »مســتوى نفاد الصرب مع 
الطبقة الحاكمة آخذ يف االزدياد، وال يبدو انهم يهتمون مبصالح 

شعبهم«، متوقعا قرارا يف االسابيع الثالثة او االربعة املقبلة.
لكــن املصادر االوروبية لفتت يف الوقت نفســه اىل ان هناك 
انقســامات بني دول االتحــاد االورويب الـ 2٧ حول الحكمة من 
العقوبات، لكن القوتني الرئيســيتني يف االتحاد فرنســا واملانيا 
تؤيــدان هذه العقوبــات، بينام مجموعة اكرب من الدول مل تحدد 
موقفهــا بعد. واضافت »املســؤولون يقولون انه من املعتاد يف 
املرحلة الفنية واالعدادية ان تظل الدول حذرة وانه مبجرد التوصل 
اىل اتفاق ســيايس بني حكومات االتحاد االورويب فانها ستلتف 
حول فرنســا«. ولفتت املصادر االوروبيــة اىل »انه بالنظر اىل 
معارضــة املجر فان فرضية العمــل اآلن هي اتباع نهج كل دولة 
مــن دول االتحاد االورويب ال26 االخرى لفرض عقوبات فردية، 

فضال عن تقديم املساعدة«.

{ مسلسل االذالل وعون مستاء {
ويف ظــل عــدم بروز اية مؤرشات لحلحلــة حكومية قريبا، 
استمر مسلسل اذالل املواطنني يف ظل تفاقم الضغوط االقتصادية 
واملعيشية واالرتفاع الجنوين لالسعار والفوىض املسترشية يف 
االســواق، باالضافة اىل ازمة املحروقات التي تجلت امس ايضا 
بالصفوف الطويلة للســيارات امام محطات املحروقات وســط 

بلبلة كبرة وصمت مطبق من الحكومة والوزارات املعنية.
ويف حــني بقي عدد كبر من املحطات مقفلة لجأت املحطات 
االخرى التي تزودت مبــادة البنزين اىل تزويد املواطنني بكميات 

محدودة.
ومل يصدر عن وزارة الطاقة اية توضيحات لكن مصادر مطلعة 
قالــت للديار ان االمــوال التي يخصصها مرصف لبنان لدعم هذه 
املادة مل يطرأ عليها اي تعديل لكن ارتفاع ســعر النفط والتهريب 
ســاهم ويساهم يف تقليل الكمية املدعومة، مشرة اىل ان قرار 
رفع الدعم مل يتخذ حتى اآلن لكن هناك 3 بواخر مل تفرغ حمولتها 
بانتظار تامني االعتامدات الالزمة وموافقة مرصف لبنان عليها.

ويف ظل هذا الوضع املرتدي علمت الديار من مصادر مطلعة ان 
الرئيس عون ابدى استياءه الشديد مام يجري، معتربا ان هناك من 
يريد ان يضع البنزين عىل النار ويسعى اىل استغالل الوضع ملآرب 
سياسية. واضافت املصادر ان رئيس الجمهورية طلب من بعض 
معاونيه والوزراء املختصني تقارير وتفسرات لكل ما يحصل اكان 
عىل صعيد ازمة البنزين ام عىل صعيد فوىض االســعار والسوق 

رغم عدم رسيان مفعول رفع الدعم حتى اآلن.
كام طلب رشحا وتفسرا للتطورات املتعلقة باملالبسات االخرة 
حــول بعض املواد واملنتجات املدعومة، وناقش هذا املوضوع مع 
حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة باالضافة اىل مسألة ترشيد 
الدعم والبطاقة التمويلية. كام تناول معه الوضع النقدي واملنصة 
االلكرتونيــة بعد اطالقها مطلع هذا االســبوع. وقالت مصادر 

بعبدا للديار ان االجتامع يندرج يف اطار االجتامعات الدامئة التي 
يجريهــا رئيس الجمهورية مع حاكم مرصف لبنان، والتي ترتكز 

عىل الوضع املايل والنقدي وموضوع الدعم.
ووفقا للمعلومات ايضا فان الرئيس عون ابلغ بعض املسؤولني 
ان الســكوت عام يجري مل يعد مقبوال، ملمحا اىل انه سيلجأ اىل 
خطوات معينة الستدراك املوقف وحسم االمور من خالل قرارات 

رسيعة من قبل الحكومة والوزارات املختصة.
وتضيف املعلومات ان رئيس الحكومة املســتقيلة حسان دياب 
الــذي كان ركز مؤخرا عىل موضــوع البطاقة التمويلية ما يزال 
يعارض انعقاد مجلس الوزراء لهذه الغاية كام يرغب الرئيس عون، 
وانــه بدا يف االيام االخرة كمــن ينتظر املبادرة من غره بعد ان 
ترأس اجتامعني وزاريني لحسم موضوع البطاقة من دون نتيجة. 
وقالت مصادر مطلعة انه رمبا صار مقتنعا برتك هذا املوضوع 

اىل الحكومة الجديدة، ما يعني استمرار االنحدار والفوىض.
من جهة اخرى ازداد تقنني التيار الكهربايئ يف مختلف املناطق 
من دون ظهور اية عالمات انفراج او مخارج الزمة قانون املئتي 
مليون دوالر الذي جمد املجلس الدستوري تنفيذه، ويف ظل غياب 
ايــة خطوات او حلول بديلة. ومن املتوقع يف ظل هذا الوضع ان 
تطل العتمة عىل البالد مجددا يف غضون اسبوعني او ثالثة، مع 

العلم ان الجهود االخرة مل تسفر عن اية حلول.
امــا عىل صعيد الدوالر فان املنصــة االلكرتونية التي اطلقها 
مرصف لبنان الثالثاء املايض لتحديد وضبط ســعره يف الســوق 
الســوداء مل تؤد اىل نتيجة حتى اآلن فبقي ســعر الدوالر يرتاوح 
بــني 12600و 12650 لرة بينام كان جرى الحديث عن تخفيضه 

اىل العرشة االف لرة.
وقــال مصدر مطلــع للديار امس انه مل يكن متوقعا ان تحدث 
هذه الخطوة نتائج ملموســة يف ظل غياب قرار حاســم حول 
مصر الدعم او ترشيده والبطاقة التمويلية وانسداد آفاق الحلول 

الحكومية. 

قضايئ( هو من كشف عملية إختفاء الـ 
2٧ مليار دوالر أمريك، ال نرى أن القضاء 
تحرّك وهذا يطرح الســؤال عن ســطوة 
القضاء والتي حّركت  السياســيني عىل 
دعاوى يف شــكوك )غــر مثبتة( حول 
مرصف لبنان ومنعــت التحرّك ضّد ملف 
العرص والذي يطــال ملفات مثل إختفاء 
الـ 2٧ مليار دوالر أمريك )عملة ُمثبتة 
باملســتندات( وأكرث من 40 مليار دوالر 
أمريك تــّم رصفها عىل قطاع الكهرباء 
مــن دون التحقيق يف كيفية رصف هذه 

األموال!
ال نقول هذا للتهّجم عىل القضاء، ال بل 
عىل العكس نقول هذا لتشــجيع القضاة 
النزيهني والحّرين لفتح هذه امللفات إذ ال 
يُعقل السكوت عن هذه الفضائح يف وقت 
يحتاج املواطن اللبناين للقرش ليك يؤّمن 

لقمة عيشه.
األمن الغذايئ للمواطن ُمهّدد بالفساد 
املُســترشي الذي حّمل الدولة دينا يفوق 
الـ 111 مليــار دوالر أمريك وعمد بعد 
وقف دفــع إســتحقاقات اليوروبوندز 
وتفجــر مرفأ بروت إىل وضع اليّد عىل 
دوالرات املودعــني عرب بدعة دعم بهدف 
شــفط أمــوال املودعــني. واألصعب أن 
بعض املسؤولني يرون أن إستمرار الدعم 
بالطريقة نفسها هو رضوري حتى ولو 
تّم إســتنزاف كل اإلحتياطي اإللزامي )أي 
أموال املودعني( وحتى ذهب لبنان! كل هذا 
بهدف خدمة طبقة أوليغارشية تستميت 
يف اإلســتمرار بالسلطة بهدف تحصيل 

الرثوات إىل أقىص الحدود!
عملًيا تسليط الضوء عىل مرصف لبنان 
عىل أنه املرتكــب األول )بغض النظر إذا 

ما كان هــذا األمر صحيًحا أو ال( 
يهدف بالدرجة األوىل إىل التعتيم 
عــن اإلرتكابات التــي قامت بها 
الســلّطة واملُثبتة باملستندات سواء يف 
حسابات الدّولة )ديوان املحاسبة( أو يف 
الوزارات مثل بعض الوزارات واملؤسسات. 
عىل هذا الصعيد، يســتوجب التذكر بأن 
الوزير عيل حســن خليل رّصح يف إحدى 
جلســات مجلس الوزراء أن أكرث من %92 
من الهبات التي أتت إىل لبنان مل تُســّجل 
يف حســابات الدولة اللبنانية وهو أيًضا 

أمٌر ُمثبت باملستندات.
املواطن اللبناين الذي يعيش عىل وترة 
ارتفاع األســعار وإذا ما كان ســيكون 
هنــاك رفع للدعم أو ال، يتــّم إلهاؤه مبا 
يُسّمى التدقيق الجنايئ يف مرصف لبنان 
)حرصيًا لألســف(، يف حني أن عصابات 
املافيــا تُبدع يف رسقة املواطن من خالل 
قوته وحاجاته. مثال محطّات املحروقات 
هو أكرب مثال عىل جشع هذه املافيا حيث 
أنهــا تُقفل أبوابها قبل كل يوم تســعر 
معرفة منها أن األســعار ســرتتفع يف 
اليوم التايل. واألصعب يف األمر أن وزير 
االقتصاد قال للتّجار )مبا معناه( ُيكنكم 
إحتكار املواد حتى يتّم دعمها من مرصف 
لبنــان! وهــذا إن دّل عىل يشء يّدل عىل 
عجز السلطة الواضح أمام األحداث التي 

عصفت بالساحة اللبنانية.
مؤسف ما وصل إليه الوضع يف لبنان، 
وقد أصبــح هناك قناعة أكرث فأكرث لدى 
رشيحة واســعة من اللبنانيني أن التغير 
عىل صعيد الحكــم أصبح رضورة نظًرا 
إىل فظاعة ما تــّم إرتكابه بحق املواطن 
اللبناين. فهل يتّم ترجمة هذه القناعة يف 
االنتخابــات النيابية املُقبلة؟ أو أن القوى 
السياسية ســتؤّجل االنتخابات ويكون 

معايــر االختيــار وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية االتحاد يوم االثنني عىل التحرك. 

ومبا أن العديد من الساســة اللبنانيني البارزين لديهم منازل وحســابات مرصفية 

واســتثامرات يف دول االتحاد األورويب ويرســلون أبناءهم للدراسة يف جامعات 

هناك، فإن سحب هذه االمتيازات قد يكون وسيلة لدفعهم إلمعان التفكر يف األمر.

وأكدت باريس أنها اتخذت إجراءات بالفعل لتقييد دخول بعض املسؤولني اللبنانيني 

أراضيها وذلك لتعطيلهم جهود معالجة األزمة غر املسبوقة التي متتد جذورها إىل 

عقود من فساد الدولة وتراكم الديون.

وقــال دبلومايس بارز يف االتحــاد األورويب »الصرب عىل الطبقة الحاكمة ينفد 

بشكل متزايد. ال يبدو أنهم يعرون اهتامما ملصالح شعبهم. توقعوا اتخاذ قرار خالل 

ثالثة أو أربعة أسابيع«.

االيراين جــواد ظريف »األعامل اإلجرامية للكيان 
الصهيــوين التي تصاعدت منذ يوم القدس العاملي 
واألحداث غر املســبوقة التي وقعت يف املسجد 
األقىص واألرايض املحتلــة وقصف غزة أدت إىل 
خلق ظروف متدهورة جداً يف املنطقة وســوريا 
بصفتهــا من الدول الرائدة يف محور املقاومة لها 

دور مهم جداً يف هذا املجال«.
ولفتت الرئاسة السورية اىل  أن الوزير ظريف أطلع 
األسد عىل »تطورات امللف النووي اإليراين، وتفاصيل 
املفاوضــات التي تجري حوله والدور التخريبي الذي 
متارسه بعض األطراف الهادف إىل عرقلة التقدم يف 

هذه املفاوضات«.
 ويف هذا النطاق، اكدت وزارة الخارجية السورية 
دعم الرئيس األسد الالمحدود للمطالب اإليرانية يف 

مفاوضات امللف النووي«.
واعترب »أن إرساع الواليات املتحدة األمركية بتلبية 
هذه املطالب ســيخفف من حدة التطور يف املنطقة 
وسيســاعد عىل إقامة عالقــات بني مختلف دولها 

وشعوبها«.
ظريف يعلن افتتاح قنصلية يف حلب واســتعداد 

إيران ملراقبة االنتخابات بسوريا
 يف ســياق متصل، أعلن وزير الخارجية اإليراين 

محمد جواد ظريف  افتتاح القنصلية العامة اإليرانية 
يف حلب، مشــرا إىل أن بالده تتطلع ألن يسهم ذلك 

يف توسيع نطاق التعاون بني البلدين.
 وشــدد ظريف عقب لقائه نظره السوري فيصل 
املقداد، »عىل أهمية االنتخابات املقبلة يف مستقبل 
سوريا«، مؤكدا استعداد إيران التام للحضور بصفة 

مراقب يف هذه االنتخابات.
 بــدوره، رصح وزير الخارجية الســوري فيصل 
املقداد أن زيارة نظره االيراين »مهمة وتأيت يف وقت 

دقيق منر به يف كال البلدين واملنطقة«.
 وشــدد عىل دعم بــالده لـ »نضال الشــعب 
الفلســطيني من أجل التحــرر« راجيا أن من »كل 
مــن ابتعد عــن النضال الحقيقي عىل الســاحة 
الفلسطينية، أن يعود ليك يركز نضاله ضد املحتل 

الصهيوين«.

{ املفاوضات السعودية – االيرانية {
اىل ذلــك اكد وزير الخارجيــة االيرانية ان بالده 
مستعدة للتعاون الوثيق مع السعودية قائال: »نتطلع 
من خالل هذا التعاون إىل إحالل السالم واالستقرار 

يف اليمن«.
بدوره، كشــف وزير الخارجية الســوري  املقداد 
عن دور ســوريا  منذ وقــت طويل  يف العمل »عىل 
تقريــب وجهات النظر بني مختلــف الدول العربية 

واإلسالمية«.

{ متى موعد افتتاح السفارة السعودية 
يف سوريا؟ {

ردا عىل ســؤال عن قرب موعد افتتاح الســفارة 
السعودية يف سوريا ، قال وزير الخارجية السوري 

فيصل املقداد: »اسألوا السعوديني عن السفارة«.

{ وكالة الطاقة الذرية: 
إيران خصبت اليورانيوم 

ألعىل درجة نقاء حتى اآلن {
عىل صعيد اخر، كشفت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، التابعة لألمم املتحدة امس، إن إيران خصبت 
اليورانيــوم بدرجة نقاء أعىل بقليل مام كان يعتقد 
يف السابق بسبب »التقلبات« يف العملية واشارت 
اىل ان الجمهوريــة االســالمية االيرانية تواصل 
تخصيــب اليورانيوم بنســبة تصــل اىل 60% يف 

محطتها بنطنز.
 وجــاء اإلعالن األويل من إيران عن أنها ســتبدأ 
التخصيب إىل 60% علام انها ليســت درجة تصنيع 
أســلحة حتى اآلن يف وقت من املقــرر أن تبدأ فيه 

املحادثات يف فيينا. 
إضافــة إىل ذلك، أظهرت العينات املأخوذة يف 22 
نيسان »مستوى تخصيب يصل إىل 63% مبا يتوافق 
مع تقلبات مستويات التخصيب التي شهدتها طريقة 

اإلنتاج يف ذلك الوقت«، وفقا للوكالة الذرية.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمر فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811٧85

فاكس : 05/923٧٧3

االعالنات : 923٧٧0-05/923٧٧6-923٧68-923٧6٧

فاكس : 05/923٧٧1

info@addiyaronline.com
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