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وفـــاة ــة  ــالـ حـ  16 »كـــــورونـــــا«: 
ــدة  ــ ــدي ــ ج اصـــــابـــــة  و265  

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 265 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 535446.
وأوضحت أنّه »تّم تســجيل 258 إصابة بني املقيمني و7 
حاالت بني الوافدين«، مشريًة إىل أنّه »تّم تسجيل 16 حالة 
وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 7602«.

األوروبيـــــــــــة  البطـــــــــــوالت 
املحليـــــــــــة فـــــــــــي كـــــــــــرة القـــــــــــدم :

بايـــــــــــرن ميونيـــــــــــخ يتعـــــــــــادل مـــــــــــع 
ــكي  ــ ــ ــ ــ ــورغ وليفاندوفسـ ــ ــ ــ ــ فرايبـ
مولـــــــــــر رقـــــــــــم  يعـــــــــــادل 

ص 10ص 10

تدمري برج الجالء صواريخ املقاومة الفلسطينية 

عون يسلم السفرية الفرنسية رسالة اىل ماكرون

مأساة الكورونا يف الهند

اجراءات امنية              

محادثات فيينا

الكرملني

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12(  )التتمة ص12( 

كتب املحلل السيايس

مــع كل ما هدد بــه رئيس وزراء العــدو االرسائييل 
بنيامني نتايناهو عن عملية برية كبرية ســتجتاح قطاع 
غــزة، وما ردده وزير الدفاع وخاصة رئيس اركان الجيش 
االرسائييل،فــان ارسائيل وصلت اىل الخط االحمر وظهر 
لها وللقيادة العســكرية للعدو الصهيوين انها غري قادرة 
عــى املعركــة الربية ضد حامس النها ســتخرس وفق 
تقديرات مراكز عســكرية كــربى عاملية اكرث من 2000 
جندي وضابط وستصاب دباباتها ومركباتها العسكرية 
بالتدمري الكامل بعد اكتشــاف ان حامس لديها صاروخ 
رويس شــهري«كورنيت« الذي استعمله حزب الله وادى 
اىل ما يسمى مجزرة دبابات مريكافا االرسائيلية يف سهل 

الخيام. 

بعبدا تتحرك حكومياً بداية األسبوع... »الوضع ما بقى يحمل«
؟ دياب  يُوقع  فهل  بالفراغ...  ُمهدد  األعلى  القضاء  مجلس 

كورونـــــا ... منظمـــــة الصحـــــة تحـــــذر

تحذير أميركي من »إرهاب الداخل والخارج«

حنا أيوب

يتقن املســؤولون اللبنانيون لعبــة االنتظار وتأجيل 
االســتحقاقات وربطها بعوامل داخلية وخارجية. فبعد 
أن كان »املــوال« يقــول بان تشــكيل الحكومة العتيدة 
ينتظر نتائج االنتخابات الرئاســية األمريكية ملعرفة من 
سوف يجلس يف البيت األبيض، انتقل »املوال« اىل انتظار 
اجتامعات فيينا »النووية« وما قد ينتج عنها من متغرّيات 
اقليميــة، وصوالً اىل ربط تشــكيل الحكومة اللبنانية 
باالنتخابات الرئاســية السورية وااليرانية يف األسابيع 

واألشهر املقبلة. 
انهــا لعبة قدمية - جديدة ترتكز عى انتظار الحل من 
الخــارج رغم أن املعلومات الواردة من العواصم االقليمية 

قالت مصادر قريبة من محادثات فيينا إن فرص 
التوصل إىل صيغة إلحياء االتفاق النووي االيراين 
قبل الحادي والعرشين من الشهر الجاري تتضاءل 

باستمرار.
ومل تستبعد املصادر أن تتوقف املحادثات لبعض 
الوقــت، ليك يتمكن املتفاوضــون من العودة إىل 
عواصــم بالدهم، لعرض مــا تم التوصل إليه حتى 

اآلن.
وكان ميخائيــل أوليانــوف، املنــدوب الرويس 
إىل محادثــات فيينا، قد أشــار إىل تاريخ الحادي 
والعرشين من الشــهر الجــاري، باعتباره موعدا 

مأموال إلبرام االتفاق.
وقبــل أيام، أعلنت أملانيــا أن املحادثات النووية 
اإليرانية يف فيينا قد تســتغرق وقتا طويال، لكنها 

أكدت أن املفاوضات بناءة.
وقال وزيــر الخارجية األملــاين هايكو ماس، 
االثنــني، إن الوقت عامــل جوهري يف مفاوضات 
فيينا الرامية إلحياء االتفاق النووي اإليراين املربم 

عام 2015.
وأضاف هايكو ماس أن املحادثات تستغرق وقتا 
طويال، مشــريا إىل أنها تجــري يف أجواء طيبة، 

بحسب ما ذكرت وكالة رويرتز.
وتابــع وزيــر الخارجية األملــاين، عى هامش 
اجتامع مع نظرائه باالتحاد األورويب يف بروكسل، 
قائــال إن »املفاوضات صعبة وشــاقة لكن جميع 

املشاركني يجرون املحادثات يف أجواء بناءة«.

وأضــاف »لكن الوقت ينفــد.. نهدف إىل العودة 

الكاملــة لالتفــاق النووي اإليــراين ألن هذه هي 

الطريقــة الوحيدة لضامن عدم قــدرة إيران عى 

امتالك أسلحة نووية«.

واألســبوع املايض، عاد املسؤولون األمريكيون 

إىل فيينا للمشــاركة يف جولة رابعة من املحادثات 

غري املبارشة مع إيران حول ســبل العودة لالمتثال 

لالتفاق، الذي انسحب منه الرئيس األمرييك السابق 

دونالــد ترامب يف 2018، قبل أن تبــدأ إيران، بعد 

حوايل عام، يف انتهاك رشوط االتفاق.

صّنفت روسيا رسمياً امس كل من الواليات 
املتحدة وجمهورية تشيكيا عى أنهام دولتان 
»غري صديقتــني«، يف خطوة تأيت عى وقع 
أكرب أزمة يف العالقات بني موسكو وواشنطن 

منذ ســنوات. وأصدرت الحكومة الروســية 
مرسوماً يحمل توقيع رئيس الوزراء ميخائيل 

محادثات فيينا.. تضاؤل فرصة التوصل الى اتفاق قريباً

موسكو تصنف واشنطن وبراغ  »دولتين غير صديقتين«

سجلت الهند زيادة طفيفة يف العدد اليومي 
لحاالت اإلصابة بفريوس كورونا، امس، غري 
أن الوفيــات ظلت قريبة من حاجز أربعة آالف 
حالة، فيام حذرت منظمــة الصحة العاملية 
مــن أن العام الثاين للجائحة قد يكون أســوأ 

من العام األول.
ووفقا لبيانــات وزارة الصحــة الهندية، 
فقد ســجلت البالد خالل الســاعات األربع 
والعرشين املاضيــة 326,098 إصابة جديدة 
بفريوس كورونا املســتجد، يف أقل زيادة منذ 
ما يقرب من 3 أســابيع. وبهــذا يرتفع العدد 
اإلجاميل لإلصابات بالفريوس، املسبب لوباء 

كوفيد-19، إىل 24.37 مليون إصابة.
كذلك أعلنــت وزارة الصحــة الهندية عن 
تســجيل 3890 حالــة وفاة جــراء اإلصابة 

بالفريوس، وفقا ملا ذكرته وكالة رويرتز.
ويف جنيــف، قال املدير العام لـــمنظمة 
الصحة العاملية تيدروس أدهانوم غيربيسوس 

إن العام الثــاين للجائحة قد يكون أكرث فتكا 
من العام األول، مشريا إىل أن الهند تعد مبعث 

قلق كبري.
وجــاءت ترصيحات جيربيســوس خالل 
اجتامع عرب اإلنرتنت أمس الجمعة بعد أن دق 
رئيــس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقوس 
الخطر بخصوص االنتشار الرسيع للمرض يف 

الريف مرتامي األطراف.
وتشــري بيانات وزارة الصحة إىل تسجيل 
الهند نحو 1.7 مليون إصابة جديدة وأكرث من 
20 ألف وفاة خالل األســبوع املنرصم .ويبلغ 

اآلن إجاميل عدد الوفيات فيها 266207.
يأيت هذا فيام ارتفع عدد اإلصابات بفريوس 
كورونا يف جميع أنحاء العامل، منذ اكتشــاف 
أوىل حاالت اإلصابة يف الصني يف كانون االول 
2019، إىل أكرث مــن 161.32 مليون إصابة، 
بينام ارتفع إجاميل عدد الوفيات الناجمة عن 

الوباء إىل نحو 3.5 ماليني حالة وفاة.

حّذرت الحكومة األمريكية، من أنه مع ميّض 
البالد ُقدماً عى طريــق الخروج من جائحة 
كوفيد-19 يزداد خطر اســتغالل »متطرّفني« 
لرفع القيــود الصحّية وإعادة فتح االقتصاد، 

من أجل شّن هجامت يف البالد.
وعّدلت وزارة األمن الداخيل نرشة تحذيرية 
ملكافحــة اإلرهاب أصدرتها يف ; كانون االول، 
يف أعقاب الهجوم الذي شــّنه أنصار الرئيس 
الســابق دونالد ترامب عى مبنى الكابيتول، 
وكانــت األوىل مــن نوعها التــي تركّز عى 

التهديدات الداخلية.
وقــال وزير األمــن الداخــيل أليخاندرو 
مايوركاس يف بيان »ننصح الجمهور بالبقاء 
يقظا يف مواجهة التهديدات التي ما زالت تلقي 
بثقلها عى الواليات املتحدة«، سواء من جانب 

»إرهابيني محلّيني« أو جهات أجنبية«.

ووفقاً للنرشة الجديــدة، »ميكن ملتطرّفني 
عنيفني أن يســتغلّوا تخفيف القيود املرتبطة 
بكوفيد-19 لتنفيذ هجامت ضّد سلسلة كاملة 
من األهداف« كانت يف األشــهر األخري خارج 
نطاق الخطر ألنها كانت مغلقة أمام الجمهور.

وذكــرت النرشة، عى وجــه الخصوص، 
دعوات إىل العنــف أُطلقت عرب اإلنرتنت ضّد 
»مبــاٍن عامة أو دينية أو تجارية«، مشــّددة 
يف الوقت نفسه عى عدم توّفر أي معلومات 

محّددة عن مؤامرة بعينها.
ويرتافــق تقّدم التطعيم ضّد كوفيد-19 يف 
الواليات املتحدة، حيث تلّقى 59% من البالغني 
جرعــة واحدة عى األقّل مــن أحد اللقاحات 

بــدأ  العد العكيس لزوال ارسائيل ونحن ال نتحدث 
عن 10 ســنوات بل نتحدث عن 50 ســنة ،الن زمن 
انتصــار العدو االرسائييل وىل ومل يعد يربح املعارك 
بل يســتطيع فقط التدمري والبقاء يف مكانه وليس 
عنده من ســالح يستعمله اال ســالح الجو النه ال 
يســتطيع احتالل االرض الن املقاتلني من شــعبنا 
العرب هم اقوى واصحاب االرادة باالنتصار والبقاء 

والصمود عى االرض ومنع اي احتالل لها. 
ســنة 2000 تم تحرير جنوب لبنان، وسنة 2006 
تــم ردع ارسائيل،والجيش الصهيوين ســنة 2014 
صمدت غزة بوجهه، ســنة 2021 انترصت حامس 
عى الجيش االرسائييل بصمودها بالســيطرة عى 
ارض غزة كلهــا ورضبت عاصمة ارسائيل تل ابيب 
رضبــا موجعا واغلقت مطــار بنغوريون وعزلت 

ارسائيل عن العامل.

عى طريق الديار

»الديار«
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األحد  16  أيّار 2021

ــن قــحــطــان ــ  لــعــنــة يـــعـــرب ب

نبيه الربجي

ال أثــر لنــا، ال دور لنا، 
دوران  يتغــري  حني  حتى 
الكرة األرضية. كيف يكون 
لنا مــن أثر، من دور، أمام 
عى  االرسائيلية  الهمجية 
وأطفال  فلســطني،  أهل 

فلسطني، وارض فلسطني
أياً تكن نتائج املفاوضات 
يف فيينا، وأياً تكن تداعيات 
الرصاع بني أمريكا والصني، 

واياً يكن مكان روسيا بني األمرباطوريتني، ال يبدو أن لنا 
ا يف هذا القرن... موط قدم يف هذا العامل. ر

ال ندري أهي غيبوبة التاريخ، أم غيبوبة االيديولوجيا
اآلخرون يعبثون بنا كام الرســوم املتحركة. ذات يوم 
سأل عبدالله العروي ما اذا كنا، يوم القيامة، سنثري حرية 
اللــه. أين يزج بنا بعدما خرجنا مــن »الحالة البرشية«، 

وكدنا نتحول اىل... ظاهرة داروينية
حني نكون أمة الالمعنى. أي معنى، اذاً، للرصاع العريب 
ـ االرسائييل، وللرصاع العريب ـ االيراين، وللرصاع العريب 

ـ الرتيك، واآلن للرصاع العريب ـ األثيويب. 
مــرص أم الدنيا، ويفــرتض أن تكون أمنــا، ضائعة 
 ،» ومرتبكة، ان مل نقل عاجزة أمام غطرســة »النجا
األمريكية،  الديبلوماسية  باألرمادا  اســتغاثت  أنها  حتى 
ليظهر جيفري فيلتامن، بكل عشــقه لنــا، وهو يتنقل 

مكوكياً بني القاهرة واديس ابابا. 
وكنا نتوقع، بتلك الرومانسية البلهاء، أن نرى القاذفات 
املرصية وهي تحلق عند الحــدود األثيوبية، وحتى فوق 
سد النهضة، لتثري الهلع لدى آيب أحمد، وميتنع عن ملء 

املرحلة الثانية، املرحلة القاتلة، من السد.
مرص املتوجسة من أي مغامرة عسكرية عقدت صفقة 
مع فرنســا لرشاء 30 طائرة من طراز »رافال«. استعداداً 
لحرب كربى دفاعاً عن وجودها، وقد وصفها هريودوت 
ات الطائرات األخرى، يف  بـ »هبة النيل«، أم لتنام، كام م

املستودعات
للســد، حّدث وال حرج.  الضحية األخرى  الســودان، 
االت لاليجــار، وجنود لاليجار. ما لذلــك البلد الذي  ج
طاملا راهنا عليه ليكون سلة غذاء العرب ال يتضور جوعاً 

فحسب بل ويتفكك قطعة قطعة 
ذاك اللوح الخشــبي الذي يدعى عبد الفتاح الربهان مد 
يده )وظهــره( اىل بنيامني نتنياهــو بعدما تلقى وعوداً 
من دونالد ترامب بانعــا االقتصاد املنهك، فاذا به يأمر 
الربهــان اياه بدفع 335 مليــون دوالر تعويضاً لضحايا 
»عمليات ارهابية« قام بها كارلوس وغريه. الخرطوم التي 
تعيش عى املالليم دفعت املبلغ، وال يزال االقتصاد املدمر 

هو االقتصاد املدمر. 
بحثنا عن أصل يعرب بن قحطان لندري ما اذا كنا نتحدر 
من قايني أم من هابيل. اختلف املؤرخون بني أن يكون من 
نسل اسامعيل أو من نســل هود. ما الذي حمل البحرتي 

أن يتغنى به فيام تالحقنا نحن، لعنة يعرب بن قحطان
اً.  رئيس تحرير صحيفة خليجية اتصل بنا عاتباً، وال
أخذ علينا قولنا ان األساطيل األمريكية تحمي حتى غرف 
نوم غالبيــة حكامنا، وأولياء أمرنا. ســأل »أين نحن، يا 
صاحبي، من اليابان، ومن أملانيا الدولتان، ودول أوروبية 
املتحدة،  بالواليات  ارتبطت، اسرتاتيجياً،  وآسيوية كثرية، 

لحامية وجودها«.
فــات صاحبنا أننا ما زلنا دون الــدول، وحتى ما دون 
القبائل. اليابانيون أزالوا الركام ليس فقط من هريوشيام، 
وليس فقط من طوكيــو، التي بقيت 300 قاذفة أمريكية 
وســهم أيضاً لتغدو  ا من ر بها لليلــة كاملة، وا ت

دولتهم الثالثة عاملياً يف االقتصاد.
أليســت هذه حال أملانيا لعلكم تذكــرون قول كونراد 
اديناور »أملانيا ال تبيك بل تبنــي«. ها هي اآلن االقتصاد 

الثاين، وقد تحولت اىل قاطرة للقارة العجوز...
من باريس، اســتفاق الطاهر بن جلون، الحائز جائزة 
غونكور، ليقول »قد نكون بحاجة اىل مانيفستو اليأس«. 
ال أمل يف أن يقف العرب عى اقدامهم ما داموا قد فهموا 
الله هكذا... البقاء عى تخوم الغيب التي هي، بشــكل أو 

خر، تخوم العدم. ب
بني دولنا املحطمة، ومجتمعاتنا املحطمة، ال فارق بني 
ي ليفي، عّراب  ثقافة القبور وثقافة األقبية. برنار ـ ه
»الربيع العريب«، مل يجد أمامنا من سبيل سوى أن نطوف 
حول الهيكل. لن نكون الجــواري )الديدان البرشية( بني 

يدي يوشع بن نون...

: ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــر مرش ـــ ـــ ـــ ـــــــــي غي ـــ ـــ ــــــذر وميقات ـــ ـــ ـــ ــــــر ال يعت ـــ ـــ ـــ الحري
ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاذ عهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون وانقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاون مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال تعـ

فلسطينيو لبنان بين املواجهة والهجرة

كامل ذبيان

تنتهي عطلة عيد الفطر وال تنتهي ازمة تشكيل الحكومة، 
واملتعــرثة منذ نحو تســعة اشــهر، والتي جــرت مبادرات 
ووساطات ومســاع، اليجاد حل وتســوية لها اال انها باءت 
بالفشل، اذ يتمســك كل من رئيس الجمهورية العامد ميشال 
عياره الدســتوري  عون، والرئيس املكلف ســعد الحريري، 
والسيايس، لصيغة الحكومة التي يراها مطابقة للمواصفات 
لحكومة مهمة وانقاذ، فاســتظل الحريري ســقف املبادرة 
الفرنســية للرئيس مانويل ماكرون، والرئيس عون، لســقف 
امليثاقية ومل يلتقيا عى نقطة تقرّب من وجهتي نظرهام ال بل 
ان التصعيد كان هو العنوان بينهام اذ حاول رئيس الجمهورية 
ارغام الرئيــس املكلف باالعتذار، واحراجــه الخراجه عندما 
وصفه بـ »الكاذب« ورد عليه الرئيــس الحريري بأن اعتذاره 
يتزامن مع استقالة رئيس الجمهورية وهو باق كرئيس مكلف 

حتى نهاية العهد.
فأمام هذا املشهد الدستوري والسيايس املأزوم، اضافة اىل 
االنهيار الــذي لحق بالدولة، وانحالل مؤسســاتها، والوضع 
ن اي  املايل واالقتصــادي واالجتامعي الصعــب والخطري ف
بارقة امل غري موجودة يف هذه املرحلة وفق ما تؤكد مصادر 
سياســية متابعة وتشــري اىل انه بعد زيارة وزير الخارجية 
الفرنســية جان ايف لودريان، وعدم تلمســه اي حل يقدمه 
املســؤولون اللبنانيون ألنفسهم، قبل مســاعدة االخرين لهم 
ن االز مة اىل مزيد من التعقيد مع تفاقم االزمات املعيشية  ف
والتوجه نحو رفع الدعم والذي بدأ يسبب انقطاعا للمحروقات 
وانطفأ الكهرباء، بعد توقف البواخر عن انتاجها، حيث الجمود 
هو املسيطر، والتباعد بني املسؤولني هو القائم، يف وقت يهدد 
اطراف يف الحراك الشعبي بالعودة اىل الشارع مع نهاية شهر 

رمضان.
وما طرح االســبوع املايض عن اســم بديل للحريري يتم 

تكليفه تشكيل الحكومة وجرى التداول باسم الرئيس نجيب 
ميقــايت ال ميــت اىل الحقيقة بصلة تقــول املصادر الن ال 
الحريري سيعتذر وال ميقايت قدم نفسه وهو مع زمالئه يف 
ساء الحكومات لن ينفذوا ما يريده العهد وهو اخراج  نادي ر
الحريري من رئاســة الحكومة وتنفيذ مــا يرغب به رئيس 
»التيار الوطني الحر« جربان باســيل وهــو اما ان يكون يف 
الحكومة مع الحريري او يخرجا معا لذلك ليســوا متحمسني 
بــأن يســاعدوا الرئيس عون وصهره باســيل عــى تنفيذ 
مخططهام، ويتعاطيا مع رئيس الحكومة وكأنه يف مرحلة 
ما قبــل الطائف وفرض رشوط عليه تحت عنوان املشــاركة 

الدستورية يف تأليف الحكومة.
فال ميقايت وال اي اسم اخر ميكنه ان يتقدم يف هذه املرحلة 
ســاء الحكومات  ليخلف الحريري، كام يؤكد اعضاء نادي ر
اال يف حالــة واحدة وهي ان يعلن الحريري نفســه بأنه لن 
يستمر يف التكليف النه ملس صعوبة يف التعاون مع الرئيس 
عون الذي ميــارس صالحيات رئيس الجمهورية قبل الطائف 
وتحويل رئيس الحكومة اىل »با كاتب« ولن يســمحوا ان 
يحصل ذلك ويجب تحصني موقع رئاسة الحكومة بالدستور 
وامليثاقية وهو ما يعلن الرئيس عون انه حري عليهام ولكنه 

باملامرسة يثبت العكس.
ويعلم الرئيس ميقايت ما حصل معه عندما وافق ان يكون 
رئيســا للحكومة مطلع 2011 بعد اقالة الرئيس الحريري من 
رئاسة الحكومة باســتقالة 11 وزيرا من حكومته وقد دفع 
الثمن داخل طائفته الســنية ومنطقته طرابلس بأن يشــكل 
حكومة لقوى 8 آذار بقيادة »حزب الله« اذ تسبب وجوده يف 
الرساي بعرشين جولة قتال بني باب التبانة وجبل محسن اذ 
تكشف املصادر بأن الرئيس ميقايت طرح صيغة حل لحكومة 
تكنو- سياســية قبل اشــهر تتمثل فيها القوى السياســية 
بزعامئها وتكــون حكومة وحدة وطنيــة او توافق وطني 
لكن اقرتاحه مل يؤخذ بــه كام مل يعمل باقرتاح رئيس الحزب 

التقدمي االشرتايك وليد جنبالط، برفع عدد الحكومة من 18 
اىل 24 وزيرا وكذلك االقرتاح الذي جرى تداوله لحل ازمة وزارة 

الداخلية للموارنة ان تسمي بكريك الوزير.
فموضع البديل عن الحريري مطروح يف القرص الجمهوري 
لجهة ترك ورقــة التكليف يف جيبه، لكن ليس اي شــخ 
ســاء الحكومات الن كال من ميقايت والسنيورة  من نادي ر
وسالم ليسوا عى انسجام مع الرئيس عون ويرفضون تشكيل 
حكومة يف عهده كام انهم لن يقبلوا برشوطه اذ ترى املصادر 
بأن ازمة البديل للحريري موجودة مع عدم تقبل حركة »امل« 
و«حزب الله« لشــخ غري الحريري يف هــذه املرحلة وال 
العودة اىل حكومة اللون الواحد حيث ازمة تشكيل الحكومات 

ما زالت تراوح مكانها وال حل قريب لها.
ســاء الحكومات بات مرجعية سياســية سنية  فنادي ر

مدعوما من دار الفتوى، وعربهام مير اسم رئيس الحكومة.

بوال مراد

ليســت التحركات اللبنانية - الفلســطينية باتجاه الحدود 
الجنوبية حكرا عى بعض املتحمســني ملد يد العون الخوانهم 
الذين يخوضون مواجهات عنيفة سواء يف القدس او غزة، اذ 
تنسق، بحسب املعلومات، بعض القوى والفصائل الفلسطينية 
سواء يف لبنان او حتى سوريا واالردن ملسريات كبرية متزامنة 
تخرق الحدود باتجاه فلسطني. ومل تتجاوب السلطات اللبنانية 
مع طلبات فلسطينية رسمية وصلتها بهذا الخصوص، وكان 
الرد عى االرض من خالل تشــديد الجيش اللبناين اجراءاته 
يف املنطقة الحدودية مانعا ايا كان، فلســطينيا او لبنانيا من 

اجتياز السياج التقني واملنطقة املتنازع عليها. 
وال شــك ان ال اجامع من قبل القوى الفلسطينية حول هذه 
التحركات العتبار قســم منها انها من دون جدوى وستؤدي 
لســقوط قتى وجرحى كام حصل اخريا مــن دون ان تكون 
هناك نتائج لجهة تأمني دعم مبارش وحقيقي للفلســطينيني 

سواء يف غزة او القدس. 
وال تحبذ بعض هذه القوى اي خطوات من شأنها ان تقحم 
الساحة اللبنانية بالرصاع الدائر عى قاعدة ان يف هذه الساحة 
ما يكفيها من مشاكل وتحديات وان قرار خوض املواجهة من 
الحدود اللبنانية يعود للدولة وليس الي طرف آخر. هذا الرأي 
قد تخالفه بعض القوى الفلســطينية االخرى التي تعترب ان 
االوان قد حان لفتح كل الحدود وخوض مواجهة مفتوحة مع 
العدو ما يؤدي لتشتته واضعافه وصوال الندحاره.. ولعل هذا 
ما يفرس احجام القوى الفلسطينية عن اصدار اي بيان رفضا 
او دعام لعمليات مامثلة لعملية اطالق الصواريخ الـ 3 باتجاه 
االرايض املحتلــة من منطقة متاخمة ملخيم الرشــيدية ليل 

العتبارها  املايض،  الخميس 
ان ادانــة عمليــات مامثلة 
اما  مناقضــة  ســتبدو 
القائل  الحايل  العام  للمسار 
مع  املفتوحــة  باملواجهــة 
العدو االرسائييل، كام ان دعم 
هذه العملية سيبدو تشجيعا 
عى املزيد منها ما ســيفهم 
عى انــه قرار فلســطيني 
اللبنانية  االرايض  الستخدام 
من دون اذن الدولة اللبنانية 
للمشاركة يف هذه املواجهة.

ومن هنا كان اســتهجان 
مصــدر قيادي فلســطيني 

ني الفلســطينيني جنوب ما  يف مخيم عــني »الحلوة« لالج
نقلته بعض وســائل االعالم عن تبني الفصائل عملية اطالق 
الصواريخ عى فلسطني املحتلة من داخل االرايض اللبنانية، 
اذ شــدد يف حديث لـــ »الديار« عى انه لو صــح ذلك لكان 
هناك بيانات رســمية تتبنى العملية، الفتا اىل ان »الفصائل 
الفلســطينية يف لبنان تخضع لسلطة وقرار الدولة اللبنانية 
باعتبارنا ضيوفا عــى أراضيها وال ميكن ان نتجاوز القوانني 
اللبنانيــة ونهدد الســلم، لذلك حرصنــا تحركاتنا يف اآلونة 
االخرية باالعتصامات والتظاهرات والتحركات السلمية العالن 

تضامننا مع اهلنا يف داخل فلسطني«.
وينقسم الشباب الفلسطيني حاليا بني متحمس ملا يحصل 
يف فلســطني العتباره انه قد يشــكل بوابة رئيسية لتحقيق 
العودة بعدما كادت »صفقة القرن« تطيح بحلمهم هذا، وبني 
من يبدي همومه اآلنية لجهة تأمني لقمة العيش وحياة كرمية 

عى عــودة قد تكون ظروفها اصعب مام يعيشــه اليوم يف 
لبنان. وال تنكر مصادر فلسطينية واسعة االطالع ان الغالبية 
العظمى من الفلسطينيني يف لبنان باتت تحلم بالهجرة وتعمل 
ني يف املخيــامت كانوا يرزحون  الجلها خاصــة وان الالج
تحت خط الفقر قبل انفجار االزمة االقتصادية واملعيشــية 
يف لبنان، فلكم ان تتخيلوا اليــوم احوالهم والصعوبات التي 
يرزحون تحتها بعد االزمة. وتضيف املصادر »تتفهم القيادة 
ني بالهجرة  اما رغبة قســم كبري من الالج الفلســطينية 
نظرا للظــروف الصعبة والتي اشــبهت اقرب للمســتحيلة 
للعيش، فبنهاية املطاف القسم االكرب من اللبنانيني بات يحلم 
بالهجرة.. لكن ما تخشاه القيادة وتتصدى له بعض املشاريع 
املشبوهة التي تسوق لهجرة جامعية للفلسطينيني، وهو ما 
يندرج باطار »صفقة القرن« التي بتنا عى ثقة ان التطورات 

االخرية يف فلسطني اسقطتها اىل غري رجعة«.

يطالي في بيروت ير الخارجية ا نائبة و

أعلنت الســفارة اإليطالية يف بــريوت يف بيان، زيارة نائبة 
وزير الخارجية والتعاون الدويل اإليطايل مارينا سرييني، لبنان 
اليوم )األحد(، وتســتمر لغاية 18 أيار الحايل. وستلتقي رئيس 
الجمهورية العامد ميشــال عون، ورئيس الوزراء يف حكومة 
ترصيف األعامل حســان دياب، ووزير الخارجية واملغرتبني يف 
حكومة ترصيف األعامل رشبل وهبه، ورئيس لجنة الشــؤون 
الخارجية واملغرتبني النائب ياســني جابر. وســتزور البطريرك 

املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
تتخلل برنامج الزيارة لقــاءات مع ممثلني للمجتمع املدين 
اإليطالية غري  اللبنانية واملنظــامت  السياســية  والحركات 

الحكومية العاملة يف لبنان.
وستتوجه سرييني صباحا إىل زحلة، حيث تتفقد محطة تكرير 
مياه الرصف الصحي وتختتم أعامل املــرشوع املمول من التعاون 
االيطايل، وتطلق مرحلة التسليم االنتقالية اىل السلطات اللبنانية.

أما يف خالل فــرتة بعد الظهر من اليوم عينه، فســتزور 
متحف ابراهيم رسســق يف بريوت حيث ستوقع باالشرتاك 
ليون يورو  مع املديرة االقليمية ملنظمة »يونيسكو« اتفاقا 
وله الحكومة االيطالية إلعادة تأهيل متحف رسسق الذي 

لحقت به االرضار من جراء انفجار مرفأ بريوت.

ني الحر: باسيل أكد دعمه شمول »الو
البطاقه التمويلية العسكريين املتقاعدين

أصــدرت اللجنــة املركزيــة للعســكريني املتقاعدين يف 
»التيار الوطني الحر«، البيــان اآليت »عقدت اللجنة املركزية 
للعســكريني املتقاعدين يف التيار الوطنــي الحر، اجتامعاً 
وضوعي البطاقة التمويلية وتصحيح  استثنائياً بحثت فيه 

األوضاع املعيشية للعسكريني املتقاعدين«.
أضاف البيان »يف نهاية االجتــامع، عرضت اللجنة توصياتها 
عى رئيس التيار النائب جربان باســيل، الــذي أكد دعمه املطلق 
القوى  املتقاعدين من  العســكريني  التمويلية  البطاقة  شــمول 
املسلحة كافة أسوة بباقي املواطنني، مع إعطاء األولوية لتصحيح 
ة مع رواتبهم. ووعد بالسعي مع  أوضاعهم املعيشية غري املتكاف

الحكومة ملعالجة هذين املوضوعني بأرسع وقت ممكن«.

اتصال بين الحرير وشكر تناول 
ملف تشكيل الحكومة والتطورات بفلسطين

أعلن املكتــب االعالمي للرئيس املكلف تشــكيل الحكومة 
ســعد الحريري، أنه تلقى اتصاال من وزير الخارجية املرصي 
سامح شكري تناوال خالله تطورات الوضع املتأزم يف لبنان 
وجهود الحريري لتشكيل حكومة قادرة عى الخروج بلبنان 

من الوضع االقتصادي الحرج الذي يعاين منه. 
وأكد الوزير شكري »حرص مرص عى التنسيق مع الحريري 
والقيادات السياسية اللبنانية من أجل تجنيب الشعب اللبناين 
الكثري من املشــكالت يف حال مل يتم تشكيل حكومة قادرة 

تشمل ذوي االختصاص يف مجاالتهم«.
وتنــاول الطرفان تطــورات الوضــع اإلقليمي يف ضوء 
املواجهات العسكرية يف األرايض الفلسطينية والجهود التي 

تبذلها مرص إلنهائها.

عون سلم غريو رسالة خطية 
إلى ماكرون حول التطورات األخيرة

ســلم رئيس الجمهورية العامد ميشال عون سفرية فرنسا 
آن غريو، رســالة خطيــة موجهة اىل الرئيــس الفرنيس 
اميانويل ماكرون حول التطورات االخرية، والعالقات اللبنانية 

الفرنسية. 

عون يسلم السفرية الفرنسية الرسالة

مي« س يارة »حماس« و«الجهاد ا
قــــاســــم: مـــعـــادلـــة جــــديــــدة تـــصـــنـــع فــــي فــلــســطــيــن 
الـــــحـــــي  والـــــصـــــواريـــــخ ــم  ــ ــح ــ ــل ــ ــال ــ ب تــــــرابــــــ   ..

نان يادة  يف ل ور  اسم ي

زار وفد من حزب الله ترأســه نائب االمني العام الشيخ نعيم 
قاسم وضم عضوي املكتب الســيايس محمود قامطي وحسن 
حب الله، األمني العام لحركة »الجهاد االســالمي« يف فلسطني 
الدكتــور زياد نخالة، كام زار الوفــد قيادة حركة »حامس« يف 
لبنان، حيث التقى أسامة حمدان وعيل بركة وأحمد عبد الهادي. 

وقد جرى عرض آخر التطورات عى الساحة الفلسطينية.
نا  وبعد اللقاء، أدىل الشــيخ قاســم بترصيح قال فيه »ج
كوفد من حزب الله، بناء لتوجيهات االمني العام الســيد حسن 
نرص الله لزيارة قياديت حامس والجهاد اإلســالمي، للتأكيد أننا 
معهم ومع املقاومة والشــعب الفلسطيني  االيب والشجاع الذي 
يقــف هذا املوقف املرشف يف مواجهة العــدو االرسائييل. نحن 
نعلــم أننا يف مرحلة  صنع معادلة جديدة يف داخل فلســطني، 
هذه املعادلة تؤكد وحدة االرايض الفلســطينية ووحدة التحرك 
الذي يربــط بني القدس وأرايض ال48 والضفــة الغربية وغزة 
بطريقة متســاوية ومتفاعلة باللحم الحي  وبالصواريخ يف آن 
معا، ليفهم االرسائييل أن الشــعب الفلسطيني ال ميكن أن يقبل 
االحتالل ألي بقعة من  هذه االرض، وليفهم أيضا أن القدس هي 
قدس األقداس كل الفلسطينيني معها، وحارضون للتضحية يف 
 ســبيلها، بل كل شــعوب املنطقة والعامل من املؤيدين واملحبني 
تجاه فلسطني، هؤالء  للمقاومة ومن الذين يؤمنون بالبوصلة ب
مكاننا أن نقول  جميعا يف خندق واحد ويف صــف واحد، لعل ب

اليوم إن معادلة جديدة تصنع يف فلسطني، وإن موضوع القدس 
أخذ اليوم بعده الفلسطيني بكل ما للكلمة من معنى، خالفا لكل 
تحركات التطبيع التــي قادها العدو االرسائييل ومعه امريكا، بل 
ميكن أن نقول اليوم إنها مراســم دفــن التطبيع بالدماء الحية 

وبعطاءات الشهداء«.
وتابع »أنظروا اليوم اىل الخزي الذي تعيشــه أنظمة االستبداد 
يف منطقتنــا، فهي ال تقوى عى الكالم وال تســتطيع إتخاذ أي 
موقف يف الوقت الذي نرى شــعوب هذه البلدان تنتفض وتتحرك 
وترصخ باسم القدس وفلســطني، وهذا عنوان مهم بأن القضية 
ا  مع املقاومة الفلســطينية، مع  حيــة. وأكد أننا كحزب الله دا
جهاد الشعب الفلســطيني، مع تحرير القدس، نحن معهم دعام 
ا ســنقوم بواجباتنا كام  وتأييدا ومســاندة  يف كل الطرق، ودا
تفــرتض علينا الخطوات واملراحل املختلفــة، من هنا نؤكد أن  ما 
يقوم به الشعب الفلسطيني وقيادته الحية هو محل دعم وتأييد 
ونــرصة، ويف النهاية نحن مؤمنون بــأن  املقاومة هي الحل وال 
حل آخر غري املقاومة، نحن ال نراهن ال عى أمريكا  وال عى الدول 
ك الذين يتحدثون عن التسويات، نحن نراهن  الكربى وال عى أول
عى الشباب الفلسطيني  الحي من الرجال والنساء الذين يتحركون 
بحيوية وحرارة وقوة، كل من يقول اليوم إنه مع فلسطني يجب  أن 
يكون مع املقاومة، نحن معكم وإىل جانبكم، وان شاء الله النرص 

حليف هذه القضية الرشيفة املقدسة فلسطني والقدس«.
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هل باتت موسكو العباً أساسياً على الساحة اللبنانية؟  ــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ليـ ــى الت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدا غـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أحـ
هيام عيد

خــالل  ومــن  يرتقــب 
يتناقلها  التــي  املعلومــات 
املقّربــون من موســكو أن 
اً  الدور الــرويس ال زال قا
وحــارضاً، ووفق املعلومات 
الوحيد  يكــون  قد  املؤكدة، 
لجملــة  آن  يف  والفاعــل 
معطيات وظــروف إقليمية 
أساسياً  العباً  أبقته  ودولية 
عى الســاحة اللبنانية، يف 
ظل ابتعــاد الواليات املتحدة 
األمريكيــة عــن األجــواء 
دورها  وحــرص  اللبنانيــة 
الحدود  ترســيم  يف عملية 
البحرية مع إرسائيل، وصوالً 
باتت  إىل فرنســا، بحيــث 
مبادرتها يف عامل النســيان 

نظراً لصعوبة تنفيذها، عى الرغم مــن الزيارتني املتتاليتني 
للرئيس إميانويل ماكــرون إىل بريوت ولوزير خارجيته جان 

إيف لودريان ومستشارين آخرين.
ويف الســياق، تكشــف املصادر املتابعة لهذا الحراك، بأن 
اللقــاء األخري يف باريس والذي جمــع نائب وزير الخارجية 
الرويس ميخائيل بوغدانوف وكبار املستشارين يف اإلليزيه، 
وال ســيام املعنيني بامللــف اللبناين، فذلــك خل إىل جملة 
عناوين وقرارات قد تــربز معاملها خالل األيام املقبلة لناحية 
اإلقرار بالدور الرويس الذي بات أساسياً، وإن كانت موسكو 
تؤكد عى دعمها للمبادرة الفرنســية، لكن املسؤولني الروس 
يشــريون ألصدقائهم يف لبنان بأنها باتت مســتحيلة، حتى 
أن الفرنسيني أضحوا غري متحّمسني لها كام كانت الحال يف 
املراحل السابقة، وبناء عليه، هناك عملية تقاسم أدوار عى أن 
تبقى املبادرة موجودة، يف حني أن العاصمة الروسية هي من 
ســيتوىل الضغوطات عى أصدقائها يف املنطقة ويف لبنان 
عى وجه الخصوص، وذلك عى خلفية عالقاتها الطيبة مع 
إيران وسوريا، األمر الذي يســاعد يف تنقية األجواء وتدوير 
الزوايا، وصوالً إىل الزيارات التي ســيقوم بها يف وقت قريب 
جداً عدد من املرجعيات السياســية والحزبية اللبنانية، ومن 

كافة اإلتجاهات العقائدية والطائفية.
لفات املنطقة،  وتضيف الفتة إىل أن بوغدانــوف، املولج 
وتحديداً لبنان وســوريا كان بصدد زيارة لبنان منذ أشهر، إال 

أنه أرجأها يك ال يقال أن موســكو تتدخل بالشــأن اللبناين، 
ا  ومن ثم أراد أن يأيت وتكون هناك حكومة قد تشــكّلت، إ
اليوم، وبعدما بلغت األوضاع حالة خطرية عى املســتويات 
ن نائب  سوأ، ف السياســية واألمنية واإلقتصادية، وتداركاً ل
ا ميلكه من معطيات ومعلومات  وزير الخارجية الرويس، و
نه قد  ، ف ومخاوف من بلو لبنان درجــة اإلنهيار والفو
يزوره لحض األطراف اللبنانية عــى ترسيع عملية التأليف، 
ا الفرنسيني وواشنطن  وهنا، يشار إىل أن موســكو ال 
وســواهم بحكومة أخصائيــني، بل ومن خــالل معرفتها 
انــع بأن تكون مطّعمة  بخصوصيــة وواقع البلد، فهي ال 
سياسياً تسهيالً للحّل، وذلك يف ظل ما يشهده من انقسامات 
وخالفــات وترد معي قد يصل إىل بلو الشــارع وإحداث 
ا توصله إىل مــكان يصعب عى  عمليات شــغب، والتي ر

الجميع الحقاً لجمه.
وختمت املصادر نفسها، مشرية إىل أن األسبوعني املقبلني 
الت  يعتربان مفصليني عى خط اإلتصاالت الدولية، وسط تسا
عن الربودة األمريكية، وحيث يؤكد أكرث من متابع أن لبنان مل 
يعد أولوية، وال ســيام يف هذه الظروف بالنسبة لواشنطن، 
ما يتامهى مع غيــاب الجّدية الفرنســية املطلوبة وفرملة 
مبادرتها، مام يتيح ملوســكو أن تلعــب دوراً محورياً بارزاً، 
ا القلق ينتاب الجميع من  وهذا ما ستكشفه األيام املقبلة، إ
هذا الوقت الضائع الــذي قد يؤدي إىل اضطرابات وتظاهرات 

وفو عى إيقاع التدهور املريب مالياً ومعيشاً واقتصادياً.

فادي عيد

املعلومات  وفــق  يتوقع 
املعنيــني  مــن  املتداولــة 
وال  الحكومــة،  بتأليــف 
السياسية  املرجعيات  سيام 
تعــود  أن  والحزبيــة، 
اإلتصاالت واملشاورات خالل 
ظل  يف  املقبلة،  الســاعات 
أجــواء عن لقــاء قد يجمع 
رئيس املجلــس النيايب نبيه 
بري والرئيس املكلف ســعد 
الحريــري وذلك عى خلفية 
العرض الذي سيطرحه بري، 
بحيث تم تنسيقه مع رئيس 
اإلشرتايك  التقدمي  الحزب 
وليــد جنبالط، الــذي أعاد 
فتح القنوات واإلتصاالت مع 
اإلتصال  خالل  من  الحريري 

الذي أجــراه النائب وائل أبو فاعور قبل مغادرة الرئيس املكلف 
إىل الخارج.

أما السؤال املطروح، هل سيقبل رئيس الجمهورية ميشال 
عون ورئيس »التيــار الوطني الحر« جربان باســيل بخطة 
بري هنا، تؤكد مصادر سياســية عليمة، أن عون وباســيل 
يف أجواء هذه املبادرة من خالل كثافة اإلتصاالت التي أجريت 
معهم من قبل »حزب الله«، ولكن حتى اآلن ليس هناك من أي 
خرق، وأجوائهام توحي باســتمرار التصلّب والرفض، وعليه، 
كشف مرجع ســيايس يف مجالســه باألمس، أن التطورات 
الدراماتيكية يف فلسطني، ووضع املنطقة عى وجه التحديد، 
أعادا خلط األوراق من جديد، وباتت األمور مغايرة عام كانت 
عليه لناحية التكليف والتأليف، والوضع السيايس واإلقليمي 
بشــكل عام، ما يســتدعي حكومة تتالءم مع هذه األوضاع 
املســتجّدة والبالغة الخطورة، أكان عى صعيد الرئيس العتيد 
ة مخاوف  عنى أوضح،  للحكومة، أو نوعية الــوزراء، و
مــن أن تنعكس تطورات املنطقة، وتحديداً الحرب املســتعرة 
يف فلســطني عى الداخل اللبناين يف حال استمرت األعامل 
امليدانية ملتهبة، إذ يرى املرجع املذكــور، أن ما يحصل اليوم 
يف غزة مــن املؤكد أنه ســيقلب الواقع الحايل رأســاً عى 
عقب، إن عى صعيد املفاوضــات الجارية يف فيينا، وصوالً 
نأى عن هذه  إىل أحداث املنطقة برّمتهــا، ولبنان لن يكون 
التحــّوالت واملتغرّيات من خالل واقــع املخيامت، إىل أحزاب 

وتيارات عى صلة وثيقة بالتنظيامت الفلسطينية، وإن كان 
هناك، وفق معلومات وثيقة، مساعٍ بُذلت وال زالت جارية من 
أجل التهدئة وضبط الوضع، وعلــم أن قيادة »فتح« املركزية 
تتواصل مع القيادة يف لبنان ألجل بقاء األمور مستقرة ودون 
ة تنسيق  أي إشــكاليات مع الدولة اللبنانية، ولهذه الغاية 
مع الجيش اللبناين وحركة »فتح« عى مســتوى املخيامت، 
منعاً ألي دخول عى الخط من قبل جهات تسعى إلحداث بلبلة 

ورشخ بني السلطتني الفلسطينية واللبنانية.
ن اإلتصاالت التي ســتجري بني  من هــذا املنطلق، فــ
القيادات السياســية لتأليف حكومة قد تكون للتهدئة، ألن 
التأليف دونه صعوبات كبــرية، وبالتايل، أن التطّورات يف 
القدس وغزة تطغى عى ما عداها، واملجتمع الدويل منهمك 
من أجل التهدئة ووقف هذه الحرب، ما يعني أن لبنان ليس 
أولوية لديه يف هذه الظروف اإلستثنائية، وال سيام لجهة 
تشكيل الحكومة، إذ، وقبل أحداث فلسطني، مل يتمكن وزير 
خارجية فرنســا جان إيف لودريان مــن التوصل إىل أية 
إيجابيات، ال بل كانت زيارته فاشلة بامتياز، ومن الطبيعي، 
وفــق املعلومات التــي نقلها املواكبون ملســار اإلتصاالت 
الداخلية، فقد بــات الوضع أكرث صعوبة وتعقيداً عى غري 
صعيد، ال سيام وأن حجم الخالفات بني رئيس الجمهورية 
والرئيــس املكلّف وصوالً إىل »التيــار الوطني الحر« وتيار 
ة  »املســتقبل«، بات حجمه كبرياً، وعى هــذه الخلفية 

استحالة ألي تقارب بينهام يف هذه املرحلة.

ـــــــــــــــة بالفطـــــــــــــــر  بـــــــــــــــر يتلقـــــــــــــــى اتصـــــــــــــــاالت ُمهن

مة: البلد ال يحتمل انتظار االستحقاقات املقبلة ع

ــد ــل ــب ــاذ ال ــ ــقـ ــ ــاس: املـــــطـــــروح كـــيـــفـــيـــة إنـ ــ ــحـ ــ نـ
ــت هــــــــي املــــهــــم ــ ــسـ ــ ــيـ ــ واألســـــــــــمـــــــــــاء لـ

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اتصاالت 
ة بعيد الفطر، أبرزهــا عى التوايل رئيس  مهن
حكومة ترصيف األعامل حســان دياب، الرئيس 
أمني الجميل، الرئيس املكلف تشــكيل الحكومة 
سعد الحريري، الرئيســان نجيب ميقايت وفؤاد 
الســنيورة، البطريرك املــاروين الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي، بطريرك انطاكيا وسائر 
املــرشق للــروم االرثوذكس يوحنــا اليازجي، 
امللكيني  بطريرك انطاكيا وســائر املرشق للروم 
الكاثوليك يوســف العبيس، مرتوبوليت بريوت 
للــروم االرثوذكس املطران الياس عودة، شــيخ 
عقــل طائفة املوحديــن الدروز الشــيخ نعيم 
حســن، نائب رئيس املجلس االسالمي الشيعي 
االعى الشيخ عيل الخطيب، نائب رئيس مجلس 
النواب اييل الفرزيل، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيرة الدفاع يف حكومة ترصيف األعامل زينة 

عكر، رئيــس كتلة »الوفــاء للمقاومة« النائب 
محمد رعد، رئيس »تيار املردة« الوزير الســابق 
سليامن فرنجية، رئيس حزب الطاشناق هاغوب 
بقرادونيان، حاكم مرصف لبنان رياض سالمة، 
رئيــس مجلس القضاء االعى القايض ســهيل 
اللبناين -  االعى  للمجلــس  العام  االمني  عبود، 
الســوري نرصي خوري، االمــني العام لالتحاد 
الربملــاين العريب فايز شــوابكة، وزراء ونواب 
حاليون وسابقون وسفراء معتمدون وفاعليات 
واغرتابية  وقضائية  وروحية  وسياسية  حزبية 

واقتصادية وبلدية واختيارية.
ة من رئيس مجلس الشورى  وتلقى برقيات مهن
العامين خالــد بن هالل بن نــا املعويل ومن 
رئيس املجلس الوطني االتحادي يف دولة االمارات 
ساء برملانات  العربية املتحدة صقر غبا ومن ر

عدد من الدول العربية واإلسالمية والدولية.

اعترب النائب فادي عالمة أن »املشكلة األساسية 
التي تحول دون تشــكيل الحكومــة هي العناد 
والتشبث يف بعض املبادىء والسياسات التي تخلق 
جوا من الحدة والنكد السيايس«، الفتا اىل أنه »لو 

تم تطبيق الطائف كام هو ملا كنا هنا اليوم«.
وقال يف حديث اذاعي »إن املبادرة الفرنســية 
مل تأت من الخيال بل مــن صميم الواقع اللبناين 
بعد اجتامع مع جميع األطراف«، مشــريا اىل »أال 
خيارات اليوم غري هذه املبادرة فهي خارطة طريق 

يجب التمسك بها حتى النهاية«. 
ولفت اىل أن »البلد ال يحتمل انتظار االستحقاقات 
املقبلة«، وقال »إن الرئيس نبيه بري وكام يعرف 
ا يدير محركاته يف الوقت املناسب ليضع  عنه دا

املشكلة عى املسار الصحيح، وهو لن يقرص يف 
سبيل تفعيل عملية تشكيل الحكومة«.

وعن تفعيل حكومة ترصيف االعامل، رأى 
عالمة أنه »يف ظل الوضع الذي يعيشه لبنان 
هناك دور أســايس ميكن للحكومة أن تقوم 
بــه وال أحد مينعها من تنفيذ شــبكة األمان 
االجتامعي إال أن العديد من الوزارات غائبة عن 
السمع كليا«، مشريا اىل أن »التحدي الكبري هو 

تنفيذ االصالحات االساسية«.
وأشــار اىل أن »الواقع االستشفا صعب 
جدا واالستشفاء سيصبح حكرا عى األغنياء«، 
معتربا أنه »يجب تأمــني التمويل من الخارج 

الستمرار القطاع«.

أكد النائب نقــوال نحاس، يف حديث تلفزيوين، 

»أن أحداً مل يفاتح رئيس الحكومة الســابق نجيب 

ميقايت من أجل تويل رئاســة الحكومة املقبلة«، 

الفتــاً »إىل أن املطــروح هو كيفية إنقــاذ البلد 

واألســامء ليســت هي املهم، بل املرشوع والنهج 

وطريقــة قيادة البالد إىل األمــام«، موضحاً »أن 

ساء الحكومات الســابقني مستمرين بدعمهم  ر

لرئيس الحكومة املكلف سعد الحريري«.

تعاين معاناة  البــالد  »أن  وأوضح نحاس 

كبرية منذ اإلنفجار الذي وقع يف مرفأ بريوت 

يف الرابــع من آب املايض«، مشــرياً »إىل أن 

األمور بل يعقدها«،  الوقت ال يســهل  عامل 

الفتاً »إىل أن رئيس املجلس النيايب نبيه بري 

اً، لكن املشــكلة داخلية وليست  يحاول دا

مساعدة  كيفية  يف  التفكري  ويجب  خارجية 

اللبنانيني عى العيش بكرامة ».

دريـــــــــــــان فـــــــي خــــطــــبــــة الـــــعـــــيـــــد: نـــخـــشـــى 
ــورة الــجــيــاع ــ ــى ثـ ــ د إل ــ ــ ــاعــي يـ ــم ــت ــف اج ــن عــن مـ

ألقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خطبة عيد 
الفطر الســعيد يف جامع محمد األمني يف وسط بريوت، وأم املصلني، 
وتوجه يف خطبــة عيد الفطــر اىل اللبنانيني، قائال »إذا كنا نشــيد 
باملحســنني يف رمضان وغري رمضان، ويف فلســطني ولبنان، وسائر 
ديار العرب واملســلمني ونحن نشهد لهم وبهم باعتبارهم قوى العزمية 
نه يكون علينا أن نشــهد أيضا عى املقرصين  واملواســاة والكرامة ف
واملشاركني يف صنع األزمة الكربى، التي يعانيها اللبنانيون جميعا. يف 
طليعة الذين ينبغي أن نشهد عليهم، العاملون يف الشأن السيايس العام، 
الذين خذلوا مواطنيهم خذالنا شــديدا حني انغمسوا يف الفساد، وحني 
حالوا دون تشــكيل حكومة قادرة عى إيقاف االنهيار، وإعادة االعامر، 
والذهاب إىل املجتمع الدويل، من أجل املســاعدة، هؤالء السياســيون 
مسؤولون ومدانون من طريق االنغامس يف الفساد الذي صار وباء أفظع 
من وباء كورونا. وطريق منع الخري، ومنع عمل املؤسسات الدستورية، 
واالنحدار إىل مستويات دنيا من مخالفة الدستور، ومن رضب القضاء، 
ة، لن ينساها لهم الشعب،  والتفرقة بني املواطنني. كل هذه األعامل السي

الذي انكشــفت أمامه نزعات السياســيني، الذين انهمكوا يف االعتناء 
صالحهم عى حساب الناس، وحساب استقرار لبنان وسمعته. والرأي 
العام يتساءل معنا أيضا، أين نتائج التحقيقات يف انفجار مرفأ بريوت 
كل تأخــري يف هذا امللف هو نقطة ســوداء ووصمة عار يف مســرية 
الوطن. إن ما نشــهده من أزمات تلو األزمــات، وآخرها تهديد املواطن 
بانقطاع ما تبقى من بعض ســاعات التغذية الكهربائية، ونتساءل هل 
سيبقى الصمت سائدا حتى يتحول لبنان إىل العتمة الشاملة، وانطالقا 
ننا نبدي خشــيتنا من انفجار أو عنف اجتامعي ، يؤدي إىل  من ذلك، ف

ثورة الجياع، التي ال تبقي وال تذر، وحينها ال ينفع الندم ». 
وتابع »املبادرات الداخلية والخارجية لتشكيل حكومة اختصاصيني 
غري حزبيــني، مل تثمر حتــى اآلن، فالعراقيل والعقبــات التي وضعت 
ة، ويبدو  وتوضع يف وجه الرئيس املكلف تأليف الحكومة، ما زالت قا
أنها مستمرة بشكل ممنهج، وال يوقف االنهيار والخراب الذي نعيشه، إال 
والدة حكومة تعالج الفســاد واالهرتاء الذي مل يشهده لبنان عى مدى 

عقود، وتقوم باإلصالحات املطلوبة، وأي كالم آخر هو خداع للناس.

العراقيل التي توضع
الت قائمة  بوجه الحرير ما 

ن: أحذر السلطة من عدم املراهنة على سكوت الناس  أحمد قب
الشــيخ أحمد قبالن  املمتاز  الجعفري  املفتــي  ألقى 
خطبــة عيد الفطر، بعدما أدى صالة العيد يف مســجد 
اإلمام الحســني، يف منطقة بــرج الرباجنة، جاء فيه 
»ندعو يف هذه اللحظات التاريخية لبلد مأزوم، أن نكون 
يدا واحدة، وموقفا واحدا، يف مواجهة الظلم بشــخ 
الظامل، وضد الفساد بشــخ الفاسد، وضد من نهب 
األبواب  فاالســتحقاقات عى  الناهب،  البلد بشــخ 
وبخاصة االنتخابية. فلــذا ومن املوقع الديني واعتامدا 
عى ما روي عن النبــي من أحب ظاملا فهو ظامل، ومن 
أعان ظاملا فهو ظامل، ومن جري صوته لظامل فهو ظامل، 
ومن كانــت تبعيته لظامل فهو ظامل، ومن ســكت عن 
ظامل فهو ظامل، إال ما يشــرتط الله من قول أو فعل أو 
ســكوت. وكمشهدية للواقع الســوداوي الذي نعيشه، 
من هنــا نقول إن البقاء بال حكومــة يعني إنهاء البلد 
، حكومة  الذي بات بحاجة ماســة إىل حكومة طوار
توقف هــذا االنهيار املرعب، ألنه ال إنقاذ قبل االنتخابات 
النيابية، التي ســتكون مفصلية هذه املرة، وســيختلط 
فيها الدويل باإلقليمي واملحيل بشكل ال سابق له، فالبلد 

إقليميــا ودوليا تحت الطاولة وليــس فوقها، وحتى لو 
وضع فوقها ال تتوقعوا الكثري، ألن لبنان عقدة إقليمية 
دولية، تتقاطعه أكرث امللفات الحساسة دوليا وإقليميا«.
وتابع »كتحذير استباقي، يجب أخذه عى محمل الجد، 
أقول ال تراهنوا عى سكوت الناس، ألنه جمر تحت الرماد. 
وأنصح الســلطة بعدم اللعب برغيــف الناس وحاجاتها 
األساســية، ألنها آخر مصايف صرب الناس. والوضع اآلن 
حبــس أنفاس، وأي خطأ يتعلق بحاجــات الناس لن مير 
بسالم، فاألمن والسلم األهيل وعدم الفو وحامية البلد 
مير جربا بحاجــات الناس وتأمينها. ونصيحتي ال تحرقوا 
البلد بحرق أســعار النفط والغاز والدواء والغذاء، ألن أي 
ا فيه. إن املطالبات  حامقة يف هذا املجال ستحرق البلد 
األمريكية األوروبية واحدة، والعني عى التطبيع، وتغيري 
قوة التوازنات يف املنطقة، وحجر األساس يف السياسات 
األمريكيــة يف املنطقة مير أوال وآخــرا بحامية تل أبيب 
وتكوين قــوة إقليمية تخدم نفوذهــا وجربوتها، والحل 
بالخيارات الكبرية، ألن تجربتنا مع األمرييك مخزية، وال 

يجوز أن يبقى لبنان رهن اللويب املرص عى أمركته«.

ية حان.. واتصاالت ومواقف مع عدلون ودعت شهيد الحدود محمد 

حان يف بلدت عدلون يي  ال ت

عدلــون  وّدعت بلــدة 
الجنوبية ابنها الشهيد محمد 
طحان الذي استشــهد أمس 
اللبنانية-  الحدود  عند  االول 
الفلسطينية خالل تنفيذ عدد 
من الشبان وقفة احتجاجية 
تضامناً مــع القدس وغزة. 
بالزغاريد  جثامنه  واستقبل 
ونــرث األرز. وُحمــل نعش 
طحان عى األكــّف وُرددت 
يف األرجــاء عبــارة »أهالً 

وسهالً بالعريس«.
تشييع  مراســم  وخالل 
عدلون،  بلدتــه  يف  طحان 
أكد عضــو املجلس املركزي 
يف  حزب الله   الشــيخ نبيل 
قــاووق أن »قتــل العــدو 
اإلرسائييل للشــهيد محمد 
طحان عــدوان عــى كل  

لبنان«، معتربا أن »صواريخ  املقاومة اليوم تصيب 
كل اتفاقات التطبيع قبل أن تصيب  تل أبيب. وأشار 
إىل أن انتصارات املقاومة اليوم تصنع فجراً جديدا 

مة«. ل
وأشــار قاووق إىل أننا »من أرض الجنوب نجدد 
العهد والوفاء لفلســطني وشعارنا دوما عالقدس 

رايحني«.
وكانت قد تكشفت خالل الساعات املاضية هوية 
أحد الشــبان الذين قضوا عند الحــدود اللبنانية- 
أن  بعد  املطلــة،  مقابل مســتوطنة  اإلرسائيلية، 
حاولت مجموعة محتجني اجتياز السياج الفاصل 
البلدين، ما دفع الجيش اإلرسائييل إىل إطالق  بني 

النريان.
وتبني أن محمد طحان، البالغ من العمر 21 عاما، 
عنرص يف حزب الله، فيام مل يتضح مصري الجريح 

الثاين ومدى خطورة إصابته.

 بيان حزب الله 

وكان صدر عن حزب الله البيــان التايل »نعى 
حزب الله اىل اهله وشــعبه الشهيد املجاهد محمد 
قاســم طحان شــهيد عى طريق القدس والذي 
والتظاهرات  الوقفات  اثناء مشاركته يف  استشهد 
الشعبية عى الحدود اللبنانية الفلسطينية تضامًنا 
ودعــاًم لقضية القدس ولفلســطني ومجاهديها 
األبطال الذين يســطرون مالحم البطولة والفداء 
ويقفون دفاًعا عن كرامة القدس واألق واألمة 
الشهيد طحان ق عى حدود فلسطني  جمعاء. 
ًجــا بدمائه الطاهــرة ليتوحد مع شــهداء  م

.» فلسطني واألق

 التعازي وادانات 

توجهت العديد من الشــخصيات من عائلة طحان 
املتكررة.  االرسائيلية  االعتداءات  واستنكار  بالتعازي 
ويف الســياق، اتصل رئيس املجلس النيايب نبيه بري 
بوالد الشهيد طحان معزيا ومباركا باستشهاد نجله.

 عكر نطالب املجتمع الدويل

بوقف اعتداءات ارسائيل 

رأت نائبــة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع 
يف حكومة ترصيف االعامل زينة عكر يف بيان 
صادر عن مكتبهــا االعالمي، أنه »إزاء ما يجري 
الفلسطيني ال  الداخل  اللبنانية ويف  الحدود  عند 
بد من التوقف أمام هذه اإلعتداءات الوحشية التي 
تطال العزل مــن املتظاهرين واملدنيني«، مضيفة 
»اذ نشــجب هذه اإلعتداءات والخروقات املتكررة 
عى أرضنا وأجوائنا وحدودنا والتي تعترب خرقا 
للقــرار 1701، نطالب املجتمع الــدويل واألمم 
ورة وضع حد لها والعمل عى وقفها  املتحدة ب

فورا، ومطالبة إرسائيل بعدم تكرار اعتداءاتها«.

 خليل للتمّسك بخيار املقاومة 

شــّدد النائب  عيل حسن خليل ، يف ترصيح عى 
مواقع التواصل االجتامعي، عى أّن »رصاص الحقد 
عند الحدود مع  فلســطني لن يقتل حلم التحرير، 
أو يضع حدا له«، الفتــا إىل أّن »يف ذكرى النكبة، 
يُثبت  لبنان  بالدم أنّه توأم فلســطني بالحفا عى 

القضّية، والتمّسك بخيار  املقاومة ».

 هاشم ما أقدم عليه
العدو اعتداء سافر 

رأى النائب قاســم هاشم 
يف ترصيــح، أن »مــا أقدم 
عليه العــدو االرسائييل يف 
املنطقة الحدودية هو اعتداء 
سافر وانتهاك لكل القرارات 
واملواثيــق الدولية«، مضيفا 
»الشــهيد الطحان ســقط 
لبنان عى طريق  ل ا  د شــهي
القدس ليؤكد مــرة جديدة 
ان الــدم العريب يكتب اليوم 
صفحات الحريــة والتحرر 
واالنعتــاق مــن االحتالل 

وظلمه«.

 مو تحية 
لروح الشهيد 

غرد النائب ميشــال مو عرب حســابه عى 
»تويرت« »تحية لروح الشــهيد محمد طحان الذي 
استشــهد عى أرض الوطن متضامنــا مع أبطال 

واجهة الصلف االرسائييل«. فلسطني 

 عسريان اتصل معزيا 

اتصل النائب عيل عســريان بقاسم طحان، والد 
الشهيد محمد، معزيا. 

 لحود نأمل أن يكون استشهاده 
شعلة تحرير فلسطني 

قال النائب الســابق اميل لحــود يف بيان 
ا قامت به  »ذكرنا الشــهيد محمد ورفاقــه 
مجموعة من الشــباب يف أرنون قبل التحرير 
يف العام 2000، ونأمل أن يكون استشــهاده 
الفلســطينية  االرايض  تحرير  بداية  ة  شــعل
أراضيهم«، مضيفا  الفلســطينيني اىل  وعودة 
»ولعل استشهاد محمد واستشهاد املدنيني يف 
داخل األرايض املحتلة، يشــكل درســا للعرب 
املطبعني ليدركوا أن هذا العدو مل يتغري وهو ال 

يفهم إال لغة املواجهة«.

 البزري حيا الشهيد طحان  

حيا الدكتور عبد الرحمن البزري بطوالت الشعب 
الفلسطيني وتضحيات شهدائه وصموده يف وجه 
العربية  العدوان اإلرسائييل. كام حيــا الجامهري 
التي تحركت يف بلدان عدة دعام لفلسطني وأهلها، 
مؤكــدا أن »الشــهيد طحان هو شــهيد القضية 

الفلسطينية والدفاع عن سيادة لبنان«.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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؟ جيل االنتخابات النيابية تحت جن التطورات  تمرير ت

ال قرار بفت »جبهة الجنوب« والتحركات عفوية
استنفار للمقاومة والجي ومنع تجاو السياج

عي بو عي

بعد نحو سنتني عى الوضع املأساوي يف البلد يطرح البعض 
اجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهناك الكثري من املعطيات التي 
ثابة كابوس للجميع من دون اســتثناء،  تجعل االنتخابات 
بدأ ان االنتخابات  ن فيهم الشعب نفسه، ومع التســليم 
لن تفرز بأّي حال من االحوال تغيرياً جذرياً للوضع السيايس 
والخيارات السياسية، بل قد تؤثر فقط يف بعض املقاعد التي 
لن تؤثر يف املســار الســيايس العام وإنتاج سلطة تنفيذية 

جديدة تنقل البلد من ضفة االنهيار اىل مرحلة االستقرار.
وترشح أوســاط نيابية حالية هذا الطــرح لتقول  أنه ال يبدو 
الحامس ظاهــراً عى اي طرف من اللبنانيــني، صحيح ان هناك  
القليل من النواب قدموا اســتقالتهم، ولكنهم مستعدون لخوض 
االستحقاق مجدداً ويف اقرب فرصة ممكنة، وهو ما ظهر جلياً يف 
التحضريات لالنتخابات الفرعّية التي ال يزال مصريها مجهوالً، هذا 
الالحامس لالنتخابــات يقابله حامس زائد يف االعالم ومطالبات 
يومّية يف العلن بوجوب اجرائها، فيــام يتّم العمل يف الرّس عى 

تقويض هذا االمر واحباط كل املحاوالت الجّدية يف هذا املجال.
 وتضيف االوســاط أنه مع تكرار التأكيد عى اّن الدّفة لن 
تتغري بشكل كبري لصالح خط ســيايس عى آخر، وسيبقى 
الستاتيكو عى حاله تقريباً مع بعض التغيريات املحدودة، اال 
ان القلق عى عدد املقاعد ونسبة النفوذ هي التي تطغى عى 
االحزاب والتيارات السياســية وتجعلها ترج البحث يف اي 
مسعى من شأنه ان يضع العمل عى تقريب موعد االنتخابات 
عى السكة الصحيحة، فالخالف سيستحكم اوالً عى القانون 
االنتخايب  ووجوب تغيريه او تعديلــه بطريقة لن تريض كل 

االطراف حتامً وهو ما ســيؤدي اىل املامطلــة يف اقرار اي 
قانون جديد، ليعود العمل بالقانون الحايل وفق القاعدة التي 

جعلته يبرص النور سابقاً.
وتتخوف هذه االوســاط من محــاوالت التمديد للمجلس 
الحايل نظراً لالوضــاع الراهنة والتحوالت يف املنطقة والتي 
تجعل من الصعب التحضــري لالنتخابات يف ظل وباء صحي 
وإنهيــار مايل ونفاد مال الخزينة، لكنه خيار يبدو انه يالقي 
عنى ان الدول االخرى لن تقبل بالتمديد  فيتــو خارجي عليه 
مهام كانــت الذرائع، ال بل تر بالتعايــش مع اعادة فرز 
السيناريو نفسه من حيث اعداد االحزاب والتيارات السياسية 

يف الربملان، معتربة اياه اقل وطأة من خيار التمديد.
ّ عملية إنتخاب رئيس  وتشري االوســاط بالقول فيام خ
جديــد للجمهورية، فهذه العملية مل تكــن يوما من »صنع« 
مجلس النــواب اللبناين بل وليدة إتفــاق دويل وإقليمي الن 
الجميــع يعلم ان انتخاب الرئيس يف مجلس النواب هو اجراء 
شــكيل فقط، بعد ان يكون قد تم االتفاق عى االســم سلفاً 
وبــر اقليمــي ودويل، ومل يحدث يف التاريــخ اللبناين 
الحديــث اّي انتخاب فعيل لرئيس جمهورية من دون موافقة 

مسبقة عليه من الخارج.
عى أن هذه االوساط تعترب أن املعركة الحقيقية هي داخل 
مجلس الوزراء وعملية تشكيل الحكومة حيث يكمن البعض 
من القرار اللبناين داخلها وحيث الرصاع عى الحص االمنية 
والخدماتية هو الهدف االســايس لهكذا تشكيلة مهام بلغت 
من عمر »الكامل« مطرحا خصوصا أن املجلس النيايب غائب 
الحكومة واعاملها،  عن مامرسة صالحياته واهمها مراقبة 
ولن يغرّي يف املعادالت اذا تم تأجيل  االنتخابات الرئاســية او 

حصول فرا كام شهده لبنان سابقاً، الن السلطة ستكون يف 

تلك الحالة بيد الحكومة مجتمعة وهنا تقع الواقعة الحقيقية 

لكل ما يحاك اليوم يف خبايا تأليف الحكومة وعرقلتها ألشهر 

عدة عى خلفية املنافع املتعددة منها، وستتمكن من تقرير ما 

تريد يف ظل ظروف تعترب استثنائية وضاغطة، وال احد يعلم 

ما سيتخذ عندها من قرارات ومواقف ستعمد اىل ترسيخ نفوذ 

االحزاب والتيارات السياسية املشاركة فيها، وبالتايل تزيد من 

شعبيتها.

عيل ضاحي

ويف اليــوم الرابع للعدوان الصهيوين عى غزة، تحركت جبهة 
الجنوب عرب رسائل امنية وعسكرية وشعبية واعالمية، ان لبنان 
ومقاومته وشعبه ومخيامته ليسوا خارج التضامن مع فلسطني 
واالق وحي الشــيخ جراح ونساء واطفال الشهداء ومقاومي 

غزة عى مختلف فصائلهم وانهم ليسوا مرتوكني لوحدهم.
وتؤكد اوســاط واســعة اإلطالع يف محــور املقاومة لـ 
»الديار«، ان بعد ليلة  »صواريخ القليلة« منذ يومني، والتي مل 
تخرج عن سياق اعالن رد الفعل والتضامن مع غزة وفلسطني 
والتي ال يقف وراءها حزب الله وبغض النظر عن الجهة التي 
تقف وراء العمليــة )باتت معروفة لــدى االجهزة االمنية(، 

واالنطالقة العفوية نحو الحدود الجنوبية يف كفركال.
 والتي أدت اىل ســقوط العنرص يف املقاومة االســالمية 
محمد طحان شــهيداً برصاص الجيش املعــادي، اعيد خلط 
االوراق وتجددت الحســابات السياسية واالمنية والعسكرية 
لدى املقاومــة والتي تتكامل مع املقاومة الفلســطينية يف 
توقيت املعركة مع العدو عى ســاعتها وبتوقيتها وبشــكل 
مباغت للعــدو، وهذا ما حدث مع صلية الصواريخ االوىل من 

غزة يف اتجاه تل ابيب منذ اسبوع تقريباً.
وتكشف االوســاط ان قرار التحرك نحو الحدود الجنوبية 

امس االول مل ينسق بني حزب الله وحلفائه.
واملتظاهرون مل ينسقوا مع اي من قوى واحزاب 8 آذار وال 
مع حزب الله والدعوة اتت عرب مواقــع التواصل االجتامعي 

ويف إطار شبايب ضيق.
وبالتايل مل يكن الشــهيد طحان يف مهمة قتالية، وما قام 
به من إجتياز للســياج الحدودي وتكسريه لكامريات املراقبة 
التابعــة للعدو كان قراراً فردياً رغــم انه عمل بطويل ومحل 

اعتزاز وتقدير من كل املقاومني والرشفاء يف لبنان والعامل.
وتشري االوساط اىل ان ردة فعل الجيش املعادي كان مبالغاً 

فيها )رغم عدم استبعاد اي عمل عدواين من قبله(.
ومل يكن يتوقع املنظمون من الشباب، ان تتطور االمور اىل 

إطالق قذائف دبابات وقنابل 
ورصاص حــي مبارشة يف 
املتظاهرين، كام روى  اتجاه 
املتظاهرين  من  عيان  شهود 
ان جنــود العــدو كانوا يف 
حالة رعب هســتريية، وان 
عند تجاوز الشباب لالسالك 
الشــائكة انكفأوا اىل داخل 
بغزارة  النار  واطلقوا  املواقع 
اصابة  اىل  ادى  مــا  عليهم 
صابة بالغة  الشهيد طحان ب

أدت اىل وفاته الحقاً.
وترددت معلومات اطلعت »الديار« عليها ان الشهيد طحان 
اصيب داخل االرايض اللبنانية وليس داخل فلســطني املحتلة 
وهذا االمر ان تأكد ســيدفع املقاومة اىل الرد عى هذا القتل 

ليضاف اىل عملية الثأر للشهيد عيل محسن يف سوريا.  
والتطــور الثــاين هو محاولة شــبان فلســطينيني من 
املتظاهرين ونجاحهم يف قطع االســالك الشائكة ودخولهم 
اىل داخل فلسطني املحتلة يف منطقة سهل الخيام، فتعرضوا 
ة والرصاص فاصيب 3 منهم  لوابل من القذائف والقنابل املضي
بجروح يف ارجلهم وقد احتموا بالصخور حتى فجر امس اىل 
حني النجاح بسحبهم من املقاومة اىل داخل الحدود اللبنانية.

ار  وتشــري االوســاط اىل ان بعد االحــداث الدامية وإ
املتضامنني مع القدس وغزة من التعبري الســلمي مع االق 
والقدس وغزة والذهــاب اىل الحدود الجنوبية، اتخذت تدابري 
امنية مشــددة ملنع تجاوز اي متظاهر لالســالك الشائكة 
والسياج الحدودي والعبور اىل داخل فلسطني منعاً ، الستهدافه 
وقنصه من قبــل العدو والذي يتحني هذه الفرصة لرد اعتباره 
عى الصفعات التي يتلقاها من املقاومة يف لبنان واملنتفضني 
يف االق ومن املقاومة يف غزة والصمود االسطوري لها.      
وتضيف كام ســجل انتشار عسكري واســع للجيش وتم 
التدقيــق يف هويات الفلســطينيني القادمــني من مختلف 
مخيــامت لبنان نحو الجنوب. وتم منــع عبور من ليس لديه 

ترخي للعبور اىل الجنــوب، اذا يتطلب االمر اذناً خاصاً من 
مخابرات الجيــش يف صيدا الي اجنبي للذهاب جنوباً وصوالً 

اىل الحدود.
يف املقابل تؤكد االوســاط ان املقاومة عى اســتنفارها 
وجهوزيتهــا، رغم التأكيد ان العدو وتاريخياً ويف كل معاركه 
مل يفتح جبهتني يف الوقت نفســه وان قرر بنيامني نتينياهو 
القيام باالمر ومحاولة تنفيس الضغط عنه فهو انتحار وهو 

خيار موجود لدى املقاومة.
ولكنه ضعيف ولذلك سيســعى بدل الذهاب نحو توســيع 
الحرب محاولة االســتنجاد بأي طرف عريب او جويل لوقف 
بات  الحرب مع غزة بعد الخسائر الخسيمة التي مني بها وال
النوعية التي هزت الكيان الغاصب وال سيام الصاروخية التي 

رضبت يف العمق وصوالً اىل تل ابيب وعى مدى 250 كلم.
وتكشف االوســاط ان زيارة وفد حزب الله برئاسة الشيخ 
نعيم قاســم ولقائه بقياديت »حامس« و »الجهاد االسالمي« 
امــس االول، هي زيارة تضامنية ودعــم وتكامل بني قيادات 
محور املقاومة والتأكيد عى جهوزية املقاومة واســتنفارها 
دد للعــدوان او ارتكاب الصهيوين الي حامقة رغم  ملنع اي 
اســتبعاد كل القوى االقليمية والدوليــة واملقاومة ايضاً ان 
تتوســع العمليات من غزة اىل لبنــان، وخصوصاً ان ال قراراً 

بفتح جبهة الجنوب يف اللحظة الراهنة.

» صور ومشاهد من معركة سيف القدس »
ُ املدنيين والتجمعات السكنية استهدا

د. مصطفى يوسف اللداوي

عى مدى ســبعة أيــاٍم متواليٍة يواصــل جيش العدوان 
اٍر وعناٍد، اســتهداف املدنيني الفلسطينيني  اإلرسائييل ب
يف مختلف مناطق قطاع غزة، مســتخدماً أحدث الطائرات 
القتالية وأكرثها فتكاً وتدمرياً، التي تقصف املنازل السكنية 
بأضخم الصواريخ املدمــرة، وتلقي عليها أطناناً من القنابل 
واملتفجــرات، التي تزلزل األرض وترج املنطقة كلها، وتصدر 
انفجاراتهــا الكثرية أصواتاً مرعبًة مهولــًة، وتحدث خراباً 
ودماراً واســعاً، وتقتل وتصيب كل من يوجــد يف دائرتها 
الواســعة، وتتســبب يف ســقوط املباين وتصدع املنازل، 
وتشقق الشــوارع وتحرث األرض، وسقوط أعمدة الكهرباء 
زيق شبكاتها، ما يؤدي إىل انقطاعٍ شامٍل للكهرباء عن  و

مناطق كثرية يف القطاع. 
الصواريخ والقنابل التي يطلقها ويســقطها جيش العدو 
وس الفلســطينيني، صواريخ عمياء  اإلرسائيــيل عــى ر
وقنابل غبية، وأســلحة همجية محرمة دولية، وإن ادعى 
العدو أنهــا حديثة وذكية، وأنها تصيــب أهدافها بدقة وال 
، وأنها تتوخى الحذر وتتجنــب املدنيني، وتبتعد عن  تخطــ
وال  واملستشفيات،  املؤسســات  وعن  واألســواق،  املدارس 
ييٍز العرشات  تتعمد املراكز والتجمعات، فهــي تقتل دون 
من الســكان املدنيني من األطفال والنساء والشيوخ، وقل أن 
تطال املقاومني واملقاتلني، رغم ادعاءات العدو أنه يستهدفهم 
بالقصف، ويالحقهم بطائراتــه وصواريخه، لكن الحقائق 
عى األرض تكذبه والصور الحية واألعداد الدقيقة تفضحه.

فقد بلغ حتى اليوم الســابع من العدوان اإلرسائييل عى 
قطاع غزة، عدُد الشهداء 140 شــهيداً، من بينهم 39 طفالً 
و22 ســيدة، فضالً عن إصابة أكرث من 1040 فلســطينياً، 
إصابة الكثري منهم حرجة وخطرة، وقد ارتكب يف صبيحة 
اليوم الســابع مجزرًة مروعًة بحق أطفاٍل ونساٍء، إذ قتلت 
صواريخه »الذكية« ســتة أطفال وامرأتــني، خالل غاراٍت 
نفذتها طائراته الحربية عى مبنى سكنٍي يف مخيم الشاط 
غرب مدينــة غزة، وقد اعرتف العدو بجرميته مدعياً أنه قتل 
يف الغارة عدداً مــن قادة املقاومة ورموزها، ولعله يعلم أنه 

يهذي ويكذب، وأنه يرجو ويتأمل. 
فام قامت بــه طائراته الحربية ليــس إال جرميًة نكراء 
بحق اإلنســانية، ارتكبها الجيش الذي يدعــي أنه الجيش 
األكرث أخالقية ومناقبية يف العامل، بينام هو جيش همجي 
عدواين، ال يتقن غري التدمري والتخريب، وال يحسن غري قتل 

املدنيني وترويع السكان اآلمنني.
صوُر األطفال تفضحهم، وآثار العدوان يكذبهم، وأشــالء 
أفراد عائلتي »أبو حطب والحديدي« تظهر همجيتهم، وتعري 
حقيقتهم، وتفند روايتهم، فهذا الكيان الذي نشأ عى املذابح 
املروعــة، واملجازر الدمية، ما زال يواصل سياســته ويكرر 
تاريخه، غري مبــاٍل بالقيم اإلنســانية والقوانني واألعراف 
الدولية، فهو اعتاد عى صمت دول العامل، وتواطؤ الواليات 
املتحدة األمريكية والدول العظمى األخرى، التي تســانده يف 
ه يف غيه، وتنحاز إليه  باطله، وتدعمه يف ظلمه، وتنــا

وتدافع عنه.
ه النكراء ويتربأ منها ويتهم  يرتكب العدو اإلرسائييل جرا
الفلســطينية تستخدم  املقاومة  بأن  بها، ويدعي  املقاومة 
املدنيني دروعاً برشيــًة، وتحتمي بهم وتختفي بينهم، وأنها 
تنصب منصاتها بينهم وتطلــق صواريخها من تجمعاتهم، 
وأنها بهذا العمل تعرض سالمة املدنيني للخطر، وتتسبب يف 

قتلهم وإصابتهم.
ولكن الحقيقة أن العدو عاجــز عن الوصول إىل عنا 
املقاومة، وقد أعياه رجالها وأتعبــوه، وتصدوا له وتحدوه، 
فاحتــار بحثاً عنهم، وتحرشجت نفســه جــراء رضباتهم 
ونتيجة فعالهم، وشــعر بالخزي والهوان أمام شعبه وهو 
يعتذر له عن عدم قدرته عى إسكات فوهات النار، والوصول 
إىل منصــات الصواريخ، التي ما فتأت تقصف مدنه، وتروع 
ه قتالً وتدمرياً، لكنه وهو  مستوطنيه، وترد باملثل عى جرا
الجبان الحاقد، األهوج الكاذب، ال يجد غري األطفال فيقتلهم، 
والنساء فيســتهدفهم، والبيوت اآلمنة فيدمرها، فهذا عهده 
وديدنه منذ أن تأســس ظلامً، وزرع بيننا يف مثل هذه األيام 

قبل 73 غريباً شاذاً منبوذاً.
يتبع....

ــى الــــــــحــــــــدود جـــنـــوبـــا ــ ــلـ ــ اتـــــه عـ يـــــ ــــــف تـــــعـــــ ــ كــــــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
الراس مــارون  في  وحري  إسرائيلي  برصا  فلسطينيين  جريحين  سقو 

شهدت منطقة مرجعيون 
بعد  صارمة  أمنيــة  تدابري 
أحداث أمس االول، فقد أغلق 
املؤدية  الطــرق  الجيش كل 
إىل ســهل مرجعيون قبالة 
الداخل  املطلة يف  مستعمرة 

املحتل.
أمس  شــهد  ذلــك،  اىل 
اللبناين  الجيــش  حاجــز 
القاســمية  منطقــة  يف 
خانقــة  ســري   زحمــة 
األمنية  اإلجراءات  بســبب 
التي يتخذها  االســتثنائية 
الجيش حيث يدقق بهويات 
اىل  املتوّجهني  املواطنــني 
الحدود الجنوبية للمشاركة 
يف األنشــطة التــي تقام 

تضامناً مع فلسطني.
وتضارب  تدافع  وحصل 

األمنية  والقوى  الفلســطينيني  املتظاهرين  بني 
محاولتهم  بعــد  فاطمة،  بوابــة  عند  والجيش 
اجتياز الحاجــز املوضوع هناك ملنعهم من املرور 
عرب الطريق املؤدية اىل ســهل مرجعيون حيث 
الحد الفاصل بني البلدين عبارة عن رشيط شائك. 
وقد ارســلت قيادة الجيش تعزيزات اضافية اىل 

املكان.
وبعد الظهر، انطلق 13 باصا من مخيمي نهر 
البارد والبداوي يف الشامل، متوجهني إىل الحدود 
اللبنانية - الفلســطينية، تضامنــا مع القدس 
وقطاع غــزة يف وجه اإلعتــداءات اإلرسائيلية. 
ورفع املشــاركون األعالم الفلســطينية ورددوا 

هتافات داعمة للقضية الفلسطينية.
وأقام الجيش الحواجز ملنع املواكب الفلسطينية 
من الوصــول إىل الحدود اللبنانية وفلســطني 
املحتلــة، بعدما وجهت الفصائل الفلســطينية 
الدعــوة اىل الفلســطينيني املوجودين عى كل 
البارد  نهــر  مخيامت  ومن  اللبنانيــة  االرايض 
والبداوي والرشــيدية وعني الحلوة، التوجه اىل 

الجنوب عى م باصات للمشاركة يف حركات 
احتجاحية عند الحدود تضامنا مع الفلسطينيني 

داخل األرايض املحتلة.
الفلسطينيني اىل  وقد تســللت مجموعة من 
واألرايض  العديسة  بني  الفاصل  الحائط  محاذاة 
الشــبان  حاول  حيث  املحتلــة،  الفلســطينية 
تحطيم السياج الشائك باملطرقة، رافعني األعالم 

الفلسطينية وأعالم حزب الله وإيران.
وعمد بعــض املتظاهرين اىل تســلق الجدار 
الفاصل بني لبنان وفلسطني املحتلة يف كفركال، 
التابعة  املراقبة  وأقدموا عى تكســري كامريات 
للعــدو االرسائيــيل املوضوعة هناك ورشــق 

الحجارة.
باملقابــل، أطلق العدو االرسائيــيل النار عى 
متظاهرين قاموا بتســلّق الجــدار الفاصل عى 
كامريات  بتحطيــم  وقاموا  اللبنانيــة،  الحدود 
املراقبــة املثّبتــة هنــاك وقاموا برفــع العلم 
الفلسطيني وعلم حزب الله عى السياج املوضوع 
فوق الجدار ورشق الحجارة فوق الجدار. وسقط 
جريح من بني املتظاهرين بني العديسة وكفركال 

اإلرسائييل،  العدو  برصاص 
الجــدار  تســلّقهم  بعــد 

الفاصل.
متظاهر  أصيــب  كــام 
بجروح  ثــان  فلســطيني 
والجريحــان هــام محمد 
علو  وفــراس  العويض 
مستشــفى  اىل  نقال  وقد 
الحكومــي  مرجعيــون 

ووضعهام مستقر.
حريق  اندلــع  ذلك،  اىل 
كبري يف مارون الراس اثناء 
تواجــد املتظاهريــن عى 
البعض  واصابة  الحــدود، 

بحاالت اختناق.
شــبان يحاولون اجتياز 

الرشيط الشائك 
نظّــم  وصباحــاً، 
فلســطينيون تحــّركاً يف 
مارون الراس يف ذكرى النكبة وتضامناً مع غزة. 
وأوقــف الجيش اللبناين 4 فلســطينيني حاولوا 

اجتياز الرشيط الشائك.
كام نظّم حزب الله وقفة تضامنية مع الشعب 
الفلسطيني، وذلك يف حديقة ايران ببلدة مارون 
شــاركة عضو كتلة التنمية والتحرير  الراس، 
النائب قاســم هاشــم، معاون مســؤول امللف 
الفلسطيني يف حزب الله الشيخ عطالله حمود، 
ممثل الحبهــة الدميقراطية لتحرير فلســطني 
يف لبنــان عيل فيصل، وعدد من أبناء الشــعب 
يف  الشتات  مخيامت  مختلف  من  الفلســطيني 

لبنان. 
الوقفة التي ُرفعت فيها الفتات منددة بالجرائم 
الصهيونية، تحّدث خاللها هاشــم وقال إن »ما 
يكتبه الشعب الفلسطيني بدمه اليوم، هو معادلة 

جديدة يف تاريخ الرصاع مع العدو اإلرسائييل«.
بــدوره، أكد حمــود »أّن غزّة وكل فلســطني 
الكيان، وســنصيّل يف  ســينترصون عى هذا 

القدس شاء من شاء .«

نقابة املحررين: االعتداء على املحتجين عمل إرهابي
نددت نقابة محــرري الصحافة اللبنانية، 
برج  اإلرسائييل عى  بيان، ب«االعتــداء  يف 
الجــالء يف مدينة غزة، والذي يضم عددا من 
يف  ورأت  والصحافية«،  االعالميــة  املكاتب 
ذلك »عمال إجراميا وإرهابيا ال ميت بصلة اىل 
أنه  الكيان الصهيوين  التي يزعم  الرأي  حرية 

من روادها«.
واعتــربت ان »مثل هذا العمــل الرببري لن 
يطمس الحقائق وال الوجــه اإلرهايب القبيح 
االجرامية  اإلرسائييل ومامرســاته  لالحتالل 
يف قطاع غزة منذ أيام عدة، حيث تقصف قواته 
املدنيني وتغتال األطفال والنساء والشيوخ من 

دون رادع، يف وقــت يتفــرج العامل عى هذا 
العدوان من دون أن يرف له جفن«.

واالتحاد  العرب  الصحافيني  اتحاد  وطالبت 
الــدويل للصحافيــني ب«التحــرك وتكثيف 
الفاعلة  والدولية  العربية  بالقوى  االتصاالت 
للتدخل ووقف هذا العدوان الهمجي، والحؤول 
دون استهداف اإلعالميني والصحافيني الذين 

يقومون بعملهم لنقل الحقائق اىل العامل«.
كام دنت النقابة »العمل العدا اإلرسائييل 
ضد املحتجني السلميني عى الحدود الجنوبية، 
ما أدى اىل سقوط الشــهيد محمد طحان«، 

معتربة ذلك »عمال إجراميا وإرهابيا«. 

يف حاد ناً يعاني من ن اليونيفيل االيطالية أسعفت موا
أقدمــت دورية لليونيفيل 
اإليطالية من القطاع الغريب 
أثناء  لبنــان،  جنــوب  من 
تواجدهــا بالقرب من قرية 
صور،  قضاء  يف  الشربيحة 
مستلقًيا  كان  رجل  ملساعدة 
عارض  بسبب  الطريق  عى 
ونزيف حاد بعد أن كان ينزف 
كثريًا بعد أن لفت شاب انتباه 
الدوريــة إىل أن الرجل كان 
جا  وم األرض  عى  ملقى 

بالدماء. 
وتدخل عى الفور املسعف 
من جنود حفظة السالم يف 
عداد الدورية من مســاعدة 
االسعافات  وتقديم  املواطن 
األولية الالزمة حتى وصول 
وفح  اإلســعاف  سيارة 

الحالة الصحية للمريض. 
ممكًنا  اإلنقاذ  نجاح  كان 
بفضل التعــاون والثقة بني 
يف  الســالم  حفظة  جنود 
املحليني  والسكان  اليونيفيل 

الذين وصلوا إىل املوقع.
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رائف القضاة واملحامون...مواقف و الــقــدس..  على  ــداءات  ــت االع تدين  مــواقــف  النكبة..  ــر  ذك فــي 
يف ذكرى النكبة، توالت أمس املواقف التي دانت ما يحصل يف 
فلســطني املحتلة والقدس، وأكدت الكلامت »أن أرض فلسطني 
ستعود ألهلها مهام طال الزمن، وما يحصل يؤكد أكرث صوابية 

خياراتنا بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني«.

 أرسالن هبة أهل فلسطني
إعالن عودة األرض ألهلها  

عقــد رئيس »الحزب الدميوقراطــي اللبناين« النائب طالل 
را صحافيا قال فيــه »يف مثل هذا اليوم قبل  أرســالن، مؤ
73 عاما وقعت النكبة الكربى... نكبة فلســطني، إن هبة أهل 
فلســطني األبطال، أطفاال ونساء ورجاال وشيوخا، تعلن قيام 
الحد الفاصل والحاســم بأن هذه األرض املباركة ســوف تعود 
ألهلها عى الرغم من حجم املؤامرات والتحالفات املكونة كلها 
من أجل نرصة املرشوع الصهيوين. اليوم نشــعر بأن الزمن بدأ 
يتغــري وبأن رجال هــذا الزمن الجديد هم الذين عرفوا باألمس 
القريب، بأطفال الحجارة... هم الذين امتهنوا الهجوم عى آليات 
الجيش الصهيوين الضخمة، وتســلقها ورشقها بالحجارة. 
إنهم اإلنســان الجديد... الــذي ولد من رحم الظلم والقهر وما 
من قوة يف العامل ميكن أن تقهر هذا اإلنسان الجديد. لذا أقول 
إننا هذه املرة نحيي ذكــرى النكبة ونحن متفائلون... نحييها 
عى إيقاع املعارك التي تؤكد بأن شــعب فلسطني مل يتخل ولن 
يتخى عن أرضه من النهر إىل البحر. ويبدو جليا أمام الجميع 
ة عى  ا هو حقيقة قا أن هذا ليس مجرد شــعار يرفع، وإ

أرض الواقع«.

 الفوعاين ما يحصل يف فلسطني
يؤكد صوابية خياراتنا 

ــة التنفيذية لحركــة »أمل« مصطفى  اعتــرب رئيس الهي
الفوعاين، يف ندوة أن »ما يحصل اليوم يف فلســطني، يؤكد 
أكرث صوابية خياراتنا، يوم كان اإلمام الصدر يحذر من الخطر 
الوجودي للكيان الصهيوين، وهذا ما أرســاه ميثاق حركة أمل 
يف املبدأ السادس فلسطني، األرض املقدسة، التي تعرضت ومل 
تزل لجميع أنواع الظلم، هي يف صلب حركتنا وعقلها، والسعي 
لتحريرهــا أوىل واجباتنا، والوقوف بجانب شــعبها وصيانة 

مقاومته والتالحم معها رشف الحركة وإميانها«.

 بهية الحريري ما يتعرضون له
جرمية بحق اإلنسانية 

جددت رئيســة  » كتلة املســتقبل«  النيابيــة النائبة  بهية 
الحريري، يف بيان، باملناســبة، التأكيد عى أّن »ما يتعرّض له 
الشــعب الفلســطيني عى مرأى من العامل أجمع، هو جرمية 
مســتمرّة بحّق اإلنســانّية، ويرتّب عى  املجتمع الدويل  اتخاذ 
موقف عاجل يضع حدا لهذا العدوان، وينرص الحّق الفلسطيني 
انتصاًرا ملا تبّقى من عدالة يف هذا العامل«. ووّجهت تحّية إىل 
»أهلنا يف كّل مدينة وبلدة فلسطينّية، يسطّرون كّل يوم مالحم 
الصمود والعزّة، ونشّد عى يد كّل أم وأخت وزوجة فلسطينيّية 
صامدة مرابطة يف  القدس أو غزة، أو قّدمت إبًنا أو شــقيًقا أو 

زوًجا شهداء ألجل فلسطني«.

وذج فريد  تيمور جنبالط 
يف التمسك بالهوية 

غــرد رئيس »اللقاء الدميقراطي« النائب تيمور جنبالط عرب 
»تويرت« »يقدم الفلسطينيون يف نضالهم الصورة األجى لحق 
وذج فريد يف التمسك بالهوية واالنتامء  اإلنسان بالحياة. هم 
واألرض، وتقديــم التضحيات الهائلة ألجل ذلك. فيام إرسائيل 
تقــدم الصورة األفظــع إلرهاب الدولة. فالتحية لفلســطني 

وشعبها األيب«.

 سعد االنتفاضة واملقاومة
تضعهم عى طريق التحرير 

ي النائب  أسامة  اعترب األمني العام للتنظيم الشــعبي النا
ار   ســعد، يف ترصيح عرب مواقع التواصل اإلجتامعي، أن »إ
الشــعب الفلســطيني  عى الصمود وتأكيد وحدته الوطنية 
تحت رايــة  املقاومة  واالنتفاضة ســوف يفتح أمامه اآلفاق 
لتحقيق إنجازات كربى عى طريق التحرير وإستعادة حقوقه 

الوطنية«.

 الح الدفاع عن القدس واجب الهي 
أكد الرئيس ســليم الح يف ترصيــح، أن »انتفاضة كل 
فلســطني شكلت سدا مانعا الي تهجري قرسي جديد والقضية 
الفلســطينية ســتبقى حية أبد الدهر وإن جذوة االنتفاضة 
ة ولن تنتطف حتى طرد االحتالل الصهيوين  ســتبقى مضي
وتحقيق تحرير فلســطني كل فلســطني مهــام طال الزمن، 
وتواطــؤ بعض االنظمة العربية بتطبيع مذل مع كيان هجني 
برام صفقات ســالم جميعها محكوم عليها بالفشل النها  أو ب
أتت من فوق إرادة شعب فلسطني وباالتفاق مع احتالل باطل 
مجرم وعنرصي عدو لالنسانية اغتصب الحق يرفض االعرتاف 

بالحقوق الفلسطينية«.

وختــم »إن ضاعت القدس ضاعت فلســطني، وإن ضاعت 
فلســطني ضاعت االمة العربيــة وكرامتها وكيانها، فالقدس 
هي نبض القضية الفلســطينية وروحها، والدفاع عنها واجب 
إلهي ترخ له االرواح. لقد أثبت الشــعب الفلسطيني أنه هو 
صاحب القرار وصاحب الدار واالرض والهواء وتبقى له الكلمة 
الفصل مهام تكالبت عليه قوى الطغيان، قلوبنا معكم والشعب 

العريب االصيل معكم وداعم لكم«.

 االشرتايك التحية للنبض العريب
الذي يثبت ان فلسطني قضية واحدة  

أعرب الحزب التقدمي اإلشــرتايك، يف بيان، عن »أســمى 
آيات التقدير والتضامن مع الشــعب الفلسطيني املناضل يف 
معموديته املســتمرة يف القتال ألجل حقوقه املرشوعة التي 
ميعن االحتالل االرسائييل يف رضبها وانتهاكها عرب االعتداءات 
املتواصلة بأبشــع أســاليب الحرب والعدوان، وسط التخاذل 

والصمت العاملي والعريب الذي يقتل الفلسطينيني مرتني«.

ووجــه تحية موصولة اىل »النبض الشــعبي العريب الذي 
يعكس روح التضامن واالنتصار الحقيقية لقضية فلســطني، 
ا حصل عرب الحدود الجنوبية للبنان وعرب الحدود  وقد تجلت 
األردنية وعرب تحركات مناطق عرب 48 والجوالن املحتل، والتي 
تثبت كلها أن فلسطني قضية واحدة حية يف وجدان كل العرب 

تجمعهم حول هدف أسمى ال ميوت«.

 »التوحيد العريب« للوقوف
بجانبهم ودعمهم  

علقــت أمانة االعالم يف حــزب »التوحيد العريب«، عى ما 
يحصــل يف فلســطني املحتلة والقــدس، داعية يف بيان إىل 
»الوقــوف صفا واحدا خلف الشــعب الفلســطيني املناضل 
ومقاومته بوجه آلة الدمار اإلرسائييل وكل محاوالت االعتداء 
عى قدسية املسجد األق أو النيل من الهوية العربية ملدينة 

القدس ومقدساتها«.

وإذ أشــاد بـ »دول العامل املؤيدة لحق الشــعوب يف تقرير 
مصريها وشــعوب العامل وبخاصة الشعوب العربية التي ما 
انفكت عن نرصة الشعب الفلسطيني وتقديم التضحيات«، دعا 
اىل »التضامن والتضحية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني 
ودعمــه بكل الوســائل املتاحة إلنهاء االحتــالل الصهيوين 
والحصــول عــى كامل حقوقه املرشوعــة ومعاقبة الكيان 
ه ضد اإلنســانية وعدم اإلفالت  الغاصب عى ارهابه وجرا

من العقاب«.

 الشيوعي ألوسع دعم شعبي لبناين
وعريب ودويل لالنتفاضة 

وجه املكتب الســيايس للحزب الشــيوعي اللبناين رسالة 
اىل فلســطني املحتلة، باملناســبة، جاء فيهــا »إن العدوان 
الذي يقوم به الكيان الصهيوين اليوم ميثل اســتمرارا لتاريخ 
الحركة الصهيونية ومرشوعها الفا القائم عى األساطري 
والعنرصيــة واإلجرام، والذي ميثل قاعــدة متقدمة ملرشوع 
سيايس استعامري، قادته االمربيالية الربيطانية ومن بعدها 
األمريكية«، داعيا إىل »تعزيز وتكثيف التحركات السياســية 
والشعبية الداعمة النتفاضة ومقاومة الشعب الفلسطيني يف 
لبنان والعامل، وإىل املشاركة الكثيفة يف تحركات يوم النكبة، 
يف كل املناطق كام يف التظاهرات واالعتصامات التي ســيتم 

تنظيمها خالل األيام املقبلة«.

 تقي الدين املقاومة 
هي الخيار الوحيد 

غــرد رئيس »حــزب الوفاق 
الوطنــي« بــالل تقــي الدين 
»املقاومة هي  عرب »تويــرت« 
الخيار الوحيد والكفيل بتحرير 

فلسطني. فلسطني تنترص«.

وعلــق عى األحــداث يف 
فلســطني كل مــن النائــب 
روال  النائبة  البعرينــي،  وليد 
اللواء  السابق  الوزير  الطبش، 
أرشف ريفي، نقابة الصحافة 
قيادة  مجلس  رئيس  اللبنانية، 
األحرار  يــني  النا حركــة 
الخيام،  مركز  العجــوز،  زياد 
اللبناين«،  الخــ  »حــزب 
اللبناين،  االرثوذكيس  املجلس 
العمل  لـ »جبهة  العام  املنسق 
اإلســالمي يف لبنان« الشيخ 
زهري الجعيد، إتحاد لجان حق 

)حق(. العودة 

ربة من ال كلمات في 

فهد الباشا

، مام  الههم - الذين تحنطت عقولهم بأوهام ما أورثهم 
ليــس لهم، ارضا اصحابها تجذروا يف ترابها، مصريهم أن 
يرثــوا، ال االرض تلك بــل الخراب وان يورثوه. قدرهم ان ال 
يبقى لهم من اســفار أوهامهم اال سفر الخروج، ينتقلون، 

يف فصوله، من تيه اىل تيه.
***

ة عى فكرة وحركة، هي  2- االحــزاب الحية، أي القا
التي تتجدد فيها الروح حســابا يف انتخابات مسؤوليها، 
وحسابا، ما بعد االنتخابات. اما التي ال يجري فيها مثل ذلك، 
ال من قبل وال من بعد، فمصريها حركة بال بركة، تدور فيها 
بها الخذالن فالنسيان،  عى غري محورها الطبيعي، في
وينتهي كونها احزابا لتكون، من بعد، ملتقى هباب ويباب.

***
كلامت يف زمن  3- الذيــن يحتاجون اىل ما هــو غري 
الغربة فقادة عرب، ممن يتباهون بصالت القر والنسب 
، معممي الخراب علينا.  أبناء عمومتهم االبراهيمي مع 
ان مصابنا بهوان هؤالء املتهودين، الجدد منهم والقدامى، 
ال يقل ايالما، بجرائره، عام أتاه حق فلســطني واالمة من 

هم اصل العلة واملصاب.
***

4- اذا مل تكــن الثقافة حافظــة لعنا الحفا عى 
هوية االنســان واملكان تصبح اعــالن مناقصة لبضاعة 

ويها الخفاء بضاعة فاسدة. كاسدة، أو 

الــتــمــويــل ــول  ــ ــ ــر ح ــطـ ال جـــــــواب مــــن قـ
البديل مين  ت قبل  يرفع   لن  الدعم  شريم: 

عــــــــلــــــــو لــــــــعــــــــون وبـــــــاســـــــيـــــــل: 
بكامله؟ البلد  إنــهــار  إذا  لكما  سيبقى  ــاذا  م

تدابير سير في بيروت ملناسبة سباق الرك 

اكدت وزيرة املهجريــن يف حكومة ترصيف األعامل  غادة 
رشيــم، أن »الدعم لن يُرفع قبــل تأمني البديل، وحتى اللحظة 
ويل  البطاقة التمويلية اضافة اىل  ال جــواب من قطر حول 

الرفض املطلق للمّس باحتياطي املركزي«.

ويل  وكشــفت رشيم اّن »الحكومة تدرس اليوم امكانية 
البطاقة من القروض غري املستعملة يف  الدولة اللبنانية، والتي 
تصــل قيمتها اىل حوايل مليار و200 مليون دوالر«، مشــرية 
إىل أن »هذه القــروض تحتاج اىل مفاوضات لتغيري وجهتها 
االصليــة، وعليه، بدأت املفاوصات مع الجهات املقرضة بعيًدا 
عن اإلعالم لكن االمر يتطلب قراًرا سياسيا وموقًفا وطنًيا من 

الجميع ومن ضمنهم  مجلس النواب «.

وطالبت رشيم حاكم  مرصف لبنان  رياض سالمة بالوضوح 
والشــفافية، فاملعلومات حتى الســاعة ال تــزال منقوصة 
وغامضة وغري مكتملة«، معتربة أن » حكومة حسان دياب  ال 
تتهرّب من مســؤولياتها عى االطالق ال بل عى العكس تعمل 

بكل ما اوتيت من قوة اليجاد الحلول«.

، يف  ســأل نائب رئيس تيار »املســتقبل  مصطفى علو
حديث تلفزيــوين، عام إذا كان إعتذار رئيس الحكومة املكلف  

ســعد الحريري  ســيدفع رئيس الجمهورية  ميشال عون إىل 
التخيل عن رشوطه كام ســأل عام إذا كان رئيس الحكومة 
السابق  نجيب ميقايت  يقبل بأن يخضع لرئيس »التيار الوطني 
وتوجه علو إىل عون وباسيل  الحر« النائب  جربان باســيل 

. بالقول »ماذا سيبقى لكام إذا إنهار البلد بكامله

أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخيلـ  شعبة العالقات 
العامة يف بال  لها انه »يقام صباح اليوم، سباق الركض، من 
رشاف اإلتحاد اللبناين أللعاب القوى  تنظيــم جمعية قراري ب

يف مدينة بريوت. 

ينطلق الســباق الساعة 6,00 صباحا من جادة اللواء وسام 
الحســن )البيال( باتجاه واجهة بريوت البحرية، ثم إىل خليج 
مار جرجس، السان جورج، الكورنيش البحري )عني املريسة( 
املنارة وصيدلية سامي، ومن  حتى النادي العســكري املركزي
ثم العودة عى املسلك ذاته )الجهة البحرية( وصوال إىل تقاطع 
ون إىل شارع شارل  اللواء فرنســوا الحاج، بعدها يتجه العدا
الحلو حتى الوصول إىل الجرس املؤدي إىل األرشفية، ثم العودة 
عى املســلك ذاته حتى الوصول اىل مدخل البيال ليدخلوا إىل 

جادة اللواء وسام الحسن )نقطة الوصول(.

لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 18,00 منع وقوف السيارات 
عى جانبي مسار السباق. 

الســاعة 5,00 صباحا ولغاية انتهاء السباق، إقفال بعض 
املسالك وتحويل السري عى الشكل التايل

ثال املغرتب للسري القادم من الدورة وتقاطع  - عند تقاطع 
القاعدة البحرية وتحويلهام باتجاه جادة شــارل الحلو. كام 

. 3 سيتم اغالق فتحة شارل الحلو ومدخل املرفأ رقم

- عنــد تقاطع النادي العســكري وتحويلــه باتجاه نرص 
الروشة- جادة ديغول وصعودا باتجاه طلعة العردايت. 

- عند تقاطع جامع عني املريســة وتحويله صعودا باتجاه 
شارع حسن ادريس جراهام والعودة باتجاه أوتيل فينيسيا.

- السري القادم من نفق فينيسيا وتحويله صعودا نحو جون 
كندي.

- منع مرور الســري عى الطريق املمتد من القاعدة البحرية 
حتى السان جورج، ومن السان جورج باتجاه البيال، وتحويله 

اىل الطرق الفرعية املجاورة.

كذلك ســيتم قطع املفارق املؤديــة إىل الكورنيش البحري 
)مفــرق مدينة املالهــي- مفرق الالمب هــاوس- الجزيرة 
الوسطية مقابل فصيلة ميناء الحصن- مفرق مسمكة منري- 
 -FITNESS ZONE مدخل املنارة- الجزيرة الوســطية مقابل
- الجزيرة الوسطية مقابل  الجزيرة الوســطية مقابل مارو
ICS- الجزيرة الوسطية مقابل ستار باكس- تقاطع الطازج- 
الجزيرة الوســطية مقابل املاكدونالــدز- مفرق الهاردروك- 
مفرق الدامرجي- مفرق البامل بيتش مطعم الهندي- مفرق بنك 

السان جورج- فتحة أوتيل فينيسيا(. لبنان واملهجر

املحامي نارض كسبار

 ايش علقلو 
يروي النائب املحامي اوغســت باخــوس ان كاهنا يف 
منطقــة معينة كان يقــرأ االنجيل امام املصلني الذين كان 
مــن بينهم رجل ضخــم مل يكن يحب الكاهن، بحيث جلس 
يف املقعد االمامي يســتمع اليه باهتامم امال يف خطأ ما 
لينتقده. وعندما وصــل الكاهن اىل املقطع الذي ورد فيه  
وصعد املســيح اىل الجبل لُيصيّل، فقرأه وصعد املسيح اىل 
ء من الســخرية  الجبــل لُيصيل. فعلق الرجل الكاهن ب

وسأل الكاهن وايش علقلو.
. فدان مثلك. فأجابه الكاهن فورا

 عدل حجارة مرتاسو 
سنة 2000 صدرت مجلة »العدل« وكانت اعدادها مكدسة 
تغطــي الجدار الزجاجي اىل جانب »املختار« الســيد امني 
شاوول الذي يرشف عى توزيعها. فح املحامي طانيوس 

رزق ليتسلم نسخته، وقال امام هذا املشهد
املختار الكلو احساس »وعدل« حجارة مرتاسو

لو كنا ببالد الناس مني البيطلو راسو

 ما تبغي من وطن 
يقول املحامي االملعي مطانيوس عيد انه قرأ يف كتاب امني 

الريحاين »ملوك العرب« عدة اسطر معربة حيث جاء فيها
حكمه يف يد دخيل »ما تبغي من وطن 

وسيفه يف ذليل« ماله يف يد بخيل  

 االخطل الصغري 
يقول املحامي جوزيف بشــارة االخطل الخوري ان والده 
االخطل الصغري قد كتب يف العام 1961 بيتني من الشــعر 

كان يحلو له انشادهام فيقول
خافق قلب  الــحــب  شــامل  يف  أنــا 
ــاد ــري ش ــني الـــحـــق طـ ــى ميـ ــ وع
يدي  ويف  الــجــريــح  لــلــرشق  غنيت 
ــن امــجــاد ــرشق م ــا يف ســـامء الـ م
وحول السيف والقلم يقول االخطل الصغري

سلام ــن  مل عــذر  ال  ــات،  مـ ــن  مل عــذر 
حمى واستبيح  مجد  تــهــدم  اذا 

وطن  يف  املجد  ابتناء  عند  ســيــان، 
القلم يحمل  من  او  السيف  يحمل  من 

وكتب االخطل لعقيلته قصيدة جاء يف مقدمتها
حــامهــا ــم  ــت ــي ات اذا  ــا  ــوه ــغ ــل ب
ــا ــداه ف ــرام  ــغـ الـ يف  مـــت  ــي  ــن ان
فعظامي  ــي،  ــت ــرتب ل ــوهــا  واصــحــب
قــدمــاهــا ــا  ــه ــدوس ت ان  تشتهي 
لــوال  ــامــة،  الــقــي يـــوم  يشقني  مل 
ــا ــ ــاك اراهـ ــنـ ــي هـ ــنـ ــيل انـ ــ امـ

جـــزا كـــان  ــم  ــعــي ــن ال ان  ولـــو 
ــار كـــان جــزاهــا ــن وال ــادي  ــه يف ج
ــرت ــف ــت اإللــــه زحـــفـــا، وع ــي الت
ــا ــه اإلل ــل  ــي ــم ــت اس يك  جــبــيــنــي 
ــوى غــرامــي  ــك ــامء ش ــس ت ال ومـــ
فــشــغــلــت االبـــــرار عـــن تــقــواهــا
حتى  ــك  ــالئ امل يف  ــب  ــح ال ــ  ومـ
عقباها مــنــهــم  جـــربايـــل  خـــاف 

 الفرق صعب 
يقول املحامــي وليد يونس ان عمته فقدت ابنها وكانت 

امراة مؤمنة وقالت عبارة شهرية تنم عن االميان املطلق
املوت حق ولكن الفراق صعب.

 مل يكن يعرف 
يقول القايض اميل ابو سمرا

كان اميل لحود، ســحبان لبنان، يدافع مرة عن قاتل امام 
محكمة الجنايات. فانطلق يصور لها حالة الشــقي بكالم 
مؤثر ليســتدر عطف القضاة وحنانهم فيمنحونه االسباب 

املخففة، وابدع االستاذ لحود كعادته اىل حد بعيد.
وفجــأة ارتفع صوت املجرم بالبكاء فالتفت اليه الرئيس 

قائال
ما بك فأجابه ما كنت اعرف يا سيدي اين تعيس ومعرت 

لهالدرجة

 وغري هيك 
ويضيف القايض ابو سمرا

كان المراة من بســوس دعوى عنــدي يف عاليه. فلام 
ت امامي ســألتها عن اســمها وهويتها وهل هي  حــ
متزوجة ام ال فأجابت متزوجة ،نفرح منك وعندي 14 ولد.

فقلت لها شو بيعمل جوزك غري هيك.

..ومتعاقدو األساسي: ال للعودة الى التعليم الحضور  ــودة لــلــتــعــلــيــم امُلــدمــ  ــعـ ــاســــي: ال مــانــع مـــن الـ مــعــلــمــو األســ

الطقس: ارتفاع بدرجات الحرارة
توقعــت دائرة التقديــرات يف مصلحة االرصاد الجوية، أن 
يكون الطقس اليوم )األحــد(، قليل الغيوم اجامال مع ارتفاع 
طفيف بدرجات الحرارة عى الســاحل، بخاصة جنوب البالد 
وملحــو عى الجبال وانخفاضها يف الداخل مع اســتمرار 
ظهور الضباب يف الفرتة الصباحية عى املرتفعات. وجاء يف 

النرشة اآليت

- الحال العامة طقس ربيعي يسيطر عى الحوض الرشقي 
للمتوسط مع درجات حرارة دون معدالتها املعتادة.

مالحظة )معدل درجات الحرارة عى الساحل لشهر أيار ما 
بني 18 و27 درجة(.

عقدت لجنــة املتعاقدين يف التعليم 
االسايس الرســمي يف لبنان اجتامعا 
عرب تطبيــق zoom، لتقويــم املرحلة 
الســابقة واملقبلة مــن قضايا التعليم 
عن بعد، العودة اىل التعليم الحضوري، 
وتنفيذ كامل عقد املتعاقدين يف التعليم 
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العودة  »رفضهــا  اللجنة  وأعلنــت 
املدمج والحضوري،  للتعليم  التدريجية 
واإلبقاء عــى التعليم عن بعد يف ظل 
الضائقــة االقتصاديــة واالجتامعية 
واملاليــة التــي تحل بالوطــن عموما 
مع  واملرتافقة  خصوصا،  وباملتعاقدين 
ف الدوالر،  ارتفاع جنوين يف سعر 
يف ظل تقاعــس وزارة الرتبية لجهة 
تأمني مستحقات املتعاقدين واملستعان 
بهم للفصــل الثاين عن العام الدرايس 
الحايل، وعن مستحقات الفصل الثاين 
- لدوام بعــد الظهر )الدوام املســا

السوريني(«.

وأعربت عن اســتيائها من »تقاعس 
الســابقة  لتعاميمها  الرتبيــة  وزارة 
وقراراتهــا لجهة تأمني املســتحقات 

إذ بقي هذا  للمتعاقديــن،  الشــهرية 
التعميــم حربا عــى ورق، كام غالبية 

وعودها وقراراتها السابقة«.

ودعت اىل »العمل فورا عى تصحيح 
أجر الساعة، الن األمر سيكون يف مثابة 
قنبلة موقوتة يف بداية العام الدرايس 
املقبل اذ ســيتم االعــالن عن اإلرضاب 
املفتوح إذا مل يتم احتساب أجر الساعة 
وفقا لسعر املنصة التي فرضها مرصف 
ف الدوالر،  لبنان )3900( لرية كسعر 
بحيث يتم تحويل أجر الحصة عى 1500 
ب بســعر املنصة، لتصبح  لــرية وي

)52000 لرية( بدال من 20000 لرية«.

وطالبت ب »تأمني بطاقة اجتامعية 
وماليــة عادلــة لجميــع املتعاقدين، 
وتأمني مادة البنزين وكل مســتلزمات 
التعليم والقرطاســية، لكل متعاقد يك 
يتمكن من الذهاب اىل عمله«، وأعلنت 
»االمتناع عن املشاركة يف أعامل املراقبة 
والتصحيح يف االمتحانات الرســمية، 
يف ظل تدين أجور وتعويضات املراقبة 
وأعــامل التصحيــح، وفقــدان مادة 

البنزين«.

األســايس،  التعليم  معلمــي  رابطة  عقــدت 
اجتامعــا عرب تطبيــق zoom، وأصدر املجتمعون 
بيانا، دعوا فيه اىل املشاركة يف االعتصام املركزي 
أمام وزارة الرتبيــة، ظهر األربعاء املقبل يف 19 

املعلمني«. لحقوق  »صونا  الحايل، 

ولفتــوا اىل أن »اللبنانيــني عموما واملوظفني 
واألســاتذة واملعلمني خصوصا يعيشون أوضاعا 
اقتصادية ومعيشــية صعبــة، يف ظل االنهيار 
وال ســيام بعد أن تدنت الرواتب إىل ما دون 10 % 
مــام كانت عليه يف حني عدم وضع حد لالرتفاع 
ف الدوالر، مــام خلق أزمة  الجنوين لســعر 

خانقة ومعاناة مســتمرة لدى الجميع«، 

ودعوا اىل »تشــكيل حكومة تســتطيع وقف 
االنهيــار االقتصادي والنقــدي، وتؤمن التلقيح 

بالتلقيح«. الراغبني  للمعلمني 

وأشــاروا إىل أن »ال مانــع مــن العــودة اىل 
تهم  املدارس غدا )االثنني( إلعــداد التالميذ وتهي
من أســاتذتهم إلجراء االمتحانــات وإنهاء العام 

دة أقصاها آخر حزيران«. الدرايس 

وطالبــوا حكومة ترصيف األعامل ب »رضورة 
إقرار ســلفة غالء معيشــة تعــادل ما خرسته 
الرواتب من قدرتها الرشائية وذلك اىل حني صدور 
قرار تصحيح األجور، ورضورة أن تشمل البطاقة 

التموينيــة املنوي إصدارهــا جميع املعلمني عى 
مختلف مسمياتهم«. ودعوا اىل »استكامل إعطاء 
اللقــاح والطلب من إدارات املدارس التي مل تصلها 
رســائل إلجراء اللقاح تبليغ فروع الرابطة لرفعها 

للمعنيــني، لتكون العودة آمنة إىل املدارس«.

وناشــد املجتمعون وزارة الرتبية »إيجاد الحل 
املناســب للنق الحاصل يف أعداد املعلمني ولو 
من خالل التســوية واالســتعانة بهم عى نفقة 
مجالس األهل مع اإلشــارة إىل أن الحاجة نتجت 
من التقاعد تارة وزيادة أعداد التالمذة تارة أخرى، 
واالفراج عن مســتحقات املستعان بهم يف الدوام 
الصباحــي«، مطالبني وزير الرتبيــة ب«توقيع 
العقود معهم أســوة بغريهم مــن املتعاقدين يف 

األسايس«. التعليم  مجال 

وأكدوا رفضهم »العــودة للتعليم املدمج لدوام 
بعد الظهر لتعذر التواصل مع املعلمني ألخذ اللقاح 
والعــودة اآلمنة، مع ترك حريــة حضور الصف 
التاســع ملدير املدرســة«، داعــني وزارة الرتبية 
اىل »وضــع خطة كاملة للعــام الدرايس املقبل، 
تأخــذ باالعتبار احتامالت اســتمرار التعليم عن 
بعــد وتأمني كل مســتلزماته للمعلمني والتالميذ 
ــا يضمن نجــاح العملية  وتجهيــز املــدارس 

لتعليمية«. ا
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ــخ املــنــطــقــة: ــاري ــت ــف ل ــيـ ــون« مــكــتــبــة وأرشـ ــنـ ــقــافــة وفـ ــت ث ــي »ب
ــي بــلــدة شبعا الــحــدوديــة ــى مــن نــوعــهــا ف ــ تــجــربــة هــي األول

قة الحميمة في »راحوا« أحد ردة فعل قاسية وهذا ما كنت أفضله«   »مشهد الع
لة جيدة جداً... لكن ال أعلى عند وبريجيت ياغي مم برناديت حديب لـ »الديار«: ال م

رجاء الخطيب 

كام دومــاً، هي املبــادرات الفردية التي تيضء شــموع 
أمل شــارفت عى االنطفاء يف وطن بــات الفرح فيه مريبا 

ومستهجنا.
مل تحصل املكتبة العامة يف لبنان يوماً عى قدر من األهمية 
التي تستحقها، كام وأن مساحات القراءة إقترص وجودها يف 
بعض األماكن يف املــدن وضواحيها، وكأن القرى كتب لها أن 
تشيخ عى أطراف الوطن وحيدة دون أي ضخ لرشايني الحياة 

فيها.
مع ما يشــهده لبنان مؤخراً من ثورات متعددة عى صعد 
مختلفة ومفاهيم راســخة، كان إلبن بلدة شــبعا الجنوبية 
الحدودية، اســامة الخطيب، مبادرة قيمة وفريدة من نوعها. 
اســامة املوســيقي واملــوزع وامللحن واألســتاذ يف املعهد 
رشوعه مزج املــايض والحارض يف إطار  املوســيقي أراد 
ثقايف وفني راقي، فامذا فعل حتى نال اهتامم وسائل اإلعالم 

اللبنانية والعربية
قامت »الديــار« بزيارة املنزل وتحدثت مع الفنان اســامة 
ويل أو  الخطيب الذي أكد أن املبادرة فرديــة بحتة دون أي 

مساعدة من البلدية أو السلطات املحلية.
يرسد أســامة عن الفكرة انها كانــت موجودة يف خاطره 
كخطة تقاعــد، ولكنه وجد لها الوقت املناســب بعيد الثورة 
وإبان اإلقفال العام األول، خصوصــاً وأنه فقد عمله وأصبح 

لديه متسع من الوقت للتفر لهذا املرشوع.
اســامة كام الكثريون من أهايل الرشيط الحدودي، تركوا 
قراهــم منذ الصغر، ونزحوا مع أهاليهم إىل املدن والســاحل 

للبحث عن حياة أفضل بعيد عن االحتالل والتهميش واإلهامل، 
لكــن النزوح مل مينعهم من اإلبقاء عى هذا الرابط مع قراهم 
وزيارتها بشــكل متواصل حيث األجداد فضلوا البقاء، فكانت 
التي حفرت  بالذكريات وبالقصــ  طفولة هؤالء زاخــرة 
وجدانهم وعز عليهم تركها للنسيان أو حرمان اوالدهم منها. 

قرر اســامة منذ بضعة ســنوات رشاء منــزل العائلة 
القديم ذات الطراز اللبناين املميز يف بلدة شــبعا الجنوبية 
الحدودية، وللمنزل يف قلب اســامة مكانــة مميزة، إذ أن 
جدته لوالدته كربت به وكان جزء من طفولته. فكرة تحويل 
املنزل إىل »بيت ثقافة وفنون« كان لها الكثري من األهداف، 
فأســامة يعترب أن موقع املنزل يتيح للزوار فرصة التعرف 
عى البلدة الجميلة التي ما زالت تحاف عى جزء كبري من 
تقاليدها، وهو ما ملســه إنبهاراً من كافة الزوار الذين أبدوا 
دهشــة ملا تنطوي عليه هذه القرية من أصالة. من ناحية 
أخرى، يرى اســامة يف املرشوع فرصة مهمة جداً ألطفال 
وشبان وشابات القرية كونه مكتبة ومرسم وملتقى ويف 
املستقبل قد يكون أيضاً مكان لتعلم املوسيقى. ثالثاً وأخرياً 
أراد اسامة من »بيت ثقافة وفنون« أن يؤرخ مايض أجداده 
ورجاالت القرية والقرى املحيطة، وأن يبني أرشيف سيايس 
واقتصادي للمنطقة يستفيد منه األجيال الحالية والقادمة 

ويصبح مركز دراسات يف املستقبل.
املنــزل حجري، ذو طبقتــني، تقوم الطبقــة الثانية عى 
األوىل بدعامات خشبية من أشجار السنديان الصلبة وقناطر 
حجرية. أمامه رشفة واســعة يســمونها »املرشقة« كونها 
ترشف عى رشقي القرية حيث جبل الشيخ الذي ما زال يقبع 

تحت االحتالل.
جراء أي  مل يقم اســامة ب
تعديــالت واكتفــى برتميم 
كافة  عى  محافظــاً  املنزل 
جاهد  األصليــة،  تفاصيله 
األثاث  واقتنــاء  البحث  يف 
أبقــى  القدميــة،  واألواين 
جدته  والــدة  لية«  « عى 
الخشبية ووضعها عند صدر 
املنــزل. عند دخولــك لرواق 
اوال عى  يقع نظــرك  املنزل 
حائــط أبيض معلــق عليه 
وأطفال  ونساء  لرجال  صور 
باألبيض واألسود. يستوقفك 
بالتفصيل  لك  ليرسد  املضيف 
حكايــة خــال والدته، عيل 
الخطيــب، الذي شــارك مع 
أحمد مريــود أحد أهم الثوار 
حاربة اإلنتداب  السوريني، 

ال غورو ثم حكم عليه  الفرنيس وبالتخطيط الغتيال الجــ
ستطاع الهرب إىل كوبا وشارك يف الثورة الكوبية  باإلعدام، ف
إىل جانب فيدل كاسرتو وارنستو  غيفارا، ويكمل شارحاً 

القص األخرى امللهمة ملن تعتيل صورهم الحائط األبيض.
البهــو أو القبو حوله اســامة إىل مكتبة تحتوى 70،000 
كتاب حصل عليها كهبات وتربعات، وقام ببناء رفوف خشبية 
بعد اســتحصاله عى هبات فردية من مساهمني للمرشوع 
من القرية نفســها. يف املنزل أيضاً مساحة للرسم والتلوين 
لالطفــال، وميكن للفنانــني الذين يريــدون تقديم أي عمل 

للقرية، أن يبيتوا يف املنزل مجانا.
يشكو اسامة عدم قدرته عى استخراج رخصة علم وخرب 
لجمعية بسبب األزمة الحكومية، وهو االمر الذي يحول بينه 
وبني التمويل والتخاطب بصفة رســمية مع الجهات املانحة 
وري  أو الوزارية إلثراء املرشوع عرب الضخ املادي الالزم وال
كونه غــري قادر حالياً ســوى عى تغطية لــوازم الضيافة 

والنضافة لرواد املنزل. 
أما عن املشاريع املستقبلية، يستقبل اسامة املمثل اللبناين 
فادي أيب ســمرا لبضعة أيام فاتحاً املجال أمام أهايل القرية 
للقائه وفتح حلقات نقا وحــوار معه، كام أنه خالل أيام 
ويلها بالكامل من  يســتقبل البيت ورشة تعليم رســم تم 

الفنان الكبري حسني مايض.
ويف اإلطار عينه يشري اســامة إىل أنه قام بعملية توأمة 
مع ثالث مشــاريع ثقافية تراثية أخرى بهدف تبادل الخربات 

والخدمات، وبهدف تعميم النشــاطات وإلستفادة من التنوع، 
هذه املشاريع هي »رسمدا« يف البرتون، »سكة« يف صيدا، و 

»ريشة ولون« يف راس النبع يف بريوت.   
يكمل اســامة متحمساً مســتفيضاً بالحديث عن 
مشــاريع مســتقبلية كنشــاط امل يف الطبيعة 
بدًءا من مدخــل القرية مروراً بجانــب جبل التجيل، 
حيث تجى الســيد املســيح، ومن تحت مشهد الطري 
الشــيخ،  اإلبراهيمي )جبل بيتاريم( إحدى قمم جبل 
مروراً بالكنيســة العريقة يف ساحة  القرية وصوال 
إىل »بيت ثقافة وفنــون« حيث يخطط الختتام هكذا 
نشــاطات بغداء لبناين اصيل من تراث القرية نفسها 
)فطائر بطاطا عى الصاج، كشك بقورما، برغل بندورة 
...إلخ( إلميانه الراسخ أن املطبخ جزء كبري من ثقافة 

أي قرية أو بلدة.
يف بلد ال أمل فيه بطبقة حاكمة أماتت فينا كل شغف، ال بد 
من هكذا مبادرات وال بد من دعم هكذا مبادرات. أهمية الرتاث 
والتاريخ والثقافة يف لبنان تــوازي وجودنا ككل، واإلضاءة 
عليها أكرث من واجبة الننا يف معركة وجودية أمام زمرة ممن 
يحاولون تحويلنا إىل أفراد متلهني بالبحث عن قوتنا اليومي، 
ليمعنوا فيــام تبقى من ثروات هذا الوطن رسقة دون أن يرف 
لهم جفن عى إرث ميوت بوترية متسارعة أخذاً معه ما مييزنا 
اً األصحاب الهمم، والتعويل، كل  كبلد ذو أصالة وعراقة. هني

التعويل كام دوماً عى املبادرات الفردية.

حاورتها جويل عرموين

خطفت سمراء الشاشــة النجمة املبدعة برناديت حديب 
األنظــار هذا العام يف الســباق الرمضاين 2021 من خالل 
مسلســل »راحوا« والذي تُجّســد فيه برناديت شــخصية 
ة العراقيــة املعّذبة، حيــث نراها تتألّم  »ســندس«، الالج
لفــراق عائلتها وفقــدان االتصال بها. فكنــا نبيك مع كل 
دمعة، ونضحك مع لهفة الشــوق والفرح،والتي تحملها لنا 

»سندس« مع كل خرب سعيد يأتيها من أرستها.
طبعت برناديت يف أذهان املشــاهدين لسنوات عّدة، من 
بداعها، ُمغنية الدراما  خالل أدوارها التي أثرّت فينا وأرستنا ب
اللبنانية بأعامل تلفزيونية ومرسحّية وسينامئية، ومرصًّة 
عى رفع التحــّدي واثبات الذات بكّل احرتاف، حتى أصبحت 

مرجعاً للعديد من املمثالت.
وكان ملوقع »الديار« هذا اللقاء الشّيق مع املمثلة برناديت 

حديب
ة  بداية، أخربينا عن أصداء شــخصية »سندس« الالج
العراقية املقهــورة التي ظلمتها الحيــاة وباتت بعيدة عن 
ت التي  أرستها ومل تعد تعرف ما هو مصريها. ما هي املفاج

تنتظر املشاهدين يف الحلقات املقبلة
إن تقييم املشــاهدين لشــخصية »ســندس« اتّســمت 
باإليجابية، ال ســّيام ما يتعلّق باللهجة العراقية التي كنت 
متخّوفًة من عدم تجــاوب الناس معها. حتى أنني تفاجأت 
باتصال الصحافة العراقيــة واملمثلني العراقيني يب معرّبين 

عن إعجابهم باللهجة التي تكلّمت بها وكذلك بأدا الدور.

كنت ســعيدة جداً بنجاحي يف التحدي الذي أخذته عى 
ني  نفــيس، وهذا ما أراحنــي. كام أن طــرح قضية الالج
أضاف جديداً اىل الدراما اللبنانية، مع اإلحســاس بالوجع 
الذي جّسدته »ســندس«. فهي تعاين من بُعدها عن وطنها 

وعائلتها وتنتظر أوراقها الرسمية للحاق بها اىل السويد.
ولننتظر ماذا سيحّل بـ »سندس« يف الحلقات املقبلة. وما 

أستطيع قوله اآلن »تفاءلوا بالخري تجدوه«.
راحل  يف مسلســل »راحوا«، مرّت حياة »ســندس« 
عــّدة، بدءاً بوظيفة ُمعلّمة أدب عريب يف إحدى املدارس، ثّم 
ناطورًة يف بناية، وبعدها عاملة تنظيفات يف املستشفى...

هل إذا مرّت برناديت يف الواقع بالظروف نفسها واضطرت 
ألن تعمل كام عملت »سندس«، تقوم بذلك من دون احراج

راحل صعبة ال تســتطيع أي امرأة أن  مرّت »ســندس« 
تتخطاها من دون أن تسّبب لها مشاكل نفسية. بالنسبة إيّل 
ليس هنالك من عمل محــرج، فأنت من تعطني قيمة لعملك 
وليس العكــس. وبالتايل ال أخجل من أي عمل، بل أقوم بكل 

ما يلزم للحفا عى كرامتي وكرامة عائلتي.
ة باألحاســيس والعنفوان،  أتقنت اللهجة العراقية امللي
كّنت من التكلّم بهذه  لدرجة أننا صّدقنا أنك عراقية. كيف 

اللهجة بطالقة واتقان
أنا تحّديت نفيس بأداء اللهجة العراقية كونها من أصعب 
اللهجات العربية. فبعد أن حّولت الن من اللهجة اللبنانية 
اىل العراقيــة، كان الرتكيز عى إتقــان اللهجة مع إدخال 
بعض الكلامت اللبنانية التي اكتســبتها »سندس« يف فرتة 
لجوئها اىل لبنان. من ناحية، ليك يفهمها الجمهور اللبناين 
أكرث، ومن ناحية ثانية ليك 
يتمكّن الجمهور العراقي من 
فهم مــا تعانيه يف غربتها 
هي  التي  العراقية  باللهجة 

لهجته.
أّديته  الذي  الدور  هو  ما 
وكان األقرب إىل قلبك وما 
تطمحني  الــذي  الدور  هو 
وتعتربين  عليــه  للحصول 
أنه سُيربز طاقاتك التمثيلية 

أكرث
إن وجودي عى خشــبة 
باالكتفاء  يشعرين  املرسح 
ما  كل  أملك  وكأنني  الذايت، 

يرضيني كممثلة.
أما بالنســبة اىل األدوار، 
ن كّل دور أقوم بتأديته  فــ
أعتــربه الــدور األقرب اىل 
قلبي، ألنه يشبه الطفل الذي 

أقوم برتبيته واالهتامم به وأطمح ألراه كامالً وناضجاً.
ديها، فأنا أحب أن  ّ األدوار التي أطمح ألن أ وفيام يخــ
ثله  أمثل أدواراً كوميدية وأقوم بتمثيل الفوازير مع كل ما 

من رق وأغان ولوحات جميلة.
هي مثالك األعى يف التمثيل من هو

ال أعترب أّن هنالك من مثال أعى يف التمثيل. إال أنني تربّيت 
عى أســامء كوفاء طربيه ومنى واصف وســميحة أيوب 
وســهري البابيل وأمينة رزق وفاتن حاممة وسعاد يونس 

ومارسيل مارينا والفريا يونس وهند أيب اللمع.
منذ صغري، كنت أتابعهّن وأشعر بالرغبة الكبرية ألكون 
مثلهّن. فكنت أضحك وأبــيك وأفرح وأرق معهّن. فرتكن 
ّنى أن يأيت يوم أكون مثلهّن. يفّ أثراً وبصمة، ما جعلني أ

برعت باللعب أمام الكبار ســواء أكان ذلك عى املرسح 
هارة وعفوية  الشاشة، وتقّمصت الشــخصيات  أم عى 
.لم لم نرك  بالغتني، ما أّدى اىل حفرها يف ذاكرة الفن املعا

يف بطولة مطلقة بعد
مــن بوجود دور بطولة مطلقــة. ما يهّمني هو  أنا ال أ
الدور، مــن وجهة نظري ليس هنالــك دور كبري أو صغري، 
هناك دور يرتك بصمة إيجابية أو سلبية ويخلق حالة بلبلة 
عند النّقاد واملشاهدين،ومشاعر وأراء متناقضة تجاهه. قد 
يقوم املمثل بأدوار كبرية كل يوم عى الشاشة دون أن يرتك 

اً جديداً. بصمة اذ يعتربه املشاهدون أنه ال يقدم شي
الدور الذي يحمل قضية هو ما يعنيني. فأدوار البطولة تأيت 
اليوم معلّبة فهي تُكتب أساساً ألسامء محددة. وبالنسبة يل 
أنا أتحكم بكيفية ظهوري أمام الجمهور، وأختار ما يناسب 

دوار. ثقافتي وحيايت اإلجتامعية والبعد الدرامي ل
كيف كان تعاونك مع املمثلتني كارين رزق الله وبريجيت 

ياغي
التعاون كان رائعاً مع كاريــن رزق الله وبريجيت ياغي، 
خصوصــاً أنها املرة األوىل التي أتعــاون فيها معهام. فكّن 
زح ونضحك ونتشــارك يف كل األمور، وال  إيجابيات جداً، 
زالت هذه العالقة مســتمرة. أنا كنت مرتاحة جداً بكل هذه 
التجربة وتعرفت عى العديد من الوجوه التي مل أكن أعرفها 
ســابقاً، وال مانع لدي من تكرار هــذه التجربة بكل رحابة 

صدر.
برأيك، أين ملعت بريجيت أكرث، يف التمثيل أم يف الغناء

برعت بريجيت يف املجالني، صوتها أكرث من رائع »بياخد 
ثيلها جيد جــداً. لكن يف بعض األحيان، يحتاج  العقل«، و
املمثل اىل عني خارجية تعطيه املالحظات وتســاعده عى 
تحســني أدائه وتطويره.وهو يحتاج أيضاً اىل ممثل أمامه 
يستطيع أن يســتوحي منه. كام يحتاج اىل ن يستطيع 
من خالله تفجري طاقاته التي مل يستطع اظهارها من قبل. 
تلكها  نا برجيت ياغي بالطاقــات التي  وبرأيي ســتفاج
نى أن تحصــل عى فرصتها  كونهــا ممثلة متميــزة. وأ

. نا وتفاج جمهورها بدور استثنا لتفاج
أحدث مشــهد العالقة الحميمة بني »حسيب« و »ملى« 

جدالً كبرياً وانتقادات حاّدة، ما رأيك
لو أننا شــاهدنا املشهد نفســه يف أّي عمل أجنبي لكُّن 
تقّبلنــاه واعتربناه عاديــاً.ال بل أكرث، كــّن مدحنا املمثلني 
وري أن ننظر اىل هذا املشــهد  واملشــاهد. كام أن من ال
من منطلق االضافة التي قّدمها اىل العمل ومجرى االحداث 
والحالة النفسية التي تعيشــها »ملى«، أي الرتكيز يجب أن 
زاز الذي  يكون عى ردة فعلها وعى وجهها وعى االشــم
تشعر به تجاه هذا االنسان الذي حاولت بزواجها منه، وهي 

تكرره، إخفاء حملها من حبيبها السابق.
إن رّدة فعل املشــاهدين يف هذا املوضوع قاســية قليالً 
ية االخراجية، وهي  خصوصاً وأنه ال يأخذ يف االعتبار الر
أن املمثل مجرب عــى االلتزام بتعليامت املخرج لتأدية العمل 
بالشكل املطلوب. ويف هذا اإلطار، يجب عدم محاسبة املمثل 
ا أكرث عى املخرج. يف  فقط وانتقاده، بل ينطبق أيضاً ور
رأيي، املشــهد كان من األفضل أن يكون املشهد أقرص، ودون 
أن ترتافــق معه هذه الحالة التي ســادت واالنتقادات التي 

وّجهت اليه.
 وأريد التوضيح أنني لست ضد النقد، لكن يجب التنبه اىل 
الطريقة التي نستخدمها يف ابداء املالحظات بدون تجريح، 
بحيث يكون النقد موضوعياً وقــول ما نريد بطريقة لبقة 

وسلسة دون االساءة اىل مشاعر اآلخرين.

توقيف شخصين سرقا برادين من مستشفى 
اعلنت املديريــة العامة لقوى األمن الداخيل ـ شــعبة العالقات 
العامــة، يف بــال لها انــه »بتاريــخ 24-4-2021، ادعى وكيل 
مستشــفى ابن ســينا الكائن يف مدينة بعلبك ضد مجهول، بجرم 
رسقة براديــن، أحدهام لحف الدواء، وبعض املســتلزمات الطبية 

واألدوية، من داخل املستشفى املذكور.
نتيجة للتحريات واالستقصاءات، التي قامت بها عنا مفرزة بعلبك 
القضائية يف وحدة الرشطة القضائية، اشتبهت بشخصني، هام ب. 
ع. )من مواليد العام 1992، ســوري(، وم. خ. )من مواليد العام 1996، 
ســوري(. بتاريخ 10-5-2021، أوقفتهام قوة من املفرزة املذكورة يف 

نني التحتا ومحلة الرشاونة. بلدة 
ا نســب إليهــام، وتم ضبط الربادين  بالتحقيق معهام، اعرتفا 
املرسوقني وســلام إىل الجهة املدعيــة، وأودع املوقوفان القضاء 

، بناء عى إشارته«. املخت

تمر لـ »SchemaZone« لتدريب الشباب الكند م
العام  تســتضيف رشكة »SchemaZone« هذا 
ات من طالب املدارس  ه امل ًرا ســنويا يح مؤ
.»Challenge  3« والجامعات يف كندا يسمى

ر هو نشــاط ضخم ســنوي تديره  هذا املؤ
منظمــة »Power Unit« وهــي منظمة كندية 
مقرهــا تورونتو متخصصة يف مجــال تدريب 
الشــباب الكندي وتنميــة مهاراتهم يف مجاالت 
القيادة والريادة واألعامل عرب برامج هادفة تُقام 

بالرشاكة مع رشكات رائدة من سوق العمل.
ويُتاح للشــباب الكندي من خالل هذا الربنامج 
اختبار قدراتهم وتنميتها عرب العمل عى مشاريع 
حقيقية واملســاعدة يف إيجاد حلــول لتحديات 
فعلية يف ســوق العمل تحت إرشاف رشكة تعمل 

داخل السوق الكندي.
)املديــرة يف رشكة  الشــلح  لينا  د.  وتقــول 
»SchemaZone« املرشفــة عى هــذا الربنامج( 
وقع االختيار عى رشكتنا بعد أن كان أهم البنوك 
ر العام املايض،  الكندية هو املستضيف لهذا املؤ
ما يدل عى نجاح أعاملنا ونشــاطاتنا يف السوق 

الكندي تحديدا.
وتضيــف أن »SchemaZone« قد وّقعت العقد 
الرســمي الستضافة النشــاط ويف صدد وضع 
الشــهر  ر  املؤ انطالق  قبل  األخرية  اللمســات 
الفريق  القادم. وتختم بــأن الرشكة قد تختــار 
ني بحســب  الفائز لالنضامم إليها كموظفني دا

تخصصاتهم.



د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
االحد 16 أيار 2021

املطاعـــــــــــــــم »تحتضـــــــــــــــر«... اقفـــــــــــــــال 6 
سســـــــــــــــة ســـــــــــــــياحية منـــــــــــــــذ بدايـــــــــــــــة العـــــــــــــــام م

التحرك  خطة  وتحديد  العام  بــاالضــراب  توصية  فقيه: 
االتحاد العمالي العام اتخذ قرار بالتصعيد: حذار الفوضى

ــة ثـــابـــتـــة؟؟؟ ــ ــ ــ ــال ــ ــ ــ املــنــصــة االلـــكـــتـــرونـــيـــة .....ال

عـــراس ؟ ــان وجـــهـــة اســاســيــة لـــ ــن ــب ــل يــعــتــمــد ل هـ

فتوح تمنى استمرار املصار العربية 
نة االقتصاد العربي وتمويله في دو

غرد  االمني العام التحاد املصارف العربية وسام 
فتوح  بحلول عيد الفطر املبارك  عى حسابه عى 

تويرت وقال: 
يحّل الفطر الســعيد هذا العام حامالً الكثري من 
األمنيات والتمنيات، ســائلني اللــه ان يحققها ، 
وان تستمر مصارفنا العربية يف دوزنة االقتصاد 

ويله. العريب و 
  اعــاده اللــه علينا جميعــاً  بالخري و الصحة 
والســعادة يف ظروف افضل ومستقبل مستقّر 

وزاهر.

 زار وفد من قطاع األعراس، وزير السياحة 
يف حكومة ترصيف األعامل الربوفسور رمزي 
مرشفيــة، يف حضور رئيس االتحاد العاميل 
العام بشارة األسمر، للبحث يف واقع القطاع 
يف ظل جائحة كورونا وأهمية انطالق موسم 

األعراس لصيف .2021
وب  ونوه األســمر يف بيان ب »العمل الد
والجدي إلعادة تفعيل قطاع األعراس، ألهميته 
من ضمن القطاعات الســياحية كافة لكونه 
ينعكــس إيجابا عى أكرث مــن قطاع ويعود 

بالفائدة عى االقتصاد ككل«.
وعــرض الوفد باإلرقــام والوقائع »العدد 
الكبرياملتوقع لحفــالت الزفاف، وما يعكس 
هذا الرقم من إيجابية عى الوضع االقتصادي 
والســياحي وخصوصا أن للمغرتب والسائح 

األجنبي دورا كبريا يف إنعا القطاع«.
الواضحة  العمل  وناقش الحارضون خطة 

التي عى أساسها سيتم فتح هذا القطاع وفق 
كنهم مــن مزاولة عملهم  معايــري محددة 
بشــكل سليم يف ظل جائحة كورونا. وأكدوا 
استعدادهم لتطبيق املعايري بحزم مع إمكانية 
نتظار االجتامع النها  معاقبــة املخالفني ب
مع لجنة كورونا لتأكيد تاريخ إنطالق املوسم 

واالتفاق عى املعايري النهائية.
بدوره أكد مرشفية أن »السياحة هي الركن 
والركيزة األساســية إلعادة تنشــيط الوضع 
االقتصــادي«، وأطلع اللجنة عى »مجموعة 
مشــاريع ومبادرات لوزارة الســياحة، عى 
أمــل أن تبرص النور يف القريب«. واســتمع 
لرشح مفصل عن »أهمية إعالن لبنان وجهة 
عراس، لكونه بات اآلن مقصدا  ســياحية ل
لكل املغرتبني والسواح العرب نظرا إىل خدمته 
املمتازة واألســعار التنافســية مقارنة مع 

البلدان املجاورة«.

« واملطاعم تلف  القطاع السياحي »يحت
أنفاسها األخرية.

ويف الســياق، اشار نقيب أصحاب املطاعم 
واملقاهــي واملالهي والباتيــرسي يف لبنان 
طوين الرامي، إىل أن »يف فرتة االقفال رأينا أن 
هناك مناطق تقفل ومناطق أخرى تعمل بشكل 

.» عادي، وهنا نسأل أين العدالة التجارية
وأوضح الرامي، يف حديث تلفزيوين أن »كل 
املؤسســات يفرتض أن تفتح أبوابها ملتزمة 
باإلجراءات وبالســالمة العامة«، مؤكداً أننا 
»توجهنا إىل املسؤولني، وأكدنا لهم أننا نعيش 

قفال مناطقي«. يف بلد واحد ولن نقبل ب
وأضاف تّم إقفال 896 مؤسســة سياحية 
منــذ بداية عام 2021 حتــى اليوم مؤكداً أن 
»انفجار املرفأ دمر بشكل جز او كيل 2069 

مطعام يف بريوت«.
وقــال إنــه »يف االقفالــني العامني الذي 
شــهدهام لبنان رأينا استنســابية يف فرض 

القانون وتطبيق االجراءات الوقائية«.
وعن ســعر الدوالر قــال كلام عملنا كلام 
خرسنا اكــرث وافقادنا لهويتنــا يعترب اكرب 

خسارة بتاريخ لبنان.
بدوره، أكّد األمني العام التحاد املؤسســات 

الســياحية جان بريويت أن االزمة الحقيقية 
التي نعيشها هي االزمة السياسية املفتعلة.

وشــدد، بريويت، عى استعداد املؤسسات 
الســياحية الوقوف مجدداً واستقبال الناس ، 
متحدثاً عن املشاكل التي تعرتض القطاع بسبب 
األزمــة. وقال فقدنا الكثري من املوظفني من 
ذوي الخربة، ونحاول التعامل مع مشــرتياتنا 
عى سعر الـ12 الف لرية، فنحن نشرتي املواد 
بهذا املعدل ونبيعها عى سعر الـ6 آالف تقريبا.

وحّمل بريويت جائحة كورونا مســؤولية 
ما يعيشــه القطاع بنســبة 12% ، مؤكداً أن 
املؤسســات نجحت يف التعامل مع هذا امللف 
بشكل جيد، عازياً السبب الحقيقي اىل االزمة 

السياسية.
وتطرق بريويت اىل االقفاالت التي يشهدها 
القطاع، فأشــار اىل أن فندق الربيستول أقفل 
بعد أن وهب مفروشاته اىل جمعيات خريية، 
الفتاً اىل أن سبب اقفال الفندق ليس مادياً بل 

أن مالكيه فقدوا األمل.
وأوضح أن الســياحة الداخلية لطاملا كانت 
مهمة وســابقاً كانت تشكّل 20% من الحركة 
السياحية ككل لكنها باتت تشكل 90% مع بدء 

االزمة.

أشــار نائب رئيس االتحــاد العاميل العام 
حسن فقيه يف بيان، إىل أن »األمور يف لبنان 
وصلت إىل حد ال يطاق، فاألوضاع االقتصادية 
باتت تشــكل خطرا حقيقيا عى كل طبقات 
جملــه عتبة الفقر  الشــعب الذي تخطى 
نتيجة السياســات التــي اعتمدتها املنظومة 
السياسية التي تدير البالد منذ سنوات عديدة«، 
الفتا إىل أن »الشــعب مرتوك ملصريه وهو بات 
يقــف يف طوابري الذل عــى محطات الوقود 
والسوبرماركت، فيام األدوية مفقودة، يف ظل 

انهيار املؤسسات وانعدام الرقابة«.
ولفــت إىل أنه »يف ظل هذا الواقع التعيس، 
كان ال بد ألكرب منظمة شعبية يف لبنان وهي 
االتحاد العاميل العام اتخاذ خطوات رضورية، 
ولــذا تم دعــوة أعى ســلطة يف االتحاد أي 
املجلس التنفيذي لالنعقاد يف جلســة طارئة 
نهار الثالثــاء 18 أيار الحايل لدرس التوصية 
باإلرضاب العام وتحديد خطة التحرك لتنفيذه 
عى مجمل األرايض اللبنانية عرب التشــاور 
ات املعنية من اقتصادية واجتامعية  مع الهي
وصناعيــة وتربوية وتعليمية ونقابات املهن 
الحرة حتى يأيت التحرك جامعا وطنيا شامال«.

وكشف أنه »يف ظل غياب املسؤولني بشكل 
ن االتحاد اتخذ خياره بالتصعيد،  كيل ومريب، ف
فالحوار مقطوع مع املعنيني، ورئيس حكومة 

ترصيف األعامل حسان دياب يعترب نفسه غري 
معني وينتظر تشكيل حكومة جديدة، وبالتايل 
اســتقالت حكومته من تأديــة واجباتها يف 
ترصيف األعامل، وهو بذلك يخالف األصول التي 
تن عى تســيري أعامل املرافق العامة وإدارة 

شؤون الناس«.
وأوضح أن »االتحاد شارك يف النقاشات التي 
دارت يف املجلس االقتصادي االجتامعي، وبحثنا 
يف موضوع البطاقة التمويلية التي ستشمل 
معظم الشعب، وكان السؤال األول من أين سيتم 
. وتبني يف ما بعد أن البطاقة كذبة  ويلهــا
كبرية وال سبل لتمويلها، وبالتايل ما زلنا ندور 
يف حلقة مفرغة، مع العلم أن البطاقة ستزيد 
من قوافل الطوابري يف ظل انعدام التخطيط«.

وإذ حذر من »أخذ البالد إىل فو شاملة 
تقــيض عى ما تبقى من لبنان«، شــدد عى 
الوحيدة  الفرنســية  املبادرة  التقاط  »أهمية 
املتاحة حاليا وتشــكيل حكومة انقاذ وطني 
فورا قادرة عى إعادة ثقة اللبنانيني واملجتمع 
الدويل بلبنان واملسؤولني فيه تعمل عى إقرار 
اإلصالحــات املطلوبة«، منبهــا من »اتخاذ 
أي خطــوة برفــع الدعم عن الســلع واملواد 
الغذائية واملحروقات واألدوية واملســتلزمات 
الطبية والطحني قبل إيجاد البديل املناســب 

للمواطنني«.

ينتظر املواطنون واملرصفيون والرصافون 
لحظة البدء بعمل املنصة االلكرتونية ملرصف 
لبنان املفرتض يف مطلع االسبوع املقبل مع 
انتهــاء عطلة عيد الفطر، بعد ان اكتملت كل 
االستعدادات لهذه االنطالقة وسط استمرار 
الضبابيــة يف كيفية تأمني الدوالر للحد من 

املضاربات بالعملة الصعبة. 
وتقــر مصادر مرصفيــة بصعوبة العمل 
باملنصــة، يف ظل شــح الــدوالر وضغط 
الســوق السوداء واستنكاف بعض املصارف 
عــن الدخول يف عملية بيع او رشاء الدوالر 
الســيام ان بيان مرصف لبنــان الذي صدر 
وجبه قسم  االحد املايض والذي ســيعاد 
من الدوالرات اىل املودعني، ال تعرف املصارف 
بعد كيف ســتؤمنها من نســبة الســيولة 
التي اودعتها لدى املصارف املراســلة او من 

االحتياطي االلزامي لدى مرصف لبنان. 
وتعتــرب مصادر مرصفية ان بيان مرصف 
لبنــان يعترب مثابة »باكيــج »ايجايب، اوال 

املحجوزة  االمــوال  باســتعادة جزء مــن 
بالــدوالر، وثانيا اطالق املنصة االلكرتونية 
التــي تحد من املضاربات. لكن املصادر تؤكد 
ان التأخــري يف اطالقها او تأجيلها اكرث من 
مرة ي االوضاع النقدية اكرث مام يفيدها 
وبالتــايل بات رضوريــا اطالقها مع بداية 
االسبوع املقبل واال سنشهد املزيد من ارتفاع 
الــدوالر، وثالثا تأكيد الحاكم ان مازال هناك  
االمل يف امكانية ضبط رسعة االنهيار املايل 
خصوصــا يف تأكيده عى رضورة ترشــيد 

الدعم. 
ورغــم االيجابية يف بيــان الحاكم، فأن 
املصــادر املرصفيــة ال تبدي تفــؤال كبريا 
بامــكان قدرة املنصــة عى لجم الدوالر مع 
استمرار التجاذبات السياسية وعدم تشكيل 
ثابة  حكومة بحيــث تعترب تدابري الحاكم 
ابر مورفني مســكّنة ما دام السبب الرئييس 
زمة سياســيا قبل ان يكون نقديا او ماليا  ل

او اقتصاديا، حتى.

و وسا ف

جوزف فرح 

البيــان املتفائل الذي اصدره 
حاكــم مرصف لبنــان رياض 
ســالمة حــول مفاوضتــه 
املصــارف العتــامد الية تبداء 
وجبها بتســديد  املصــارف 
كانت  التي  للودائــع  تدريجي 
االول  17ترشين  قبــل  ة  قا
كافة  بالعمالت  2019وذلــك 
واعداد خطة لدفع مبالغ تصل 
اىل 25الف دوالر حيث ســيتم 
تقسيطها عى فرتة زمنية ،هذا 
البيان قوبل بحذر وعدم اكرتاث 
خصوصــا من قبــل املودعني 
نظرا للسوابق او التعاميم التي 
اصدرها مرصف لبنان ومل تلق 

االذان الصاغية. 
والدليــل عى ذلك انه رغم صدور قانون الدوالر 
الطالبي مــن املجلس النيايب وطلب مرصف لبنان 
مــن املصارف تطبيقــه اال ان اكرثية املودعني ما 
زالوا يعتصمــون ويقفلون الطرقات الن املصارف 

مل تطبق هذا القانون. 
واذا كان مــرصف لبنان لن يبــارش لغاية االن 
مفاوضاته مع جمعية املصارف لتطبيق ســحب 
قسم من الودائع بالدوالر فأن هذه االخرية سارعت 
ل عن كيفية دفع هذه الودائع وهي ال  اىل التســا
لك االمــوال بالدوالر وهي بأنتظار توضيح ذلك 

من مرصف لبنان. 
يعتقــد البعض ان مرصف لبنــان قد يعمد اىل 
استعامل احدى الوسيلتني او الوسيلتني معا اولها 
تخفيــض االحتياطي االلزامي من 15اىل 12او10 
ة او الطلب بتخفيض الســيولة التي قدمتها  يف امل
ة اىل 2او  املصارف للمصارف املراسلة من 3يف امل

ة.  واحد يف امل
كــام ان البيان اعلن عن نجــاح تطبيق تعميم 

154ومندرجاته ولكن لغاية االن ورغم مرور اكرث 
من شهرين ونصف الشهر عى انتهاء مهلة زيادة 
ة وتأمني سيولة  رأسامل املصارف بنسبة 20يف امل
ة للمصارف املراســلة مل يعرف  بنســبة 3يف امل
حتــى االن من تقيد من املصارف بهذا التعميم ومن 
ســيكون من املصارف خارج السوق املرصفية ،من 
سيتمكن من اعطاء هذه الودائع ومن ال يتمكن من 
لة مرشوعة وبحاجة اىل توضيحات  ذلك ،كلها اس
من مــرصف لبنان تحديدا خصوصا انه طلب هذه 
النسبة من السيولة للمصارف املراسلة وهو اليوم 
قد يعمد اىل الطلب بســحبها او سحب جزء منها 
لتأمني دفع الودائع التي تريح اللبنانيني كام يقول 

يف بيانه. 
اضافة اىل ذلك املودعون يتســألون عن اسباب 
تأجيــل الدفع حتى 30حزيران وملاذا مرصف لبنان 
ام هذه العملية  بحاجة اىل تغطيــة قانونية ال
طاملا انها من« العــب الجيبة« بأعتبار انها اموال 
املودعــني الذين يريدون ســحب اموالهم بالدوالر 
اال اذا كان التأخــري لــدواع انتخابيــة باعتبار ان 

باتت  النيابيــة  االنتخابــات 
قريبة واقل من السنة الواحدة 
لكــن هذه املصــادر تعترب ان 
التغطيــة ســتكون من خالل 
اقرار قانون الكابيتال كونرتول 
الذي يتضمن بندا يســمح من 
خالل للمودع بسحب جزء من 

ودائعه بالدوالر االمرييك. 
لة مرشوعة بعد  كلها اســ
ان اكتــوى املودع من املصارف 
امواله الن  التي قررت حجــز 
عن  توقفت  اللبنانيــة  الدولة 
سداد ديونها . اال انه يجري أن 
اإلجراءات التي يقوم بها حاكم 
مــرصف لبنان يف ظل االنهيار 
تســهم يف التخفيف من حدة 
معاناة اللبنانيني من جهة، كام 
نع  تحف القطاع املرصيف و
انهياره يف خطوة تشكل أساساً 

إلعادة تكوين كل الودائع.
ونعــود اىل مبلغ الـ25 ألف دوالر،الدي ال ميكن 
للمودع ســحب هذا املبلغ دفعــة واحدة. أما عدم 
للتقســيط،فينتظر  الزمنية  املهلة  املركزي  تحديد 
املفاوضــات مــع املصارف وال يســتبعد ان نعود 
اىل الســابق عندما كان صغار املودعني يسحبون 
ال100او200وحتــى 500دوالر يف الشــهر فاذا 
قســم املبلغ عى اربع سنوات فأن املبلغ املسحوب 
ال يتعــدى ال 500دوالر امــرييك وهذا مبلغ كاف 
لعائلة من اربعة اشخاص خصوصا اذا بقي الدوالر 
ف الدوالر ب 12500لرية ولهذا طلب  عى سعر 
مــرصف لبنان تزويــده باملعطيات ليك يبنى عى 

ء مقتضاه.  ال
عى اية حال فأن حاكم مرصف لبنان لديه النية 
لرفــع الغ عن املودع ال بل يريد اطالق بيانات او 

تعاميم الراحة اللبنانيني. 
ولكــن املهم يبقى التنفيــذ وان »توما »لناظره 

قريب. 

أمام  املشهدية  تبّدلت 
املحروقــات  محطــات 
الســيارات  طوابري  من 
املرتاّصة إىل عدد محدود 
منهــا. األســباب كانت 
هل  لكــن  متوقعــة... 
راسخة  قناعة  أصبحت 
يف أذهــان املواطنــني 

القلقة ونفوسهم 
رشكات  بعض  سلمت 
محطات  النفط  استرياد 
املحروقــات كميات من 
البنزين، بحسب ما كشف 
رئيس »مجموعة براكس 
نقابة  عضو  برتوليوم« 
املحطات جورج  أصحاب 
الرباكــس لـ«املركزية«، 
تراجع  إىل  لفــت  حيث 
أمام  الســيارات  زحمة 
مكرراً  البنزين،  محطات 
أن »ال ولن يكون  تأكيده 
هناك أزمــة بنزين عى 

اإلطــالق ألن الــرشكات 
لديها مخزونهــا وهي ُملزمــة بجدولة التوزيع 
لتغطيــة الفرتة الزمنية بــني الباخرة التي أفرغت 

حمولتها وبني الباخرة املنتظر وصولها«.
وقال وما حصل اليوم كان متوقعاً وقد تحدثنا 
عنــه منذ أيام حيث أعلنت أنــه اعتباراً من اليوم 
الســبت وحتــى اإلثنني املقبل تكــون الزحمة قد 
انحــرست بعد عيد الفطر، وقد عّولت يف ذلك عى 

أمور عدة:
 -أوالً منــع التجّول ســيخفف من اســتهالك 

املواطن ملادة البنزين وبالتايل سيرتاجع الطلب.
كّن رشكات االســترياد من توزيع   -ثانيــاً 

البنزين عى املحطات.

 -ثالثاً تكون املناشــدات التــي أطلقناها منذ 
أســبوع قد أقنعت املواطنني بأنه لن يتم رفع الدعم 
عن املحروقات، ويف الوقت نفسه ال أزمة بنزين يف 

. اً اً فشي األفق إطالقاً. وبدأوا يكتشــفون ذلك شي
ن إىل أن »البنزين متوفر يف الســوق  وأذ طــ
املحليــة وبالتــايل ال داعــي لوقــوف »طوابري 
ة كميــة قليلة من البنزين ليس  الســيارات« لتعب
ألنهــا خالية منه بل خوفاً مــن انقطاعه«، أبدى 
ارها  الرباكس اعتقاده أن »املناشدات بدأت تؤيت 

ونتائجها تظهر تباعاً«.
وذكّر بأن »الشــائعة التي انترشت يوم الخميس 
الفائت عن رفع الدعم عن املحروقات قريباً، ســّبب 
هلعاً لدى املواطنني ودفعهم إىل التهافت عى رشاء 

البنزيــن. واللبنانيــون 
صّدقــوا تلك الشــائعة 
ســف لتزامنهــا مع  ل
لبنان  مــرصف  إبــال 
املستلزمات  مســتوردي 
الطبّيــة والدواجن وقف 
الدعــم عــن وارداتهم. 
املحطات  عى  الهلع  هذا 
رّسع يف نفاد مخزونها 
أصالً  املقنن  البنزين  من 
ســبق  التي  ســباب  ل

وذكرناها«.
وعــام يقــال عن أن 
توزيع  رشكتني تحتكران 
البنزيــن، قال الرباكس 
الــكالم  هــذا  كان  إذا 
تفعل  مــاذا  صحيحــاً 
وزارة االقتصاد والتجارة 
هذا  تتحــرّك يف  ال  ملاذا 
دور  أيــن  املوضــوع 
واملديرية  الطاقة  وزارة 
للنفــط  العامــة 
وأضاف حتى من يتعاطى 
تهريب املحروقات، فلُتــرسع الدولة إىل توقيفه 

ومعاقبته...
وهنــا، نفــى الرباكس ما يشــاع عن أن بعض 
ون مخزونهم لبيعه بســعر  أصحاب املحطات يخّب
أعــى الحقاً، مســتغرباً »كيف ميكــن لصاحب 
مؤسســة تجارية يريد بيــع منتجاته لتحصيل 
األربــاح املأمولــة، أن يقفلها ويخّبــ البضاعة 
املوجودة فيها خصوصاً أن صاحب املحطة يتسلم 
من الرشكات كميات محدودة من البنزين وبجعالة 
تم تســعريها يف العام 2015. لذلك ال يجوز اتهام 
اماً كام  أصحــاب املحطات الذين يتعرّضون للذّل 

جميع املواطنني«.

أعلنت »مؤسســة كهرباء لبنــان«، يف بيان، 
أنــه »عند حوايل الســاعة الثامنــة من صباح 
يــوم الجمعة الواقع فيــه 14- 5- 2021، قامت 
البواخر الرتكية يف معميل الذوق والجية بتوقيف 
كافــة املولــدات العكســية لديها مــام أدى إىل 
املتوفرة  اإلجاملية  اإلنتاجيــة  القدرات  إنخفاض 
عى الشــبكة الكهربائيــة اللبنانية بحوايل 240 
ميغاواط. وبالتايل، عملت املؤسســة عى تشغيل 
بعــض املجموعات اإلنتاجية يف معميل املحركات 
العكسية يف الذوق والجية ورفع قدرة معمل الذوق 
القديــم ووضع مجموعة إنتاجية يف معمل صور 
الحراري مام ســيوفر 130 ميغاواط إضافية عى 
الشبكة وذلك تعويًضا عن جزًء من النق الحاصل 
جّراء توقيــف البواخر الرتكية لكافة مجموعاتها 

اإلنتاجية.»
وأضافت »مع اإلشارة إىل أن مؤسسة كهرباء 
لبنــان، وعطًفا عى بيانها الســابق تاريخ 6- 5- 
2021، قد اضطــرت إىل اتخاذ إجراءات إحرتازية 
مــن خالل تخفيض قدراتهــا اإلنتاجية يف كافة 
ا يتناســب مع خزين املحروقات  معامل اإلنتاج 

املتوفــر لديهــا ومن أجل الحفا عــى التغذية 
الكهربائيــة ألطول فرتة ممكنة، وذلك لحني البت 
وضوع الطعــن املقّدم يف القانون الرقم 215/ 
2021 )قانون منح مؤسســة كهرباء لبنان سلفة 
خزينــة بقيمة 300 مليار لرية لتأمني حاجتها من 
الفيول(  .>وتابعت »كام تجدر اإلشارة إىل أنه يف 
حال تم تأمني األموال الالزمة املرصودة للمؤسسة 
مــن الخزينــة للعام 2021، تأمل املؤسســة بأن 
يتــم معاودة اطالق مناقصــات رشاء املحروقات 
لصالحهــا، الســيام مادة الغاز أويــل منها، كام 
واملســاعدة عى تأمني العمالت الصعبة لقطاعات 
اإلنتاج والنقــل والتوزيع لديها ومنها لزوم إجراء 
وريــة ورشاء قطع الغيار واملواد  الصيانات ال
االستهالكية الالزمة ملختلف معامل اإلنتاج لديها، 
لتأمني حد أد من االســتقرار يف التغذية بالتيار 

الكهربا يف لبنان> 
من جهتها كانت رشكة كارباورشــيب الرتكية 
تني  التي تزود لبنــان بالكهرباء من محطتني عا
أنها أوقفت اإلمدادات بسبب متأخرات السداد وبعد 
تهديد قانوين ملحطتيها يف لبنان الذي يواجه أزمة 

اقتصادية عميقة.
ويحصل لبنان عى 370 ميغاواط من الكهرباء 
مــن الرشكة أو ما يعادل ربــع اإلمدادات الحالية 
للبــالد. وقــد أبلغت الرشكة الحكومــة اللبنانية 
األسبوع املايض أنها ستضطر التخاذ هذه الخطوة 

إذا مل تكن هناك تحركات للتوصل إىل تســوية.
وقالــت الرشكــة يف بيان إنها أغلقــت التيار 
الكهربا يــوم الجمعة. وقال مصدر مطلع عى 
الوضــع إن اإلجــراء اتخذ نحو الســاعة الثامنة 

تني. صباحــا مع نفاد الوقود يف املحطتني العا
وأسف الناطق الرســمي باسم الرشكة إلطفاء 
مولــدات بواخر الطاقة، مؤكــدا أن الرشكة بذلت 

قصارى جهدها لتفادي اتخاذ قرار مامثل.
رونة وليونة  «  لقد تعاملنا ملدة 18 شهًرا  وقال
كليتني مع الدولــة اللبنانية، وواظبنا عى توفري 
الطاقة من دون أن نتقا مستحّقاتنا ومن دون 
أي خطــة للّدفع، وذلك ألن لبنان كان مير بأوقات 
ــا ال ميكن ألي رشكة أن تعمل  صعبــة للغاية. ا
ة محفوفة باملخاطر املبارشة  ة كهــذه، بي يف بي

وغري املربرة«.

تسديد ال 25الف دوالر للمودعين ينتظر »توما« بعد فشل الدوالر الطالبي
ة امل في  الـ سيولة  من  او  امي  االل ي  االحتيا من  تي  ت االمــوال 

ــن ي ــ ــن ــب ــن ال ــ ــات كـــمـــيـــات م ــطـ ــحـ ــراد تـــســـلـــم املـ ــ ــي ــ ــت ــات االســ ــ ــرك شــ
ن  يطم ــراكـــس  ــبـ والـ امــامــهــا  ــارات  ــيـ ــسـ الـ ــدد  ــ ع ــع  ــراجـ تـ ــى  ــ ال ادت 

تداركها  الكهرباء  سسة  م تحاول  والعتمة  الخدمة  خارج  اوات  مي  
ــة.. ــ ــاق ــ ــط ــ ــت إمــــــــــــدادات ال ــ ــفـ ــ ــة »كـــــاربـــــاورشـــــيـــــب« أوقـ ــ ــرك ــ ش
فترة  ـــول  أل ــذيــة  الــتــ عــلــى  للحفا  ـــراءات  ــ إج  : لــبــنــان«  ــاء  »كــهــرب

د املحطات يف الجنو م ا اد يدا مدير عا ا
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قـــــــــــــتـــــــــــــل وســـــــــــــــــحـــــــــــــــــل وحــــــــــــــــــــرق
اســتــمــرار املـــواجـــهـــات فـــي الــضــفــة والـــداخـــل

قالت وســائل إعالم فلســطينية إن جنود االحتالل قامت 
بسحل شاب فلســطيني بعد إصابته يف منطقة باب الزاوية 

وسط الخليل.
وأضافت املصادر، أنه تم ســحل الشــاب حتــى الحاجز 
العســكري عى مدخل شارع الشهداء. والشاب صهيب نضال 
الحعــربي مصاب بأكرث من عيار ناري يف إحدى قدميه، وفق 

مصادر طبية يف املستشفى األهيل.
بالتزامن، أصيب فلســطيني يف هجوم للمستوطنني عى 

منازل الفلسطينيني يف تل الرميدة وسط الخليل.
وقالت وسائل إعالم فلسطينية إن مستوطنني مسلحني من 
مستوطنة »رمات يشاي«، هاجموا بالحجارة منازل املواطنني 
يف تل الرميــدة، ووجهوا لهم الشــتائم، والتهديــد بالقتل، 
لة حادة عى املواطن أحمد أبو عيشة، ما  والرتحيل، واعتدوا ب

أدى إىل إصابته بجروح يف يده.
وتشــهد منطقة باب الزاوية ومناطق أخــرى من مدينة 
الخليل مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل مســتمرة أسفرت 
عن إصابــة 32 مواطناً بالرصاص الحــي، واثنني بالرصاص 

املعدين املغلف باملطاط.
ويف مخيم الفوار جنوب الخليــل، اعتقلت قوات االحتالل 
الشــاب أحمد عبد الفتاح الرساحنة، بعد أن أطلقت الرصاص 
عليه، وأصابته يف قدمه، عقب قمع قوات االحتالل مســرية 

منددة بالعدوان اإلرسائييل.
ويف نابلس، أصيب الشاب ماهر هاين دراغمة )22 عاماً(، 
أثناء مروره  برصاص قوات االحتالل اإلرسائيــيل يف قدمه، 

عى حاجز حوارة العسكري جنوب املدينة

ويف رام الله، تشــهد املدينة مسرية حاشدة يف الذكرى الـ 
73 للنكبة.

أما يف جنني، فأصاب االحتالل شاباً فلسطينياً بالرصاص 
املطاطي واعتقل 3 شبان خالل مواجهات عند حاجز الجلمة.

وارتفع عدد الشــهداء برصاص جنود االحتالل اإلرسائييل 
واملســتوطنني، إىل 11 خالل مواجهــات يف عدة محافظات 

بالضفة الغربية، يف حني بلغ عدد الجرحى 1334.
التظاهرات مستمرة

الفلســطينية  البلدات واملدن  املظاهرات يف  هذا وتتواصل 
داخل األرايض املحتلة عام 1948 لليوم السادس عى التوايل.

يف القــدس املحتلة، أصيب 13 مقدســياً بجروح يف حّي 
الشــيخ جراح وبيت حنينا وبيت صفافا وســلوان امس، من 

بينها إصابات بالرصاص املطاط وأخرى بالرصاص الحي.
ومساء االحتالل أغلق طرقات عّزز قواته يف القدس املحتلة 

.» نظراً لشدة التظاهرات يف داخل »الخط األخ
وذكــرت املعلومات أّن التظاهــرات واملواجهات تنترش يف 
جميع أحياء القــدس املحتلة عى الرغم مــن قمع الرشطة 

واستخدام الرصاص.
ونظمت التظاهرات يف كفر كنا، وأم الفحم، والطيبة، وباقة 
الغربية، وعكا، وعني ماهل، ومجد الكروم، والشــيخ دنون، 
والفريديس، وقلنســوة، وبلدات أخرى، تنديــداً باالعتقاالت، 
 ، وعــدوان االحتالل عى الشــيخ جراح، واملســجد األق
وبالقصف اإلرسائييل املتواصل عى قطاع غزة، باإلضافة إىل 
اعتداءات الرشطة اإلرسائيلية املتواصلة وحامية املستوطنني 

الذين يستهدفون الفلسطينيني.

ونّفذت الرشطة اإلرسائيلية حمالت مداهامت وتفتيشــات 
يف البلدات الفلســطينية يف الداخل، تخللها اعتقال عرشات 
الشبان بزعم املشــاركة يف املسريات والفعاليات االحتجاجية 

ضد العدوان اإلرسائييل.
هذا وقالت الناشطة ســنبلة عالء الدين إن قوات االحتالل 
اعتقلت أكرث من 400 فلسطيني من بلدات الداخل الفلسطيني 

املحتل.
ولفتت عالء الدين إىل أن املستوطنني والرشطة االرسائيلية 

يقومون بقطع الطرق بني البلدات العربية.
وأضافــت أن هناك دعــوات من املســتوطنني إىل حملة 
تهجري جديدة بحق الفلســطينيني، وأكــدت أن »النكبة بحق 

الفلسطينيني مستمرة والتحريض االرسائييل إىل تصاعد«.
ويف هذا السياق، أصيب امس طفالن يف يافا، بحروق إثر 
نزل بعد أن تعرض إللقاء زجاجات حارقة من  اندالع حريق 

قبل اإلرسائيليني.
وقالت مصدر محلية، إن طفــل )12 عاماً( أصيب بحروق 
يف وجهه والجزء العلوي من جسمه، فيام أصيبت أخته )10 

سنوات( بحروق وكدمات مختلفة.
هذا وقالت وســائل إعالم إرسائيلية أنه خالل الليل أرضم 
وقف باصات تابــع لرشكية »إيغد« يف  فلســطينيون النار 
مدينة »شفاعمرو« )الجليل الغريب( نتيجة املواجهات ما أدى 

إىل احرتاق ثالث حافالت بصورة كلية. 

ة ــ غــ فـــــي  فـــلـــســـطـــيـــنـــي  ال   1 وح  نــــــــ
جـــ ــول مــــدارســــهــــا ملـــ ــ ــح ــ  واألونـــــــــــــروا ت

أعلنت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
السبت،  »األونروا«،  الفلســطينيني  ني  الالج
بدء تحويل مدارســها املجهزة يف غزة، إىل 
رت منازلهم من  مالج تســتوعب من ت
جــراء القصف اإلرسائييل، مــع وصول عدد 

النازحني إىل نحو 10 آالف فلسطيني.
األونروا،  باسم  الناطق  أعلن  وقبل ساعات 
عدنان أبو حســنة، وصول عدد من املواطنني 
نطقة النرص بالشامل، ودخولها  ملدرستني 

خوفا من القصف اإلرسائييل.
وأعلنت األمــم املتحدة أن نحــو 10 آالف 
فلســطيني اضطروا إىل الرحيل عن منازلهم 
يف غزة بسبب »استمرار األعامل القتالية يف 

القطاع«.
وحذر بيان صادر عــن املكتب الدويل، من 
نفاد الوقود املســتخدم يف املستشفيات يف 

غزة، مام يعرض حياة آالف املدنيني للخطر.
والخميــس، أعلنــت »األونــروا« تعرض 

مدرستني داخل مجمع للوكالة للقصف يومي 
11 و12 ايــار، خالل الغــارات الجوية التي 

شنتها إرسائيل عى غزة.
وأوضحت الوكالة أن الغارات ألحقت أرضارا 
ا ال يقل  جسيمة باملحيط الغريب للمجمع، و

عن 29 غرفة.
ويف 12 ايار، تعرض مبنى تابع لرئاســة 
األونروا يف غزة للقصــف، مام ألحق أرضارا 

بالجدار املحيط باملكاتب.
وحســب موقع الوكالة الرسمي مل يتضح 
مــا إذا كان مبنى األونــروا تعرض لقصف 
مبارش أو إذا كانــت الغارة قريبة جدا لدرجة 
أفاد جميع  للمبنى، وقد  ر  ال أنها ســببت 

املوظفني بأنهم أمنون ويف صحة جيدة.
مباين  تتمتع  الــدويل،  للقانــون  ووفقا 
األونروا بالحصانة وال يجوز انتهاك حرمتها. 
وتتميز جميع مرافق األونــروا بوضوح عن 

طريق حملها لعلم األمم املتحدة.

ــران ــرب إيـ ــقــضــاء عــلــى »خــلــيــة إرهــابــيــة« غـ ال
أن  اإليــراين،  الثوري  الحــرس  أعلن 
عى  القضــاء  مــن  كنت  وحداتــه 
سيستان  محافظة  يف  إرهابية«  »خلية 

وبلوشستان جنوب غرب إيران.
وقال »مقر القدس« التابع للقوة الربية 
للحرس الثوري اإليراين، يف بيان أصدره، 
إن هذه »الخلية اإلرهابية« مسؤولة عن 
ة بهجوم  مقتل عضوين يف قوات التعب

لها الجمعة املايض.
أنه تم  القدس« إىل  كام أشــار »مقر 
والذخائر خالل  األسلحة  من  عدد  ضبط 
العملية، منوها إىل أن أحد أعضاء الحرس 

الثوري أصيب بجراح طفيفة خاللها.
وشــدد البيان عى أن العملية جاءت 
بعد أعامل واســعة من الرصد والتحري 

الدقيق.

حي يترش للرئاسة في إيران ص أحد وجو التيار ا

ســــــرائــــــيــــــلــــــي بـــــســـــبـــــب الــــــعــــــلــــــم ا
يــــــــــارة إلـــــــى الــنــمــســا ــي  ـ ــ ــلـ ــــريــــف يـ

قدم مصطفــى تاج زاده أحــد األصوات 
القليلــة للحركة اإلصالحيــة التي ال تزال 
مســموعة يف إيران، ترشيحه لالنتخابات 
التي ستجرى يف حزيران، حسب  الرئاسية 

صحافيي وكالة فرانس برس يف طهران.
وتاج زاده )64 عاما( يعمل منذ ســنوات 
من أجل »تغيــريات هيكلية« ودميوقراطية 
داخل إيران بعد ســنوات أمضاها مسجونا 
أال تأيت لصالحه يف  وجب عقوبة ميكن 

عملية مصادقة السلطات عى ترشيحه.
الداخلية، قدم  بعد تقديم ملفه إىل وزارة 
تاج زاده الذي شــغل منصب نائب وزير يف 
ــي )1997- عهــد اإلصالحي محمد خا

2005(، نفسه للصحافيني عى أنه »مواطن 
وإصالحي« و«ســجني ســيايس لســبع 

سنوات«.
ودان »التمييــز« و«حجــب اإلنرتنت« و 
السياسة واالقتصاد  العسكريني يف  »تدخل 
واالنتخابات« و«السياسة الخارجية املكلفة 
ومعــاداة أمريكا و)الدبلوماســية( املؤيدة 

لروسيا«.
اعتقل تــاج زاده يف 2009 بعد اإلعالن 
رســميا عن إعادة انتخاب محمود أحمدي 
احتجت  التي  الجمهوريــة  لرئاســة  نجاد 
عليهــا معارضة تجمعت حول املرشــحني 
اإلصالحيــني مهدي كرويب ومري حســني 
موسوي وتحدثت عن عمليات تزوير وسعة.

إطــالق رساحــه يف 2016، دعا  ومنذ 
الســلطات مرارا إىل إطالق رساح قائدي ما 

يســمى »الحركة« اللذين يخضعان لإلقامة 
الجربية منذ أكرث من عرش سنوات.

وشدد تاج زاده الذي رافقته زوجته فخر 
ناشطة  أيضا  وهي  بور  محتشمي  السادات 
إصالحية يف مجــال حقوق املرأة يف إيران 
انفتاحا لإلســالم. وقال  أكرث  ية  ر وعى 
ييز  »أعارض القوانــني التي تنطوي عى 

ضد املرأة«.
اإلجباري«  »الحجاب  يعارض  أنه  واضاف 
لكنه ليس ضد ارتداء الحجاب بشكل مطلق.

وتابع »لن نرتك طريق الحوار واملصالحة 
حتى لــو كان الطرف اآلخــر يعتزم خوض 
الحــرب ضدنــا«، رافضا ضمنــا هجامت 
بعض املحافظني املتطرفــني الذين يتهمون 

اإلصالحيني بالتحريض عى العنف.
قبل فــرتة وجيزة من تاج زاده ترشــح 
السابق  والرئيس  املتشــدد  املحاف  النائب 
ملنظمــة الطاقة الذريــة اإليرانية فريدون 

عبايس دواين.
وعــامل الفيزياء النووية هــذا البالغ من 
العمــر 62 عاما والذي نجــا يف 2010 من 
هجوم نسبته إيران إىل إرسائيل، يرفض أي 

»تسوية« مع الغرب.
النووي  لالتفــاق  حــازم  معارض  وهو 
اإليــراين الدويل )2015( الــذي دافع عنه 
اإليراين  الجانــب  من  الرئييس  مهندســه 
الرئيس املنتهية واليته حسن روحاين الذي 
ثالثة  لوالية  الرتشــح  من  الدستور  مينعه 

عى التوايل.

ــنـــة مــــع فــلــســطــيــن ــامـ ــتـــضـ ــرات املـ ــاهــ ــ ــظ ــ ــت ــ ــا تـــمـــنـــعـــان ال ــسـ ــمـ ــنـ ــا والـ ــسـ ــرنـ فـ
ــدوان ــ ــعـ ــ الـ ــد  ــ ضـ ــن  ــي ــط ــس ــل ــف ل ــاً  ــ ــمـ ــ دعـ تـــنـــتـــفـــ  ــة  ــ ــي ــ ــرب ــ وغ عـــربـــيـــة  دول 

التضامنية  التظاهــرات  تســتمر 
مع فلســطني يف العديد مــن الدول 
لالعتداءات  رفضاً  واألجنبية،  العربية 
الشعب  بحق  اإلرسائيلية  واالنتهاكات 
يف فلســطني. يأيت ذلك بالتزامن مع 

ذكرى النكبة.
العراق امس حدد  الفتح يف  تحالف 
موعد الوقفة التضامنية مع الشــعب 
الفلسطيني يف ساحة التحرير وسط 
بغــداد، وفق ما أفــادت وكالة األنباء 

العراقية.
الشــعب  بأبناء  التحالف،  وأهــاب 
العراقــي كافًة املشــاركة الجادة يف 
هذه الوقفة التضامنيــة، مؤكداً عى 
املشاركني عدم رفع أي علم غري علمي 

العراق وفلسطني.
وكان زعيــم التيار الصدري مقتــدى الصدر دعا إىل 
تظاهرة مليونية تضامناً مع الشــعب الفلسطيني. وقال 
»نشيد ببطولة الشعب األردين واللبناين باقتحام الحدود 

مع فلسطني املحتلة«.
بدوره دعــا الحزب اإلســالمي العراقــي تنظيامته 
الفاعلة يف الوقفة التضامنية مع الشعب  للمشــاركة 
الفلســطيني يف ســاحة التحرير نرصة لغزة واملسجد 

. األق
وخرجت تظاهرات يف األردن يوم أمس هي األكرب وفق 
اإلعالم املحيل عند الحدود مع فلســطني املحتلة تضامناً 
كن املتظاهرون األردنيون من قطع  مع القدس وغزة. و
السياج الفاصل بني األردن وفلسطني ونجحوا يف الدخول 

إىل األرايض الفلسطينية.
فعاليات  امــس،  وانطلقت، 
يف  والقدس  غزة  مع  تضامنية 
الجزائر. وطالب سفري فلسطني 
لدى الجزائــر »العرب بالرتاجع 

عن الهرولة نحو التطبيع«.
ات  أما يف برلني، فقد نظم امل
الفلسطينية  الجاليات  أبناء  من 
يف  واإلســالمية  والعربيــة 
املتضامنني  شــاركة  أملانيا، 
حاشــدة  مســرية  األملــان، 
وســط العاصمــة برلني دعامً 
وللتنديد  الفلسطينية،  للقضية 
عى  اإلرسائيلية  باالعتــداءات 
والعدوان  واملقدســات،  القدس 

عى قطاع غزة.
األعالم  املشــاركون  وحمل 
التي  واليافطات  الفلســطينية 
خطت عليها الشعارات الغاضبة 
املنددة باملجازر اإلرسائيلية التي 
أدت إىل عرشات الشــهداء غي 

غزة.
يف  املشــاركون  طالب  كام 
أملانيا  الحاشدة حكومة  املسرية 
بالضغط عى حكومة االحتالل 
عدوانها  لوقــف  اإلرسائيــيل 
»السافر« عى القطاع، وإلزامها 
بتطبيق كافــة املواثيق الدولية 

التي تجربها عى عدم التدخل باملقدســات اإلســالمية 
واملســيحية يف القدس، ووقف التوسع االستيطاين يف 
كافة األرايض الفلســطيني من الضفة الغربية والقدس 

الرشقية.
هذا واســتجاب أبنــاء الجالية العربية واإلســالمية 
ومجموعة من املواطنني األســرتاليني دعوة  »مجموعة 
العمل الفلسطيني االسرتالية » لتظاهرة ضخمة يف وسط 
مدينة سيدين األسرتالية شارك فيها اآلالف من املواطنيني 
والسياسيني األسرتاليني ومن كافة الجنسيات والقوميات.

وجابت التظاهرة شوارع مدينة سيدين بعد االستامع 
إىل كلــامت ألقاها عدد من الناشــطني والسياســيني 

االسرتاليني.
وكانــت الهتافات تعلو ضد العــدوان الصهيوين عى 

مدينة القدس وقطاع غزة وتدعو إىل زوال االحتالل.

وأقيمت تظاهرات مامثلة يف مدينة 
ملبورن وبريزبن وأداليد وبريث.

ويف وقت سابق، خرجت تظاهرات 
ومسريات شــعبية يف أوروبا وأمريكا 
وتونس،  ولبنان  والبحريــن  والكويت 
وعمــت مختلف أنحاء العــامل، تنديداً 
باملامرســات اإلرسائيلية ضد الشعب 

الفلسطيني
يف  »إيطاليا«  ســاحة  وشــهدت 
التشيلية ســانتياغو وقفة  العاصمة 
تضامنية مع الشــعب الفلســطيني، 
الفتات  املشــاركون  خاللهــا  رفــع 
عى  الصهيونية  باالعتــداءات  منددة 

الفلسطينيني.
ويف بريطانيــا، انطلقت مســرية 
شعبية نحو السفارة اإلرسائيلية، شارك 
فيها بريطانيون مؤيّدون للقضية الفلســطينية وأبناء 
الجاليات العربية والفلسطينية، للمطالبة بوقف العدوان 
عى الفلســطينيني يف غزة والضفــة الغربية والقدس 

وفلسطني الـ48.
وأفادت املعلومات يف جنيف بانطالق تظاهرات منددة 

باعتداءات االحتالل اإلرسائييل عى الفلسطينيني.
اىل ذلك قررت الســلطات الفرنسية منع التظاهر يف 
كافة أنحاء فرنســا للتضامن مع الشــعب الفلسطيني، 
ر ذكرى نكبته وتهجريه من أرضه قبل 73 عاماً،  الذي 

متزامنًة مع ما يتعرض له من عدوان إرسائييل مستمر..
 ، وانتقــد املنظمون يف بيــاٍن لهم القــرار القضا
معتربين أن فرنسا هي »الدولة الدميقراطية الوحيدة يف 

نع التضامن مع الفلسطينيني«. العامل التي 
يف املقابــل، قــررت بعض 
املنظامت الفرنســية اليسارية 
للرأســاملية  واملعاديــة 
يف  االســتمرار  والعنرصيــة 
تنظيم التظاهــرة، ونجحوا يف 
املنع، حيث شــهدت  كرس هذا 
وعى  فرنســية،   مــدن  عدة 
رأسها باريس وتولوز، تظاهرات 
حاشدة دعامً لفلسطني وشجباً 
للموقــف الرســمي الفرنيس 
الكيان  مــع  باملطلق  املنحــاز 
هذه  تنظيم  أن  كام  الصهيوين، 
الهامــة، وّجهت  التظاهــرات 
وفرضت  الفرنيس  اإلعالم  عى 
من  هام  جانٍب  تخصي  عليه 
تغطيته لتطــورات األحداث يف 

فلسطني املحتلة. 
ورداً عــى ذلــك، اعتقلــت 
من  عدداً  الفرنســية  الرشطة 
املتظاهريــن املتضامنــني مع 
واســتخدمت  الفلســطينيني، 

خراطيم املياه لتفريقهم.
بالتزامن، أفاد يف املعلومات  
النمســاوية  »الرشطــة  أن 
كانت  تظاهــرة  تنظيم  نع 
الشعب  لدعم  فيينا  مقررة يف 

الفلسطيني«.

ــراق ــع ــال ال ــارات تــركــيــة شــم ــ غـ

أعلنت وزارة الدفاع الرتكيــة، امس، »تحييد« 

ثالثة عنــا من حزب العامل الكردســتاين 

بـ«املنظمة  الحزب  العراق، فيام وصفت  بشامل 

اإلرهابية«.

وذكرت يف بيان صحفي، أن »اإلرهابيني الثالثة تم 

تحييدهم عى يد سالح الجو الرتيك يف منطقة متينا 

يشامل العراق، يف إطار عملية )مخلب الربق(«.

أوكارهم،  وأضافت »سنواصل دفن اإلرهابيني يف 

ومل ولن نرتك دماء شهدائنا تضيع هدرا«.

ــد  ــعـ ــ مــــحــــتــــجــــيــــن بـ ــ ــ ــري ــ ــ ــف ــ ــ ائـــــــر ت الـــــــجـــــــ
الداخليـــــــــــــــــة ارة  و مـــــــــــــــــن  تحذيـــــــــــــــــر 

فرقت الرشطة يف وسط العاصمة الجزائرية 

، ومنعــت متظاهرين من  احتجاجا محــدودا 

الوصول إىل قلب املدينــة، وذلك بعد مظاهرات 

أسبوعية شارك فيها اآلالف منذ شباط.

ونقلت وكالة »رويرتز« عن شــاهد قوله إن 

ة  عرشات مــن أفراد الرشطة هرعــوا صوب م

شــخ حاولوا االحتجاج يف وسط العاصمة 
وأرغموهم عى التفرق.

تي محتج شاركوا يف  وقال شــهود إن نحو م
مسرية يف حي باب الواد، لكنهم مل يتمكنوا من 
تجــاوز نطاق أمني لالنضــامم إىل مجموعات 
أخرى مــن املتظاهريــن يف أماكــن مختلفة 

باملدينة.
وليس واضحا بعــد إن كان العدد 
نزلوا  الذين  املتظاهرين  من  املحدود 
إىل الشوارع اليوم راجعا إىل عطلة 
التظاهر  لوائح  إىل  أم  الفطــر  عيد 
الصارمــة التي أعلنتهــا الحكومة 

األحد.
الداخلية حذرت من  وزارة  وكانت 
أنها لن تسمح بعد اآلن باالحتجاجات 
التي تخرج دون إذن يشمل التعريف 
باملنظمــني وتحديد أوقات بداية كل 

احتجاج ونهايته.

مقري وزارة الخارجية واملستشار، سيباستيان 

كورتس، تعبريا عن تضامن النمسا مع الدولة 

التصعيد  الحالية مــن  الجولة  العربيــة يف 

العسكري حول قطاع غزة.

وأكدت متحدثة باسم شــالنبري لوسائل 

إعالم محلية صحة هــذه األنباء، معربة عن 

أسفها إزاء قرار ظريف هذا، ولفتت إىل أنه ال 

يؤثر عى العالقات بــني الدولتني واملباحثات 

الجارية يف فيينا بشــأن إمكانية العودة إىل 

االتفاق النووي بني طهران والقوى الكربى.

ويأيت ذلك أيضا عى خلفية قرار النمسا 

إدراج »حزب الله« اللبناين، بشقيه السيايس 

التنظيامت  ــة  قا عــى  والعســكري، 

اإلرهابية.

أكدت الحكومة النمساوية 
أن وزيــر الخارجية اإليراين، 
محمد جواد ظريف، قرر إلغاء 
الزيارة التي كان من املتوقع أن 
يصل خاللها  امس إىل فيينا.

بأن  إعالم  وأفادت وســائل 
ظريف تراجــع عن خططه 
لزيارة فيينا إلجراء محادثات 
النمســاوي،  نظــريه  مع 
، احتجاجا  ألكسندر شالنبري
البلد  قيام حكومة هذا  عى 
فوق  اإلرسائييل  العلم  برفع 



ــــات ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ

نات مبوب ــ دولـــيـات اع
االحد 16 أيار 2021

نتائ اللوتو اللبناني
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

1900 وجاءت النتيجة عى الشكل االيت
االرقام الرابحة 3-5-6-12-14-18  الرقم االضايف 29

 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
ـ ال شبكات رابحة.

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ ال شبكات رابحة.

 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة 51228720ل.ل.

39 شبكة ـ عدد الشبكات الرابحة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة 1313557ل.ل.

 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة  51228750ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة 1350 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة 37947ل.ل.

 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
املرتبــة  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

148376000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 18547 شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة 8000 ل.ل.
 املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب 

املقبل 998360608ل.ل.

يد نتائ 
جرى مساء امس سحب زيد رقم 1900 وجاءت النتيجة 

كاآليت
الرقم الرابح 59775

 الجائزة االوىل 32418343ل.ل.
عدد االوراق الرابحة ورقة واحدة

 االوراق التي تنتهي بالرقم 9775
الجائزة االفرادية 450000ل.ل.

 االوراق التي تنتهي بالرقم 775
الجائزة االفرادية 45000ل.ل.

 االوراق التي تنتهي بالرقم 75
الجائزة االفرادية 4000 ل.ل.

املبالغ املرتاكمة للسحب املقبل 25000000

نتائ يومية
جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 1122 وجاءت 

النتيجة كاآليت
 يومية ثالثة 994

8292  يومية اربعة
 يومية خمسة 15728

ني اللبناني اليانصيب الو
جرى مســاء امس ســحب اليانصيب الوطني االصدار 

العادي السابع عرش وجاءت النتيجة عى الشكل االيت
 جوائز الغالفات

494-819 ـ يربح 100000 ل.ل. كل غالف ينتهي بالرقم
 الجوائز العادية

ـ تربح 5000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم 4
ـ تربح 10000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم 50

ـ تربح 20000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم 033-830
ـ تربــح 30000 ل.ل. كل ورقــة تنتهي بالرقم 5093-

7737-1347
ـ تربح 40000 ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم 3458

ـ تربــح 50.000 ل.ل كل ورقــة تنتهي بالرقم 5471-
4657-1336

ـ تربــح 100000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم 5527-
6487-7835

تنتهــي  ورقــة  كل  ل.ل   500000 تربــح  ـ 
-96252-56698-94040 بالرقم

 99376
تحمــل  التــي  الورقــة  ل.ل.   1000000 تربــح   -

63513-12417-79244 الرقم
ـ تربح 2000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم 74467
99652 ـ تربح 5000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم

ـ تربــح 75000000ل.ل. الورقــة التــي تحمل الرقم 
10672

ـ تربــح 150.000.000 ل. ل الورقة التي تحمل الرقم 
33026

ــة  ــيـ ــركـ ــيـ خـــطـــ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة األمـ
تـــــــــجـــــــــا روســـــــــــيـــــــــــا والــــــصــــــيــــــن

البـــــــــــان« « مفاوضـــــــــــي  بيـــــــــــن  لقـــــــــــاء 
ــة ــ ــ ــ ــ ــي الدوحـ ــ ــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــ ــ انيـ ــة األف ــ ــ ــ ــ  والحكومـ

للـــــــــــروس تجســـــــــــس  أميركـــــــــــي  لضابـــــــــــ  الســـــــــــجن 
أعلنت وزارة العدل األمريكية أّن ضابطاً سابقاً يف »القّبعات 
فشاء أرسار عسكرية أمريكية لروسيا ُحكم  اء« اعرتف ب الخ

عليه بالّسجن ألكرث من 15 عاماً بتهمة التجّسس.
وقالــت الوزارة يف بيان إّن بيرت ديبنز )46 عاماً( اعرتف يف 
ترشين الثاين 2020 بأنّه مذنب بـ »التجّسس لصالح روسيا«.

وديبنز الذي ُولد يف الواليات املّتحدة ألّم روســية اتّصلت به 
موسكو يف 1996، أي حّتى قبل التحاقه بالجيش.

وأوضح البيان أنّه »يف 1997، حصل ديبنز عى اسم حريك 
من قبل عمالء أجهزة االستخبارات الروسية ووّقع وثيقة تثبت 

رغبته بخدمة روسيا«.
ويف البداية خدم ديبنز يف الجيش، ثم شّجعته االستخبارات 
اء« أو غرين  الروســية عى االنضامم إىل »القّبعــات الخ
برييــه، إحدى وحدات النخبة يف القوات الخاصة، حيث حصل 
عى رتبة نقيب، وقد كان طوال هذه الســنوات يزّود مشّغليه 

علومات عن وحداته. الروس 
ويف 2008، بعدمــا تــرك الخدمة الفعلية، قّدم ملشــّغليه 
اء«  معلومات رسيّة حول أنشطته السابقة يف »القّبعات الخ
وعن رفاقه الســابقني يف الوحدة، حتــى يتمكّن الروس من 

محاولة تجنيدهم.
ّن الضابط السابق خدم يف  وبحســب الالئحة االتّهامية، ف
الخــارج يف أملانيا وأذربيجان، وكان مزّوداً بترصيح أمني رفيع 

املستوى.
ويعود تاريخ آخر اتّصال مسّجل له مع روسيا إىل 2011.

وعلّق نائب وزير العدل لشــؤون األمن القومي جون دميرز 
عى العقوبة الصادرة بحّق الضابط الســابق بالقول إّن »ديبنز 
نكث بقســمه كعســكري يف الجيش وخان القوات الخاصة 
وعرّض أمن بالدنا للخطر«. وأضاف أّن سلوكه »يعكس التهديد 

الذي تشكّله االستخبارات الروسية عى جيشنا«.

عدد انخفا  ينفي  غوتيري 
ليبيا في  األجــانــب  املقاتلين   

مم املتحدة أنطونيو غوترييش،  أعلــن األمني العام ل
يف تقرير قّدم األســبوع الحــايل إىل مجلس األمن، أّن 
ليبيا »مل تشــهد أي انخفاض يف عدد املقاتلني األجانب 

أو أنشطتهم«، وخصوصاً يف وسط البالد.
وجــاء يف التقرير »يف الوقت الــذي ما زال اتفاق 
وقف إطالق النار ســارياً، تلقت )بعثة األمم املتحدة يف 
ليبيا( تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية عى 
طول محور رست-الجفرة يف وســط ليبيا، فضالً عن 
اســتمرار وجود العنا واإلمكانيات األجنبية«. وقال 
غوترييــش »عى الرغم مــن االلتزامات التي تعهد بها 
األطراف، تواصلت أنشــطة الشحن الجوي مع رحالت 
جويــة إىل قواعد عســكرية مختلفة يف مناطق غرب 
ليبيــا ورشقها«.وجّدد دعوته الدول »األعضاء والجهات 
الليبية الفاعلة إىل وضع حد النتهاكات حظر األسلحة 
وتسهيل انسحاب املقاتلني واملرتزقة األجانب من البالد«، 
ني  معترباً أنها »عنا أساســية لسالم واستقرار دا

يف ليبيا واملنطقة«.

ــان ــجـ ــيـ ــن أذربـ ــ أمـــيـــركـــا: نـــتـــوقـــع م
ارمينيا مع  الحدود  من  قواتها  سحب 

الخارجيــة  وزارة  أعلنــت 
األمريكيــة، أن الواليات املتحدة 
تراقــب من كثــب الوضع عى 
الحدود بــني أرمينيا وأذربيجان 
وتتوقــع من األخرية ســحب 
قواتهــا فورا مــن الحدود مع 
أرمينيا. وقالت املتحدثة باســم 
جالينا  األمريكيــة،  الخارجية 
بورتــر، يف ترصيــح صحفي، 
إن اإلدارة يف واشــنطن تراقب 
عن كثب الوضــع عى الحدود 
بني البلديــن، مضيفة »نتوقع 
من أذربيجان أن تسحب قواتها 

فورا«.
وشــددت بورتــر عــى أن 
يف  العســكرية  التحــركات 

األرايض املتنــازع عليهــا غري 
ثل اســتفزازا ال  مســؤولة و

حاجة إليه.
ويف وقت سابق من الجمعة 
رئيس  بأعــامل  القائم  أعلــن 
نيكــول  األرمينــي،  الــوزراء 
باشينيان، أنه طلب من الرئيس 
بوتني،  فالدميــري  الــرويس، 
يف  ألرمينيا  عسكرية  مساعدة 
ظل ما وصفه بعدم تنفيذ الطرف 
األذربيجاين االتفاق حول سحب 

قواته من منطقة سيونيك.
قواتها  أن  أذربيجــان  ونفت 
دخلــت إىل الطــرف األرميني 
من الحدود، قائلــة إنها قامت 

بحامية أراضيها.

انســـــــــــتان واشـــــــــــنطن تحـــــــــــذر رعاياهـــــــــــا فـــــــــــي اف

ـــــــــــــــل« للواليـــــــــــــــات املتحـــــــــــــــدة؟ رئيـــــــــــــــس 

ـــــــــــي عـــــــــــددا مـــــــــــن قـــــــــــرارات ترامـــــــــــب بايـــــــــــدن يل

ميانمار: مقتل العشرات في »هجمات إرهابية«

كتبــت مجلة » 
 »  
قرص  أن  األمريكيــة 
االســرتاتيجي  النظر 
األمريكيــة  لــإلدارة 
روسيا  يقرب  الجديدة 
الذي  األمر  والصــني، 
سيســمح لهــام يف 
النهائيــة  النتيجــة 

بالتصدي لواشنطن.
املقالة  كاتب  ويرى 
املجلة  نرشتهــا  التي 
املواجهة  موقــف  أن 

الذي تتمســك به إدارة الرئيس جو بايدن تجاه 
روســيا ال يثري أي دهشة، ألن بايدن وزمالءه 
يف الحــزب الدميقراطي كانوا يروجون، قبل 
توليــه زمام الســلطة، لنظرية مؤامرة دعم 
موسكو لدونالد ترامب وتدخلها يف الشؤون 

األمريكية الداخلية.
وبعد وصول بايدن إىل السلطة قام بتصعيد 
التوتر بني البلديــن، فيام مل يغري إعالنه عن 
رغبته يف لقاء الرئيــس الرويس، فالدميري 
بوتــني، جذريا الوضع القائــم يف العالقات 

الثنائية.
ويــرى مؤلف املقالة أن النهج الســيايس 
 ، لواشنطن تجاه بكني مل يتغري بشكل ملحو

رغــم توقعات املحللني، كام تبددت اآلمال يف 
سياســة أكرث تصالحية تجاه بكني. وتواصل 
الواليــات املتحدة دعم تايــوان التي تطالب 
باالســتقالل عن الصني، وال تزال واشــنطن 
تتمسك بنيتها للدفاع عن سيطرة اليابان عى 

جزر سينكاكو املتنازع عليها مع الصني.
وتوصل املؤلف إىل استنتاج مفاده أن عجز 
إدارة جــو بايدن يف تحديد أولوياتها يزيد من 
املخاطر بالنســبة للواليات املتحدة. وخاصة 
يرى أن مواصلة مامرسة السياسة الحالية ال 
يساعد إال يف تقارب روسيا والصني وتوسيع 
التعاون الدبلومايس واالقتصادي والعسكري 
واجهة  بينهام، األمر الذي سيســمح لهام 

الهيمنة األمريكية يف السياسة العاملية.

التقــى املفاوضون عــن الحكومــة األفغانية وحركة 
»طالبــان« يف العاصمة القطرية الدوحة يف اليوم الثاين 
من هدنة عيد الفطــر املعلنة بني »طالبان« والحكومة يف 

أفغانستان.
وقال فريق التفاوض للحكومة األفغانية إن الجانبني بحثا 
الوضع يف البالد وشــددا عى رضورة اإلرساع باملفاوضات 

يف الدوحة.
من جهتها، ذكرت حركة »طالبان« أن الجانبني اتفقا عى 

مواصلة الحوار بعد أيام العيد أيضا.
يذكر أن املفاوضات بــني »طالبان« والحكومة بدأت يف 
ســبتمرب املــايض، ويراد منها إنهاء الحرب املســتمرة منذ 

التسعينات.
وتعرثت مفاوضات السالم األفغانية بعد عدة جوالت مع 
تصاعد العنف يف البالد بالتزامن مع إعالن الواليات املتحدة 
عن املرحلة النهائية من انسحاب قواتها من أفغانستان يف 

1 ايار الجاري.

رئيس رابطة النواب السابقني

النــواب  رابطــة  اعضــاء 

السابقني

زيد مــن اال  ينعــون 

فقيدهم النائب السابق املرحوم

حبيب لويس حكيم
ويتقدمون من عائلته وذويه 

ومحبيه بأصدق التعازي

الرحمــة ولكم طول  للفقيد 

البقاء

األمريكية  السفارة  أصدرت 
تحذيرا  امس،  أفغانستان،  يف 
لرعاياهــا وحثتهــم  أمنيــا 
أماكن  البقاء بعيــدا عن  عى 
التجمعــات، بســبب احتامل 
إجازة  عقب  العنــف  »تصاعد 

عيد الفطر«.
األمريكية  السفارة  ونرشت 
يف أفغانســتان عى موقعها 
الرســمي يف »تويرت« تحذيرا 
قالت فيه  لرعاياهــا  أمنيــا 
تاريخيا،  التصاعد،  »بســبب 
للعنــف يف أفغانســتان بعد 

عطلــة العيد، يتم تذكــري مواطني الواليات 
املتحــدة يف أفغانســتان بتوخي الحذر يف 
ــا يف ذلك االحتفاالت  األماكن املزدحمة، 
والبنوك«. العبادة  ودور  واألســواق  العامة 
وأعربت الواليــات املتحدة عــن قلقها إزاء 
ار املســلحني عى استهداف األجانب من  إ
خــالل اختطافهم أو الهجوم عى أماكن مثل 

الفنادق واملجمعات السكنية ونقاط التفتيش 
األمنية واملطارات.

وطالبت السفارة األمريكية يف أفغانستان 
رعاياها بوضع خطط ملغادرة أفغانستان عرب 

رشكات الطريان التجارية.
وتعتزم واشــنطن سحب جميع قواتها من 
أفغانستان بحلول 11 سبتمرب القادم، تاريخ 

الذكرى العرشين لهجامت عام 2001.

بالوكالــة  املديــر  اعتــرب 
السابق لالستخبارات الوطنية 
األمريكية، ريتشارد غرينيل، أن 
هناك »رئيس ظل« يف الواليات 
املتحــدة وهــذا الــدور تقوم 
السياسة  مجلس  رئيســة  به 

الداخلية، سوزان رايس.
السفري  وهو  غرينيل،  وقال 
أملانيا  األمرييك الســابق لدى 
والــذي ينتمي إىل املعســكر 
الجمهــوري وتوىل من فرباير 
القائم  إىل مايو 2020 منصب 
بأعــامل مدير االســتخبارات 

الوطنيــة األمريكية، يف مقابلــة مع قناة 
»CPAC« األربعاء املايض »تم تعيني ســوزان 
رايس مستشارة للسياسة الداخلية. هذا األمر 
ا حول السياســة  مهزلة. هي ال تعرف شــي

الداخلية«.
وأشــار غرينيل إىل أن هــذا التعيني يعني 
عمليا أن الواليات املتحدة ستكيف سياساتها 

يف الساحة الدولية مع السياسة الداخلية.
وأضــاف أن الرئيس األمرييك الحايل، جو 
بايدن، »ضعيف جدا ملنع اليساريني املتقدمني 
من االستيالء عى السلطة«، معتربا أن نائبة 
الرئيس، كاماال هاريس، »ال تفهم ماذا يحدث«، 

ثله ســوزان رايس  وتابع »لدينا رئيس ظل 
وال أحد يلفت االنتباه إىل ذلك«.

ولعبت ســوزان رايس دورا كبريا يف تحديد 
السياســة الخارجية إلدارة الرئيس األمرييك 
األسبق، الدميقراطي باراك أوباما، حيث تولت 
ة  مــن 2009 إىل 2013 منصب املندوبة الدا
لــدى األمم املتحدة، وتــم تعيينها يف 2013 

من القومي. مستشارة ل
وبعد انتقال الســلطة إىل بايدن، الذي كان 
نائبا للرئيس يف عهد أوباما، يف يناير 2021، 
تولت رايس منصب رئيســة مجلس السياسة 

الداخلية يف البيت األبيض.

قال البيت األبيض إن الرئيس 
األمريــيك، جو بايــدن، ألغى 
عدة قرارات صادرة عن سلفه، 
دونالــد ترامب، يف مرســوم 
ا يف ذلك بشأن حامية  واحد ، 
اآلثار والرقابة عى الشــبكات 

االجتامعية.
كــام ألغى بايدن املرســوم 
الخاص بحامية اآلثار والتامثيل 
األمريكيــة، الذي وقعه ترامب 
بعد أن بدأ هــدم اآلثار ألبطال 
الحقبــة االســتعامرية، عى 
ضد  االحتجاجــات  خلفيــة 

العنرصية يف البالد، كام ألغى بايدن املرسوم 
بطال  ل اثيــل  ببناء حديقــة  الخــاص 
األمريكيني، واملرسوم الخاص بتغيري العالمة 
التجارية للمســاعدات األمريكية املقدمة يف 
الخارج، واملرســوم الذي يحمي املســؤولني 
من املالحقة القضائيــة ملخالفتهم األنظمة 
املختلفــة ، ومرســوم »منــع الرقابة عى 

اإلنرتنت«.
وتم التوقيــع عى جميع هذه املراســيم 
امللغاة من قبل ترامب من ايار2020 إىل كانون 
االول 2021. ووقع الرئيس الســابق عى عدد 

مــن املبادرات قبل فرتة وجيــزة من تنصيب 
الدميقراطي بايدن.

ووفقــا للبيت األبيض، ألغــى بايدن أيضا 
وجبها ميكن  قاعدة قدمهــا ترامب، والتي 
لسلطات الهجرة رفض ترصيح اإلقامة بحجة 
ا« عى دافعي  أن املهاجر ميكن أن يصبح »عب

ائب األمريكيني. ال
يقــول إعالن بايدن ، الذي يوجه فيه اإلدارة 
إىل إجــراء التغيريات الالزمــة عى القواعد 
الحاليــة »إن ذلك ال يخــدم مصالح الواليات 

املتحدة«.

قال متحدث باسم املجلس العسكري الحاكم 

ار، امس، إن 63 شــخصا قتلوا يف  يف ميا

هجامت إرهابية شــنها مناهضون للمجلس 

يف اآلونــة األخرية. وأضــاف املتحدث، زاو 

ر صحفي أن »اإلرهابيني  مــني تون، يف مؤ

يزرعــون القنابل يف األماكن العامة، وهناك 

بعض اإلصابات بني الناس«. وناشد املواطنني 

اإلدالء بأي معلومات عن املهاجمني.
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الصخور«  تسل  »حــد  اليوم  ينظم    ATCL الـــ   
ــي ــ ــاع ــ رب دفـــــــع  ــة  ــ ــب ــ ــرك ــ م  2 ــة  ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ب

بوس املسابقة

اللبناين  النــادي  أعلــن  
والســياحة  للســيارات 
ATCL(( عن مشــاركة 24 
 )4 رباعي)4 دفــع  مركبة 
يف  »التحّدي األول لتســلّق 
 1 الصخــور«   
Crawling Challenge«  لعام 
2021  والــذي ينظمه اليوم 

.) األحد يف بكفيا)النع
ويف مــا يــيل أســامء 

السائقني ومركباتهم
عى  شــلهوب  1-جــاك 

تويوتا اف جاي 40
2-ادي شلهوب عى جيب 

رانغلر
3-أنــدي شــلهوب عى 

باغي تويوتا
4-شادي عرجا عى باغي

5-نجــد ايب حيــدر عى 
سوزويك ساموراي

6-وسام صليبا عى باغي 
نيسان باترول

7-جاد سابا عى باغي شيفروليه
8-جيمي أغوبيان عى باغي

9-سيزار شالال عى جيب رانغلر
10-سحر سويدي عى جيب يس جاي

11-يوسف أبو العيون عى جيب يس جاي
12-حنا ايب حنا عى باغي رانج روفر

....-13
14-الياس الحاج عى جيب شريويك

15-طوين جلبوط عى جيب رانغلر
16-عمر غريزي عى جيب شريويك

باغي  عى  شان(  بطرس)شان  17-روالن 
سوزويك

18-وسيم سيف الدين عى جيب شريويك
19-ميشال ضاهر عى جيب شريويك

20-كارل خليفة عى باغي
21-جورج زيادة عى باغي جيب واي جاي

22-ســليامن خطار)ســويل( عى باغي 
رانج روفر

23-مروان خوري عى باغي رانج روفر
24-نزيه الشــامس عى باغي تويوتا اف 

جاي 40
25-الياس كالّس عى باغي

وكالعادة، ســيتّخذ النــادي املنظّم ،خالل 
املسابقة، كافة االجراءات للوقاية من جائحة 

»كورونا«.

ســـــلـــــة: بـــــيـــــروت بـــمـــواجـــهـــة بـــيـــبـــلـــوس
بــاالمــارات اللبنانية  الجالية  نهائي بطولة  فــي 

الجالية  بطولــة  وصلت 
اللبنانيــة بكرة الســلة يف 
املتحدة إىل  العربية  االمارات 
املرحلــة النهائيــة. فقــد 
البطولة  هــذه  تواصلــت  
بنجاح بتنظيم من قبل رشكة 
»ســبورتس مانيــا - ديب« 
االمارات  يف  االوىل  للمــرة 
فرق تحت  انية  شاركة 
عليهــا مجلس ديب  أرشاف 
الريايض  واالتحاد االمارايت 

يف كرة السلة. 
 ، ويف الدور نصف النها
كّــن فريــق بيبلوس من 
الذي  اللقاء  عى  الســيطرة 
بعلبك  فريــق  مــع  جمعه 
أفضل  وكان  وفاز)69-85(  
العب يف املباراة رواد رحمة 
أما يف  بتسجيله 40 نقطة. 
فريق  فحقق  الثانية،  املباراة 
بريوت فوزاً مثرياً  عى فريق 
زحلة بنتيجة) 79-75 (ونال 
روين خــوري جائزة أفضل 

العب. 
النهائية  املباراة  وستقام 
ام الساعة  اليوم األحد يف 
الثامنــة مســاًء عى أرض 
ملعب نادي الوصل الريايض 
حيث يواجــه بيبلوس فريق 

بريوت عى  اللقب.

لة وبريوت اراة  لقطة م م

لو ة اف مسج يف ناد بي جا

ــديـــة األملــانــيــة تـــراجـــع كــبــيــر فـــي إيــــــرادات األنـ
الدوري  رابطــة  تقديرات رئيس  أشــارت 
األملــاين، كريســتيان زايفــرت، إىل تراجع 
ملحو يف إيرادات األندية االحرتافية، بسبب 

جائحة كورونا.
وقال زايفرت أمس السبت، إنه من املتوقع 
قدار يقرب  أن تسجل إيرادات األندية تراجعا 

خر موسم قبل الجائحة. من الربع مقارنة ب
وأوضح زايفرت أن الســبب الرئييس لهذا 
الرتاجــع يتمثل يف غياب إيــرادات التذاكر، 
الســابق مــا يرتاوح  ثل يف  والتي كانت 
بــني 13 إىل 15% يف املتوســط من إجاميل 
ن ســوق  اإليــرادات، وباإلضافة إىل ذلك ف

االنتقاالت أُصيب بالشلل إىل حد كبري.
ورغم أن الرابطة نالت الكثري من الثناء عى 
خططها الرامية إىل عودة نشــاط كرة القدم 

خالل األزمة، لفت زايفرت إىل أنه ال يشــعر 
بتحقيق الفوز.

وأضاف »ســنظل مشغولني لفرتة طويلة 
ببعــض العوامل عى الصعيــد االقتصادي، 

والكثري من الناس عى الصعيد النفيس«.
وأعرب زايفرت يف الوقت نفسه عن شعوره 
وذجا  بالفخــر ألن خطة الرابطــة كانت 

يحتذى بالنسبة لبعض البطوالت األخرى.
املفتوحة  املتحدة  الواليات  وتابع »بطولة 
للتنــس ومســابقة فورمــوال 1 والرابطة 
الوطنية لكرة الســلة )إن يب ايه( والدوري 
الوطني لكرة القدم األمريكية )إن إف إل(، كل 
هذه البطوالت توجهت بحسب وجهة األملان، 
لكننا ارتكبنا أخطاء بطبيعة الحال، وهذا كل 

يوم«.

ماتيـــــــــــــــاس د ليخـــــــــــــــت : صفـــــــــــــــة مشـــــــــــــــتركة
ــون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي وبوفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدو وكيلينـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن رونالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بيـ

تحدث ماتياس دي ليخت، مدافع يوفتوس، 
م جورجيو  عام تعلمه مــن زميله املخــ

كيليني يف السيدة العجوز.
وقــال دي ليخت يف ترصيحــات أبرزها 
عقلًيا  كــربت  إيطاليا »لقد  موقع فوتبــول 
ونضجت منــذ االنتقال لليــويف، كان عيل 
التعود عى أسلوب لعب مختلف يف إيطاليا، 

وعى الطريقة التي يتحرك بها املهاجمون«.
وأضــاف »عندما كنــت يف أياكس، كان 
فردي،  بشــكل  املهاجم  مراقبة  عى  الرتكيز 
بينام اآلن يجب أن أنظر للمنطقة التي أتواجد 
بها أيًضــا. أنت ال تطارد الالعــب الذي لديه 
ًا، لكــن عليك مراقبة املهاجم الذي  الكرة دا

يركض يف املساحة«.
وتابع »كيليني خبــري يف هذا األمر ولديه 
خربة كبــرية، وتعلمت منه الكثري. الدفاع فن 
يف إيطاليا، ومن الرائــع أن أكون قادًرا عى 

إظهار ما ميكنني تقدميه هنا«.

وواصل »يا لها من طريقة رائعة يعيش بها 
كريســتيانو رونالدو يف الرياضة، ويحاف 
عى لياقتــه البدنية ويظل متحفــزًا للغاية 
يف ســن 36 عاًما، واألمر نفسه ينطبق عى 
كيليني وحتى بوفون يف سن 43 عاًما. إنهم 

محرتفون للغاية«.
اإلضافية  الضغوط  بعــض  »هناك  وأكمل 
التي تصاحب اللعب يف إيطاليا، خاصة عندما 

ثل فريقا مثل يوفنتوس«.
وأردف »املشجعون متحمسون يف هولندا، 
ويريدون فــوز فريقهم، لكــن األمر ينتهى 
جــرد صافرة النهايــة، أمــا يف إيطاليا 
الحديث عــن بعض ركالت  يســتمرون يف 
الجزاء غري املحتســبة بعد 3 أيام من اللقاء. 

إنهم يفكرون يف كرة القدم باستمرار«.
واختتم »إذا خرس فريقك أمام منافس يف 
ر بأســبوع مرّوع،  ن الجامهري  إيطاليا، ف

ونشعر نحن أيًضا بهذا األمر«.

ــقــب ــي املــرت ــائ ــه ــن ــل ال ــب ــتــي ق ــر ســي ــشــســت ــان ر يــســتــفــ تــشــيــلــســي وم ـــ الـــ

« - - « الـــــــى  ــة  ــ ــون ــ ــل ــ ــرش ــ ب ــب  ــ ــع ــ ل ــة  ــ ــق ــ ــري ــ ــر  ــيـ ـ ــ ــيـ سـ كـــــومـــــان 

يل فري ت س سي  فري مان

ترك تشيليس، بصمته يف 
البطــوالت األوروبية القرن 
املايض، مــن خالل التتويج 
الكؤوس  بــكأس  مرتــني 
األوروبية موسمي )1970-
و)1998-1997(،   )1971
إضافة إىل السوبر األورويب 

عام 1998.
األكــرب  الحلــم  وكان 
التتويج  هو  البلوز  لجامهري 
)دوري  األهــم  بالبطولــة 
أن  خاصة  أوروبــا(،  أبطال 
عى  قــادًرا  بدا  تشــيليس 
بداية  يف  الحلم  ذلك  تحقيق 

األلفية الجديدة.
وأظهر تشيليس مســتويات مميزة بالوصول إىل 
نصف نها مواسم )2003-2004( و)2005-2004( 
و)2006-2007(، ومثل هذا الدور عقدة كبرية للبلوز 
الذي ضخ مالكه رومــان أبراموفيتش، األموال لجلب 

الكأس ذات األذنني إىل العاصمة لندن.
كن تشيليس أخريا من الوصول لنها دوري  و
أبطال أوروبا يف موســم )2007-2008(، ليكون 
عى موعد حينها مع أول نها إنكليزي يف تاريخ 
انشسرت يونايتد، والذي  البطولة، حيث اصطدم 
خرس لصالحه قبلهــا بأيام لقب الدوري اإلنكليزي 

بفارق نقطتني.
واحتضن ملعب لوزنييك بالعاصمة الروســية 
موسكو، القمة التي أوفت بكل وعودها من اإلثارة، 

بالتعادل )1-1(،  الوقت األصيل واإلضايف  وانتهى 
بفضل هدف كريســتيانو رونالدو للامن يونايتد، 

وفرانك المبارد لتشيليس.
وتعرض مهاجم تشــيليس ديديه دروغبا للطرد 
يف الوقــت اإلضــايف، ويف ركالت الرتجيح كان 
تشــيليس عى بعد ركلة من الفوز باللقاء، إال أن 
جون تريي أهدرها ليحسم مانشسرت اللقب ويتأجل 
تحقيق الحلم للبلــوز حتى عام 2012، عندما توج 

باللقب للمرة األوىل يف تاريخه.
ويستعد تشــيليس يوم 29 أيار الجاري ملواجهة 
مانشسرت ســيتي يف نها دوري األبطال، وهو 
ثالث نها للبلوز يف املســابقة، والثاين له أمام 
اللندين  الفريق  مانشسرت، ويســعى  ملدينة  ممثل 
لرد الدين هذه املرة بتحقيق اللقب للمرة الثانية يف 

تاريخه.
ويف الوقت الذي ميلك فيه تشيليس مهمة ثأرية 
تجاه مدينة مانشســرت، ميلك سيتي مهمة ثأرية 
أمام البلوز، حيث ســبق وتواجه الفريقان أوروبيا 

مرة واحدة من قبل.
وجاءت تلــك املواجهة يف نصــف نها كأس 
الكــؤوس األوروبيــة موســم )1971-1970(، 
وحينها حسم تشيليس مباراة الذهاب عى ملعبه 

بهدف دون رد.
وكرر البلوز، االنتصــار يف اإلياب خارج أرضه 
بنفس النتيجة، ليتأهل إىل النها الذي حســمه 
عى حســاب ريال مدريــد، ليتوج بــأول ألقابه 
األوروبيــة.. فمن ينجح يف مهمتــه الثأرية بني 

تشيليس ومانشسرت سيتي

قرر الهولندي رونالد كومان، مدرب برشــلونة، 
إجراء تغيري مهم يف أســلوب لعب البارســا، إذا 
استمر عى رأس الجهاز الفني خالل املوسم املقبل.
ديبورتيفو« اإلسبانية،  ووفًقا لصحيفة »موندو 
ن كومان قرر العودة يف املوسم املقبل إىل خطة  ف

4-3-3، إذا قررت إدارة النادي تجديد الثقة فيه.
وتعد هذه الخطة صاحبة جذور كبرية يف تاريخ 

وإنجازات النادي الكاتالوين.
وأشــارت إىل أن كومان ينوي تغيري أســلوب 
لعب برشــلونة، عن طريق تركيز االســتحواذ يف 
وسط ملعب املنافس، وتنفيذ الضغط األمامي، مع 

املخاطرة يف خط الدفاع.
وأوضحت أن كومان يتوقع عدم نجاح أســلوب 
اللعب الجديد، إال عقــب وصول الصفقات الجديدة 

إىل برشلونة.
وطلب كومان التعاقد مع ممفيس ديباي وإريك 
جارسيا وجورجينيو فينالدوم منذ الصيف املايض.

عى صعيد آخر، يســعى برشــلونة للتعاقد مع 3 
العبني يف خط الهجوم، خالل املريكاتو الصيفي املقبل.

ن إيرلينغ  ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، ف
أولوية  يعد  وند،  دور بوروســيا  هاالند، مهاجم 
لربشــلونة يف الصيف املقبل، لكــن األزمة املالية 
تجعل الوصول إىل اتفاق مــع النادي األملاين أمر 

شبه مستحيل.
ويفكر برشــلونة يف صفقة بديلة بتكلفة أقل، 
التعاقد مع ألكســندر إيزاك، نجم ريال  عن طريق 

سوسيداد، الذي يتطور بشكل رسيع.
املنتظر مع  وأشــارت إىل أن تعاقد برشــلونة 
سريجيو أغويرو وممفيس ديباي مجانا، لن يعطل 

وصول إيزاك إىل البارسا يف الصيف املقبل.
وأوضحت أن إيزاك يستطيع اللعب كجناح أيضا، 
باإلضافة إىل التميز يف مركز املهاجم الرصيح، ما 
سيمنح برشلونة مرونة يف االستفادة من قدراته.

من ناحية أخرى، أفاد تقرير صحفي إســباين، 
خــر التطــورات املتعلقــة بانتقــال الهولندي  ب
برشلونة  إىل  ليفربول،  نجم  فينالدوم،  جورجينيو 

يف املريكاتو الصيفي املقبل.
وينتهــي تعاقد فينالدوم مــع ليفربول بنهاية 

املوســم الجاري، وارتبط اسمه بقوة بالرحيل إىل 
برشــلونة، يف ظل تواجد مواطنه رونالد كومان 

عى رأس القيادة الفنية للنادي الكاتالوين. 
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
ام صفقة فينالدوم  ن برشــلونة مصمم عى إ ف

صاحب الـ30 عاًما، بأي شكل من األشكال. 
وأضافت أن برشــلونة يعي جيًدا أن كرة القدم 
اختلفت يف الفرتة األخــرية، وأصبحت تعتمد أكرث 
عى القــوة البدنية، وهو مــا ال يتوفر يف العبي 

وسطه الحاليني.
وأوضحت الصحيفة، أن هذا السبب هو الذي دفع 
فينالدوم، وسيحاولون  للتفكري يف ضم  برشلونة 

ام الصفقة يف أقرب وقت ممكن.  إ
وارتبط اســم فينالــدوم باالنتقال لربشــلونة 
ســك به عى أمل  الصيف املايض، لكن ليفربول 

إقناعه بتجديد عقده.
الذي  جدير بالذكر، أن برشلونة ال يعترب الوحيد 
ارتبط بضم فينالدوم، فهناك اهتامم من جانب إنرت 

ميالن وبايرن ميونيخ.

الــشــرقــيــة ــطــل  ب ــا  ــي ــف دل ــ ــي وف أو  ــ  ــبـ الـ ــى  ــ إل داالس  يـــقـــود  ــ  ــت ــســي دون
دونسيتش  لوكا  الشــاب  الســلوفيني  النجم  حّقق 
الرتيبل دابل الحادي عرش له هذا املوســم، وقاد فريقه 
داالس مافريكــس إىل األدوار االقصائيــة من دوري 
كرة الســلة األمرييك للمحرتفني، بفوزه عى تورونتو 
رابتــورز 114-110، فيــام ضمن فيالدلفيا ســفنتي 

سيكرسز لقب بطل املنطقة الرشقية.
وســّجل دونســيتش 20 نقطة، 10 متابعات و11 
ريرة حاســمة، مســتفيداً من غياب سبعة العبني 
يف صفوف رابتورز أبرزهــم كايل الوري، الكامريوين 

باسكال سياكام وفريد فان فليت.
وأضاف للفائز الــذي تقلّ تقدمه يف الربع األخري 
إىل نقطتــني فقط، العمــالق الالتفي كريســتابس 
فيني-ســميث 17  نقطة ودوريان  بورزينغيــس 21 

نقطة.
وبفوزه السادس يف آخر سبع مباريات، ضمن داالس 
التأهل إىل البالي أوف، إذ يحتــل راهناً املركز الخامس 

يف املنطقة الغربية )42 فوزا و29 خســارة(، متفاديا 
خوض امللحق.

وتضمن الفرق صاحبة املراكز من األول إىل السادس 
يف املنطقتــني الرشقية والغربيــة التأهل املبارش إىل 
األدوار اإلقصائية )البــالي أوف(، فيام تخوض الفرق 
من املراكز السابع إىل العارش ملحقاً من أجل البطاقتني 
األخريتني. ويلعــب صاحبا املركزين الســابع والثامن 
مباراة من أجل بطاقة التأهــل املبارش، عى أن يلتقي 
الخارس مع الفائز بني التاســع والعرش لحجز البطاقة 

األخرية.
وقال مدرب مافريكس ريــك كاراليل »تفادي امللحق 
معرّب. هذا هــام. هناك مزايا كثــرية لعدم الدخول يف 

معمعة امللحق«.
يف املقابل، ضمن واشــنطن ويزاردز املركز العارش 
يف الرشقيــة، ليخوض امللحق، بعد فوزه عى كليفالند 

كافاليريز 105-120.

م راســل وســتربوك  وكالعادة، حقق نجمه املخ
ات احصائية(  تريبل دابل )عرشة أو أكــرث يف ثالث ف
ريرة حاسمة و12 متابعة،  مســجال 21 نقطة و17 

رافعا رصيده القيايس إىل 183 تريبل دابل.
وأضاف للفائز ديفيس برتانــس 17 نقطة وكل من 
املهاجــم الياباين روي هاتشــيمورا وروبني لوبيز 14 

نقطة.

 سيكرسز بطل الرشقية 

وبدأت معامل البالي أوف تتضح أكرث مع ضامن 
فيالدلفيا سفنتي سيكرسز لقب املنطقة الرشقية، 

بفوزه الرصيح عى أورالندو ماجيك 97-122.
ســّجل ســيث كــوري 20 نقطــة للفائــز، 
واضــاف كل من النجمــني الكامــريوين جويل 
 امبيــد واالســرتايل بــن ســيمونز 13 نقطة.
وهيمن فيالدلفيا عى املواجهة منذ تفّوقه 19-39 

عى ضيفه يف الربع الثاين.

الــــــبــــــطــــــوالت األوروبــــــــــيــــــــــة املــــحــــلــــيــــة فـــــــي كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم :
ــم مولر ــادل رقـ ــع ــورغ ولــيــفــانــدوفــســكــي ي ــب ــراي ــع ف ــرن مــيــونــيــخ يــتــعــادل م ــاي ب

فشــل بايرن ميونيخ يف تحقيق الفوز خارج ملعبه 
، ليتعادال )2-2(، أمس السبت،  عى حســاب فرايبور

يف إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري األملاين.
ثنائية الفريق البافاري سجلها روبرت ليفاندوفسيك 
ولريوي ســاين )26 و53(، فيام أحــرز مانويل غولده 

وكريستيان غونرت هديف فرايبور )29 و81(.
بهذه النتيجة، عزز بطل البوندسليغا صدارته لجدول 
الرتتيــب بوصوله للنقطة 75، فيــام تراجع فرايبور 

للمركز العارش برصيد 45 نقطة.
وأفادت شبكة »أوبتا« لإلحصاءات بأن البايرن نجح 
يف التسجيل خارج أرضه بالبوندسليغا للمباراة 34 عى 

التوايل.
وبذلك، أضاف بايرن رقامً قياســياً جديدا لسجالته، 
حيث إنه أول فريق يحقق هذا اإلنجاز عى مدار تاريخ 

البوندسليغا.
يذكر أن بايرن ميونيخ تُوج بلقب البوندســليغا قبل 
جولتني عى نهاية املوسم، حيث يخوض آخر مباراتني 
بعــد ضامن اللقب التاســع عى التــوايل والـ31 يف 

تاريخه.
وحقق روبرت ليفاندوفسيك، مهاجم بايرن ميونيخ، 
عادلته ألحد األرقام  إنجازا جديدا يف الدوري األملاين 

القياسية الفريدة.
كن من تســجيل هدف من ركلة  الدويل البولندي 
، ليصل إىل 40 هدفا هذا  جزاء خالل مواجهة فرايبور

املوسم.
وعادل ليفاندوفسيك بذلك، رقم غريد مولر القيايس، 
ليتقاســم معه لقب الهــداف التاريخي للبوندســليغا 

وسم واحد.
واحتفل ليفاندوفســيك والعبو بايرن بهذا اإلنجاز 
بطريقة استثنائية، حيث رفع املهاجم البولندي قميصه 
بعد إحراز الهدف، ليظهر ارتداء قمي آخر يحمل صورة 

أسطورة البايرن، أسفلها عبارة »غريد إىل األبد«.
وأراد صاحب الـ 32 عاما بذلك، تقدير أسطورة بايرن، 

رغم نجاحه يف معادلة إنجازه الفريد.
ومل يتوقف األمــر عند هذا الحد، بل قرر العبو بايرن 
ة أفضل العب يف العامل عى إنجازه  والجهاز الفني، تهن

بطريقة استثنائية.
يتواجدون عى  ليفاندوفسيك ممن  واصطف زمالء 

أرض امللعب وكذلك البدالء إىل جانب أفراد الجهاز الفني 
بجوار خط التــامس، ليمر املهاجم البولندي من بينهم، 

تحية له عى وصوله للرقم القيايس.
وتلقت آمال أينرتاخت فرانكفورت يف التأهل لدوري 
أبطال أوروبا رضبة قوية بخســارته )4-3( يف ملعب 
شــالكه الذي تأكد هبوطه لتصبــح فرصته يف املربع 

الذهبي بالدوري األملاين معلقة بخيط رفيع.
برصيد  الخامس  املركز  فرانكفورت  أينرتاخت  ويحتل 
وند  57 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن بروسيا دور

والذي يواجه ماينتس اليوم األحد.
وند ســيضمن مكانــه يف املربع  ولو انترص دور
الذهبي قبل الجولة األخرية، علام بأن الفرق الـ4 األوىل 

تتأهل إىل دور املجموعات بدوري األبطال.
وانتفض أينرتاخــت فرانكفورت بعدما منح كالس-

يان هنتالر التقدم لشالكه بعد ربع ساعة، عندما تابع 
ركلة الجزاء التي أنقذها الحارس.

وأدرك أندريه ســيلفا التعادل يف الدقيقة )29(، ثم 
جعل إيفان نديكا النتيجة )2-1( بعد ســت دقائق من 

االسرتاحة.
لكن شــالكه، متذيل الرتتيب، أحــرز ثالثة أهداف 
يف )12( دقيقة عرب بلينــدي إدرييس وفلوريان فليك 

وماثيو هويب.
وأضاف الربتغايل ســيلفا هدفه الثاين ليحقق رقام 
قياســيا ألينرتاخت بهدفه 27 يف الدوري هذا املوسم، 
متفوقا بهدف واحد عى رقم بريند هولتســنباين الذي 

حققه يف موسم 1977-1976.

 انكلرتا 

لقن فريق ليدز يونايتد مضيفه برينيل درســا قاسيا 
يف فنون كرة القدم، وتغلب عليه 4-صفر، أمس السبت، 
يف الجولة السادســة والثالثني من الدوري اإلنكليزي 

املمتاز.
وســجل أهداف ليدز، ماتيوز كليخ يف الدقيقة 44 
وجاك هاريســون يف الدقيقة 60 ورودريغو )2( يف 

الدقيقتني 77 و79.

 ايطاليا 

تأهل أتاالنتــا إىل دوري أبطال أوروبا يف املوســم 
الجديد، بعــد فوزه عى جنوي )4-3(، أمس الســبت، 

ضمن الجولة الـ37 من الدوري اإليطايل.
وحسم أتاالنتا املباراة بشــكل كبري يف شوطها األول 
بثالثة أهداف سجلها دوفان زاباتا وروسالن مالينوفسيك 

وروبن غوسينز يف الدقائق التاسعة و26 و44.
وأضاف ماريو باســاليتش الهدف الرابع للفريق يف 
الدقيقة 51 فيام ســجل أهداف جنــوه كل من إلدور 
شمورودوف يف الدقيقتني 49 و85 وجوران بانديف من 

رضبة جزاء يف الدقيقة 67.
وبهذا الفوز، وصــل أتاالنتا إىل النقطة رقم 78، يف 
املركــز الثاين، قبل جولة واحدة مــن النهاية، ليضمن 
التأهل رســميا لدوري أبطال أوروبا، برفقة البطل إنرت 

ميالن.
كام أشعل أتاالنتا الرصاع عى املراكز املتبقية، حيث 
تتنافس 4 فرق )ميالن ونابويل ويوفنتوس والتسيو( 

عى املركزين الثالث والرابع.
وميلك فريق املدرب جيان بيريو غاسربيني 78 نقطة، 
الرتتيب،  متقدما بســت نقاط عى يوفنتوس خامس 

الذي ميلك مباراتني.
وضمن أتاالنتا إنهاء املوســم أمام يوفنتوس، بفضل 

املواجهات املبارشة.
وضمن سبيزيا البقاء يف الكالتشيو، إثر فوزه الثمني 

4 - 1 عى تورينو.
وتقدم ســبيزيا إىل منطقة األمان رافعا رصيده إىل 
38 نقطة يف املركــز الخامس عرش، فيام تجمد رصيد 

تورينو عند 35 نقطة وتراجع للمركز 17.
وبهذا، تنحــرص بطاقة الهبــوط الثالثة من دوري 
الدرجة األوىل إىل الثانية يف إيطاليا بني فرق كالياري 
(36 نقطــة( وتورينــو )35 نقطــة( وبينفينتو )31 

نقطة(.
وكان فريقــا كروتــوين )21 نقطــة( وبارما )20 

نقطة( هبطا رسميا لدوري الدرجة الثانية.
وأنهى سبيزيا الشوط األول لصالحه بهدفني نظيفني 
الدقيقتني  سجلهام ريكاردو سابونارا ومباال نزوال يف 

19 و41 من رضبة جزاء.
ويف الشــوط الثاين، ســجل أندريا بيلويت الهدف 
الوحيد لتورينو من رضبة جــزاء يف الدقيقة 55، ورد 
سبيزيا بهدفني آخرين سجلهام نزوال ومارتني إيرليتش 

يف الدقيقتني 74 و84.
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7ـ رشدي املعلوف، انوار

8ـ بانكــوك، ميّيز، م م، 

دنا

9ـ طن، وعر، رعمسيس، 

أخ

10ـ جون، ناب، جم، نا، 

تأمل
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 عموديا 

 عموديا

من ستة حروف    االبراج 

 دولة أوروبية

 افقيا  

 افقيا 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  يوهانس كبلر 

اخترب معلوماتك

1ـ يُحتفل به. 

2ـ أول الل يف النتاج. 

يُســتعمل لــرشب  3ـ 

القهوة. 

لحاح.  4ـ سألت ونادت ب

5ـ أدام النظر إيّل.

1ـ عيد مبارك. 

2ـ دولة آسيوية. 

3ـ نقيض آجال. 

4ـ نجل. 

5ـ شاعر إيطايل. 

   أديب وشــاعر وصحفي لبناين راحل. من رواد النقد 

األديب. هاجــراىل فرنســا واصــدر يف باريس جريدة 

برجيس باريس أنيس الجليس.

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمعت 

7+3+5+6+10- مسلسل لهند أيب اللمع. 

2+9+1+5- بلدة يف عكار.

10+6+8+4- مدينة يف البحرين. 

11+4+3+7- من املعادن. 

6+10+8- بان من بعيد. 

7+11+1- طرّد وأبعد. 

4ـ 8 دس يف األرض. 

1ـ يف أية والية أمريكية تتواجد قاعدة كيب كانافريال 

التي هي مركز  اطالق الصواريخ األمريكية إىل الفضاء    

ـــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــن كان أول وزير للرتبيــة والفنون الجميلة يف 

لبنان، وذلك يف 27 أيار 1926

ـــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم الحــرشات التي تعترب أكرث وأشــّد تأثرا 

باملوسيقى 

ـــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم أعرض ماســة غري مصقولة يف العامل، 

عــرث عليها يف غرب افريقيا عام 1970 ويبلغ وزنها 620 

قرياطا 

ـــــــــــــــــــــــــــ

5ـ مــن كان أول نقيب ملراســيل الصحف األجنبية يف 

لبنان، وذلك يف 21 ايلول 1937 

ـــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم العرص الذي يتبع العرص الربونزي 

ـــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية دولة عربية أقيمت للمرة األوىل بطولة كأس 

الخليج العريب لكرة القدم 

ـــــــــــــــــــــــــــ

 ، 8ـ ما إســم كساء الرأس الذي إستعمل قبل الطربو

وهو أصغر منه، إشتهر يف أيام املامليك واأليوبيني 

1ـ بواكيه، بلجيكا

2ـ وديع صربا، وارب

3ـ الف، واشنطن، ون

4ـ يدلون، دكن، رسا

5ـ فج، روميو، ند

6ـ يبدون، اكوادور

7ـ أومأ، فل، عب، جو

8ـ ريري، مري، قلم

9ـ أدعم، جر

10ـ قسطاس، يل رميك

11ـ يا، أوّزع، نشأ

12ـ عباس خلف، من، مل

13ـ وزنوا، مسامري

14ـ هررة، سأمي، أرّي

15ـ معن، سرت

16ـ لدود، أدما

17ـ أنام، أل

18ـ لورا خليل

؟ من هو
من هي؟

1ـ والية أمريكية، بلدة يف 
عكار. 

2ـ والية أمريكية، من عى 
جلده نقط بيضاء. 

3ـ مكســب، جريهم، نوتة 
موسيقية. 

4ـ أعطيــُت باليد، حاجز، 
يرجو. 

5ـ خان وغش، ناقة غزيرة 
، أتعب.  الل

6ـ ظريف خفيف، الذئب. 
7ـ أصــل، ضعيــف ال قوة 

ارس العمل.  عنده، 
، ترّدد صوته يف  8ـ ميا

صدره، اقرعي الجرس. 
9ـ ال تبــرص، فيلــم لفريد 

شوقي. 
10ـ األرض املخصبــة يف 

الصحراء، ألح. 
11ـ زهد، ممثل أمرييك. 

12ـ للمنادى، أدعم الحائط، 
مغنية لبنانية. 

13ـ أضاء، اإلنس والجّن، يد 
الثوب. 

14ـ حادثوه وخاطبوه، بعد 
باألجنبية، ظهر. 

15ـ صانع الُبسط، جامعة. 
16ـ ممثلة مرصية. 

17ـ املُرشد، شق. 
18ـ ممثلة مرصية معتزلة 
مدينة  الصــورة،  صاحبــة 

لبنانية.

رأس  يف  منطقــة  1ـ 
فرنســية  مدينة  بــريوت، 

تحيطها الكروم.
2ـ ممثل مــرصي راحل، 

وكالة أنباء عربية.  
3ـ موســيقي فرنــيس، 
، عائلة.  أغنية لفريد األطر
4ـ يتباعــد عــن مكانه، 

جامعات كثرية، أرضاس.
5ـ للتفســري، فأس، شهر 

مرصي، صفة للعاشق. 
6ـ بــرش، رجل دين، والية 

أمريكية، أكل الطعام. 
7ـ جلييس وندميي، افتقر 

اىل، أكوام القمح. 
مدينة  نقطع،  أجاوب،  8ـ 

يف شامل ايطاليا. 

9ـ املقدار، ماركة سيارات، 

نهر أورويب. 

بــه  لقبــت  إســم  10ـ 

اليابانيني  الطياريــن  فرقة 

مرصية،  مدينة  االنتحارية، 

يفرح. 

11ـ إله، مكتشف التلقيح 

ضد الجدري، ظهر. 

ماركــة  يصــّور،  12ـ 

تلفزيونات، عاصمة آسيوية، 

علو وارتفاع. 

أمــريكا  يف  دولــة  13ـ 

الجنوبيــة، مملكــة ق 

عليها الفرس، وهب، سحب. 

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

وز( (22 حزيران - 23 

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

مركز هام سيعهد اليك ولك أكرث من مفاجأة 

ل،  مالية يف االيام املقبلة. انظر اىل األمام بتفا

وتعلّم كيف ترشق الشمس كل صباح. 

تعيش حقبة ازدهار وانسجام بفضل عقلك 

املنفتح عى الجميع. اذا عرفت كيف تســتغل 

الفرص الثمينة املقبلة فلن تواجه أية مشاكل. 

ال تستعجل مجرى األحداث فانك لن تستطيع 

ء ميّر بك. تفّهم الحالة التي  سك بأول  أن 

تحيط بك وتعامل مع الواقع بهدوء وروية. 

ا يؤثــر عليك وافعل ما يحلو لك  ال تدع شــي

ولكن بروية وفطنة دون ترّسع. ستربهن عن 

لطف زائد تجاه شخ يعتقد انك ال تحّبه. 

حاول أن تحل برسعة ونشــاط املشــاكل 

املهنية والعملية التي تعرتضك. ميكنك االعتامد 

عى شخ خلوق شديد التأثري والنفوذ. 

تشعر بالنشــاط وبثقة كبرية يف نفسك. 

متامسك وصلب بفضل إميانك. شخ قريب 

يحيطــك بالعناية واالهتامم، وهذا يشــعرك 

باالرتياح. 

املثابــرة واالنتباه ميكّنانك من الوصول اىل 

الهدف الذي حددتــه قبل أيام. تعقد صداقات 

جديدة تؤدي بك اىل القيام بأعامل جيدة. 

ال تجعل االمور الصغرية تكرب وتتضخم بينك 

وبني أحد األنســباء. حاول أن تكون لينا، فال 

تفقد الصرب حتى ال ترجع اىل الوراء. 

مزاجك اليوم عى خري ما يرام ويف أحســن 

أحوالــك. املحاوالت التي تقــوم بها يف أمور 

مختلفة قد تؤدي اىل ابعد وأفضل مام تتوقع. 

حــاول زرع الفــرح والبهجة يف قلبك كام 

تفعل مع الغري. تستفيد اليوم  من وقت الفرا 

ام ما رشعت به من تحسينات يف املنزل.  ال

تتحّرر مــن القيود الثقيلة التي تكّبلك. قوة 

شخصيتك هذه الفرتة تساعدك يف تحقيق أمور 

مهمة. ترصف عى طبيعتك دون أي خوف. 

ترتاكم الضغوطــات عليك يف هذه الفرتة. 

حــاول ان تعالج كل مــا كان عالقا وال تؤجل 

بعد اليوم. ســتتوصل اىل حلــول جديدة يف 

وقت مبكر.

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

وز - 23 آب(  24)

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

أعياد

أزياء

اناقة

أملانيا

الفيليبني

برلني

بريق

بريطانيا

بونبون

بنغازي

بوردو

تالريان

تنيسون

تشيكيا

ترومان

حديقة

حدث

خبز

دهر

دفة

راهب

رونسار

زهور

زامبيا

سارين

سورينام

ش

شوماخر

صفاريه

عناقيد

عبقرية

فريوز

فنكوفر

فندق

فوتبول

قربص

قش

لوريان

محافظة

موسكو

نوبل 

نايلون.

الحل السابق

الحل السابق

   الصني

االحد 16 أيار 2021

اعداد  فيليب شامس

طريقة الحل 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U DO K U

 عموديا

 عموديا

 افقيا الحل السابق 

 افقيا 

1ـ كلمة خطأ.

2ـ ورق اللعب. 

3ـ امليزان. 

4ـ االسفنج.

5ـ أرض البحر عندما شّقها مو بعصاه. 

6ـ الحالق. 

7ـ إسمك. 

8ـ أربع بقرات. 

1ـ كابول. 

2ـ ينساق. 

3ـ نا، جم. 

4ـ ميلّها. 

 . 5ـ امل

1ـ كينيا. 

2ـ أنامل. 

3ـ بس، مل. 

4ـ واجهت. 

5ـ لقامن. 



ــــورة ــ ــــة مهجــ ــ ــ ــبه عاصم ــ ــ ــــخ تشــ ــ ــ ــــت الصواري ــ ــــب تحــ ــ ــ ــــل ابي ــ ــ ــــة وت ــ ــ ــــة البري ــ ــ ــــى املعرك ــ ــرائيل تخشــ ــ ــ اســ
ــــــــدن االســــــــرائيلية ــــــــات موجعــــــــة للم ــــــــرد بضرب ــــــــاس ت ــــــــة وابراجــــــــا وحم ــــــــران االســــــــرائيلي يدمــــــــر ابني الطي
ــــــــر ــــــــل التهجي ــــــــخ مقاب ــــــــة الصواري ــــــــر حــــــــي الجــــــــراح واملعادل ــــــــى تهجي ــــــــة اذا اصــــــــرت اســــــــرائيل عل ال هدن

ــى يـــحـــمـــل« ــ ــق ــ ــا ب ــ ــ ــة األســـــــــبـــــــــوع... »الــــــوضــــــع م ــ ــ ــداي ــ ــ ــاً ب ــ ــي ــ ــوم ــ ــك ــ ــرك ح ــ ــح ــ ــت ــ ــدا ت ــ ــب ــ ــع ــ ب
ــع ديـــــــــــاب ؟ ــ ــ ــوق ــ ــ ــل ي ــ ــهـ ــ ــدد بــــــــالــــــــفــــــــراغ... فـ ــ ــ ــه ــ ــ ــس الـــــقـــــضـــــاء األعـــــــلـــــــى م ــ ــل ــ ــج ــ م

ــن وبـــــــــراغ »دولــــتــــيــــن غـــيـــر صــديــقــتــيــن« ــ ــط ــ ــن والخارج«مـــوســـكـــو تـــصـــنـــف واشــ الداخل  »إرهاب  من  أميركي  تحذير 

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1)  )تتمة ص1) 

لذلك اســتعاضت ارسائيل عن املعركة الربية بالقصف 
الجوي واســتعامل تفوقها يف سالح الجو املطلق ودمرت 
ابراجا وابنية ومنازل واقساما من البنية التحتية يف قطاع 
غزة تدمريا وحشيا واستعملت طائرات »اف 35« الجديدة 
وهي 60 طائرة من هذا الطراز الحديث جدا واملدمر، وشنت 
يف صباح اول امس بواســطة 160 طائرة اكرث من 200 
غارة يف وقت واحد عى كامل قطاع غزة حيث وصل عدد 
الجرحى اىل اكرث من 1300 جريح واستشهاد 139 شهيدا  

بينهم 22 امرأة و39 طفال.
اما العدو االرسائييل فأصيب بخســائر جسيمة نتيجة 
الصواريخ التي اطلقتها حامس والجهاد االسالمي خاصة 
عى تل ابيب ومدينة عســقالن وحواىل 22 مســتوطنة 
وبلــدة ارسائيلية يف االرايض املحتلة ووصل عدد جرحى 

ارسائيل اىل اكرث من 600 جريح  و10  قتى.
 حامس اظهرت عن بطولة هي والجهاد االسالمي ،لكن 
الجهد العســكري الكبري كان لحركة حامس التي فاجأت 
العــدو الصهيوين بكيفية تطوير اســلحتها وامتالكها 
انواعا من اسلحة جديدة خالل فرتة 6 سنوات منذ عدوان 
ارسائيل ســنة 2014 حتى ســنة 2021 فظهر صاروخ 
»عيــا 250« وظهرت منظومــات صاروخية للمديني 
القريب والبعيــد، واطلقت حركة حامس اكرث من 2500 
صــاروخ عى املدن االرسائيلية ودمــرت جزءا من احياء 
يف مدينة عســقالن االرسائيلية يف فلســطني املحتلة، 
كام ان الرتكيز كان عى تل ابيب  حيث اغلقت الســلطات 
االرسائيلية مطار بنغوريــون وقامت بتحويل الطائرات 
اىل قربص واليونــان قبل ان تفتح ارسائيل مطار رامون 
حيث عاشــت ارسائيل ملدة 3 ايام معزولة عن العامل الن 
رشكات الطــريان الغت رحالتها اىل مطار بنغوريون، كام 
ان الجيش االرسائييل اغلق مطار بنغوريون يك ال تصيب 
صواريــخ القبة الحديدية اي طائرة مدنية اتية اىل مطار 

بنغوريون الدويل. 
ومل ترتك حــامس نقطة مهمة الرسائيل اال وقصفتها 
واصابــت الصواريخ بدقة اهدافهــا واذا كانت الغارات 
االرسائيلية الوحشــية عى املنــازل واالبنية املدنية فان 
راجــامت الصواريخ من حركة حامس والتي وصل عددها 
اىل 2500 صــاروخ اصابت اهدافها بدقة ايضا وادت اىل 
ات االالف مــن االرسائيليني اىل مناطق خارج  تهجــري م

شامل فلسطني املحتلة.  
القبة الحديدية التــي تعتربها ارسائيل مظلة الحامية 
ضد االهداف الجوية مل تنفع فاستدعى الجيش االرسائييل 
7000 جندي وضابط من االحتياط من اختصاصهم القبة 
الحديدية ونرش بطاريات قبة حديدية جديدة لكنها مل تنفع 
وتم استعامل منظومات باتريوت االمريكية دون ان تعلن 
ارسائيل عن ذلك، ومع هذا االستعامل مل تستطع ارسائيل 
تأمني حاميتها من الصواريخ الن حامس استعملت اسلوبا 
جديدا اذ كانت تطلق اكرث من 100 صاروخ عى هدف واحد 
يف الوقت نفســه ومن مناطق منخفضة بشــكل تذهب 

الصواريخ عى علو منخفض فال تطالها القبة الحديدية 
وال منظومة باتريوت االمريكية.

وبعد ان فشــلت ارسائيل يف اضعــاف حركة حامس 
وحركــة الجهاد االســالمي وصلــت اىل نقطة املعركة 
الربيــة فتوقفت الن الخرباء العســكريني رأوا ان الجيش 
نا باهظــا اذا هاجم بريا فتوقفت  االرسائييل ســيدفع 
الدبابات واملدفعيــة االرسائيلية عند حدود الخط االمني 
بني غزة واالرايض املحتلة يف فلسطني، ومل تعد الدبابات 
االرسائيلية تتقدم بل بقيت مكانها وبقيت وحدات الجيش 
االرسائييل مجمدة مع ان القيادة االرسائيلية اســتدعت 

9000 ضابط وجندي ليساهموا يف املعركة الربية.
وكانت حامس ومنظمة الجهاد االســالمي يتمنيان ان 
تهاجــم ارسائيل بريا لكــن مل تفعل ارسائيل ذلك وخافت 
من الخسائر التي ستصيبها وتصيب جيشها وتدفع الثمن 
الباه من الخســائر البرشية من عديد جيشــها، وهذا 
حقق انتصارا كبريا يشــبه انتصار حزب الله عى الجيش 
االرسائييل يف عدوان 2006، اذ مل يعد الجيش االرسائييل 
قــادرا عى خوض معارك برية ينجح فيها كام كان االمر 
قبل عدوان 2006  عندما خاض املعارك الربية مع حزب الله 
يف جنوب لبنان، هذا مع التفوق الجوي الكامل واستعامل 
احدث الطائرات بينها طائرة اف 35 التي تتباهى الواليات 
املتحدة بأنها صنعت احدث طائرة شبح قادرة عى قصف 

10 اهداف يف ذات الوقت. 
ة تســلل 3 شــبان مــع صاروخ  ويف عمليــة جري
»كورونيــت« واقرتبوا من مدرعــة ارسائيلية واطلقوا 
الصاروخ عليهــا فأصابوها ودمروها وقتلوا احد الجنود 
فيام اصيب جنديان اخران بجروح خطرية، وعندها تأكدت 
لك صواريخ »كورنيت« وفيام يقدر  ارسائيل ان حامس 
خرباء ان حامس قادرة عى القتال مع الجهاد االســالمي 
ملدة شــهرين او 3 اشــهر، اعلنت حامس انها قادرة عى 
القتال بســهولة ملدة 6 اشهر وخاصة بالصواريخ البعيدة 
املدى والقريبة وقادرة عى تصنيع اســلحة بشكل يومي 
عدل 50 صاروخا يوميا يف مستودعات  من الصواريخ 
عميقــة تحــت االرض ال تطالها الطائــرات االرسائيلية 
بغاراتها ،والدليل عى ذلك انه مل ينفجر مخزن ذخرية واحد 
لحامس او للجهاد االسالمي رغم كل الغارات االرسائيلية 
التي كانت باالالف،الن الطائرات االرسائيلية مل تكتشــف 
مخازن الذخرية وهي ال تســتطيع رضبها النها موجودة 
عى عمق كبري تحت االرض ولها انفاق كثرية تســتطيع 
استعاملها الخراج الذخرية من مخازنها تحت االرض عى 

عمق يصل اىل 40 مرتا و50 مرتا. 
الحــرب الطاحنة حتى االن هي لصالح حامس وتنظيم 
الجهاد االســالمي واملفاوضات جارية وتلعب فيها دورا 
كبريا الواليات املتحــدة ومرص وعرضت الواليات املتحدة 
ومــرص وقف اطالق النــار ووضع مراقبــني امريكيني 
ومرصيــني عى خطوط اطالق النار ملراقبة وقف اطالق 
النار مقابل رشط وضعته حامس بان ال يتم تهجري سكان 
حي الجراح مقابل وقف قصف حامس بالصواريخ للمدن 
ت عى  االرسائيلية، لكن ارسائيل مل تقبل هذا الرشط وا

االستيطان يف القدس يف حي الجراح االمر الذي رفضته 
حــامس، لكن ارسائيل باتت محكومة بوقف اطالق النار 

النها ال تستطيع القيام باملعركة الربية. 
ويســتعد اكرث من 100 ألف شــاب فلسطيني منظمني 
يف حركة حامس والجهاد االسالمي وفصائل فلسطينية 
للدفــاع عن غــزة فيام ارسائيل حشــدت 35 الف جندي 
ملعركة غزة واملعنويات ملقاتيل حامس والجهاد االسالمي 
قويــة اقوى من الجيش االرسائييل حيث ان الكثريين من 
الجنود االرسائيليني غري راغبني بالهجوم الربي وال يريدون 
تعريــض حياتهم للموت بينــام مقاتلو حامس والجهاد 
االســالمي يفتشون عن االستشــهاد يف الدفاع عن غزة 

والحاق الخسائر بالكيان الصهيوين وجيشه. 

} وكاالت 
واصل االحتالل اإلرسائييل لليوم الســادس سياســة 
اســتهداف األبراج ومنازل الســكان يف قطاع غزة، بينام 
رّدت املقاومة بقصف العمق اإلرسائييل وأســقطت قتيال 
وعــرشات الجرحى، كام اعتربت حركة حامس أن تل أبيب 

باتت الهدف الرئييس لصواريخها.
وأعلنت وزارة الصحة الفلســطينية يف غزة أن إجاميل 
عــدد ضحايا العدوان اإلرسائييل خالل 6 أيام من التصعيد 
يف غزة بلغ 145 شهيدا، بينهم 23 سيدة، إضافة إىل 1100 

إصابة.
وأضافــت الوزارة أن املناطق الشــاملية والرشقية من 
قطاع غزة شهدت ترشيد عوائل بأكملها، معتربة أن ارتفاع 
عدد املرشدين بسبب هجامت االحتالل ميثل تحديا كبريا.
وأعلــن الجيش اإلرسائييل اســتهداف منزل قائد مقر 
العمليات الخاصة يف حامس رائد سعد، وقال إنه اسُتخدم 

كبنية عسكرية.
كام أعلن الجيش اإلرسائييل إســقاط طائرة مســرية 
كانــت يف طريقها إىل إرسائيل من غزة، ومقتل اثنني من 

مشغليها.
وذكرت القناة 13 اإلرسائيلية مســاء أمس أن وزراء يف 
نهاء القتال  املجلس الــوزاري املصغر طالبوا حكومتهم ب

يف غزة، وقالوا إن بنك األهداف انتهى.
وجاء ذلك بعد ســاعات من عقد وزير الدفاع اإلرسائييل 
بينــي غانتس اجتامعا مع قادة الســلطات املحلية حيث 

طلب منهم االستعداد الستمرار الحرب أياما أخرى.

 }برج الجالء 
ويف وقت ســابق أمس، دمــرت طائرات االحتالل برج 

الجالء الذي يضم مقر شــبكة الجزيرة يف غزة ووسائل 
 Associated( أسوشــيتد برس إعالم أخرى مثل وكالة 
Press( األمريكية، كام يضم 60 شــقة سكنية ومكاتب 

ملحامني وأطباء.
وبعد تدمري الربج، قال أبو عبيدة الناطق باســم كتائب 
القسام -الذراع العســكرية لحركة املقاومة اإلسالمية 
سكان تل أبيب واملركز أن يقفوا عى  )حامس(- إن عى 
، كام قالت رسايا  قدم واحدة، وأن ينتظــروا رّدنا املزلزل
نها غاليا  العدو يرتكب حامقة ســيدفع  القــدس إن 

. باستمرار عدوانه وهدم املباين واألبراج املدنية
وارتكبت طائرات االحتالل أيضا اليوم مجزرة يف مخيم 
الشاط غرب مدينة غزة، حيث قصفت منزال من 3 طوابق 
بصواريخ عدة، ما تسبب بسقوط 10 شهداء، هم 8 أطفال 

وسيدتان.

 }قتيل وعرشات الجرحى 
من جهة أخرى، أكدت مصادر طبية إرسائيلية سقوط 
قتيــل و46 جريحا إرسائيليا يف مناطــق متفرقة، منذ 
منتصــف الليل وحتى ظهر أمس الســبت، وذلك بســبب 

صواريخ فصائل املقاومة.
وســقط القتيل اإلرسائييل ومعظم الجرحى يف مدينة 
رمــان غان الواقعة رشقي تــل أبيب، حيث أظهرت صور 
تعــرض العديد من املباين واملحالت والشــوارع ألرضار 

بسبب القصف القادم من غزة.

 حامس تتوعد 
تل أبيب عاصمة  وقال املتحدث باسم حركة حامس إن 
القرار الســيايس اإلرسائييل أصبحت ســاحة للنزال مع 

. العدو والهدف الرئييس لصواريخ القسام
وأضاف أن الحركة ستواصل املعركة بكل قوة وصالبة، 
وأنها لن ترتاجع عن تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، 
مؤكــدا أن لديها املزيد من القوة واألدوات واإلبداعات التي 

ستكون صادمة للعدو وتربك حساباته، حسب وصفه.
الجبهات املفتوحة  واعترب املتحدث باســم حامس أن 
ورضبات املقاومة القوية والدقيقة أوقعت العدو يف مأزق 

. وشكلت له أزمة كبرية
قصف شارع هرتزل )يف تل  وقالت كتائب القســام إن 
أبيب( يف ذكرى النكبة يحمل رسالة قوية ورضبة للعدو 

. وكيانه وسيادته
ة البث اإلرسائيليــة )كان( مقطع فيديو  ونــرشت هي
يظهر هروبا جامعيا من شــاط تــل أبيب، بعد انطالق 

صفارات اإلنذار نتيجة إطالق صواريخ من غزة.
حملة  بدورها، أعلنت رسايا القدس مســاء أمس بدء 
صاروخية قويــة باتجاه املدن والبلــدات اإلرسائيلية، 
مثل الخضرية وتل أبيب وأســدود وجان يفني وعسقالن 

وسديروت ونتيفوت.
أما كتائب أبو عيل مصطفى فأعلنت اســتهداف تجمع 
للقــوات اإلرسائيلية رشق رفح جنويب قطاع غزة بقذائف 
الهاون، وكذلك اســتهداف موقع نري عوز العسكري رشق 

خان يونس بصواريخ.
كام صدرت تحذيرات لإلرسائيليني يف مجمع أشــكول 

. يف النقب الغريب بالتزام املالج
ويف وقت ســابق أمس، اســتهدفت الفصائل يف غزة 
برشقات صاروخية متتالية تل أبيب وضواحيها الجنوبية 
والرشقية والشاملية، وســقطت بعض الصواريخ عى 

مطار بن غوريون وريشون لتسيون.
وأصابت صواريخ املقاومة صباحا مستوطنة إرسائيلية 
يف الضفة قرب مدينة نابلس، ومنطقة قرب مدينة الطيبة 

العربية، ومدينتي عسقالن وأسدود.

ومــن مراكز القرار فيهــا أن امللف اللبناين ليس مطروحاً 

حالياً عى طاولة املفاوضات الرئيسية أو الجانبية العتبار 

دويل-اقليمي بان امللــف اللبناين »بارد« ومل يعد أولوية 

كام كان الحال بعد انفجار 4 آب الشهري يف بريوت أضف 

اىل ذلــك حالة اليأس لدى بعــض الالعبني الدوليني عى 

الساحة اللبنانية وأولهم الفرنسيون من أن تتمكن الطبقة 

السياسية الحالية الخروج من املأزق الحكومي ما ادى اىل 

تراجع الدور الفرنيس لبنانياً وفســح املجال أمام موفدين 

دوليني ويف طليعتهم الروس، حيث ال تتعدى طروحاتهم 

حدود املبادرة الفرنسية.

ويف هــذا االطار تقول املعلومات أن رئيس الجمهورية 

العامد ميشال عون الذي سلم السفرية الفرنسية يف لبنان 

آن غرييو رســالة خطية إىل الرئيس الفرنيس إميانويل 

ماكــرون حول التطورات األخــرية، والعالقات اللبنانية 

ســكه باملبادرة الفرنســية  الفرنســية حيث أكد عى 

سعى االسبوع املقبل مل يعرف  وبنودها، ســوف يقوم 

فحــواه لتحريــك امللف الحكومي املجمد. هذا وأشــارت 

مصــادر مطلعة عــى أجواء بعبدا اىل اســتياء الرئيس 

عون من الســفر الدائم لرئيس الحكومة املكلف معتربة أن 

تواجد الحريري يف الخارج ال يسهل التواصل بشأن تكليف 

الحكومة. ويف ســياق متصل، أكدت مصادر مطلعة عى 

أجواء عني التينة للديار أن األســبوع املقبل سوف يشهد 

أيضاً محاولة من الرئيس بري لتحريك امللف الحكومي كون 

»الوضــع ما بقى يحمل«، خاصة أن بري يعترب أن الوضع 

االقتصادي واملعي ينذر باألسوأ ومتى انفجرت األوضاع 

يف الشارع لن يتمكن أحد من تدارك تداعياتها او لجمها.

عى صعيد آخر، استبعدت مصادر مطلعة خيار تشكيل 

حكومة برئاســة نجيب ميقــايت معتربة أن الطرح غري 

جدي، فيام اشــارت مصادر الرئيس الحريري ان األخري ال 

ينوي االعتذار وهو ال يزال يربط اعتذاره باستقالة الرئيس 

عون ما يعني انه باٍق يف »التكليف« حتى نهاية العهد. هذا 

وعلم ان الحريري توجه اىل االمارات يف عطلة عيد الفطر 

ومل يعرف ما اذا كان سيتوجه اىل باريس بعد أبو ظبي.

 مجلس القضاء األعى يواجه خطر الفرا

هذا وتطل األســبوع املقبل أزمــة قضائية جديدة ما 

مل يتــم تداركها من قبــل املعنيني، اذ تنتهي والية مجلس 

القضاء األعى يف 28 من الشهر الجاري. قبل الدخول يف 
التفاصيل ال بد من التذكري أن مجلس القضاء األعى يتألف 
من 10 أعضاء، 5 مسيحيني و5 مسلمني. 3 قضاة هم حكامً 
أعضاء يف املجلس وهم رئيس التفتيش القضا القايض 
بركان ســعد، مدعي عام التمييز القايض غسان عويدات، 
ورئيس املجلس أي القايض سهيل عبود. ما يعني أنه يجب 
انتخاب عضويــن وتعيني 5 أعضاء آخرين قبل تاريخ 28 
أيار الحايل. يف الشــق األول املتعلق بالعضوين املنتخبني 
من محكمة التمييز، لن يتمكن من انتخاب ســوى قاٍض 
واحد وهو من املذهب الدرزي كونه القايض الوحيد األصيل 
رسوم جمهوري( فيام سيبقى املقعد املنتخب  )أي معني 
الثــاين فارغا لعدم وجود قاٍض ثاٍن أصيل. أما فيام يتعلق 
رسوم عادي ترسله  بالقضاة الخمســة الذين يعينون 
وزيرة العدل ماري كلود نجم اىل كل من رئيس الجمهورية 
قدار نجم  ورئيس حكومة ترصيف األعامل، فلن يكون 
ســوى اقرتاح 4 أســامء كون القايض الخامس يجب أن 
يكون من محكمة التمييز و«أصيل« وهو ما ليس متوفرا 
كام ذكرنا آنفاً. ويف هذا االطار كشــفت مصادر قضائية 
للديار عن تقديم حل ملعضلة عدم وجود قضاة أصيلني يف 
غرف محكمة التمييز يرتكز عى انتداب قاضيني الكتامل 

عــدد مجلس القضاء األعى غري أن الطرح قوبل بالرفض 

من الجهات املعنية.

ويف هذا االطار، يقول مصدر قضا للديار أن »القضاء 

األعى« مهدد بالفرا يف حال رفض الرئيس حسان دياب 

توقيع املرســوم بحجة أن »ترصيف األعامل« ال يسمح له 

بالتوقيع. ويضيف املصدر أنه حتى لو وقع دياب املرسوم، 

فذلــك ال يلغي أن املجلس ســوف يولــد مبتورا وينقصه 

عضويــن ما قد يســبب اختالال يف التمثيــل املذهبي أو 

الطائفي داخله.    

 التشكيالت القضائية ...هل تتحرك 

ويف حــال نجــح مجلس القضاء األعــى يف اجتياز 
امه بـ 8 أعضاء، يشــري املصدر  اســتحقاق 28 أيار والت
القضا الحتامل ان تــؤدي التعيينات الجديدة لتحريك 
ملف التشــكيالت القضائية العالقــة يف بعبدا. فبعد ان 
كان يرفض القايض ســهيل عبود تغيري »حرف واحد« يف 
التشــكيالت القضائية التي يرفض التوقيع عليها الرئيس 
ا ان  عون، قد يجد نفســه مضطرا اىل اعادة النظر بها 
االعضاء الجدد قد يطالبون باالطالع عليها وتعديل املعايري 

التي اعتمدت سابقاً.

املضاّدة للفريوس، مع إعادة فتح االقتصاد 

يف ســائر أنحــاء البالد، حّتــى يف أكرث 

الواليات حذراً.

ّن روســيا  ووفقــاً للنرشة التحذيرية ف

والصني وإيران أّججــت نظريات مؤامرة، 

وال ســّيام حول أصل الجائحة، يف محاولة 

من هذه الدول لتعزيز مشــاعر السخط يف 

أوســاط بعض األمريكيني و«زرع الفتنة« 

يف البالد.
ت بعد  ووزارة األمن الداخيل التي أُنشــ
هجامت 11 ايلول 2001 تنرش بانتظام هذا 
النوع من التحذيرات، لكّنها كانت مخّصصة 
يف الســابق للتهديدات األجنبية، وال سّيام 

تهديدات املتطرفني.
املحلّية  املخاطر  الرتكيز عــى  ويعكس 
الخطــاب الذي ألقاه الرئيس جو بايدن عند 
تنصيبه يف 20كانــون الثاين، وتعّهد فيه 
»هزميــة أصحاب نظريــة تفّوق العنرص 

األبيض واإلرهاب الداخيل«.

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير : نــور نعمة
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ة »للدول غري الصديقة« التي  ميشوستني أرفقته بقا
»قامت بخطوات غري ودية« حيال روســيا ومواطنني 
ة تضم حالياً  روس أو كيانات روســية.  وباتت القا
الواليات املتحدة وجمهورية تشيك.  وأفادت موسكو 
أنه لن يسمح لسفارة برا بتوظيف أكرث من 19 مواطناً 
روسياً بينام لن يسمح لسفارة واشنطن بتوظيف أي 
مواطــن رويس.  ونقلت وكالة »تاس« اإلخبارية عن 
الناطق باســم الكرملني دميرتي بيسكوف الجمعة أن 
ة  موسكو مستعدة مع ذلك للحوار، مشدداً عى أن قا

روسيا للدول »غري الصديقة« ال تضم سوى بلدين.
وارتفع مســتوى التوتر يف الشــهور األخرية بني 
روسيا والغرب عى خلفية سلسلة من القضايا أبرزها 
إعالن الواليات املتحدة فرض عقوبات واســعة عى 
روسيا تشــمل إجراءات تستهدف 32 شخصاً وكياناً، 
وتطبيق حظر عى رشاء ســندات الحكومة الروسية 

بدءاً من 14 حزيران وطرد 10 دبلوماسيني روس.
وتدهورت العالقات الروســية األمريكية بشــكل 
متســارع بعدما كّثف الرئيس األمــرييك جو بايدن 
الضغط عى الكرملني منذ توىل الرئاسة يف الواليات 

املتحدة يف كانون الثاين املايض.

يف املقابل ردت روســيا مــن جهتها بطرد عرشة 
دبلوماســيني أمريكيني ومنعت كبار املســؤولني يف 
الواليــات املتحدة من دخول أراضيها كام حظرت عى 
سفارة واشنطن توظيف مواطنني أجانب. كام تصاعد 
التوتــر مع برا بعدما اتهمت األخرية االســتخبارات 
العســكرية الروسية بالوقوف خلف تفجري استهدف 
مستودعاً للذخرية جنوب رشقي العاصمة التشيكية 
« عام 2014.  وذكرت موســكو الشــهر املايض  »برا
أنها ستضع سقفاً لعدد املوظفني يف سفارة تشيك يف 
خطوة جاءت رداً عى إعالن الدولة العضو يف االتحاد 

األورويب قرارها طرد عرشات الدبلوماسيني الروس.


