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كالم االمــني العــام لحزب الله الســيد 
حسن نرصالله عن ان جهوداً جامعية تبذل 
للتعاون يف محاولــة لتذليل العقبات امام 
اللبنانيني،  اثلج قلوب  الحكومة،  تشــكيل 
واعطاهم بارقة أمل، كون الســّيد نرصالله 
يتكلم بكل صدق وشــفافية، وانطالقاً من 

معطيات ميلكها.
نتمّنــى ان تصل الجهود املبذولة لتخطي 

كل التعقيدات، فحزب الله يبذل كل طاقاته 
يف هذا املجال »لنذهب بشــكل جاد ملعالجة 
حقيقية ورسيعة وانهــاء هذا املأزق الذي 
يعيشه البلد حالياً«، كام قال السيد نرصالله. 
كام نتمنى ان ينجح الوسطاء يف مهمتهم 

النقاذ لبنان قبل االنهيار الكبري.

الديار عىل طريق 
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ــــــــا«:  حالـــــــــــة وفـــــــــــاة »كورونـــ
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة  و 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 

حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 3393 

حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

صابات منذ 21 شباط 2020 إىل 468400 حالة«. ل
33 حالة إصابة بين المقيمين  وأوضحت أّنه »تّم تســجيل 2

و21 حالة بين الوافدين«، مشــيرًة إلى أّنه »تّم تسجيل 50 حالة 

وفاة جديدة، ليرتفع العدد اإلجمالي للوفّيات إلى 6234«.

ــة: ــي ــن ــي ــ الــــخــــارجــــيــــة ال
ـــحـــة  ــ ــة الـ ــمـ ــظـ ــنـ ــى مـ ــ ــل ــ ع
الــــــعــــــاملــــــيــــــة دراســــــــــــة 
ــا  ــ ــورون ــ ــا تــــســــّرب ك ــ ــم ــ ــت ــ اح
ــي ــ ــرك ــ ــي ــ ــر أم ــ ــب ــ ــت ــ ــخ ــ ــن م ــ ــ مـ

ص12

وس ام ا امام بي ا ر ت

»الديار«

كالية التمثيل االرمني ة للحسم خا أيام وبري بدأ مرحلة تفكيك عقدة الثلث املعّطل وا صي
ـــــــــــات ـــــــــــي العقب ـــــــــــل باق ـــــــــــة لتذلي ـــــــــــة جماعي ـــــــــــا محاول ـــــــــــد اســـــــــــتنفذت روحـــــــــــه وهن ـــــــــــه: البل رالل ن
2 بتخلي عون عملياً عن الثلث املعّطل بعبدا تنتظر التفاصيل والحريري يربط قبو الـ

بـــــواب عمليـــــة تفقيـــــر الشـــــعب اللبنانـــــي ُمســـــتمّرة بالســـــلف... و»تســـــونامي« العقوبـــــات علـــــى ا
ســـــتخدامه لزامـــــي والذهـــــب فـــــي خطـــــر... وهنـــــا توّجـــــه حكومـــــي  حتياطـــــي ا ا
ــتخدم ــ ــي سُيسـ ــ حتياطـ ــن... وا ــ ــا كان الثمـ ــ ــم مهمـ ــ ــف الدعـ ــ ــن يتوقّـ ــ ــار« : لـ ــ ــدر لــــــ »الديـ ــ ـ م
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بلوط محمد 

هل حــان الوقت للتخيل عــن حرب الحصص 
والنكايات والرهانات لالفراج عن الحكومة أم أن 
الجولة الجديدة من الجهود واملســاعي الناشطة 

منذ ايام ســتبوء بالفشل كسابقاتها؟ 
املعلومــات املتوافــرة لـ« الديــار« تفيد بأن 
وترية االتصاالت والجهــود التي بدأت عىل وقع 
مبادرة الرئيس بري الجديدة ارتفعت يف اليومني 
املاضيــني وهي مرشــحة ان تتكثــف باقي هذا 
االســبوع ســعيا اىل تذليل العقبات وحل العقد 

الحكومة. تاليف  امام 
وتضيــف املعلومات ان البحث سيتوســع يف 
غضون اليومني املقبلني ليطاول تفاصيل الصيغة 
الجديدة التي يطرحها بري أي صيغة الـ 24 وزيرا 
والتــي يتفق معه جنبــالط عليها وتحظى بدعم 
حــزب الله وتأييد بكريك. وان البحث ســيتناول 

تفاصيــل ما يعرف بتوزيع الـ8، 8، 8، خالية من 
املعطل الي طرف. الثلث 

وتكشــف املعلومات ايضا عن ان هذه الصيغة 
ميكــن ان تســهل تجاوز عقدة احتســاب وزير 
الطاشناق االرمني التي شكلت عقدة اساسية يف 
وجه صيغة الـ18، وتضيف ان الحديث ســيرتكز 
عىل تسوية تســمية الوزراء الثالثة املسيحيني 
االضافيــني عىل عدد الــوزراء يف صيغة الـ18. 
بحيــث يكون واحد منهم من حصة عون والتيار 
فتصبح الحصة االجاملية مع وزير الطاشناق  
وزراء يضاف اليهم الوزيران املحســوبان للمردة 
ووزيــر أرمني او اقليات من خارج الطاشــناق، 
ووزير مســيحي رمبا للحــزب القومي والرابع 
االضايف وزير الداخلية املســيحي الذي ستكون 

تســميته محصلة توافق بني عون والحريري.
ووفقــاً ملصدر مطلع، فان االجواء التي رصدت 
امس بقيت ضبابية بانتظار استكامل االتصاالت 
والبحــث بالتفاصيل، خصوصــا ان بعبدا وبيت 

الوســط مل توصيان بحصول تقدم ملموس.
ويجــري الرئيس بري اتصاالت ومشــاورات 
بعيــدة عن االضواء اىل جانــب اللقاءات العلنية 
التي عقدهــا ويعقدها مدعوما مــن حزب الله 

ومبوازاة تنســيق وتعاون مع جنبالط وبكريك.

 نرصالله 
والبــارز امس كالم االمني العــام لحزب الله 
الســيد حســن نرصالله يف حفــل تأبني الراحل 
القايض الشيخ احمد الزين: »اود ان اقول ان الكل 
يجمع عىل ان املدخل الذي يســاعد ويضع االمور 
عىل طريق الحل هو تشــكيل الحكومة. لسنا يف 
موقع اليأس وهناك خالل هذه االيام واليوم وغدا 
وبعد غد جهود جادة وجامعية من اكرث من جهة 
ورئيس وطرف لتذليل بقية العقبات الحكومية.«
اضــاف:« البلد اســتنفذ وقته وحاله وروحه، 

املُحلّل االقتصادي

عملية تفقري الشعب اللبناين ُمستمرّة وأهم فصولها مهزلة 
ســلفة الكهرباء التي تتكدس عىل مّر األزمان مع فساد طبقة 
همها الوحيد البقــاء عىل عرش الحكم ولوعىل أنقاض دولة 
مفككــة مهرتئة... يضاف إىل هــذا الجنون، جنون من نوع 
آخر يرأسه الُتّجار الذين يستنزفون مداخيل املواطنني عرب رفع 
األسعار عن غري وجه حّق، واملافيات التي تقوم بعمليات تهريب 
الســلع والبضائع، والعصابات التي تُتاجر بالدوالر وتحتكره، 
والســلطة الغائبة عن كل يشء إال عن الفســاد، والخالفات 
السياســية املُســتفحلة والتي تُعيق تشــكيل حكومة، وشّد 
العصب الحزيب الذي مينع أي تغيري، ويف خضم هذا املشــهد 
الرسيايل تستمر عملية شفط ُمّدخرات اللبنانيني بعّدة أشكال.

أكــرث من 5000 لرية كيلو البطاطا يف الســوق بعد أن كان 
بحدود الـ 500 لرية! ســعر ربطة الخبز 3000 لرية سعر حبة 
الخس بلغت 4000 لرية بعد أن كانت الثالث ربطات بألف لرية 
الحليب بـ 50000 لرية، الخيار بـ 6000 لرية، الربتقال 12000 
لــرية، املوز 6000 لرية 45 ألف لرية كرتونة البيض مقارنة بـ 

2 ألف لرية سعرها يف املزارع إنه اإلجرام بحّد ذاته!

إذا كان مدخول عائلة من أربعة أشــخاص هو مليون لرية 
لبنانية شــهريًا، فإن هذه العائلة محكومة باإلعدام! فتناول 
منقوشــة فقط عىل مدار الشــهر يُكلّف هذه العائلة مليون 
ونصف املليون لرية! الفقر أصبح واقًعا ملموًسا يعيشه اللبناين 
كل يــوم حيث إنه يف املايض كان يرى املتســّولني عرب نافذة 
سيارته، لريى نفسه اآلن يواجه هذا الفقر يف سيارته املعطلة 
الفارغة من الوقود املحتاجة إىل الصيانة الدورية التي ما عادت 
تكفيها املُّدخرات التي جّمعها بشق األنفس طيلة ثالثة عقود.

الدعم الذي يُقّدمه مرصف لبنان لرشاء املواد الغذائية يذهب 
قسمه األكرب إىل التهريب يف دول عديدة مثل السويد وسوريا 
وأســرتاليا ودول أفريقية وأسيوية أخرى. كل هذا تحت أنظار 
ســلطة نامئة يف أحســن األحوال وُمتواطئة يف أغلب الظّن. 
واألصعب يف األمر أن القرار الســيايس الذي هو ملك السلطة 
التنفيذية لقمع التهريــب واملخالفات غري موجود مع إرصار 
ستمرار بإستنزاف إحتياطات مرصف لبنان  حكومي فاضح ل
من العمالت األجنبية، هذا األمر ظهر إىل العلن مع إقرار مجلس 
النواب سلفة خزينة ملؤسســة كهرباء لبنان، هذه املؤسسة 
التي إســتنزفت أكرث من 45 مليار دوالر أمرييك أي ما يُقارب 

ن ز ي احمد ا ر ا د   ت ا  سيد  ا

ــاو فـــــي الـــيـــمـــن يــــرفــــ »ابــــــتــــــزاز الــــــعــــــدوان«: ــ ــ ــف ــ ــ الـــــوفـــــد امل
ــش ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ـــــعـــــبـــــنـــــا عـــــــلـــــــى لــــــقــــــمــــــة الـ يُــــــــــســــــــــاومــــــــــون 

أكــد رئيس الوفد الوطنــي املفاوض يف اليمن محمد عبد 
السالم أن الحقوق اإلنسانية ال تقبل املساومة، مضيفاً »أّن 
من حّق الشــعب اليمنّي أن ينعم بحقوقه اإلنســانية كافة 

ككل الشــعوب وهو لن يعدم الوسيلة لتحقيق ذلك«.
ويف تغريــدة عــىل »تويرت« قال عبد الســالم إّن »دول 
العدوان تســاوم اليمنيني عىل لقمــة العيش وحّبة الدواء 
وحرية حركة التنّقل«، مؤكداً »يســاومون باســم السالم 
لنشــرتك معهم يف ظلم الشــعب، لكن الســالم لن يتحّقق 

الطريقة«. بهذه 
كــام أردف رئيس الوفــد بالقول إن »منع تحالف العدوان 
لسفن املشتقات النفطية واملواد الغذائية والطبية املرخصة 
من األمم املتحدة واملفتشــه من الدخول اىل ميناء الحديدة، 
إجراء تعسفي مخالف للقانون الدويل وانتهاك لحق الشعب 

رر مجد بربر س ا رح ا تم   ت

سر االحتا يعيد اعتقا ا
يكثف االحتالل اإلرسائييل من سياسة اعتقال األرسى لحظة 
حريتهم، حيث ينتهج هذه السياســة بحــق غالبية االرسى 
املقدســيني، وهذا ما حصل مع مجد بربر، التي  كانت قصته 

لساعات حديث الناشطني عىل مواقع التواصل اإلجتامعي.
مل متض ســاعات عىل إطالق رساح األســري مجد بربر من 
ســجون االحتالل بعد 20 عاماً من األرس والظلم، حتى عادت 

قوات االحتالل اإلرسائييل العتقاله مجدداً.
فقد افــادت قناة »امليادين« ان رشطــة االحتالل اقتحمت 
منزل األسري املقديس واعتقلته بطريقة وحشية، وأفاد شهود 
عيان عن اقتحام منزل عائلة بربر ومحيطه تحت وابل القنابل 

الصوتية.
واعتدى عنارص »القوة اإلرسائيلية« عىل املتواجدين بالدفع، 

وبعدها اعتقل مجد بربر مجدداً.

ــة ــ ــ ــ ــ ــار سياسـ ــ ــ ــ ــ ــدن تمـ ــ ــ ــ ــ ــي: ادارة بايـ ــ ــ ــ ــ روحانـ
ـــــــــــو التـــــــــــي وضعهـــــــــــا ترامـــــــــــب ـــــــــــوط الق الض

فرنسا تتوّلى قيادة »قوات التحالف الدولي« في الخلي

أكّد الرئيس اإليراين  حســن روحاين ، أّن » 
اإلدارة األمريكيــة  الجديــدة مل تّتخذ بعد أيّة 
خطوات جــاّدة وعملّيــة يف مجال العودة 
إىل الوفــاء بالتزاماتها«، الفًتا إىل أّن »إدارة 
الرئيــس األمرييك  جو بايــدن  تتكلّم كثريًا، 
لكّنهــا مل تّتخــذ أّي خطــوة عملّية وجديّة 
بشــأن رفع العقوبات، وهي متارس سياسة 
الضغــوط القصوى نفســها الّتي وضعها 

الرئيس األمرييك السابق  دونالد ترامب ، لكن 
بأسلوب آخر«.

وأشــار، يف اجتامع ملجلــس الوزراء، إىل 
أّن »إدارة بايــدن تواصل  اإلرهاب  االقتصادي 
ضّدنا، والعقوبات تعرقل تأمني لقاح فريوس 
»كورونــا«، مبّيًنــا أّن » الواليــات املتحدة 

تولت فرنســا قيادة املجموعــة البحرية 
التابعة للتحالف الدويل املناهض لـ »داعش« 
يف الخليج، حســبام أعلنــت وزارة الدفاع 

الفرنسية امس.
وبحســب الوزارة، فقد جاء انتقال قيادة 
املجموعة إىل فرنســا »دليال عىل الثقة يف 
قدراتها العملياتيــة وعزميتها يف محاربة 
تنظيم داعش«. وأشــار بيان للوزارة إىل أن 
فرنســا سبق أن قامت بقيادة قوات التحالف 

البحرية يف الخليج يف كانون االول 2015.
ومــن املقــرر أن يتواجد مركــز القيادة 
عىل م حاملة الطائرات »شــارل ديغول« 
الفرنســية التي كانت تقوم مبهمة يف رشق 
املتوسط منذ شهر شباط، ثم جرى نقلها إىل 
املحيط الهندي، يف إطار عملية »الشــامل« 
الفرنســية )التي تجري حاليــا يف العراق 

ــش« ــ ــ ــ ــ ــاء »داعـ ــ ــ ــ ــ ــر نسـ ــ ــ ــ ــ ــاب... أخطـ ــ ــ ــ ــ رهـ ــّر وا ــ ــ ــ ــ ــن التطـ ــ ــ ــ ــ مـ
ــوريا ــ ــ ــ ـــ ــمالي س ــ ــ ـــ ــ ــم  ــ ــ ــ ــ ــي مخيـ ــ ــ ــ ــ ــز« فـ ــ ـــ ــ ــ ــن »الجين ــ ــ ــ ــ 2يرتديـ

الفلسطينية االنتخابات  ملراقبة  أوروبية  بعثة  دخو  ترف  »اسرائيل«   

ين لعكس مسارها والوفاء بواجباتها والتزاماتها الدولية  بلينكن: ندعو ال
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ــا عـــرب ــ حـــتـــى أثـــيـــوبـــيـــا يـ
نبيه الربجي

لســنا بحاجة اىل أثيوبيا 
لنثبــت، كدمــى، مــدى 
لعبــة  يف  هشاشــتنا 
األمم،  لعبة  ويف  األزمنة، 
وحتى يف ... لعبة القضاء 

والقدر!!
آيب  السلطة  رأس  عىل 
الذي ينشط لتحويل  أحمد 
ان  قوة مركزية  اىل  بالده 
يف اتجــاه وادي النيل، أو 

يف اتجاه القرن األفريقي، وصــوالً اىل الخليج، دون أن 
تفارقه العقدة الجيوسياسية بالعثور عىل ثغر بحري ال 

بد منه القامة األمرباطورية.
الوجــه املحرتق، ال  باليونانية،  التي تعنــي،  أثيوبيا 
يزال يســكنها طيف منيليك األول، نتاج الزواج الغامض 
بني بلقيس، ملكة ســبأ، وسليامن بن داود، والذي حمل 
تابوت العهد، وكذلك لوحة الوصايا العرش، من اورشليم 

اىل الحبشة، لتكريس مملكة يهوذا.
يف الذاكرة األثيوبية أن أقدم هيكل عظمي يف التاريخ 

(4.4 ماليني سنة( وجد هناك.
وابان مملكة »آكســوم«، احتلت بالد الثامنني اتنية، 
مرص، هي كانت عصية عىل االحتالل باســتثناء الغزو 

االيطايل )1936 ـ 1941(.
واذ تعترب أرض الســبط اليهودي املفقود )الفاالشا(، 
يبــدو أن غالبية الصحابة الذي أحاطــوا بالنبي العريب 

كانوا أثيوبيني، بدءاً من بالل، مؤذن الرسول.
االهتزازات السياسية، واالقتصادية، وحتى االهتزازات 
االتنية، مل تحل دون النظرة الفوقية اىل اآلخرين . دافيد 
بن غوريون كان يصف املثلث الرتيكـ  االيراينـ  األثيويب 

بـ »املعطف املقدس« حول »ارسائيل«.
بالرغم من الفارق الحضــاري بني الدولة )واملجتمع( 
يف مرص، والدولة )واملجتمــع( يف أثيوبيا، يالحظ أن 
بعض املحللني السياســيني األثيوبيني، والذين يظهرون 
عىل الشاشــات، يتحدثــون عن »التفــوق« الجغرايف 
والدميوغرايف عىل مرص : 1.104 مليون كيلومرت مربع 
مقابل 1.01 مليون كيلومرت مربع، و115 مليون نسمة 

مقابل 100 مليون نسمة.
الالفت، يف هذا السياق، أن السودانيني الذين يأخذون 
عىل األثيوبيني انتهاك االتفاقيات التي عقدت حول مياه 
النيل بــدءاً من عام 1891، مروراً بـــ 1902 و 1910 و 
1959، يتهمونهم اآلن بـ »محاولة اعادة بناء التاريخ«. 

واقعاً، اعادة بناء ... الجغرافيا!
ال املفاوضــات، وال الوســاطات، متكنت من زحزحة 
أديس ابابا التــي ترص عىل أن حصتها مــن مياه النيل 
86 يف املئة، وهي نســبة قاتلة بالنسبة اىل املرصيني 
والسودانيني، كام ترص عىل البدء بتنفيذ املرحلة الثانية 
من عملية مْلء سد النهضة هذا الصيف، لتقارب الكميات 

املخزونة 63 مليار مرت مكعب.
لطاملا تفــادت القاهرة الكالم عن الخيار العســكري 
ملعرفتها بطبيعة التشابكات الدولية واالقليمية، دون أن 
يعلم أحد ما حمل الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب 
عىل »التهديد« بتفجري مرص للســد، وهو ما احدث ردة 
فعل صاعقة من أديس أبابــا . آيب أحمد ذهب بعيداً يف 
سياسات الغطرسة والالاكرتاث. أخرياً، ألقى عبد الفتاح 

السييس القفاز يف وجهه »ال أحد بعيد عن قوتنا«.
خرباء غربيون تســاءلوا ما اذا كان باستطاعة غارة 
تقوم بها 100 طائرة مرصية تدمري الســد قبل املبارشة 
باملرحلة الثانية. ملؤه يعني تشكل قنبلة مائية يضاهي 
مفعولها، يف تدمري املدن والقرى، مفعول قنبلة نووية 
اذا ما انطلق ذلك املخزون الهائل من املياه يف اتجاه مرص 

والسودان.
»عىل من يريــد أن ميخر عباب النيــل أن تكون لديه 
أرشعة الصرب« .هكــذا قال الكاتــب الربيطاين الحائز 

جائزة نوبل وليم غولدنغ.
ماذا اذا علمنا أن جون فوسرت داالس، وزير الخارجية 
األمريكية يف عهد دوايــت ايزنهاور أول من فكّر باقامة 
ســد عىل النيل الحتواء جامل عبدالنارص ؟ ما بني عامي 
1956 و 1964، قامــت ادارة اســتصالح األرايض يف 
الواليات املتحدة باجراء مســح شــامل للنيل األزرق من 
أجل تحديد موقع الســد. االنقالب العسكري الذي أطاح 

األمرباطور هيالسياليس أوقف املرشوع.
مسألة حياة أو موت بالنسبة اىل مرص والسودان . اذ 
نفتش عن »ارسائيل«، وعن دول عربية، يف التضاريس 
األثيوبية، هل يبدأ آيب أحمد مبراجعة حســاباته ؟ من 

القاهرة قيل لنا أن 1000 دبابة باتت جاهزة لالنطالق.
هذا ال ميـــنعنا من أن نرفع صوتنــا : حتى أثيوبيا يا 

عرب!

بــــــري التقى اللواء ابراهيــــــم وبقرادونيان 

إســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة 
الثانية يف عني التينة، املديــر العام لألمن العام اللواء عباس 
العامة وآخر املســتجدات  ابراهيم، وعرض معــه لالوضاع 

االمنية والسياسية.
كام عرض الرئيس بري املســتجدات السياســية وشؤونا 
ترشيعية، خالل اســتقباله بعد الظهر االمــني العام لحزب 

الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.

اجتماع في »الداخلّيــــــة« بحث في أوضاع
التوقيف وأماكــــــن  والنظارات  الســــــجون 

عقد وزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف االعامل 
محمد فهمي اجتامعا يف الوزارة، شــارك فيه عدد من ضباط 
املديريــة العامة لقوى االمــن الداخيل،وخصص للبحث يف 

أوضاع السجون والنظارات وأماكن التوقيف.
وجرى خــالل االجتامع االشــارة اىل ان ما ورد يف بعض 
وسائل االعالم ويف تقرير منظمة العفو الدولية غري صحيح 
اطالقــا، وتم تأكيــد متابعة تأمني املســتلزمات الرضورية 
للسجناء، ودراسة الســبل اآليلة اىل رفع مستوى الخدمات 

املقدمة يف الظروف االستثنائية التي مير بها لبنان.

بري مجتمعاً مع ابراهيم         )حسن ابراهيم(

ســــــام زار املطران عــــــوده : البلد بحاجة 
الباد  ادارة  مــــــن  تتمكن  تنفيذية  ملرجعية 

اســتقبل مرتوبولبيت بريوت لطائفة الــروم االرثوذكس 
املطران الياس عودة الرئيس متام سالم، وتم عرض لالوضاع 

والتطورات يف لبنان واملنطقة.
بعد اللقاء، قال الرئيس سالم: »زياريت اليوم اىل هذه الدار 
البريوتية والعريقــة التي لنا عالقة بها قدمية جدا. علينا ان 
نكون واقعيني وموضوعيني، فإن موضوع الساعة يف لبنان 
هو موضوع تأليف الحكومة، ألن البلد يف حاجة اىل مرجعية 
تنفيذية تتمكن من ادارة شؤون البالد وتخفف من آالم الناس 
وأوجاعهــم وتتواصل مع الداخل والخــارج يف هذا االتجاه. 
وما يحول دون تحقيق ذلــك: هناك معطيات اقليمية ودولية 
لها تأثريها دامئا وبحســب اجواء تلك الحاالت. اما ان تكون 
مرتاحة وبالتايل نرتاح نحن وإما تكون متشــنجة وتضعنا 
يف موقع حرج، وهذا هو الواقع اليوم، فهناك مواجهة دولية 
وإقليمية يترضر منها لبنان لكن هذا ال مينع بقاء مســاحة 
واسعة شاســعة للقرارات الداخلية يف البلد، لقرار اصحاب 

الشأن واملكانة واصحاب التمثيل الصحيح للبلد وأهله«.
وقال: »علينا ان نعرتف ان هناك نهجا يف البلد وهو اســمه 
نهج العرقلة والتعطيل ومن اتبعوه واوصلهم اىل اعىل املناصب 
وعطلوا البلد لسنتني ونصف من أجل ذلك ، ليس غريبا عليهم 
من اجل االستمرار بالتسلط عىل البلد والسطوة عىل اهله ان 

يستمروا يف مامرسة هذا االمر الذي اوصلهم«.

عودة مستقبالً سالم

رأى رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط، أن »هناك 
أشــخاصا يحيطون برئيس الجمهورية العامد ميشال عون ال 
يريدون سعد الحريري رئيسا للحكومة«. وتطرق يف حديث اىل 
صحيفة »لوريان لو جــور«، إىل أبرز ما دار يف لقائه الرئيس 
عون يف 20 آذار الجاري يف بعبدا«، معتربا أن »هناك ســببني 
يرتبطان باملأزق الحايل، يتمثالن بضعف العالقات غري الجيدة 
بني الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل، باإلضافة 

إىل اإلرادة اإليرانية بعدم تخفيف القبضة حول لبنان«.
وعن كيفية والدة فكرة تأليف حكومة تضم 24 وزيرا، قال: 
»إن عون كان لطيفــا يف اللقاء«، وأنه أبلغه أنه قدم من تلقاء 
نفسه وليس وســيطا، وذكر جنبالط أنه قال خالل اللقاء إنه 
»يعرف أن الحريري متمســك بصيغة حكومية مؤلفة من 18 
وزيرا، وأن الحريري هو ممثل الســنة«، مشــريا إىل أن »عون 
أبلغه أنه يفضل تشكيل حكومة من 20 وزيرا«. وقال جنبالط: 
»عندها عرضت عليه صيغة الحكومــة املكونة من 24 وزيرا، 
بحيث يكون لكل تحالف مثانية وزراء حتى ال يكون ألي جهة 
ثلث معطل. وأجابني بأنــه لن يكون هناك ثلث معطل، »فقلت 
له إنني لســت موفدا من الحريري لكنني سأوفد إليه الوزيرين 
الســابقني غازي العرييض ووائل أبو فاعور إلبالغه اإلجابة. 

وهذا ما قمت به«.
أضــاف: »الحريري مل يكن ســعيدا يف البداية واعتقد أنني 
اضطلعت بهذه املهمة من جانب واحد، ثم أشــار إىل أن صيغة 
الـ24 وزيرا هي فكرة حزب الله. فأبلغناه أن هذه الصيغة تناسب 
الجميع. ثم هدأ وطلب عدم الكشف عام حصل، فرد العرييض 
وأبو فاعور بأن هذا غري ممكن ويجب إبالغ صديقنا نبيه بري، 
وهذا ما نقوم به دامئا حتى ال يحصل أي تقصري ومن أجل تأكيد 

التنسيق بني األقطاب الثالثة الرئيسية، وهذا ما حدث«.
وعن فرص نجاح هذه الصيغة الحكومية وعام يقف بوجه 

سلوكها مسار التنفيذ، أجاب: »هناك أشخاص يحيطون بالرئيس 
عون ال يريــدون الحريري ويحاولون إيجاد صيغ دســتورية 
بشتى الوسائل من أجل التخلص منه، فيام ليس هناك صيغة 
كهذه يف الدستور، وهذا األمر ال ميكن أن يرسي، كذلك سيؤدي 

إىل تعطيل إضايف فهو ليس مخالفا للدستور فحسب«.
من جهة ثانية، غرد جنبالط عرب حسابه عىل »تويرت«،  ملاذا 
فجأة مات ملف ترســيم الحدود البحرية مع ارسائيل برعاية 
االمم املتحدة حول النفــط والغاز والتي عمل الرئيس بري عىل 
مدى عرش سنوات عىل تحديدها ونجح االمر الذي يعطي فرصة 
امل لالقتصاد اللبناين يف انتظار التســوية بني ال18 او ال 24 

ومن وراءها«.
اىل ذلك، أبرق جنبالط إىل أمري دولة الكويت الشــيخ نواف 
األحمــد الجابر الصباح، معزيا بوفاة الشــيخة نورية األحمد 
الجابر املبارك الصباح. كام أبرق جنبالط إىل ويل العهد الشيخ 

مشعل األحمد الجابر الصباح للغاية ذاتها.
وكان جنبالط اســتقبل يف كليمنصو، نائبة املنسق الخاص 
لألمم املتحد يف لبنان نجاة رشدي، يف حضور مفوض الشؤون 
الخارجية يف الحزب زاهر رعد، وعرض معها التطورات الراهنة.

ــاً  ــد مــعــزي ــه ــع أبـــــرق الــــى أمـــيـــر الـــكـــويـــت وولـــــي ال
ــل لــــقــــائــــه عــــــــون :  ــ ــي ــ ــاص ــ ــف ــ جــــنــــبــــاط كــــشــــف ت
ــم الـــحـــدود الــبــحــريــة؟  ــرســي ــف ت ــات مــل ــ ــاذا فـــجـــأة م ــ ملـ

رشدي تزور جنبالط

ابتسام شديد

 مل يكن ينقص املشهد املأزوم بني بيت الوسط وبعبدا اال انطالق 
جولة جديدة مــن التصعيد عنوانها الرســائل وحرب البيانات 
واملواقــف معطوفة عىل اللقاء البارد الــذي حمل الرقم 18 يف 
بعبدا الذي عكس حجم وعمق الخالف وما وصلت اليه العالقة 
بني الطرفني، فقــد عربت الترسيبات واملواقف املضادة من بعبدا 
اىل بيت الوســط، وبالعكس ايضاً، عن املسار املتأزم بني رئيس 
الجمهورية ميشال عون والرئيس املكلف سعد الحريري ومعركة« 
القلوب املليانة« بني الطرفني التي دخلت منحى غري مســبوق 
بينهام، وقد ساهم حديث رئيس الجمهورية األخري  عندما تحدث 
عن ان »الحريري غريب األطوار« مل يعرفه سابقاً، ويضع ماليني 

اللبنانيني رهائن مزاجيته يف استعار نار الخالف  مجدداً.
من دون شك، ان استمرار »املالكمة« السياسية تحت عنوان 
»ملن سيكون القرار« يف الحكومة أوصل األمور اىل منحى خطر، 
وثبت ان ال نيات  لدى الطرفني بالتعايش تحت سقف الحكومة بعد 
ان دخلت األمور مسار الحرب الشخصية ونرش فيديوات وصوراً 
)ترسيب صورة الطائرة الخاصة لســعد الحريري( و)ترسيب 
»فيديو« حديث بني الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة ترصيف 
األعامل حسان دياب متهامً الحريري بالكذب يف قوت سابق(، 

كلها معطيات تدّل اىل تدهور العالقة.
 يتهم الحريري، وفق مصادره، بعبدا بالتنّمر عليه يف موضوع 
الجوالت الخارجية وتحوير مسار النقاش يف لقاءاتهام للبحث 
يف التأليــف، فيام يعترب العونيون ان هنــاك محاوالت تضييق 
ميارسها  الحريري إلحراج رئيس الجمهورية وتحميله مسؤولية 
االنهيار، حيث  تتمسك بعبدا بثوابت التأليف التي لن يحيد عنها 
العهد واملتعلقة بتســمية الوزراء املسيحيني كام يفعل اآلخرون 

ووحدة املعايري.
وفق مصادر سياسية، فان »الجرة« انكرست بشكل نهايئ بني 
بعبدا وبيت الوسط ومل تعد قابلة للرتميم، وليس رساً ان الفريق 
الرئايس يتطلع اىل بقاء حكومة ترصيف األعامل الحالية  نتيجة 
تعنت الحريري ومتســكه مبطالبه عىل قاعدة »انا وحدي من 

يشكل الحكومة«.
مؤرشات كثرية دلت عىل انهيار العالقة نهائياً بني الرئاستني، 
بدءا« باألفق املســدود أمام التأليف وحركة الديبلوماسيني التي 
مل تحرز اي تقدم، اضافة اىل االنحدار يف مســتوى التخاطب 
السيايس بني الطرفني عىل طريقة نرش كل فريق تكاذب الفريق 
اآلخر، مام يعلق الوضع بني الطرفني ويصيب التأليف بانتكاسات 

قوية.
يالحظ ايضاً، اختفاء كل أثر ايجايب ســابق يف العالقة بني 

الرئاستني األوىل والثالثة، فكانا يحافظان عىل مستوى مقبول 
ومختلف عن العالقة التي كانت قامئة بني بيت الوسط ومرينا 
الشــالوحي، فاللقاءات الفاترة بينهام تشكل امتداداً لرتاكامت 
سياسية قدمية، إذ يضع املقربون من بعبدا ما يحصل يف خانة 
رفض بيت الوســط للرشكة الحكومية والتفرد بالقرار من دون 
املرور برأي بعبدا عىل أنها املمر اإلجباري للتأليف، حيث ان رئيس 
الجمهوريــة ليس »باش كاتب« عند أحد ومن حقه  ان يكون له 
قرار داخل الحكومة مع احرتام عدالة املعايري وتوزيع الحقائب. 
ويرص العونيون عىل سعي »املستقبل« لرمي التعطيل يف اتجاه 
الفريق الرئايس ورئيس التيار الوطني الحر باتهامهام بسعيهام 
وراء  الثلث املعطل وتفشــيل الرئيس املكلف لدفعه اىل االعتذار، 

فيام رئيس الجمهورية أعطى كل الفرص للتشكيل.
يعترب سياســيون من فريق 8 آذار، ان املواجهة  اليوم دخلت 
نقطة الالعــودة وتحولت من  تشــكيل الحكومة اىل معركة 
»شــخصية«، فالرئيس املكلف يريد تطويع رئاسة الجمهورية 
وفريق    8آذار باملطالب، ويضع هدفاً محدداً قوامه شد العصب 
الســني حوله رافعاً شعار اســتعادة كرامة رئاسة الحكومة 
وصالحياتها يف محاولة مكشوفة الستقطاب الشارع السني 
بعد فقدان الثقة بينه وبني الشارع واتهامه باالنحياز اىل بعبدا 

من قبل رموز سنية عىل حساب التسوية يف املرحلة املاضية. 

»الجرة« انكسرت نهائياً بين بعبدا وبيت الوسط... التخاطب السياسي في اسوأ مراحله
الشارع املواجهة الستقطاب  يرفع  والحريري  الحكومة...  تحت سقف  للتعايش  نيات  ال 

ابراهيم نارص الدين

مل تدرك االدارة الفرنســية بعد، او هي أدركت متأخرة، صعوبة 
»الولوج« اىل »عقل« و«قلب« معظم السياسيني اللبنانيني املعنيني 
بتشكيل الحكومة العتيدة، الن واشنطن ال تزال تحتل تلك »العقول 
والقلوب«، ووحدها متلك القدرة عىل اقناعهم بأن الوقت قد حان 
للخروج من »متاهة« املراوغة غري املجدية، ففي »بيت الوســط« 
انتظار »ثقيل« الســرتاتيجية واشــنطن حيال لبنان، بعد فقدان 
الدعم الســعودي، وال تزال مراسالت السفرية االمريكية دورويث 
شــيا مع وزارة الخارجية دون رد، والرئيس املكلف سعد الحريري 
يخىش الترّسع يف تبني خطوة الرتاجع عن حكومة الـ18 وزيراً 
قبل حصوله عىل الضامنات االمريكيــة املطلوبة حيال نقطتني 
مركزيتني تتعلقان بربنامج التسهيالت املالية لحكومته العتيدة، 
ومسألة مشاركة حزب الله »مواربة« فيها، وعندما يحصل عىل 

»االجوبة« »بيميش الحال«.
اما بعبدا »ومرينا الشالوحي« فيحتاجان ايضاً اىل كالم امرييك 
حول »املستقبل« املرتبط برئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل 
»املعاقب« امريكياً، وهام ال يخشــيان كثــرياً التلويح بالعقوبات 
االوروبية كون »الغريق« ال يخىش من »البلل«، ولهذا، وعىل الرغم 
من كل ما يقال عن انعدام »الثقة« بني عون والحريري، سيعودان 
اىل العمل معــاً مبجرد الحصول عىل »الضامنــات« يف مرحلة 
»الفراغ« الدويل واالقليمي املتوقع اســتمرارها الشــهر بانتظار 

التسويات الكربى.
ولهذا فان مــا يطرحه الفرنســيون االن اتفاق مرحيل يوقف 
االنهيار وال يجــد الحلول الجذرية له، مع تأجيل كل االجوبة عىل 
االستحقاقات االساسية والجوهرية اىل »وقتها«، ويف مقدمتها 
االنتخابات النيابية والرئاسية، التي تتحكم بها ظروف مختلفة، 
لكل رشط حصولها هو بقاء الدولة املهددة باالنهيار والفوىض التي 
تقلق االوروبيني كثرياً ربطاً مبخاطر التدهور االمني وانعكاساته 
عىل الجبهة مع »ارسائيل«، وكذلك ملف النزوح السوري ومخاطر 

انتقال الالجئني اىل اوروبا.
والن واشــنطن ال تبدو عىل اســتعداد لتقديم اي »ضامنات« 
لحليف حزب الله، وال تجد نفســها معنيــة بانقاذ ما تبقى من 
والية الرئيس ميشال عون، ترى أوساط معنية بامللف، ان فريق 
العهد يتمّسك مبنع الرئيس املكلف من االمساك مبقاليد الحكومة 
املقبلة، الدراكه اهميتها يف االســتحقاقات االنتخابية املقبلة، 
ويُحاول بشتى الوسائل الحصول عىل »الثلث الضامن« عىل نحو 
»مقنع« ومسترت، وســوف تستمّر »املناورة« يف هذا االطار اىل 
نهاية الخط، وعندما تصل االمور اىل ذروتها سيقتنع هذا الفريق 
بتحقيق »االنتصار« تحت عنوان اجبار الحريري عىل التخيل عن 
حكومة الـ 18 وزيراً، وسيكون الثلث الضامن هذه املرة بالرشاكة 
مع حزب الله الذي ســبق وتعهــد للرئيس عون بــان وزراءه 
ســيكونون معه يف امللفات االساســية، اما التهديد االورويب 
بفرض عقوبات عىل املعطلني، فال يبدو انه سيدفع الرئيس عون 
للرتاجع عن املعايري التي ســبق والزم نفسه بها، النه ليس من 

»هواة« االنتحار الذايت، وتاريخه يشهد ان كل الحلول والتسويات 
التي مل تكن ترضيه فرضت عليــه ومل يقبل بها »صاغرا«، وهو 
يعــرف االن ان من رشب »بحر« العقوبات االمريكية لن »يغص« 
بـ«ساقية« العقوبات االوروبية، ولكنه منفتح عىل أي تسوية 
ال متنح الحريري القدرة عىل السيطرة عىل القرارات الحكومية، 
وذلك عىل الرغم من قناعته بانه ليس »الرجل« املناسب لالنقاذ، 
وسيكون »حجرة عرثة« يف طريق تحقيق اي انجاز يعتد به فيام 

تبقى له من واليته الرئاسية.
يف املقابــل، يبدو موقف الحريري اكــرث صعوبة النه اخفق 
حتى االن يف انجاز عودته »امليمونة« اىل السلطة بانتصار عىل 
رشكائه السابقني بالفشــل، وكان ظنه بان رئيس الجمهورية 
وفريقه الســيايس يف موقف ضعف سيجربهم عىل تسليمه 
»دفة االنقاذ« دون رشوط، خاطئا، وهو االن يجد نفســه احد 
املتهمني بعدم الوفاء بالتزاماتهــم للرئيس الفرنيس اميانويل 
ماكرون ويخىش جدياً ادخاله »نادي« املعاقبني دوليا، وهو كان 
مبنأى عن خوض غامر مواجهة خارسة لن تســعفه الحقاً يف 

السياســية الن واقع البالد االقتصادي مرير وال توجد اي معامل 
جدية خصوصاً من االمريكيني بالنية يف الدخول بقوة عىل خط 
االنقاذ الجذري لالزمات املرتاكمة، وهو يجد نفسه اليوم »اسري« 
»ضبابية« املوقف االمرييك املتأرجح وغياب االستعداد الخليجي 
للتفاهــم، ولذلك فهو يفضــل »االعتذار« اذا مــا تأكد ان بقاء 
»التكليف« يف »جيبه« ســيجلب عليه عقوبات ترض مبصالحه 
االقتصادية املتعرثة اصالً، وهو يخىش تقديم التنازل داخليا دون 
ضامنات بانجاح حكومته النه سيكون كمن يطلق »النار« عىل 
رأســه هذه املرة، ولهذا فهو ينتظر موقف واشنطن ليبنى عىل 
اليشء مقتضاه، وعندما يصل »الضوء االخرض« سيجد التربيرات 
»اللفظية« املناســبة لتربير قبوله الرتاجع عن حكومة الـ18، 
وسيسوق لنجاح »واهم« بعدم منح الرئيس »الثلث املعطل«، مع 
العلم انه يدرك بان وجود حلفاء بعبدا يف الحكومة ســيمنحهم 

ما يريدون.            
ويف هذا الســياق، يُرّوج الفرنســيون اآلن، لفكرة مفادها ان 
الهدف من تأليف الحكومة هو منع االنفجار وليس أي يشء آخر، 
ويدعون االطراف السياسية اللبنانية لوضع كافة االستحقاقات 
عىل »الرف« ريثام تنضج ظروف التسوية الشاملة يف املنطقة، 
وهم يبحثون عن تهدئة مؤقتة داخليا لتسيري شؤون البالد، ال اكرث 
وال اقل، لكنهم برأي أوســاط سياسية بارزة، يطرقون »االبواب« 
الخاطئــة، الن هذا »التعايــش« املطلوب يحتــاج اىل ضامنات 
خارجية عجزت باريس عــن تأمينه حتى االن، واذا كانت طهران 
قد ابلغتها بان حزب الله معني وحده باتخاذ القرارت عىل الساحة 
اللبنانية، مل ينجح الرئيس الفرنيس يف اقناع السعوديني بتعديل 
سياساتهم، فيام ال تزال واشنطن »تراوغ« وال تريد منح الفرنسيني 
اي »ورقة« رابحة حتى لــو كان ذلك يف »الوقت الضائع«، ولذلك 
فان فرنســا التي ابلغت »الروســاء الثالثة« بانها مل تعد معنية 
باالستمرار بعملية التفاوض غري املجدية معهم، وهددت بعقوبات 
لن يسبقها انذارات هذه املرة، تقف اليوم أمام »مفرتق طرق« فاما 

تحصل عىل تفاهم مرحيل مع االمريكيني يُسّهل التسوية، »فتولد« 
الحكومة خالل أيام او أسابيع قليلة، او انها ستكون امام تحدي 
تنفيذ تهديداتها، فاذا مل تفرض العقوبات ســتخرس ما تبقى لها 
من »ماء الوجه«، وتثبت ضعفها، اما اذا خرجت تلك العقوبات اىل 
حّيذ التنفيذ، فان باريس ســتخرس ما تبقى لها من »اوراق« عىل 
الساحة اللبنانية باســتعداء »طبقة« سياسية لها ارتباطات مع 
الخارج وليست بوارد تفضيل العالقة مع باريس. وهكذا سيخرس 

الفرنسيون صفة »الوسيط«...
لكن وعىل الرغم من هذه املخاطر، حذر ســفري اورويب يف 
بريوت من مغبة االســتخفاف بانذار وزير الخارجية الفرنسية 
جان إيف لودريان واشــار اىل ان إنــذاره ينطوي هذه املرة عىل 
خطوات عملية جرى تنســيقها مع نظرائــه األوروبيني، ويتم 
االن دراسة الوسائل املمكن تبنيها  داخل االتحاد األورويب. وقد 
تشمل الدبلوماسية »الخشنة« تجميد أرصدة بعض املسؤولني يف 
املصارف األوروبية واالمتناع عن منحهم سامت دخول إىل دول 

االتحاد االورويب.
الفرنســيون عىل »الضوء  الســؤال: هل ســيحصل  ويبقى 
االخرض« االمرييك؟ ال أجوبة واضحة حتى اآلن، بحسب مصادر 
ديبلوماسية، فسياســة الواليات املتحدة تجاه الرشق األوسط ال 
تزال تتشــكل، ولبنان ليس »مبنأى« عن ذلك، ويف سياسة بايدن 
الخارجيــة »أضواء وظالل« عىل حد ســواء، وهــذا ما يجعلها 
»مربكــة« وغري واضحة بعد، لكن الثابــت حتى اآلن وجود ميل 
لتقليص الوجود األمــرييك يف املنطقة والتوجــه نحو الرشق 
األقىص، ولهذا يجري ترتيب امللفات الساخنة وفق االولويات، واذا 
كانت العالقة االمريكية مع »ارسائيل« او الســعودية مل تتبلور 
بعد، يف خضم التفاوض عىل امللف النووي االيراين، فان الساحة 
اللبنانية ليســت ضمن االولويات، ولهذا يحاول الفرنســيون مع 
االمريكيني بلورة »هدنة« تحَيد لبنان مرحلياً بانتظار انضاج باقي 

امللفات.   

»الــــــوالدة« الحكومية رهن »الضــــــوء االخضر« االميركي ؟ 
بعبدا ال تخشــــــى »البلل«... والحريــــــري ُمربك واالكثر قلقاًباريــــــس أمام »مفترق طرق« وتبحث عن تســــــوية مرحلية 

املالي  الدعم  املنتظرة:  االميركية  الضمانات 
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
عون بحث مع نجم مسار التدقي الجنائي 
م دور الرهبانية املارونّية باتي ها ومع ا

عرض رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون مع وزيرة 
العدل يف حكومة ترصيف االعامل ماري كلود نجم، خالل 
اســتقباله لها قبــل ظهر امس يف قرص بعبــدا، ألوضاع 

الوزراة وسبل ترسيع عمل املحاكم.
كام تطرق البحث اىل مسار التدقيق الجنايئ املايل، حيث 
ورة حســم هذا امللف والســري  دعت الوزيرة نجم اىل »
بتنفيذه لعدم وجود أي أسباب واقعية وقانونية تحول دون 

ذلك«.
واســتقبل الرئيس عون الرئيس العام للرهبانية اللبنانية 
املارونية األبايت نعمة الله الهاشم، يرافقه امني الرس العام 
األوضاع  البحث  أبو طقه. وتناول  االب ميشــال  للرهبانية 
العامة يف البــالد وعمل الرهبانيــة يف الظروف الصعبة 
الراهنة، كذلــك عمل جمعية »ســوليداريتي« ودورها يف 

انفجار مرفأ بريوت. مساعدة مترضري 

موّدعاّ  الحريــــــري  التقى  ين  ال ســــــفير 
ين  وهبه : نتمّنى أن يحظى لبنان بعناية ال

زار سفري الصني وانغ كيجيان، وزير الخارجية واملغرتبني 
يف حكومة ترصيف االعامل رشبل وهبه، يف زيارة وداعية 

لبنان.  يف  الديبلوماسية  مهامه  انتهاء  مبناسبة 
التي  العالقة  اللقاء »متانــة  الوزير وهبه خــالل  وأكد 
تجمع البلديــن«، متمنيا أن »يحظى لبنــان بعناية الصني 
اقتصاديا وسياســيا ويف املحافل الدولية، خصوصا لجهة 
تهدئة األوضاع يف الجنوب، والحفا عىل قوات اليونيفيل 

.«1 01 للقرار  تنفيذا  ونجاح مهامها 
والتقى الســفري الصيني الرئيس املكلف ســعد الحريري 
عرصا يف »بيت الوســط«، يف حضور مستشاره للشؤون 
الشــاب، يف زيارة وداعية  الدكتور باسم  الديبلوماســية 
تخللها عرض آخر املســتجدات واالوضاع العامة والعالقات 

البلدين. بني  الثنائية 

امدين م : التاري سيكتب بطوالت ال ها
أكد النائب قاسم هاشــم أن »االرض ال تعيدها وتحررها 

والرهانات«. والبيانات واالمالءات  القرارات 
كالم هاشــم جاء خالل مشــاركته يف ندوة سياســية 
ملناســبة يوم االرض بعنوان »شهادات لالرض والقضية«، 
عرب تطبيق »زوم«، حيث قال: »التجربة يف لبنان وفلسطني 
املوقف  الزكيــة ووحدة  الحرة والدماء  االرادة  ان  علمتنــا 
تعيد الحــق وتزهق الباطل وتبني وطــن الحرية واالحرار 
وتضع حــدا للطغيان وتعيد االمل للشــعب الفلســطيني 
بقيامة دولته عــىل ارضه وعاصمتها القــدس. فالتاريخ 
يكتب بالحرب القاين بدماء الشــهداء وعىل صفحات املجد 

والصمود«. والعنفوان 
أضــاف »االحتفاء بيــوم االرض دائم عىل مــدار االيام 
واالعوام ألن االرض هي االم والحبيبــة التي تزداد امتدادا 
يف الجســد الفلســطيني لحظــة بعد لحظة مــع امتداد 
الدم الفلســطيني شــهادة وعطاء ال ينضبان وألنها ارض 
بدم شهدائها فسيبقى ممتدا  ابدا  املشتعل  فلسطني ويومها 
حتى إرشاقة شــمس حرية ال تغيــب. ولذلك، يوم االرض 
يــوم للغضب عىل االجــرام والظلم والعــدوان االرسائييل 
وتأكيد الشــعب الفلســطيني واللبناين والسوري التزامهم 
ارضهــم والنضال والكفاح واملقاومة الســرتجاعها. وألن 
القضية هي هي والحكاية هي هــي، قضية ظلم وعدوان 
حكاية ارض وانســان، فإن الوفاء للدماء التي روت االرض 
والفصائل  القوى  االحتالل تســتدعي من  امتداد زمن  عىل 
الفرقة والرشذمــة والعمل من  الفلســطينية االبتعاد عن 
اجــل وحدة املوقف ونبذ الخالفات والســعي لكل ما يجمع 
ويوحد ألن وحدة املوقف الفلســطيني السبيل اىل االنتصار 
والعودة والتمسك بخيار املقاومة وعدم االنصياع إلمالءات 
الهرولة والتطبيع وتأكيد حق الشــعب الفلسطيني بالعودة 

اىل أرضه ودولته«.
وختم هاشــم »التاريخ لن يرحــم املتخاذلني واملنافقني 
وســيكتب بأحرف من نور وعىل صفحــات املجد بطوالت 
املقاومــني والصامديــن يف مواجهة الطغيــان ويف يوم 
االرض نجدد التحية لشــعبنا الفلسطيني. واىل اللقاء عىل 
كل شرب من ارض عربية محررة يف فلسطني ومزارع شبعا 

والجوالن«. وتالل كفرشوبا 

ــه : اســتــمــرار الـــوضـــع يــدفــع  ــل فــضــل ال
منية  ا والفوضى  املجاعة  من  أبعد  الى 

أشــار الســيد عيل فضل الله يف درس التفسري القرآين 
األســبوعي، أنه »ال نرى إىل اآلن بأن ما يلوح يف األفق هو 
بداية حل أو حتى حلحلة حقيقية، وخصوصا مع استمرار 
الســجال بني القوى املعنيــة بتأليف الحكومة، ومتســك 
كل منهــا برشوطه التي تتصل بأصــول التأليف وتوازنات 
الطوائف وصالحيات الرئاســات، مــن دون قدرة أي فريق 
عىل تحقيق الغلبة عىل خصمه، ما جعل الوضع الســيايس 

يراوح مكانه ».
وختم: »إننا يف ظل هذا املشــهد املــؤمل، ندعو اللبنانيني 
إىل أن ال يتوقفوا عن مامرســة الضغــوط عىل قياداتهم 
بكل الوسائل املناســبة واالعتامد عىل الذات رغم األوضاع 
احتواء  بالرتكيز عىل  يعيشــونها، وذلك  التي  القاســــية 
القيام  ما أمكن من تداعيات األزمة املعيشــية، وخصوصا 
وقيام  والفقراء  املحتاجــني  ومســاعدة  التكفل  مببادرات 
الجهــات األهليــة والجمعيــات الخرييــة وكل أصحاب 
اإلمكانات بســد الثغرات الناشــــئة عن غياب الدولة. إننا 
ندعو إىل أوسع عملية تكافل وتضامن داخيل ألن استمرار 
الوضع عــىل هذا النحو، يدفع األمــور إىل ما هو أبعد من 
املجاعــة وأقــرب لالضطرابــات االجتامعيــة والفوىض 

األمنية«.

را( اشم         )دا و با ا عو مستقبال ا

زور وهب ين  س ا ا

دوليل بشعالين

يلّوح اإلتحاد األورويب منذ فرتة بإمكانية فرض عقوبات 
اللبنانيني،  الحكومة من املسؤولني  يُعطّل تشــكيل  عىل من 
عىل غرار العقوبــات اإلقتصادية التي ســبق وأن فرضتها 
الواليات املتحدة األمريكية منذ أشهر عىل بعض الشخصيات 
السياســية من األحزاب التابعة لـــ 8 آذار وحلفائها. غري 
أّن هــذه العقوبات التي طالت رئيــس »التّيار الوطني الحّر« 
النائب جربان باســيل، والوزيرين السابقني عيل حسن خليل 
عن »حركة أمل« ويوســف فنيانوس عــن »تّيار املردة«، مل 
تؤّد اىل تسهيل تشــكيل الحكومة، بل عىل العكس ساهمت 
يف تجميد الوضع الســيايس ويف متّسك كّل فريق مبوقفه 
ومطالبــه ورشوطه. فام هي ماهيــة العقوبات األمريكية 
واألوروبية، وهــل هدفها الفعيل تســهيل تأليف الحكومة 
يف لبنان، أم تهــدف لتحقيق مصالح الدول التي تتخذها يف 

املنطقة؟!
أوساط ديبلوماســية مواكبة أكّدت بأّن اإلتحاد األورويب 
الشــخصيات  إقتصادية عىل بعض  ينوي فرض عقوبــات 
اللبنانية، وقد ســبق للرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون أن 
حّذر من اتخاذ اإلتحاد مثل هذا القرار بهدف حّث املســؤولني 
اللبنانيــني عىل اإلرساع يف تشــكيل الحكومة وفق املبادرة 
الفرنسية ومندرجاتها. غري أّن هذا املوضوع مل تتّم مناقشته 
بعد بالتفاصيل، ولهذا تبقى العقوبات حتى اآلن عصا يجري 
التهديد باستخدامها من قبل األوروبيني كونهم غري متأكّدين 
من نتائجها. علامً بأّن الواليات املتحدة تشّجعهم عىل فرضها 

عىل بعض الشخصيات بهدف تغيري واقع ما.
ولكن ال يبدو بأّن هذه العقوبات من شأنها تحريك الجمود 
الحاصــل عىل صعيد تشــكيل الحكومة، بــل عىل العكس. 
كذلك فإّن قول وزير خارجية فرنســا جان إيف لودريان بأّن 
»لبنــان ينهار وعىل اإلتحاد األورويب التحرّك«، فهذا ال يعني 
فرض العقوبات، عىل ما أوضحت االوســاط، بل مســاعدة 
املســؤولني للتوّصل اىل التوافق فيــام بينهم عىل حكومة 
إنقاذيــة، والبحث عن حلول لألزمــة اإلقتصادية والنقدية. 
يف الوقت نفســه، فإّن العقوبات األمريكية التي سبق وأن 
ُفرضت عىل عدد من قيادات حــزب الله، فضالً عن تلك التي 
طالت شخصيات سياسية تدعم املقاومة، مل تؤّد اىل تسهيل 

عملية التشكيل، بل عّقدت األمور أكرث فأكرث. 
من هنا، فــإّن تداعيات العقوبات األمريكية مل تســتطع 
تغيــري الطبقــة السياســية يف الداخل، عىل ما أشــارت 
االوساط، بقدر ما أثّرت سلباً عىل الوضع اإلقتصادي واملايل 
وأّدت اىل انهياره بشكل دراماتي بهدف تحريك الشعب يف 
الشــارع واملطالبة بتغيري الطبقة السياسية التي مل تتمكّن 
العقوبات من إسقاطها أو القضاء عليها. ولهذا، فإّن الضغط 
من خــالل العقوبات مل يوصل الــدول اىل اعتمدتها اىل ما 
تريده إالّ بجزء بســيط من توّقعاتهــا، ما يجعل األوروبيون 

يقومون بدراستها ودراسة نتائجها قبل فرضها. 
وألّن لبنان ينهار اليوم شيئاً فشيئاً، أكّدت األوساط نفسها 
أّن األوروبيني مســتعّدون ملســاعدة املســؤولني اللبنانيني، 
لكنهم ال زالوا يرونهم أنّهم ال يُســاعدون أنفســهم.. ولهذا 
قّررت فرنســا بحث احتامل فرض عقوبات عىل املســؤولني 
اللبنانيني ســواء عىل مســتوى اإلتحاد األورويب، أو عىل 
املستوى الفرنيس، من دون أن تقّرر أي يشء عىل الفور. وال 
يزال الفرنيس حتــى اآلن، وكذلك اإلتحاد األورويب واملجتمع 
الدويل، يأملون أن تتشــكّل الحكومــة يف لبنان، ألنّه مهام 
لبنان  بتســيري شــؤون  األعامل«  قامت حكومة »ترصيف 
واللبنانيــني، إال أنّها لن تكون قادرة عىل تحقيق اإلصالحات 

املطلوبة من الداخل والخارج.
ويعّول األوروبيون يف هذا الوقــت عىل بعض املحاوالت 
الداخلية لتحريك الجمود السيايس من خالل خفض السقوف 
العالية، من خالل »حكومة تســوية« من 18 اىل 24 وزيراً، 
عىل ما يسعى رئيس الحزب التقّدمي اإلشرتايك النائب وليد 
العارفون  السياسية والدينية. ويقول  القيادات  جنبالط لدى 
بأّن جنبالط ال يتحرّك من فراغ، بــل انطالقاً من التحذيرات 
التي سمعها من قبل األوروبيني، كام من قبل املعنيني بامللف 
األمنــي يف الداخل، وذلك تالفياً لوصول الوضع يف البلد اىل 
األســوأ عىل جميع األصعدة. فاســتمرار الجمود السيايس 
يف ظّل األزمة اإلقتصادية واملالية والغالء وارتفاع الســلع 
الغذائية وازدياد نسبة العنف والجرائم بسبب الجوع والفقر 
والبطالة، ال مُيكن أن يبقى عىل حاله، فيام يقف املسؤولون 

يف البلد كمتفّرجني عىل كّل ما يحصل. 
من هنا، فإّن تحرّك جنبالط، يؤمل منه أن يقوم بالتقريب 
يف وجهات النظر بني األفرقاء املتنازعني رغم أّن مهّمته ليست 
ســهلة، عىل ما يبدو، من خالل ما أعلنه أخرياً عن العالقات 
غري الجّيدة القامئة بني الرئيس املكلّف سعد الحريري والنائب 
جربان باســيل، والتي يجب أن تتغــرّي للوصول اىل التوافق. 
فضالً عن عدم موافقة البعض عــىل حكومة الـ 24 وزيراً 
التي ســبق وطرحها حزب الله، وفــق صيغة 8- 8- 8 أي 8 
وزراء لكّل تحالف من دون أن يكون هناك أي ثلث معطّل ألي 
طرف فيها. علامً بأنّه ســبق لرئيس مجلس النّواب نبيه بّري 
أن قام مببادرة داخلية مل تصــل اىل خواتيم إيجابية، وكان 
ملدير عام األمن العام اللواء عّباس ابراهيم أيضاً مســاع يف 
اتجاه تسوية ما مل تفيض اىل التوافق عىل تأليف الحكومة. 
يف املقابل، تلمس األوساط نفسها أّن التحّركات الداخلية 
مل تُفلح حتى الســاعة، ليس ألّن الساعني غري قادرين عىل 
إقناع األطراف الداخلية، بل ألّن التوافق الخارجي عىل إعطاء 
الضــوء األخرض لهــم مل يحصل بعد. يف حــني أّن املطالبة 
املستمّرة بترسيع تشــكيل الحكومة هي لحفظ ماء الوجه 
بأّن الخارج مهتّم بالوضع اللبناين املنهار ويريده أن يتحّسن 
يف أرسع وقــت ممكن. ويُحــاول الخــارج أن يُبقي امللف 
اللبناين ضمن مواقفه املعلنة من دون أن يحســم أي يشء 
عىل صعيد والدة الحكومة يف انتظار التســويات اإلقليمية 
والداخليــة التي من شــأنها أن تنعكس إيجابــاً عىل إنتاج 

املرتقبة. الحكومة 

وروبيون يُلّوحون بالعقوبات لكن لم يُناقشوا التفاصيل بعد وتأثيرها على تسهيل تشكيل الحكومة ا
اد  قت يير الطبقة السياسية بل الى انهيار ا ل الى هدفها القائم على ت ميركية لم ت العقوبات ا

محمد علوش

نبيه  النيايب  املجلــس  رئيس  يعمل 
بري جاهداً عــىل تأمني التوافق حول 
مبادرته الجديــدة، ويحاول هذه املرة 
التواصل شــخصياً، أو عرب من ميثله 
بتشــكيل  املعنيني  كل  مع  شــخصياً 
الحكومــة املوعودة، حتــى الجهات 
النظر  التي تعمل عىل تقريب وجهات 
بني بعبدا وبيت الوسط، كالبطريركية 
شّك  وال  املثال،  ســبيل  عىل  املارونية 
ان زيارة ســجعان قزي ووليد غّياض 

جاءت يف هذا السياق.
خــالل اللقاء يف عــني التينة نقل 
الوفد إىل بــري نتائج اإلتصاالت التي 
أجراها البطريــرك الراعي خالل األيام 
املاضية، مع جهــات محلية ودولية، 
مشــدداً عىل أن الراعــي ال يزال عند 

موقفه بأن ال يشء جّديا مينع تشكيل الحكومة، وما يحتاج 
إليه هذا امللف هو تحسني العالقة الشخصية بني الرئيس عون 

والرئيس املكلف.
وتكشــف مصادر مواكبة لحركة عني التينة أن بري رشح 
للوفد القواعد التي تقوم عليها مبادرته الجديدة، والتي تقوم 
عىل أساس توسعة الحكومة إىل 24 وزيراً، عىل نفس القاعدة 
الســابقة التي تؤكد عدم حصول أي فريق لوحده عىل الثلث 
املعطّل أي أن يتم تقســيم العدد عىل ثالث 8، مع التأكيد عىل 
اإللتزام ببنود املبادرة الفرنسية، النها الرشط األسايس لنجاح 
أي حكومة مقبلة وحصولها عىل ثقة املجتمع الدويل، والتي 

ورية جداً لعمل أي حكومة مقبلة. باتت 

وتشــري املصادر إىل أن بري وضع »كتلة الوفاء للمقاومة« 
عرب رئيسها محمد رعد الذي زار عني التينة، بأجواء مبادرته، 
وفحوى الحديــث املهم الذي دار بني بــري ووزير الخارجية 
الفرنيس جان إيف لودريان، كاشفة أن بري استمع إىل موقف 
حزب الله الذي ال يزال مستعجالً والدة الحكومة، عىل أن تكون 
معايري التشكيل واضحة ومتســاوية بني الجميع، ألن االمر 
األسايس يف أي تسوية هو عدم انتصار أي طرف عىل اآلخر، 

وهو ما يحرص عليه حزب الله.
كذلك لن يتوقف عمل بري عند هذه الحدود، فهو بحســب 
املصادر، قرر التواصل مع الجميع، عىل رأســهم رئيس التيار 
الوطني الحر جربان باســيل، حيث تشــري إىل أن لقاًء قريباً 
قد يُعقد بني رئيس املجلس والنائب باســيل، أو سيقوم موفد 

خاص من بــري بزيــارة رئيس تكتل 
لبنان القوي للتشــاور معه بخصوص 
املبادرة، مشددة عىل أن بري يريد هذه 
املرة تأمني التوافــق حول مبادرته قبل 
إطالقها بشكل رســمي، الن من شأن 
هذا االمر أن مينع إطــالق النار عليها 

قبل إعالنها.
عادوا  الفرنسيني  أن  املصادر  تكشف 
بقّوة إىل ملف تأليــف الحكومة، وما 
ســاء  بالر الخارجية  وزيــر  اتصال 
الثالثة ســوى أبسط دليل عىل ذلك، إذ 
مل تلجــأ باريس إىل تكليــف املوفدين 
مشــرية  املرة،  هذه  اإلتصاالت  بإجراء 
إىل أن لو دريان أبلغ املعنيني بأن الدول 
األوروبية األساســية كلها مســتعدة 
لتقديم املســاعدة إىل حكومة لبنانية 

تلّبي طموحات هذه الدول.
ولكن كام أن لودريان أبلغ اللبنانيني 
بأن األوروبيني مســتعدون للمساعدة، كذلك أبلغهم بأن الدول 
األوروبية اتفقت فيام بينها عىل توحيد العقوبات التي مُيكن 
أن تُفرض عىل السياسيني اللبنانيني املعرقلني لوالدة الحكومة، 
إذ كان الفتــاً حديث لودريان عن هذه األمور شــخصياً، وهو 
ما يعكس جّدية لدى الدول األوروبية وفرنســا بالتصعيد يف 

لبنان.
وتشري املصادر إىل أن العقوبات باتت قريبة جداً، يف حال 
مل تنفع التهديدات، وهذه العقوبات قد تكون »تجميد حسابات 
مرصفية«، ومنع سفر إىل اوروبا، أو إحدى هاتني العقوبتني، 
فهل تنجح الديبلوماســية الفرنســية بفــرض التقارب بني 

اللبنانيني لتشكيل حكومة؟

الــــــدو االوروبيــــــة تتفــــــ علــــــى توحيــــــد العقوبات علــــــى ُمعرقلي التشــــــكيل 
وبري يُســــــّوق مبادرته الجديــــــدة... قّررالتواصــــــل مع الجميع... حتى مع باســــــيل

النيابية  عقدت لجنة املــال واملوازنة 
النائب  رئيســها  برئاســة  جلســتها 
ابراهيــم كنعان، يف حضــور النواب، 
االن عون،  نحاس، ســليم عون،  نقوال 
ادي  ايوب حميــد، عدنــان طرابليس، 
الحجار  محمد  جابر،  ياسني  اللمع،  ايب 
وجهاد الصمد، املدير العام لوزارة املالية 
بالوكالة جورج املعــراوي، ممثل قيادة 
الجيش العميد الركن جميل داغر، العقيد 
الركن جاك عبد الساتر عن اركان الجيش 
للتخطيــط، العقيد مــارون عي عن 
مديريــة املخابرات، العقيــد عامر بدر 
عن الدائــرة القانونية يف وزارة الدفاع، 
املستشــار يف وزارة الخارجيــة احمد 
عرفــة والقنصــل يف وزارة الخارجية 

بينيــال عبداللــه. وأقرت اللجنــة مرشوع القانــون الوارد 
باملرســوم رقم 4438 املتعلق بإبرام إتفاق تعاون يف مجال 
الدفاع بني حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية الربازيل 
الفدرالية. كام أقرت مرشوع القانون الوارد باملرســوم رقم 
5468 املتعلق بإبرام اتفاق التعاون العسكري بني الجمهورية 

أرمينيا. اللبنانية وجمهورية 

وعلقت اللجنة بت مرشوع القانون الوارد باملرســوم رقم 

5629 الرامي اىل املوافقــة عىل انضامم الحكومة اللبنانية 

اىل اتفاقية إنشاء البنك اآلسيوي لألستثامر يف البنى التحتية 

بانتظار إجوبة الحكومة عىل أســئلتها املتعلقة بقدرة الدولة 

اللبنانية عىل سداد املبلغ الذي سوف يرتتب عليها، جراء هذه 

دوالر، كام  مليــون   2 والبالغ  املوافقة 
مبدى إفادة لبنان باملقابل.

وأقرت مرشوع القانون الوارد باملرسوم 
رقم 4862 الرامــي اىل اإلجازة للحكومة 
االنضامم اىل إتفاقية إمتيازات وحصانات 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويف مجال آخر، وجــه كنعان 3 كتب 
اىل حاكــم مرصف لبنــان ورئيس لجنة 
املصارف،  املصارف وجمعية  الرقابة عىل 
طالبا »معلومات عن استحقاقات الطالب 
بتعميم  املصــارف  والتزام  الخــارج  يف 
التزام اســرتداد 3  لبنان عــن  مرصف 
مــن التحويالت للخارج واســتحقاقات 

القروض الخارجية«.
عند  جلســة  املال  لجنة  وتعقــد  هذا 
الحادية عــرشة قبل ظهر اليــوم، وعىل جــدول اعاملها 4 
مشــاريع قوانني تعنى باتفاقيات مع البنك االورويب والبنك 
الدويل لالنشــاء والتعمري ومســاعدة املؤسسات السياحية 
املرخصة يف تخطي االزمة االقتصادية والتعاون االقتصادي 

والفني بني لبنان والصني.

ــا ــي ــن ــي ــل وأرم ــ ــرازي ــ ــب ــ ــع ال ــ ــتــي الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري م ــي ــاق ــف ــّر ات ــقـ « تـ »لـــجـــنـــة املـــــــا
ــطــاب ــل ــب عــــن الـــتـــحـــويـــات ل ــتـ ــان وّجـــــــه  كـ ــعـ ــنـ ــت ايـــــضـــــاحـــــات... كـ ــبـ ــلـ وطـ

جن نعا  اجت ا



ــة لــبــنــانــيــة ــاســ ــ ــي ســ
الخميس 1 نيسان 2021

عبة  ر الله: كل من ينتمي ملحور املقاومة جاهز للوصو الى حلو وتسويات معينة تجعلنا نعبر هذه املرحلة ال ن
ــي بــالــقــد ــّل ــ ... وأمــنــيــتــنــا أن ُن ــات املـــّتـــحـــدة فـــي مــســار هــبــوط ونــــــــزو ــ ــوالي ــ ــل« كــســيــدتــهــا ال ــيـ ــرائـ »اسـ

ــن  ــ ــي ــ ــ ــ ــة تـــــكـــــون فــــيــــه ايــــــــــــران الــــــــى جـــــانـــــب روســــــيــــــا وال ــ ــه ــ ــب ــ هــــــنــــــا جــــهــــد دولــــــــــي ملــــنــــع قـــــيـــــام ج
ـــــــار والـــــــحـــــــ ــد  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ ــه  ــ ــ ــي ــ ــ ــط ــ ــ ــع ــ ــ ت لـــــــــــم  مـــــــــــا  تــــــعــــــطــــــي  ولــــــــــــــن  قـــــــــويـــــــــة  ايـــــــــــــــــــــران   

اســتهل األمني العام لحزب الله كلمته، بالقول: »أود أن أتوجه 
وأُجدد التعزية يف التعبري عن مشــاعر العزاء واملواساة يف ذكرى 
رحيل شــيخنا الكبري واملجاهد واملقاوم واألب الشيخ أحمد الزين. 
ويف مثــل هكــذا لقاءات إلحياء ذكرى كبار مــن هذا النوع عادًة 
يُفتــح الباب أمام الحديث عن الصفات الشــخصية، ولو أردنا أن 
نتحدث عن الصفات الشخصية للراحل لَطال الحديث. لكن كمدخل 
ا أُريد أن أُضيف  وأنــا ال أُريــد أن أُكرر ما قاله العلامء قبــيل وإ
وأيضاً أســتنتج وأمُثر ما قالوه، بكلامت رسيعة، عندما تقف أمام 
وذج راقي ومتقدم ورفيع  الشــيخ أحمد الزين، أنت تقف أمــام 
مــن اإلميان والتدين والعلم والصدق واإلخالص والصفاء والنقاء، 
ية  ــوذج للمقاوم واملجاهد والثائر والواضح يف املوقف والر و
والشــجاعة«، ُمضيًفا »أن الراحل كان راســخاً وثابتاً يف طريق 

الوحدة واملقاومة«.
ورأى »أن اليــوم هنــاك من بدله اإلحباط الشــخ واليأس 
وأموال البرتول والسلطة، بينام هناك مبنى فكري وعلمي وفقهي 
ورشعي انطلق منه الشيخ أحمد الزين وسار عىل هذا الخط وثبت 
عليه«، الفتا »إىل أن الشــيخ الراحل وضع أمامه ثوابت فلســطني 
والقدس والشعب الفلسطيني واألرض املحتلة من البحر إىل النهر، 
وحمل قضية مواجهة املرشوع اإلرسائييل األمرييك للهيمنة عىل 

املنطقة«.
وذكر »أن الراحل كان منذ البداية وحتى النهاية مع فلســطني 
ومن يقف معها وضد تصفية قضيتها«، موضحا »أن الشيخ أحمد 
الزين وقف مع كّل املقاومني والعلامء وكان سنًدا وداعاًم وقدم كّل 
إمكاناته من أجل املقاومة، مؤكًدا أنه وقف منذ البداية مع الثورة 

اإلســالمية يف إيران ألنها وقفت إىل جانب فلسطني«.
وشــدد نرصالله »عىل أن املوقف األصعب بالنســبة للشــيخ 
الزين كان يف ســوريا وقد تحمــل من أجله الكثري، وأدرك أن أهم 
اإلســتهدافات لسوريا كان من أجل فلسطني واملقاومة«، مضيفا 
»أن الراحل رفض مامرســة الســلطات يف البحرين والحرب عىل 
اليمــن رغم كّل الضغوطات، حيث كان من العلامء الذين كشــفوا 

تضليــل وأكاذيب ما تردد عن مذهبية تلك الحرب«.
وأوضح »أنه يف املرحلة األخرية كان ملوقف الشيخ الزين وأمثاله 
مــن العلامء أهمية كبرية، حيث أّدى العلامء دوًرا تاريخًيا يف وأد 
مرة«، مؤكدا »أنه يف كثري من الدول  الفتنة التي سعت إليها دول مت
مرون أن يأخذوا ما يحصل إىل فتنة ســنية شيعية يف  حاول املت
ســوريا واليمن والعراق ولبنان وغريها، فهناك من حاول تحريف 

املعــارك إىل حرب مذهبية وهذا كان األخطر واألصعب«.
أضاف »هنا أريد أن أختم هذا املقطع ألقول املرحلة األصعب يف 
الحياة السياســية للشــيخ أحمد كانت يف الحقيقة خالل العرش 
ســنوات املاضية، هذا العقد األخري، هي املرحلة األًصعب خصوصاً 
بالنســبة إليكم املجموعة أو النخبة املتلزمة، املقاومة، املضحية 
 اســمحوا يل أن أتحدث مرة أخرى برصاحة  من إخواننا السنة 
الذي كان الشــيخ ماهر حمود يتحدث من حرقة القلب ويتساءل 
ملاذا هؤالء أًصحاب هذا املوقف امللتزم، الجريء، الشــجاع، ملاذا هم 
قلــة يف العامل العريب أو العامل اإلســالمي؟ أنا أريد هنا أن أقول 
املرحلة التي مرت خالل العرش سنوات موقفكم أنتم كان له أهمية 
تاريخية، املســألة ليست مسألة قلة أو كرثة، هذه القلة هي التي 
اســتطاعت أن تكرس املؤامرة الكربى والفتنة العظمى التي جيء 
بهــا إىل منطقتنا خالل العرش ســنوات املاضية، من عام 2011 
إىل اليــوم، الســالح األم الذي بقي يف يــد أمريكا وإرسائيل 
واملســتكربين بعد انتصارات املقاومــة ونهوض محور املقاومة 
والوعي الشعبي الكبري الذي امتد إىل كل العامل العريب واإلسالمي، 
كلنا نتذكر كيف تفاعلت الشــعوب العربية واإلسالمية من أقىص 
موريتانيا إىل أقىص أندونيســيا مع انتصارات املقاومة يف لبنان 
عام 2006، مع انتصارات املقاومة يف فلســطني يف غزة يف عدة 
حروب، وصار هناك تحوالً كبرياً كان مشــهوداً، هذا التحول، هذه 
التطــورات، هذا الرتاجع االرسائييل واألمرييك يف املنطقة كان ال 
بد من االنقالب عليه باالســتفادة من أي تطورات وظروف، وأنا 
دامئاً كنت أقول أن آخر معركة وآخر ســالح يف أيديهم هو الفتنة 
الطائفية وإعطاء الحرب عنوان ســني   شــيعي، وأعطوا الحرب 
والفتنــة واملواجهات خالل العرش ســنوات املاضية هذا العنوان، 
وحاولوا أن يضللوا الناس مع العلم أن ما جرى يف تونس وما زال 
يجري يف تونس بأشــكال أخرى ليس له دخل بالســنة والشيعة، 
الحــرب التي حصلت يف ليبيا ليس هناك ســنة وشــيعة، الذي 
حصل يف مرص يف الثورة ويف االنتخابات وبعد إســقاط الرئيس 
مريس واألوضاع الجديدة وما يجري يف سيناء ما عالقته بالسنة 
والشــيعة، ويف الكثري من البلدان العربية واإلســالمية ليس له 
عالقة بالســنة والشــيعة، نعم عندما وصلت النوبة إىل سوريا، 
إىل العراق، ألنه يوجد ســنة وشيعة ومسيحيون وتنوع طائفي 
ومذهبي وما شــاكل حاولوا أن يأخذوا املوضوع عىل شــيعة   
سنة، وهذا كان أخطر يشء، وأنا أقول لكم أصعب يشء حقيقة، 
أنــا أتحدث من قلب املعركة، من قلب امليــدان، من قلب الجبهات 
العســكرية والسياسية واإلعالمية، خالل عرش سنوات يف لبنان 
ويف ســوريا ويف العراق ويف البحريــن ويف اليمن، املعركة يف 
أفغانستان بني طالبان والحكومة األفغانية ليست بسنة وشيعة، 
الــذي كرس وفقأ عني الفتنة يف الحقيقة هو موقف هذه النخبة 
الســنية الرائعــة واملتميزة، كرس هذا املوضــوع، ومن كبار هذه 
النخبة كان الشــيخ أحمد الزين وهذا املوقف يجب أن يقدر وهذا 
املوقف يجب أن تفهمه وأن تعرفه وأن تقدره شــعوبنا كلها التي 
لو قدر للفتنة العظمى تحت العنوان الطائفي أن متتد وأن تشتعل 
يف كل املياديــن ألكلت األخرض واليابــس، أنا ال أضخم موقفكم 
ــا أقــوم بتوصيفه بدقة وأنا أعرف ماذا أقول وماذا أصف يف  وإ
هــذا األمر، لذلك لحق بكم كل هذا األذى، ألنكم كنتم أساســيني، 
هــذا املوقف مل يكن أقــل بالحد األد ليس أقــل عن كل الدماء 
والتضحيــات والجهود التي بذلت يف إلحاق الهزمية العســكرية 

مبرشوع السيطرة الجديدة عىل املنطقة«. 

واردف »اليوم إن شــاء الله الشيخ غازي حنيني يف املسؤولية 
الجديدة، يف موقف الشــيخ أحمد الزين يتحمل هذه املســؤولية 
وبتعاون األخوة جميعاً ليستمر هذا التجمع يف رسالته ويف خطه 
وذجاً  ويف طريقــه وهو الذي هذا التجمع قــدم يف الحقيقة 
فريداً يف العامل العريب واإلســالمي، يف العمل اإلســالمي، يف 
العمل األخوي، ال أريد أن أقول يف العمل املشــرتك، امليزة الرئيسية 
يف »تجمــع العلــامء« أن العالقة القامئة بني العلامء املســلمني 
من السنة والشــيعة يف هذا التجمع إرتقت إىل مستوى العالقة 
األخوية، عالقة تواصل، عالقــة العائلة الواحدة، وهذا النموذج 
يجــب أن يحفظ ويُقوى ويطور يف لبنان ويعمم يف بقية أرجاء 

العامل اإلسالمي«. 

 ملف اليمن 

وقــال نرصالله: »اليوم الخــرب األول أو من األخبار األوىل التي 
تحظــى باهتامم كبري يف منطقتنا ولها تأثري كبري عىل ما يجري 
وما ســيجري يف منطقتنــا هو مرتبط بحــرب اليمن. قبل مدة 
عندمــا تحدثت أنا وقلت أن اإلدارة األمريكيــة الجديدة تعلن أنها 
تريد العمل إلنهاء الحرب يف اليمن وكلفت مندوباً خاصاً قلت من 
الناحية الشــكلية قد يبدو هذا األمر ايجابياً مبعزل عن املضمون، 
ألن اإلدارة الســابقة كانــت تدفع بقوة باتجاه اســتمرار الحرب 
وتصعيدهــا، اليــوم هناك دعوات لوقف الحــرب يف اليمن وقبل 
أيام أعلنت أيضاً مبادرة ســعودية لوقف الحرب، واملبعوث األممي 
واملبعــوث األمرييك يتواصالن ويفاوضــان يف هذا األمر، هناك 
حرب يف الحقيقة إعالمية سياسية جديدة عىل هؤالء املظلومني 
واملجاهدين واملقاومني يف اليمن من خالل تصوير املشــهد بشكل 
خاط والقول بأن السعودية تريد وقف الحرب ولكن »أنصار الله« 
يرفضــون وقف الحرب، وتذهب املظلومية أكرث عندما يحاول هذا 
اإلعــالم املضلل أن يقول أن »أنصار الله« وقيادتهم يرفضون وقف 
الحرب ألنهم يربطون مســألة مستقبل ومصري الحرب يف اليمن 
وعىل اليمن بامللف اإليراين وامللف النووي اإليراين واســتحقاقات 
امللــف النووي اإليراين مع الواليات املتحــدة األمريكية وهذا فيه 

ظلم وخداع كبري«.
أضاف »الحقيقة، هنا أقول كلمتني من أجل االنصاف  املعروض 
عىل األخوة يف اليمن كام هم يفهمون ويرشحون  أنا أحاول أن 
اســتخدم هذا املنرب إليصــال صوتهم هم، هذا تحليلهم، املعروض 
ا املعروض وقف إطالق النار واستمرار  عليهم ليس وقف حرب وإ
بقية أشــكال الحرب عىل اليمن  وعىل الشعب اليمني، يعني تعالوا 
نوقــف الحرب، نوقف العمليات، نوقف إطــالق  النار، لكن يبقى 
ء مقفلة، الحدود مقفلة، ال  الحصــار، مطار صعناء مقفل، املوا
 يدخــل ال دواء وال غــذاء وال يشء اىل داخل اليمن، وبعدها نذهب 
ونتفاوض ونقيم  حواراً سياســياً وعىل ضوء ما نتوصل اليه نحل 
بقية املشاكل، هذا خداع كبري، هو  ال ينطيل ال عىل السيد عبد امللك 
وال عىل قيادة »أنصار الله«، وال عىل  علامء اليمن، بل ال ينطيل حتى 
عىل أطفال اليمن، وأنا أقول لهم، من أجل أن  يستفيدوا من الوقت، 
أنتم تضّيعون الوقت، االمريكيون والســعوديون يضّيعون الوقت، 
 أنتم أمام هؤالء الذين قاتلتموهم ســتة ســنوات، وبدأتم السنة 
الســابعة، أنتم شــاهدتم  كيف كان هؤالء، وإذا أريد أن أوصفهم، 
هم كبــار يف اإلميان، هم كبار يف املقاومــة  والصمود والقتال 
والجهاد، أيضاً ال تظّنوا أنكم قادرون عىل خداعهم ألنهم هم كبار 
 يف السياســية، وكبار يف الحكمة، ولن يُخدعوا، ومســتيقظون 

عىل حالهم متاما«.
وتابع »لذلك  ماذا يقول »أنصار الله«، يقولون كال، القصة ليست 
قصــة وقف إطالق نار فقــط،  الخطوة االوىل، وقف إطالق النار 
ورفع الحصار، وبعد ذلك أهالً وسهالً، ونجلس  ونقيم حوارا وطنيا 
ونتفــق عىل كل يشء. هنا التضليل، وقف النار بدون رفع  حصار 
يعنــي ماذا؟ يعني ما عجزوا عن تحقيقه يف الحرب العســكرية 
يريدون أن  يحققوه من خالل الضغط اإلنساين واإلجتامعي، كلنا 
عشــنا الحروب، مثال يف حرب  الـ 33 يوما، طاملا املدفع شــغال 
واملجاهــدون يف الجبهــات والناس تقدم شــهداء، لن  يأيت أحد 
ليقول للمقاومة: منزيل تهدم والراتب مقطوع وأنا مهجر وجريح 
وجائع  واملستشــفى والجامعة والحق واملدرسة وما شاكل، نعم 
عندما تنتهي الحرب ويقف  دوي املدافع وتهدىء النفوس املنفعلة 
واملتعاطفــة، قيادة »أنصار الله« والحكومة  املوجودة يف صنعاء 
ستصبح أمام إســتحقاقات كبرية وخطرية جدا، وسيصبح هناك 
 تحريض للناس وتحريك للنــاس مثلام يعملون يف بقية البلدان، 
أيضا من ناحية  أخرى، أنه أنا أريد أن أفاوضك، أريد أن أقيم حواراً 
وطنياً ولكن أريد أن أضعك  أمام ضغط الجوع، تحت ضغط املرض، 
يعنــي أنت تجلس إىل طاولة املفاوضات  تريد أن تبني مســتقبل 

اليمــن، لكن يجب أن تفاوض وأنــت يف ضهرك ماليني  الجائعني 
واملرىض واملستشــفيات التي هي بحاجة اىل دواء وأوكســيجني 
والنــاس  التي تريد أن تأكل واألوبئــة التي بحاجة اىل مواجهة، 
والبلد الذي بحاجة إىل إعادة  إعامر، هم دمروا كل يشء يف ســت 

سنوات، لذلك هنا التضليل«. 
األخوة يف  اليمن يريدون وقفاً عســكريا إنسانيا للحرب

وقال نرصالله: »كال، األخوة يف  اليمن يريدون وقفاً عســكريا 
إنســانيا للحرب، هذا التعبري الدقيق، ال يجوز أن يخدع  أحد ويقول 
وقف الحرب العســكرية، وقف الحرب يجب أن يكون عســكريا 
وإنســانيا،  ولذلك هم لديهم وضــوح يف املوقف ولن يخدعوا عن 
حقهم، كونوا عىل ثقة يعني،  واالن هم دخلوا يف العام الســابع، 
هــم يدهــم العليا وهم أقوى، هم يف موقــع املبادرة  ويف موقع 
الهجــوم يف إطار الدفاع، وبالتايل يعني أســوأ مام مر عليهم لن 
يــأيت،  وصربوا وصمدوا، من هنا أختم هذا املقطع بتوجيه النداء، 
أنــا اليوم ال أريــد أن أقّيم  الحرب وال أريــد أن آخذ العرب من هذه 
الحرب وإن كان فيها عرب كثرية لنا  ولشــعوب منطقتنا، والحرب 
عىل اليمن والصمود اليمني خالل ســت ســنوات وما  وصل إليه 
االن فيــه كثري من الدروس والعرب والتجارب للبنان وفلســطني 
ولكل  شــعوب املنطقة واملســتضعفني يف العامل، لكن ليس هناك 
من متســع للوقت يف هذا  املوضوع االن، وال أريد أن أشــمت بأي 
أحــد، وال أريــد أن أقول ماذا قلتم وماذا قلنــا  وماذا فعلتم وماذا 
ا أريد أن أقول وأوجه نداء للســعودية  فعلنا من 6 ســنوات، وإ
 ولحكام الســعودية، ال تضيعوا الوقت، هذه اللعبة لن تنطيل عىل 
الجامعــة، إذا كنتم  جادين وصادقني مبعزل عن خلفية القرار يف 
وقــف الحرب، إذهبوا إىل وقــف  الحرب وإىل رفع الحصار، وفتح 
البــاب أمام األطراف اليمنية ليتفاوضــوا فيام بينهم  وليتحاوروا 
فيام بينهم وهم الذين يختارون الوسطاء الذين يعينونهم يف هذا 

الحوار،  وإســتفيدوا من الوقت وال تضيعوا الوقت أكرث من هذا«.

 املوضوع الفلسطيني 

باملوضوع الفلســطيني، قال نرصاللــه: » ونحن يف أجواء يوم 

األرض، طبعــا هذا الصمود الفلســطيني هو دامئا مؤرش األمل، 
 هــل تذكــرون خالل الســنوات املاضية، ســنوات حكم ترامب، 
عندما جاء ترامب  ليفرض صفقة القرن عىل الفلســطينيني، ألن 
الفلسطينيني صربوا، وهذه تجارب  فلسطني ولبنان واليمن وإيران 
وتجارب التاريخ يعني، ألن الفلسطينيني صربوا،  ألن الفلسطينيني 
صمدوا، ألنهم مل يخضعــوا حتى للضغوط العربية، يعني بدل أن 
 تأيت بعض األنظمة العربية ل تســاعدهم ل يصمدوا، صارت 
تضغــط عليهم ل  يقبلوا، هذا ترامــب ذهب، واليوم وكنا نقول 
دامئا املســألة هي مســألة صمود  وصرب ومقاومة ووقت، أيها 
األخوة، اليوم ال يســمع أحد بكلمة  صفقة القرن، حتى كمصطلح 
اليوم مل يعد هناك وجود له، ال بوســائل اإلعالم وال  بالكتابات وال 
بالحــوارات وال باملخاطبات وال باألدبيات السياســية كمصطلح، 
 كمــرشوع، مبعــزل أن اإلدارة الحالية ميكــن أن تتعاطى مع ما 
أنجــزه ترامب أنه  انتهى هذا أصبح أمراً واقعاً ولكنه ال تســتطيع 
أن تســتمر يف صفقة القرن كــام كان  يريدها ترامب، إذا ميكن 
الحديث كام قال القادة الفلسطينيون، أنا ال أريد أن أخذ  موقعهم، 
أن هــذه الصفقة ماتت، صفقة القرن ماتت، لكن ملاذا ماتت؟ هل 
تفضل أحد  عىل الفلســطينيني وقتلها؟ كال، صمود الفلسطينيني 
وسقوط أحد أضالع هذه الصفقة  والذي هو ترامب، يعني أن هذه 
الصفقــة يف موت رسيري مل تكن قد ماتــت إىل  النهاية، اليوم 
الضلــع الثاين يف صفقة القرن، الكل يعــرف أن للصفقة ثالثة 
أضالع،  ترامب نتنياهو ومحمد بن ســلامن، كام ترون أنا ال أثّقل 
عىل السعودية ل ال يقولوا  لنا بأننا نعطّل تشكيل الحكومة ألنك 
تتكلم عن الســعودية، الضلع الثاين اليوم يف  وضع صعب، يعني 
هــذه اإلنتخابات النيابية يف كيان اإلحتالل، نتنياهو ليس معلوماً 
 هل يستطيع أن يشكّل حكومة، االن الطرف الثاين هل سيستطيع 
أن يشكل حكومة  أو ال؟ هل يذهبون إىل إنتخابات جديدة؟ يف كل 
األحوال الضلع الثاين اليوم وضعه  صعب، قد يسقط، أنا ال أريد أن 
أستبق األمور وال أريد أن أحلل، قد يسقط الضلع  الثاين من صفقة 
القرن ويف الحد األد حتى لو بقيت، اإلنتخابات اإلرسائيلية تربز 
 لنــا أزمــة القيادة يف هذا الكيان مبا ليس له ســابقة يف تاريخ 
الكيان، يوجد أزمة قيادة  وأزمة ثقة وأزمة سياسة، ويوجد تشتت 
وتــرشذم يف الكتل النيابية والكتل الربملانية  يف الكنيســت ويف 

التوجهــات ويف اآلراء وهذا وهن يف الكيان يُبنى عليه«.

 امللف االرسائييل 

وأكد نرصالله »ويف  امللف اإلرسائييل، اإلرسائييل يف هذه األيام 

يف األسابيع واألشهر القليلة املاضية  كل يوم تقريبا، عدا املناورات 
لديه صوت عال وصوت مرتفع ويتحدث عن القلق  يف نتيجة تطور 
و قدرات املقاومة، ويف املقابل املقاومة نعم  محــور املقاومة و
 تعمــل عىل تنمية وتراكــم قدراتها، يعني قلقه له منىشء، هو ال 
يخرتع قلقا، اليوم  محور املقاومة ليس محورا ساكتا، ليس محورا 
يف حالة ركود، كال، محور  املقاومة أيها األخوة الكرام عرب أســوأ 
مرحلة وأخطر مرحلة يف حياته ويف تاريخه  خالل العرش سنوات 
املاضية، مام حصل يف لبنان، مام حصل يف سورية، ويف  العراق 
ويف املنطقة ويف الحصار الشــديد وأقىص العقوبات عىل إيران 
وهكــذا، نعم هذا املحور يقابل هــذه التهديدات باملزيد من العمل، 
وب البعيد عن االستعراض لرتاكم القدرات والقوة  العمل الجاد الد
التي هي ستحســم املســتقبل. االرسائييل يتحدث عن قلق، يهدد 
بالحــرب ويخىش من الحرب، وهذا ما كان ليكون لوال تنامي هذه 

القدرات والعمل الجاد عىل التطوير«.
أضاف »اريد ان اختم باملقطع الثالث القول يف مشــهد عام له 
عالقــة بالوضع الــدويل واملنطقة ونصيحة ايضا يف لبنان ويف 
املنطقة ككل وليس فقط للبنانيني، اليوم وبالتأكيد هناك مشــهد 
يف العامل هناك تطورات دولية مهمة جدا، واضح ان اولوية االدارة 
االمريكية هي الصني وروسيا، الصني كقوة اقتصادية واملرجح ان 
تصبــح القوة االقتصادية االوىل يف العامل، وبايدن يقول هذا لن 
يحصل بوجودي، وروســيا وهي ليست تهديدا اقتصاديا بل ينظر 
اليها من الزاوية العســكرية والسياسية واالمنية اكرث والحركة 
واملنافسة الدولية. هناك جهد امرييك ان ال يتكون إئتالف او جبهة 
او محور او ما شاكل تكون فيها ايران اىل جانب الصني وروسيا، 
ولذلك هناك ســعي ملعالجة امللــف النووي مع ايران والتأكيد عىل 
الدبلوماســية، والتأكيد عىل الديبلوماســية ليس كرم اخالق من 
االمرييك بل هو دليل قوة ايران، وايران يف هذا امللف نفسها قوي 
وراســخ وعايل وما مل تعطيه لرتامــب يف ظل اقىص العقوبات 
والتهديــد اليومي بالحرب لــن تعطه االن وهي عىل بوابة تجاوز 
مرحلــة الحصار والعقوبات. واالمرييك هــذه اولوياته ويدرس 
خر. ففي اليمن كيف  كيفية معالجة ملفات املنطقة بشــكل او ب
نطفي حرب اليمن واىل افغانســتان كيف علينا ان نلملم املشــهد 
هناك وحتى االن املقاربة غري واضحة وحســب املعلومات يف ما 
يتعلق يف ســوريا وفيام يتعلق يف لبنان مل يحسم خياراته وكام 
هو واضح انشــغاله عن فلســطني واريد ان اقول يف هذه القراءة 
الرسيعــة إلصدقاء امريكا يف منطقتنــا وملن يراهن عىل االدارة 
االمريكية يف منطقتنا اقــول لهم ان االولوية االمريكية الجديدة 
ليســت يف منطقتنا بإســتثناء موضوع ارسائيل واولويتهم هي 
روســيا والصني وكيفية حل موضوع ايــران النووي، بالتايل اذا 
انتم تنتظرون حل ازماتكم وانهاء حروبكم ومشــاكلكم وتسوية 
اوضاعكم واذا تنظرون االمريكان فاالنتظار  ســوف يطول كثريا. 
ثانيــاً امريكا مل تعد امريكا التــي تعرفونها، وهناك عنوان طرحه 
االمام الخامنئي خالل العام املايض كثريا وانا ادعو اىل التأمل يف 
هذا العنوان حتى ال نأخذ كعنوان او خطاب ســيايس او ما شاكل 
»افول امريكا« وامريكا تسري نحو االفول، ويف تعبري بعض االدبيات 
القــوس نزوالً، وامريكا االن يف مرحلة هبوط ويف جزء كبري من 
اســتحقاقاتها داخلية ترتبط يف مشــاكلها الداخلية بالكورونا 
بالوضــع االقتصادي وتداعياتــه بالعرق االبيــض والعصبيات 
واملشاحنات الداخلية ومل تعش الواليات املتحدة االمريكية مخاطر 
كام تعش االن وهذا بحاجة اىل كالم طويل لكن هناك قراءة ويف 
االسرتاتيجي ال نتكلم عن سنة وسنتني بل نتكلم عن مسار ومسار 
الواليات املتحدة االمريكية مســار افول وسقوط، ومسار محور 
املقاومة يف املنطقة دول وحركات وشــعوب هو مسار تصاعدي، 
واالولويات ســوف تختلف. لذلك هنا ندعو الجميع دوالً وشــعوباً 
وانظمة وحركات وشعوب وطوائف ان ال ننتظر امريكا وال ننتظر 
العــامل وال ننتظر التطــورات الدولية، تعالوا لحــوارات اقليمية 
ولحوارات وطنية ولحوارات بني دول املنطقة وشعوبها، ولنعالج 
مشــاكلنا وازماتنا، واليوم أحســن لكم من الغد، وانا اعتقد ان كل 
من ينتمي اىل محور املقاومة نتيجة الصدق واالخالص والحرص 
عىل اوطانهم هم جاهزون للوصول اىل معالجات واىل حلول واىل 
تســويات معينة تجعلنا  نعــرب  كل هذه املراحل الصعبة. هذا هو 

االفق الذي نراه اىل االمام، هذا املســتجد الدويل واالقليمي«. 
وتابــع »ارسائيل ايضا كســيدتها هي مســار االفول والقوس 
النزويل، واألمنية التي كانت تدغدغ الشــيخ احمد الزين وتحدث 
عنها االخوة وهذه االمنية قوية وموجودة  وان شاء الله يف الحد 
االد بعضنا يدخل اىل القدس ويصيل يف القدس ان شــاء الله. 

نحن هذا االفق الذي نراه«.

 املوضوع اللبناين 

امــا باملوضوع اللبناين، قال نرصاللــه: »اود ان اقول انه الكل 
يجمع ان املدخل الذي يساعد او يخفف او يضع االمور عىل طريق 
الحل هو تشــكيل حكومة، هناك تعقيدات لكن ما اريد ان اضيفه 
اليوم للبنانيني اقول نحن لسنا يف موقع اليأس وال تيأسوا وهناك 
خالل هذه االيام واليوم وغدا وبعد غد هناك جهود جادة وجامعية 
ومن اكرث من جهة ورئيس ومن طرف للتعاون يف محاولة لتذليل 
بقية العقبات واملســألة بحاجة اىل دعاء واىل جهد وانا اعتقد ان 
الكل يجب ان يعلم بأن البلد استنفذ وقته وحاله وروحه ايضاً . آن 
االوان اذا أحد ال يزال ينتظر شيئاً أو يتوقع شيئاً يجب ان نضع كل 
هذه االمور جانبا وان نذهب بشكل جاد ملعالجة حقيقية ورسيعة 

إلنهاء هذا املأزق الذي يعيشه البلد حالياً«.
وختم نرصالله القول: »عهداً شيخنا الكبري والحبيب الشيخ 
احمد الزين عهداً له يف املقاومة ان نواصل هذا الطريق الذي 
هــو طريقــه ان نحفظ هذا الخط الــذي هو خطه ان نحمل 
اهدافــه وان نحقق اهدافه وان ننجز امنيته وان شــاء الله 
اليــوم الذي تكون فيه هذه االوطان وهذه املقدســات لالمة 

والهلها ات ال محالة«.

النــــــهــــــا ســـقـــطـــت الـــــــقـــــــرن  ــة  ــ ــق ــ ــف ــ ــ ــ ب نــــســــمــــع  ــد  ــ ــعـ ــ نـ لـــــــم   

ــي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــــــــمــــــــود الــــــــشــــــــعــــــــب الـ ومـــــــــــاتـــــــــــت بــــــــ

لديكم  كــانــت  ــواذا  ــوقــت ال تضيعوا  أال  ولحكامها  للسعودية  نـــداء  أوجـــه   

ــاو  ــف ــت ــى ال ــ ــوا ال ــ ــب ــ ــرب أوقـــفـــوهـــا واذه ــحـ الــجــديــة والــنــيــة بـــوقـــف الـ

ــمــة امــــام املـــقـــاومـــة هو  ــهــزي ــعــد ال ــا ب ــرك ــي ــد ام ــي  الـــســـا االمـــضـــى ب
ــا  ــن ــة وحـــاولـــوا تــضــلــيــل ال ــي الــعــمــل عــلــى الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة واملــذهــب

ال  ا   ز ا  حسن  عام  م ا ار ا ش
م  س ع ا تجمع ا ام  ي  بين ا ت ا ا حت ا
هنا تعقيدا  ن ا  ز حمد ا ي  قا ا مرحوم ا
ي  ع ا سنا  مو ن  بنا و وم ا  ا ا
ر  عي من ا من  ودا جادة وج ا هنا ج نا  مع
اج  س ب عقبا وا ي بقي ا ت او  تعاو  م
ت وحا وروح و  تن و د اس ب ا د ودعا  ج

با عاتنا جا اراتنا وتو ت ع  ا وا ا  ا
ي  ا ر ا ش ابيع وا س ي  ا ا ا ا د  وا
قاوم  ور ا ور م ق من ت ا وا ع و ا د ا
ا  ي ا م درات م  ر وترا و قاوم تعم ع ت وا
ال  ود وهو ع  ي  حا ر قاوم  ور ا يوم م ا
قاب  ور  ا ا راح وه سو ا ي  ا نوا ا ع س ا
ت  قدرا ا قوة وا م ا عم وترا د من ا ز دا  د ت ا
ر  دد با ي  ا ا ا تا  ستقب  م ا س ست

قاوم درا ا ر و بسب  و ا
يوم  ا ا و ام ا او ي   ا  ا من ج 
يا  ر م ا وروس ا ا قتنا ب م يس من

ا  تعد ت  ي وام ا دا ات قا ب من است وجز 
و وه  مرح  و ا ا سابقا وه تس  ت  ا
ق هو مسار  ن قاوم  ا ور ا زو وهبوط ومسار م

اعدي ت
جميع دو  ا ام  ع م ا ا من  دعا ا ال ا
ا و  ر ام نت وا   ا تعا م وحر عوبا وا وش
ق  ن وارا ب دو وشعو ا وا  ي تعا ورا دو ت
م من ما بعد  يوم ا  ا وا مات ا وا ا نعا م
قو  ا  ا ا ام ا  سيدت ي ا ا واشار ا ا ا

و نزو و مسار ا ا
ا هنا حربا اعالمي  ا  يمن اشار  و م ا
عود  س قو ا ا يمن وا وم  ا دة ع ا جد
ا  ا  ي و م ر ار ا  ا ر و د و ا تر
و  ر ار ا  ا قو ا  او ا  عالم ا  ا
يمن با  و مس مستقب ا رب م  ر  و ا

ب دا  م و ي  ا  را وه نووي ا ا
ي و  يمن  وة  ا عرو ع ا ا ا ب  و
ر  ا ا نار واستمرار بقي اش ال ا حر ب و ا

ن ع  ب   دا  ا  ار وه بق ا يمن و ع ا
ار ا ا عبد ا و

يعوا  عود  ت س ي وا الم و  ا وتابع 
ا  ر ا عس دو و ر يمن  وة  ا ا ا تا  تا  و
ال  و و ا وة ا و ا ا قو ر و يا  سا ا

ا اد م ج  ار وبعدها  نار وا ا
يعوا  عود  ت س ام ا دا  ووج  ا 
هبوا ا و  ر ا ن  و ا نتم جاد ا  اً ا ت و
اوروا  يت يمني  با امام ا ت ا ار و ع ا ر ور ا

م  ما بين
ا  ا ا ه ار  ا  ر اش وم ا و 
سمع  عد  ا   ي م م ين هو ا س مود ا ا
ع  مود ا ق ومات ب ا س قر  ق ا ب
قر  ق ا و   ع ا ين و ا ا س ا
ع اي  ع  ا و ع ا ي ترام وا ق  س
د ت  د ا و بق  ا ق و س د  تنياهو و
يا  ا ا ق  ه قيادة وا م ا نا ا ي  ي ا م ا ا

ي بن ع وهم ا
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

البــــــر  الــــــى  العطــــــا 
 فهد الباشا

هل من موجبات االميان والتدين، ام هي من طقسيات 
الصلوات هذه »العراضات«؟

هذه العراضات تتســابق اىل نقلها الشاشات وكأنها 
تعلن عن عروضات، كتلك التي ترّوج تســويقا لبضائع، 
يف االعياد وما شــابه من مناسبات. واذ نستقر سرية 
النارصي، مثال، وتعاليمه نسمعه يقول المثال القامئني 

مبثل هذه التباهيات: 
» كرهت نفيس قرابينكم... ». 

ولعل ابلغ مــا علمناه، يف هذا املجــال، ما نقله عنه 
متى، يف) 5: 24( حيث يتجــىل جوهر الدين واالميان، 
يف قولــه: » اذا تذكرت وانت تقــدم لله قربانك، خالفك 
مع اخيك، فاترك هناك قربانك، قّدام املذبح، واذهب، اوال، 
اصطلح مع اخيك، وحينها تعال وقّدم قربانك والصالة. » 

وعلم، حرصا، عىل قدسية الصالة، قال: 
»اذا شئت ان تصيل فادخل اىل خلوتك وصيّل«. 

ون الجدد وفريسيو  فامذا، ترى، من كل ذلك، يفعل املرا
كل جيل. 

ملرة، دعوا العطاش اىل الرب يرون املظهر فيكم يعكس 
جوهرا وال يعاكسه.

كلامت يف زمن الغربة

اء فح الـ »PCR«  للمسافرين     ل حسن : 
ــا ــق ــل ــن مـــن ال ــي الـــذيـــن تــلــقــوا جــرعــت

صدر عن وزير الصحة العامة حمد حســن قرار الغى فيه 
»فحص الـ PCR الخاص ب COVID-19، عند اإلنتقال عرب أي 
من املعابر الحدودية الربية أو البحرية أو الجوية، للمسافرين 
الذين سبق وتلقوا جرعتني من اللقاح، وذلك بعد مدة خمسة 
عرش يوما عىل األقل من تاريخ تلقــي الجرعة الثانية، عىل 
أن يربز املسافرون شهادة التلقيح عند عبورهم أيا من املعابر 
بغية إثبات حصولهم عىل جرعتني من اللقاح، مع التشــديد 
عىل أن الجرعة الواحدة من لقاح COVID-19 ال تعترب كافية 

.»PCRإللغاء فحص الـ
كام صدرت عن الوزير حسن مذكرة تشري إىل »تلقي وزارة 
الصحة العامة من منظمة اإلنرتبول تنبيها عن وجود منظمة 
إجراميــة تعنى بتوفري اختبارات PCR مزيفة وتنشــط يف 
مطار Roissy فرنسا، حيث تقوم باإلستحصال عىل اختبارات 
أصليــة من أجل تغيري تاريخها وهوية حاملها ومن ثم تأمني 
نتائج ســلبية  رقمية أو مطبوعة للمسافرين، أو إيجابية 
للموظفــني الراغبني يف تعليق نشــاطهم، وذلك لقاء مبالغ 

مالية«. 
وتحذر املذكرة من »التالعــب بنتائج اختبارات PCR تحت 
أي ذريعــة ومن أي جهة كانت، تحت طائلــة اتخاذ التدابري 

القانونية بحق الجناة«.

سلوفاكيا  سفير  الــتــقــى  جــنــبــاط  تــيــمــور 

اســتقبل رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب تيمور جنبالط 
يف مكتبه يف كليمنصو، ســفري دولة ســلوفاكيا يف لبنان 
، يف حضور النائبني  ماريك فارغا، يرافقه املحامي أمين البو
وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، ومستشــار النائب جنبالط 
حسام حرب. حيث تم عرض لألوضاع العامة وآخر املستجدات 

السياسية. 

ــة«: الـــتـــنـــاز ــ ــّيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ »الـــكـــتـــلـــة الـ
ــن ثـــــــروات لـــبـــنـــان خـــيـــانـــة عــظــمــى عــ

صدر عن »الكتلة الوطنّيــة« البيان اآليت: »تّدعي أحزاب 
الســلطة الدفاع عن ســيادة لبنان، إال أّن إهاملها وتنازلها 
وتبديدها املتعّمد ملســاحاتنا املائّية وحقوقنا يف »املنطقة 
االقتصاديّــة الخالصــة« مبا تحتويه من ثــروة نفطّية ال 
ميكن وصفه إال بالخيانة العظمى. فقد وّقعت ســوريا مع 
الرشكة الروســية »كابيتال« إتفاقّية لقيام األخرية بعملّية 
استكشــاف عن النفط يف البلوكات 1و2، وكالهام حسب 
ترســيم الحدود الصادر عن السلطات الســوريّة يتعّديان 
عىل املياه اللبنانّية مبســاحة ألف كلم2تحتوي عىل ثروات 

ونفطّية«. غازيّة 
البيــان: »ومن جهــة أخرى، فإّن عــدم تعديل  اضاف 
املرسوم 6433 الصادر يف العام 2011، وعدم اعتامد الخط 
29 الذي حّدده الجيش اللبناين بدالً من الخط 23، ســيحُرم 
لبنان 2290 كلم2 مــن مياهه ومخزونها من النفط والغاز 
ملصلحة العدو اإلرسائييل. وأمام هذه التنازالت والخروقات 
أراضيهم  يف  اللبنانّيــني  ولحقــوق  اللبنانّيــة  للســيادة 
وثرواتهم، وأمام هذا التفريط الوقــح بتضحيات اللبنانّيني 
يف دحر االحتاللني الســوري واإلرسائييل، إننــا نؤكّد أنّه 
من مصلحة لبنان واللبنانّيني، وبشــكل خاص من مصلحة 
أجياله املقبلة، عدم تعريض هذه الرثوة النفطّية للهدر عن 
طريق وضعها يف ترّصف هذه السلطة الفاسدة التي بّددت 

مجموع ما ســنحصل عليه من ثروتنا النفطّية ونهبته«.

ة خطي  : الــطــبــش  عــلــى  رداً  ــوا  ــقـ الـ
ــحــريــة مـــع قــبــر ــب ــدود ال ــحـ ــد الــســنــيــورة كــّلــفــت لــبــنــان أثــمــانــاًتــرســيــم الـ عــلــى ي

العريب  البعث  السياســية لحزب  العالقات  رد مســؤول 
اإلشــرتايك عضو القيادة القطرية محمد شــاكر القواس 
عىل ادعاءات واتهامات عضو كتلة املســتقبل روال الطبش، 
مذكراً إياها »بخطيئة ترســيم الحدود البحرية مع قربص 
عــىل يد رئيــس حكومة املســتقبل فؤاد الســنيورة التي 
كلفــت لبنان أمثاناً باهظة وكانــت مبثابة هدية إلرسائيل 
التي وضعتها كحجة النتــزاع وقضم حقوق لبنان البحرية 
والنفطيــة والغازية بعدما تم الرتاجــع من »النقطة 23« 
إىل »النقطة 1« وهو ما اعتربه كيان العدو مبثابة ترســيم 
نهايئ بني لبنــان وقربص مام أضاع عىل لبنان لســنوات 
بالخرائط والصور  الواضحة  وســنوات حق حفظ حقوقه 
عــرب الرتاجــع اىل »النقطة1« وطعنت موقفه الرســمي 

بالظهر«.

ا و س س ا تيمور جنبالط مستقبال ا

عيل ضاحي

اإلشــادة الفورية لرئيــس »التيار الوطني 
الحــر« النائب جربان باســيل بخطاب االمني 
العام لحزب الله السيد حسن نرصالله يف »يوم 
الجريح« منذ 13 يوماً، تؤكد تقدم املشــاورات 
بــني اعضاء اللجنة املشــرتكة لـــحزب الله 
و«التيار« والتي ُعقــد إجتامعها االول منذ ما 

يقارب الشهر.
ووفق معلومــات لـ«الديار« التحضري جار، 
لعقد لقــاء قريب، رمبا يف نهاية االســبوع 
الجــاري او بــني الفصحني وفق ما تســمح 
و«الكورونية«.وتؤكد  السياســية  الظــروف 
اوساط قيادية بارزة يف »التيار الوطني الحر« 
لـ«الديار«، ان مــا يعزز االرتياح لدى »التيار«، 
ورئيســه الوزير باســيل ما ســمعه جميع 
اللبنانيني يف خطاب الســيد نرصالله ما قبل 
التامهي مع خطاب  االخري امس، حيث بــرز 

باسيل، والتشــديد عىل مكافحة الفساد، وتكشف ان البحث 
يرتكز خالل التشــاور املســتمر، وتداول االفكار بني اعضاء 
القوانــني اإلصالحية والترشيعات  الجانبني عىل  اللجنة من 

التي تهم املواطن يف حياته اليومية. 
وتقول االوســاط، ان العمل جار عىل إعــداد ورقة جديدة 
تواكب املتغريات الكثرية التي حدثت طوال15 والتي مرت عىل 
تفاهم مار مخايل يف 6 شــباط وطــوال2006 عقد ونصف 
من املتغريات السياســية يف لبنان واملنطقــة وبقي صامداً، 
وتشــري اىل ان الرهانات كثرية من البعض اليوم عىل خالف 
مسيحي شيعي وشــيعي   ماروين، وهذا لن يحصل، وهذا 

ليس مطروحاً اليوم، كام مل يكن مطروحاً منذ 15 عاماً.
ولعل اختبار حرب متوز 2006 واحــداث  ايار 2008 وما 
تالهام من انقسام سيايس وصوالً اىل انتخاب العامد ميشال 
عون رئيساً يف العام 2016 وصمود عون يف وجه كل الحمالت 
واستمرار الدعم من حزب الله للعهد كانا قاسيني.ومل يتزحزح 
التفاهم بني الجانبني، رغم ان لـ«التيار« بعض املالحظات عىل 
أداء حزب الله الحكومي، وال ســيام التمسك بتكليف الرئيس 
ســعد الحريري، والذي ال يريد تأليف الحكومة ويقوم بكل ما 

يؤدي اىل فشل التوافق والتفاهم مع رئيس الجمهورية.
وترى االوساط ان اســتمرار وضع الحريري ورقة التكليف 
يف جيبه كشيك من دعم ورصيد »الثنايئ« واطمئنانه ان القوى 

االساسية ال تريد سحب التكليف منه، رغم كل 
ما يجره من ويالت وصعوبــات بقاء حكومة 
رئيسها  وتقاعس  مشــلولة،  االعامل  ترصيف 
عن القيام بواجباته مع اعضاء حكومته وعدم 
رغبة الحريري الســباب مجهولة بعدم تشكيل 
الحكومة، اال اذا صــح انه ينتظر ضوءاً اخرض 
سعودياً ملباركة حكومته، وبالتايل التشكيل يف 

جيبه كالتأليف والكل ساكت وال يحرك ساكناً!
وتكشف االوساط ان التشاور الحكومي بني 
»التيار« وحزب الله، ال ينقطع وموقف الســيد 
ورة توســيع  نرصاللــه االخري وقبله حول 
الحكومــة من 18 اىل 22 و24 وزيراً وان تكون 
تطلعات  مع  ينســجم  تكنوسياسية،  حكومة 
رغم  وفاعلة  ناجحة  حكومة  لتشكيل  »التيار« 
ان »التيار« اكــد انه لن يشــارك يف حكومة 
ها اختصاصيون، وهذا  رئيسها سيايس واعضا
امر غري واقعي وهدفه التعطيل وعدم التشكيل.      
الحكومية  االتصاالت  ان  االوســاط  وتقول 
عادت يف االيام املاضية، ولو بشــكل »خجول« وهناك حراك 
ثاليث يقوده البطريرك املاروين بشــارة الراعي ودور لرئيس 
مجلس النواب نبيه بري واللواء عباس ابراهيم يقوم بتنسيق 

الجهود ونقل الرسائل.
وترجم هذا الجهد بلقاء كل من الوزير السابق سجعان قزي 
موفــداً من الراعي واللواء ابراهيــم الرئيس بري امس وامس 
االول، ولكن ليس هناك من يشء رســمي، ومل يبلغ الرئيس 

عون رسمياً بوجود مبادرة كام يرتدد انها افكار قيد التداول.
وااليــام القليلة ســتؤكد وجود مســاع حقيقية او مجرد 

متنيات لبث االمل او مترير الوقت الضائع.     

ورقــــــة التفاهم« املعّدلة  تداو االفكار للجنة املشــــــتركة ُمســــــتمّر وتقّدم في 
حين جتمــــــاع ثــــــان للجنة حــــــزب الله والتيــــــار الوطنــــــي الحر بيــــــن الف

ترأس رئيــس حكومة ترصيــف األعامل 
الحكومية،  الرسايا  يف  دياب  حسان  الدكتور 
االجتــامع األول إلطــالق عمــل املجموعة 
اإلصالح  بإطــار  الخاصــة  اإلستشــارية 
والتعايف وإعادة اإلعــامر التي وضعتها بعد 
تفجري مرفأ بــريوت، مجموعة البنك الدويل 
واألمم املتحدة واالتحــاد األورويب بالتعاون 

مع الحكومة اللبنانية واملجتمع املدين.
واســتهل الرئيس ديــاب االجتامع بكلمة 
قال فيهــا: »يف 4 آب 2020، شــكل انفجار 
بة قويــة أدت إىل تفاقم  مرفأ بــريوت 
األزمة غري املسبوقة والحادة واملتزامنة التي 
س ال توصف عىل  يواجهها البلد، مخلفــا م
اللبنانيني ومدمرا األعامل التجارية يف جميع 
أنحاء البالد، نظرا إىل أن مرفأ بريوت يعد أكرب 
نقطة شحن وتخليص يف لبنان، حيث أن ما 
يقرب الـ 0 يف املائة من مجموع الصادرات 
والواردات التجارية اللبنانية مير عربه. بينام 
نطلق عمل املجموعة اإلستشــارية الخاصة 
بإطــار اإلصالح والتعايف وإعــادة اإلعامر، 
أغتنمها فرصة ألعرب عــن امتناين للجهود 
املجتمع  حشــدها  التي  واملهمــة  الرسيعة 
الدويل املمثل ههنــا بأفضالكم، دعام للبنان 

وشعبه يف هذه املرحلة الحرجة.«
أضــاف »نحن نــدرك أن مســار التنمية 

املســتدامة وإعــادة إعامر لبنــان مرهون 

باإلصالحات التي بدأتها حكومتي. ومع ذلك، 

يف معــرض تنفيذ إطار اإلصــالح والتعايف 

وإعادة اإلعامر عىل نحو منظم ومتسلســل، 

التعايف  احتياجــات  الرتكيز عــىل  يتعــني 

األساســية للنــاس، ال ســيام املجموعات 

املســتضعفة، ملســاعدتهم عىل التعامل مع 

الصدمات املتعددة التي يتعرضون لها. ونظرا 

ألن 60 يف املئة من اللبنانيني يعيشون تحت 

خط الفقر، وبينام تستضيف بالدهم بسخاء 

ما يقرب مــن مليوين الجىء ونــازح، فإن 

ورية ملعالجة التصور  عنايتكم الواجبــة 
الوشيك الذي يراود الفئات الهشة واملتمثل يف 
الدولية والتخيل  استبعادها من املســاعدات 
عنها يف األيام املظلمة«. ثم عرض املجتمعون 
آليــة العمل وتنفيــذ املشــاريع. وأكد دياب 
ورة البدء باألكرث أولوية وإلحاحا«، عىل  «
أن يصار إىل عقد اجتامعــات متتالية لرصد 

التقدم بإنجاز هذه املشاريع. 

 استقباالت 
من جهة ثانيــة، اســتقبل الرئيس دياب 
صبــاح امــس يف الرسايا، النائــب فيصل 

كرامي، وجرى البحث يف األوضاع السياسية 
واالجتامعيــة واالقتصادية العامة يف لبنان 
الســيام يف مدينة طرابلس.  وأطلع كرامي 
الرئيــس دياب عىل اقــرتاح القانون املتوقع 
طرحه عىل مجلس النــواب واملتعلق بتعديل 
الحدود البحرية الجنوبية للبنان استنادا لرأي 
الوفد اللبناين الذي يتوىل التفاوض مع العدو 
أطلعه عىل  )الخط رقم 29(. كام  اإلرسائييل 
نتائج زيارته تركيا ولقائه باملسؤولني األتراك 
إنسانية  مســاعدات  لتأمني  تركيا  واستعداد 

وإغاثية للبنان ولطرابس تحديدا.
كيجيان  وانغ  الصيني  الســفري  وإستقبل 
وســفري األورغواي ريكاردو ناريو يف زيارة 
وداعية ملناسبة انتهاء مهامهام الديبلوماسية 

يف لبنان.
وج  ال التوايل، سفري  واستقبل ايضا عىل 
السفري الرتيك عيل  إترفيك،  لبنان مارتن  يف 
القنصل يتري ميان  باريش أولوصو يرافقــه 
رادو  لبنان  نوكودي وســفري رومانيــا يف 
كاتاالن مارداري، وذلــك يف زيارات تعارفية 
بروتوكوليــة مبناســبة اســتالم مهامهم 

الدبلوماسية.
واستقبل دياب القائم باالعامل يف السفارة 
الربيطانية يف لبنــان مارتن لونغدن وجرى 

البحث يف التطورات العامة يف البالد.

زواراً ــى  ــقـ ــتـ والـ تـــركـــيـــا  زيــــارتــــه  نـــتـــائـــ  مـــنـــه عـــلـــى  ــع  ــ ــل ــ واط ــي  ــ ــرام ــ ك اســتــقــبــل 
ــة ــ ــوع ــ ــم ــ ــج ــ امل عـــــمـــــل  طــــــــــــاق  و  ا االجــــــتــــــمــــــاع  تــــــــــــرأ  ديــــــــــــاب 
ــار  ــ ــ ــم ــ ــ ع عـــــــــــــــادة ا صـــــــــــــا و طـــــــار ا ــة الـــــخـــــاصـــــة بـــــــ ــ ــ ــاري ــ ــ ــش ــ ــ ــت ــ ــ س ا

اللبنانــــــي«  »الديمقراطــــــي  لقيادتــــــي  لقــــــاء 
وتنســــــي تحالــــــف   : الحــــــّر«  و»الوطنــــــي 

زار وفد من قيادة التّيار الوطني الحّر برئاسة نائب رئيس التيار لشؤون 
العمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب قيادة الحزب الدميقراطي 
اللبناين، حيث كان يف استقبالهم نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري 
ساء  بحضور عضو املجلس الســيايس ومدير الداخلية لواء جابر ور
الدوائر الحزبية يف قضاء عاليه.  شــّدد املجتمعون خالل اللقاء عىل 
التمّســك بالتحالف بني الحزبني، والذي تّم تثبيته يف اللقاء الذي جمع 
رئييس الحزب الدميقراطي اللبناين طالل أرسالن والتيار الوطني الحر 
جربان باســيل يف دارة خلدة يف آذار 2018، كام عىل التعاون املستمر 
والوثيق يف امللفات السياسية الداخلية كافة من خالل الحزبني وتكّتل 

لبنان القوي النيايب. 
ورة تفعيــل التواصل من خــالل عقد اجتامعات  وأعربــوا عن 
دورية ملختلفة األقسام الحزبية يف كل املناطق املشرتكة بني الحزبني، 
خصوصاً يف ظّل األوضاع اإلقتصادية واملالية واإلجتامعية والصحية 
الصعبة التي متّر بها البالد.  وأكدوا موقف أرســالن وباســيل لجهة 
التدقيق الجنايئ وقانون اســتعادة األموال املنهوبة الذي أقّر بعد العمل 
واملطالبة املســتمرة إلقراره. وختم املجتمعون مؤكدين تأييدهم لخطة 
عودة النازحني التي أعدتها وزارة الدولة لشؤون النازحني سابقاً ووزارة 

الشؤون اإلجتامعية يف حكومة ترصيف األعامل الحالية.

ــي املــرفــأ ــوف ــوق ــع اســتــجــواب م ــاب ــبــيــطــار ت ال
ــه الـــــيـــــوم ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ ــق ــ ــح ــ ويــــســــتــــكــــمــــل ت

عقد املحقق العــديل يف جرمية انفجار مرفأ بريوت القايض طارق 
البيطار، جلسة تحقيق أمس، خصصت الستجواب املدعى عليه املوقوف 
الكاتب لدى دائرة املانيفست واملسؤول عن الجردة مخايل املر، إضافة إىل 
كل من الياس شاهني وخالد الخطيب، وقد حرض الجلسة، إىل الوكالء 
القانونيني، املحامون يوسف لحود وشكري حداد عن نقابة املحامني يف 
بريوت وسينتيا حموي مديرة مكتب متحدون عن املحامي رامي عليق، 

عىل أن يستكمل استجواب باقي املوقوفني اليوم )الخميس(.

قا ال ا

شدد األمني العام للمجمع 
العاملي للتقريب بني املذاهب 
حميد  الشــيخ  اإلسالمية 
ورة  شــهرياري، عىل »
تكثيف الجهود بني الديانات 
العادل  السالم  اىل  للتوصل 
وعــىل التمســك بالوحدة 
عىل  للحفــا  الوطنيــة 

حرية لبنان وسيادته .«

 عند  الراعي 
شهرياري  الشــيخ  جال 
الذي يزور بريوت راهنا عىل 
عىل  املجمع،  من  وفد  رأس 
الروحيني،  املسؤولني  كبار 
املستشــار  برفقة  فــزار 

الثقايف للجمهورية اإلســالمية يف لبنان عباس خميار 
بكريك، حيــث التقى البطريرك املــاروين الكاردينال مار 
بشارة بطرس الراعي وقال بعد اللقاء: »لبنان وطن نهايئ 
ألبنائه الرشفاء كافة والتجربــة التاريخية دلت عىل ان 
الشعب اللبناين عندما يتحىل بالوحدة ميكنه دحر العدوان 
عليه.  ان الشــعب اللبناين كام استطاع من خالل وحدته 
التغلب عىل املشــكالت  الســابقة فإن الوحدة الوطنية 
بحاجــة اليــوم اىل العناية ليتمكن مــن املرور يف هذه 
املرحلة الصعبة ولبنان لديــه الكفاية والدراية والحكمة 
التي تؤهله للوقوف عىل رجليه. أن إيران تتمنى أن تُحفظ 

سيادة لبنان واستقالله«. 

 عند أحمد قبالن 
وزار الوفد اإليراين املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد 
قبــالن، يف مكتبه يف دار اإلفتــاء الجعفري، وتم خالل 
اللقاء، عرض األوضاع العامة يف املنطقة وخصوصا يف 
ورة اســتمرار التشاور وتبادل األفكار  لبنان، وتأكيد »
واآلراء التي من شأنها تضافر الجهود، وتوحيد اإلمكانات 
يف مواجهة ما تشــهده األمة واملنطقــة من محاوالت 

التسلط والسلب ملقدرات وقدرات املسلمني«.
وبــارك املفتي قبالن ما يقوم به شــهرياري داعيا إىل 
»بلورة الخطاب اإلســالمي عىل النحو الــذي يعزز ثقة 
املســلمني ببعضهم من خالل حوار عقــالين وواقعي، 

يتامهى مع مصالح األمة وغاياتها يف تحقيق أهدافها«.

 عند قاسم 
كذلك، زار شــهرياري والوفد املرافق نائب األمني العام 

لحزب الله الشــيخ نعيم قاسم الذي أكد »أن عمل التقريب 
بني املذاهب هو الرد  الســاطع واملؤثــر يف مواجهة دعاة 
التفرقة والتكفري واإلرهــاب الثقايف وامليداين«،  مضيفا 
وذج من العمل املقاوم الذي يتامهى  »تجربتنا يف لبنان 
مع الوحدة  الوطنية واإلسالمية، وحزب الله حريص دامئا 
عىل الحوار وتوجيه بوصلــة املواجهة نحو أعداء الوطن 

واالمة«.
وتابع »ســنبقى يف خندق تحرير فلســطني ورفض 
التبعية وحامية استقالل بلدنا، ونحن  نجهد اليوم لتشكيل 
حكومة يتعاون فيها املخلصون لهذا البلد من أجل إنقاذه 
من مشــكالته االقتصادية واالجتامعية، وعلينا أال نيأس 
من اجــرتاح الحلول التــي تقرب وجهــات النظر لوالدة 

الحكومة يف أرسع وقت ». 

 عند جربي 

وزار الوفد االيراين االمني العام ل«حركة األمة« الشيخ 
عبد الله جربي، وبحسب بيان للحركة »جرى عرض لجهود 
املجمع يف العامل من أجل الوحدة اإلسالمية، ألن ما يجمع 
بني مذاهب األمة من قواسم مشرتكة كفيل بأن يلغي كل 

ما يفرق.

وشددوا عىل أن فلسطني ستبقى بوصلة األمة ومحط 
آمالهم، مام يفرض توفــري كل الجهود واإلمكانات لدعم 
الشعب الفلسطيني ومقاومته والتصدي ألعامل االستيطان 
اإلمربيالية«،  الــرش  قــوى  من  املدعومة  الصهيونيــة 
آملني »ترســيخ دور املقاومة يف لبنان وثقافتها، والتي 
العدو  حققت بفضل مجاهديها أعظــم االنتصارات عىل 

الصهيوين«.

وفد ايراني زار الراعي وقبان : للحفا على سيادة لبنان

راع را عند ا د ا و ا

جت ا  ا د



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
الخميس 1 نيسان 2021

حة : نـــــــــــــــداء من املستشـــــــــــــــفيات الحكومية في الشـــــــــــــــما الـــــــــــــــى وزارة ال
ياب العنايـــــــــــــــة والحماية الوضـــــــــــــــع صعب .. ال حســـــــــــــــيب وال رقيـــــــــــــــب .. و

دموع االسمر

لن يق عىل وبــاء كورونا قريبا يف لبنــان، فالوباء 
مستمر ويحتاح اىل كثري من الوقاية والحامية ، لكن يف كل 
يوم حدث جديد، ويف كل ســاعة عرشات املرىض يحتاجون 
اىل العناية الفائقة، وبني حالة وأخــرى، حالة يتوافر لها 
العالج واخرى ترفض مستشــفيات حكومية اســتقبالها 

السباب كثرية.
يف احدى مستشــفيات الشــامل الحكومية يكشف احد 
زوارها انــه يف الوقت الــذي ت فيه املستشــفيات من 
االزدحــام وعرشات املرىض يف الطوار ينتظرون شــغور 
رسير، يالحظ ان هذه املستشفى الحكومية رغم مساحتها 
غري مجهزة الستقبال مرىض الكورونا مبا يحتاجه املريض 
اىل عناية كافيــة ، وكان الفتا الفوىض فيها رغم انها تضم 
مركزا لفحص الكورونا لكن عىل املريض ان يخدم نفســه 
بنفســه لعدم توافر الجهاز التمرييض الــكايف او الجهاز 

الطبي الالزم.
فقبل ايــام توجهت مريضة حولتها احدى املؤسســات 
الرسمية اىل هذه املستشفى للمعالجة بسب وضعها الحرج 
فبدأت باالجراءات، طلب منها فحص الكورونا قبل اي اجراء 
ففعلت وبعد ان قام املمرض باجراء املسحة لها طلب منها ان 
متسك املسحة بيدها وتتوجه بها للمخترب الذي يبعد مسافة 

عرشة امتار عن غرفة الفحص.
واملفاجأة ان ال احــد يف املخترب املظلم وبعد دقائق وصل 
ممرضان استلام املسحة من املريضة ويكمالن جداال بينهام 

حول رشاء »ملبة« بدال من املحرتقة.
دخلت املريضة املستشــفى وجلست يف غرفتها ساعات 
لكــن احدا مــن االطباء مل يكشــف حالتها، فيــام اروقة 
املستشفى تشــهد ازدحاما من مرىض يختلطون دون اد 
حدود الوقاية، ويجادلون املوظفني يف حني ســعال البعض 

منهم يصم اآلذان ويعرتفون 
وكأن  املرتفعة،  بحرارتهــم 
البالد ال تشــهد جائحة وال 

من يحزنون...
الفوىض التــي تعم هذه 
املؤسســة االستشــفائية 
الحكوميــة يف ضواحــي 
ــوذج  هــي  طرابلــس 
صار لحجــم االهامل يف 
 ، الحكومية  املستشــفيات 
بغيــاب العنايــة والوقاية 
الدليل  ولعلهــا  والحامية، 
انتشار  اســباب  ابرز  عىل 
بعيدا  الشامل  يف  الجائحة 

عن الرقيب والحسيب..
ففي الشامل ترتفع ارقام 
االصابــات بالكورونا وبلغ 
 1833 حتــى يوم امــس 
إصابة ، وعدد الوفيات 428 
مذهلة  ارقــام  وهي  وفاة. 

وسط الرتاخي مبندرجات الوقاية، وانخفاض معدل االقبال 
عىل اللقاح . اضافة اىل امتــالء كل أرسة العناية الفائقة، 
كام أرسة املرىض اآلخرين حيث يصعب ايجاد رسير ملريض 
وبات االمر يحتاج اىل وســاطات مــع ان املبالغ التي تدفع 
عند الدخول تصل اىل ثالثة ماليني لرية كحد اد دفعة من 

الحساب...
ويف ظل االوضاع املعيشــية واالقتصاديــة الضاغطة 
تنادت فاعليات شــاملية وجهت نداءات اىل وزارة الصحة 
الحكومية  املستشــفيات  ايــالء  العامة دعــت فيها اىل 
الشــاملية كافة العناية الخاصة حيــث مل يعد من بديل 
سواها للفقراء وملن يعجزون عن االستشفاء والطبابة يف 

املستشــفيات الخاصة التي تحولت اىل بؤر جشعة، وانه 
مل يســتطع الكثري من املرىض متابعــة حاالتهم الصحية 
وســط تفيش الكورونا وانهيار اللرية اللبنانية، وانه بات 
عــىل وزارة الصحة املســؤولية الكربى واالساســية يف 
رعاية صحة املواطنني، ال ســيام يف مستشفيات طرابلس 
واملنيــة والضنية وعكار الحكوميــة، بينام الوضع لغاية 
اآلن ال يبــرش بالخري وال ينم عن اهتامم اســتثنايئ بهذه 

املستشفيات وفق مالحظات شهود عيان كرث.
كام بات الفتا جشع البعض ممن يستغلون حاجة مرىض 
الكورونا اىل قارورات االوكسجني فرفعوا سعر القارورة اىل 
مئة ألف لرية يف حني أن ســعرها ال يتجاوز الستني ألف لرية، 

كل ذلك يف غياب الرقابة واملحاسبة واالهم غياب الضمري... 

ــريـــة« أنـــهـــت ــعـــســـكـ ــز الـ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ »الـ
اســـــتـــــجـــــواب ســـــــــــوزان الــــحــــا 

أنهت محكمة التمييز العســكرية برئاسة القايض طاين 
لطوف، إســتجواب املقدم يف قوى األمن الداخيل ســوزان 
ســائها حول إقدام  الحــاج، املتهمة بكتــم معلومات عن ر
املقرصن ايــيل غبش عىل فربكة ملــف التعامل مع إرسائيل 
للممثل املرسحي زياد عيتاين، والذي تســبب بتوقيف األخري 

لشهرين ونصف الشهر.
وهنا سألها النقيب درباس: لو أنك اطلعت عىل كل تفاصيل 
تقرير غبش الذي فــربك خالله ملّف التعامــل للممثل زياد 
عيتاين، هل كنت اكتشــفت أنه تقرير فاسد؟، فأجابت: أكيد 
كنت اكتشــفت أنه فاســد وفارغ من أي دليل. وما إن أنهت 
املحكمة االستجواب، قررت إرجاء الجلسة اىل الساعة العارشة 
والنصف من صباح الخميس يف 8  نيســان املقبل، لالستامع 
إىل مطالعة ممثل النيابة العامة التمييزية ومرافعات ووكالء 

الدفاع عن الحاج وغبش ومن ثم إصدار الحكم. 

القضاة واملحامون...مواقف وطرائف

املحامي نا كسبار

 دفع االجرة عن زرابتها 

كان احد اقرباء املحامي طانيوس رزق، نجارا تتنافس 
لديه شهرتان: االوىل يف الجودة واتقان العمل، والثانية 
يف التأجيل وعدم دقة املواعيد. ويف آذار 1986 تحطمت 
احدى خزائن الكتب يف منزل املحامي رزق نتيجة انفجار 
سيارة مفخخة. وكان ال بد من نقل املكتبة الصالحها يف 
املنرشة. وتوالت وعود النجار من شــهر الخر. وبعد اكرث 
من سنة، قام »بزيارة تقليدية« لتفقد املكتبة وما ان ملحه 
قريبه حتى بدأ يعتذر عن عدم متكنه من اصالحها ويقدم 
موعدا جديدا، فقال له رزق: »ال داعي لالعتذار ابدا فأنا ات 
ال ألعاين وضع املكتبة، بل جئت القوم بواجب دفع االجرة 

عن »زرابتها«.
198، حرض املحامي طانيوس   ويوم االحــد، 11/1/
رزق حفــل زفاف ابنة قريبة النجار )الشــهري بالتأجيل 
وعــدم دقة املواعيد( وعند تقديم التهاين يف الكنيســة 
قــال له:«يا عم بو نزيه، لقد تــرددت كثريا يف الحضور 
»فسأله مستغربا عن الســبب، فقال له:«كنت سأحرض 
اىل الكنيســة يوم االربعاء او الخميس القادمني، اذ قلت 

يف نفيس: 
هل ميكن للعم بو نزيه ان يعطي موعدا ويتقيد به من 

املرة االوىل؟.
* * *

 تحت شجرة العدلية 
يتمتــع الوزير الســابق املحامي فــؤاد بطرس بذكاء 
حاد وقوة ذاكرة ففــي مقابلة اجراها معه املحامي اييل 
مرشفاين يف مجلــة النرشة  قرص العدل يخرب املحامي 
فؤاد بطرس عددا مــن الطرائف وما حصل معه يوم كان 

وزيرا للعدل فيقول:
كان اميل لحود وجان جلــخ صديقني حميمني ولكن 
سياســيا كان االول دســتوريا والثاين ينتمي اىل الكتلة 
الوطنية. ويف العديد من املناســبات كان يستفز احدهام 
اآلخر للمداعبة والتحدي واملناظرة. كل ذلك بروح رياضية 
مرحة قل مثيلها. يف احدى الجلســات تحت شجرة قرص 
العدل الشــهرية احب اميل لحود اثــارة جان جلخ اذ كان 
لجان جلخ زبائن عدة من الطائفة اليهودية كبنك »زلخا« 
وغريه، فقال لحود لجلخ: »انت تتاجر باليهود، فرد عليه 

االستاذ جلخ فورا بالبيتني اآلتيني:
عيد حسابك يا لحود       بقولك هيدا غلطان

ناس بتاجر باليهود         وناس بتاجر باالوطان
* * *

 التدخني موت بطيء 

تروي املحامية ارليت قرطباوي عن احدهم انه شــاهد 
صديقه يحمل سيكارة فبادره قائال:

اال تعلم ان التدخني هو موت بطيء؟
فأجابه قائال:

انا مش مستعجل؟
** *

 نختار االميان ال الدين 

كتب املحامي حسني فياض ما يـأيت:
ا يختار إميانه. أحد منا مل يخرت دينه، إ

الدين يشء واإلميان يشء آخر.
الله سبحانه، هو رب العاملني وليس لدين دون آخر.

لذا...اإلنسانية هي الواحة الفسيحة التي تجمع كافة 
االديان يف بوتقة اإلميان بالله.

الواحــد... وهكذا يجب ان نكــون يف لبنان، ومن هذا 
املنطق كانت منهج اإلمام الصدر ومســريته التي كانت 

تجمع وال تفرق، تقرب وال تبعد، تقبل اآلخر وتتقبله.
ولو كان النائب املرحوم بيــار حلو حيا، لكان قال عن 

مسرية اإلمام وفكره الكثري.
التحية لك شيخ نا عىل هذه الصورة التي وضعتها 
عــىل صفحتك يف الوقت املناســب لتكــون عربة ملن ال 

يعرفون قيمة العيش الواحد...
أشــدد عىل كلمة العيش وليس التعايــش كام يحلو 

للبعض القول.
* * *

 القبل الثالث 

يروي املحامي حســني فياض، إنــه يف احدى زياراته 
اىل القاهرة كان يف اســتقباله احــد اصدقائه املحامني 
املرصيني، وعند وصوله سلم عليه صديقه املرصي وقبله 
قبلتني وهي عادة املرصيني، إال ان االســتاذ فياض قبله 

ثالث قبل وهي عادة اللبنانيني.
فسأله زميله املرصي ... ملاذا انتم يف لبنان تقبلون ثالث 
قبل؟ ونحن نقبل قبلتني، ول ال يحرج إخرتع له االستاذ 
فياض جوابا وقال ... كل قبلــة عندنا لها داللة ... ثالث 

قبل تعني الثالوث املقدس، االب، واإلبن، والروح القدس.

حـــــــفـــــــل تـــــقـــــلـــــيـــــد ايــــــــــفــــــــــان كـــــركـــــا
ــا مــــن رتـــبـــة فــــار ــيـ ــالـ ــطـ يـ وســــــام نــجــمــة 

ريحاً عن الذمة املالية  مد قدمت لـ »الدستوري« ت عبد ال
2: اقترا عام عن موازنة 22 تعميم لوزيرة ا

اء النفقات ل عام الرقمي و مشاريع منتجة وتعزيز ا
حكومة  يف  اإلعالم  وزيرة  قدمت 
منال  الدكتــورة  األعــامل  ترصيف 
عبد الصمد نجــد، اىل رئيس املجلس 
الدســتوري القايض طنوس مشلب 
ترصيحا عن الذمة املالية، اســتنادا 
 16 تاريخ   189 الرقــم  القانون  إىل 
ترشيــن األول 2020 املتعلق باإلثراء 
غري املرشوع، وذلك انطالقا من مبدأ 

النزاهة وأسس الشفافية. 
وزيرة  أصــدرت  ثانية،  جهة  من 
اإلعالم، تعميام يتعلق مبوازنة العام 
2022، طلبــت مبوجبــه أن تراعي 
التقشــف  حالة  الجديدة  املوازنــة 
الذي  والوضع  البالد  تعيشــها  التي 
يســتوجب التكاتف ملواجهة األزمة 
واإلجتامعية  واإلقتصاديــة  املالية 

والصحية املستجدة غري املسبوقة.
وقد ضمنت عبــد الصمد تعميمها 
تلتزم  »التــي  اإلعالم  وزارة  يــة  ر
التطوير وإعادة الهيكلة عرب اإلنتقال 
التقليدي  الرسمي  اإلعالم  مبنظومة 
وتفعيل  املدمج  العــام  اإلعالم  نحو 

عالم والتواصــل، وتعزيز  قانون حديــث ل
املعلومات،  اىل  الوصــول  الشــفافية وحق 
والتحول  اإلبتــكار  مجاالت  يف  والتوســع 
الرقمي. وعليــه طلبت إعداد مرشوع موازنة 
يــة الوزارة  العــام 2022 مبا يتالءم مع ر
واملســتجدات اإلقتصادية واملالية والصحية 

مع مراعاة النقاط الخمس التالية:
1 اقرتاح مشــاريع إصالحية وتطويرية 
مدروســة ومنتجة تتام مــع النموذج 
عالم العام وتلبي حاجات املجتمع  العرصي ل
السياســية  امليادين  شــتى  يف  ومتطلباته 
واإلقتصاديــة  والثقافيــة  واإلجتامعيــة 

والصحية وغريها.
2 إعــادة النظــر يف كل النفقات وإلغاء 

ورة  غري امللحة وغري املجديــة منها، مع 
االستخدام األمثل للموارد البرشية واملادية.

3 تخصيص حيز مهم لتعزيز املعلوماتية 
اإلعالمية  واملنصات  الرقمي  اإلعالم  وتطوير 

اإللكرتونية العائدة للوزارة.
4 تربيــر كل اعتــامد مطلــوب حتى لو 
الســابقة من  املوازنات  كان ملحوظــا يف 
خالل وضع األســباب املوجبة له، مع إيالء 
القصــوى وتحضريها  األهمية  املســتندات 

بعناية وإرفاقها باالقرتاح.
5 التزام مهلة نهاية شــهر نيسان املقبل 
إليداع الوزارة مرشوع املوازنة مع املســتندات 
املطلوبة أعاله حتى يتسنى دراسته ومناقشته 
وإحالته عىل وزارة املالية ضمن املهلة املحددة 

قانونا بنهاية شهر أيار املقبل«.

يا  ا جم ا ال وسام  ر د  ي تق ا ة ا س ا

باسم رئيس الجمهورية اإليطالية سريجيو 
ماتاريال، قلدت سفرية الجمهورية اإليطالية 
نيكوليتا بومبارديريي، إيفان كركال وســام 
نجمة إيطاليا مــن رتبة فارس، تقديراً ملزاياه 
الفنية املتميزة يف نرش ثقافة الرقص والباليه 
يف لبنان، ولربوز نفحــة فنية إيطالية يف 
اللوحــات الراقصة التــي تصممها وتنتجها 

رشكته.
وقالت »يرشفني ويــرّسين أن أرحب بكم 
جميًعا لالحتفال وتكريم أحد أبرز شخصيات 
الفنــون املرسحية يف لبنــان، أال وهو مدير 
مرسح كــركال للرقص، إيفــان كركال. يقام 
الحفل الليلة هنــا، يف هذا املرسح، ألنه يف 
هذا املرسح ومسريته وتاريخه ومعناه يكمن 
إيفان كركال  الجوهر واالســاس وراء تقليد 
وساما رفيعا من الجمهورية اإليطالية، ومن 
خالل منح إيفان كركال هذا الوســام، نقّدم 
ية مرسحه الخاص ورســالته  وســاما لر

ولنرش ثقافة الرقص املرسحي يف لبنان«.
أضافت »إن الفيديو واملشهد الراقص اللذان 
شاهدناهام خري شــهادة عىل مرشوع فني 
طويل األمد، عىل نجاح مستمر وعىل مرشوع 

حياة. كرّس إيفان كركال حياته ملواصلة حلم 
ومرشوع والده عبد الحليم كركال. قبل توليه 
زمام األمور يف الرشكة، أم إيفان سنوات 
ّى تعاونًا  عديدة يف إيطاليا وأوروبا، حيث 
واألوبرا  األفــالم  للغايــة مع مخرج  وثيًقا 
اإليطايل الشهري فرانكو زيفرييليل. ال حاجة 
زيفرييليل  عبقرية  عن  بالكالم  لالستفاضة 
الفريدة. متكن إيفان مبوهبته وشــغفه من 
كسب ثقة زيفرييليل وصداقته. عاش إيفان 
يف خالل هذه الســنوات يف بيئــة ثقافية 

إيطالية وأوروبية تجىّل أثرها يف أعامله. 
أن  التأكيد  الليلة  إيطاليــا  وتابعت »تعتزم 
نــرش الثقافة يف لبنــان ويف أي مكان آخر 
يجب أال يقترص عىل قلــة من الناس بل هو 
نشاط أسايس وقيمة روحية للمجتمع بأرسه 
وينبغي  واملصاعب.  األزمــات  يف  خصوصا 
ودعمها،  الثقافية  املؤسسات  عىل  املحافظة 
خصوصــا تلك التــي تتمتــع بتاريخ مميز 
ومرموق، ألنها تلعب دوًرا أساسًيا يف تثقيف 
األجيال الشابة ورسم مستقبل األمة. يف هذا 
الصدد، ال يجب أن نن الرقص والباليه يف 

اً ومستقبالً«. لبنان وإهاملهام حا

ندعو لتحر اليوم في طرابلس
: جمعية أولياء الطاب في الخار
ال بتطبي الدوالر الطالبي ال حلو 

أوضحت »الجمعية اللبنانية ألولياء الطالب يف الجامعات 
األجنبية«، يف بيان، أنها »نفذت اعتبارا من الساعة السابعة 
صباح أمس االول تحــركا احتجاجيا أمام مرصف لبنان يف 
الحمرا وعدد مــن مراكز املصارف الرئيســية التي ارتكبت 
أبشع جرمية منظمة بحق جيل من طالبنا بعد نهبها أموال 
الناس بالتواطؤ مع الفاسدين والتمنع عن تحويل املصاريف 
واالقســاط آلالف الطالب يف الخارج، مــا أدى إىل توجيه 
انذارات بالطرد لطالب يف جامعات بيالروســيا واوكرانيا 

بسبب عدم قدرة ذويهم عىل تحويل االقساط املستحقة«.
ووعدت الجمعيــة الطالب بـ »عدم تــرك هذه القضية 
املحقة والعادلة يف مهب األهواء السياسية والشخصية«، 
كــام أكدت أن »ال جرميــة متر من دون عقــاب وأن عدم 
تنفيذ مقتضيات القانون 193 يعتــرب جرمية بحق أبنائنا 

بانعكاساتها الكارثية عىل آالف الطالب وأهلهم«.
واعتربت أن »ال حلــول اال بتطبيق قانون الدوالر الطالبي 
وكل الطروحات األخرى كاللجــوء اىل القضاء ومحاوالت 
جمع التربعات وغريها تبقى آخــر الخيارات حتى ال نقول 
لزوم ما اليلزم واليشء الوحيد املطلوب من السلطات املعنية 
إلزام املصــارف تنفيذ القانون 193 ومحاســبة من يعرقل 

التنفيذ«.
ودعت الجمعية »أوليــاء الطالب اىل املزيد من التحركات 
ملواجهة املنظومــة املالية الفاســدة إلجبارها عىل تنفيذ 
قانــون الدوالر الطالبي«، مناشــدة األهايل »مشــاركتها 
تحركها الرمزي اليوم الخميس، التاســعة والنصف صباحا 

يف طرابلس، شارع املصارف«.

ي ا م ا اً عن ا مد تقدم  ت عبد ا

ــة للجيش ــســي ــرن ــف ال ــدة  ــ ــوح ــ ال ــن  ُمـــقـــدمـــة مـ ــة  ــم هــب ــّل ــس ت ــل  ــف ح
عرب  الجيش  قيادة  أعلنت 
»تويرت«عن  عىل  حســابها 
حفل تســلم عتاد عسكري 
أقيم قبل ظهر امس، يف لواء 
الدعم  فوج املضاد للدروع، 
الســلطات  من  هبة  مقدم 
اللبناين،  للجيش  الفرنسية 
يف حضــور نائــب رئيس 
العميــد  األركان للتجهيــز 
الركن زياد نرص ممثال قائد 
الجيش العامد جوزاف عون، 
يف  الفرنسية  والســفرية 
  Anne Grillo السيدة  لبنان 
الفرنيس  العسكري  وامللحق 
 Fabrice الركــن   العقيــد 
جانــب  إىل   ،CHAPELLE

عدد من الضباط. 
الركن  العميد  ســلم  وقد 
إىل  تذكاريا  درعــا  نــرص 

السفرية الفرنسية تقديرا لجهودها.
وكانت زارت ســفرية فرنســا يف لبنان آن غريو، الفوج 
املضاد للــدروع يف الجيش اللبناين يف الفياضية، وكان يف 
اســتقبالها نائب رئيس األركان للتجهيز ممثال قائد الجيش 
العميد الركن زياد نرص وقائد الفــوج املضاد للدروع العميد 
الركن أنيس الخوري، وذلك لتســليم هبة معدات عســكرية 

فرنسية.
وأشــار بيان للسفارة الفرنسية، اىل ان »الهبة التي تفوق 
قيمتها الـ 4.2 مليون يورو، تشــمل 50 محطة إطالق نار 
من طــراز ميالنو و100 كامريا مراقبــة وإطالق نار لييل، 

باإلضافة إىل املعدات ذات الصلة. ترتجم هذه الهبة االهتامم 
الكبري الذي توليه فرنســا لتطوير قــدرات الجيش اللبناين 
والتعاون العسكري، ال سيام تعزيز قدرات الجيش يف مجال 

مكافحة اإلرهاب«.
201، قدمت فرنســا  ولفــت البيان اىل أنــه »منذ العام 
للوحدات العســكرية اللبنانية معدات تبلغ قيمتها ما يقارب 
60 مليــون يورو. كام وفــرت التدريب ملئات مــن الكوادر 
العســكرية اللبنانية، أكان ذلك يف لبنان أو يف فرنسا. عىل 
مدى العامني املاضيني، طورت فرنسا تعاونا خاصا يف مجال 
مكافحة اإلرهاب واألمن البحري وتعليم اللغة الفرنسية يف 

املؤسسة العسكرية«.

ال ا



الخميس 1 نيسان 2021

ــــــــــــاد اقــــــــــــتــــــــــــ

للعمل بشكل  البنك  متاشــيا مع اســرتاتيجية 
اســتباقي يف الســوق لتلبية احتياجات العمالء 
ونظرا للوضع الحايل الذي مير به لبنان الذي فرض 
تخفيضا عىل ســقوفات اإلنفــاق الدويل لجميع 

البطاقات يف الخارج  
أطلق بنك اإلعتــامد اللبناين خدمة جديدة وهي 
 Internationalاألوىل من نوعها يف لبنان واملنطقة
Wallet أو املحفظة الدولية التي ســتمكّن حاميل 

البطاقات من اإلنفاق خارج لبنان. 
هذه امليزة املبتكــرة والفريدة من نوعها مجانية 
،تســمح للعمالء بإضافــة »محفظة دولية«عىل 
األمرييك  بالــدوالر  الحاليــة  االئتــامن  بطاقة 

جديدة  بأمــوال  ،وتحميلها 
واســتخدامها يف الخــارج 
دون قيــود أو عرب اإلنرتنت 
والرصافات األلية .يف موازاة 
حاميل  بإمكان  يزال  ،ال  ذلك 
البطاقة  استخدام  البطاقات 
نفسها يف متناول اليد محليا 
املحدد  اإلنفاق  لسقف  وفقا 

لبطاقاتهم. 
من خــالل بطاقة واحدة 
لحامــيل  فقط،ميكــن 
البطاقــات اإلنفــاق محليا 
املتــاح  الســقف  )حتــى 

لبطاقتهم( ودوليا
املســبق  رصيدهم  )حتى 
التعبئة( وتتبع نفقاتهم عرب 
رسالتنيSMS منفصلتني يتم 
SMS( تلقيهام عىل هواتفهم
 SMS للعمليــات املحليــة
الدوليــة( للعمليــات 
إلكرتوين حســاب  وكشف 
كشــف  (E - s t a t e m e n t
للعمليات  إلكرتوين  حساب 
يتم تســديده من  املحليــة 

بالدوالر األمرييك،وكشف  الجاري املحيل  الحساب 
حســاب إلكرتوين للعمليــات الدوليــة يتضمن 

تفاصيل اإلنفاق عىل املحفظة الدولية(.
رصحت الســيدة رندة بدير، نائــب املدير العام 
اإللكرتوين وتكنولوجيا  الدفع  ورئيس قسم حلول 
البطاقــات يف االئتــامن اللبناين:«مهمتنــا هي 
االستمرار يف تزويد عمالئنا بالحلول األكرث تقدما 
التي تلبي احتياجاتهــم وتلبي توقعاتهم  وابتكارا 

،السيام يف الوضع الحايل الذي مير به لبنان. 
نضع مصلحة العمالء يف محور أعاملنا  وهذا 
يعني توقّع احتياجــات عمالئنا من خالل تجربة 

فائقة الجودة وراحة أكرب« . 

 International« وأضافت الســيدة بدير:ميــزة
Wallet«هــي أن »بطاقة واحدة تُســتعمل لكافّة 
الحاجات«نظرا ألن هذه امليزة الفريدة تتيح لحاميل 
البطاقات اإلنفاق يف لبنان )باســتخدام بطاقتهم 
كاملعتاد( ويف الخارج )باستخدام املحفظة الدولية 
املرتبطة ببطاقتهم( واألهــم من ذلك ، أن أي مبلغ 
نقود مســبق التعبئة غريمستخدم سيظل متوفرا  

يف املحفظة الدولية الستخدامه يف أي وقت. 
سيســتمر حاملــو البطاقات يف دفع رســوم 
ومصاريــف بطاقتهــم مــن حســابهم املحيل 
واالســتفادة من جميع االمتيــازات املقدمة عىل 

بطاقتهم الحالية. 

< International Wallet  عتماد اللبناني <2CCARDS IN 1 خدمة جديدة من بنك ا

ــلـــف  مـ الحـــــــالـــــــة   : مـــــرتـــــضـــــى 
ــم الـــــى الـــنـــيـــابـــيـــة املــالــيــة  ــ ــدع ــ ال

ناشــد وزير الزراعة يف حكومة ترصيف األعامل عباس 
مرت وزير االقتصاد راوول نعمة »إحالة كامل ملف الدعم 
اىل النيابة العامة املالية حتى يتحمل كل من أخطأ مسؤوليته 

وتتم محاسبته«.
، خالل لقــاء مع رئيس مصلحة الزراعة يف  وقال مرت
محافظة بعلبــك  الهرمل الدكتور أكــرم وهبي واملوظفني 
يف مبنى املصلحة يف بعلبك: »أمــام واقع الضجيج وغياب 
الشكاوى الفعلية واملثبتة، نطلق هذا النداء بتحويل كامل ملف 
الدعــم إىل النيابة العامة املالية، بعــد تعهد جميع الرشكات 
املستوردة بالقيام بالتدقيق إن لزم األمر عىل نفقتها الخاصة، 

حتى يتحمل كل مرتكب مسؤوليته أمام القانون«.
وأردف: »أحببنــا أن نلتقي بكــم رئيس وموظفي مصلحة 
ساء الدوائر رغم جائحة كورونا، يف ظل الظروف  الزراعة ور
الصعبــة التي مير بها البلد، من وضــع اقتصادي يسء، إىل 
وضع مايل أسوأ، ووضع اجتامعي بدأ يتفاقم، ووضع مأزوم، 

وضائقة معيشية يعاين منها جميع اللبنانيني«.
وتابع: »أعلم كم عانينا يف وزارة الزراعة، ألنها عىل متاس 
مــع املزارعني ومع جميع املواطنــني، وحرصنا عىل املتابعة 
والعمل بشــفافية، وببذل مجهود كبري لخدمة الناس. وال بد 
من التنويه بعمل وجهود املوظفني الذين يتفانون يف عملهم 
انطالقا من حســهم الوطني واإلنساين واالجتامعي، رغم أن 
راتبهم مل يعد يكفيهم لخمسة أيام، وهم ال يتلقون أي حوافز، 

بل ينفذون املهام املطلوبة بسياراتهم الخاصة«.
واعــــترب مرتــ أن »الزراعــة باتت تشــكل العمود 
االقتصادي الوحيد يف البلد بعد انهيار كل االقتصادات األخرى، 
و حوايل 21 باملئة ســنة 2020، بفضل  ومتكنا من تحقيق 
ساء مصالح ودوائر  تضافر جهود الجميع، مديرين عامني ور
وموظفني، فكان الجميع عىل قدر املسؤولية لتطوير القطاع 

الزراعي«.
وأشار إىل أن »وزارة الزراعة ليس لديها صالحيات مراقبة 
األســعار ومكافحة االحتكار، ولكن وقفنا إىل جانب وزارة 
االقتصاد التي ال يوجد لديها ســوى عدد ضئيل من املراقبني. 
وبالنسبة إىل جشــع بعض التجار هناك تقصري من املواطن 
الذي يجد الخلل يف املتاجر بالنسبة للسلع املدعومة وال يبادر 
إىل تقديم الشــكوى ليصار إىل إحالتهــا إىل النيابة العامة 
: »تعودنا أن نعمل  املالية والقضاء املختــص«. وختم مرت
بشفافية ونكون فوق الشــبهات، لذا أدعو صديقي وزمييل 
وزير االقتصاد إىل إحالة كامل ملف الدعم إىل النيابة العامة 
املالية للتدقيق واملحاســبة، وإذا كان هناك أي خلل فليتحمل 

املسؤولية املرتكب وكل من أخطأ«.
بدوره نوه وهبي بـ »جهــود ومتابعة الوزير مرت لكل 
شــاردة وواردة، فهو عنــوان العطاء واإلخــالص والتفاين 

واملصداقية.

ــة مــاضــيــة فـــي هــدر ــدولـ صـــّبـــا : الـ
ــار ــ ـ ــ ــ ــن واملـ ــ ــيـ ــ ــودعـ ــ أمـــــــــوا املـ

أكد أمني الصندوق يف جمعيــة املصارف تنال الصّباح عرب 
»املركزية«، أن »الدولة ال تزال تستفحل يف هدر أموال املودعني 
واملصارف املوجودة يف مرصف لبنان من أجل متويل مافيات 
التهريب واالحتــكار التجاري، حتى وصلت إىل حّد طلب هدر 

االحتياطي اإللزامي، للغاية نفسها«.
أضاف: إذ بنا نراها اليوم تذهــب إىل ذّر الرماد يف العيون 
للمطالبة بتحويل الدوالر الطالبي عىل أســاس سعر الرصف 
الرســمي 1500 لرية، لتحويــر االنتباه عن هــدر أموالكم 
وودائعكم يا أهايل الطالب، من أجل دعم املافيات واالحتكار 
والتعويض عن فشل إدارة البالد. يف حني أن األجدى بها ومن 
واجبها الوطني لبناء مستقبل جديد، دعم هؤالء الطالب الذين 
يعلقون اآلمال عىل إعادة بناء هــذا الوطن بدل دعم مافيات 

التهريب ومحسوبياّت االحتكار التجاري.

رم مرت  ا

رأى املجلــس التنفيذي لالتحــاد العاميل 
العام أن »إمعان املنظومة السياسية  املالية 
يف التلكؤ يف تأليف حكومة إنقاذ ومواجهة 
واجبها األســايس يف وقف االنهيار والتفكك 
الذي يتعــرض له املجتمــع والوطن بعامله 
ا هو جرمية موصوفة يف حق  ومؤسساته، إ
السياسية  »القوى  محمالً  اللبنانيني«،  جميع 
املمســكة واملعنية بالقرار كامل املســؤولية 
عن امليض يف ارتكاب هذه الجرمية الخطرية 
إذ أن ســعر الــدوالر ارتفع عــرشة أضعاف، 
وفقدت األجــور يف القطاعني العام والخاص 
أكرث من %85 من قيمتها الرشائية، وارتفعت 
نســبة البطالة إىل أكرث من %60 يف مختلف 
القطاعات، وانهار القطاع التعليمي والصحي، 
باالضافــة إىل انهيار القطاعــات الصناعية 

والتجارية والزراعية واملالية واملرصفية«.
واعترب يف بيان بعد جلسة برئاسة بشارة 
األسمر وحضور األعضاء عرب تطبيق zoom أن 
»كل ذلك يحصل يف ظل تقاذف املســؤوليات 
بني هذه الجهــة أو تلك وتخيل هذه املنظومة 
عن واجباتها، بعدما أوصلت هي نفسها البالد 
وناسها إىل هذه الهاوية التي ال قاع لها، وأدت 
إىل الفلتــان القائم والجرائم املتنوعة من قتل 
ورسقــات منازل وســيارات ودراجات نارية 
وخالفات عــىل رشاء كيلو الســكر وغالون 
الزيت وارتفعت مع الدعم املزعوم أسعار ربطة 
الخبز وصفيحة البنزين واملازوت اىل الضعفني 

عىل سبيل املثال ال الحرص«.
وأضــاف »كل ذلــك ووزيــر الداخلية يف 
حكومة ترصيف األعامل يعلن تاليش األمن، 
ووزير الطاقة يؤكد دخول البالد يف الظلمة، 
ووزير االقتصــاد ال يوفر جهــداً يف خدمة 
االحتكارات، ولطاملا دعا االتحاد العاميل العام 

الدولة إىل العمل الجدي لفكفكة االحتكارات، 
ب املافيات املتمثلة بالوكاالت الحرصية،  و
وخصوصاً يف قطاعات اســترياد املحروقات 
والرشكات  الدول  من  مبارشة  والدواء  والقمح 
أو  أو تخزينها  التالعب بأسعارها  املعنية ملنع 
فاحشة غري رشعية،  أرباح  لتحقيق  تهريبها 

حتى أوصلت البالد إىل هذا املأزق الخطري«.
وتوقــف املجلس التنفيــذي »أمام التخبط 
يف إدارة لقــاح الكورونــا والبطء الشــديد 
واملستهجن يف تلقيح الناس، وخصوصاً منهم 
العامل واملوظفني بعد أو مــع الطاقم الطبي 
والتمرييض مع أن الدولة حصلت عىل هبات 

وقروض لدعمها يف مواجهة الجائحة«.
وأردف »املجلس التنفيذي وأسوة بكل بلدان 
العامل يطالــب بإعطاء اللقاحــات مجاناً أياً 
كانت مصادرها وأنواعها فهي املســؤولة أوالً 
وأخرياً عن خالص املجتمع من هذه الجائحة 
البيان الصادر عن  وهو يتبنى كامل مضمون 
هيئة املكتب يوم الثلثــاء املايض، كذلك النداء 
الذي أطلق بالرشاكة بني الهيئات االقتصادية 
واالتحاد العاميل العام يــوم األربعاء يف 24 
آذار الحايل. ويو هيئــة املكتب برضورة 
التواصــل مع خــرباء اقتصاديــني وماليني 
واجتامعيني للمشاركة يف وضع تصور واضح 
املطلوبة يف  والحلول  القامئة  ودقيق لألزمة 

مواجهتها«.
ودعا املجلــس التنفيــذي إىل االرساع يف 
»تأليف حكومة انقاذ، تعترب مدخالً أساســياً 
لبدء معالجة جدية وعمليــة ملظاهر األزمة 
كافة، وإطــالق جملة مــن التحركات ويف 
عام  اب وطني  إل املتدرجة  الدعوة  مقدمها 
من يوم واحد إىل يومني أو ثالثة تحت شعار 

»تأليف حكومة إنقاذ فوراً«.

سراع في تأليف الحكومة ضراب عام ل »العمالي« : 

أكد نقيب املقاولني مارون الحلو »ان رصخة 
قوى االنتــاج املمثلة بالهيئــات االقتصادية 
واالتحاد العاميل العام، وما تضمه من اصحاب 
العمــل والعاملــني يف مختلــف القطاعات 
ورية  والتجارية،  واإلنتاجية  اإلقتصادية 
وتندرج ضمن خطوات عديدة  اليوم،  ومحقة 
لجميــع الغيارى واملخلصــني املؤمتنني عىل 

الكيان والوجود وكرامة العيش«.
ورأى الحلو يف بيان: املأساة املستمرة أدت 
اىل انكشاف الشــعب اللبناين غذائياً، صحياً 
وحياتياً، وباتت كارثة حقيقية تّوجت بالهجرة 
س إنســانية  الكثيفة للشــباب والجوع وم
نشــهدها يوميــا كام ســاهم االحباط يف 
زعزعة قوى االنتاج الذين طاملا ُعرفوا باالرادة 
الصلبة والعزم والثقــة ببلدهم، وأصبح هؤأل 
إما عاطلني عن العمــل او رازحني تحت وطأة 

مشاكلهم املستعصية«.
ووّجه »نداءاً ملّحــاً اىل اإلرساع يف تأليف 
حكومة إنقــاذ تتمتع بالخربة والشــفافية 
والجــرأة واملصداقيــة، تدعمهــا كل الفئات 
اللبنانية وتكون عىل مســتوى االزمة، ليلقى 
لبنان دعم املجتمع العريب والدويل ويساعده 

عىل الخروج من هذا النفق املظلم«.
أضاف: لكن لألســف الشــديد ال يبدو ذلك 

ممكناً بســبب التجاذبات السياسية الداخلية 
والرصاعــات االقليمية والدوليــة التي متنع 

حدوث ذلك منذ ستة أشهر.
وقال: يبقى عىل قوى االنتاج ان تجد حلوالً 
مؤقتة لوقف االنهيار ومنها دعم االرس االكرث 
فقراً وتحسني اوضاع العاملني لديها واالتكال 
عىل الــذات للحفا عىل مــا تبقى من قدرة 

لالستمرار.
وتابع: عىل الصعيد العام لن تنتظم االمور 
إال مبعالجة جذرية تطاول االســس كالعمل 
عىل الحياد عن محــاور الرصاع يف املنطقة 
الكيان  لتثبيت  دويل  وامكانية عقد مؤمتــر 
اللبنــاين واصالح مؤسســات الدولــة. أما 
الخطوات املطلوبــة من الطبقة الحاكمة فال 
مجال لذكرها اليوم كون تلك الطبقة سقطت 
فعليــاً ومل يعد لديها أي رصيد لدى الشــعب، 
واألكيــد أن إرادة املواطنني ســتنترص حتامً 
بالتغيري الشــامل لكل الذين اوصلوا لبنان اىل 

هذا الوضع املأساوي.
وختم: إننا يف أمّس الحاجة اىل دعم الدول 
الصديقة والشقيقة واملجتمع الدويل الذي هو 
ايضاً مســؤول عام حل بالبلد بسبب اإلمعان 
يف حل االزمات االقليمية املتتالية عىل حساب 

لبنان.

ــي تــألــيــف ســـراع فـ ّ : لـــ ــ ــلـ ــداء ُمـ ــ ــي نـ ــو فـ ــحــل ال
السياسية ــات  ــجــاذب ــت ال ــف  وقـ ــرط  ـ ــاذ  ــق ن حــكــومــة 

زار وفــد يضــم ممثلني عن 
»اللقاء الدميوقراطي« و«الحزب 
التقدمي االشــرتايك« وجبهة 
التحــرر العامليــة املجلــس 
ترأسه  واالجتامعي  االقتصادي 
النائــب هــادي أبو الحســن 
مبشــاركة النائب أكرم شهيب 
وأعضاء  ومحمــد بصبــوص 
والجبهة  الحــزب  يف  قياديني 
واالتحاد العاميل العام، والتقى 
رئيسه شــارل عربيد بحضور 
املدير العام محمد ســيف الدين 

وعضو مكتب املجلس أنيس بوذياب.
وبحث املجتمعون مرشوع ورقة التوافقات 
حول إعــادة توجيه الدعم نحو مســتحقيه، 
املجلس ويســعى اىل  والــذي يســتضيفه 
تحقيقه بني كل من الوزارات املعنية واألحزاب 
السياسية والكتل الربملانية املختلفة والخرباء 

االقتصاديني واملنظامت الدولية املعنية.
وأعرب الوفد عن تأييده املستمر لعمل املجلس 
التخطيط  يف  ودوره  واالجتامعي  االقتصادي 
لسياسات اجتامعية دافعة للنمو االقتصادي، 
وتحدث باسمه أبو الحسن ليذكر بالجهود التي 
تعاون يف إطارها املجلس والحزب عام 2018 

القرتاح إجراءات ملعالجــة العجز يف املوازنة 
يومها، باإلضافة اىل اجراءات اقتصادية كانت 
لو طبقــت لتمنع البالد مــن الوصول إىل ما 

وصلت إليه، بحسب تعبريه بعد اللقاء.
وعقب االجتامع تحدث عربيد مؤكداً اهمية 
التعاون مع األحزاب والكتل لتحقيق توافقات 
حول الخطوات املتوجبة حالياً لوقف االنهيار 
وحامية أموال املودعني، بالتوازي مع التشديد 
عىل مســؤولية حامية املواطنــني الذين لن 
يســتطيعوا الصمود من دون تحمل أصحاب 
املسؤولية مســؤولياتهم. وشدد الجميع عىل 
األهمية الحيوية اليوم لتشكيل الحكومة فوراً، 

للبدء يف ورشة اإلصالح املطلوب.

ادي تراكي« و»اللقاء الديموقراطي« في املجلس االقت »اال

د و عربيد مع ا

نظمت ســفارة لبنان لدى فرنســا منتدى 
إفرتاضياً لدعم الصناعة اللبنانية مبشــاركة 
الراهنة  التحديات  مواجهة  بهدف  فرنســية 
واقتناص الفرص االســتثامرية الصائبة رغم 
املخاطر االقتصادية واملاليــة الراهنة. إفتتح 
املنتدى ســفري لبنان لدى فرنسا السيد رامي 
عــدوان وأدار النقاش الباحــث واملحلل فؤاد 

الخوري حلو.
كام شارك مدير عام وزارة الصناعة اللبنانية 
داين جدعون يف املنتدى وكانت له مداخلة يف 
الجلسة االفتتاحية بعد عرض متهيدي للملحق 
فرنســا  لدى  لبنان  االقتصادي يف ســفارة 
راشيل علم الدين. وساهمت يف إحياء النقاش 
غرف التجــارة والصناعة يف مختلف املناطق 
الفرنسّية والســيام غرفة الّتجارة والّصناعة 
يف باريس، غرفة الّتجارة العربّية الفرنسّية، 

الفرنســّية وتجمع  اللبنانية  التجارة  غرفة 
اللبنانية،  الفرنسّية   اإلقتصاديّة  املؤسسات 
وعرض املنتدى عدًدا مــن الصناعات الواعدة 
)الصناعة الغذائيــة، تجهيز املعدات، صناعة 
األدوية...( بالتعــاون مع جمعية الصناعيني 

اللبنانيني.
كــام كان الفًتــا مشــاركة مؤسســات 
الفرنســية COFACE و االستثامرات  تأمني 

 Cedar باإلضافة إىل صندوق ،Euler Hermes
Oxygen Fund املخصــص لدعــم القطــاع 
املشــاركون يف  وأجمع  لبنان.  الصناعي يف 
تحليلهم الواقعــي لألزمات التي يتخبط فيها 
لبنان عىل أن املرحلة بالرغم من دقتها مل تنل 
من إرادة مســتثمرين لبنانيني يبنون قصص 
نجاح يف بلد األرز ويعولون عىل اســتدامة 
التعاون بني القطاع الخاص يف لبنان وفرنسا.

ناعة بمشــــــاركة فرنســــــية فتراضي لدعم ال منتد 

جوزف فرح 

تحدث وزيــر املالية يف حكومة ترصيــف االعامل الدكتور 
غازي وزين خالل اجتامعه مع 

 وفد من جمعية االعالميني االقتصاديني برئاســة ســابني 
عويس عن امور مالية ومرصفية وعن التطورات يف مرشوع 
قانون املوازنة العامة للعام 2021 واســهب مبوضوع التدقيق 

الجنايئ ملرصف لبنان.
وأكد وزين خــالل االجتامع أن موضــوع الرواتب واألجور 
للقطاع العام مؤمن لعــام 2021. أما حول املنصة االلكرتونية 
التي أطلقها مرصف لبنان فأشــار وزين إىل أنها حل مؤقت ال 
ا الحل الدائم يكون من خالل  يعالج أزمة اللرية يف لبنــان وإ
تشــكيل حكومة  وما يرتافق معها من إصالحات ومفاوضات 

مع صندوق النقد الدويل.
بالنسية للمنصة االلكرتونية فاعتربها حال مؤقتا ومرحليا 

ورية لسببني : وظرفيا ولكنها  
-1تضبط التقلبات الحادة يف سعر رصف الدوالر وتخفف من 

االرتفاع غري املربر  له.
-2تضبط عمل الرصافني غري النظاميــني وتعيد العمل اىل 
الجهات النظاميــة كاملصارف ورصافة الدرجــة االوىل واذا 
الحظ مرصف لبنان اي تقلبات يف ســعر الرصف بطريقة غري 
مربرة يتدخل لضبط الســوق من خالل اموال الدعم مع العلم 
ان السياســة النقدية  ملرصف  لبنان ضبط الفائدة واليوم هذا 
املوضوع غري مطروح الن اغلبية املصارف ال تعطي فوائد او يف 
احســن االحوال تكون الفائدة واحدا او 2 يف املئة وثانيا ضخ 
السيولة وثالثا ضبط الكتلة النقدية باللرية اذ انها اليوم تتجاوز 
35 تريليــون لرية وقد قرر مرصف لبنان عــدم ضخ اي اموال 
باللرية )كاش( .باالضافة اىل تنظيم عمل الصريفة من ســوق 

غري نظامية اىل سوق نظامية.
واعلن وزين ان حاكم مرصف لبنــان ابلغه ان موعد افتتاح 
املنصة هو يف 16 نيســان الجاري لكنه اعترب ان الحل الشامل 
لالســتقرار النقدي هو يف تشــكيل حكومــة ترتافق معها 

االصالحات عىل صعيد املالية العامة والنظام املرصيف وقطاع 
الكهربــاء واالتصاالت وغريها ويواكب ذلك بدء املفاوضات مع 

صندوق النقد الدويل والدعم الخارجي.
اما بالنســبة ملرشوع املوازنة فقد اكد وزين ان املالحظات 
التي ارسلها الوزراء اخذتها وزارة املالية بعني االعتبار مع العلم 
ان عنوان املوازنــة هو اجتامعي وصحي مذكرا ان 70 يف املئة 
من الشــعب اللبناين اصبح عىل خط الفقر بينام االمم املتحدة 

حددته بـ 75 يف املئة.
يبية معتربا ان  واكد وزين ان املوازنة ال تضــم اجراءات 
يبة التضامن االجتامعي تدر عىل املوازنة 1200 مليار .كام 
تم االخــذ مبالحظات النقابات وان  جمعيــة املصارف وعدت 
بدراسة ستقدم له قريبا مع العلم يقول وزين ان فوائد الودائع 
يف العام 2019 كانت بحــدود ال 12 مليار دوالر واليوم هناك 

توفري للمصارف يف هذا املوضوع.
اما بالنســبة للنفقات يف املوازنة فقد اكد وزين ان النفقات 
الثابتة املرتبطة بســعر 1500 للدوالر هــي بحدود ال 80 يف 
املئة والنفقات املتغرية املرتيطة بتغري ســعر رصف اللرية هي 
بحدود ال20 يف املئة وقد زدنا بــني ال 800 و1000مليار لرية 

عىل النفقات املتغرية غري الثابتــة )التغذية للجيش الصيانة 
االستشفاء القرطاسية (اما بالنسية للمحروقات فقد كانت 50 
يف املئة متغرية و50 يف املئة مدعومة وكذلك االدوية .ويضيف 
ســل املوازنة منقحة اىل  وزين خالل اســبوعني من االن س
رئاســة الحكومة حيث وعدين رئيــس الحكومة بدعوة اىل 
جلسة ملجلس الوزراء حيث ستناقش وتقر وتحال اىل مجلس 

النواب لدراستها.
وتحدث وزين عــن الدعم والكلفة املرتفعــة معتربا انه ال 
امكانية ان يستمر الن كلفة الدعم  سنويا هي 6 مليارات دوالر 
اي 500 ىمليون دوالر شهريا وهناك 900 مليون دوالر للدولة 
التي تنفقها بالعملة الرصعبة عىل رواتب السفراء يف الخارج 
وميكن تخفيضها اىل 600 مليون دوالر فاذا استمر الدعم  فان 
ال 16 مليار دوالر تتبخر خالل سنتني وبضعة اشهر وبالتايل 
فان قرار ترشــيد الدعم مرتبط مبــارشة بالبطاقة التمويلية 
خصوصا ان هناك 800 الف عائلة تحتاج اىل هذه البطاقة ومن 
الرضوري االرساع يف انجاز البطاقــة وكل تاخري يحمل البلد 
كلفة اضافية وان تطبيق هذه البطاقة يخفف الدعم الســنوي 

مبقدار 50 يف املئة.
وتحدث وزين عن التاخري يف البدء بالتحقيق الجنايئ فاعترب 
ان رشكة الفايزر كانت قد راسلت عربي مرصف لبنان مبستندات 
تشكل 58 يف املئة لن يرد عيها املرصف الذي رصح بوضوح ان 
املستندات التي ارسلها  تشكل 42 يف املئة من اجاميل املستندات 
املطلوبة هي ضمن الرسية املرصفية ومبا ان الرسية املرصفية 
قد رفعت فيفرتض من مرصف لبنان ارسال الـ 58 يف املئة من 
املستندات املطلوبة ولغاية االن ما زلنا ننتظر منذ كانون الثاين 

املايض. 
ويف ما خص املوازنة شدد وزين عىل أنها تركز عىل هدفني 
األول اجتامعي صحي والثاين لدعم املؤسســات االقتصادية 

يبية. مشرياً إىل أنها مل تتضمن أي إجراءات 
واكد وزين يف نهاية حديثه انــه يتمنى العودة اىل ما كان 
عليه قبــل ان يصبح وزيرا معتربا انه لــن يعود يف مثل هذه 

الظروف التي نعيشها.

ــة االلــكــتــرونــيــة والــتــحــقــيــ الــجــنــائــي : ــ ــة والـــدعـــم واملــن ــوازنـ ــث عــن املـ ــي فــي حــدي ــ وزن
يرة قت وال يعال ازمة الليرة زدنا 1200 مليار ليرة ..على النفقات املت ة االلكترونية حل م املن

يد الدعم مرتبط بالبطاقة  »املركزي« لم يرّد بعد على 58 من املستندات املطلوبة للتدقي الجنائي  وتر

اد ت عالمي ا د ا جمعي ا ت و 



ــات ــيـ دولـ ــات   ــيـ ــربـ عـ
الخميس 1 نيسان 2021

»داعــــــشــــــيــــــاً« تــــنــــقــــل   مـــــيـــــركـــــيـــــة  ا الــــــــقــــــــوات 
ــة ــحــســك ــف ال ــ ــري ــ ــا ب ــهـ ــدة لـ ــ ــاعـ ــ لــــــى قـ ــو  ــ ــهـ ــ ــن مـــخـــيـــم الـ ــ مـ

ــرد ــال ــومــاســيــيــن روســيــيــن ومــوســكــو تــتــوّعــد ب ــل رومــــا تــطــرد دب

الــــــــســــــــفــــــــارة الــــــــروســــــــيــــــــة فـــــــــي أوســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا:
ــر ــفـ ـ ــ ــر الــــعــــقــــوبــــات الـــــجـــــديـــــدة يـــمـــيـــل الـــــــى الـ ــ ــي ــ ــأث ــ ت

ــرعــي ــر  ــيـ ـ ــر  ــاجـ ــهـ ــون مـ ــيـ ــلـ ــف مـ ـ ــ ــر مــــن نـ ــ ــث ــ تـــركـــيـــا: أك
قتة امل للحماية  خــاضــعــون  ســـوري  مــايــيــن  و    2 ـــ  الـ مــنــذ 

ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ نسـ ــــوق ا ــ ــ ــ ــ ــ ــــن حقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد بالدفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنطن تتعّهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ وا
ــركائها« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم »حتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي العالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا كان فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أينمـ

الكرمليــــن يكشــــف تفاصيــــل الحديث بيــــن بوتين وميــــركل وماكرون

ــر ــ ــج ــ ــي ــ ــن ــ ــــــلــــــة فـــــــــي ال مـــــــحـــــــاولـــــــة انـــــــــقـــــــــاب فــــــا

ــنــيــل – 2» ــقــان »نـــســـور ال ــطــل ــودانـــي يُ ــسـ ـــري والـ الــجــيــشــان املـــ

أن  ذكرت وكالة »ســانا« 
 40 نقلت  األمريكية  القوات 
إرهابيــا مــن »داعش« من 
سجن الهول إىل قاعدتها يف 
ريف الحسكة شامل سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر 
مروحيات  »ثالث  أن  محلية 
االحتالل  لقوات  عســكرية 
ثالث  ترافقهــا  األمــرييك 
هبطت  قتاليــة  حوامــات 
مســاء أمــس يف قاعــدة 
الشدادي وكانت تقل نحو 40 
)داعش(  تنظيم  من  إرهابيا 
الهول«  سجن  من  نقلهم  تم 

يف ريف الحسكة.
وأوضحــت أنه »عرف من 
نقلهم..  تم  الذين  اإلرهابيني 
زياد  العراقيان  اإلرهابيــان 

إدريس املدعو أبو ســيف العراقي من مواليد عام 1980 وكان 
مسؤوال عام يســمى »الحسبة« يف املوصل وبعدها عمل يف 
 19 دير الزور واإلرهايب نجدت مســعود رضــا من مواليد 9
وامللقب بـ »أيب بكــر الفرايت« وكان مســؤوال عن عمليات 

االقتحام يف دير الزور«.

يذكر أن قوات »األسايش« الكردية أعلنت بدء عملية أمنية 
واســعة يف مخيم الهول رشق الحســكة، يف 28 من الشهر 
الجاري، ويف اليوم ذاته أعلنت اعتقال 9 من تنظيم »داعش« 
قالت إن بينهم »أبو ســعد العراق« ووصفتــه بأنه أحد قادة 
التنظيم وأنه عمل لفرتة طويلة عىل تجنيد األشخاص ملصلحة 

التنظيم.

أعلنت الحكومــة اإليطالية 
عن طردها اثنني من أفراد البعثة 
الدبلوماســية الروسية لديها، 
عــىل خلفية حادثــة توقيف 
»التجسس  بتهمة  شــخصني 

لصالح موسكو«.
وكتــب وزيــر الخارجيــة 
اإليطايل لويجي دي مايو امس، 
عىل صفحته يف »فيســبوك«، 
أن الجانب اإليطايل سلم السفري 
الــرويس لدى روما ســريغي 
إىل  اســتدعائه  خالل  رازوف، 
الوزارة، »رسالة احتجاج شديد« 
مســؤولني  طرد  بقرار  وأبلغه 
روسيني فورا بدعوى تورطهام 
»حادث  بـــ  وصفه  تم  ما  يف 

خطري للغاية«.
من جانبها، أعربت الخارجية 

الروسية عن أسفها إزاء اإلجراء اإليطايل، مضيفة أن هذه الخطوة ال 
تتوافق مع مستوى العالقات الثنائية بني الدولتني.

ولفتت الوزارة إىل أن العمل جار حاليا للكشــف عن مالبســات 
الحادث، وأن موسكو ستعلن الحقا عن خطوات رد محتملة يف هذا 

الصدد.
ويأيت ذلك عىل خلفيــة إعالن قوات الــدرك الوطني اإليطالية 
»كارابينيريي« يف وقت سابق من اليوم عن توقيف قبطان فرقاطة 
تابعة للبحرية اإليطالية وضابط رويس يعمل بسفارة موسكو يف 
روما، مشرية إىل أن أولهام سلم إىل اآلخر وثائق رسية مقابل مبلغ 

مايل.

وأكدت سفارة موسكو لدى روما، أن السلطات اإليطالية أوقفت 
أمس االول املوظفني يف فريق امللحق العسكري الرويس، مبدية أملها 

يف أال تنعكس هذه التطورات عىل العالقات بني الدولتني.
بدوره، أعرب الكرملني عن أمله يف أال تترضر العالقات بني موسكو 

وروما، جراء قرار الطرد.
ورصح املتحدث باســم الرئاســة الروســية دميرتي بيسكوف 
للصحفيني امس، بأن الجانــب الرويس ال ميلك حتى اآلن معلومات 
عن أســباب ومالبســات توقيف ضابط من فريق امللحق العسكري 
الــرويس يف روما، مضيفاً »عىل أي حــال، نأمل يف الحفا عىل 
اإليطالية  الطابع اإليجايب والبناء الذي تتمتع به العالقات الروسية

واستمراره«.

أعلنت السفارة الروسية لدى أسرتاليا، أن سبب 
العقوبات التي فرضتها أســرتاليا عىل روســيا 
ليســت لها صلة بالقرم والعالقات الثنائية مع 
موسكو، مشرية إىل أن تأثريها العميل »سيميل 

إىل الصفر«.
وجاء يف بيان نرش عىل موقع السفارة امس: 
»من املفهــوم أن رشكائنا األســرتاليني فرضوا 
عقوبات جديدة عىل روســيا ألســباب ال صلة 
لها بالوضع حول القــرم وأوكرانيا أو العالقات 
الثنائية بني أسرتاليا وروسيا. كام من الواضح أن 
التأثري العميل لهذه العقوبات مثل كل العقوبات 

السابقة مييل إىل الصفر«.
أضاف »انضمت أسرتاليا من جديد إىل صفوف 
الــدول التي تفرض عقوبــات غري رشعية عىل 
املواطنني الروس والرشكات الروســية بســبب 

انضامم القرم إىل روسيا«.
وتابع: »لســوء الحظ فإن األسرتاليني الذي يقيمون عاليا 
اســتقاللهم ولن يتخلوا عــن حقهم يف أن يقــرروا كيف 
يعيشــون، وجدوا أنفســهم من جديد مع مــن يحاول عىل 
مدى 8 ســنوات إجبار سكان القرم عىل التخيل عىل خيارهم 
الدميقراطي الحر. ومن املهم أن كانبــريا التي تدين األعامل 

الروســية لتطوير البنيــة التحتية لشــبه الجزيرة لصالح 
نسانية لخنق سكان  سكانها، »ال تالحظ محاوالت كييف ال
القرم بالحصار املايئ. ومع ذلك رمبا ليس من الســهل تحليل 
الوضع يف مثل هذه املنطقة البعيدة عن اســرتاليا بشــكل 
مســتقل. ومن األسهل اســتخدام االعتقادات الجاهزة حول 

»الضم« والتدخل« بال تفكري«.

اعلنت الداخليــة الرتكية، امس، أن عــدد املهاجرين غري 
النظاميني الذين تم ضبطهم منذ مطلع 2019 قارب عىل 600 

ألف مهاجر.
الداخلية الرتيك ســليامن صويلو، أن »عدد  وكشف وزير 
املهاجرين غري النظاميــني الذين تم ضبطهم عام 2019، بلغ 
454 ألفا و662 شــخصا، وأن عدد املهاجرين املضبوطني يف 
العام 2020، رغم انتشار جائحة كورونا، بلغ 122 ألفا و302 
شخص، ذاكرا أن »عدد السوريني الخاضعني للحامية املؤقتة 
8 شخصا«. يف تركيا بلغ حتى اليوم، 3 ماليني و664 ألفا و3

ولفت صويلو إىل أنــه تم »ترحيل 103 آالف و585 مهاجرا 
3 يف 2020، يف حني  غري نظامــي يف 2019، و41 ألفا و9
جرى ترحيل 9 آالف و369 شــخصا منذ بداية العام الجاري«، 
موضحا أن تركيا هي البلد األكرث استقباال لالجئني يف العامل، 

حيث انها محاطة مبناطق تشهد رصاعات.
وأشــار صويلو إىل أن »العامل يواجه أزمــة الهجرة التي 
تكثفت منــذ عام 2011، ليــس فقط من ســوريا، بل أيضا 
من إفريقيا والرشق األوســط وأمــريكا الجنوبية«، الفتا إىل 
»املعاملة غري اإلنسانية التي متارســها اليونان بحق طالبي 

اللجوء، وأن ازدواجية املعايري التي تنتهجها أثينا تتســبب يف 
موت اإلنسانية«.

أضاف أن تركيا مل تحدد سياسات الهجرة وفقا لدوافعها 
ومعتقداتها  لقيمهــا  وفقا  بل  والسياســية،  االقتصادية 
املمتدة منذ ألفني و200 عــام، موضحا أن »بالده احتضنت 
أناســا عاشــوا معها عرب التاريخ بعالقات قرابة وروابط 
دينية وثقافية، ومل تدر ظهرها، وأنها مل تخن اإلنســانية 

كام فعل الغرب«.

تعهدت الخارجية األمريكية بـ«الدفاع عن حقوق اإلنسان 
يف العامل أينام كان، حتى لدى رشكاء واشنطن«، معربة عن 
يستمر  الذي  العامل،  اإلنسان يف  أسفها حول »وضع حقوق 

.» بالسري باالتجاه الخاط
حول  الخارجية  لوزارة  السنوي  التقرير  تقدميه  وخالل 
أوضاع حقوق اإلنسان يف العامل، رصح الوزير أنتوين بلينكن، 
قائال: »سنستخدم كل أدوات دبلوماسيتنا للدفاع عن حقوق 
االنتهاكات«، مشددا عىل  يرتكبون  الذين  اإلنسان ومحاسبة 
أن »إدارة الرئيس، جو بايدن، ستعرتض عىل انتهاكات حقوق 
املسؤولني  لكون  تهتم  أن  دون  ومن  حصلت،  أينام  اإلنسان 

عنها أخصاما أو رشكاء«.
عن  للدفاع  دبلوماسيتنا  أدوات  جميع  »سنستخدم  وتابع: 
وسنسعى  االنتهاكات«،  مرتكبي  ومحاسبة  اإلنسان  حقوق 

دامئا للقيام بأعامل بتناغم مع حلفائنا«.
وأسف بلينكن ألنه »يف السنوات األخرية غالبا ما مل يسمع 
املدافعون عن حقوق اإلنسان سوى الصمت«، يف إشارة  منا 

بومبيو،  مايك  سلفه،  انتهجها  التي  الخارجية  السياسة  إىل 

مؤكدا أن هذه الصفحة طويت ألن الواليات املتحدة »لن تبقى 

صامتة«، وفق وكالة »فرانس برس«.

قال املتحدث باسم الرئاســة الروسية دميرتي بيسكوف، 
إن املحادثات بني الرئيس فالدميــري بوتني ونظريه الفرنيس 

إميانويل ماكرون، مل تكن بديال لرباعية النورمادي.
وذكر بيسكوف، للصحفيني، أن مجموعة املوضوعات التي 
تــم بحثها خالل املحادثات التي جرت عن بعد، كانت أوســع 
بكثري من أوكرانيا، عىل الرغم من مناقشــة الوضع يف هذه 

الدولة، بالتفصيل.
ونوه بيســكوف، بأنه مل يتم تحديد أية »خطوط حمراء« 
خاصة بدونباس خالل املحادثات، ألن هذه الخطوط معروفة، 
لذلك دار الحديث فقط عن عدم وجــود بديل لتنفيذ اتفاقات 

مينسك.

 رئيسا االركان الرويس واالمرييك 

مــن جهة ثانية، أعلنت موســكو أن رئيس األركان العامة 
للقوات املسلحة الروســية فالريي غرياسيموف، أجرى امس 
اتصــاال هاتفيا مع رئيس هيئة األركان املشــرتكة األمريكية 

مارك مييل.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية يف بيان لها، أن املكاملة جرت 
امس، مببادرة من الجانب االمرييك، مضيفة ان غرياسيموف 
ومييل بحثا خاللها »مسائل ذات اهتامم مشرتك«، دون تقديم 

املزيد من التفاصيل.

الفروف يعلق عىل فكرة إنشاء ناتو رشق أوسطي وآسيوي
اىل ذلــك، قال وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف، 
معلقا عــىل وجود اتجاهات، نحو تأســيس حلف للناتو يف 

الرشق األوسط، ويف آسيا، إن الحلف املوجود »يكفي«.
أضاف الفروف، يف جلسة لنادي »فالداي« خاصة بالرشق 
األوسط: »آمل فعال يف أن ترتاجع شدة العداء إليران، وتفسح 
املجال للفكر السليم، وأن تندثر يف املايض األفكار مثل إنشاء 
حلف شــامل األطليس يف الرشق األوسط، ألن الناتو املوجود 

يكفي يف مكانه الحايل«.

ذكــرت وكالــة »فرانس 
برس« نقال عن مصادر أمنية 
يف النيجر، أن مجموعة من 
العســكريني حاولــت فجر 
لكنها  انقــالب  تنفيذ  امس 

فشلت.
وحســب املصــادر، فقد 
حاولت مجموعة من الجنود 
الرئايس  القــرص  اقتحــام 
لكن  نيامي،  العاصمــة  يف 
لهم  الرئايس تصدى  الحرس 
من  االقرتاب  مــن  ومنعهم 

القرص.
أضاف املصدر، أنه تم اعتقال العســكريني الذين قادوا هذه 

املحاولة االنقالبية الفاشلة.
ويف وقت ســابق، ذكرت وكاالت أنبــاء أن دوي إطالق نار 
كثيف ســمع قرب مقر رئاسة النيجر يف الساعات األوىل من 
الصباح، وذلك قبل يومني من أداء الرئيس املنتخب محمد بازوم 

اليمني.
ويف وقــت الحق، قالــت حكومة النيجــر »إن وحدة من 

الجيش حاولت الســيطرة عىل القرص الرئايس الليلة املاضية 

يف محاولة لالنقالب، لكن تم صدها واعتقلت السلطات عددا 

من األشــخاص، وال تزال تبحث عن آخريــن »واملوقف تحت 

السيطرة«.

ونقلت وكالة »رويرتز« عن مصادر أمنية أن املهاجمني من 

قاعدة جوية قريبة وفروا بعد أن تصدى لهم الحرس الرئايس 

بقصف مدفعي وإطالق نار كثيف.

أعلنت القوات املسلحة املرصية تنفيذ فعاليات التدريب 
الجوي املشــرتك مع القوات الســودانية )نسور النيل  
2(، والتي تجرى فعالياته حاليــا بقاعدة مروى الجوية 

بالسودان.
وأوضحت القوات املسلحة املرصية أنه »نفذت القوات 
املشــاركة بالتدريب عددا من األنشطة التدريبية املكثفة 
بدأت مراحلها األوىل بإجراءات التلقني وأســلوب تنظيم 
التعاون لتوحيد املفاهيم وصقل املهارات إلدارة العمليات 
الجوية املشرتكة بكفاءة عالية، فضال عىل تنفيذ العديد 
من الطلعات املشرتكة ملهاجمة األهداف املعادية وحامية 
األهــداف الحيوية مبشــاركة مجموعة مــن املقاتالت 

املتعددة املهام«.
كام واصلت عنــارص قوات الصاعقة لــكال الجانبني 
التدريب عىل أعامل االقتحام وعمليات اإلخفاء والتمويه 

لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمى 
املختلفة.

كام تفقــد الفريق أول ركن محمد عثامن الحســني رئيس 
هيئة األركان للقوات املسلحة السودانية القوات املشاركة  
التدريب واستمع لعرض مللخص مراحل التدريب وقام مبتابعة 

سري الطلعات الجوية وأعامل التدريب بالجو، وأشاد مبا ملسه 
من تناغم واضح  األداء بني القوات املشاركة من الجانبني.

ويهدف التدريب إىل تحقيق أقىص استفادة ممكنة للعنارص 
املشاركة يف التخطيط والتنفيذ إلدارة العمليات الجوية وقياس 
مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشرتكة عىل 

األهداف املختلفة.

ليبيا ــرب  لحفتر  املوالية  الــقــوات  عناصر  مــن   2 ســرا  طــاق 
أطلقت السلطات األمنية يف مدينة الزاوية غرب ليبيا امس، 
رساح 120 من عنارص القوات املوالية للمشري خليفة حفرت، 

كان قد تم أرسهم قبل عامني غرب طرابلس.
وحرض عملية إطالق رساحهم رئيس املجلس األعىل للدولة 
خالد املرشي، ونائب رئيــس املجلس الرئايس عبد الله الاليف 
وعدد من مســؤويل »حكومة الوحــدة الوطنية« التي تولت 
مهامها برئاسة عبد الحميد الدبيبة يف آذار الجاري بعد حوار 

سيايس أرشفت عليه األمم املتحدة.
وظهــر العرشات من العنارص املفــرج عنهم بلباس أبيض 
داخل ملعب صغري لكرة القــدم مالصق ألحد املقرات األمنية 
يف مدينة الزاوية الســاحلية، وكانــوا محاطني برجال أمن 

مسلحني.
وأثنــى عبدالله الــاليف عىل ما وصفه مببــادرة »الصلح 
والتســامح« الهادفة إىل ميض الليبيني قدما يف »املصالحة 

الوطنية«.

 10 وينتمي العنارص الذين أطلــق رساحهم إىل »الكتيبة 
 مشــاة« التابعة لـ »الجيش الوطني الليبي« التابع للمشري 
حفرت، وكان قد قبض عليهم مطلع نيسان عام 2019، مع بدء 
هذه القوات هجوما للســيطرة عىل العاصمة طرابلس، مقر 

حكومة الوفاق الوطني الحاكمة حينها.
وأوقفوا بحســب تقارير بالقرب من مدينــة الزاوية )45 
كلم غرب طرابلــس(، وتم تجريدهم »من كامل ســالحهم« 

واحتجازهم يف املدينة.
وتكــررت »عمليات تبــادل األرسى« وإطالق رساحهم بني 
السلطات األمنية يف غرب ليبيا وقوات املشري حفرت مبوجب 
اتفاق لوقف إطــالق النار تم توقيعه بــني طريف النزاع يف 

أكتوبر املايض، وينص عىل تبادل املحتجزين دون قيود.
وينتظر مــن الحكومة الجديدة توحيد مؤسســات الدولة 
واإلرشاف عىل املرحلــة االنتقالية إىل حني حلول االنتخابات 

املرتقبة يف 24 كانون االول املقبل.

ــة مــحــســومــة ــضــي ــد ق ــقـ ــالـ ــارة لـــنـــا بـ ــ ــف ــا ســ ــتـ ــتـ كـــوســـوفـــو: افـ
قالت دونيكا غريفاال وزيرة خارجية كوسوفو الجديدة، 
»قضية  القدس  يف  بالدها  سفارة  افتتاح  تعترب  إنها 
يف  الدخول  نستطيع  ال  »أننا  إىل  مشرية  محسومة«، 

مغامرات دبلوماسية«.
وخالل مقابلة حول الضغط الذي مارسه الرئيس الرتيك 
رجب طيب أردوغان عىل حكومة كوسوفو الجديدة إلعادة 
النظر يف افتتاح السفارة يف القدس مؤخرا، قالت غريفاال: 
أن قضية سفارتنا يف إرسائيل قضية محسومة.  »أعتقد 
يف  الدخول  نستطيع  ال  ألننا  محسومة؟  قضية  هي  ملاذا 

انتهت  قضية  يف  النظر  إلعادة  دبلوماسية  مغامرات 
بالفعل«.

وأشارت غريفاال إىل رغبة كوسوفو يف تعزيز عالقاتها 
مع إرسائيل، لكنها تسعى يف الوقت ذاته إىل بناء »صداقة 

وعالقات جيدة مع السلطات الفلسطينية«.
مع  دبلوماسية  عالقات  أقامت  كوسوفو  أن  يذكر 
سابق  وقت  يف  وأصبحت  شباط،  من  األول  يف  إرسائيل 
أغلبية  ذات  دولة  وأول  أوروبية  دولة  أول  الشهر  هذا  من 

مسلمة تفتتح سفارة يف الجزء الغريب من القدس.
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ريـــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــة
الخميس 1 نيسان 2021

ينظــم االتحــاد اللبناين للتنــس »دورة 
تدريبيــة« للراغبــني بالدخــول اىل عــامل 
دورة تحضرياً  التدريب وســتكون مبثابــة 
لالنخراط يف دورة مدربني )مســتوى أول( 
يف حال نجاحهم. وســتقام الدورة يف 6 و 
التابع  التنس  و8 نيســان 2021 عىل ملعب 
لنادي االنرتانيك الكائن يف ســنرت دمريجيان 
التسجيل للذكور  )النقاش(. وانطلقت عملية 
واالناث عىل اال يســمح لتحت الـ 16 ســنة 
باملشــاركة يف الدورة التدريبية كام أن عدد 
املشــاركني محدود عىل ان تكون آخر مهلة 

محددة للمشاركة السبت 3 نيسان 2021.
يحا يف الدورة املحا واملدرب ريشار 
الحاج )مســتوى ثاين( وستتضمن الدروس 
النظرية )نســبتها 25 يف املئة( والتطبيقية 
)نســبتها 5 يف املئة( مــع امتحان خطي 
وتطبيقي. ويف ختام الدورة، سيحصل جميع 
الحفل  املشاركني عىل شهادة مشاركة خالل 
بحيث ســيوّزع رئيس االتحاد أوليفر فيصل 
الشــهادات عىل املشاركني.  وأعضاء االتحاد 
اما الناجحــني يف الدورة فيتســلموا الحقاً 
شــهاداتهم بعد صــدور النتائج الرســمية 

املبتدئني  وســيحق لهم خوض غامر تدريب 
الراغبني مبامرســة اللعبة .وتتضمن الدورة 
كافة األســاليب التدريبية املعتمدة يف لعبة 
التنس. يشــار اىل أن اجراءات وقاية صارمة 
من وباء »كورونا« ســتتخذ خالل الدورة من 

قبل اتحاد اللعبة.
للتسجيل االتصال بالحكم الدويل طانيوس 

كنعان عىل الرقم: 03824901.

را اتحاد اللعبة دورة تدريبية في التنس تحت ا

تن بنا  اد ا ت شعار ا

بحضــور رئيــس اإلتحاد اللبنــاين للكرة 
الطائرة وليــد القاصوف واألمني العام عصام 
أبو جودة ومديــر املنتخبات الوطنية  الدكتور 
لالتحاد  التنفيــذي  واملديــر  مــو  إييل 
اميــل جبــور، عقدت لجنة الكــرة الطائرة 
الشاطئية جلستها العادية االوىل عن  طريق 
 ZOOM النظام اإللكرتوين املــريئ عــن بعد
التباعد  عامــل  عــىل  MEETING حرصــاً 
»كورونا« ،  وبــاء  من  للوقايــة  االجتامعي 
برئاسة رئيس اللجنة  اييل ايب شديد و حضور 
األعضاء : نائب الرئيس أدهم محسن  املقرر 
منري شــاهني  وليم األســمر  إييل النار  
عّباس كعيك  رودولف زينون  عبدالله غوش 
 غازي فنج و تغّيب بعذر عّباس كعيك بداعي 

السفر.
افتتــح رئيس اإلتحــاد الجلســة مرحباً 
لية  و ملســؤ با للجنة  ا مهنئا  ر  لحضو با
النجــاح  للجميــع  متمنيــاً  الجديــدة 
اللجنة  دعم  مبهمتهم الصعبة مؤكدا دعمه و 
اللجنة  أن تحقق  اإلدارية لالتحاد ، كام متنى 
الهدف املنشود و هو تنظيم اللعبة عىل صعيد 
لبنان بتنسيق كافة البطوالت وترتيب جداولها 
بني املالعب املعتمدة مــن قبل األكادمييات و 
آمال  كافة  الوطنيــات  باملنتخبات  االعتنــاء 
التمكن من تأمني رعاة للبطوالت الرسمية  مع 

معلنني وتلفزيون ناقل أقله لألدوار النهائية .
وجّدد التهنئة  للمدرب اييل النار والالعبني 
جو القزي وشفيق صليبا عىل النتائج املميزة 
التي تحققت يف جولــة قطر للدوري العاملي 
وعىل احتاللهم املركز التاسع من بني 32 فريق 
. وطلب من اللجنة اقامــة حفل تكريم عىل 
رشفهم عىل ان يتكّفل رئيس االتحاد  بجميع 

املصاريف.
 بعدها تكلــم كل من األمــني العام ومدير 
املنتخبات واملدير التنفيذي مؤكدين كالم رئيس 

اإلتحاد ومتنياته.  
أيب  اييل  اللجنــة  طلب رئيــس  بعدهــا 
شــديد من الحضور البدء مبناقشــة جدول 
األعامل وبعد التداول بني األعضاء الذين أبدوا 
كل تجاوب وبعد أن  طرح كل واحد منهم رأيه 

وتصّوره تقّرر ما ييل : 
 اعتامد عقد جلسات اللجنة كل اسبوعني 

وإستثنائيا عند الرضورة.
  تنظيم دراســات للمدربــني يف جميع 
املناطق لتعزيــز إمكانياتهــم وتوحيد طرق 
وإجراء  املهّمة  بهذه  الرئيس  وتكليف  التدريب 

الالزم.
واالكادمييــات  األنديــة    إبــالغ 
واألندية تحضــري الالعبني والالعبات للفئات 
إلختيار  تنظيمها  املنوي  ختبارات  ل العمرية 

عنارص املنتخبات الوطنية.
 الطلــب مــن جميع األعضــاء تحضري 
الئحة بالالعبني املمّيزين يك يتم تســميتهم 
يف االجتامع املقبــل يك يبارشوا التحضري و 
التدريب مع املدرّب الوطني خالل اسبوعني من 

تاريخه.
 املشاركة بالدوري العاملي ) نجمة واحدة 
( الذي سيقام يف صوفيا  بلغاريا بني 20 و 
23 أيــار 2021  والعمل عىل تأمني مصاريف 

املشاركة.
 تحضري روزنامة النشــاط ملوسم 2021 
و تحديــد انطالقتها بعد األعيــاد املباركة، و 
الطلب من األعضاء إجراء الالزم عىل أن تثّبت 

خالل االجتامع القادم للجنة.
 الطلب من االتحــاد تحديد موعد تنظيم 
بطولــة لبنــان العامة يك يتــم التحضري 

لتنظيمها بشكل ناجح.
يف محافظة  مالعب  عىل إنشاء   العمل 

البقاع  الجنوب وقضاء الشــوف ومحافظة 
البلديات  مع  أخرى والتواصــل  مناطق  ويف 

والفعاليات و املؤسسات لطلب املساعدة.
 الطلب من االتحاد تأمــني الحكام الذين 
البطوالت و  سيقومون بإدارة مباريات كافة 

خاصة األدوارالنهائية.
التي  املبالغ  اإلتحاد تخصيص   الطلب من 
ســتحصل عليها اللجنة من الرعاة  واملعلنني 
وتنظيم  الخارجيــة  واملشــاركات  للتطوير 

البطوالت الدولية.
تحديد يــوم الثالثاء 6 نيســان  2021   

جتامع القادم للجنة. موعداً ل

ــيــة : ــكــرة الــطــائــرة الــشــاطــ ــررات لــجــنــة ال ــقـ مـ
ــاريــا ــة فـــي الـــــــدوري الـــعـــاملـــي بــبــلــ ــاركـ ــشـ املـ
ــم الـــجـــاري ــوسـ ــة نـــشـــاط املـ ــ ــام ــ وتــحــضــيــر روزن

ي ا رة ا ا رة ا ع  م

تابع الــرويس دانييــل مدفيديف املصنف 
أول يف بطولة ميامي واملرشــح األبرز للفوز 
باللقب، زحفه بنجاح عندما بلغ ربع النهايئ 
 4 تيافوي 6 فرانسيس  األمرييك  بفوزه عىل 

3 يف ساعة و32 دقيقة. و6
وهي املــرة األوىل التي يبلغ فيها مدفيديف 
الدور ربع النهايئ لدورة ميامي يف مســريته 

االحرتافية.
املقبل مع  الــدور  ويلتقــي مدفيديف يف 
االسباين روبرتو باوتيستا أغوت السابع والذي 
أطــاح باألمرييك اآلخر جون إيســ الثامن 
عرش وبطل نســخة 2018 عندما تغلب عليه 

.) 9(  6 6 و 3 و4 6
وقال الرويس »مــن املعقد دامئًا اللعب يف 
هــذه الحرارة والرطوبة. نحــن نتعرق كثريًا، 
ونريد تغيري قميصنا كل شوطني، لكن لحسن 
الحظ متكنت من استعادة لياقتي برسعة منذ 

يوم األحد«.
وكسب مدفيديف املجموعة األوىل بسهولة 
4، لكنه خرس ارساله يف الشوط الثالث من  6
الثانية بســبب خطأين مزدوجني، قبل أن يرد 

.2 التحية لألمرييك مبارشة مدركاً التعادل 2
وأنقــذ مدفيديف 3 كرات كانت ستســمح 
لتيافوي بكرس إرســاله يف الشوط السابع، 
بفضل ارســاالته الساحقة التي بلغت 11 يف 

.3 املباراة، قبل ان يحسمها يف صالحه 6
وعلق قائال: »فرانسيس العب قوي ذهنياً، 
لذا كان عيل أن أكون يف مســتواي بنســبة 
. كان الفوز صعباً يف كثري من األشواط،  100

لكنني كنــت ثابتاً، وكنــت محظوظًا بعض 
الشيىء«.

من جهتــه، واصل اليوناين ســتيفانوس 
الناجحة  مسريته  ثانياً  املصنف  تسيتسيباس 
يف الدورة ببلوغه ربع النهايئ اثر تغلبه عىل 
والعرشين  الرابع  سونيغو  لورنتسو  االيطايل 

 .)2 (  6 2 و 6
ويلتقي تسيتســيباس يف الدور املقبل مع 
البولندي هوبرت هوركاتش الـ26 والفائز عىل 
 6 الثاين عرش 4 راونيتــش  الكندي ميلوش 

.)4 (  6 3 و و6
كام بلغ الدور ذاته الــرويس اآلخر أندري 
روبليف الرابع بتغلبه عــىل الكروايت مارين 
موعداً مع  ليــرضب   ،4 و6  4 6 ســيليتش 
واصل  الــذي  كوردا  سيباســتيان  األمرييك 
مغامرتــه بإقصائــه االرجنتينــي دييغــو 
 6 3 و4 شفارتسامن الخامس بالفوز عليه 6

.5 و
وهي املرة األوىل التي يبلغ فيها نجل النجم 
التشي الســابق بيرت كوردا املتوج ببطولة 
أسرتاليا املفتوحة عام 1998، ربع نهايئ إحدى 
دورات املاســرتز لاللف نقطة يف مســريته 

االحرتافية.
الـ21  ســي  يانيك  اإليطايل  أيضاً  وتأهل 
 3 بفوزه عىل الفنلندي إميل روســوفيوري 6
ألكسندر  الكازخستاين  مع  وسيلتقي   ،2 و6
بوبليك الثــاين والثالثني والــذي تغلب عىل 
االمرييك تايلور فريتز الثاين والعرشين 6 

.4 3 و6 ( و6 5(

نهائي ميامي ربع  لى  وتسيتسيبا  مدفيديف 

املائية للمحــــــركات  الدولي  االتحــــــاد 
لشيولي مستشــــــاراً  وري  ــــــا عّين 

الدويل  االتحاد  عنّي 
املائيــة  للمحــركات 
ادمــون  اميــل   UIM
مركز  يف  شــاغوري 
ديبلومايس  مستشار 
االيطــايل  لرئيســه 
رافاييل شــيويل خلفا 
القنصل  الراحل  لوالده 
ادمــون  األمــريال 
كان  الذي  شــاغوري 
املنصب،  هذا  يشــغل 
تكرميية  كبادرة  وذلك 
مــن رئيــس وأعضاء 
االتحاد الدويل ملا كانت 

تربطهم بالراحل من عالقات مميزة ووطيدة.
مع العلــم أن اميل تّم اختياره لتبــوء املنصب كونه ميتلك 
الخربة الرياضية الالزمة لسنوات طويلة، وكونه أيضا تربطه 
عالقة صداقة مع الرئيس شــيويل وكافــة اعضاء االتحاد 
ولجانه، كام انه كان قد شــارك يف عــدة اجتامعات دولية 
اقيمت عىل التــوايل يف دول مونتينيغرو وامــارة موناكو 
باالضافة اىل ارشافه  والصني والربتغال واالمارات وقطــر، 
عىل الجمعية العمومية التي كان استضافها لبنان يف العام 
2018، ومــن خالل بروزه يف عضوية احــدى لجان االتحاد 
الدويل وهي لجنة الشــباب كام ســبق له أن عنّي عضوا يف 

الهيئة االدارية التنفيذية لالتحاد اللبناين للعبة.
يشار اىل ان شاغوري متمرس يف العمل االداري الريايض 
خالل عدة مناصب اداريــة وينتظره منصب ريايض هام يف 
املستقبل ومعروف بســعة عالقاته الرياضية محليا ودوليا 
وهو يرتأس االتحاد اللبناين للباك غامون منذ ســنوات عدة 
ونظ بطوالت ومسابقات عديدة اشهرها املسابقة التي نظمها 
لســنتني متتاليتني عامي 2018 و2019 يف صالة الســفراء 
التابعة لكازينو لبنان ولقيتا النجاح الكبري واملشاركة الكثيفة 
مع جوائز مالية وعينية قيمة وكان الراحل ادمون شاغوري 

يشارك فيها ويتاهل اىل االدوار النهائية.

ســــــيتي يجهز عقــــــداً فلكيــــــاً لهاالند
كشف تقرير صحفي إنكليزي، أمس األربعاء، عن تحضري 
وجي إيرلينغ  ، من أجل إغراء ال مانشسرت سيتي لعرض فل

هاالند، مهاجم بوروسيا دورمتوند، باالنتقال إىل صفوفه.
وارتبط اســم هاالند )20 عاما( باالنتقال ألكرث من ناد يف 
الصيف، أبرزهم ريال مدريد، برشلونة، باريس سان جريمان، 

تشليس ومانشسرت سيتي.
وبحســب صحيفة »ذا صن« الربيطانية، فإن مانشســرت 
ســيتي يخطط ملنح هاالند عقدا ضخام، يجعله الراتب األعىل 

أجرا يف تاريخ الدوري اإلنكليزي.
وأضافت الصحيفة، أن مانشســرت ســيتي سيكون عىل 
استعداد لدفع نحو 00 ألف يورو أسبوعيا ملدة خمس سنوات، 

ما يعني أكرث من 36 مليونا يف املوسم.
ويف حال موافقة هاالند عىل عرض السيتيزنس، سيكون 
أمام مانشسرت ســيتي مهمة التفاوض مع دورمتوند، الذي 
يشــرتط الحصول عىل 180 مليون يــورو لبيعه يف صيف 
2021، وهو الرقم الذي ميكن ملانشســرت ســيتي دفعه، ولن 

يضاهيه سوى باريس سان جريمان.
ومن املعروف أن هاالند لديه رشط جزايئ يف عقده بقيمة 
5 مليون يورو، ولكن لن يتم تفعيله سوى يف 2022، إال أن 
مانشسرت سيتي ال يريد أن ينتظر باعتبار أن املبلغ يف مقدرة 

العديد من األندية.
وأوضحت الصحيفة، أن مانشسرت سيتي سيلجأ إىل خيار 
ضم هاالند، بعد التأكد من استحالة ضم اإلنكليزي هاري كني، 

مهاجم توتنهام، الذي يحبه بيب غوارديوال.
 ويعتقد الجميع يف مانشسرت سيتي، أن توتنهام سيعارض 

إمتام الصفقة، لحرمان منافس مبارش من خدماته.
 

ــف ــ ــوق ــ ــــه يــــعــــلــــن م رومــــيــــنــــيــــ
ــم هـــاالنـــد ــن ضــ ــ ــ م ــي ــون ــي ــرن م ــ ــاي ــ ب

كشــف كارل هاينز رومينيغه، الرئيــس التنفيذي لبايرن 
وجي إيرلينغ هاالند،  ميونيخ، عن موقف ناديه مــن ضم ال

مهاجم بوروسيا دورمتوند، يف املريكاتو الصيفي املقبل.
ومن املتوقع أن يشهد املريكاتو الصيفي رصاعا بني عاملقة 
أوروبا عىل ضم هاالند، بعد مســتواه املذهل مع دورمتوند، 
يف الوقــت الذي يُعرف فيــه عن بايــرن اهتاممه بجواهر 

البوندسليغا، وخصوصا العبي دورمتوند.
وقال رومينيغــه يف ترصيحاته لصحيفة »بيلد« األملانية: 
»ال أعرف من أين تأيت تلك الشــائعات، ال ميكنني إال أن أقول 
إن لدينــا أفضل العب كرة قــدم يف العامل يف هــذا املركز، 
ليفاندوفس لديه عقد حتى عام 2023، وقد يستمر إىل أبعد 

من ذلك يف ظل اهتاممه بنفسه وبتدريباته«.
وعن إمكانيــة التوقيع مع هاالند، قال: »أكرر، لدينا أفضل 
العب كرة قدم يف العامل، واقرتب جدا من كرس رقم جريد مولر 

الذي سجل 40 هدفا، إنه يف ذروة مسريته«.
وعن رأيه يف اليبزيغ قبــل مواجهته أمام بايرن وهل بات 
ثاين أقوى فريق يف أملانيا، قال: »بالنسبة يل، املعيار الحاسم 
هو تصنيف اليويفا ملدة 5 سنوات، ال يزال بوروسيا دورمتوند 

أعىل«.
وأكد: »يقدم اليبزيغ مستويات جيدة دون أد شك، لكني 

أحذرك من التقليل من شأن بوروسيا دورمتوند«.
وعــن تراجع أداء دفاع الفريق البافــاري، علق رومينيغه: 
»لسوء الحظ هو أننا نستقبل األهداف بشكل مستمر ونتأخر 
0، تحدثنا عن ذلك داخل النادي، ألننا مل نتمكن من  0 أو 2 1

إصالح كل يشء، لقد أهدرنا نقاطا دون داع«.

العبيــــــن سنخســــــر   : فولــــــر  رودي 
وروبية لو لــــــم نتأهل للمشــــــاركة ا

قــال رودي فولر، املدير اإلداري لبايــر ليفركوزن األملاين، 
إن النادي رمبا يضطر إىل بيــع العبني، يف حال إخفاقه يف 

التأهل للمشاركة األوروبية.
وتراجــع ليفركوزن خالل األســابيع األخــرية إىل املركز 
الســادس، يف الدوري األملاين )بوندســليغا(، رغم أنه كان 

يتصدر املسابقة يف منتصف كانون األول املايض.
وبات ليفركوزن بذلك، يحتل آخر املراكز املؤهلة إىل الدوري 
األورويب، ويتأخر بفارق ســبع نقاط، خلــف أقرب املراكز 

املؤهلة إىل دوري األبطال.
وأنهى بايــر ليفركوزن عمل املدرب بيــرت بوس، قبل أيام، 

وأسند مهمة تدريب الفريق إىل هانس فولف.
وســيخوض الفريق أول مباراة تحت قيادة فولف، بعد غد 
الســبت، عندما يلتقي شالكه، وقد شــدد فولر عىل أهمية 
تحقيق بداية ناجحة. وقال، يف ترصيحات ملجلة »شــبورت 
بيلــد«، نرشتها أمــس األربعاء: »لو مل نحقــق ذلك )التأهل 
للمشــاركة األوروبية(، لن يكون مضمونا أن نحتفظ بجميع 
العبينا«. وأضاف: »واألهم من ذلك، هو أننا رمبا ال نســتطيع 
ضم الالعبني، الذين نحتاج إليهم لنتحسن.. فنحن بحاجة إىل 

محرتفني ذوي خربة، يك مينحونا املزيد من االستقرار«.

امي مع شيو

ضمن نشاط االتحاد اللبناين للمبارزة الذي 
عقد خالل العام 2021 ست جلسات لتاريخه، 
عرضــت خاللها مراراً األوضــاع االقتصادية 
الصعبة التــي مير بها العاملون باللعبة ، كام 
وآثار جائحة »كورونا« وما نتج عنها من توّقف 
لبنان  والغاء موســم بطوالت  التدريبات  يف 
للعام 2020 عىل املدربــني والفنينّي والحكام 
والعبي املبارزة، تقّرر تقديم طلب مساعدة اىل 
االتحاد الدويل للمبارزة الذي تجاوب وارســل 
منحــة مالية وزّعت عىل املدربــني والفنينّي 
والحكام، وهم الجهة األكرث ترضراً مادياً من 

األوضاع املذكورة.
ويف بــادرة هي االوىل مــن نوعها ، انهى 
االتحــاد اللبناين للمبارزة توزيع املســاهمة 
االجاملية  قيمتهــا  بلغــت  التــي  املاليــة 
ل.ل. )سبعة واربعون مليونا  4 50 000
وســبعامئة وخمســون الف لرية لبنانية(، 
قّســمت فيام بني الحكام الذيــن قبضوا ما 
لبنانية، وبني  لــرية  مجموعه عرشة ماليني 
املدربني والفنينّي الذيــن قبضوا ما مجموعه 

ل.ل.. 3 50 000
كذلــك االمــر، اســتحصل االتحــاد عىل 
للمبارزة  الدويل  االتحاد  مساعدات عينية من 
واخرى تخصص للمشاركات الدولية للمبارزين 

اللبنانيني.
هذا ويسعى االتحاد مبا اتيح له من امكانات 
دعم املعنيني بلعبة املبارزة وسيعلن قريباً عن 
روزنامة بطوالت العام  2021، مطلقاً صفارة 
االنطالق لعودة الحيــاة اىل صاالت املبارزة، 

ضمن اجراءات الوقاية الصارمة.
عىل صعيد اخر، شارك تسعة  مبارزين من 
خرية ابطال لبنان الناشئني ذكوراً واناثاً بدورة 

تحكيــم »أون اليــن«  للمبتدئني يف مضامر 
التحكيم، نظمها االتحاد العريب للمبارزة، وذلك 
ضمن خطة االتحاد الهادفــة اىل خلق جيل 

جديد من الحكام اآلسيويني والدوليني.
لبنان يف شهر نيســان 2021   ويشــارك 
باســتحقاقني دوليني مهمني، األول يف مرص 
يف بداية شهر نيسان حيث يشارك مصطفى 
الحاج العب نادي التعاضــد وبطل لبنان يف 
العامل  بطولة  للناشــئني، يف  الشيش  سالح 
لالشبال والناشئني للمبارزة ضمن فئة سالح 
الشيش للذكور، والثاين يف نهاية الشهر عينه 
حيث تشــارك منى شعيتو الذي سبق وتأهلت 
مرتني اىل دورة األلعاب األوملبية الصيفية ، يف  
التصفيات األوملبية املقامة يف اوزباكســتان 
الشيشــلالناث، اىل جانب  ضمن فئة سالح 
انطوين الشويري، العب نادي الربج  عينطورة 
وبطل لبنان يف ســيف املبارزة للناشئني الذي 

يشارك يف فئة سيف املبارزة للذكور.

لــيــرة ألــــــف  و  ــون  ــيـ ــلـ مـ بــقــيــمــة  
ــة ــي ــال ــدات م ــ ــاع ــ ــس ــ ــارزة يــــقــــّدم م ــ ــ ــب ــ ــ اتــــحــــاد امل
ــيـــن ــيـ ــنـ ــفـ ــن والـ ــ ــ ــي ــ ــ ــدرب ــ ــ الـــــــــى  الــــحــــكــــام وامل

ة مبار بنا  اد ا ت شعار ا

كشــف تقريــر صحفــي 
إنكليزي، أمــس األربعاء، عن 
ظهــور اســم مفاج ضمن 
لتدعيم  برشــلونة  ترشيحات 
املريكاتو  يف  هجومــه،  خط 
املعروف  ومن  املقبل.  الصيفي 
هداف  عن  يبحث  برشلونة  أن 
لتعويض  الصيــف،  يف  كبري 
رحيل لويس سواريز، بعد فشل 
برايثوايت  مارتــن  اريك  الد
يف هذه املهمــة. وارتبط أكرث 
من اســم باالنتقال لربشلونة 
يف الصيــف، أبرزهم، إيرلينغ 
إغويرو،  ســريجيو  هاالنــد، 

ممفيس ديبــاي والوتــارو مارتينيز. ولكن 
وبحســب صحيفة »إكسربيس« الربيطانية، 
فقد تواصل برشــلونة مع الهداف اإلنكليزي 
هاري كني، مهاجم توتنهام، من أجل ضمه يف 

الصيف.
وكان كني قد رصح يف أكرث من مناســبة 
بأنه يطمــح للفوز باأللقاب، وهو ما مل يجده 
يف توتنهام حتــى اآلن، عىل الرغم من تواجد 

الفريق بني الكبار عىل مدار املواسم املاضية.
ومع اقرتابه من عامه الـ28، بدأ كني يفكر 
يف مغادرة توتنهام، من أجل االنتقال إىل فريق 

ينافس عىل البطوالت.
وأعلن كني مؤخرًا، أن مســتقبله سيتحدد 
عقب نهائيات كأس األمم األوروبية، يف إشارة 

واضحة إىل رغبته يف مغادرة السبريز.
ومع ذلك، لن تكون مهمة برشلونة سهلة 
يف ضــم الهداف اإلنكليــزي، خاصة يف ظل 
وجود رغبة من قبل مانشســرت ســيتي يف 

ضمه، لتعويض رحيل سريجيو أغويرو.
عىل صعيد آخر، أفاد تقرير صحفي إسباين، 
أمس األربعاء، بأن برشــلونة جدد اهتاممه 
بضم قلب الدفاع اإليطايل أليسيو رومانيويل، 

قائد ميالن، يف املريكاتو الصيفي املقبل.
وينتهي عقد رومانيويل )26 عاما( يف سان 
سريو بنهاية املوســم املقبل، وسط تكهنات 
تفيــد برغبته يف الرحيل بعد خســارة مركز 

لصالح املدافع اإلنكليزي فيكايو توموري.
وال تعترب هذه املرة األوىل التي يرتبط فيها 
اسم رومانيويل باالنتقال إىل برشلونة، فكانت 
البداية منذ املوســم املايض، مع تكرار إصابة 
أومتيتي. وبحسب صحيفة »موندو  صامويل 
ديبورتيفو« اإلســبانية، فإن برشلونة يعترب 
رومانيويل بديال جيدا ألومتيتي، الذي يسعى 
البارســا للتخلص منه، وقد تقدر قيمته مبا 
يقرب من 20 مليون يورو. وأضافت الصحيفة، 
أن ميالن عقد جلســة مع مينو رايوال، وكيل 
رومانيويل، من أجــل فتح ملف التجديد، وقد 
عرض النادي بالفعــل زيادة راتب الالعب من 
3.5 مليون يورو، إىل 4 ماليني يورو، وهم ما 

مل يرض الالعب وال وكيله.
جدير بالذكر أن برشلونة بات قريبا جدا من 
إريك غارسيا،  اإلسباين  املدافع  حسم صفقة 
العب مانشســرت ســيتي، والذي سيعود إىل 
كامب نو يف صفقة مجانية، بعد نهاية عقده 

يف ملعب االتحاد بنهاية هذا املوسم. 

ــــــلونة يتواصل مع هدا كبير فــــــي البريميرلي بر

هاري 

تأكــد غيــاب النجــم البولنــدي روبرت 
ليفاندوفســ عن بايرن ميونيخ ملدة ال تقل 
عن 4 أســابيع، وذلك بعد عودته من معسكر 
منتخــب بالده متأثرا بإصابة عىل مســتوى 
الركبة. وتعرض صاحب الـ32 عاًما إلصابة يف 
يف  مشاركته  خالل  للركبة،  الخارجي  الرباط 
0(، يف التصفيات  فوز بولندا عــىل أندورا )3
العامل 2022. وحســبام أعلن  املؤهلة لكأس 
النادي البافاري يف بيان رسمي، فإنه عىل ما 
يبدو عدم قدرة ليفاندوفســ عىل املشاركة 
يف أي مباراة لفريقه حتى نهاية نيسان املقبل.

بة موجعة   
استئناف  قبل  جاءت  املفاجئة  اإلصابة 
األملاين  الدوري  يف  ملشواره  ميونيخ  بايرن 
مبواجهة نارية ضد مطارده اليبزيغ، بعد غد 

.2 السبت، يف إطار منافسات الجولة الـ
ومتثل هذه املبــاراة أهمية قصوى للفريق 
البافاري يف مشواره نحو الحفا عىل لقبه 
للموسم التاســع عىل التوايل، وذلك ألنه حال 
فوزه سيوسع الفارق مع الوصيف إىل  نقاط، 

فيام سيتقلص لنقطة واحدة حال الخسارة.
ولن يتوقف األمر عند هذا الحد، بل ســيمتد 
غياب ليفاندوفســ ملواجهتــني من العيار 
الثقيل ضد باريس ســان جريمــان، يف ربع 
نهــايئ دوري أبطال أوروبــا. ويعود ذلك ألن 
املباراتني ســُتلعبان يف غضون أسبوعني من 
اآلن، وهي الفرتة التي ســيكون فيها املهاجم 

البولندي يف مرحلة التعايف من اإلصابة.
وعىل صعيد البوندسليغا، فإنه من املتوقع 
غياب أفضل العب يف العــامل عن 5 مباريات 
عىل األقل، أمــام »اليبزيغ، يونيــون برلني، 

فولفسبورغ، باير ليفركوزن وماينتس«.

 فرصة ذهبية 
ستكون  املنتظرة  ليفاندوفس  عودة 
أيار  مطلع  أو  نيسان  نهاية  األرجح يف  عىل 
القادم، ما يعني أن هداف البوندسليجا برصيد 

35 هدًفا سيكون متاًحا للمشاركة مع بداية 
. الجولة الـ32 ضد بوروسيا مونشنغالدبا

وبذلك، فإن مهاجم البايرن ســيتعطل يف 
طريقه نحــو تعزيز صدارته لســباق الحذاء 
هذا  األوروبية  الدوريــات  لهــدايف  الذهبي 
املوســم، إذ ســيخوض آخر 3 مباريات فقط 
من املوسم.  ورُب ضارة ليفاندوفس تكون 
للثنايئ كريســتيانو رونالدو وليونيل  نافعة 
مييس، نجمــي يوفنتوس وبرشــلونة عىل 
الرتتيب، وذلك يف ظل مطاردتهام له يف رصاع 

الحذاء الذهبي.
برصيد 0  السباق  ليفاندوفس  ويتصدر 
نقطة بعد إحرازه 35 هدفاً، متقدما بفارق 12 
هدفا و24 نقطة عن صاحبــي املركز الثاين، 
رونالدو ومييس. وميلك كال النجمني 23 هدفا 
)46( نقطة، لكنهام يتمتعان بأفضلية امتداد 
الدوريني اإليطايل واإلسباين حتى الجولة 38، 
فيام تنتهي البوندســليغا مع ختام منافسات 

الجولة الـ34.
، فإن  ويف ظــل إصابــة ليفاندوفســ
الفرصة تبدو ســانحة لرونالدو ومييس من 
أجل االقرتاب منه وتقليــص الفجوة الكبرية 
معه، اســتغالاًل لغيابه عــن 5 مباريات عىل 
األقل، ليشتعل السباق من جديد بعدما اعتقد 
البعض حســم مهاجــم البايرن له بنســبة 
كبرية بعد اتساع الفارق لصالحه. ويربز دور 
ليفاندوفســ مع البايرن هذا املوســم يف 
تسجيله 35 هدًفا حتى اآلن يف البوندسليغا، 

وضعته عىل قمة ترتيب قامئة الهدافني.
وال يتفوق أي العب آخر عىل الدويل البولندي 
مبختلف الدوريات األوروبية، ما جعله متقدما 
الذهبي، بفارق  بفارق هائل يف سباق الحذاء 

12 هدفا عن أقرب مالحقيه.
وال يقترص األمر عىل ذلك، بل يتفوق أفضل 
3 فريقــا مبختلف  العــب يف العــامل عىل 
الدوريات األوروبية الـ5 الكربى، من الناحية 

التهديفية.

صابة ليفاندوفســــــكي بشر ســــــارة لرونالدو وميسي
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ـــــــــــكالية التمثيـــــــــــل االرمنـــــــــــي ـــــــــــة للحســـــــــــم خـــــــــــا أيـــــــــــام وبـــــــــــري بـــــــــــدأ مرحلـــــــــــة تفكيـــــــــــك عقـــــــــــدة الثلـــــــــــث املعّطـــــــــــل وا صي
ــــــات ــ ــــــــي العقبـــ ــــــل باقـــ ــ ــــــة لتذليـــ ــ ــــــــة جماعيـــ ــــــا محاولـــ ــ ــــــه وهنـــ ــ ــــــتنفذت روحـــ ــ ــــــد اســـ ــ ــــــه: البلـــ ــ راللـــ ن

ــواب ــ ب ــات عــلــى ا ــوب ــعــق ــامــي« ال ــف... و»تــســون ــل ــس ــال ــمــّرة ب ــســت عــمــلــيــة تــفــقــيــر الــشــعــب الــلــبــنــانــي ُم

ــدوان«: ــعـ ــزاز الـ ــتـ ــرفــ »ابـ ــي الــيــمــن ي ــد املـــفـــاو ف ــوف ال
ــش ــيـ ــعـ ــة الـ ــ ــم ــ ــق ــ ـــعـــبـــنـــا عــــلــــى ل يُــــــســــــاومــــــون 

ــش«  ــ رهــــــــــاب... أخـــطـــر نـــســـاء »داعـ ــتـــطـــّر وا ــن الـ مـ
ــا ــوريـ ــالـــي سـ ــمـ ـ ــز« فــــي مــخــيــم  ــنـ ــيـ ــجـ يـــرتـــديـــن »الـ

ــي الخلي ــدولـــي« ف ــادة »قــــوات الــتــحــالــف الـ ــي ــى ق فــرنــســا تــتــوّل

ين لعكس مسارها  والوفاء بواجباتها والتزاماتها الدولية بلينكن: ندعو ال

دراســة  العاملية  حة  ال منظمة  على   : ينية  ال الــخــارجــيــة 
ــر أمـــيـــركـــي ــبـ ــتـ ــخـ ــن مـ ــ ــ ــّرب كــــــورونــــــا م ــ ــ ــس ــ ــ احــــتــــمــــا ت

الفلسطينية االنتخابات  ملراقبة  أوروبــيــة  بعثة  دخــو  ترف  »اسرائيل« 

ــة ــاســ ــ ــي ســ تـــــــمـــــــار  بـــــــايـــــــدن  ادارة  روحــــــــــانــــــــــي: 
ــو الــــــتــــــي وضـــــعـــــهـــــا تـــــرامـــــب ــ ــ ــ ــ ــ ــق ــ ــ ــوط ال ــ ــ ــ ــ ــ ــض ــ ــ ال
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المانشيت( )تتمة   

 )تتمة ص1)

وآن االوان الن نضــع كل االمور جانبا ونذهب اىل معالجة 
حقيقية وانهاء املازق الذي نعيشــه حاليا.«

ويف الشــأن االقليمي والــدويل قال نرصالله » ان محور 
املقاومة َعرب اســوأ وأخطر مرحلة ، وهو يقابل التهديدات 
مبزيــد مــن العمل وتراكــم القدرات والقوة التي تحســم 
املســتقبل«، واكد » ان االرسائييل يهــدد بالحرب ويخىش 
الحــرب«، معتربا »ان ارسائيل اليوم هي يف مســار األفول 
والنــزول وان محــور املقاومــة يف املنطقة يف مســار 

تصاعدي«.
ولفــت اىل ان اولويــة االدارة االمريكية اليوم هي الصني 
وروســيا، وانها مل تحســم خياراتهــا يف املنطقة ولبنان 
وســوريا، متوجها اىل اصدقاء امريكا يف املنطقة بالقول » 
ملــن يراهن عىل االدارة االمريكية يف منطقتنا يجب ان يأخذ 
بعني االعتبار املستجدات واالولويات االمريكية الجديدة من 
منطقتنا واذا كنتم تنتظرون االمريكان فاالنتظار ســيكون 

طويال«.
وقال الســيد نرصالله » ان امريكا تسري نحو االفول وهي 
يف القوس النــزويل ومرحلة الهبــوط... تعالوا ال ننتظر 
امريكا والعامل والتطورات الدولية اىل حوارات اقليمية وبني 
دول املنطقــة ملعالجة أزماتنا واليوم أحســن من الغد ، وان 
محور املقاومة جاهز اىل حلول وتســويات معينة لنعرب كل 

الصعبة.« املراحل 

 حركة بري 
وغــداة عودته من باريس زار املدير العام لالمن العام اللواء 
عبــاس ابراهيم امس الرئيــس نبيه بري يف عني التينة، وكان 
الطبــق الرئيــس يف اللقاء اجواء العاصمة الفرنســية حول 
لبنان يف ضوء بيان وزير الخارجية جان ايف لودريان االخري 
وتلويحه بضغوط وعقوبات عىل معرقيل تشــكيل الحكومة، 
باالضافــة اىل مبادرة رئيس املجلس املتجددة يف هذا الشــأن 
والتي تنطلق من تأليف الحكومة من 24 وزيرا خالية من الثلث 

املعطل.
ونقــل اللواء ابراهيم اجــواء باريس وتحذيرها من مخاطر 
التدهــور الخطري للوضع اللبناين يف غياب الحكومة، معربة 

عن استيائها من التعطيل املتعمد ملساعي الحلول. 
وقالــت مصادر عــني التينة ان باريس تقــدر دور الرئيس 
بــري وجهوده، وان تنظر اىل ترسيع عملية التأليف، واضافت 
املصادر ان رئيس املجلس ال يريد ان تكون هذه املرة الدعســة 
ناقصــة، وانه ال يجب التوقف عند العّد يف العملية، مشــرية 
اىل مخاوفه من غرق البلد كام عرب يف جلسة مجلس النواب. 
كام التقــى بري النائب اغوب بقرادونيان وبحث معه ايضا 

املوضوع الحكومي.
وعلم ان اللواء ابراهيم سيقوم باتصاالت وتحركات يف اطار 

هذه املبادرة ال سيام مع قرص بعبدا.

 بعبدا وبيت الوسط 
ووفقــاً للمعلومات التــي توافرت للديــار فان كال من 

الرئيســني عون والحريري ينتظر اآلخر، وال يريد ان يحسم 
موقفه حول الصيغة العامة املطروحة وفقا لحســابات كل 

منهام بالنســبة للتفاصيل التي مل تبحث بعد.
فرئيــس الجمهورية ما زال عىل موقفه، مكتفياً مبا كان 
رصح بــه غري مرة بانه ال يطالب بالثلث املعطل، لكنه يعترب 
ان حصة حزب الطاشــناك االرمني خارج احتساب حصته 

الحر. الوطني  والتيار 
امــا الحريري الذي قال اكــرث من مصدر انه ابدى مؤخرا 
مرونــة يف التخــيل عن صيغــة الـ18، يربــط موافقته 
عــىل صيغة الـ24 بتكريس التفاصيــل تأكيد تخيل رئيس 

الجمهورية عــن الثلث املعطل عمليا وليس لفظيا.
وتقول مصادر بعبدا لـ«الديار« ان االمور مل تتوضح حتى 
اآلن بانتظــار ان تتبلور االتصاالت وحركــة اللواء ابراهيم 
مجــددا عىل وقــع مبادرة الرئيس بري بعــد زيارته امس، 
وقالت املصادر ان ال يشء حتى اآلن بانتظار معرفة التصور 
التفصييل لهذه املبادرة ، مشرية اىل ان كيفية اعتامد صيغة 
الـ24 وما يســمى بتوزيع 8، 8 ، 8 مل تطرح ومل تبحث بعد 
بالتفصيل، وان كل يشء مرهون بنتائج االتصاالت والجهود 

الجارية.
ويف املقابل قالت مصادر »بيت الوســط« لـ«الديار«، ان 
ليــس لديهــا اي جديد ومل يطــرأ أي تطور يؤرش اىل رغبة 

الرئيــس عون يف التخيل عن الثلث املعطل. 
وحــول صيغة الـ24 وقبول الحريري بها اكتفت املصادر 
بالقــول » هل قبل عون بالتخيل عن الثلث املعطل«؟، معتربة 

انــه تجاهل وتجنب اعطاء رأيه بهذه الصيغة عندما طرحها 
عليه رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط.

ويف عــني التينة بقي بري متكتام عىل تفاصيل مبادرته 
واملســتجدات حولها. وقالت مصادر مطلعة لـ«الديار« انه 
يحــرص عىل تامــني ضامنات نجاحها لــ ال يصيبها ما 
أصاب سابقاتها، ولذلك يفضل استكامل لقاءاته واتصاالته 
التي بدأها، مــع العلم ان جنبالط هوعىل خط هذه املبادرة 
من البداية وان بكريك، التي اوفدت الوزير السابق سجعان 
القزي واملســؤول االعالمي وايد غياض اىل عني التينة اول 
امــس، ترحب وتدعم جهود بري وعــىل خط التعاون معه 

يف هذا املجال.

التدقيق   عون ومعركة 
عــىل صعيد آخر نقل تلفزيون »الجديد« عن الرئيس عون 
ان معركــة التدقيــق الجنايئ هي باملرتبة نفســها ملعركة 
التحرير التي خاضها ســابقا ضد املنظومة السياســية يف 
حينه، واضاف ان معركة التدقيق الجنايئ هي معركة تحرر 
وليست حرب تحرير، والتحرر اشد صعوبة من التحرير، وال 

ميكن الرتاجع عن هذه املعركة والتدقيق ســيحصل.
واعرب عن خشــيته من الخطر املحدق بالبالد حتى عىل 
الكيــان، لكنه جدد القول انه سيســلم البلد افضل من الذي 
اســتلمه، معربا يف الوقت نفســه عن خشــيته ان تكون 

الكلفــة مرتفعة جدا ورمبا الفوىض قبل ذلك.
واســتذكر ما كان قاله لعقيلته » يا ريت ورتت بســتان 

رئيس جمهورية«. وما عملت  جدي 

نصف الدين العام!
وقد أشــار مصدر رفيع لجريدة الديــار أن هناك رغبة لدى 
ســتمرار بدعم إســترياد املواد والســلع  العديد من القوى ل
األساسية حتى ولو إضطر األمر إستعامل اإلحتياطي اإللزامي 
الــذي هو 15 من ودائع املودعني بالعملة الصعبة ومن بعده 
املعــدن األصفر، إذ ملثل هذه األيام يفتقد القرش األبيض، وهل 
من سواد ليل أكرث مام نشهده اآلن عىل جميع األصعدة؟ ومن 
املعلــوم أن هذه املقولة كانت لتصح لو كان املراد الحقيقي من 
االســتخدام هو منع تجويع الشعب، ال تكديس ثروات البعض 
والحفــا عىل عروش الظلم والعــدوان. هذا األمر يُظهر إىل 
العلن إمعان السلطة يف ُمخطّطها تفقري الشعب إّما ألنها تريد 
إســكات الشعب وتفادي الثورة أو لظنها أن هناك ثروة نفطية 
ستسمح للدولة بإســتعادة عافيتها يوماً من األيام. أوليست 

فينزويال دولة نفطية أيضاً؟
املُشكلة يف هذا التوّجه الحكومي يكمن يف أن هذه األموال 

ســيتّم إســتخدامها يف عملية رشاء السلع من دون أي خطّة 
للخروج من األزمة! وهذا يعني أنه وبعد إستنزاف هذه األموال 
سيجد لبنان نفسه يف وضع أصعب نظًرا لعدم وجود أي أصول 
مُيكن إستخدامها يف عملية النهوض، وهذا من الناحية التقنية 
سريفع معدل فائدة اإلقراض التي إن متت من قبل البنك الدويل 
لفقــدان إحدى ضامنات اســرتداد القروض. أضف إىل ذلك أن 
إستخدام اإلحتياطي اإللزامي سيجعل عملية إسرتداد املودعني 
أموالهم عملية شــبه ُمستحيلة، يضاف إىل ذلك أن السعي يف 
بيع الذهب لن يكون عملية ســهلة نظًرا للقيود التي تفرضها 

اإلدارة األمريكية عىل دخول الدوالرات إىل لبنان.
يف هذا الوقت بالذات تستمر املواجهة بني القوى السياسية 
عــىل امللف الحكومي حيث يتقاذف التياران األزرق والربتقايل 
التهم حول مسؤولية التعطيل. عىل صعيد آخر أشارت معلومات 
صحفيــة أن هناك طرحا فرنســيا جديدا ينــّص عىل إعتامد 
حكومة تكنو سياســية مع عدد وزراء موّســع عىل أال يكون 
هناك ثلث ُمعطّل ألحد وتقوم فرنسا بتسمية وزير ملك وأغلب 
الظن أنه سيكون لوزارة الطاقة. هذا األمر يُالقي الطرح الذي 

أعلنه سامحة السيد حسن نرص الله منذ أسبوع باإلضافة إىل 
املبادرة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بّري. وبحسب 
املعلومات املتداولة ال تزال العقدة عند التيار الوطني الحّر الذي 

يُحاول تحصني وضعه يف الحكومة العتيدة.
ولقد بــدأت الخالفات الربتقالية  املســتقبل بالتمّدد إىل 
الخارج حيث أشــارت املعلومات إىل أن العديد من الســفارات 
الخارجية قطعت تواصلها السيايس مع وزارة الخارجية وهو 
مــا دفع إىل طرح جديد من قبل هذه األخرية عرب إقفال العديد 
( وذلك  من البعثات الديبلوماسية إىل الخارج )خفض إىل 0
بحّجة الكلفة الباهظــة التي تتكلّفها الدولة مع دفع األجور 

بالدوالر األمرييك.
عــىل صعيد الــدوالر األمرييك، تراجع ســعر الرصف يف 
الســوق الســوداء إىل حدود الـ 12 ألف لرية للدوالر الواحد 
وذلك عىل خلفية ترصيحات وزير املال غازي وزين الذي قال 
إن ســعر الدوالر عىل املنّصة الجديدة ملرصف لبنان ســيكون 
بحــدود الـ 10 االف لرية لبنانية للدوالر الواحد. إال أن مصادر 
أشارت إىل أن إنخفاض سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء 

يعــود إىل قرار أُتخذ يف مكان مــا بخفض الضغط نظًرا إىل 
التشــنّج الكبري الذي خلّفه ارتفاع سعر رصف الدوالر إىل 15 

ألف لرية منذ أسبوع.
املنّصة التي من املتوّقع أن تبدأ عملها يف السادس عرش من 
الشهر الجاري ستمّول الطلب املؤسسايت بالدرجة األوىل أي 
التجار والصناعيني واملزارعني. وستسمح هذه املنّصة بحسب 
املعنيني مبالحقة الدوالرات ومعرفة كيفية إستخدامها، مام 
سيؤّدي إىل خفض سعر رصف الدوالر حكاًم وهو ما سيكون 
ملصلحــة املواطن. ومــع ذلك يتخّوف البعــض من إمكانية 
إســتخدام املافيا لهذه الدوالرات من أجل تهريبها إىل الخارج 
إن من خالل تهريب البضائع والســلع املدعومة أو من خالل 
تهريــب الدوالرات عرب تحويلها إىل الخارج من دون أن يكون 

هناك سلع وبضائع باملقابل.
الفوىض التي يعيشــها لبنــان عىل كل األصعدة هي مؤرّش 
واضح عىل بدء إنهيار مؤسسات الدولة عىل كل األصعدة وهو 
ما يعني أن أي عملية إصالح ســتتطلّب وقًتا أطول إلســتعادة 
الدولة عافيتها واألهم إستعادة املواطن اللبناين ألمنه الغذايئ.

اليمني املرشوع وقرصنه بحرية مكشــوفه وإجرام ال مثيل 
نســانية ويعرقل كل نوايا السالم«. له يفضح كل مّدع ل

اشــارة اىل انه منذ يومني، شدد عبد السالم، عىل أنّه »ال 
مكان ألنصاف الحلول فيام يتعلق بالوضع اإلنساين«، واكد 
موقف »أنصار الله« الثابت بـ«عدم إخضاع امللف اإلنســاين 
ألّي مقايضــة باملطلق«، موضحاً أّن »عدم الرغبة يف فصل 
امللف اإلنساين عن غريه من امللفات، داللة عىل عدم الجديّة 

يف التوصل لحل ســلمّي شامل وعادل«.
بدوره، أكد عضو الوفد الوطني املفاوض عبد امللك العجري 
رفض الوفد »بشــكل قاطع ربط امللف اإلنساين بأي قضايا 

وسياسية«. عسكرية 
وقــال العجري يف حديث تلفزيوين »نحــن نريد إيقاًفا 
دامئًا للحرب وليس وقًفا إلطالق النار فقط«، مضيًفا »نحن 

ليات متفــق عليها بعيًدا عن امللف  مــع وقف إطالق النار ب
وغريها«. النفطية  واملشتقات  اإلنساين 

ولفت إىل أن القانون اإلنساين الدويل يساندنا يف موقفنا 
بعدم قبول مقايضة امللف اإلنســاين بامللف العســكري أو 

السيايس.
وأكــد العجري أن ســبب زيادة االهتــامم الدبلومايس 
هــو محاولة األطراف األخرى وقــف التقدم باتجاه مأرب، 
موضًحا أن مشــكلة االهتامم الديبلومايس الحاصل حالًيا 
يرتكــز فقــط عىل وقف التقدم نحو مــأرب ثم التحول إىل 

مســألة وقف إطالق النار دون التطرق إىل ملف الحصار.
وتابــع »البعــض رمبــا ال يريد تحويــل االلتزامات إىل 
اتفاقيــات مكتوبة، ونحن طالبنــا أن يكون االتفاق موقًعا 
وعرب األمم املتحدة«، مشــريًا إىل أنه ال ميكن القول بـ«أننا 
متفائلــون بالتقــدم لكننا منتظرون لقبــول الطرف اآلخر 

الفصل بني امللف اإلنســاين والعسكري السيايس«.

تحــّول جذري، طــرأ عىل 6 
من أكرث نساء تنظيم »داعش« 
اإلرهــايب خطــورة يف مخيم 

روجفي شامل رشقي سوريا. 
وظهرت النسوة الغربيات يف 
مقابلة مع صحيفة » الباييس« 
اإلسبانية، وقد خلعن حجابهن 
وارتديــن مالبــس عرصيــة 
ومســاحيق  املكياج  ووضعن 
التجميل، وقالوا إنهن يستمعون 
للموســيقى األمــر الذي كان 
ممنوعــا يف »دولة الخالفة« 

املزعومة.
ومن بني هؤالء النسوة ظهرت 

إميــيل كونيغ الفرنســية املصنفة عىل الئحــة األمم املتحدة 
للمقاتلني األكرث خطورة، والربيطانية شميمة بيغون املعروفة 
بـ »عروس داعش« والتي سبق أن سحبت بالدها الجنسية منها 
النتامئها إىل التنظيم »اإلرهايب«.بعضهم يشكك يف التغري الذي 
حدث لهؤالء النسوة بعد انقالبهن عىل تقاليد »داعش«، ويقول 
إن ما قمن به ليس سوى اسرتاتيجية اتفقن عليها مع محاميهن 
الســتدرار عطف الرأي العام يف بالدهن.إال أن نســاء »داعش« 
الســت يقلن إنهن عىل استعداد لتحمل املســؤولية الجنائية 

املحتملة عن أفعالهن حال متت إعادتهن إىل بالدهن.
تقول وداد األملانيــة البالغة من العمر 34 عاما، التي ظهرت 
وهي تستمع إىل املوسيقى وقد صبغت شعرها وارتدت مالبس 
الجينــز وحذاء أنيقا إنها أم ألربعة أطفال ولدوا من قبل زوجني 
جهاديني وتضيــف إنها قررت يف الثامن من آذار الذي يصادف 

اليوم العاملي للمرأة خلع النقاب.
فيام قالت شــميمة بيغوم، 21 عاما، التي ُسحبت جنسيتها 

الربيطانية النتامئها إىل التنظيم اإلرهايب إنها خلعت حجابها 
قبل أكرث من عام.وهربت بيغوم يف ســن الخامسة عرشة من 
بلدها لرتكب طائرة وتسافر إىل سوريا لالنضامم إىل »داعش«.

وتؤكد أنها تعرضت بعد هذه الخطوة للقمع من قبل النســاء 
يف املخيم الذي تتوىل حاميته قوات كردية.

ومثل معظم الجهاديني الذين تم اعتقالهم بعد سقوط »داعش«، 
تقول هؤالء النسوة إنهن سافرن مخدوعات، حيث أغرتهن دعاية 
»داعش« وأزواجهن بـ »الدفاع عن اإلخوة الســوريني املسلمني 

الذين كان »نظام بشار األسد« يقتلهم«.
وتقول النســوة: »نحن أيًضا ضحايــا لداعش«، ومثل باقي 
الجهاديني األرسى ينفني مشــاركتهن يف الجرائم التي ارتكبها 
التنظيم عىل مدى خمس ســنوات بحق بقية النساء واألطفال 
السوريني والعراقيني.وروت إحداهن للصحيفة أن حياتهن يف 
املخيم باتت معرضة للخطر بعدما تلقني تهديدات بالحرق أحياء 
إثر خلعهن النقاب والحجاب، ويزعمن أن أمريكية محتجزة يف 

املخيم تم رجمها بالحجارة لذات السبب.

جينز بسن ا داع  سا 

وسوريا الحتواء متدد تنظيم »داعش« ودعم القوات املسلحة 
العراقية(.

وأكدت الوزارة أن مركز القيادة عىل م »شارل ديغول« ميلك 
كل الصالحيــات التي متلكها عــادة قيادة املجموعة القتالية 
األمريكيــة، مبا يف ذلك إدارة مجموعة الدوريات الجوية. من 
ناحية أخرى، أشار البيان إىل أن »وجود فرنسا يف هذه املنطقة 

الحاســمة بالنسبة لضامن استقرار املنطقة واألمن األورويب 
سيتيح لها استقاللية يف تقييم الوضع وتحليله«.

وإىل جانــب »شــارل ديغول«، التي ال تقتــرص وظيفتها 
عىل مواجهة تنظيم »داعش«، بل وتشــمل أيضا ضامن أمن 
املالحة، تضم مجموعة الســفن الفرنســية أيضا فرقاطة 
»بروفانس« متعددة األغراض، وفرقاطة »شــيفالييه بول« 
املضادة للطائرات، وسفينة »فار« الصهريجية التي بإمكانها 

أيضا أن تؤدي وظيفة مركز قيادة.

 اشــار  وزير الخارجية  االمريكيــة،  أنتوين بلينكن ، إىل أنه 

»أبلغ  الكونغرس بترصفات جمهورية  الصني  الشعبية املستمرة 

بتقويــض الحريــات وبتقويض املؤسســات الدميوقراطية 

والحكم الذايت يف  هونغ كونغ ، واالســتمرار يف إنهاء املعاملة 

التفضيلية لهونغ كونغ«.

ولفت بلينكن إىل أن » الواليات املتحدة  تدعو جمهورية الصني 

الشــعبية إىل عكس مســارها والوفاء بواجباتها والتزاماتها 

الدوليــة«، مؤكداً التزام بالده »مبواصلة العمل مع الكونغرس 

وحلفائنا للوقوف إىل جانب شــعب هونغ كونغ ضد سياسات 

الصني«.

لفتت املتحدثة باســم  الخارجية الصينية  هوا تشونينغ، 
اىل إنه يجب عىل  منظمة الصحة العاملية ، دراســة احتامل 

ترسب  فريوس كورونا  املســتجد من مخترب أمرييك.
وذكرت املتحدثــة، يف  مؤمتر  صحايف أنه يحتمل ترسب 
هــذا الفريوس، من املخترب العســكري األمرييك يف فورت 
ديرتيــك، ومــن مؤسســات أمريكية مامثلــة، تنترش يف 
بلدان أخرى، مضيفة: »بخصوص اســتمرار احتامل ترسب 
الفــريوس نتيجة خطأ أو حــادث يف املخترب، قال أعضاء 

مجموعة الخرباء إنهم يف حال الرضورة، سيجرون دراسات 
يف املختــربات حول العامل. وكــام تعلمون تم بالفعل إجراء 
مثل هذه الدراســة يف املختربات يف  ووهــان . ولكن متى 

ســيتم فتح أبوب فورت ديرتيك أمام الخرباء«.
واضافت »أود أن أســألكم، ملاذا ال تتحدث وسائل اإلعالم 
األجنبيــة عن مختربات فورت ديرتيك، ظهرت أنباء عن ذلك 
يف حزيــران 2019، لكنها اختفت بعــد ذلك. ملاذا تلتزمون 

. الصمت؟« 

 قالــت املتحدثة باســم املمثل األعىل لألمن والسياســة 

الخارجية يف االتحاد األورويب، جوزيب بوريل، إن »ارسائيل« 

رفضت دخول بعثة ملراقبة االنتخابات الفلسطينية. 

وأقــرت املتحدثة امس، بعدم إمكانية إرســال بعثة مراقبة 

انتخابات أوروبية إىل أرايض الســلطة الفلســطينية ملراقبة 

االنتخابات الربملانية، املقررة يف 22 أيار املقبل. وذلك بحســب 

وكالة »آيك«، مساء امس. 

وذكرت نبيلة مرصايل، املتحدثة اإلعالمية للشؤون األوروبية 

الخارجية واألمن السيايس، أن »إرسائيل« مل تعط  لألوروبيني 

إذن عبور إىل أرايض الســلطة لنرش أعضاء البعثة، كام كان 

مقررا، منذ 8 شــباط  املــايض، رغم طلبات االتحاد األورويب 

واتصاالته املتكررة، مل يتلق أي جواب.

ورأت مــرصايل أن عدم إرســال بعثة مراقبــة انتخابات 

اوروبية، بناء عىل الطلب الرســمي املقدم لربوكســل من قبل 

السلطات الفلسطينية، سيؤثر بالفعل عىل تقييم االستحقاق، 

ولكــن االتحاد يفكر بحلول بديلة ويدعم عمل اللجنة املركزية 

لالنتخابات الفلسطينية وميول عملها.

تحــاد األورويب ترحيبه بإعــالن الرئيس  وكان ســبق ل

الفلســطيني محمود عباس، بدايــة العام الحايل، عن تنظيم 

انتخابات ترشيعية يف 22 أيار املقبل، وانتخابات رئاســية يف 

31 متــوز  املقبل أيضا، وثالثة للمجلس الوطني يف 31 آب من 

العام الحايل.

األمريكية  تريد أن توحي بأنّها مســتعّدة ملسار الدبلوماسّية، 
وهذا غري صحيح، ألنّها تواصل سياســة املامطلة«. وشــّدد 
عىل أنّــه »إذا رفع األمريكّيون الحظر، فســنعود إىل جميع 
التزاماتنــا. يقولون إذا أردنا العــودة إىل التزاماتنا الكاملة، 
فسوف يستغرق األمر بضعة أشهر، لكّنهم يكذبون ألّن األمر 

لن يستغرق أكرث من يوم واحد«.
وركّز روحاين، عىل أّن »األمر يحتاج إىل إرادة لدى الجانبني، 
وإذا كانت هناك إرادة جاّدة، فيمكن للواليات املتحدة أن تعود 
إىل التزاماتهــا الكاملة خالل يوم واحد، وميكننا العودة إىل 
التزاماتنــا الكاملة. الطريق واضــح، وال ميكننا امليض قدًما 
بالشــعارات واملقابالت«. وفرّس أنّه »يجب عىل األمريكّيني أن 

يفعلوا كّل ما يف وسعهم للقيام بذلك، وأن يدركوا أّن إجراءاتهم 

يف املــايض تُعترب جرمية وإرهابًــا، وعليهم التعويض عنها 

اليوم«.
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