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ال االتفــاق النووي وال الســعودية وال أمريكا هم 

ســبب عدم تأليف الحكومة وعلينا أن نقول شعورنا 

بالحقيقة املجرّدة.

رئيــس الجمهورية العامد عــون ال يريد الرئيس 

الحريري رئيســاً للحكومة والرئيس الحريري عنيد 

زار رئيــس الجمهورية 18 مرّة حامالً الالئحة ذاتها 

لألســامء ويعني ذلك زيــارة واحدة طاملا أنه يريد أن 

يوافق الرئيس عون عىل الئحة من 18 اسامً دون تغيري 

من اختارهم الحريري.

الشعب اللبناين يدفع مثن هذا الخالف وأصبح فقرياً 

وجائعــاً ومن دون عمل ويهاجر اىل الخارج بســبب 

خالف عون- الحريري.

لو كانوا يحبون الشعب اللبناين ويعتربونه شعبهم 

ملا فعلوا ذلك باللبنانيني.

عىل طريق الديار

ــوالدة« الحكومة ــ ــ ــاف بــعــد »ل ــدم غــيــر كـ ــق ــت ــة مــصــريــة لــلــضــغــوط الــفــرنــســيــة وال مــواكــب
ــظــروا فــيــيــنــا ! ــت ــن ــن والـــــريـــــاض... وبـــاريـــس تــنــصــح : ال ت ــط ــن ــود واش تــشــكــيــك بـــوعـ
يــصــعــد »جــنــائــيــا« ــون  ــ ــري... وع ــريـ ــحـ الـ ــــ  بــاســيــل  بــلــقــاء  تــســمــح  مـــؤشـــرات سلبية ال 
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»كورونـــــــــــا«: 34 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و1001 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 1001 إصابة 
جديدة بالفريوس، توازياً مع تسجيل 34 حالة وفاة جديدة 

جراء اإلصابة بالوباء.
ولفتت الوزارة إىل أنه تم تســجيل 982 إصابة من بني 
املقيمــني، يف وقت هنــاك 19 حالة بني الوافدين، ما رفع 
عدد اإلصابــات اإلجاميل إىل 480502 حالة، بينام وصل 

عدد ضحايا الوباء اإلجاميل إىل 6443 حالة وفاة.

دوري أبطال أوروبا في كرة القدم 
ــع الــنــهــائــي ــ ذهــــاب الـــــدور رب

ليفربول  ــ  مدريد  ــال  ري  : اليوم 
ومان سيتي ــ بوروسيا دورتموند
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هل تبرص الحكومة النور قريبا

»الديار«

الجيش االردين انترش يف شوارع عامن

النووي االيراين

نتنياهو وغانتس

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ابراهيم نارصالدين

هل من يصدق ان االتصاالت السياســية لتشــكيل 
الحكومــة العتيــدة غابت اربعة ايام بســبب عطلة 
الفصــح؟ اذا كان االمــر صحيحا فهو »العار« بعينه، 
والدليل االكرث سطوعا عىل »قلة« اخالق ومسؤولية 
من يدعون ادارة البالد، او يسعون للعودة اىل السلطة، 
واالمــر ليس بحاجة اىل دليل اصال. لكن مثة ســؤال 
يطرح نفســه عام اذا كانت عطلة االعياد مجرد غطاء 
لغياب اي تسوية جدية حول حكومة ال24 وزيرا عىل 
الرغــم من الرتويج الفرنيس لفرصة اقليمية ودولية 
يجب االستفادة منها للدفع نحو تسوية توقف االنهيار، 
وتعيد البالد اىل »سكة« االنتعاش االقتصادي..بدءا من 
اليوم سنكون امام اختبار حقيقي للنوايا، تثبيت توافق 
بعبدا وبيت الوســط عىل توسيع عدد الوزراء سيكون 
الخطوة االوىل باالتجاه الصحيح، لكن العقد الجديدة 
التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ميشــال عون بعد 
زيارته بكريك ليســت بسيطة وتتعلق بكيفية توزيع 
الوزراء الجدد ال ســيام املسيحيني منهم ومن يسميهم 
ومــن يختار وزير الداخليــة ووزير العدل، وحلها لن 
يحصل دون »ضوء اخــر« خارجي. يف هذا الوقت 
ابقت فرنســا نوعا من الغموض حول زيارة مفرتضة 

قــــادرة عــلــى مــواجــهــة أي تهديد قــواتــنــا  ــيــس »األركــــــان« األردنـــيـــة:  رئ
األمــــــيــــــر حـــــمـــــزة بــــــن الــــحــــســــيــــن: لــــــن ألــــــتــــــزم بـــــــاألوامـــــــر!

أكد رئيس هيئة األركان املشــرتكة يف 
األردن اللــواء الركن يوســف الحنيطي، 
أن »قواتنــا لديها من القــدرة والكفاءة 
واالحرتافية ما ميكنهــا من التعامل مع 

جميع أشكال التهديد«.
وقال الحنيطي خالل متابعة مجريات 
التمرين التعبوي »درع الوطن« إن »القوات 
لديها من  األمنيــة  املســلحة واألجهزة 
القدرة والكفــاءة واالحرتافية ما ميكنها 
من التعامل مع أي مســتجدات تطرأ عىل 
الســاحتني املحليــة واإلقليمية مبختلف 
املستويات ومواجهة جميع أشكال التهديد 
عىل الواجهــات الحدودية وبالقوة، وأي 
مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع 
مواطنيه، وزعزعة أمن واستقرار اململكة؛ 
التزاما منها بواجبها الوطني تجاه الوطن 

وقيادته الهاشمية املظفرة«.
وشــدد الحنيطي عــىل »أهمية الدور 

الذي تقوم به القوات املسلحة يف الحفاظ 
عــىل هيبــة الدولة وترســيخ مكانتها 
والجهود  والتاريخيــة،  االســرتاتيجية 
التــي تبذلها يف هذه املرحلة للخروج من 
األزمات كافــة التي عصفت بالوطن يف 
اآلونة األخرية، لضامن اســتمرار األردن 
بدوره املحــوري والثابت تجاه العديد من 

القضايا يف املنطقة واإلقليم«.
مــن جهة أخرى، نقلــت وكالة األنباء 
الفرنســية »فرنس برس« أن األمري حمزة 
بــن الحســني املتهم من قبل الســلطات 
باالتصــال بجهــات خارجيــة من أجل 
»رضب االســتقرار« يف اململكة بأنه قال 

يف تسجيل صويت: »لن ألتزم باألوامر«.
وكان ويل العهد األردين الســابق أكد 

االبواب  واال  الحسم…  شهر  نيسان 
الشاملة للفوضى  ُمشّرعة  ستكون 
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الــــــــــســــــــــراب
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بعبدا لن تقدم »التنازالت هدية« لبري: باسيل 
الى باريس ُمستبقاً االنفجار او ُممّهداً لالنفراج؟
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حقيقة الديار

ــة الــبــطــريــرك الـــراعـــي ــاف ــي ن
الــــــســــــامــــــي االحــــــــتــــــــرام

أعّيدك سّيدنا الكاردينال البطريرك الراعي مبناسبة قيامة املسيح 
من بني األموات وأنا مواطن لبناين ماروين بجذور رسيانّية أفتخر 

بها وأؤمن بها.
اقبــل مّني نيافة البطريرك أن أقول ما يجول يف فكري بشــأن 
موضوع الحياد الناشــط الذي أطلقته سيدنا البطريرك من منطلق 

مصلحة لبنان العليا وحاميته.
اقبــل مّني أن أخاطبك بكل احرتام ومحبة كضابط ســابق يف 
الجيش لبناين ماروين مرشقــي ورئيس تحرير جريدة وصحفي 

مارس مهنة الصحافة 33 سنة.
وطبعاً ال أعرف ما تعرفه سيدنا البطريرك لكن أقول ما أعرفه أنا.

لبنان عاش يف املئة ســنة التي تأســس فيها بني األزمات ومن 
أزمة اىل أزمة وكان لبنان دامئاً عىل الحياد اال أن الحروب كانت يتّم 
شّنها عليه أو افتعال حروب داخلّية تقيمها الدول عىل أرض لبنان.

بشأن الحياد، هل لبنان حاول أن تكون فلسطني وطناً بديالً عن 
لبنان أم قادة فلســطينيون عملوا وحاربوا يك يكون لبنان وطناً 
بديالً عن فلسطني، ودفع لبنان مثن الحرب أكرث من مئة ألف شهيد 

من كل األطراف وناله من الدمار والخراب دماراً شامالً.
لبنــان كان عىل الحياد يف هذه الحرب. فامذا أفاده الحياد؟ فلو 
كان عنــده جيش قوي غري محايد يصــّد الهجامت عليه ملا كانت 

هذه الحرب.
ســنة 1982 شــّن العدو اإلرسائييل حرباً عىل لبنان احتّل فيه 
نصفه وأحرق عاصمة لبنان بريوت ودّمر بالقصف الجوي والربي 
البنية التحتّية يف لبنان وكانت بريوت أول عاصمة عربية تحرتق 

بنريان عدّو وليس كام احرتقت القاهرة بنريان أهلها.
هل لبنان هو الذي هاجم إرسائيل واحتل تل أبيب وأحرقها أم العدو 
اإلرسائييل هو الذي أحرق العاصمة اللبنانية بريوت ودّمرها وقتل 
أكرث من 40 ألف مواطن لبناين منهم من استشهد فوراً ومنهم من 

عاىن سنوات حتى استشهد.
كان التوتر عىل الحدود بني الفلسطينيني واإلرسائيليني ومببالغة 

يف استعامل القوة شّنت إرسائيل حرباً شاملة عىل لبنان.
هل لبنان هو الذي احتّل الجليل يف فلسطني املحتلّة وأقام رشيطاً 
حدودياً هناك أم أن إرسائيل احتلّت طيلة 18 سنة القسم األكرب من 

جنوب لبنان والذي أُطلق عليه اسم الرشيط الحدودي؟
ولوال ســالح املقاومة الذي قاتل 18 سنة يف غياب عدم اهتامم 
دول العــامل كله بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس األمن الرقم 425 
والذي يقيض بانسحاب إرسائيل دون قيد أو رشط ملا تحّرر الجنوب 
اللبنــاين من االحتالل اإلرسائييل. ولو بقي ســالح املقاومة عىل 

الحياد لكان الجنوب اللبناين محتالً حتى اليوم.
ثم حصل عــدوان 2006 الناتج عن اصطدام بدورية إرسائيلية. 
وألن إرسائيل تعترب نفســها دولة غري محايدة وهي امرباطورية 
الرشق بالقوة العســكرية التي عندها ملا بالغت بشّن حرب شاملة 
عىل لبنان نتيجة حادث عســكري محصور عىل الحدود بني لبنان 

وفلسطني املحتلة.
فامذا أفــاد لبنان حياده؟ مع العلم أن الواليات املتحدة واالتحاد 
األورويب أدانوا املبالغة لدى إرسائيل يف شــّن حرب شــاملة عىل 

لبنان.
سنة 2012، دخل اىل العراق وسوريا 300 ألف تكفريي وسلفي 
مجرمني أبرزهم داعش وجبهة النرصة وقتلوا املسيحيني يف العراق 
يف مجازر رهيبة وكانوا مدعومني من تحالف الصهيونية مع دول 
خليجية ومع أمريكا وجاؤوا من دول عربية وإســالمية وأوروبية 
ومن الشيشــان يف روســيا ثم توجهوا نحو ســوريا وكانت كل 
أعاملهم الذبح والقتل وقتلوا مطرانني يف املوصل يف العراق ذبحاً 
كام خطفوا مطرانني يف حلب مصريهام مجهول حتى اآلن وعىل 

األرجح أنه تّم ذبحهام.
هذا باإلضافة اىل احتاللهم بلديّت معلوال وصيدنايا يف سوريا، 
وهاتان البلدتان تعتربان رمزاً للمســيحية حيث أن ســكانهام ما 
زالــوا حتى يومنا هذا يتكلمون اللغة اآلرامية الرسيانية التي تكلّم 
وبرّش بها الســيد املسيح، حيث نكّلوا بسكانهام ودّمروا كنائسهام 
وخطفوا راهباتهام ومل تتحرر معلوال وصيدنايا اال عىل أيدي حزب 

الله والجيش العريب السوري.
وكان أهل حلب واملوصل وأهل معلوال وصيدنايا عىل الحياد فامذا 
أفاد حياد 4 ماليني مسيحي يف العراق وحياد مليوين مسيحي يف 

سوريا يف وجه هذه الهجمة الرببرية السلفية التكفريية؟
لــوال اندفاع حــزب الله لقتال جامعة التكفرييني والســلفيني 

واملجرمني لكانت داعش حاربت عىل أرض لبنان.
إن عدم حياد حزب الله يف هذا املجال هو بطولة دافع فيها عن 
لبنان خارج أراضيه وقّدم الشــهداء واملعاقني يف سبيل الدفاع عن 

لبنان.
وما معركة جرود لبنان وسهله من عرسال اىل القاع يف البقاع 
اال الشاهد عىل أن املعركة كانت مّتجهة اىل لبنان. وقام حزب الله 
ببطولته بصّد هؤالء السلفيني والتكفرييني ورضبهم يف سوريا اىل 
جانب الجيش العريب الســوري يف وجه 300 ألف مقاتل انترشوا 

يف العراق وسوريا ولبنان.
لكن عدم الحياد من قبل حزب الله قام بردعهم وإلحاق الهزمية 

بهم وحامية لبنان بكل معنى الكلمة.
ســالح املقاومة غري محايد يف الدفاع عن لبنان ونريده مقاتالً 
كام فعل يف سوريا ضد التكفرييني ويف العراق أيضاً. ونريده غري 
محايــد عندما تهاجمنا إرسائيل يف عدوان 2006. وهذا الذي منع 
العدو اإلرسائييل من أن يكرر احراق بريوت كام فعل سنة 1982.

سيدنا البطريرك، 
تريد مصلحة لبنان والناس أحّبتك عىل طرحك الحياد الناشــط 
لكــن اقبل من تجربتي كضابــط يف الجيش بكل تواضع واحرتام 

لشخصك أين يفيد الحياد وأين يّر.

شارل أيوب

ــا ــرك ــي ــع أم ــ ــرة م ــاشـ ــبـ ـــض الـــتـــبـــاحـــث مـ ــرف إيـــــــران تـ
ــل االتـــــصـــــاالت بــيــنــهــمــا ــي ــه ــس ــا تـــعـــرض ت ــ ــيـ ــ وروسـ

أعلنت إيران أنها ستقدم خالل 
اجتامع لجنة االتفاق النووي يف 
فيينا غدا الئحة بالعقوبات، التي 
يجب رفعها، وعرضت روســيا 
تســهيل إجــراء اتصاالت غري 
مبارشة بني طهران وواشنطن.

وزارة  باســم  املتحدث  وقال 
ســعيد  اإليرانية،  الخارجيــة 
خطيب زاده، إن طهران ستقدم 
خــالل اجتامع لجنــة االتفاق 
النــووي يف فيينا اليوم الئحة 
يجب  التي  العقوبــات  بجميع 

رفعها. 

وغانتس  املــركــزيــة...  املحكمة  إلــى  نتنياهو 
ــة ــي يـــحـــذر: يـــأخـــذنـــا الــــى الـــحـــرب األهــل

قالــت املدعية العامــة اإلرسائيلية، ليئات 
بن آري، إن رئيس الــوزراء بنيامني نتانياهو 
استخدم سلطته »بشكٍل غري مرشوع يف إطار 

سعيه لتبادل املنفعة مع أقطاب اإلعالم«. 
وأشارت املدعية العامة مع بدء املرافعات إىل 
أن رئيس الوزراء استخدم »السلطة الحكومية 
الواسعة املوكلة إليه للحصول عىل منافع غري 
الئقة من ماليك وسائل اإلعالم الرئيسية يف 
»إرسائيل« من أجل تعزيز قضاياه الشخصية ».

ووصل رئيــس الوزراء اإلرسائييل، بنيامني 
نتنياهو، أمــس اإلثنني، إىل املحكمة املركزية 

بالقدس الرشقيــة املحتلة للمثول أمامها يف 

الجلســة األوىل من مرحلة اإلثباتات وتقديم 

األدلة ضمن محاكمته بقضايا فساد انطلقت 

يف آيار املايض.

واعتباراً من أمس اإلثنني ســوف تســتمع 

املحكمة للشــهادات واألدلــة التي اعتمدت 

عليها النيابــة العامة يف تقديم الئحة اتهام 

بجرائم الرشوة وخيانة األمانة واالحتيال ضّد 
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هل يتجرأ امللك...؟
نبيه الربجي

دبت  التي  للمــرؤة  يا 
العــرب!  رؤوس  يف 
بالبالط  ضنينــون  كلهم 
وكلهــم  الهاشــمي، 
يف  باألمــن  ضنينــون 
تتحول  مل  التــي  اململكة 
)وهذا  عمليات  غرفة  اىل 
التاريخي(  دورهــا  هو 
يف تدمري ســوريا، ويف 
تفكيك سوريا، خدمة ملن 

هب ودب...
حتى عندنــا يف لبنان، وحيث الرصاع فوق هياكلنا 
العظمية حول الحقائــب، وحول الصالحيات، وحيث 
بنا من كل حدب وصوب، اســتيقظت  الخراب يحدق 
املرؤة لــدى أولياء األمر، ورأوا يف اســتقرار األردن 
حجر الزاوية يف اســتقرار املنطقة، وقبل ســوريا، 
التي  املنطقة  اليمن، يف هــذه  العراق، وقبــل  وقبل 

النار... آلهة  يحكمها 
عىل مــن يضحــك العــرب؟ وعىل مــن يضحك 
األمريكيون؟ كيف لنا أن نصدق أن باســم عوض الله، 
بأدواره القميئة، ميكن أن يفكــر بازاحة عبدالله بن 
الحسني واالتيان بأخيه حمزة بن الحسني، دون ايعاز 

من دولة ما؟
هذا دون أن نجهل، أو أن نتجاهل، أن اململكة فردوس 
الزجاجية، ومن  العيــون  األبواب ألصحــاب  مرشع 
كافة األشــكال واألنواع، دون أن يفارق االرسائيليني 
البديلــة، تبعاً  الدولة  هاجــس تحويــل األردن اىل 
ملــرشوع ييغال آلون الذي طاملا راود جاريد كوشــر 

القرن. الخاصة بصفقة  السيناريوات  لدى وضع 
كان هناك توقيــت لزعزعة، ورمبا لتغيري، الوضع. 
من الســذاجة مبكان أن نتحدث، كام أمين الصفدي، 
املجــــهرية،  الخارجية،  للمعارضــــة  دور  عــن 
الخارجية عن  ملاذا مل يتحـــــدث وزيــر  واملبعرثة. 

الخارجية؟ األجهزة 
أي جهة »عادية« ميكن أن تتصل، يف تلك اللحظات 
املتمــرد، وتعرض عليها  األمري  الحرجة، بزوجــــة 
ارســال طائرة لنقل العائلة اىل دولــة أخرى بعدما 
انكشــف أمر الخطــة اذا مل تكن تلــك الجهة جهازاً 
مؤثراً عىل البالط، وميكن أن يبعث بالطائرة ويلفلف 

املسألة؟
العشــائر، بشكواها من  الذي اخرتق  األمري حمزة 
املعيشية،  األوضاع  تردي  الفســاد، ومن  اســترشاء 
رفض الرحيــل العتقاده أن اعتقالــه ال ميكن اال أن 
يحدث هــزة داخل العائلة، كام داخــل الدولة، وألنه 
يريد تحويــل محاكمته اىل محاكمة ألهل الســلطة 

بدًءا من رأس الهرم.
ثم أليس من البديهي التســاؤل عــن هوية الجهة 
التي بامكانهــــا متويل أي عملية بتلك الحساسية، 
االنقضاض  أم  الداخــي  التفحــري  توخت  وســواء 
عىل العــرش، بعدما كان األمري حمــزة قد أزيح عن 
واليــة العهد ليعهد بها اىل نجــل امللك بذريعة النص 

الدستوري؟
اذا عرفــت الدولة التي متســك عن بعــد بخيوط 
اللعبــة، والتي قد تكون ســقطت، مــرة أخرى، يف 
عىل  امللك  يتجرأ  املرتجلة، هل  الســيناريوات  صياغة 
أن يوجه اليها، ولــو مواربة، اصابع االتهام، أم يأمر 
الشكسبريية  بالطريقة  الدهاليز،  املســألة يف  بدفن 
للعديد من األنظمة  الفلسفية  األداة  التي تشكل  اياها 

العربية؟ 
الالفت أن مثة مســؤولني أردنيني سابقني ظهروا 
بكثافة عىل الشاشــات، وهم مــن جامعة البالط، 
الذي يعاين من مأزق  ليوحوا بأن بنيامني نتنياهــو، 
قضــايئ، وأيضاً من مأزق ســيايس يف ظل النتائج 
األخــرية النتخابات الكنيســت، هو مــن يقف وراء 

العملية.
ليــس  الــكالم  لذلــك  الكاريكاتــوري  الســبب 
القرن، وكان  الذي عارض صفقــة  موقف عبداللــه 
يفــرتض أن تنتهي بتتويج زعيــم الليكود ملكاً عىل 
االجازة  امللك  رفــــض  وامنا  األوســط،  الــــرشق 
لهذا األخــري العبــور يف األجواء األردنيــة ما أدى 
الكنيســت.  النتخابــات  الضبابيــة  النتائــج   اىل 
 الــــسؤال ـ اللغز يبــقى ملــــاذا ازاحــة املــلك 
أو زعزعــــة )وتغيري( الوضــع الداخي، اذا مل يكن 
جيوسياســياً  مرشوعاً  خــــارجية  دولة  رأس  يف 
األبواب  تــدق عىل كل  التي  االحتامالت  ينعكس عىل 

املنطقة؟ يف 
الدولة اياها التي ترى األمور من منخار ويل األمر، 

البعيد... البعيد. ما بعد  الذي يستشف  املنخار  ال 

عــــون حــــذر »املـــــــال« و»املــــركــــزي«
الجنائي  التدقيق  تعطيل  محاولة  من 

غرد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون عرب حسابه عىل 
»تويرت«: »أحذر الجانب اللبناين، وتحديدا وزارة املال واملرصف 
املركزي، املجتمعــني اليوم مع رشكة التدقيق الجنايئ الفاريز 
ومارسال من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنايئ، وأحملهام 

املسؤولية باسم الشعب اللبناين«.

املوسوي : تفاؤل كبير بتشكيل الحكومة
ــت إزالــتــهــا ــّم ــة ت ــل أســاســي ــي ــراق وع

الوفاء  كتلة  عضو   اعترب 
إبراهيم  النائــب   للمقاومة  
املوسوي، أنه »مثة فرق بني 
الواعي  العام  رأي  ال صناعة 
املستند إىل حقائق والدعاية 
الرخيصة التــي تهدف إىل 
تنفيــذ أجنــدات«، مضيفاً 
: »نحــن ال نقبــل بالخطأ 
ونُحاِســب  نه  ع ندافع  وال 
عىل  والرهان  ونُحاَســب، 

وعي الناس«.
وأعلــن يف حديث إذاعي، أن »هناك تفاؤال كبريا بتشــكيل  

الحكومة، ومثة عراقيل أساســية متت إزالتها تتعلق بالثلث 
الضامن وعدد الوزراء يف حكومة من 24 وزيراً، وقد تجاوزنا 
هاتني العقدتــني«، وأضاف: »هناك تعقيــدات إضافية يجب 
تجاوزها لتشكيل الحكومة ، ومحركات  حزب الله تعمل مع كل 

األطراف إليجاد حكومة بأرسع وقت ممكن«.
ولفت اىل أن »الحكومة التي سُتشكل من شأنها أن ترشف 
عىل مرحلة انتقالية مفصلية يف  لبنان »، معتربا أن »املبادرة 
الفرنســية أُطلقت اليوم بحيوية أعىل واتخذت زخامً إضافياً 

من جديد«.

محمد بلوط

منــذ انفجــار 4 آب مل يلتقــط لبنان 
الرئيس  املناسبة يف ضوء زيارة  اللحظة 
الفرنــي اميانويــل ماكــرون للملمة 
تداعيات هــذا الزلزال الــذي زاد ورّسع 
االقتصــادي واملايل، ومل  االنهيار  وترية 
يبــادر اىل تاليــف الحكومــة الجديدة 
والتعاطف  باريــس  درة  ا ب مب مســتعينا 

الدويل.
الحريري  ان  الكثــريون  اعتقد  يومها 
الحكومة يف  بعــد تكليفــه سيشــكل 
غضون اســابيع قليلة ال تتجاوز الشهر، 
لالنــرصاف فورا اىل اقــرار االصالحات 
عىل  الحصــول  اجــل  مــن  املطلوبــة 
الدوليــة املوعــودة لوقف  املســاعدات 
الدولة  وتفعيــل  بناء  واعــادة  االنهيار 
القطاع  واصالح  الحيويــة  والقطاعات 

املرصيف.
ويف ذلــك الحــني، قيــل ان العراقيل 
وحلفائها  االمريكية  االدارة  وان  خارجية 

يف املنطقــة يضغطون للمجيء بحكومــة مطواعة تحت 
عنوان االختصاص الحداث خرق جــدي يف موازين القوى 
السياسية يف البالد مســتثمرين انتفاضة 1٧ ترشين وما 
احدثه انفجار آب من نتائــج وتداعيات، وهذا صحيح، لكن 
الرئيس االمرييك الســابق  ادارة  رسعان ما تبددت رهانات 
ترامب عىل احداث مثل هذا التغيري رغم اســتخدامه وسائل 

الله وحلفائه. ضغط متعددة عىل حزب 
وتبني ان االســتثامر عىل ما جرى ليس لفرض امر واقع 
انقاليب جديــد يف لبنان، ال بل ان املحــاوالت والتدخالت 
االمريكية يف حينه ســاهمت يف ارباك املبادرة الفرنســية 
واعاقة اندفاعتها، وبالتايل، اثرت ايضا عىل مســار تشكيل 

تأليفها. بترسيع  التفاؤل  مناخات  وبددت  الحكومة 
انها ال  الســابقة  االدارة االمريكية  ادركــت  ورسعان ما 
متلــك االوراق الكافيــة الحداث االنقالب التــي تريده يف 
لبنان، فانكفأت نســبيا خصوصا يف ظــل انهامك ترامب 
باالســتحقاق االنتخايب. وعىل ضوء ذلــك حصلت موجة 
جديدة من التفاؤل بتأليف الحكومة، باعتبار ان واشــنطن 
مل تعد تستطيع اشهار ســيف التشدد بحجة محاربة حزب 
الله كام فعلت يف البداية، وركزت عىل حكومة االختصاص 

الفرني. الرئيس  واالصالحات كام كان يفعل 
وتراءى للكثريين ان اللحظة متاحة الســتيالد الحكومة، 
لكن رسعان ما تبني مرة اخــرى ان مثل هذه التوقعات يف 
غــري محلها، وان العوامل والخالفــات الداخلية طغت اكرث  
وصارت تشــكل النسبة االساســية من اسباب فشل تأليف 

الحكومة.
ومنذ ذلك الوقــت، اي منذ ما يزيد عىل الثالثة اشــهر، 

النارية  التأليف عىل وقــع الســجاالت  تتخبــط عمليــة 
والخالفات بني الرئيســني عون والحريري حول التشــكيلة 
والحقائب واالسامء. ويرتقب  اللبنانيون كل اسبوع النرشة 
الحكوميــة عىل وقع املبادرات املختلفــة التي لعب ويلعب 
الرئيس بري دورا اساســيا فيهــا اىل جانب دعم حزب الله 

وتعاون جنبالط، عدا عن التحرك الذي قامت به بكريك.
ومنذ اسبوع تسود اجواء تفاؤلية نسبيا بامكانية تجاوز 
العقبات وحــل العقد التي تواجه تأليف الحكومة، خصوصا 
يف ضوء املعلومات االخرية حــول موافقة عون والحريري 
ضمنيا عل صيغة الـ24 وزيرا التي تســاعد اكرث من صيغة 
الـ 1٨ عىل تسوية الخالف حول الثلث املعطل واملخاوف من 
هيمنة اي فريق عىل الحكومة من خالل توزيعة الـ ٨،٨،٨.

وتبــني الحقا، كام عرب الرئيس عــون يف بكريك ان هذا 
التقدم مل يقرتن باتفاق ناجز حول نقاط اخرى عالقة مثل 
عقدة وزير الداخلية وتســمية وزيرين مسيحيني اضافيني 

الحريري.  احتسابهام من حصة  يفرتض 
وتقول مصــادر مطلعة ان كال من رئيــس الجمهورية 
ورئيــس الحكومة املكلف مل يرتاجع عن موقفه منذ مغادرة 
الحريري اىل االمارات العربيــة املتحدة، وان فكرة تفويض 
بكــريك تســمية وزير او وزيريــن مســيحيني مل تنجح 
خصوصا ان البطريركية املارونية بدت غري متحمســة لهذا 
الخيار خوفا من فشــله مسبقا، عدا عن ان الدور السيايس 
الذي اخذت تلعبه مؤخــرا من خالل دعوتها للحياد وملؤمتر 
دويل حول لبنان يثري تســاؤالت حول احتســاب الوزيرين 

عليها. املحسوبني 
وينقل عن مصدر سيايس بارز  قوله ان يف كل املبادرات 
التــي طرحت وتطرح تبني وتؤكد ان ازمــة الثقة بني عون 

والحريــري لعبت وتلعــب دورا مهام يف 
اجهاض كل هــذه املبادرات، كام ان هناك 
عوامل اخرى منها ما يتعلق مبوقف واداء 
كل  منهــام تجاه عملية التاليف ومنها ما 
يتعلق مبوقف بعــض االطراف اىل جانب 

والخارجية. االقليمية  العوامل  بعض 
ويضيف املصــدر ان الحريري متهم من 
اوساط رئيس الجمهورية والتيار الوطني 
الحر خصوصا بانه غري قادر وغري راغب، 
مشرية اىل سفراته للخارج يف كل مرحلة 
جــادة لتأليف الحكومــة تعكس وتطرح 
الرغبة  اســئلة عديدة حول جديتــه يف 

الحكومة. بترسيع 
وترى هذه االوساط ان الحريري ما زال 
ينتظر ويراهن عىل دعم سعودي له، وهذا 
االمر مفقود حتى اشــعار آخر كام ظهر 
يف ترصيح وزير الخارجية السعودي اول 
امس والذي كان واضحــا بان الرياض ال 

تفضل احدا عىل احد.
وال يبدو ان الحريــري قد عّدل موقفه، 
يف  يخىش  فهو  نفســها،  االوساط  وفق 
غياب الحصول عىل تفويض ســعودي من تأليف الحكومة 

وفشل الحصول عىل دعم سيايس ومايل من دول الخليج.
ويف املقابــل، يبدو ان الرئيس عون غري راغب وغري قادر 
ايضا عىل حسم تســهيل التاليف من دون حفظ حق صهره 
جربان لتحقيق مكســب معنوي وسيايس ولو كان محدودا 
يســاعده يف اعادة تعويم نفســه بصورة مقبولة لخوض 

الرئاسة. السياسية ال سيام معركة  معاركه 
الناجمة عنه  الوضع والضغوط  ان تفاقم  ويعتقد املصدر 
يدفعــان اىل االعتقاد بان عون والحريري باتا محشــورين 
اكــرث، من هنا يراهن الســاعون وأصحــاب املبادرات عىل 
احداث تعديل جدي يف مواقفهام وتخي كل منهام عن جزء 
من حســاباته ورهانته تحت ضغط االزمة لصالح استيالد 

الحكومة.
ويقول املصــدر ان باريس عىل عكس بعض التحليالت مل 
تستســلم، وهي دخلت مبارشة مؤخرا عىل خط االتصاالت 
ان كان مــن خــالل االتصال مع الرؤســاء عــون وبري 
والحريري او من خالل تواصل فريق عملها املكلف مبتابعة 
امللــف اللبناين، وهي يف صدد القيــام بخطوات اخرى، وال 
يســتبعد ان تجري لقاءات مع قيادات واطراف لبنانية يف 
االيام املقبلــة اكان مع رئيس التيــار الوطني الحر جربان 

باسيل او مع آخرين.
ويف اعتقاد املصدر ان نيســان هو شهر حاسم بالنسبة 
للحكومــة، الن الوضع مل يعد يحتمــل اي تأخري كام حذر 

الرئيس بري مؤخرا يف االونسكو ويف عني التينة.
وينبه املصدر اىل ان عــدم التقاط اللحظة اليوم يفتح قد 

يرّشع االبواب امام الفوىض الشاملة يف لبنان. 

كيف يتعامل عون والحريري مع االستحقاق الحكومي في غياب القدرة والرغبة ؟
باريس لم تستســــــلم وتتحــــــّرك من جديد… فهل توّســــــع رقعــــــة اتصاالتها ؟
نيسان شــــــهر الحســــــم… واال االبواب ســــــتكون ُمشــــــّرعة للفوضى الشاملة

محمد علوش

يف أحيان كثرية يكون القلق بحســب األولويات، ويف هذه 
املرحلة من عمر لبنان، رمّبا أصبح الخوف من اإلرهاب أقل بكثري 
من الخوف من الجــوع، ومن عدم القدرة عىل تأمني متطلبات 
العائلة، وهذا حرفّياً ما نعيشه يف كل يوم. الوضع األمني يف 
لبنان ليس عىل ما يُرام، سواء مبا يتعلق بالجرائم العادية، أو مبا 

يتعلّق بالخاليا اإلرهابية.
كشف وزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف األعامل 
محمد فهمي عــن وجود »بعض الخاليــا املرتبطة باالرهاب 
تحرض لعمل مخل باالمن اللبنــاين«، معرباً عن »خوفه عىل 
كل مواطن لبنــاين«، ومؤكداً أن هذه الخاليا اإلرهابية حاولت 

الدخول سابقاً إىل الشامل«.
يرى البعض أن كالم وزير الداخلية هو  كإنذار إىل السياسيني 
املعنيني بتشكيل حكومة وإعادة لبنان إىل السكة السليمة التي 
ال تؤدي به إىل املهوار، وتُشري مصادر أمنية مطّلعة إىل أن ما 
تحّدث عنه فهمي ليس مســتجّداً، فالخاليا اإلرهابية مل تغادر 

لبنان مطلقاً، إمنا كانت يف املرحلة املاضية نامئة بأغلبها.
وتضيف املصادر عرب »الديــار«: »الخاليا اإلرهابية خّفضت 
حجم عملهــا عندما كان األمن اللبناين ممســوكاً، إذ مل يكن 
بإمكانها التنفس، وكانت كلاّم فكرت بالتحضري لعمل ما تجد 
نفسها محارصة، ولكنها اليوم رمّبا تشعر بأن االمن يف لبنان 
بات ضعيفاً بسبب كل ما مير به البلد، وغياب الحكومة، واألهم 
الوضع اإلقتصــادي للعنارص االمنيني، لذلــك قررت التحرك«، 
مشــّددة عىل أن اإلرهابيني ســيكونون يف قبضة األمن فور 
تحركهم. وترفض املصادر الحديــث عن مخططات اإلرهابيني 

هذه الفرتة، مشــرية إىل أن ما يهم اللبنانيــني هو معرفة أن 
األجهزة االمنية تراقب وتتابــع وجاهزة ملواجهة اإلرهاب كام 

كانت يف السابق، وهي لن ترتاخى يف هذه املهمة.
مل يعد بإمكان الخاليا اإلرهابية العمل بحرية يف أي ساحة 
لبنانية، وال ميكنهم تأمني املســتلزمات اللوجستية بسهولة، 
وهــذا لن يتغرّي، ولكنهم منذ عام تقريبــاً حاولوا تنفيذ بعض 
املشــاريع عرب التحركات يف الشارع، وتحديداً يف شامل لبنان 
حيث هناك اعرتافات من قبل إرهابيني موقوفني بأنهم كانوا من 
ضمن املشاركني يف أعامل العنف التي شهدتها طرابلس يف أكرث 

من مناسبة، لذلك كان التحذير مراراً من خطورة هذه األعامل.
وتكشف املصادر األمنية أن مشاركة إرهابيني يف التحركات 
تكررت يف الهجوم األخري عىل مؤسسات الدولة يف طرابلس، 
والتحقيقات مع املوقوفني أكدت هذا األمر، مشرية إىل أن أغلب 
الخاليا اإلرهابية املتمركزة يف الشــامل معروفة لدى األجهزة 

االمنية التي تنتظر تحركها لإلنقضاض عليها.
وإىل جانب الخطر اإلرهايب، تعرّب املصادر االمنية عن قلقها 
من خطر ارتفاع منســوب الجرائم يف لبنان، مشــرية إىل أن 
الوضع اإلقتصادي يرتبط بشكل وثيق مع الوضع األمني، وكلّام 
ســاء األول ازداد سوء الثاين، مشــّددة عىل أننا حتى اللحظة 
ال نزال نعيش وضعاً امنياً مســيطراً عليه، ولكن القلق هو من 
انفالت األمور والفوىض يف اكرث من مكان عىل أبواب شــهر 

رمضان.
وتؤكد املصــادر أن هذا النوع من الخطــر قد يكون ضبطه 
أصعب من ضبط الخاليــا اإلرهابية، ألنه ال ميكن فرز عنرص 
أمني لكل حي ومبنى وســيارة ومحل تجاري، داعية إىل تدارك 

الوضع قبل فوات األوان. 

لبنان؟ في  التحّرك  اإلرهابية  الخاليا  ــّررت  ق ملــاذا 

رأى وزيــر الداخلية يف حكومة ترصيــف األعامل محمد 
فهمي، أن »األمن يهتز إذا اهتزت السياسة، ومن دون سياسة 
ال أمــن وال اقتصاد، هذه املعادلــة يف كل العامل وليس فقط 

لبنان«.
وقال يف حديث اذاعي: »مينــع منعا باتا العمل عىل األمن 
الذايت. فاألمن ليس كام يفهمه املدنيون أي الحرب والجبهات 
مثال، وأنا تحدثت يف السابق عن األمن املجتمعي. األمن اليوم 
تحسن نســبيا، ألن اإليجابية يف تشكيل الحكومة انعكست 

إيجابا عىل املوضوع األمني، ولن نستلم للتفلت األمني«.
وردا عىل سؤال، قال: »أنا شــخصية مستقلة، والقول إن 

الحكومة حكومة حزب الله حديث بالسياسة«.
واشــار اىل أن »للعرب مصلحة يف مساعدتنا. عىل أرضنا 
مليون ونصف مليون نازح سوري، وان اختنق اىل أين سيهرب؟ 

طلبت املساعدة من اجل لبنان ومن اجل الدول العربية«.
وقال: »لــدي معلومات أكيدة عن خاليــا إرهابية تخطط 
ألعامل مخلــة باألمن وتحاول الدخول اىل منطقة الشــامل 
املهددة. الخاليا اإلرهابية تستغل أي خلل أمني يف أي منطقة 
يف لبنان«، مضيفا »ذهبت اىل قطر لطلب مســاعدات لقوى 
األمــن الداخي، من قطع بدل لآلليات العســكرية ولقاحات 
للقوى االمنية وللمساجني ايضا. طلبت من كل العامل املساعدة 

وقطر لبت ندايئ لذلك زرتها«.

وقال: »عىل أهايل شهداء املرفأ أن يشكلوا الجمعية بشكلها 
القانوين ويسدوا الثغرة القانونية، وأنا سأوقع العلم والخرب. 
القايض فادي صوان والقايض طارق بيطار يتمتعان بالكفاءة 
والشفافية ولكنني مرتاح اليوم أكرث«، مضيفا »لست ضابطة 
عدلية ولســت الرئيس التنفيذي للضابطــة العدلية. أنا وزير 
داخلية ال أوقف أحــدا بل الضابطة العدليــة من يفعل ذلك. 
قانونا يجــب ان يأيت إيل الطلب من مدعي عام التمييز، وكلنا 
تحت سقف القانون. أنا استدعيت اىل التحقيق وذهبت، وليتم 
اتباع اإلجراءات القانونية ضمن القانون املعتمد يف لبنان ليك 

أنفذ«.
وأمل أن »يصل أهايل شــهداء املرفــأ اىل نتيجة يف ملف 
االنفجار، وسســنصل اىل نتيجة تؤكد ان انفجار املرفأ ناتج 
من إهامل وفساد. ســينتج من التحقيق يف انفجار املرفأ ما 
يؤكد اإلهامل الفاضح، وعىل القضاء اتخاذ أشــد العقوبات 
باملهملني والفاســدين. وقال: »مل تصلنا بعد صور عن األقامر 

االصطناعية«.
ويف ملف إلقاء القبض عىل ســليم عياش، قال: »حتى لو 
كان سليم عياش أخي سأنفذ القانون الذي يحمي لبنان. وإن 
قال القانون جيب خيك بجيب خيــي. إن كلفت بالقبض عىل 

سليم عياش حتام سأنفذ املهمة إن علمت مكانه«.
ويف ملف الفساد يف وزارة الداخلية، كشف أن »الفساد كان 

كثريا واليوم شبه منعدم«.وقال: »حولت موظفا يف الداخلية 
اىل القضاء منذ اشهر، هو متورط يف رشاوى وخوات وفساد 
وحتى اليوم امللف ينام يف القضاء. هناك حواىل 13000 ملف 
كانت نامئة يف الداخلية، وهناك من نيمها يف قلم ما ليقبض 
تسعريتها وأنا اكتشفت األمر. من حوال 13000 معاملة نامئة 

وقعت كل يشء وأنهيته اال ما هو غري قانوين منه«.
وعن ترصيف األعامل، قال: »فلتقم الحكومة الجديدة التي 
نأمل ان تتشكل يف األيام أو األســابيع املقبلة بإقرار املوازنة 
ورفع الدعم، وذلك بالرتافق مع دعم دويل. آمل أن يتم تشكيل 
الحكومة قريبا. هناك بصيص أمل وكــوة فتحت يف الجدار 
والتشــكيل يحتاج اىل موافقة عىل بعض التفاصيل وتدوير 
بعض الزوايا. اللبنانيون مل يعد باستطاعتهم أن يتحملوا. الحل 

الوحيد لخالص لبنان تشكيل حكومة إنقاذ بأرسع وقت«.
عن االنتخابات الفرعية، قال: »هناك عوائق أمام االنتخابات 
الفرعية. العائق اللوجســتي، والعائق املرتبط بالوضع املايل 
وهذا عولــج مبوافقة وزير املال عىل فتــح االعتامد. العائق 
الصحــي وكورونا، وقــد بدأنا اللقاحات ونأمل أن يتحســن 
الوضع. أنا ســأقوم مبا عي باقرتاح موعد جديد يف اول احد 

من حزيران أي 6 حزيران«.
وردا عىل سؤال عن تحذيرات من سفارات أجنبية عن أمنه 

الشخيص: »نعم«.

للفرعية في أول أحد من حزيران« »سأقوم بما علي واقترح موعداً جديداً 
ــا يـــؤكـــد اإلهـــمـــال الــفــاضــح ــأ مـ ــرفـ ــن تــحــقــيــق انــفــجــار املـ فــهــمــي : ســيــنــتــج مـ
ــن الــلــبــنــانــي ــاالمـ ــاب تــحــضــر لــعــمــل ُمـــخـــل بـ ــاالرهــ ــ ــطــة ب ــب ــرت ــعــض الــخــاليــا امل ب
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ملف  تهريب البشر على الحدود اللبنانية - السورية  يتفاعل من جديد والدولة غائبة... 
مئتا ألف ليرة تدخل اي نازح سوري الى لبنان على يد املهّربين.. والبورصة الى ارتفاع!

ــة االزم ــل  وح العربية  الجامعة  ــى  ال ســوريــا  لــعــودة  وعــربــيــاً  امــيــركــيــاً  جــديــد  ال 
جديدة  آلية  عن  والحديث  وبيروت..  الشام  بين  ثنائياً  النار«  »على  النزوح  ملف 

صونيا رزق

الرغم من مطالبة لبنان الرسمي يف  عىل 
املحافــل الدولية، مبســاعدته يف حل أزمة  
النزوح السوري اىل لبنان منذ سنوات، إال اّن 
الحل مل يصــل اىل خواتيمه، فاقترص فقط 
عىل عودة خجولة ألعداد قليلة من النازحني 
املديرية  بتأمينها  بدأت منذ ســنوات، قامت 
العامـة لألمن العـام بالتنسيق مع املفوضية 
الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الالجئني، 
عرب مناطــق مختلفة يف لبنان اىل األرايض 
املغادرين  النازحني  الســورية، فكانت أعداد 
حينها تقّدر باملئات، فيام هم كانوا يقاربون 
العــدد اىل حواىل  ارتفع  املليونني، بعدهــا 
االلف ملرات عدة، بســبب األزمة اإلقتصادية 
التي  التي يعاين منهــا لبنان، وهي  واملالية 
دفعت بالنازحني اىل املغادرة بنســبة كبرية، 
بســبب  ترشين   17 انتفاضة  بعد  خصوصاً 

انتشــار البطالة يف صفوفهم، وارتفاع سعر الدوالر مقابل 
العملــة الوطنية، وتوقــف اعامل البناء والنجــارة والدهان 
وسائقي الشاحنات وعامل املطاعم التي اقفل عدد كبري منها، 
واعامل الكسارات، بحيث تم االستغناء عن اعداد كبرية منهم 
لعدم إســتطاعة ارباب العمل اللبنانّيني دفع الرواتب، كل هذا 
دفع بهــم للعودة اىل بالدهم. لكن بقيت املســاعدات املادية  
ُتقّدم لهم من قبل االمم املتحدة ، لذا يعود مطلع كل شهر فرد 
من افراد اي عائلة ســورية نازحة ليقبض تلك املساعدة، عرب 
معابر الحدود غري الرشعية يف البقاعني الشــاميل والغريب، 
الن الخطــوط مفتوحــة والنتيجة بقاء امللــف ضمن دائرة 
االفق املســدود، الذي يتطلّب من السياسّيني اتخاذ قرار مّوحد 
وعلنّي للوصول اىل حلول عملّية، الّن تأثريه ســاهم يف املزيد 

من االنعكاسات الســلبية عىل االقتصاد اللبناين، وغريه من 
التداعيات التي يتحّمل لبنان اوزارها، بسبب بقاء اعداد كبرية 

من النازحني حتى اليوم.
ويف هذا االطــار، يقول رئيس بلدية القاع بشــري مطر لـ 
»الديــار«: »مل يتوقــف دخول النازحني خلســة اىل املناطق 
الحدوديــة، ومن ضمنها بلدة القــاع، الّن هذا امللف مل يعرف 
طريقه بعــد اىل املعالجة، فال ضوابط  له بل  فوىض عارمة، 
والقضية اصبحــت منفعة للنازحني النهــم  يحصلون عىل 
مســاعدات مادية وعينية، وهذه التقدميات مل ولن تشــّجع 
النازحني عىل العودة اىل بالدهــم، ال بل تحفزّهم عىل البقاء 
حيث هم، وَمن يعود منهم اىل بالده يعاود الدخول خلســة، 
مقابل مبلغ 200 الف لرية عن كل شخص، واحياناً اكرث يُدفع 

للمهّربني«.

واشــار مطر اىل اّن االالف من السوريّني 
يســكنون يف خيم وبيوت ال تبعد أمتاراً عن 
الحدود السورية، مطالباً املعنيني بإبعاد هذه 
البيوت والخيم عن الحدود مســافات تسمح 
اىل  الطريقة  بهذه  الدخول  ومنع  مبراقبتها، 
أراضينــا. ورأى بأّن بيئة بلــدة القاع مهّددة 
نتيجــة النفايــات ومياه الــرصف الصحي 
املمّددة بشكل عشوايئ، وغريها من املشاكل 
يف البلــدة التي تســتقبل حــوايل 30 ألف 
نازح ســوري، وتتحّمل التداعيات من أعطال 
النازحني  نفايات  وتكــّدس  واملياه  الكهرباء 
وغريها، مؤكداً عدم قدرة البلدة عىل إستقبال 
املزيد منهم، مبوازنة سنوية تقارب الـ 600 

مليون لرية فقط.
ايضاً  الناشــطة  املعابــر  خــط  وعىل 
للتهريب، بحسب ما اشار بعض االهايل لـ 
»الديار« هناك معرب فليطا - عرسال، حيث 
املهّربون مقابل كل عملية دخول  يتقاىض 
أو خروج عن كل شخص 100 دوالر، كام يشهد معرب جبال 
الصويري غري الرشعي، واملحــاذي ملعرب املصنع يف البقاع 
الغريب حركة مشابهة، والنتيجة حدود مفتوحة عىل شتى 

االحتامالت.
ولفت االهــايل اىل ان الدولــة اللبنانية متنــع النازحني 
الســوريني، الذين يخرجون بطريقة رشعيــة من لبنان من 
العــودة إليه، ما يدفــع بالعائالت التي تريد دخول ســوريا 
ومن ثم الرجوع اىل لبنان، اىل إتخــاذ  الطرق غري الرشعية، 
أي االســتعانة مبهّريب البرش الذين يــزداد عددهم، وترتفع 
بورصة تسعريتهم بحسب حاجة العابرين، فيام تبقى الدولة 
غائبة عن املراقبة، وعــن منع هؤالء من القيام بهذه املتاجرة 

املرفوضة.

عيل ضاحي

زار  تقريبــاً  شــهر  منذ 
وزير الشــؤون االجتامعية 
والســياحة رمزي املرشفية 
دمشــق، والتقى العديد من 
الســورية  الحكومة  وزراء 
الخارجية  وزيــر  وابرزهم: 
فيصل  السوري،  واملغرتبني 
املقــداد، ووزيــر الداخلية، 
الرحمون،  اللواء محمد خالد 
املحليــة  اإلدارة  ووزيــر 
مخلوف،  حســني  والبيئة، 
ووزيرة الشؤون االجتامعية 
الله،  العبد  والعمل، ســلوى 
ووزيــر الســياحة، محمد 

رامي مرتيني.
البحــث عىل ملف  وتركز 
وخطة  السوريني،  النازحني 
وزارة  أعدتها  التــي  العودة 

الشؤون وأقرتها الحكومة اللبنانية املستقيلة يف متوزاملايض.
وتؤكد اوســاط بارزة يف 8 آذار لـ »الديار« ان الزيارة عىل 
اهميتها وتوقيتها هي للتأكيد عــىل ان حل ملف النازحني ال 
يتم اال بني الدولتني اللبنانية والسورية وبالعالقة املبارشة بني 
الحكومتني والوزارات املعنية وبتســهيل ومواكبة لوجستية 

وامنية من االمن العام اللبناين والسوري.
ومتابعة لهذا امللف زار وفد لبناين حزيب يف 8 آذار دمشــق 
منذ يومني، رافقه شخصيات عشــائرية من البقاع والشامل 
وكان لبعض شخصياتها دور هام يف عودة اكرث من 10 االف 
نازح يف السنوات الخمســة املاضية وآخرها 3 االف منذ عام 

تقريباً.
وتؤكد اوساط مشاركة يف اللقاءات لـ »الديار« ان الجانب 

الســوري يقدر الجهــود اللبنانية لحل ملــف النازحني، رغم 
العرقلــة االمريكية واالوروبية والخليجيــة والعربية لعودة 
النازحني اىل ســوريا، والهدف إبقاء ملف النزوح السوري بابا 
للنزيف املايل واالقتصادي واالنســاين وكضغط عىل الشعب 
الســوري، وللتأليب عىل الدولة الســورية، وانها تخلت عن 

شعبها وال تأبه لتهجره ونزوحه من ارضه وبيته.
يف املقابل، تنقل االوســاط عن الجانب السوري، ان هناك 
تصميامً وتوجيهات من الرئيس الســوري بشار االسد بعودة 
كل النازحني اىل بيوتهم، وابواب ســوريا مفتوحة البنائها. 
وتبقى االمور والجوانب اللوجستية والتنظيمية وهي عملية 

طبيعية إلنجاح  العودة.
وتكشف االوســاط ان املساعي السورية واللبنانية، العادة 
آالف النازحــني من منطقة وادي خالــد ومناطق يف البقاع. 

وال ســيام الهرمــل- بعلبك 
العشــائر  مبعاونة  جارية 
املنطقتني  مــن  ووجهــاء 
الدولتني  من  وبتســهيالت 
اللبنانية والسورية، رغم كل 
التمويل  ونقص  الصعوبات 
يضعها  التــي  والعقبــات 
ملنع  والخليج  وامريكا  الغرب 
امللف  هذا  واستعامل  العودة 
االنتخابات  يف  ثانيــة  مرة 
ونيف،  عام  بعد  الرئاســية 
ان  االوســاط  وتوضــح 
بجهود  ولــو  جــار  البحث 
الدولتني  بني  وثنائية  فردية 
عــىل اعتامد آليــة جديدة، 
وتأخــذ يف االعتبار جائحة 
بني  الحدود  وفتح  »كورونا« 
البلدين. وكذلــك العودة اىل 
املناطق املدمرة، والتي تحتاج 
التي  اعامر وحتى  اعادة  اىل 

تحتاج اىل الرتميم الرسيع او املتوسط املدى.
يف املقابل، تؤكد االوســاط، وخالل لقائها بقيادة سورية 
عدة انها ال تبدل عربياُ او خليجياً يف مقاربة امللف الســوري 
ويف ظل انشــغال الواليات املتحدة بامللــف النووي االيراين 
وبالرصاع مع روســيا والصني، وتشــري اىل ان عودة سوريا 
اىل مقعدها يف الجامعة العربية، ليس محسوماً بعد. والجو 
الدويل والعريب والخليجي املعاكس ال زال هو نفسه. وال تبدل 
يف املعطيــات او الجو الدويل والجهود لحل امللف الســوري 
واالزمة السورية، ووقف العدوان وتغذية املنظامت االرهابية 
والتكفريية  وصوالً اىل ابقاء الضغط العســكري عىل النظام 
والدولة الســورية، ومحاولة افشال اي تسوية سياسية يف 

ظل صمود الدولة وبقاء الرئيس االسد والجيش متامسكني.

لــانــفــراج؟ ــداً  ــّه ــم ُم االنــفــجــار او  ــس ُمستبقاً  ــاري ب الـــى  بــاســيــل  ــري:  ــب ل ــة«  ــازالت هــدي ــن ــت ــّدم »ال ــق ت ــن  ل بــعــبــدا 
باسيل؟  - ــري  ــحــري ال شــمــل  ــس  ــاري ب ــّم  ــل ت فــهــل   ... ــة  اجــوب طلبت  وفــرنــســا   ... ــط  ــوّس ت ــم  ــراهــي اب الـــلـــواء 
الـــشـــارع! فـــي  ــر  ــث اك فسيخسر  ــري  ــري ــح ال فــعــلــهــا  واذا   ... ــاء  ــق ل بــهــكــذا  لــديــنــا  ُمــعــطــى  ال  ــل«:  ــب ــق »املــســت

جويل بو يونس

وسط الجمود الذي ســيطر عىل املشهد الحكومي بعدما 
اخفقت كل الجهود واندثرت كل االجواء االيجابية التي سادت 
بااليــام املاضية عىل خط والدة قريبــة للحكومة املوعودة 
مدعومــة مبا روج ملبادرة لرئيس مجلــس النواب نبيه بري 
قوامها حكومة من 24 وزيرا طرحها رئيس الحزب التقدمي 
االشــرتايك وليد جنبالط يف قرص بعبدا وعمل عىل بلورتها 
بري، ها هي فرنســا تدخــل من جديد وبقــوة عىل الخط 
الحكومي من باب ترسيبات سادت بالساعات املاضية تفيد 
بان رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل سيغادر اليوم 
الرئيس الفرنيس  الثالثاء اىل العاصمة الفرنســية للقــاء 
االربعاء وان باريس تعمل عىل تأمــني عقد لقاء بينه وبني 

الرئيس املكلف عىل اراضيها.
اســتيضاحا منا لهذه املعطيات، وفيام رفض اي طرف من 
املعنيــني او مصادرهام اي الحريري او باســيل تأكيدها او 
نفيها ،كشفت مصادر مطلعة عىل جو اللقاءات التي عقدها 
اللواء عباس ابراهيم يف باريــس للديار بان ابراهيم هو من 
طرح عىل الفرنســيني خالل لقاءاته الباريسية فكرة تامني 
تواصل او عقد لقاء بني الحريري وباسيل يف باريس فابدى 
الفرنسيون رغبة مبحاولة لحلحلة العقد لكن رشط الحصول 
عىل اجوبة كافية تؤمن نجاح التواصل اذ ال ميكن لفرنســا 
ان تفشــل مرة جديدة يف احداث الخــرق املطلوب،حتى انه 
طرح بحســب املعلومات ان يتم دعوة كل من موفد للرئيس 
بري ولحزب الله )الحــاج محمد رعد( اىل باريس ايضا عىل 
قاعدة »مؤمتر مصغر«، اال ان الفكرة كلها من اساســها اي 
عقد لقاء بني الحريري وباســيل او لقاء موسع يضم افرقاء 
اخرين ســقطت مبهدها اال اذا تم ملس ليونة من قبل باسيل 

خالل لقاءاته يف فرنسا.

عــىل خط املعني االول اي رئيس التيــار الوطني الحر جربان 
باســيل فاكدت مصادر مقربــة منه للديار بــان التواصل بني 
باسيل والفرنســيني مبارش وقائم بشــكل دائم وهو مل يطلب 
موعدا لتضيف: »زيارته اىل باريس واردة ولكن الكالم عن لقاء 
مرتقب ان يجمعــه مع الحريري يف باريس وعن تحديد مواعيد 
مع مسؤولني فرنسيني، فامور مل يتم التثبت منها بعد ال من قبل 
الســفارة او ال عرب اخبار عن االليزيه ولسنا بهكذا جو عىل اي 
حال لتختم املصادر بالقول:«ان ذهب حســنا يفعل خاصة عىل 
سبيل التواصل وان مل يذهب فهو عىل تواصل دائم مع الفرنسيني 

ونحن نتمنى ان تحصل الزيارة متهيدا لتاليف الحكومة«.
باملقابل، اكتفت مصادر مقربة مــن الحريري عرب الديار 
بالتعليق عــىل كل ما روج يف االعالم عن لقاء ســيجمعه 
بباســيل يف باريــس بالقــول: »ال معطى لدينــا يف هذا 

الخصوص«.
ويف هذا السياق وفيام اكدت معلومات الديار بان الحريري 
مل يعد كــام كان متوقعا اىل بريوت بالســاعات املاضية اذ 
يرجح ان يكون انتقل لعاصمــة اوروبية، علق مصدر بارز 
يف التيار االزرق عىل مــا نرش اخريا بالقول: »اعتقد انه يف 
حال قبــل الحريري بعقد لقاء مع باســيل يف باريس فهذا 
يعني خسارة اكرب له بالشارع« ليضيف: »ال اظن ان لقاء يف 

باريس سيدفع باريس للتخيل عن الثلث املعطل«.
وردا عىل ما روج من ان هناك بحثا باالليزيه بامكان وجود 
موفد من الرئيس بري ايضــا يف اللقاء املزمع عقده اكتفت 
مصادر مطلعة عىل جو عني التينية بالقول للديار: ليس عىل 
علمنا ان اي موفد للرئيس بري ســيتوجه لباريس، علام ان 
اي نقاش يف باريس ســينطلق مام يعمل عليه الرئيس بري 

اي حكومة تتخطى الـ 18 ويرجح 24 بال ثلث معطل الحد.
اما يف فرنسا فاكدت مصادر باريسية ان ال موعد رسميا 
حدد بعد لباســيل االربعاء يف االليزيه التي تســود اروقته 

هدوء تام نظرا لعطلة العيد عىل ان يتســعيد نشاطه اليوم 
وتقول املصادر اال دعوة رسمية او لقاء سجل حتى الساعة 
بدفرت الترشيفات لكــن يحىك يف باريس عن زيارة مرتقبة 
لباسيل بالســاعات املقبلة والسيام ان معلومات الديار تفيد 
هنا بان باسيل طلب يف حال متت الزيارة ان يجتمع ببعض 

الصحافيني اللبنانيني يف باريس.
هــذه املعطيات التي انترشت بالســاعات املاضية قابلتها 
مصادر مطلعة عىل الجو الفرنيس باالشــارة اىل ان الهدف 
االساس من الزيارة املرتقبة لباسيل اىل باريس هو محاولة 
رشح وجهة نظره من امللف الحكومــي والعرقلة الحاصلة 
امام الفرنسيني تفاديا الي اجراء قد يتخذه االتحاد االورويب 
كاحتامل فرض عقوبات ولو مبســار طويل عىل مسؤولني 
لبنانيني، وبالتايل فهو سيســمع ما لديه للفرنسيني الذين 
ويف حال اقتنعــوا ويف حال اظهر باســيل ليونة باملوقف 
الحكومي ققد يبــادرون للتواصل مع الحريري وبعدها لكل 

حادث حديث تختم املصادر.
وهنا تكشــف معلومات الديار بان االكيد حتى الساعة ان 
موعدا لباسيل الذي يغادر بالساعات املقبلة االرايض اللبنانية، 
مع نظريه الفرنيس جان ايف لورديان تم تأكيده وبناء عليه 
يتقرر املوعد االربعاء مع الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون 
الذي وعىل اساســه تظهر الليونة من عدمها ويتقرر ما اذا 
كان سيحصل تواصل او لقاء بينه وبني الحريري يف باريس، 
علام ان مصادر بارزة تعلق عىل ما يحصل بالقول: »ال نعتقد 
ان باسيل سيذهب اىل باريس من دون ان يكون قد امن لقاء 
عىل مستوى رفيع اي مع ماكرون واالكيد ان بعبدا، بحسب 
املصادر ال تريد يف حال ارادت التنــازل ان تقدم هذا التنازل 
خدمة لرئيس مجلــس النواب امنا ســتعطي »الهدية« اما 

لفرنسا واما لحزب الله!«
وبانتظار ما تحمله الساعات املقبلة عىل الخط الحكومي 

فاالكيد ان حركة ما والســيام فرنسية سيشهدها االسبوع 
الحايل اما انفراج حكومي بنسبة نجاح ترتاوح حتى اللحظة 
بـ 50 باملئة واما تشــدد اورويب اكرث قد يتبلور االســبوع 
الحايل فيدفع ببورصة التاليف الحكومي للهبوط ال الصعود 

وهذا املرجح، بحسب ما تختم اوساط متابعة!

ــر الــصــلــح ــي ــســف ــى ال ــق ــت ديـــــاب ال

دياب مستقبالً الصلح
استقبل رئيس حكومة ترصيف األعامل حسان دياب امس 

يف دارته يف تلة الخياط، الســفري عبد الرحمن الصلح، وتم 

البحث يف التحضريات لزيارة األمني العام املســاعد لجامعة 

الدول العربية السفري حسام زيك إىل بريوت يوم الخميس.

»دولتنا في الوقت الحاضر فاشلة«
جعجع: نحن مســـــتعّدون أن نسقط
الوطن البديل ليبقى لبنان كما نريده

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية  ســمري جعجع يف ذكرى 
شــهداء زحلة، ان »اليوم كان من املفرتض ان أحرض القداس 
معكم عرب الوسائل االلكرتونية لكن مل اشأ أن أعرض  الشباب 
يف صالــة النقل لكورونا، وشــهداؤنا ماتــوا ليبقى لبنان 
ونحــن اليوم يجب أن نعيش ونحيى بــكل زخم وقوة ليبقى 
لبنان، ولبنان اليوم ليس لبنان كام نعرفه ونحن مســتعدون 
أن نســقط الوطن البديل ليبقى لبنان كام نريده ودولتنا يف 

الوقت الحارض فاشلة«.
وشدد جعجع عىل انه »لن نسمح لهم أن يجعلونا مجتمعاً 
فاشــالً بل هم الفاشــلون واملثل األول هو تشكيل  الحكومة 
فاملجتمع يعاين ما يعانيه منذ ســنني، وبعد مرور 7 أشهر مل 
يتمكنوا من تشكيلها، وبأحسن الحاالت اذا شكلوا الحكومة 
كام يعملون اليوم ستكون عىل شاكالتهم ويف الحقيقة هم 
يحاولون  تحقيق مصالهم، أما الفشل الثاين فهو غياب  رئيس 
الجمهورية  وحكومة  ترصيف األعامل  عن التعدي عىل مياهنا 
اإلقليمية يف  الشامل، فعىل الرغم من كل ما يحصل يف لبنان 
لن نسمح لهم ان يحولونا اىل مجتمع فاشل عىل شكل  الدولة 
وهناك أمل موجود مثل الدراسة األملانية لرتميم  مرفأ بريوت 
والتي ســتؤمن املداخيل للدولة ومئــات اآلالف من الوظائف 

للبنانيني«.
وأوضح جعجع ان هــذا »مجتمع يعطي الكثري وينتج منه 
الكثري واملثقفون و رجال األعامل هم الذين ينّجحون  املجتمع 
اللبنــاين ويف الوقت الحارض منر بوقــت رديء مثل الحكام 
الرديئني ولتحافظوا عىل أنفسكم وعائالتكم وقراكم، وزحلة 
مدينة  املقاومة بامتياز وأهلها مقاومون بامتياز ويف زحلة 
رأي عام يحاســب ولو كان يف لبنان رأي عام يحاســب كام 
زحلة كنا بألف خري وشــاءت الظروف أال أكون معكم ونشيد 
القوات ينطبق عىل زحلة وقت الســلم اإليــد ييل بتعمر من 

زحلة ووقت الخطر زحلة قوات«.
وبنّي جعجع ان »هناك أمالً موجود مثل الدراســة األملانية 
لرتميم مرفأ بريوت والتي ســتؤمن املداخيــل للدولة ومئات 

اآلالف من الوظائف للبنانيني«.

بالفصح مهنئا  والــراعــي  بعون  ل  اتص
نعيم حسن: لتأليف الحكومة بأسرع وقت

أجرى شــيخ عقل  طائفة املوحدين الدروز   الشــيخ نعيم 
حســن، اتصاالً برئيــس الجمهورية العامد  ميشــال عون 

، ملناســبة  عيد الفصح  لدى  الطوائف  املســيحية التي تتبع 
التقويم الغريب، وكانت مناســبة أكــد فيها »رضورة عدم 
توفــري أي إمكانية متاحة لتأليــف  حكومة  جديدة للخروج 
من  األزمة الخطرة التي تعيشــها البــالد واملعاناة اليومية 

للمواطنني عىل كل الصعد«.
كام أجرى الشــيخ حســن اتصاالً بالبطريــرك املاروين 
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي ، وكان تشــديد عىل 
»رضورة بــذل الجهود وتكاملها لوضع املســؤولني املعنيني 
أمام واجباتهم ومسؤولياتهم يف رضورة وقف التعطيل الذي 
أوصل البالد إىل ما هي عليــه من أزمات، و تأليف الحكومة 
بأرسع وقت لبدء مســار اإلنقاذ املطلــوب درءاً للمزيد من 

املخاطر«.
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الثلثاء 6 نيسان 2021

عاقل يفهم

ــاون ــ ــع ــ ــت ــ الـــــقـــــوة فـــــي ال
اييل العاقوري

يد الله مع الجامعة، فاذا أرادت مجموعة تحقيق عمل ما، 
فهذا العمل سيتحقق اذا اتكلوا عىل الله واذا تعاونوا.

اذاً التضامن والتعاون من القيم الســامية التي يجب ان 
نتحىل بها، انها ضامنــة قوية للمجتمع الذي نعيش فيه، 
فالتعاون يساعدنا عىل رصد مشاكل بعضنا البعض ومن ثم 

حلّها مع بعضنا البعض.
التضامن يجعل الفقري دامئاً يف اعتبارنا ويجعل املحتاج 
دامئاً يف حســاباتنا والضعيف يف أولوياتنا، لذلك تقاس 
املجتمعات بوجود قيمتي التضامن والتعاون، ففي كل االديان 
واملعتقدات حتى عند الجامعات امللحدة، هناك مســاحات 

واسعة للتعاون والتكافل والتضامن.
فالوحدة املسيحية مبفهوم العهد الجديد هي االنسجام 
الروحي والتعاون الطوعي والخدمة وعيش االخوة يف سبيل 
غايات مشــركة بني جامعات متعددة من شعب املسيح. 
فالتعاون بني مختلف الطوائف املسيحية امر مرغوب فيه 
ما دام مثل هذا التعاون يصب يف الحث عىل الوالء للمسيح 

وكلمته وتعاليمه كام هي معلنة يف الكتاب املقدس.
عند االســالم وانطالقا من اآلية القرآنية »وتعاونوا عىل 
الربّ والتقوى وال تعاونوا عىل االثم والعدوان واتقوا الله ان 
الله شديد العقاب« )املائدة 2( نرى كيف ان الدين االسالمي 
يحث املؤمنني عىل رضورة التعاون بني افراد املجتمع الواحد 
لتحقيق التقدم والرقي للمجتمع بالكامل، خاصة ان الفرد ال 
يقدر عىل العيش يف وحدة طوال الوقت دون تقديم املساعدة 

لآلخرين او تلقي املساعدة يف اي قول او فعل.
نرى ايضاً كم نحن بحاجة اىل هذا التعاون، وكم يحتاجه 

البرش وتحتاجه الطبيعة.
 يحتاجك البرش للتقّدم والتطّور وللبقاء عىل قيد الحياة، 

يحتاجك البرش لبناء رؤية متطورة تخدم البرشية جمعاء.
يحتاجــك البرش لتقريب وجهات النظــر يف العديد من 

الرصاعات القامئة.
كام تحتاجك يا ايّها التعــاون الحقول القاحلة والجبال 

املهمشة والوديان املشّوهة، كذلك االنهر والبحار امللوثة....
تحتاجك املدن املكتظة بالفقراء والبؤساء

تحتاجك املدارس الفقرية والبعيدة املتعرثة،
تحتاجك االرس املفكلة والقبائل املتنافرة،

تحتاجك الدول املتناحرة واالمم املنقسمة واملتباغضة،
يحتاجك املسؤولون عن وطننا الحبيب لبنان.

نحن بأمس الحاجة اىل هذا التعــاون نحن بحاجة اىل 
تضافر الجهود من اجل مستقبل اوالدنا.

ملاذا ال متطر ســحابة التعاون خريا عىل حقول النفوس 
القاحلة؟

فتنبت زهور العطاء وورود التآلف وياسمني الخدمة؟
ملاذا ال يفيض نهر العطاء يف عقول االغنياء؟

فتنتج عدالة اجتامعية تريض الضمري وتريض الله.
ملاذا ال يسكن التعاون قلوب ابناء االرض؟

فيشيدوا حضارة عريضة ال تهدمها مطامع البرش.
ملاذا ال نســاعد بعضنا بعضا ونبني مجتمعات متعافية 
ومساندة بعضها لبعض مجتمعات قوية، قادرة عىل بناء 

البرش كام الحجر؟
نعمل سويا لبناء اوطانا تنبت وتزهر فيها خريات االرض 

والسامء ال تطري يف سامئها ال الغيوم وال الغربان السوداء.
نعمل معا ألننا واحد عىل مثال الخالق ونســري معا ألن 
كل منا يسري يف قافلة االنسانية نحو الهدف السامي وهو 

ارضاء الخالق.
اخريا اعود وألقول ان القوة تكمن يف التعاون بني االفراد 
ألن الفــرد ال يســتطيع ان يعيش منعزال عــن العامل دون 
مشــاركة االخرين فهو دامئا بحاجة اىل الغري اىل رأي اخر 

اىل فكرة جديدة بل اىل تبادل ذهني خالق.
فالتعاون ركيزة اساسية يف بناء املجتمعات وتقّدمها،

له اهمية كبرية يف الحياة العامة فهو يساعد عىل انتشار 
السالم بني االفراد واملجموعات فكلام كان البرش يف حاجة 

اىل بعضهم البعض كلام ازداد السالم بينهم.
فلنتعاون بصدق وسخاء ومحبة ولننرش السالم والوئام 
بني البرش ولنكتب مستقبلنا عىل قمم جبال لبنان وننحت 
رؤيتنا للغــد عىل صخورها بحيث ال ميكن العتى الرياح ان 

تحميها فنصنع وطنا حّيا وحرّا!
فيكون لنا ثواب عظيم عند الله عّز وجّل

ــه: الــطــائــف أســقــط إمــكــان  ــم رح
ــــة  ــ ــــة تكنوقراطي ــ ــــكيل حكوم تشــ

اعتــرب النائب الســابق اميل رحمــه أن »لبنان يعيش يف 
الناقض واملنقــوض، وهو فــن يتقنه سياســيوه ليربروا 
مواقفهم، ويتحصنــوا بآرائهم ولو مل تركب عىل قوس قزح. 
فمثال يقولون بحكومــة اختصاصيني غري حزبيني ال عالقة 
للمحاصصة بهــا. فنفرح ونطرب ملا ســمعنا، ورسعان ما 
نحزن عند التجربة. اذ نجد إرصارا عند االقوياء يف كل طائفة 
لتسمية وزرائها، عىل أساس امليل السيايس، ولو كان هؤالء 
ال يضعون عىل صدورهم زر هذا الحزب او ذاك. مبعنى أنه مل 

يبق من املواصفات املحيك عنها اال االختصاص فقط«.
أضاف »ملاذا التذايك عىل النــاس واللف والدوران من قبل 
طابخي الحكومــة؟ ملاذا ال يصارحــون اللبنانيني ويقولون 
ان الطائف الذي به يتذرعون وعنه يدافعون أســقط إمكان 
تشــكيل حكومة تكنوقراطية من بابوجها اىل طربوشــها، 
ومل يعد أمامهم اال تأليــف حكومة اختصاصيني مبواصفات 

سياسية، او حكومة سياسية سوبر اليت«.
وختم رحمه: »نصيحتي اىل جميع من ارتدى ثياب القابلة 
القانونية ليشــيل رأس الحكومة، أن يوحــدوا الكلمة حول 
كيفية الوالدة، واال يطيلوا االنتظار، قبل أن يختنق املولود وهو 

بعد يف الرحم«.

»أمــــــــــل«: ليكــــــــــن الفصــــــــــح مناســــــــــبة
ــادرة  ــ ــ ــة قـ ــ ــوم ــ ــك ــل  حــ ــيـ ــكـ ــشـ ــتـ لـ
ــنــان مـــن أزمــتــه  ــب ــراج ل ــ عــلــى إخـ

هنأ املكتب السيايس لحركة »أمل«، الطوائف املسيحية التي 
تتبع التقويم الغريب والبطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي بعيــد الفصح، راجيا يف بيان »قيامة لبنان من 
كبوته والخروج من أزماته وتحصني مجتمعه، لبنان الذي شكل 
الوطن النهايئ لجميع أبنائــه عىل تنوع طوائفهم ومذاهبهم 
ومناطقهم وانتامءاتهم السياســية، وهــذا ما انتهجه اإلمام 
القائد الســيد موىس الصدر، الذي حمــل أمانة خطه ونهجه 
الرئيس نبيه بــري يف 1980/4/4، مرصا عىل عنوان العيش 
املشرك الذي يشــكل ثروة لبنان ورســالة للعامل يف ظل ما 
يشهده من منازعات وصلت إىل مهد السيد املسيح الذي يشهد 

حصارا صهيونيا مينع استعادة املؤمنني ألمانتهم املقدسة«.
وإذ أكدت الحركــة أن الوحدة الوطنيــة هي أهم عنارص 
قوة لبنــان وتحقق قيامته وتحفظ مناعتــه، دعت »للعودة 
إىل الينابيع اإلميانيــة لقيامة أوطاننا ومنطقتنا من أزماتها 
ونزاعاتها، ويكون رجاء الفصح خالصا من آالمنا وأوجاعنا، 
ومناسبة لتشــكيل حكومة قادرة بربنامج إصالحي إلخراج 

لبنان من أزمته«.

لغزاً؟ الــثــاث  اللبنانيات  الشقيقات  مــوت  يبقى  هــل 
ايـــــــــــــــن اصــــــــبــــــــحــــــــت الــــــتــــــحــــــقــــــيــــــقــــــات؟

جهاد نافع

الشقيقات  فاجعة  تختزل 
الثــالث )كارول 2٥ســنة، 
ســنة(   1٥ ومرينا  وعايدة 
املشــهد اللبناين املتخم بكل 
اشكال الفقر والقهر والجوع 

والحرمان.
هي الفاجعة التي مل تحل 
حســني  الحاج  عيل  بعائلة 
منذ  الهرمل  من  ارتحل  الذي 
عرشين عامــا ليحط رحاله 
الكورانية،  بزيــزا  بلدة  يف 
عامال كسائق سيارة باالجرة 
مورد رزقــه الوحيد لعائلته 
افراد  املكونــة من عــرشة 

زوجان ومثانية أوال.
تســلمت  االحد  صبــاح 

املديريــة العامة لألمن العام جثامني الشــقيقات اللبنانيات 
الثالث، اللوايت فقدن منذ عــدة أيام وعرث عليهن غرقى عىل 
شاطئ طرطوس، من السلطات السورية املختصة عند مركز 
العريضة الحدودي، بعد ان قام الوالد بالتعرف عىل الجثث يف 

سوريا والتوقيع عىل استالمها.
وجاء يف بيان االمــن العام: »بتاريخ 2021/04/04 وبعد 
التنســيق عىل مدى يومــني ما بني املديريــة العامة لألمن 
العام والســلطات املعنية يف ســوريا، قامــت دورية من 
شعبة معلومات الشــامل لدى هذه املديرية باستالم جثامني 
الشقيقات اللبنانيات الثالث، اللوايت فقدن منذ عدة أيام وعرث 
عليهن غرقى عىل شــاطئ طرطوس، من السلطات السورية 
املختصة عند مركــز العريضة الحدودي، بعــد ان قام الوالد 

بالتعرف عىل الجثث يف سوريا والتوقيع عىل استالمها.
وقد تم نقلهن اىل مستشــفى طرابلــس الحكومي، حيث 
تســلمت الجثث دورية تابعة لفرع معلومــات قوى األمن 

الداخيل ملتابعة التحقيق بناء عىل إشارة القضاء املختص«.
وكانت السلطات السورية قد اجرت تحقيقاتها من لحظة 
العثــور عىل الجثامــني الثالث عند شــاطىء الحميدية يف 
طرطوس، وتم نقلهن اىل املستشــفى يف طرطوس وكشف 
عليهــن طبيب رشعي الذي اكد خلو الجثامني من اي اثر عنف 

او اغتصاب، واحتامل الوفاة غرقا.
وبدأت السلطات اللبنانية استكامل تحقيقاتها التي بدأتها 
منذ فرار الفتيات االحد املايض واختفائن، ويجري استجواب 
افراد العائلة لكشف مالبسات الفرار واالسباب التي دفعتهن 
لذلك، وقد أفاد والدهم ان الفتيات أرسلن االحد املايض رسالة 
عرب الهاتف ابلغوه فيها نيتهم االنتحار النهن غري ســعيدات 
بحياتهن وانهن قــررن وضع خامتة لحياتهــن وانهن عند 

شاطىء شكا، وبعد ذلك اقفلت هواتفهن.
ويف ظل ذلك، فــأن الغموض يلف القضيــة من مختلف 
جوانبها، وال ميكن إماطة اللثام عن مالبســات القضية قبل 
استكامل التحقيقات، رغم االتجاه اىل فرضية االنتحار، عند 
شاطىء شكا، وقد دفعت االمواج الجثث الثالث نتيجة االنواء 
التي شهدها البحر االسبوع املايض اىل شاطيء الحميدية يف 

طرطوس.
وتبقى فرضيــة اخرى هي احتامل ان مجهوال كان ينقلهن 
مبركب ويتجه بهن نحو ســوريا فغــرق املركب وغرقت معه 
الفتيــات الثالث، لكــن هي فرضية ضعيفــة حيث مل يعرث 

عىل مركب وال عــىل غريق رابع، فتبقى فرضية االنتحار هي 
االقوى، مع استبعاد فرضية الخطف...
لكن االسئلة التي تطرحها االوساط:

ما هي االســباب الشــديدة التي ادت اىل انتحار الفتيات؟ 
وماهي العوامل املؤثرة التي أوصلت الفتيات اىل مرحلة الكآبة 

الشديدة التي تجعل ثالث فتيات مقتنعات باالنتحار؟ 
هل هي عوامل منزلية تحمل يف طياتها عنفا منزليا؟ علام 
ان والدهم اكد حبه الشــديد لهن وعــدم اذيتهن يف يوم من 

االيام.
أو هــي عوامل الفقر والجوع والحرمــان نتيجة االوضاع 

املعيشية املتدهورة جدا، وشظف عيش عائيل؟ 
او هي عوامل نفسية تسببتها عدة احداث ومشاكل من فقر 

وقهر وعنف وانسداد آفاق العلم والعمل وموارد الرزق...
نقل عن الوالدة ان بناتها خرجن لرشاء الســندويش وكن 
بحالة طبيعية، لكن اختفــني منذ االحد املايض اىل ان اتصل 
شخص من البقاع ادعى ان البنات لديه وانه سوف يقتلهن ان 
مل يرسلوا له مبلغا من املال 200 دوالر امرييك، لكن تبني انه 
يبتز العائلــة، وقد اوقفته االجهزة االمنية عىل ذمة التحقيق 

بانتظار جالء عالقته بقضية البنات.
وافاد بعض جريان العائلة انهم كانوا يســمعون بني حني 
وآخــر صياحا يتصاعد مــن داخل منزل العائلــة ناجم عن 

خالفات بني الوالد والوالدة، وبني الوالد وبناته...
غري ان هــذه الفرضيات واملعلومات ال تــزال قيد التحقق، 
والتحقيقــات جارية لكشــف الخيوط واالســباب الدافعة 

لالنتحار.
بــدوره رئيس تيار الوعد الصادق الشــيخ طالل االســعد 
الذي تلقى اتصاال من اقرباء الفتيات اجرى اتصاالت بالنائب 
السوري عامر االســد الذي اجرى بدوره اتصاال بقائد رشطة 
طرطوس وقد افضت االتصاالت اىل تسليم الجثث بعد املعاينة 
الطبية الرشعيــة والتأكد ان الوفاة ناتجــة عن الغرق وقام 
حرس شواطىء طرطوس مبسح شامل للبحر بحثا الحتامل 

وجود جثث اخرى او مركب غارق فلم يعرثوا عىل يشء.
واعترب االســعد ان انتحار الفتيات مأســاة لبنانية أخرى 
تضاف اىل املآيس واىل سلسلة انتحارات ناتجة عن الحرمان 
والفقر والجوع الذي يولد الحزن الشــديد والكآبة وموضحا 
ان الشــامل وعكار مــن اكرث املناطق حرمانــا وقهرا وفقرا 
ويســتدعي اهتامما اســتثنائيا من الدولة اللبنانية يف هذه 

الظروف العصيبة التي متر بها البالد.

بـــــــاعـــــــُة الــــــســــــراب

ربيع الدبس

عرف أهُل الُعربة يف صحرائهــم القاحلة أماكَن تلمع 
من بعيد، فكانوا يظنون اللمعة انعكاســاً لَِعنْيٍ جارية أو 
لنبعة ماء، لكْن رسعان مــا كان يتبنّي لهم، بعد اإلقراب 

من الواحة املوعودة، أنها مل تكن سوى رساب َخّداع.
لذلك نسأل يف الســياق ذاته: هل اســتعار لبنان من 
ر؟ هل بات كل ما فيه  البادية الصحراوية سياسة التَصحُّ
رساباً؟ وهل الوعود والشعارات الرباقة بإجراء اإلصالحات 
واجتثاث الفساد ومحاسبة املرتكبني كلها رساٌب برساب؟

يقول ســقراط، رائد التفكري املنهجي يف الفلســفة 
العريقة، مخاطباً اإلنسان ذا اإلستعداد ملعقوليات اإلدارة 
النزيهة: »إذا ُولِّيَت منصباً، فأَبِعد عنك األرشار، ألن جميع 
ارتكاباتهم ســتكون منســوبة إليك«... من هنا، حقَّ لنا 
اإلستفسار عن الذين شــغلوا مناصَب سياسية وإدارية 
ومالية، يف العقود الثالثة األخرية عىل األقل. هل أقصوا 
عنهم املشــبوهني واملختلِســني واإلنتهازيني؟ وإذا كانوا 
مخدوعني بهم يف بدايات تولّيهم للمسؤولية العامة، فهل 
حاسبوهم يوم اكتشفوهم أو ضبطوهم بالُجرم املشهود؟ 
هل أحالوهــم إىل التحقيق حني خّيبــوا آمالهم يف عدم 

الرّفع إزاء املغريات ويف مّد األيدي إىل املال العام؟
يَْغلِب اإلعتقاد أن املساءلة، حتى يف صيغتها املعنوية 
ال القانونية فقط، مل تحصل ومل يكن وارداً حصولُها، ألن 
املســاءلة لو َجرَْت حتى من دون عقاٍب قاٍس واقترصت 
فقط عىل عّينات محدودة من املوظفني الفاسدين، لَكان 
اآلَخرون تََحّسســوا رؤوســهم وأيقنوا أن دورهم آٍت يف 
املساءلة واملحاسبة عىل حد سواء، ولكانت الثقة باإلدارة 

العامة تََعّززْت بدالً من أن تتصدع قبل أن تتهّدم بالكامل.
إن نظافة الكف ثقافة، والنزاهة ثقافة، والعدالة ثقافة 
قبل أن تكون بديهة قانونيــة أو تطبيقاً حازماً للقانون. 
أليس املال العام مصوناً بالقانون ومســتعاداً بوضع ذلك 
القانون موضع التنفيذ؟ أمل يحصــل األفراد عىل حقهم 
يف املواطَنة بفعل القانون الذي يف أبجديته أن املواطنني 
متساوون أمامه يف الحقوق والواجبات ويف اإللتزامات 

واإلنتهاكات؟.
قد يكون الضمري، بوصفه وازعاً أخالقياً، هو »الحضور 
اإللهي يف اإلنسان« كام رأى املفكر والالهويت الفرنيس 
تيالر دو شــاردان، إال أن الدول الحديثــة تعتمد القانون 
الوضعي لضبط األفراد يف اإليقــاع العام للمجتمع، ألن 
الضابط القانــوين يتعامل مع األعامل ال مــع النوايا... 
جيد أن يؤمن اإلنســان بالخالق مطبِّقاً وصاياه وُمْجتنباً 
نواهيه، لكن اإلميان الديني يبقــى أَلْصَق بوجدان الفرد 
ونجــواه الداخلية أكرث من التصاقه مبؤسســات الدولة 
أو مبصري مواطنيهــا، من حيث هم جامعة منتظمة يف 
كياٍن ســيايس رسمي إســُمه الدولة أو كيان إجتامعيٍّ 

إسمه األُّمة.
إذا مل تُــراعِ املرجعيات اللبنانية آالم الشــعب ومآيس 
الناس. إذا مل يرتفع املتعاطون يف الشأن العام إىل مستوى 
رجال دولة يف معرفة املصالــح العليا والعمل مبوجبها، 
وإذا مل يلتفت املســؤولون املقرِّرون، رسيعاً، إىل الهاوية 
التي ســقط لبنان يف شفريها أو كاد، فسُيصنَّفون باعَة 
رساٍب وُمفربيِك أوهام .وسيحكُم التاريخ عليهم باللعنة 
األبدية ألن ذواتهم الصغرى انترصْت عىل الذات الوطنية 

الكربى فخرِس الجميع واحرق الجميع.

»النكد«  عن  االبتعاد  ضــرورة  السوريين:  الاجئين  ملف 
ــراء حــوار هـــادىء وبــنــاء مــع ســوريــا لــعــودة ابنائها   واجـ

خالد عرار

كشف متابعون مللف النازحني السوريني يف لبنان عن تراجع 
بعض الخدمات والتقدميات التي كانت تؤمنها جمعيات دولية 
تعمل بارشاف األمم املتحدة يف لبنان، و يعود الســبب يف ذلك 
اىل القــرار الذي اتخذته الدول املانحة بتخفيض مســاهمتها 
املالية اىل النصف، مام دفع بعض الجمعيات اىل إسقاط أسامء 
عديدة من النازحني كانت مدرجة عىل لوائح مساعدتها املالية 

والعينية منذ بداية النزوح حتى ما قبل أشهر من تاريخه.
تخفيض الدول املانحة مساهمتها من وجهة نظر املتابعني 

قد يكون له هدفان:
الهدف األول دفع النازحني الســوريني يف لبنان للعودة اىل 
ديارهم بسبب األزمة االقتصادية التي تعيشها هذه الدول بعد 
جائحــة كورونا، وهذه فرضية ضعيفة جــداً مل تحظ  بتأييد 
العديد من القوى السياسية التي طالبت برضورة وضع خطة 
مشركة بني الحكومتني اللبنانية والسورية واألمم املتحدة التي 
تستطيع أن تقوم بدورها مع النازحني السوريني داخل األرايض 
الســورية متاما كام الدور الذي تقوم بــه معهم يف لبنان، 
خصوصاً بعدما اصبح 90% من األرايض السورية تحت سيطرة 

الحكومة السورية.
أما الهدف الثاين، بحســب رأي املتابعني فهو البدء بحرمان 
النازحني السوريني من بعض التقدميات التي اعتادوها لدفعهم 
اىل اتجاهات من شــأنها أن تزعزع اإلستقرار الداخيل والسلم 
األهيل يف لبنان وذلك مثل اإلنخراط يف خاليا إرهابية وتنفيذ 
بعض العمليات، كــام حصل يف بلدة كفتــون الكورانية، أو 
تشكيل عصابات رسقة وتهريب وعمليات تزوير، وهذا ما بدأ 
يتجىل للمتابعني ولكافة األجهزة األمنية اللبنانية الرســمية 
وغري الرسمية من خالل مشاركة العديد من النازحني السوريني 
بنســبة 80% من الجرائم التي تحصل يف لبنان وعىل مختلف 

انواعها، وأحياناً كثرية تكون نسبة مشاركة النازحني السوريني 
بالعديد من الجرائم كاملــة 100%،  وآخرها خلع أبواب مدافن 
الطوائف املســيحية يف رياق البقاعية حيث كشفت املصادر 
األمنية التي ألقت القبض عىل بعض الفاعلني أن مرتكبي هذه 

الجرمية التي حصلت منذ يومني جميعهم سوريون. 
وترجيح الهدف الثاين عىل األول برأي املتابعني يعود لقناعة 
الدول املانحة أن األزمة املعيشــية واالقتصادية يف ســوريا 
هي أكرب مام عليه يف لبنان بســبب التالعب الخارجي بسعر 
رصف اللرية الســورية وبســبب قانون قيرص الذي استهدف 
الشعب السوري بكل فئاته االجتامعية، وبسبب رسقة املوارد 
االساسية والحيوية مثل القمح و النفط وتلف املزروعات من 
قبل األمريكيني واألتراك و فصائلهم اإلرهابية، لذلك من املستحيل 
أن يفكر أي نازح سوري يف لبنان بالعودة إىل دياره حتى ولو 
خفضت الجمعيات التي تعمل عىل رعاية النازحني مساعداتها 
إىل ما دون النصف وحتى لو استمر موظفو هذه الجمعيات يف 

رسقة أموالهم و حتى لو متنعوا عن دفعها بالدوالر كام تأيت.
أضاف املتابعون أن صعوبة األزمة االقتصادية يف ســوريا 
كان يجب أن تدفع الكثري من الســوريني املقيمني يف سوريا 
باالندفاع اىل دخول األرايض اللبنانية عرب طرقات غري رشعية، 
إال أن ارتفاع كلفة التهريب باتت مرتبطة بسعر رصف الدوالر 
يف السوق الســوداء حيث بلغت كلفة إدخال الشخص الواحد 
مليونا ومئتي ألف لرية لبنانية، وهذا املبلغ بات من املســتحيل 

عىل الراغبني السوريني بدخول لبنان خلسًة تأمينه.
وختم املتابعون دعوتهم كل القوى السياسية اللبنانية حتى 
التي كانت تعارض عودة السوريني يف هذه املرحلة اىل ديارهم 
وفق خطة موجودة إلعــادة النظر يف مواقفهم واالبتعاد عن 
النكد الســيايس والعمل عىل تنظيم حوار هــادئ وبّناء مع 
الحكومة السورية التي دعت وألكرث من مرة مواطنيها للعودة 

اىل ديارهم.

حزب الله هنأ الفاعليات الروحية املسيحية في صيدا وصور بالفصح
أجرى عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب الشيخ حسن عز 
الدين، اتصاال هاتفيا بالفاعليات الروحية املسيحية يف مدينة 

صور، مهنئاً بعيد الفصح املجيد.
وكانت مناســبة، أمل فيها عز الديــن أن »يكون الفصح هذا 
العام مناســبة لتأكيد اللحمة الوطنية والتعايش املشرك بني 
اللبنانيني، داعياً إىل »اإلرساع يف تشــكيل الحكومة، ال سيام 
وأن الحلول ليست مستحيلة، وتحتاج إىل إرادة وطنية وتفاهم 
وطني، لننطلق بعد ذلك بورشة عمل لسد ثغرات الهدر، وإقفال 
أبواب الفساد، وحفظ ما يلزم من االنفاق غري املجدي، والنهوض 

بالوضع االقتصادي من جديد«.
اىل ذلك،هنأ املسؤول عن منطقة صيدا يف حزب الله الشيخ 
زيد ضاهر وحسني الســارجي، الفاعليات الدينية والسياسية 

والرسمية واالجتامعية املسيحية يف صيدا وجوارها، بالعيد.
واتصل ضاهر براعيي أبرشــيتي صيدا ودير القمر للموارنة 

املطران مارون العامر وللروم امللكيــني الكاثوليك املطران اييل 
حداد، وبالنواب ميشــال موىس وسليم خوري وابراهيم عازار، 
وقيادة »التيــار الوطني الحر« يف منطقة صيــدا الزهراين ، 
والرئيس األسبق للحزب السوري القومي االجتامعي حنا الناشف، 
وقامئقام قضاء مرجعيون وسام الحايك، وعضو مجلس إدارة 
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي مارون سيقيل، وعائلة 
النائب الراحل جورج نجم، والرئيس السابق لرابطة مخاتري قضاء 
جزين هادي يوسف ورئيس املركز الكاثولييك لالعالم األب عبدو 

أبو كسم ورئيسة دائرة نفوس قضاء صيدا ساندرا ديب.
وأكد »أهميــة التواصل بــني مختلف األديــان والطوائف، 

وخصوصا يف ظل الظروف الصعبة«.
من جهته، اتصل الســارجي مهنئا رؤساء البلديات واملخاتري 
والفاعليات والشخصيات الربوية واالجتامعية والثقافية يف 

منطقتي صيدا الزهراين وجزين.

ــو كـــان  ــ ــل: لـ ــ ــّي ــ ــم ــ ــج ــ نــــديــــم ال
ــة  ــيـ ــرابـ ــون نـــائـــبـــاً فــــي الـ ــ ــ ع
ــة  ــّي ــلــه مــســؤول ــنــحــّم ــّنـــا ل ملـــا كـ
ــان ــنـ ــبـ ــل فــــــي لـ ــصــ ــ ــح ــ مــــــا ي

أكد النائب املستقيل نديم الجمّيل، يف حديث تلفزيوين، ان 
الحكومة  ليس ناتجــاً فقط عن عرقلة  »تعطيل  تشــكيل 
من قبل بعض األشــخاص، فغنج البعــض ألنه يريد الثلث 
املعطل أو ألنه يريد حامية املســيحيني ثانوي وهذه حجج 
الفرنيس   الرئيس  ملشــكلة أساســية أخرى، ومنذ مجيء 

اميانويل ماكــرون  ومحاولته ايجاد حــل، دخل من باب 
العمل، لكن  إذا جمعناهم ميكنهم  أننا  ســطحي ومن باب 
بيد من يسيطر  الداخليني بل  الالعبني  بيد  املشكلة ليســت 
الســطحي  النهج  الفرنســيني تغيري  اآلخرين، وعىل  عىل 
فهم أخطــأوا يف الخطوة األوىل عندما فصل ماكرون بني  

حزب الله  الســيايس واالرهايب وهو واحد، فإذا استمروا 
يف النهج الســطحي يف تشكيل الحكومة وإرضاء البعض 

نتيجة«. اىل  نصل  فلن 
ولفت الجمّيل اىل انه »مــن األفضل أن يتحدث ماكرون 
مــع األصيــل أي االمني العام لحزب الله  الســيد حســن 
نرصالله فهو يقّرر تشــكيل الحكومة مــن عدمها وليس 
الوكيل أي  جربان باســيل، وان مل يحصل الفرنسيون عىل 
ضامنــات حقيقية يف تشــكيل الحكومــة فيكونون قد 
خرسوا مصداقيتهم ليــس فقط تجاه اللبنانيني وخصوصا 
الذين استقبلوا ماكرون كمخلّص بل تجاه كل الرأي  الثوار 
العام الــدويل، فال بد من تغيري األســلوب وطريقة حكم 

البالد«.
وعــن كالم  رئيس الجمهوريةحول الخــروج من النفق 
األســود بعد عودة  الحريري،تســاءل الجميــل »من حفر 
النفــق معه؟ من أوصلنا اىل هنا؟ من يتحّمل املســؤولية 
هــم الذين أبرموا الصفقة الرئاســية يف 2016، ولو كان 
عون نائًبا يف  الرابيةملا كّنا لنحّمله املســؤولية لكنه رئيس 
جمهورية ويخوض  الحياةالسياســية منذ 30 سنة وكان 
يجــب أن يكون لديــه مرشوع لخمس أو 6 ســنوات منذ 
انتخابه رئيًســا لكن ال تصور أو رؤية لديه لحل املشكلة«.

د  ـ ـ ـ وف رأس  ــى  ــلـ عـ ــأ  ــنـ هـ ــد  ــعـ سـ
ــار وحـــــــــــداد بـــالـــفـــصـــح  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

زار األمني العام للتنظيم الشــعبي النارصي أسامة سعد، 

عىل رأس وفد من التنظيم الشــعبي النارصي، مطرانية صيدا 

للموارنــة، حيث قدم التهنئة بعيد الفصــح للمطران مارون 

العامر. كام زار أبرشــية صيدا ودير القمــر للروم امللكيني 

الكاثوليك، وقدم التهنئة للمطران اييل حداد.

وعرب ســعد عن أمله بنجاح اللبنانيني، »وخصوصا الجيل 

الشاب، بأخذ لبنان إىل بر األمان ووصولنا اىل الدولة العرصية 

املدنية الدميوقراطية التي تلبي طموح الشباب وآمالهم«.

وقــدم التهنئة بالعيــد اىل جميع اللبنانيــني، وبخاصة 

املسيحيني يف لبنان وسائر العامل«.
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الثلثاء  6  نيسان 2021

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1- للذين يأملون أو يحلمون باســرداد ودائعهم. خذوا 

الحقيقة املرة، مبخترصها املفيد، خذوها مدوية كفجيعة: 

لن يستعيد مودع، من املصارف، وديعته، قبل أن يسرد الله، 

عرب ثوار أصفياء صالحني، وديعته من كبار الحاكمني بأمر 

املال ومن ســائر االنذال واللصوص، الذين طالت حياتهم، 

لعلة اليعرفها اال الذي له يف خلقه شؤون....

***

2- اللواء جميل الســيد، ويف رصخــة من يحمل لواء 

الثــورة، أطل، منذ ايام، عــى اللبنانيني، وبكالم ال يحتمل 

تأويال قال: نحن، النواب، نكذب عليكم، نبلفكم. 

شكرا جميل السيد عى هذا الكالم الصادق، الصادق جدا 

النه »شهادة شاهد من اهل بيتها«. 

ويا حرضة اللواء، يا سيد، بانتظار ان يبادلك صدقا بصدق 

الناس الذين طال نومهم، او طال ســكوتهم عى العابثني 

بحياتهم، بانتظار اعجوبــة تحدث قيامة من هذا املوت، 

فانــت مدعو اىل ان تبقــى صوتا صارخا يف هذه الرباري 

الحاشدة بالضواري.

***

3- كيف ملن رشع للريح أبوابه والنوافذ أن يعجب للريح 

تدخــل بيته تعصف مبا فيه! من أراد ان ال يتدخل االخرون 

بشؤون بيته عليه ان ال ينرش عى املنابر، عى الصفحات، 

»غسيله«، وعليه ان ال يعرض شجون بيته عى االخرين.

***

4- قيل، مؤخرا، ان الدكتور فارس سعيد املرتاب واملغتاظ 

من مرشقية الرئيس عون، قد ساءه جدا ان رئيس البالد قد 

دعا اىل تعاون مرشقي مشرك فقلنا: املشرك بني الجاهل 

والحاقد أن كليهام عدو نفسه قبل ان يكون عدو االخرين..

الصمد مــن عــبــد  اطــمــئــنــان  رســالــة 
الـــــــــى نــــظــــيــــرهــــا االردنــــــــــــي 

غــردت وزيرة االعالم يف حكومة ترصيف االعامل الدكتورة 
منال عبد الصمد نجد عرب حســابها عــى »توير«: »يف عيد 
الفصــح املبارك لــدي دعاء ودعوة: دعاء للــه بأن يعيده عى 
شعبنا الحبيب بوطن يشبه أحالم شبابه. ودعوة للجميع للحوار 
والتفاهم بغية الخروج من أزماتنا بأرسع وقت. ولنعلم أنه ليس 

بالتمني فقط نصنع التغيري بل بالرغبة والنية«.
اىل ذلك، وجهت وزيرة اإلعالم رســالة اىل نظريها األردين 
صخر مروان دودين، معربة عن تضامنها مع األردن وشــعبه 
الكريم.وجاء يف نص الرسالة: »حاولت اإلتصال بكم لإلطمئنان 
اليكم واىل بلدكم الشــقيق األردن. كل التضامن مع ملك البالد 

وحكومتكم وشعبكم الكريم والغايل«.
ورد وزير اإلعالم األردين بالرسالة االتية: »ممنون تواصلكم 
معايل الوزيرة... وكل الشكر والتقدير ملشاعركم ومشاعر األحبة 
يف لبنــان عى بلدكم الثاين األردن... ونطمئنكم ان األردن كام 
عرفتموه دامئا، سيظل عزيزا منيعا سيدا وعصيا عى املربصني 
واملتآمرين والواهمني... مع وافر املودة واملحبة الصادقة للشعب 
اللبنــاين«. كام، اتصلت عبد الصمد بســفري األردن وليد عبد 
الرحمن جفال الحديد، مشــددة عى »أهمية العالقات األخوية 

التاريخية بني البلدين«، متمنية لألردن »السالم واإلستقرار«.

األحدب رّدا على فهمي: أمن اللبنانيين 
فـــــوق كل اعتبار والعبـــــث به مرفوض 
رد النائب السابق مصباح االحدب عى كالم وزير الداخلية يف 
حكومة ترصيف االعامل محمد فهمي، حول وجود خاليا ارهابية 
تخطط العامل مخلة باالمن يف الشامل، وقال يف بيان: »عليه أن 
يعلم أن أمن اللبنانيني فوق كل اعتبار، والعبث به مرفوض، ومهام 
وزيــر الداخلية إعطاء األوامر لتوقيف االرهابيني ال اعتالء املنابر 
اإلعالمية وإرهاب اللبنانيني، وعليه فانه يتحمل مســؤولية أي 
عمل إرهايب يقع يف البلد، كونه كان يعلم ومل يترصف«، مضيفا 
»من هذا املنطلق أيضا، نطلب من القضاء استدعاء وزير الداخلية 
فورا واستجوابه، بتهمة التآمر عى األمن القومي ألنه أعلن علمه 

بخطط الخاليا االرهابية ومل يقم بتوقيفها«.
وتابع »ندعو قيادة الجيش إىل اعتبار كالم وزير الداخلية 
مبثابــة اخبار أمنــي، والتحرك فورا لتوقيــف كل الخاليا 

اإلرهابية قبل وقوع الفاجعة«.
وختم »ان الجوع والفقر أنهك النســيج الوطني، لذلك فان 
أي عمــل ارهايب يقع يف أي منطقة ســتمتد آثاره اىل كل 

الوطن، ولن يسلم منه أحد«.

عراجي حّذر من خطورة انهيار القطاع الصحي
اشــار رئيس  لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، إىل 
أن القطاع الصحي أمام أمرين؛ أحالهام مر، فإما رفع التعريفات 
الطبيــة، وهذا يؤدي إىل انهيار املؤسســات الضامنة، وإما أن 
يدفع املرىض الفروقات الكبرية فيصبح االستشــفاء لألغنياء 
فقط«.واوضــح عراجي يف ترصيح صحفي، أن الخطر األكرب 
حاليــاً عى املريض »الذي رفع صوته مؤخراً يشــكو من رفع 
بعض املستشــفيات  تعريفتها«، مضيفــا أن اللجنة النيابية 
الصحية اجتمعت مع املستشفيات »التي أكدت عدم قدرتها عى 
االســتمرار يف حال عدم رفــع التعريفة 3 أو 4 أضعاف؛ األمر 
الذي أكــدت الجهات الضامنة عدم قدرتها عليه؛ فهو يعرضها 

لإلفالس، ال سيام أن ميزانياتها مل تتغرّي«.
وحّذر من خطورة انهيار القطاع الصحي وغياب  األمن  الصحي 
عى املجتمع؛ »إذ قد يؤدي إىل انفجار حقيقي بدأت بوادره تظهر 

من خالل تكرار حدوث مشكالت بني املرىض واملستشفيات«.

اعتصام ملعلمي األساسي غداً أمام »التربية«
دعت اللجان النقابية يف التعليم األســايس الرســمي، إىل 
االعتصــام األوىل والنصف بعد ظهر غــد األربعاء أمام وزارة 
الربية يف »أونيســكو« -  بريوت، »رفضــا للواقع الوظيفي 
واملعيــي والربوي الكاريث الذي نحن فيه، وتأسيســا لقوة 
نقابية حقيقية وفعالة، وتحركا مستمرا ومتصاعدا اعتصاما 

وإرضابا وتظاهرا حتى تحقيق املطالب«.
وشددت عى أن املطالب تشــمل »توفري الرشوط املطلوبة 
لنجــاح عملية التعليم عن بعد واللقــاح اآلمن قبل العودة إىل 
التعليم املدمج، رفض أي مس بالحقوق املكتسبة ملعلمي التعليم 
األسايس الرسمي، إقرار سلفة غالء معيشة إنصاف املدرسني 
املتعاقدين باحتساب كامل عقدهم السنوي، إعادة تعيني جميع 
مدريس التعليم األسايس الرسمي من حملة اإلجازة التعليمية 
والجامعيــة يف الدرجــة 17 والثانوية العامة يف الدرجة 13 
سلم الرواتب، وتأمني مســتحقات املتعاقدين شهريا، إضافة 
لبدل النقل والضــامن الصحي وتثبيتهم مع األخذ يف االعتبار 

عدد سنوات التعاقد«.

ــر الــــــواقــــــع الـــحـــكـــومـــي؟ ــيـ ــيـ ــغـ هـــــل تـــنـــجـــح بـــــاريـــــس هـــــــذه املـــــــــرة فـــــي تـ

ــتفادة مـــــن الثـــــروة النفطيـــــة والغازيـــــة ــارج والداخـــــل لالســـ مباحثـــــات تجـــــري بيـــــن الخـــ
اطـــــراف متعـــــددة لهـــــا مصلحـــــة مـــــن انهـــــاء ترســـــيم الحـــــدود لالســـــتفادة منهـــــا

ابتسام شديد

يتأرجح تشكيل الحكومة بني هّبة باردة نحو التأليف وأخرى 
ساخنة قد تطيحه عند أقل موقف او ترصيح، وان كانت االيجابيات 
سيطرت يف مرحلة الفصح لدى الطائفة املارونية، اال ان املخاوف 
بقيت قامئة حيال ان يتعرث املســعى الذي نشط عرب عدة قنوات 
ومن ســقوط املبادرات، بعــد ان دلت املؤرشات التي ظهرت يف 
األيــام  األخرية اىل حصول تقدم عى عدة مســتويات  العتامد 
صيغة »الثالث مثانات« لحكومة من 24 وزيراً، واســتناداً اىل 
التهدئة عى جبهة بيت الوسط وبعبدا وضبط السجاالت الحادة 
بينهام، وسبقتهم اىل ذلك مقاربة األمني العام لحزب الله السيد 
حسن نرصالله الذي أنهى التصعيد السابق ممهداً لتسوية صارت 
قريبة مام قد أدخل البالد لبعض الوقت يف مرحلة مختلفة أوحت 
بحلحلة للعقد وتغيريات عى  ملف التأليف  متشياً أيضا مع تأثري  
الضغوط الدولية  التي مورست عى املسؤولني قبل فرة للتعاون 

قرساً  والذهاب اىل تسوية مرضية.
اال ان األجواء االيجابية التي طبعت املرحلة ومتثلت مبوافقة 
الرئيس املكلف ســعد الحريري عى حكومة 24 وزيراً من دون 

ثلث معطل، ميكن ان تكون وفق مصادر سياسية  مؤرشا كاذبا 
لتفاؤل حذر، فالشيطان يكمن يف التفاصيل، اذ تؤكد املصادر ان 
األمور ال تزال يف اطار املراوحة ما مل ترجم باتصاالت او تقارب 
وســط انطباع سلبي تعزز يف املرحلة األخرية مفاده ان الرئيس 
عون ال يريد ان تتشكل حكومة برئاسة الحريري، كام ان الرئيس 

املكلف يعتقد ان الرئيس عون يريد احراجه إلخراجه.
ومن ضمن االشــكاليات التي تنتظر املرحلة املقبلة العالقة 
بني بيت الوســط ومرينا الشالوحي يف ظل عدم حصول تواصل 
بني سعد  الحريري وجربان باسيل مام قد يؤثر سلبا، خصوصا 
ان الحريري يحتاج اىل ثقة تكتل لبنان القوي، كام ان التواصل 
غري قائم بني الحريري وعدد من املكونات السياسية مثل القوات 
اللبنانيــة الرافضة للمشــاركة يف الحكومة، أضف اىل املؤرش 
السلبي من بكريك بانتكاسة العالقة مجددا بني البطريرك بشارة 
الراعــي  وتصعيده تجاه حزب الله عــى اثر »الفيديو« املصور 
للراعي مام أطاح الجهود التي كانت مبذولة لتربدة االجواء بينهام 

يف األسبوعني األخريين.
حتى اللحظة، فان عملية التأليف كام تؤكد مصادر سياسية 
ال تــزال تدور يف حلقة مفرغة، فاألجواء االيجابية التي طبعت 

املرحلة ومتثلــت مبوافقة الحريري عى حكومة 24 وزيرا من 
دون ثلث معطل ال تعني انتهاء التأليف.

وســط املعمعــة الداخلية اتجهت األنظــار اىل باريس التي 
تستضيف رئيس التيار الوطني جربان باسيل وما اذا كانت املحطة 
الباريسية ستقدم جديدا حكوميا او ستلحق سائر الخطوات التي 
حصلت يف الداخل فيطري املســعى البارييس ايضا  ويضيع يف 
الزواريب الداخلية، خصوصا ان الفرنســيني أحبطوا يف مساع 
كثرية بذلوها سابقا عى خط األزمة اللبنانية، فالرئيس الفرنيس 
اميانويل ماكرون حرض مرتني اىل بريوت وكان يف صدد الزيارة 
الثالثــة يف كانون األول عندما أصيــب بكورونا وعقد لقاءات 
موســعة مع مســؤولني لبنانيني يف قرص الصنوبر أعطيت له 

وعود من قبل السياسيني الذين عادوا وانقلبوا عليه بعد فرة.
فزيارة أي مسؤول اىل باريس ال ميكن التعويل عليها كام ليس 
لها عالقة بالعقد الداخلية فرئيس الجمهورية عى موقفه من 
التعاون مع الرئيــس املكلف عى الرغم من التطمينات من قبل 
بعبــدا بأن ال فيتو عى الحريري بــل ان العقدة يف عدم قبوله 
الرشاكة الحكوميــة فقط، فيام الحريري لديه قناعة أكيدة ان 

هناك من يريد احراجه إلخراجه.

فاطمة شكر

 يف ظــل األزمة اإلقتصادية واملالية القامئة وتفي 
وباء كورونا الذي انهك القطاع الصحي برمته تتواصل 
القطيعة بني قرص بعبدا وبيت الوسط بعد حرب البيانات 
والســجاالت العلنية الذي افقد املواطنني ثقتهم بهذه 
الطبقة الحاكمــة يف انتظار ما هو جديد عى صعيد 

تشكيل الحكومة. 
 ويف جو االنتظار والرقب السائد جاء ترصيح رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون من رصح بكريك الذي 
كان مخيبا آلمال املواطنني، حيث مل يفي سقف التوقعات. 
خاصة أن هذه الخطوة اتت ســلبا عى الجو اإليجايب 

السائد ما انعكس سلبا عى سعر رصف الدوالر«.
  اتجــه البعــض لتوجيه االتهامــات نحو الحريري 
بتحميله املســؤولية وتلكوئه عنها كونه خارج البالد، 

مــع العلم ان مصادر مقربــة من الرئيس املكلف أكدت انه قادر 
عى الحضور اىل لبنان مبارشة فور استدعاء األمر لذلك واملبارشة 

بتسيري أمور التشكيل، إال أن النتيجة تبدو مخيبة لآلمال.
 عــى املقلب الخارجي تبدو املســاعي جدية وإيجابية نحو 
التشكيل والتأليف، هو ما عى الداخل استغالله للوصول للتشكيل 
الرسيع. هذا ما يحاول اللواء عباس إبراهيم فعله مببادرة مهمة 
ملحاولــة تذليل العقبات وتأليف الحكومة ســيقوم من خاللها 
بزيارة باســيل ولقاء الرئيس الفرنــيس ماكرون، حيث أكدت 

مصادر خاصة ل “الديار« أن قرص اإلليزيه يسعى لجمع باسيل 
والحريري يف خطوة دولية لتخطي العراقيل، حيث ان باســيل 

سيغادر غدا لباريس. 
 من هنا، تتّخذ مبادرة بّري مســاراً جّدياً فاعالً ومنتجاً: عى 
األقل مل يُرصد هذه املرة وجود سهام سياسية من أي إتجاه تطال 
مساعيه، وال عدم إكراث، ال بل إن املصادر املطّلعة تؤكد »وجود 
أجواء إيجابية يُبنى عليها هذه املرة، مل تشهدها مراحل التأليف 

قبل ذلك، منذ تكليف سعد الحريري بتأليف الحكومة«.
 باملقابــل، يجب اإلرساع بالتأليف بهدف الولوج للمشــاورات 

القامئة عى املفاوضــات مع العدو االرسائييل حول 
قضية ترسيم الحدود البحرية. ففي معلومات خاصة 
افادت لـ«الديار  » مفادها ان كل االجواء تشري اىل ان 
مباحثات بعيدة عن االضواء تجري بني الخارج والداخل 
غايتها االستفادة من الرثوة النفطية والغازية وترسيم 
الحــدود مــع الكيان الصهيوين عى ان يتم حســب 
املصــدر الذي اكد ان غايات مبيتة لدى اطراف متعددة 
الســيام منها خارجية لها  مصلحة يف انهاء ترسيم 
الحــدود الربية والبحرية لالســتفادة فيام بعد من 
تشغيل رشكات عاملية تابعة لها. مع العلم أن كل هذه 
االتفاقيات معمول بها وهي قامئة ومدروسة عى ان 
تتوىل كل رشكة حصة من بعد الرسيم ولكن كل ذلك 

مل يظهر للعلن بسبب مخاوف من التعطيل.
 ويشري املصدر ان بعض الخالفات والتباينات ما زالت 
بني االفرقاء يف الداخل وال سيام منها اصدار مرسوم  
يوقع من قبل حكومة ترصيف االعامل ومجلس النواب 
بإصدار قانون من اجل ذلك، وما زال التباين قامئاً حتى الساعة، 
مع العلم ان بعض املصادر تؤكد عى الزامية وجوب ارسال لبنان 
كتاباً اىل االمم املتحدة بغية تعديل املرسوم 6433 إلبالغها بذلك.

 يف املحصلة يبدو ان األجواء ايجابية يف حال انعقد اللقاء بني 
الحريري وباســيل مام سيسهم بحلحلة االوضاع العالقة عى 
كل من الصعيدين االقتصادي واملايل وسيســاهم باعادة تدفق 
االموال يف سبيل بدأ النهضة اإلقتصادية بعد القيام  باالصالحات 

املطلوبة من الدول.

ــة أبــــــــــرزهــــــــــا مـــــــــن بــــــــــــري وديــــــــــــاب ــ ــئـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الــــــــــراعــــــــــي تـــــلـــــقـــــى اتــــــــــصــــــــــاالت تـ
ــب ــ ــعـ ــ ــشـ ــ والـ الــــكــــنــــيــــســــة  ـــــة  ــدمــ فــــــــي خـــــ ذواتـــــــــنـــــــــا  ــع  ــ ــنـ ــ ــصـ ــ نـ  : نـــــجـــــم  األبـــــــــاتـــــــــي 

الراعي مستقبالً االبايت نجم عىل رأس وفد من الرهبانية املارونية املرميية

استقبل البطريرك املاروين الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي، قبل ظهر امس، يف 
الرصح البطريريك يف بكريك، األبايت بيار 
نجــم عى رأس وفد من الرهبانية املارونية 

املرميية، بعد تعيينه رئيسا عاما لها.
يف مستهل اللقاء، ألقى االبايت نجم كلمة 
أمام الراعي، قال فيها: »بفرح قيامة السيد 
الفــادي واملخلص، أتينا أمام غبطتكم نقدم 
لكم مــع محبتنا املرميية الصادقة صلواتنا 
للرب القائم أن تنري أنوار قيامته شخصكم، 
لتبقوا دامئا هذا الصــوت النبوي يعلو ضد 
كل ظلم، ويسعى إىل حفظ كرامة االنسان، 
ويعيــد إىل لبناننا الكبري رونــق البدايات، 
ليبقى وطننا شهادة يف العيش معا وواحة 

حضارة وحوار«.
أضــاف »أتينا لنشــكركم عى مرافقتكم 
لرهبانيتنا التي تفتخر بكم سليال وراعيا، من 
أجــل عنايتكم األبوية واهتاممكم الصادق، 
لتصل بقــوة الرب وبعنايتكم، كام وبجهود 

املطران حنا علوان املفوض الحربي، إىل ميناء األمان، وتبقى 
كام شاءها الرب منذ كونها يف حشا وادي القديسني، واحدة، 
موحدة، خادمة لكنيسة الرب عى صورة أمها مريم أمة الرب، 
وملكــة رهبانيتنا. نجدد طاعتنا لغبطتكم وألمنا الكنيســة 
املارونية، وباسم رهبانيتنا املارونية املرميية، وكل رهبانها، 
يف لبنان وبالد االنتشــار، وباســم اآلباء العامني السابقني، 
وإخوتنــا الذين منعهم املرض من القــدوم، نؤكد لغبطتكم 

محبتنا وافتخارنا بشــخصكم، ونضع ذواتنا ورهبانيتنا يف 
خدمة الكنيســة وشعبنا املتأمل، يف هذه الفرة العصيبة من 
تاريــخ وطننا، فنعلن أن الله حارض، وهو أقوى من كل رش 

وظلم«.
واســتقبل الراعي عى التوايل املهنئني بالعيد. فاســتقبل 
بطريرك الرسيان األورثوذكس مار إغناطيوس أفرام الثاين، 
يرافقــه مروبوليت بريوت املطــران اقليمس دانيال كورية 

ومطران جبل لبنان ثاؤفيلوس جورج صليبا.

بعدها اســتقبل الراعــي، وفدا من قيادة 
الجيش، ضــم نائــب أركان الجيش للعديد 
العميــد الركــن خليل يحيــا ورئيس فرع 
مخابرات جبل لبنان العقيد طوين معوض، 

ثم قائد الدرك العميد مروان سلياليت.
ومــن زوار الرصح عــى التوايل: النائب 
الســابق نعمة افرام، القائم بأعامل سفارة 
فرسان مالطا يف لبنان فرنسوا أيب صعب، 
قايض التحقيق االول يف جبل لبنان القايض 

نقوال منصور.
كــام تلقى الراعي اتصــاال للتهنئة بعيد 
الفصــح املجيد من رئيــس مجلس النواب 
نبيه بري، وكانت مناسبة للبحث يف عملية 
تشــكيل الحكومة والجهود املبذولة يف هذا 

االطار.
وتلقى أيضا سلســلة اتصــاالت مهنئة 
بالعيد، أبرزهــا من رئيس حكومة ترصيف 
االعامل حسان دياب، رئيس مجلس الوزراء 
الســابق متام ســالم، شــيخ عقل طائفة 
املوحدين الدروز الشــيخ نعيم حسن، نائب رئيس الحكومة 
الســابق عصام فارس، ومن النواب: بهيــة الحريري، انور 
الخليل، اسامة سعد، وسريدا جعجع، السفري املرصي يارس 
علوي، ومن الوزراء الســابقني: وليد الداعوق، نقوال تويني 
وزياد بارود ومن املدير العام لقوى االمن الداخيل اللواء عامد 
عثامن، والقائم برئاســة املجلس االســالمي العلوي الشيخ 

محمد عصفور. 

حسن كشف عن هبة من لقاح >سينوفارم«ستخصص لإلعالميين
كشف وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن 
أن »الوزارة ستستلم يوم الثلثاء املقبل هبة لقاحات 
SINOPHARM مــن الســفارة الصينية، تتضمن 
خمســني ألف لقاح، وسيخصص عرشة آالف منها 
لقيادة الجيش، أما الباقي فســيعطى لعرشين ألف 
إعالمــي ومصور، حيث تم التواصل يف هذا املجال 
مــع وزيرة اإلعالم منال عبــد الصمد، إضافة إىل 
تلقيح قطاعات أخــرى كرابطة موظفي القطاع 

العام والعاملني يف الضامن واألطباء البيطريني.
ويف حديــث تلفزيوين، أعلن حســن تفاصيل 
اسراتيجية التلقيح التي ستتبعها الوزارة يف خالل 
الشــهرين املقبلني بالتزامن مع اســتكامل إرسال 
الدعوات للمتقدمني يف السن املسجلني عى املنصة.

وأوضح أنه بحلول مســاء امــس، تكون وزارة 
الصحــة قد أنجزت إرســال الدعــوات ملن تراوح 
أعامرهم بني ســبعني وخمسة وســبعني عاما، 
عى أن ينتهي تلقيح هذه الفئة املســتهدفة بلقاح 
فايزر قبل نهاية نيســان. كام سيتم يف خالل هذا 
األسبوع، حجز مواعيد للفئة التي تراوح أعامرها 
بــني 65 عاما و70، وينتهــي تلقيحها بفايزر قبل 

نهاية شهر أيار.
وبالنسبة للقاح أسرازينيكا، أوضح حسن أنه 
»سيتم خالل هذا األسبوع حجز مواعيد ملن تراوح 
أعامرهــم بني 55 عاما و64، عى أن ينتهي تلقيح 
هذه الفئة قبل نهاية شــهر نيسان«، مضيفا »كل 
الدول ال تسمح بحرية اختيار اللقاح، أما إذا أراد أي 
مواطن لبناين تغيري ما يحق له من لقاح فسيرتب 
عليه تأخري حصوله عليــه ريثام يتوافر له النوع 

املطلوب«.
ولفــت يف هذا الســياق إىل أن »اللقاح املتوافر 
هو اللقاح الجيد«، مشــريا إىل أنه »حتى اليوم مل 
يتم تســجيل أي آثار جانبية حادة إستدعت دخول 
مستشفى ألي من امللقحني بأسرازينيكا وقد بلغ 
عددهــم حتى اآلن 6127؛ أما امللقحون بفايزر فقد 
بلغ عدد الذين حصلوا عى جرعتني: 87232 وعدد 
الذيــن أخذوا جرعــة أوىل: 45253، علام أن عدد 
املسجلني عى املنصة يبلغ مليونا وأربعة وأربعني 

ألفا«.
كام، أعلن حســن أنه »بإمكان الحاالت املرضية 
الخاصة التي تستدعي اعتامد لقاح معني، مراجعة 
لجنة مختصة يف وزارة الصحة العامة وإرســال 
مســتندات وفحوص مطلوبة تــم اإلعالن عنها 

وتفصيلها يف وقت سابق«.

{ فايزر للقطاع الخاص {

وتابع وزير الصحة معلنا تأمني 750 ألف جرعة 
من لقاح فايزر ملن يشــاء مــن النقابات والقطاع 
الخاص بحلول شــهر حزيران بســعر 12 دوالرا 
للجرعــة الواحدة. و«قد تم تشــكيل لجنة خاصة 
ستتابع مع القطاعات املعنية لتجهيز القوائم، عى 
أن يتــم إيداع قيمة اللقاحات يف مرصف لبنان ملن 
يريد أن يحجزها«.ودعا السياسيني إىل »عدم خوض 
مفاوضات جانبية يف شــأن اللقاحات«، مؤكدا أن 
»املوضوع ليس بازارا والوزارة تتابع كل التفاصيل 
مع القطاعات املختلفة من دون استنسابية وتعمل 

من منطلق وطني«.

ــاج  ــتـ ــحـ ــات الـــــخـــــاصـــــة تـ ــ ــي ــ ــف ــ ــش ــ ــت ــ ــس ــ هـــــــــــــــارون: امل
الـــــى رفـــــع التعريفـــــة االستشـــــفائية بنحو ثالثـــــة أضعاف

اشــار نقيب  املستشــفيات الخاصةيف  لبنان  
سليامن هاروناىل انه »مل تعد املستشفيات قادرة 
عى االستمرار«، ولفت يف ترصيح صحفي إىل أن 
التعريفــة املحّددة من قبل  وزارة الصّحة »ُوضعت 
منذ 20 عاماً بناء عى دراسة مشركة بني الوزارة 
و البنك الدويل ،ومليطرأعليهاأيتغيرييلحظالتضخام
لذيراكم،ولكّنهااليوملمتعدمقبولةبأيشــكلمناأل
شكاملعراجعقيمة  اللرية  اللبنانّية وفقدانها أكرث 

من 80 يف املائة من قيمتها«.
ولفت هارون إىل أن الوزارة، وعى سبيل املثال، 
»تحدد تعريفة غرفة املستشــفى بـ90 ألف لرية؛ 
أي 60 دوالراً عى ســعر رصف  الدوالر  الرســمي 
)1515 لــرية( وما قيمتــه الحقيقية ال تتجاوز 
الـ8 دوالرات )ســعر الســوق السوداء تجاوز 12 
ألفــاً( وكذلك تعريفــة  الوالدةمحّددة بـ300 ألف 
وكانــت قيمتها 200 دوالر، واآلن ال تتجاوز الـ27 
دوالراً«، متسائالً: »كيف ميكن لهذه التعريفات أن 
تغطي تكاليف املستشــفى التي ارتفعت مبجملها 
ما عدا  األجور فاملستشفيات تدفع تكلفة الصيانة 
واألك لوالتنظيــف والتعقيم والفندقية وجزءاًمن  

املستلزمات الطبيةعى أساس سعر رصف الدوالر 
يف السوق السوداء«.

وانطالقــاً مــن هــذا الواقع، قامــت  نقابة 
املستشفيات  الخاصة بدراســة مفصلة قّدمتها 
للجهات املعنّية تقارن التكاليف مع التعريفة عى 

أســاس ارتفاع  ســعر الدوالر  مقابل اللرية، فتبنّي 
أنه »إذا كان الدوالر يساوي 9500، فيكون الدوالر 
االستشفايئ بـ4500؛ أي نحو النصف، وما يعني 
أن املستشفيات الخاصة تحتاج إىل رفع التعريفة 
االستشفائية بنحو ثالثة أضعاف حتى تستطيع 

االستمرار«.
وتحدث هارون عن واقع صحي مهدد باإلفالس، 
وعــن غياب الحلول يف الوقت الحايل؛ »إذ إن رفع 
التعريفة من قبــل الجهات الضامنة غري ممكن، 
فهو يعرضها لإلفالس، وكذلك من الصعب تحميل 
الفرق للمواطن اللبنــاين الذي بات حالياً ال يرتاد 
املستشــفيات إىل يف الحــاالت الصحية امللّحة، 
فكيف يف حال رفع التعرفة؟«، الفتاً إىل أن وضع  

القطاع الصحي  »يتجه من الســيئ إىل األســوأ، 
واملستشــفيات اليوم ال تعرف عى أي أسس تحدد 
تعريفتها، وتسودها فوىض يف التسعري ال ميكن 

تنظيمها«.
ويف مداخلــة تلفزيونية، حذر نقيب أصحاب  

املستشفيات الخاصة«من أن هناك عمليات مكلفة 
جدا نضطر لتأجيلها كعملية الركبة اإلصطناعية 
ونجــرب املريض عى تحمل األمل ألن املستشــفى 
غــري قادر عــى إيجــاد املعدات و املســتلزمات 
الطبيةالالزمــة، وال املريض قــادر عى أن يدفع 
الكلفــة الباهظة، باإلضافة اىل أن هناك أدوية ال 

ميكن أن نستحصل عليها«.
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املحامي نارض كسبار

{ الغايل عىل قلوب املحامني {

منذ عدة ايام كتب املحامي الشــيخ عامد الغضبان إبن 
الجبل االشم، وعىل اثر زياريت يف النقابة ما يأيت:

الغايل عىل قلوب املحامني جميعاً، 
النقيب الحبيب الشيخ نارض كسبار،
يتصل، يسأل، يطمنئ، يعايد الجميع،

يفرح لفرح املحامني ويحزن الحزانهم،
قيمة مضافة باالخالق، العلم، االجتهاد القانوين،

شو ما منحيك عنك منضل مقرصين نقيبنا الغايل،
كل الحب والتقدير واالحرتام.

{غايل عىل قلوب
القضاة واملحامني{

وعلق القــايض الكبري الدكتور ســامي منصور الذي 
أمتنى له اعىل املناصب ما يأيت:

هو غال ليس فقط عىل قلوب املحامني وإمنا عىل قلوب 
القضاة وبكل تجرد وموضوعية فاألخالق واحدة ال تتجزأ 

واملحبة واحدة عند الجميع دون متييز.
تحيايت استاذ عامد مع فائق التقدير للرجل املناسب يف 

املكان املناسب االستاذ نارض كسبار.

{خلييل هالدعوى
تايجي ريسنا {

يف كتابه قبل ان ننــى، يروي القايض املرحوم اميل 
ابو سمرا الطرفة اآلتية:

اثناء واليتي القضاء يف عاليه ذهبت اىل اوروبا بإجازة 
فانتدبت وزارة العدل مكاين زمييل السابق االستاذ جورج 
ســاروفيم محافظ البقــاع حالياً وهو معــروف بعلمه 
وبلباقته وبحديثه العــذب. واتفق ان مثل امامه صاحب 

الدعوى وكان ساذجا ال عهد له بالرئيس ساروفيم.
فأخــذ الرئيس يكرث الرشح ويطيــل ويتكلم بالقانون 
كالما مل يفهمه صاحب الدعــوى فقال للرئيس وقد كاد 

يصاب بالدوار:
برتجاك يا سيدي خلييل هالدعوى تايجي ريسنا.

فأنتهره الرئيس ســاروفيم قائال: واله! شو انا بزيت؟ 
فضحك الجميع لهذه النكتة الطريفة. وساق الدرك امامي 
يف عاليه لصاً قبض عليه يرسق بالجرم املشــهود فبعد 
سؤال عن اســمه وهويته الخ...واعرتافه مبا نسب اليه، 

قلت: هل كنت وحدك ام كان معك رشيك؟
فهز رأســه قائال: طول عمرك يا ســيدي وين بتالقي 

بهااليام شخص أمني وآدمي بتقدر تحط ايدك بإيدو.

{ بني القايض واملحامي {

بناء عىل طلبي كتب املحامي الياس كسبار ما يأيت:
اثنــاء املرافعة، طلب احد املحامني الفرنســيني اعالن 
بــراءة موكله النه يف الثانية والســتني من عمره وبات 

فاقدا العقلية الكاملة.
فانتفض رئيس املحكمة مقاطعاً.

هذه ليست حجة يا استاذ. انا يف الثالثة والستني، فهل 
تراين فاقداً قويت العقلية؟

فبادره املحامي:
الفرق بينكام سيدي الرئيس هو ان موكيل عمل جاهدا 

طوال سني عمره.

{ الشهرة والنجاح{

مواقف  واملحامون:  القضــاء  كتاب:  صدور  اثر  عىل 
وطرائف كتب املحامي سامي ابو جودة ما يأيت: كتابك 
املتعة  جمع  وطرائف«  مواقــف   - واملحامون  »القضاة 
اىل االفادة. لقد نجحت يف اصطياد وضبط لنوادر التي 
تحصل يف قصور العدل، فجمعتها يف كتابك بأســلوبك 
الرسيع والســهل املمتع، لتبقى ســجال شــاهدا عىل 
القضاة واملحامني، وقد  الصادرة عن  املواقف والطرائف 
بلغني ان الكتاب يلقى رواجا وشــهرة قل نظريهام...

فلم اســتغرب هذه الظاهرة ذلك ليــس فقط الن أداءك 
»املشاهري« ومن  تناولت ســرية  بل وايضا  جاء موفقا 
بينهم »عزيزك« كاتب هذه االســطر...هنيئا لك الشهرة 

والنجاح.

{ بني لحود وابو جودة {

رأى املحامي يوســف لحود زميله املحامي سامي ابو 
جودة يرســم وردة عىل ورقة بيضــاء. فكتب له هذين 

البيتني من الشعر:
عا رسمك سارد رسدة وبفنك عامل جردة

وهي اول مرة منشوف وردة عم ترسم وردة 
فأجابه املحامي ابو جودة:

عرفتك من اهل النخوة وبعدك مقصد بالتحكيم 
بشكر عاطفتك نحوي وبعتربا منك تكريم

فرد عليه املحامي لحود مبا يأيت:
يا سامي بعرف فنك والعطر بيحيك عنك

لكن لوال بكتب فيك بقدر اتكرم منك

{رقم لقدام رقم لورا {

يــروي املحامي فريد انطوان خــوري ان احد العاملني 
يف مكتبه، مل يكــن يجيد عىل االطالق تدوين رقم هاتف 
صحيح، بل كان يدونه بشــكل خاطــئ، اىل ان قال له 

االستاذ خوري مرة:
ولو يا فالن...اال ميكنك ان تدون رقم هاتف صحيح؟ اذ 
اننا نتصل برقم الشخص الذي اتصل بنا فيجيبنا صاحبه 

بأنه خطأ.
فأجابه العامل يف املكتب قائال:

ولو يا استاذ فريد...سالمة فهمك...عندما يحصل معك 
ذلك اطلب رقم لقدم رقم لورا 

وبيميش الحال.

ألّن »كورونا« والطبيعة مرتبطان.. كذلك يجب أن يكون التعافي منه: مستقبل البشرية على املحّك!
أنوار أبو حمدان

كورونا فرضت ومن دون سابق إنذار تحّوال 
جذريًا مل تتكّشــف كامل أبعاده بعد، معلنًة 
عن حلول عهٍد جديد ليس فقط عىل اإلنسان، 
فهو يشــكّل جزًءا صغريًا مــن حلقة كربى 
أكرث تعقيًدا ماّم قد تتصــًور عنجهّيتنا  هي 
البرشيّة، إمّنا عىل جميع مكّونات البيئة من 

كائنات حّية عىل قدم املساواة. 
قد يجد املرء صعوبة يف الجدال بأن جائحة 
كورونا قد خدمت بأي شــكٍل من األشكال، 
نظًرا للخســائر الجســيمة التــي ألحقتها 
بالعامل بأرسه  وعىل كاّفة املستويات، بل إن 
كان هناك من حقيقة جديــرة بالذكر، فهي 

أّن كورونــا عرّت األنظمة الكربى التي تحكم العامل كاشــفة 
ركاكتها يف صــون صّحة وإقتصاد وأمان وبيئة شــعوبها، 
باإلضافة إىل الخلل يف أنظمة املراقبة العاملية للمناخ واملياه 
وصّحة املحيطات، والتي إنعكست بدورها عىل جودة التنبؤات 
وغريهــا من الخدمــات املتعلّقة بالطقــس، كذلك الخدمات 
املتعلّقة باملحيطات. مــع ذلك، وكام قال مهندس الجمهورية 
الفرنسية الخامسة شــارل ديغول ذات مرة: إن الحكم يعني 

دامئًا االختيار من بني العيوب.
املفارقة أن حبــس أو »حجر« اإلنســان يف جميع أنحاء 
العامل قد ســمح بفورة حّرية غري مســبوقة لباقي الكائنات 
الحّيــة، حيث أظهرت كامريات املراقبــة املنترشة حول العامل 
مشــاهد حرصيّة مل نــدرج عىل رؤيتها من قبــل لحيوانات 
تتجول بطالقة يف كاّفة أنحــاء املناطق الحرضية التي عادة 
ما يستحوذ عليها اإلنســان، كقطيع الغزالن الذي انطلق يف 
شــوارع هاريدوار يف شــامل الهند، وعصابات القرود التي 
راحت تتنافس عىل الطعام يف مقاطعة لوبوري يف تايالند، 
وقطيع املاعز الجبيل الذي تجّول بشــكل عشوايئ يف شوارع 
ويلز، والخنازير القادمة من الجبال إىل شــوارع برشــلونة، 
عىل سبيل املثال ال الحرص. عالوة عىل ذلك، فإن هذه الحّرية 
املكتشــفة حديًثا يف حدائق الحيوانات عىل وجه الخصوص، 
ســمحت لـ »ينغ ينغ« مثال، الباندا املقيمة يف »أوشني بارك« 
يف هون كونغ، بالتزاوج بشــكٍل طبيعي وبالتايل والدة أول 
شــبل باندا عمالق يف هونغ كونغ بعد أكرث من عرش سنوات 

من املحاوالت املتكّررة غري الناجحة.
أضف إىل ذلك، فقد ساهم اإلغالق املوّقت لألنشطة البرشية 
يف إنخفاض اإلنبعاثات الساّمة وإنحسار الصيد الجائر، ما أتاح 
إســرتاحًة للبيئة املائّية وفرصًة للتنفــس والتعايف ولو لفرتة 
وجيزة من تداعيات التلّوث وتغرّي املناخ عىل مدى العقود املاضية.

الحقيقة املرّة الصادمــة هي أنّنا فقدنا 60٪ من الحيوانات 
الربّية عىل مدار الخمســني ســنٍة املاضية، ولكن مع تفيّش 
كورونا وتكّهنات إنتقاله إىل اإلنسان من حيوانات بريّة حّية 
يف سوٍق شــعبيٍّ يف ووهان الصينّية، ألقي الضوء من جديد 
عىل كارثة اإلتجــار باألحياء الربّية، ما شــكّل حافزًا طارئًا 
لرضورة حّث الحكومات عىل حظر أســواق الحيوانات الحّية، 
وإصدار قيود صارمة كام العمل ملكافحة التفلّت والصيد الجائر 
للحيوانات الربّية. يف الحقيقة، لقد ساهمت كورونا بتجديد 
االهتامم العاملي بكيفّية إســتخدام الحيــاة الربّية والحفاظ 
عليها، موّفرًة فرصة غري مســبوقة لتطويــر وتنفيذ برامج 
ونهج الحفظ التي تعزز املامرســات الصحّية وتطّور ســبل 
العيش املرنة القامئة عىل اإلستخدام املنظم واملستدام للموارد 
الطبيعية، مثل الدعوات إىل اإلستثامر يف القيمة التي ميكن 
للسكان املحليني الحصول عليها من األرايض الربّية، نظًرا إىل 
أنّها تتنافس مع األشكال األخرى إلستخدام األرايض، وبالتايل 

ضامن حامية الحياة الربّية ولو بطريقة غري مبارشة.
يف الهند أيًضا، تم تســجيل ارتفاع كبــري يف عدد صغار 
الســالحف البحرية »أوليف ريديل«، بعد خلّو الشواطئ من 
البرش، حيت تم إيداع حوايل 60 مليون بيضة عىل الشــواطئ 

الهندية طوال فرتة الوباء.
مع ذلك ، وكام قال الرجل ذو املواهب الجّمة بابلو بيكاسو، 
»كل قيمة إيجابيــة لها مثنها من الناحية الســلبية«، ففي 

اململكة املتحدة مثال، عىل الرغم من أن القنافذ استمتعت أخريًا 
بالطرقات الخالية من السيارات، إال أّن البّط الذي يعتمد عادًة 

عىل البرش يف إطعامه، بدأ يجوع.
ال شــّك أّن كورونا تركت أثًرا جســياًم غري مســبوق عىل 
الحيوان كذلك. يف األســاس كورونا هي وباء حيواين املصدر 
إنتقل بدايًة مــن الحيوان إىل اإلنســان؛ إال أنّه قفز اآلن من 
اإلنســان عائًدا إىل الحيوان، حيث ثّبتت مثــال إصابة النمر 
»ناديا« مع ســتة قطط كبرية أخــرى يف حديقة حيوانات 
»برونكس« بفريوس كورونا، بعد أن إنتقلت إليهم العدوى من 
حارس الحديقة الــذي مل تكن تظهر عليه أعراض الفايروس. 
أّما القرود الكبرية، وهي املهّددة أصال باالنقراض، من املحتمل 

أن تكون أكرث عرضة لهذا الفريوس التاجي الجديد أيًضا.
ولكن اإلقفال الّتــام وتوّقف عائدات الّســياحة، قد يعني 
إنقــراض 77 نوًعا عىل األقل من النباتــات والحيوانات التي 
بالفعل إنقرضت يف الربّية وتوجــد اليوم حرصيًا يف مراكز 
حفظ الرثوات الحيوانّية والنباتّية. أّما يف ما يخّص تشــغيل 
حدائق الحيــوان، فقد وجد باحثون من جامعة »أكســفورد 
بروكس« وبعــد فحصهم لحوايل األلف صــورة عىل تطبيق 
»إنستغرام«، أن الّســياح الذين ال يّتبعون إحتياطات السالمة 
اإللزامّية، من املمكن أن ينقلوا الفريوس إىل الغوريال الجبلّية 
الربّية عند إلتقاط صور »السيلفي« معهم من مسافات قريبة.

يف ايلول العام املايض، ذكرت »ذا إيكونوميست« أن السامء 
الزرقاء قد عادت لتتحّول رماديّة اللون يف 12 مدينة مختلفة 
كانــت قد فرضت حظر التجوال يف آذار 2020، حيث بدأ تلّوث 
الهواء بالعودة إىل مستوياته الســابقة، أي ما قبل كورونا، 
مثل دلهي، لنــدن، باريس ونيويورك املكتظّة ســكانيًّا. كام 
عطّل الوباء خطة كانــت مقّررة عىل مدار العام لإلجتامعات 
واملفاوضــات الدولية التي كانت مصّممة ملعالجة سياســة 

التنوع البيولوجي والتخطيط.
تواصلت الّديار مع الســيد ميشــال زغزغي، مصّور الحياة 
الربّيــة اللبناين صاحب اإلصدارات العديــدة والحائز  جوائز 
كثرية، الذي يتنّقل بني القاّرات لتوثيق »الجامل املتاليش الذي 
يقّدمه كوكبنا« يف محاولة منه لتنبيه اإلنسان إىل حقيقة أن 
حيوانات كثرية باتت عىل شفري اإلنقراض، حيث سلّط السيد 
زغزغي الضــوء عىل العدد الهائل لألقنعــة وألغطية الوجه 
واأللبسة الوقائية التي جرى التخلّص منها عشوائًيا يف البيئة 

منذ تفيش الوباء.
وأشار السيد زغزغي من طبيعة عمله إىل ما ال يتّم تسليط 
الضوء عليه، أال وهو أن الحّراس املؤمتنني عىل حامية الحياة 
الربّية وجدوا أنفســهم فجأة غري قادرين عىل أداء واجباتهم 
بســبب قيود اإلغالق، ماّم ترك الحيوانات الربّية مكشــوفة 
يف موقف الحلقة األضعف أمام جشــع اإلنسان الالمسؤول، 
مؤّديًا إىل إرتفاع وترية الصيد الجائر خالل فرتة الوباء من قبل 
الصّيادين غري الرشعيني الذين إســتغلّوا فرصة خلّو املحمّيات 
الطبيعية من املراقبة. وأضاف الســيد زغزغي أنه أيًضا بسبب 
الوباء الذي أثّر يف حامية وحراسة املواقع الجغرافّية الهاّمة 
أمثال األمازون وبانتانال، تزايد عدد الحرائق املفتعلة بعد قيام 
املزارعني بحرق املزيد من الغابات واألرايض إلنشــاء األرايض 

الزراعية واملراعي لغايات ومنافع شخصّية.
أّما الســيد أنطوان تيان، وهو رئيس »نــادي العلوم« الذي 
يهــدف إىل تعزيــز التعاون العلمي وإنشــاء مركــز توثيق 

وقاعدة بيانات علمّيــة كام خلق الوعي بني 
املواطنني اللبنانيني حول مســؤولّيتهم تجاه 
املشــاكل البيئية، فأكّد أن اإلغالق التام أثبت 
النظام  أن اإلنســان هو العنرص الوحيد يف 
البيئي الذي يتســّبب باألذى للطبيعة، وذلك 
نتيجة مترّده عــىل النظام البيئي، ومحاولة 
خروجه من الدورة البيولوجية الطبيعية يف 
بينام  إستقالليته وسيطرته،  رصاعه إلثبات 
بقيت جميــع املخلوقــات املتبقية يف وئام 
وتوازن بيولوجي وضمن القواعد والهيكلّيات 
الطبيعّية. وذكر الســيد تيان أن الوباء أعطى 
الطبيعة، يف جوانب معّينة، فرتة إســرتاحة 
من مامرســات اإلنسان، إال أنّه مع ذلك، فقد 
أّدى الحجــر املنزيل إىل تضّخــم يف التلوث 
الناتج من املخلّفات املنزلية، الذي ثبت وبحســب الّدراســات 
البيئّية الحديثة أنّه أحد أخطر أنواع التلّوث. كام يبحث »نادي 
العلوم« حالًيا يف الصلــة املبارشة بني إرتفاع حاالت اإلصابة 
بالرسطان والتلّوث الناتج من املخلّفات املنزلّية واإلســتخدام 
املكّثف للمواد املعّقمة واملطّهرة. أخريًا، يســلّط الســيد تيان 
الضوء عىل الفلتان الذي يسود قطاع البيئة يف لبنان، من حيث 
الصيد الفوضوي للطيور املهاجــرة، تعذيب وقتل الحيوانات، 
وإنتشــار ظاهرة »الناشطني البيئيني« غري املتخّصصني الذين 
يدلون مبعلومــات علمّية بيئّية مضلّلة تشــوبها الكثري من 

املغالطات ألنّها غري مبنّية عىل أبحاث علمّية موثوق بها.
تربط نتائج األبحــاث الحديثة بني تلــّوث الهواء وإرتفاع 
معــّدالت الوفيات الناجمة عن فــريوس كورونا، حيث تقّدر 
منظّمة الصحة العاملية أنه من خالل الحّد من عوامل الخطر 
البيئية واإلجتامعية التي يتعرّض لها اإلنسان كنتيجة مبارشة 
للتلــّوث ولتغرّي املناخ، فــإن ما يقارب ربــع العبء الصحي 
العاملي، أي ما يقاس عىل أنّه خسارة ناتجة من مرض أو وفاة 

أو تكاليف مالّية، باإلمكان تجّنبه.
مع ذلك ، فقــد دّق األمني العام لألمم املتحــدة »أنطونيو 
غوترييس« ناقوص الخطر ملســتقبل كوكب األرض، قائالً إن 
األهــداف الوطنية للتصّدي ألكرب تهديــد لكوكبنا، وهو تغرّي 
املناخ، بعيٌد كامل البعد عــن املكان الذي ينبغي أن يكون فيه. 
»غوترييس« شــّدد عىل أّن عام 2021 هو »عــام النجاح أو 

اإلنهيار« من حيث مواجهة حالة الطوارئ املناخية العاملية.
برنامج األمــم املتحدة للبيئــة »UNEP »، بصفته الصوت 
الرســمي يف ما يخّص البيئة داخــل منظومة األمم املتحدة، 
مبهّمة ملساعدة الدول األعضاء فيه عىل اإلرتقاء إىل مستوى 
التحّدي املتمّثل يف تحقيق مستقبل أفضل. كام توّصلت دراسة 
 Ipsos« اســتقصائية دولية أجرتها وكالة األبحاث املستقلّة
MORI « إىل أن ســبعة من كل عرشة أشخاص يرون أن تغرّي 
املناخ عىل نفس القدر من الخطورة بوباء كورونا، مؤكّدين أّن 
حكوماتهم ستخّيبهم إذا مل تّتخذ اإلجراءات الرضوريّة بشأن 
تغرّي املناخ عىل الفور، كــام تبنّي أن الثلثني يدعامن اإلقتصاد 

األخرض للتعايف من األزمة البيئية.
خلص املنتدى اإلقتصادي العاملي إىل أن جائحة كورونا قد 
نشأت بالفعل بسبب عالقة اإلنســان املختلّة وغري املتوازنة 
مع الطبيعة، حيث ورد أن إســتمرار إزالــة الغابات وفقدان 
الحيــاة الربّية يتســّببان يف زيادة األمــراض املعدية، كام 
وتظهر الّدراســات أن الطبيعة توّفر حاجزًا منيًعا بني اإلنسان 
واألمراض، وبالتايل، مبا أّن كورونا والطبيعة مرتبطان، كذلك 

يجب أن يكون التعايف منه. 
إن واقــع البيئة اليوم كاريث، ووجودنــا مهّدد باإلحتباس 
الحراري، التلّوث الساّم، والفقدان الرسيع للمساكن الطبيعّية 
والّتنــوع البيولوجــي. إن عدم الترصّف الفــورّي هو خذالن 
للبرشية. معالجة جائحة فــريوس كورونا الحالّية وحامية 
أنفسنا من التهديدات العاملية املستقبلية املامثلة يتطلّب إدارًة 
حكيمًة وتعّهًدا واضًحا بإنقاذ الطبيعة حول العامل، من خالل 
التحكّم بالنفايات الخطــرة، الحفاظ عىل التنّوع البيولوجي، 
خلق وظائف خرضاء، ومتكني اإلنتقال نحو إقتصاداٍت خاليٍة 
من الكربون. مستقبل البرشية يعتمد بشكل عميق عىل العمل 

الفوري لتأمني مستقبل مرن ومستدام لنا ولألجيال القادمة.

القضاة واملحامون...مواقف وطرائف

قدادديس إثنين الباعوث.. وعظات طالبت معرفة الحقيقة في انفجار املرفأ ومحاسبة كل مسؤول
أقيمــت أمس الصلوات والقداديــس يف مختلف الكنائس، 
مبناسبة إثنني الباعوث، وطالبت العظات معرفة الحقيقة يف 
انفجار املرفأ، والكنيســة لن تسكت إال حني معرفة ما حصل 
ومحاســبة كل مسؤول تهاون أو تواطأ أو تسبب أو حاول أن 

يخفي الحقيقة.

{بقعوين: الكنيسة لن تسكت إال حني

يحاسب كل مسؤول عن انفجار املرفأ {

ترأس مرتوبوليت بريوت للــروم الكاثوليك املطران جورج 
بقعوين، قــداس إثنني الباعوث يف كاتدرائيــة النبي ايليا - 
وســط بريوت، وألقى عظة اعترب فيها أن »الحياة الحقيقية 
هي يف التلمذة ليســوع، وإن القيم االنســانية من محبة، 
ســالم، لطف، وداعة، احرتام هي قيم إلهية«، مضيفا »لقد 
ســقط املئات من الضحايا يف انفجــار مرفأ بريوت واآلالف 
من الجرحى، ومع كل هــؤالء نقول: نريد أن نعرف الحقيقة، 
ومعهم نرصخ ونطالب، لن تصمت الكنيســة ولن تسكت إال 
حني معرفة ما حصل ومحاسبة كل مسؤول تهاون أو تواطأ 

أو تسبب أو حاول أن يخفي الحقيقة«.
وقــال: »لقد قام إلــه الحق من بني االموات وسيحاســب 
الجميع، وال يعتقدن أحد انه ســيفر من العدالة الســاموية. 
رمبا يحاولون إخفاء الحقيقة والفــرار من العدالة االرضية، 
ولكن لنا ثقة بالقضاء اللبنــاين وبضامئر العديد من القضاة 

وســنعرف بالتحديد ما حصل. هناك الكثــري من الرشفاء يف 
الحكم واالجهزة االمنية والسلك القضايئ والكثري من اللبنانيني 
الرشفاء الذين لن يقبلوا أن متر كل هذه االحداث مرور الكرام«.

وقال: »لن نصمت، واخشوا من هدوئنا، ما يجب ان يخيفكم 
ليس عجقة املظاهرات وحــرق الدواليب بل صمت اللبنانيني 
الذين يقبعون يف منازلهم وســيأيت يوم سيسأمون فيه من 
بالتغيري. نحن  إهاملكم وترصفاتكم وســينزلون ويطالبون 

لسنا شعبا خانعا 
ومستســلام، فاملســيح مل يعلمنا ذلك، بل علمنا أن نقول 

ونشهد للحق باحرتام ومحبة«.
{ بسرتس: كّل يوم منوت ولكن 

كّل يوم نقوم رغم صعوباتنا {

ترأس مطران بريوت السابق للروم امللكيني الكاثوليك كريلس 
بسرتس، قداس اثنني الباعوث يف كنيسة يوحنا فم الذهب يف 
املطرانية - طريق الشــام، وألقى عظة قال فيها: »يف وسط 
هذه اآلالم التــي نعاين منها، يف وســط كورونا واالمراض 
والجوع وكل املشاكل االقتصادية واملالية والسياسية، ال نزال 
نقول املسيح قام حقا قام، ونستمد هذه القوة وهذه الشهادة 
الننا اعتمدنا للمســيح وأصبحنا أعضاء يف جسده، وكام أن 
املســيح مات وقام، فنحن أيضا كل يوم منوت، ولكن كل يوم 
نقوم رغم كل صعوباتنا وكل مآســينا وحزننا  »نحن ال نيأس 

أبدا وال نحزن، بل نحن أبناء القيامة والرجاء والفرح وهذا هو 

اليوم الذي صنعه الرب فلنفــرح ولنتهلل به، وهذا الفرح هو 

فرح ســاموي وليس من االرض، هو فرح االميان والرجاء ». 

وبعد القداس، متت قراءة االناجيل بلغات عدة. 

املطران بسرتس يرتأس القداس

املقدسات احــتــرام  على  شــددت  وكلمات   .. املــدافــن  ــواب  أبـ سرقة  خلفية  على  الفوقا  ريــاق  فــي  إعتصام 
نظمت رعية بلدة ريــاق الفوقا، إعتصاما 
يف ســاحة البلدة مقابل كنيسة مار مخايل 
املارونية عىل خلفية خلع ورسقة أبواب مدافن 
الرعية وعددها 11 وذلك فجر الســبت- األحد 
املوافق لعيد الفصح للتقويم الغريب، مبشاركة 
النائبني جورج عقيص وأنور جمعة، املطرانني 
ميشال معوض وعصام يوحنا درويش، رئيس 
بلدية رياق حوش حاال جان معكرون ونائبه 
كرم شــمعون وأعضاء املجلس البلدي، راعي 
أبرشــية رياق املارونية االب جورج صدقة، 

واآلبــاء أومري عبيدي، طوين تنوري وجــورج عازار، مخاتري 
وفاعليات البلدة والجوار.

وتخلل االعتصام كلامت افتتحها االب صدقة، شدد فيها عىل 
»أولوية االمــن يف املنطقة الذي هو رضورة، ونحث الدولة أن 
تفتح عيونها أكرث وأكرث من أجل الســهر عىل حياة املجتمع، 
ونلفــت نظرها اىل العمل عىل الحد من ظاهرة التفلت من قبل 
الالجئني واملفروض عودتهــم اليوم، ألن البعض مل يعد الجئا، 

وبقاء البعض منهم لظروف ما بحاجة ملعالجة وانتباه«.
بدوره، شدد املطران معوض عىل احرتام القيم وشجب انتهاك 

املحرمات، ورأى أن »الوقفــة هي تعبري عن الرشاكة والرتابط 

بني أبناء هذه املنطقة وأبناء الوطن الواحد، ونشدد عىل العيش 

املشرتك مسلمني ومسيحيني، وهذا التضامن مع بعضنا البعض 

يشكل البيئة الحاضنة للجيش والقوى األمنية«.

من جهته، قال جمعة: »نحن ليس لدينا حل آخر غري القوى 

االمنية والجيش مشــكورين، فهم أعطــوا نتيجة جيدة، وأي 

تراخ بأن تقول أعياد وال نستطيع أن نداهم فهذه غلطة كبرية، 

وعندما تقول لقد اكتظت السجون بالسوريني وهذا ما سمعته 

بعد متابعتي للموضــوع ومل يعد لهم من أماكــن، فهذا أمر 

مؤسف«، مضيفا »  أدعو اىل اإلرساع بقيامة 
الوطن، فبعض االمور التي تتعقد والتي يحل 
بعضها ومن ثم تتعقد، يجب أال تبنى عىل آالم 
الناس، وعىل من يحدد الرشوط ان يعلم أنها 
يجب أن تكون منســجمة مع معاناة الناس 
ألنها ال تتحمل العيش عىل سقوف عالية، ألن 

الناس مل تعد تحتمل«.
اىل ذلك، قال عقيص: وما حصل من اعتداء، 
مستنكر بكل املقاييس، حقنا عند دولتنا وعند 
القوى االمنية التي عليها أن تحمي مقدساتنا 
ووجودنا ومامرساتنا لتقاليدنا وشعائرنا، ومن ال يحرتم موتاه 

ال يقيم أي وزن ألحيائه«.
امــا املطران درويش فقال: »نحن اليوم بأشــد الحاجة اىل 
العيش املشرتك، مسيحيني ومسلمني، وأن نعاين قيامة لبنان. 
اللقاء اليوم يعطــي االمل والرجاء ملســتقبل أفضل، خربيت 
املتواضعة تؤكد أن رياق وكل املنطقة هي مثال للمحبة والتآخي 

والعيش املشرتك بني عائالتها وطوائفها«.
واختتم االعتصام مبسرية صالة ومحبة وغفران، وشموع 

اىل املدافن املعتدى عليها.
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
قــــــرار مجحف بحق القطاع الصناعي حــــــول التصدير الى الخارج

بكداش : مصــــــادرة اموال التصديــــــر غير دســــــتورية وغير قانونية
ابو فيصــــــل : قرارات الدولة عشــــــوائية تؤثر ســــــلباً على القطاع

جورف فرح

القرار الذي فرض تحويــل قيمة فواتري تصدير 
الصناعيني اىل املصارف اللبنانية خالل ٤٥يوما واال 
مينعون يف املــرة الثانية من تصدير بضائعهم بعد 
تجميد رقمهم الرضيبي ومنعهم من تســجيل اي 
بيان استرياد او تصدير قبل امتام تعهدهم بتحويل 
املبلــغ املطلوب اىل لبنان او بأدخــال مبلغ يعادله 
»فــراش ماين« اىل املصــارف اللبنانية كام ميكن 
فرض عقوبات عىل الصناعيني املتخلفني، هذا القرار 
اثار حفيظة الصناعيني حيــث اعتربه نائب رئيس 
جمعية الصناعيني زياد بكداش انه غري دســتوري 
الن لبنان بلد حر ليربايل وغري قانوين النه ال يوجد 

قانون مينع التحويل اىل الخارج لغاية االن.
اتصاالتها مع  الصناعيــني  وقد بارشت جمعية 
املعنيني ملنع مترير مثل هــذا القرار الذي يؤدي يف 
حال تطبيقه اىل منع التصدير والقضاء عىل القطاع 
الصناعي وقد اجتمعت مع النواب الصناعيني الذين 
ايدوها كام التقت لجنة االقتصاد النيابية برئاســة 
الدكتور فريد البستاين الذي وعد مبعالجة املوضوع 
خصوصا ان متريــر مثل هذا القــرار بحاجة اىل 
مجلس وزراء او مجلس النــواب كام ان الجمعية 
النيابية لرشح مخاطر  الكتل  ستجول عىل رؤساء 

هذا القرار الجائر بحق التصدير الصناعي.

ال يســتبعد بكداش ان يكون هناك خطة القضاء 
عــىل القطــاع الصناعي بعد ان تــم القضاء عىل 
القطاع السياحي، بينام اعترب رئيس تجمع صناعيي 
البقاع نقوال ابو فيصــل ان الدولة تتخبط بقرارات 
عشــوائية تؤذي القطاعات املنتجــة وادت اىل ما 
وصلنا اليه اليوم من انهيار اقتصادي خصوصا ان 
السياســة املالية تتبع السياسة املزاجية لرؤوساء 
االحزاب وليست لها عالقة بكيفية تطوير التصدير 
اىل الخارج وتأمــني »الفراش ماين« الذي يحتاجه 

لبنان بعد ان حجزت اموالنا يف املصارف.
واكد ابــو فيصل ان صندوق cedar oxygen الذي 
تم انشــاؤه والذي يبلغ 100مليون دوالر مل يستفد 
منه اال ب16مليــون دوالر بينام امــوال الدعم ال 
يســتفيد منها اللبناين بحيث ان العراقيل ما تزال 
توضع امامنا القول يف النهاية »ليتني مل اســتثمر 
يف لبنان« ولكن ماذا افعــل النني ابن هذه االرض 
سأســتمر يف لبنان النه مهام كــربت يف الخارج 

تبقى صغريا اذا مل تكرب يف وطنك.
واكد ابو فيصل انــه يتواصل مع وزير الصناعة 
ملعالجــة هذا املوضــوع مع العلم اننا مل نســتفد 
من صندوق االوكســجني ونحن نصدر من اموالنا 
املتبقية ونستعيد الفراش ماين اىل لبنان السترياد 
املواد االولية والكلفة التشغيلية خصوصا ان بعض 
املواد اللبنانية يتم رشاؤها بالدوالر االمرييك وليس 

باللرية اللبنانية.
هناك الكثري من الصناعيني الذين يرفضون تحويل 
الدفعات إىل املصارف اللبنانية، بســبب عدم الثقة 
بهذه املصارف التي حجزت اموالهم ومل تفرج عنها 
وبالتايل فأن هذا القرار يعتربه الصناعيون مجحف 
بحق القطاع و«أمام هــذا الواقع ال يبقى من خيار 
أمام الصناعي إال توضيــب مصنعه والخروج من 
لبنان«، النهم يرفضون الوقوف باذالل امام املصارف 
لطلب اموالهم وان املؤمن ال يلدغ من الجحر مرتني 
،حتى ان بعض الصناعيــني طالب برفع الدعم عن 

التصدير الصناعي النهم ادرى مبصالحهم .
اما بالنسبة لتفضيل الصناعيني تصدير بضائعهم 
اىل الخارج عوضا عن اغراق الســوق االستهالكية 
فيقول ابوفيصل فأســتغرب هــذا القول مؤكدا ان 
الصناعيني يرســلون بضائعهم اىل السوبرماركت 
لبيعها بأسعار عالية فهم يسعرون  التي يخفونها 
عىل دوالر ٧ آالف لرية فيعمد اصحاب السوبرماركت 
التجارية اىل اخفائها وبيع السلعة عىل  واملحالت 
دوالر 12 ألــف لرية محققني ارباحــا طائلة ومن 
املؤســف ان مشــكلة البلد هي يف تجار االزمات 
واملســتوردين فمصانع االلبــان موجودة يف كل 
املناطــق وتبيع منتوجاتها وكذلــك مصانع النبيذ 
ومصانع املعلبــات ،اضافة اىل عامــل عدم توفر 

السيولة مع تطور سعر رصف اللريًة.

رئيس تجمع صناعيي البقاع نقوال أبو فيصل عوائق أمام التصدير الصناعي

ــة ــيـ ــبـ ــنـ ــر بـــالـــعـــمـــلـــة االجـ ــ ــدي ــ ــص ــ ـــت اســـــتـــــعـــــادة امـــــــــــوال الـ
فرض تحويل قيمة فواتري التصدير اىل املصارف 
اللبنانية مــع إعطاء املصدريــن تقدميات معينة 

لضامن استمرار عملهم وفق اآللية التالية:
1- تحديد معّدل تقديري لنسبة االرباح لكل قطاع 
من قطاعــات التصدير وذلك بعــد اجتامعات مع 
املعنيني يف كل قطــاع. ان تحديد هذا املعدل ال يلزم 
مؤسسات ورشكات هذا القطاع إمنا يجري تحديده 
لغايات محصورة باآللية ) ال سيام النقطة السادسة 
منها( التي نقرتحها وذلك بهدف توحيد املعايري بني 

املستفيدين منها.
2- فــرض تحويــل قيمة فواتــري التصدير اىل 
املصــارف اللبنانية خالل مهلــة اقصاها ٤٥ يوما 
من تاريخ التصدير، وهي املهلــة املنطقية للدفع، 
باســتثناء الرشكات التي تربز عقودا او مراسالت 
بينها وبني الزبــون الخارجي والتي تنّص عىل مهل 

مختلفة.
3- عىل املصّدر توقيع تعهد بتنفيذ النقطة الثانية 
اعاله عىل ان يربز هــذا التعهد عند تقديم كل بيان 
تصدير للرشكة يحّدد فيه املهلة التي تتعّهد خاللها 
الرشكة بتحويل قيمة التصدير اىل لبنان. ويف حال 
كانت املهلة تتخطى الـــ ٤٥ يوما عىل الرشكة ان 

ترفق بالتعهد العقود او املراسالت املثبتة لذلك.
٤- يحتفظ يف بيان التصدير الجمريك بنســخة 
ورقيــة عن هذا التعهد كام ويفرض مســحه عىل 
املعلومــايت، ويجري تجميع  نظام نجم الجمريك 
النسخ االصلية وارســالها اىل مرصف لبنان الذي 

يتوىل متابعة تنفيذها.
مالحظة: يذكــر يف التعهد تفاصيــل متعلقة 

بالبيان )رقمه، تاريخه، قيمة الفاتورة...(
ويصادق عليــه املراقب الجمريك )مراقب القبول 
او الكشاف حسبام املسار الذي سلكه البيان( وذلك 

متكينا للمرصف املركزي من متابعة صحة تنفيذه.
املنتجة بالعملة األجنبيــة، وبالتايل ال يتأثرون 

فعالً بتغري سعر الرصف للرية اللبنانية.
* يف حال اعلنــت الرشكة او املؤسســة وقف 
عمليات التصدير واســترياد املواد االولية املدعومة، 
يحق لها حينئذ سحب جميع هذه املبالغ نقداً بالعملة 
األجنبية. هذا ويف حــال معاودة مزاولة عملياتها، 
عىل الرشكة او املؤسســة اعادة ادخال هذه األموال 
بالعملة األجبنية اىل املصارف اللبنانية حيث يجري 
الترصّف بها بالعودة اىل االصول السابقة واملذكورة 

أعاله.
مالحظات عىل اآللية:

أ ـ تجدر االشــارة اىل امكانيــة تالعب املصّدر 

بالقيمــة املــرصح عنها يف التصديــر عن طريق 
تخفيضهــا، وذلك لتخفيض قيمــة املبالغ الواجب 
تحويلها اىل لبنان. ميكــن للحؤول دون ذلك فرض 

احد هذين التدبريين:
ـ ميكن للجامرك فرض ابراز نســخة عن بيانات 
االسترياد املسجلة يف الخارج خالل مهلة شهرين. 
هذا ويف حال وجود أي فروقات، عىل الجامرك قمع 
مخالفة الدالالت الكاذبة عن القيمة وفقاً لالصول 
وابالغ املــرصف املركزي بالقيــم الحقيقية الجراء 

املقتىض يف ما خّصه.
ـ ميكن للمــرصف املركزي أن يفرض عىل املصّدر 
ان تجري هذه التحويالت اىل حسابه يف لبنان من 
حساب الزبون يف الخارج مبارشة وليس عن طريق 

حساب عائد للمصّدر يف الخارج.
ب ـ ان املشــكلة الكربى تكمن يف فقدان الثقة 
بالقطاع املرصيف من قبل املصّدرين الذين يتخوفون 
مــن ان يتم التحكــم بهم وبأموالهــم بعد تحويل 
املبالغ اىل لبنــان. لذلك عىل مرصف لبنان ان يكون 
هو ضامنتهم عن طريق انشــاء وحدة لهذه الغاية 
مهّمتها تلقي مراجعات هؤالء املصّدرين ومعالجتها 
ومتابعــة تنفيذ جميع نقاط هــذه اآللية من قبل 

املصارف اللبنانية وذلك دون أي مامطلة.
جـ  نظــراً لكرثة التفاصيل الواجب التنبه لها عند 
تنفيذ هذه اآللية ملنــع أي تالعب او عملية احتيال، 
ميكن، كمرحلة أوىل، حرصهــا بعدد من الرشكات 
وفقاً ملعايــري معينة مثالً: الرشكات التي تشــكل 
صادراتها نســبة 60 او ٧0% من مجموع صادرات 
التي تســتفيد مــن مبالغ عالية  لبنان، الرشكات 

السترياد املواد األولية املدعومة...
٥ـ يف حال إخالل املصّدر بالتعّهد، يخطر املرصف 
املركزي الجامرك باألمر، ليصــار اىل تجميد رقمه 
الرضيبي موقتاً، ومنعه من تسجيل اي بيان استرياد 
او تصدير، قبل امتام تعهده بتحويل املبلغ املطلوب 
 Fresh«اىل لبنــان او بادخال مبلغ يعادلــه من الـ
money« اىل املصــارف اللبنانية، كام ميكن فرض 
عقوبات اخرى )غرامــات، حرمانه من الدعم عىل 

استرياد املواد األولية...(
التصدير املحّولة اىل املصارف  6ـ بالنسبة ملبالغ 
اللبنانية وحرية املصّدر بالترصف بها، يجدر التوفيق 
بني الحفاظ عىل اقتصاد حــّر، نوعا ما، من جهة، 
وتحقيق الغاية املالية والنقدية لهذه اآللية من جهة 

اخرى. لذلك نقرتح ما ييل:
* انطالقاً من مبدأ حق املستثمر بحرية الترصّف 
 Fresh« بأرباحه، اعطــاء الحق للمصّدر بســحب

dollars« مــن هذه املبالغ املحولة بنســبة معادلة 
لنسبة األرباح املحددة وفقا للنقطة األوىل يف هذه 
االلية، لينفقها كيفام يشــاء، او ليفتح بها اعتامدا 

لرشاء مواد أولية من الخارج.
* بالنســبة للمبالغ املتبقية من هذه التحويالت، 
يحّق للمصّدر فتح اعتامدات بها لرشاء مواده االولية 
مع اعطائه مكنة سحب نسبة معينة منها باللرية 
اللبنانية وفقاً لســعر رصف يفوق الســعر املحدد 
يف املصــارف )أي الـ٤000 لــرية/دوالر(. ان هذه 
بتسديد بعض من  للمصّدرين  السحوبات ستسمح 
مصاريفهم املحلية )الرواتب، مصاريف تشغيلية...( 
وبالتايل خفــض تكلفة الســلعة املنتجة وزيادة 

قدرتها التنافسية.
مالحظة: ان هذه التحويالت تخفف الحاجة اىل 
فتح اعتامدات مدعومة، حيث يجري فتح اعتامدات 
الخارج،  العمالت األجنبية املحّولة من  مبارشة من 
مام يخفف العبء عن مــرصف لبنان كام ويقلص 
الطلب عىل العمالت االجنبية يف الســوق الداخيل. 
ويقصد باالعتامدات او االستريادات املدعومة تحويل 
مبالغ من اللرية اللبنانية اىل عملة اجنبية وفقاً لسعر 
رصف مدعوم، اي سعر أدىن من سعر رصف السوق 
الحر للقيام بعمليــات الرشاء من الخارج. ويف هذا 
االطار، وحيث ان الهدف االساس من دعم االسترياد 
هو الحفاظ عىل القدرة الرشائية للمستهلك اللبناين، 
يجدر وقف فتح اعتامدات مدعومة للصناعيني الذين 
يعتمدون فقط عىل التصدير وال يقومون بأي عملية 
بيع محلية، حيث يقوم هؤالء برشاء موادهم األولية 

وبيع السلع.
االقرتاح الثاين ـ تحفيز املصّدر عىل تحويل مبالغ 

التصدير اىل لبنان
الحّر، ميكن  االقتصــاد  املحافظة عــىل  بهدف 
كمرحلــة اوىل وتجريبية، تحفيــز املصّدرين عىل 
تحويل عائالتهم اىل املصارف اللبنانية عرب تقدميات 
معينة، وذلك بدالً من تقييد حريتهم وفرض اجراءات 

عليهم. نذكر من هذه التقدميات:
ـ تســهيل منحهم اعتامدات لــرشاء مواد اولية 

مدعومة وزيادة سقف هذه االعتامدات.
ـ اعطاؤهم امكانية سحب اموال الرشكة املودعة 
بالعملــة االجنبية يف املصــارف اللبنانية بالعملة 
اللبنانية وفقا لسعر رصف يفوق السعر املحدد يف 
املصارف )اي الـ٤000 لرية/ دوالر( مبا فيها املبالغ 
التي يتلقونها من زبائنهم يف لبنان مبوجب شيكات 

بالعمالت االجنبية.
ـ منحهم اعفاءات رضيبية معينة.

وزارة  بني  افرتايض اليــوم   لقــاء  يُعقد 
املال ومــرصف لبنان ورشكــة »ألفاريز أند 
مبارشة  إمكانيــة  درس  بهدف  مارســال« 
الرشكة مبَهــام التدقيق الجنايئ يف مرصف 
لبنان، وذلك »يف أجواء توحي بفقدان الثقة 
أن  خصوصاً  املجتمعــة،  األطــراف  بني  ما 
وزير املال يف حكومة ترصيف األعامل كان 
رّصح األســبوع املــايض أن »مرصف لبنان 
مل يقّدم لـ«ألفاريز أند مارســال« إال ٤2 يف 
املئة من املطالب التــي وّجهتها الرشكة إىل 
البنك املركزي ومل يُِجب عىل ٨٥ يف املئة من 
املســتندات التي طلبتها منــه بحّجة قانون 

الرسيّة املرصفية«.
»املركزية«،  عــرب  ذكرت  ماليــة  مصادر 
أن »مــرصف لبنان مل يُِجــب حتى اآلن عىل 

الكتاب الــذي وّجهه إليه وزيــر املال حول 
أقّر  املتبقيــة، خصوصاً بعدمــا  األســئلة 
مجلس النواب يف كانون األول 2020 اقرتاح 
الرامي إىل رفــع الرسيّة املرصفية  القانون 
عن حســابات املرصف املركــزي والوزارات 
واإلدارات ملدة ســنة... وأعقب موقف وزير 
املال إعالن واضح من مرصف لبنان أكد فيه 
البنك املركزي أبدى اســتعداده من خالل  أن 
املجلس املركزي، للتعاون مع رشكة »لفاريز« 

وتقديم كل املعلومات التي تريدها«.
التوضيح غداً..

واعتربت املصادر أن »لقاء الغد ســيكون 
تعلن  أن  آملًة  األمور«،  كل  لتوضيح  مناسبة 
الجنايئ  التدقيــق  مبارشتها  عــن  الرشكة 

واستعدادها للقيام بهذا العمل«.

ــاء االفـــتـــراضـــي الــيــوم ــق ــل هـــل ســُيــفــضــي ال
ــي«؟ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـــــــــى »الـــــتـــــدقـــــيـــــق الـ

نرشت غلوب ميد، املجموعة الرائدة يف إدارة 
منافع الرعاية الصحّية يف الرشق األوســط، 
تقريراً موجزاً بعنوان »تحسني الرعاية والحّد 
من تكاليفهــا » يتمحور حــول أهمية تبّني 
لتحسني صحة  والرعاية  الوقاية  إدارة  برامج 
املرىض والحــّد من التكاليف املتزايدة املرتبطة 

بخدمات الرعاية الصحية. 
يسلط التقرير الضوء عىل الزيادة الكبرية يف 
عدد األفــراد الذين يعانون من أمراض مزمنة، 
مثل مرض الســكري، وأمراض الكىل املزمنة، 
الدموية وغريها،  واألوعيــة  القلب  وأمراض 
خاصًة يف منطقة الرشق األوســط وشامل 
إفريقيا. عىل سبيل املثال، وفقاً لالتحاد الدويل 
ملرىض السكري، عاىن أكرث من 39 مليون فرد 
ترتاوح أعامرهم بني 20 و ٧9 عاماً من مرض 
األوسط وشامل  الرشق  السكري يف منطقة 
افريقيا خــالل عام 2019، ومــن املتوقع أن 
يرتفع هذا العدد ليبلغ 10٨ ماليني عام 20٤٥. 
يقــّدم التقريرعرضاً لتجربة غلوب ميد يف 
إطار برامــج إدارة الوقاية والرعاية. ويف هذا 
السياق، صّممت غلوب ميد برنامجاً متكامالً 
إلدارة خطة الوقايــة والرعاية الصحّية يركز 
عىل اإلحتياجــات الصحّية للمرىض املؤمنني 
لــدى الجهــات الضامنة الذيــن يعانون من 
أمراض مزمنة. يهدف الربنامج اىل مســاعدة 
املرىض عىل الســيطرة عىل األمراض وتجنب 
مضاعفاتها. منذ إطالقه عام 201٨  يف لبنان، 
حقق الربنامج الذي يستهدف مرىض السكري 
نتائج واعدة للمــرىض املؤمنني لدى الجهات 

الضامنة مبا يف ذلك:
• أظهــر ٧٥% مــن األفراد املســجلني يف 
السكري-  يعانون من مرض  والذين  الربنامج 
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• تم تحقيق توفرياً بنحو ٥0% لكل فرد عىل 
مســتوى كلفة مطالبات املــرىض الداخليني 

والخارجيني بني اعوام 201٨ و2020. 
يهدف الربنامج:

· تقييــم املخاطر وتحديد خطــة الرعاية 
الشخصّية.

· تحديد خطة املتابعة والتذكري بالفحوصات 
الطبية واللقاحات وما إىل ذلك.

· برنامــج تثقيف املرىض حــول حالتهم 
الصحية .

· مراجعــة نتائج الفحوصات واســتخدام 
األدوية .

· مساعدة املريض عند طلب خدمات الرعاية 
الصحية مبا يف ذلك عنــد طلبه الدخول إىل 

املستشفى. 
· التدريب والدعم لتحقيق األهداف الصحّية - 
مركز اتصال متوافر عىل مدار الساعة وطوال 

أيام األسبوع 2٤/٧. 
أدوات رقمية  املريــض من خــالل  · دعم 
متنوعة مثل تطبيق الهاتف »غلومبيد فت« كام 
رسائل وإشعارات ترسل عىل هاتفه وغريها. 

ختامــاً، يحــث التقرير أنظمــة الرعاية 
تبني برامج  الضامنة عىل  الصحية والجهات 
أو مامرسات خطة إدارة الوقاية والرعاية للحد 
من ارتفاع تكاليــف خدمات الرعاية الصحية 
ومتكني املرىض وتشجيعهم عىل إدارة حالتهم 
ذاتيــاً، خاصّة من خالل تســهيل  الصحية 
اســتخدام التكنولوجيــا وتصميم مجموعة 
متنوعة من الربامج التثقيفية التي تستهدف 

األفراد أو املجموعات.

»غلوب ميد« تنشر تقريراً موجزاً عن أهمية برامج
 إدارة الوقاية والرعاية نحو صحة مجتمعية أفضل 

اعلن السفري الصيني يف لبنان وانغ كيجيان 
أن »لقاح كورونا الصيني ســيصل إىل لبنان 
خالل األســبوع الحايل«. وقــال خالل لقاء 
وداعي جمعه برئيس تجمع رجال وســيدات 
األعامل اللبنــاين الصيني عيل محمود العبد 
اللــه أن »الصني عىل قناعة من أن توســيع 
نرش اللقاح هو ملصلحة البرشية، ألن ال أحد 
باألمــان والحامية منفردا،  يتمتع  أن  ميكن 
إذ ان املناعة الشــاملة هي مصلحة مشرتكة 
لكل الشــعوب«. وأضاف السفري : »لقد زرت 
موقع املبنى الجديــد للمعهد الوطني العايل 
للموســيقى يف لبنان »الكونرسفتوار« نهار 
العمل يعمل بجهد  األحد املايض، وكان فريق 
كبري رغم الصعوبــات الفنية. وهم اآلن يف 
مرحلة أساســية خالل العمل، ويحاولون أن 
يتقدموا يف األعامل بحسب الجدول الزمني«.

وعن تعزيز العالقات االقتصادية مع لبنان، 
قال كيجيان: »نتمنى أن نتابع تنظيم زيارات 
الصني،  إىل  اللبنانيــة  االقتصادية  الوفــود 

وهذه من النشاطات التي ننظر إليها بأهمية. 
وأعتقد أنه مبجرد أن يتم تخفيف قيود السفر 
املفروضــة نظرا النتشــار كورونا، ســيتم 

استئناف هذه الزيارات«.
وقال العبــد الله: » »لطاملــا كانت الصني 
مثاال يحتذى به خصوصا يف تجربة التنمية 
االقتصاديــة الصينيــة والسياســات التي 
انتهجتها بالدكم، وخصوصا أسلوبها يف بناء 

العالقات املستندة إىل املصالح املشرتكة«.
وقال: »تعلمنا يف الســابق أهمية تحويل 
األزمة إىل فرصــة، وهذا بالتحديد ما نجحت 
إذ  أزمة وباء كورونا،  الصني خالل  بتحقيقه 
متكنت من تحويل أزمــة كورونا إىل فرصة 
واندفعــت يف تحقيق التنميــة االقتصادية 
بشكل رسيع. لقد أظهرت الصني تجربة فريدة 
من نوعها خالل العقــود املاضية، خصوصا 
عندمــا يتعلق األمر بنهضــة األمم وتحقيق 
االقتصادي  وتقدمهــا  ووحدتها  ســيادتها 

واالجتامعي والتكنولوجي والثقايف أيضا«.

اللقاح الصيني هذا االسبوع   : السفير الصيني 

اكّد ممثــل موزّعي املحروقــات فادي أبو 
شــقرا، أّن »جدول أسعار املحروقات مل يصدر 
امس  بســبب عطلة عيد الفصح، متوّقعاً أن 

يصدر بني الثالثاء واألربعاء«.
وعن إمتنــاع بعض املحطــات عن تقديم 
خدماتها، قال أبو شــقرا : بعض الرشكات مل 
تســلّم املواد يف العطلة وبعضها يُعاين من 

شّح«.
كام شــّدد عىل أنه »ال أزمة محروقات وقد 
وصلت باخــرة جديدة إىل لبنان وســتفرغ 

حمولتها اليوم.

{ اعادة هيكلة القطاع

املرصيف يف حكم املجمد؟؟؟ {
ذكرت مصادر مرصفيــة ان اعادة هيكلة 
القطاع املرصيف لن يعلنها مرصف لبنان قبل 
ان يتم تشكيل حكومة جديدة تبارش بتطبيق 

االصالحات .
واعتربت هذه املصادر ان االعالن عن اعادة 
هيكلة القطاع املرصيف ســيذهب سدى قبل 
معرفة االتجاهات التي ستســلكها الحكومة 
الجديــدة خصوصا يف ما يتعلق بالخســائر 
ومن يتحملها مع العلم ان حكومة حســان 
دياب كانت قد حملت القطاع املرصيف والبنك 
املركــزي الخســائر دون ان تتحمل الدولة اي 

يشء من هذه الخسائر .
الجدير ذكره ان القطــاع املرصيف كان قد 
تقيد بالتعميم 1٥٤الذي ينص بزيادة رأسامل 
املصــارف 20يف املئة وتأمــني 3يف املئة من 

السيولة للمصارف املراسلة. 

{ يحظى باالهتامم

نهوض لبنان { 
ما زال كتاب نهوض لبنان: نحو دولة االمناء 

الذي اعده ووضعه رئيس املجلس االقتصادي 
واالجتامعي السابق روجيه نسناس ويشارك 
فيه حواىل 22خبريا ماليا واقتصاديا ابرزهم 
وزيــر املالية يف حكومــة ترصيف االعامل  
غازي وزين يحظى مبتابعة من قبل الكثريين 
الذين يفتشون عن حلول لالزمة االقتصاذية 
واالجتامعية الحالية رغم انه صدر يف العام 

.2016
كتاب نهوض لبنان طرح املشــاكل واوجد 
الحلول التــي عالجها هؤالء الخــرباء الذين 
يحظون باحرتام من قبل الجهات السياســية 

والشعبية والطالبية.

{ الخطوة االصالحية اليتيمة {

فرض  الخاصة  املولدات  اصحاب  يســتعد 
اســعارهم عىل املواطنني يف ظــل التقنني 
لبنان  الذي تطبقه مؤسسة كهرباء  القايس 
بعــد رفضهم تســعرية وزارة الطاقة واملياه 

وهي ٨٨2 لرية لكل كيلو واط ساعة.
الخطوة االصالحيــة اليتيمة التي قام بها 
وزير االقتصاد الســابق رائد خوري بالنسبة 
للمولدات الخاصة من هي فرض عدادات عىل 
الســاعات وتحديد ســعر مقبول للمواطنني 
وتشديد الرقابة عىل اصحاب املولدات ويتوقع 
ان تذهب الخطوة االصالحية ادراج الرياح مع 
الوزارة بحيث عاد اصحاب  ذهاب خوري من 
املولــدات الخاصــة اىل »عزهم«ويفرضون 
بالعتمة  مهدديــن  يريدون  كام  اســعارهم 
الكاملة يف ظل صمــت الوزير املعني وعدم 
قدرة وزيــر االقتصاد عىل ضبط تعنت هؤالء 
رغم ان املــازوت الذي يتم تزويد مولداتهم به 
ما زال مدعوما وعادت االسعار اىل االرتفاع .

يــرى خطوته  رائــد خــوري وهو  فأين 
االصالحية تتفكك وتزول ؟

اليــــــوم وغداً البنزيــــــن بين  جدول اســــــعار 

ــروت ومـــحـــيـــطـــه...  ــ ــي ــ ــار مـــرفـــأ ب ــ ــم ــ ــاق دولــــــي إلعـــــــادة إع ــ ــب ــ ِس
وفــــــــد أملــــــانــــــي الــــــــى لــــبــــنــــان فــــــي األيـــــــــــام املــــقــــبــــلــــة...

أعلنت الســفارة األملانية يف بــريوت الجمعة 
الفائت عن اقرتاح شــامل وضعته رشكات خاصة 
عــدة لتطوير مرفأ بــريوت واملناطــق املحيطة 
به، عىل أن تُرســل ممثلني عنهــا إىل بريوت هذا 
األسبوع، قد يصل غداً األربعاء بحسب التقديرات، 
إلجراء محادثات مع األطراف املعنية، من دون أن 
تغفل السفارة تشــديدها عىل أن هذا االقرتاح مل 
يصدر عن الحكومة األملانيــة إلعادة إعامر مرفأ 

بريوت.
العامة والنقل كشف  مصدر يف وزارة األشغال 
لـــ »املركزية« عــن اتجاه الوزيــر يف حكومة 
ترصيف األعامل ميشال نجار غداً إىل تحديد موعد 
للقاء الوفــد األملاين، واملرتقب األســبوع املقبل، 
لالطالع عىل تفاصيل مبادرته بإعادة إعامر مرفأ 
بريوت ومحيطه... علامً أن وكالة »رويرتز« نقلت 
اســتعداد أملانيا لتقديم عرض للسلطات اللبنانية 
تصــل قيمته إىل مليــارات الــدوالرات من أجل 

إعادة بناء مرفأ العاصمة، ووافق بنك االســتثامر 
األورويب عــىل املســاعدة يف متويلــه، وترتّدد 
املنطقة  االقرتاح يشــمل إخالء  أن  معلومات عن 

وإعادة بناء منشآت حديثة.

{ إدارة مرفأ بريوت تنتظر التفاصيل {

من جهته، لفت املدير العام إلدارة واستثامر مرفأ 
بريوت باسم القييس لـ »املركزية«، إىل أن اهتامم 
أملانيــا بإعادة إعــامر املرفأ، مبــادرة من القطاع 

الخاص األملاين ومل يطّلع عليها حتى اآلن.
وأوضح أنه ســمع عن هذه املبادرة يف وسائل 
اإلعالم عــن أن الرشكتني HBC وHHNA تطمحان 
إىل القيام مبشــاريع إلعادة إعــامر مرفأ بريوت 
وجواره، لكنه أكد أن أحداً مــن الجانب األملاين مل 
يعرض شيئاً عىل إدارة واستثامر مرفأ بريوت ألنه 
مل يحصل أي تواصل بني الطرفني، وحتى أن إدارة 
املرفأ مل تطّلع عــىل تفاصيل املرشوع... عىل أمل 

معرفتها يف اليومني املقبلني.
HBC أعلنت عن  لكن القييس ذكّر بأن رشكــة 
مرشوع ترغب يف القيام بــه إلعادة إعامر مرفأ 
بــريوت، متاماً كام أبــدت دول أخرى كفرنســا 
وهولندا والصني وروســيا وتركيا وغريها للغاية 

نفسها.

{ اإلصالح أوالً.. {

مصدر اقتصادي اســتبعد عــرب »املركزية«، أن 

تتمكّن أملانيا وفرنسا م تنفيذ مرشوع إعادة إعامر 
املرفأ ومحيطه، من دون التامس إصالحات حقيقية 
أن »الرشط  اللبنانية... معتــرباً  الدولــة  ِقَبل  ِمن 
األســايس ألي دعم مايل للبنان أو أي مشــاريع 
استثامرية، هو تشــكيل حكومة جديدة تبدأ فوراً 
باإلصالحات املنشــودة واستئصال الفساد ووقف 
الهدر، وهو رشط تتمّســك به الجهات املانحة، مبا 

يف ذلك صندوق النقد الدويل...
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الثلثاء 6 نيسان 2021

ســـودانـــيـــة  - مـــصـــريـــة  ــة  ــ ــوي ــ ج تــــدريــــبــــات 

أعلنت القوات املســلحة املرصيــة اختتام 
فاعليات تدريب »نسور النيل - 2« بني الجيشني 

املرصي والسوداين، عىل أرض السودان.
وقالت القوات املرصية إن رئيس أركان حرب 
الجيش املرصي، محمد فريد، شــهد مع محمد 
عثامن الحســني، رئيس هيئة األركان للقوات 
املسلحة السودانية، تنفيذ فعاليات ختام التدريب 
الجوي املشــرك، الذي استمرت فعالياته لعدة 
أيام بجمهورية السودان، مبشاركة عنارص من 

القوات الجوية والقوات الخاصة لكال البلدين.
وبدأت فعاليات املرحلة الختامية بتقديم عرض 

تفصييل تضمن استعراض األنشطة والفاعليات 
التي تم تنفيذها يف مراحل التدريب املختلفة، 
للوقوف عىل مدى جاهزية واســتعداد القوات 
املشاركة يف التدريب لتنفيذ أي مهام توكل إليها.

كام تضمنت املرحلة تجهيز وإقالع عدد من 
الطائرات املتعددة املهام واملروحيات لتنفيذ مهام 
اإلعراض والحامية الجوية للقوات، كذلك تنفيذ 
عمليات الهجوم عىل أهداف العمق والدفاع عن 
األهداف الحيوية، إىل جانب تنفيذ بعض املهام 

للقوات الخاصة لتصفية بؤرة إرهابية.

عباس الى املانيا املنهوبة ــوال  ــ األم اســتــعــادة  على  ُمــصــّمــم  تــبــون 
قال الرئيس الجزائري عبــد املجيد تبون، إّن 
»أصحاب املال الفاسد يعملون عىل خلط األوراق 
وتحريك األزمات االجتامعّية وبّث دعاية إعالمّية 

ضّد الجزائر«.
وخالل لقاٍء مع وسائل إعالم محلّية، توّقع 
الرئيس الجزائرّي »حدوث تطوراٍت إيجابّية يف 
ملّف استعادة األموال املُهربة والعقارات خالل 
الشهر املقبل«، موضحاً أنه »ال ميكن امليض قدماً 
يف ملف اسرجاع األموال املنهوبة قبل صدور 
أحكام قضائّية نهائّية تجاه املتهمني الفاسدين 

املوجودين داخل السجون«.
تبون شــدد عىل أنه »لن يتخىل عن تعهداته 
باســتعادة هذه األموال«، الفتــاً إىل أن »رجال 
أعامل استفادوا من 6 آالف مليار دينار ومل يعيدوا 

منها سوى %15«.
وتحــدث تبون عن أن الجزائر »اســرجعت 
بالفعل ممتلكات يف فرنسا تشمل شققاً وقصوراً 
وعقارات مختلفة«، مشرياً إىل أن »هناك رشكات 
أوروبّية متورطة يف عمليات الفساد وتضخيم 

الفواتري«.
يف إطار آخر، كشــف الرئيس الجزائرّي عن 
الجنسّية  ازدواج  »سحب مقرح تعديل قانون 

لتفادي التأويالت وسوء الفهم«.
ويف مضامر االنتخابــات الترشيعّية املقرر 
عقدها يف البالد يوم 12 حزيران املقبل، أكد تبون 
عىل رضورة أن تكون »نزيهة وشفافة«، مربزاً 
أنّه »مهام كانت نسبة املشاركة يف االنتخابات، 
نطلــب أن تكون نزيهة وشــفافة وتفرز من 

يستحق ثقة الشعب«.
وقال تبون: »نأمل أن يدرك الشعب الجزائري 
أننا بصدد بناء دولة جديدة يكون هو أساســها 
من خالل اختياراته«، معربــاً عن أمله يف أن 
تكون نسبة املشاركة يف االنتخابات الترشيعّية 
»عالية«. وفيام يتعلق باألوضاع يف ليبيا، رأى 
تبــون أّن ما يحدث حالياً من انتعاش نســبي 
يف املشهد السيايس إثر االتفاق عىل حكومة 
انتقالّية نالت ثقــة الربملان يف 10 آذار املايض، 

هو »ما نادت به الجزائر«.
تبون أكد أن بالده »مستعدة ملساعدة ليبيا يف 
امليض قدماً نحو تنظيم انتخابات شاملة نهاية 
هذه السنة«، الفتاً إىل أن »ما كانت تتمناه الجزائر 
تحقق بعودة الهدوء إىل ليبيا، وما حدث يشء 
يرشف الليبيني األشقاء بعد إمتام إجراءات تداول 

السلطة بصفة سلسة واحرام متبادل«.

قالت الرئاســة الفلســطينية إن الرئيــس محمود عباس 
سيتجه إىل أملانيا »إلجراء فحوصات« ولقاء املستشارة أنغيال 

مريكل، حسبام نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحطت مروحيتان أردنيتان يف مقر الرئاســة مبدينة رام 
الله، امس، لنقل الرئيس الفلسطيني إىل العاصمة عامن، حيث 

سيغادرها بالطائرة الرئاسية إىل أملانيا يف زيارة رسمية.
وقالت مصادر متعددة إن الرئيس الفلســطيني ســيجري 
فحوصات طبية روتينية يف إحدى املستشــفيات بالعاصمة 
برلــني، حيث ســبق له أن زارها عدة مرات خالل الســنوات 

املاضية من أجل إجراء فحوصات دورية.
وتأيت هذه الزيارة قبل االنتخابات الربملانية الفلســطينية 

املقررة يف ايار املقبل، والرئاسية يف يوليو من هذا العام.

تـــــــــظـــــــــاهـــــــــرات فــــــــــي الــــــــبــــــــحــــــــريــــــــن: أفـــــــــرجـــــــــوا
عـــــــــن املـــــعـــــتـــــقـــــلـــــيـــــن قــــــبــــــل وقـــــــــــــــوع الــــــكــــــارثــــــة

التظاهــرات  تتواصــل 
الغاضبة يف مختلف املناطق 
البحرينية للمطالبة باإلفراج 
عن السجناء ومعتقيل الرأي 
منهم  العرشات  إصابة  عقب 

بفريوس كورونا.
من  انطلقت  التظاهــرات 
والسنابس،  ســرة  جزيرة 
بالبالد القديم والدية،  مروراً 
النويــدرات  إىل  وصــوالً 
تنديداً  أخــرى،  ومناطــق 
بتعتيــم النظــام عىل عدد 

املعتقلني املصابني بالوباء.
الشــعارات التــي رفعها 
املحتجــون حّملــت املنامة 
حياة  تعــرض  مســؤولية 

املعتقلني يف السجون للخطر.
أما يف الدير، فتظهر املشــاهد التي عرضها ناشطون عىل 
مواقع التواصل االجتامعي صمود أهايل املعتقلني أمام قوات 
النظام التي حاولت االعتــداء عليهم لتفريقهم، مرصين عىل 
االســتمرار بالتظاهر حتى إطــالق رساح أبنائهم املعتقلني 

بالسجون.
الرابع عىل  البحرين لليــوم  وتشــهد مناطق متعددة يف 
السياســيني يف  املعتقلني  التوايل تظاهرات ألهايل وأمهات 
الســجون البحرينية، للمطالبة باالفراج عنهم يف ظل تفيش 
فــريوس كورونا بعد معلومات يتــم تداولها عن إصابة عدد 

منهم بالفريوس.
بالتزامن، نظمــت الجالية العربية واإلســالمية يف عدة 
عواصم أوروبية وقفــات احتجاجية أيضاً تضامناً مع أهايل 

معتقيل الرأي يف البحرين.
ولليــوم الثاين عىل التوايل تشــهد ســفارة اململكة يف 
للمطالبة  إحتجاجيــة  وقفات  لنــدن  الربيطانية  العاصمة 

باالفراج عن جميع السجناء السياسيني بال قيد أو رشط.
ســفارة البحرين يف العاصمة األملانية برلني شهدت أيضاً 
وقفة مامثلة، تضامناً مع سجناء الرأي الذين يواجهون خطر 

فريوس كورونا داخل السجون املكتظة باملعتقلني.

ويف العاصمة الفرنســية باريس، نظمت وقفة تضامنية 
مع أهايل املعتقلني يف اململكة، وطالب الناشــطون بالكشف 
عن حقيقة ما يجري يف ســجن جو الــذي وصفوه بيسء 

الصيت.
أما يف مدينة قم اإليرانية، فتتواصل الوقفات اإلحتجاجية 
للجالية العربية واإلســالمية التي تطالــب املجتمع الدويل 
واملنظــامت اإلنســانية بالتدخل العاجل للكشــف عن عدد 
اإلصابات بالوبــاء يف صفوف املعتقلني، والعمل عىل اإلفراج 

عنهم قبل وقوع الكارثة.
يذكر أّن السلطات البحرينية أطلقت بتاريخ 17 آذار 2020 
رساح 1486 ســجيناً، ُمنح 901 منهم عفواً ملكياً »ألسباب 

إنسانّية«، وحكم عىل الـ585 اآلخرين بعقوبات بديلة.  
وكانت 20 منظمة حقوقيــة، من ضمنها ADHRB، دعت 
مؤخراً الســلطات البحرينية إىل »اإلفــراج عن املدافعني عن 
حقوق اإلنســان والنشــطاء املعارضني الذين ُسجنوا ملجرد 
مامرستهم الســلمية لحقوقهم يف حرية التعبري والتجمع، 
وتكوين الجمعيات أو االنضامم إليها، وذلك يف خضم التهديد 

العاملي الذي يشكله فريوس كوفيد-19«.
وأكدت املنظمة أّن هؤالء األشخاص »معرضون جداً لخطر 
اإلصابة بعوارض خطرية إذا انتقلت إليهم عدوى كوفيد-19، 

لذا يجب أن يحظوا بأولويّة يف عملّيات اإلفراج«.     

الـــســـلـــطـــة ــد  ــ ــق ــ ــف ــ ن أن  ــر  ــ ــي ــ ــب ــ ك ــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ »الـــــلـــــيـــــكـــــود«: 
نقلت وســائل إعالم إرسائيلية عن مصادر رفيعة املستوى 
يف حزب »الليكود« قولها إن هنــاك »احتامل كبري بأن نفقد 

السلطة وأن تقيم كتلة التغيري حكومة«.
وأضافــت املصادر أن »نفتايل بينت عليه اتخاذ قرار، إما أن 
يكون رئيس حكومة أو يذهب مــع رئيس الحكومة الحايل 

بنيامني نتنياهو إىل انتخابات خامسة«.
وأشــارت إىل أنه »خالل الـ24 ساعة األخرية حصل تقارب 
بني بينت ويائري البيد«، موضحة أن »البيد وافق عىل طلب بينت 

بأن يكون بينت هو األول يف املداورة عىل رئاسة الحكومة«.
ولفتت إىل أن »البيد يطلــب حكومة من 18 وزير وتنصل 

علني لبينت من نتنياهو«.
املصادر أكدت أيضاً أن »بتســلئيل سموتريتش رئيس كتلة 
»الصهيونية الدينيــة« اتخذ موقفاً نهائياً بعدم املوافقة عىل 

حكومة مدعومة من منصور عباس«.
ويف وقت ســابق، قال نتنياهــو، إن »إرسائيل تحتاج إىل 
حكومة ميني قوية« إلخراجها من أزمة وباء كورونا، فيام أي 

حكومة أخرى ستبوء بالفشل«.
ودعا نتنياهو  رئيس تحالف »ميينا«، نفتايل بينيت، ورئيس 
»تكفا حداشا«، غدعون ساعر، إىل »وضع رواسب املايض من 

ورائنا« واالنضامم إليه إلقامة حكومة ميينية.
وعقب دعوة نتنياهــو أحزاب اليمــني للتحالف، رّد حزب 
»ميينا« يف بيان بالقول إن نفتــايل بينيت »يهتم باملواطنني 
وليس بحجــز األماكن يف الكنيســت«. وأكــد »ميينا« أن 
بينيت »ســيواصل بذل قصارى جهده لتشكيل حكومة جيدة 

ومستقرة تنقذ »إرسائيل« من الفوىض«.
كذلك رفــض حزب »تكفا حداشــا« )أمــل جديد( عرض 

نتنياهو، وقال رئيسه غدعون ساعر )منشق عن الليكود(، إنه 
لن ينضم ولن يؤيد حكومة يرأسها نتنياهو. »استمرار والية 
نتنياهو الذي يفّضل مصلحته الشخصية عىل مصلحة الدولة 

يرض بإرسائيل«.
هــذا وأوىص رئيس حــزب »إرسائيــل بيتنــا« أفيغدور 
ليربمان، برشيح رئيس حزب املعارضة يائري البيد لدى الرئيس 

اإلرسائييل رؤوفني ريفلني لتشكيل الحكومة اإلرسائيلية.
وكان من املقرر أن يبدأ الرئيس اإلرسائييل بعد عيد الفصح 
اليهودي املشــاورات لتكليف أحد أعضاء الكنيست املنتخبني 

لتشكيل حكومة جديدة.
وأظهرت النتائــج النهائية لالنتخابــات اإلرسائيلية عدم 
حصــول نتنياهو عــىل األغلبية الكافية لتشــكيل حكومة 
جديدة، فيام رفض رئيس حزب »تكفا حدشاه« االنضامم إليه 

لتشكيل حكومة مشركة.

ــوق ــ ــ ــق ــ ــ االحـــــــــــــتـــــــــــــال يُـــــــــــــواصـــــــــــــل انـــــــــتـــــــــهـــــــــاك ح
األطـــــــــــــفـــــــــــــال بـــــــــأســـــــــرهـــــــــم بــــــشــــــكــــــل ُمـــــهـــــيـــــن

أعلنــت هيئــة شــؤون 
بيان  يف  واملحررين  األرسى 
يوم  يف  أنه  امس،  أصدرته، 
والذي  الفلســطيني  الطفل 
يكون  أن  »املفرض  كان من 
يوماً خاصاً لالحتفال ونرش 
للطفولة  والســعادة  الفرح 
الفلسطينية، ال زال االحتالل 
األطفال  اســتهداف  يتعمد 
وســلب  الفلســطينيني 
ومالحقتهــم،  حريتهــم 
وزجهم بظروف مأســاوية 

داخل سجونه«.
ويف هذا الســياق، وثقت 
جديدة  إفادات  األرسى  هيئة 
قارصيــن  وأرسى  لفتيــة 
تعرّضــوا للتعذيب والتنكيل 
االعتقال  عمليــات  خــالل 

واالحتجاز يف سجون االحتالل.
ومــن اإلفادات التي ســجلها تقرير الهيئــة، إفادة الفتى 
مجاهد نعســان )17 عاماً(، والقابع حالياً بقســم األرسى 
األشــبال معتقل »مجدو«، حيث جــرى اعتقاله بعد اقتحام 
جيش االحتالل ملنزله فجراً، واالعتداء عليه بالرضب بشــكل 
تعســفي هو وشــقيقه واعتقالهام، وبعدها قــام الجنود 
بنقل القارص مجاهد إىل مركز تحقيق »املســكوبية« وخالل 
االستجواب مل يسلم من الرضب عىل بطنه ووجهه واإلهانة 
عىل يد املحققني، بقي 22 يوماً بزنازين املسكوبية ُحقق معه 
خاللها 15 مرة، كام تم إجباره عىل التوقيع عىل إفادة باللغة 

العربية بدون أن يفهم فحواها.
يف حني اعتدى جنود االحتالل عىل القارص فارس ورين )17 
عاماً(، عقب مداهمة بيته يف بلدة العيزرية، وتم التنكيل به وهو 

مقيد اليدين ومعصوب العينني، ومن ثم جرى نقله إىل معسكر 
جيش قريب من بلدة أبو ديس، وهناك اســتمر الجنود بإهانته 
ورضبه بشكل مربح وبعدها نُقل إىل مركز توقيف«عتصيون« 
الســتجوابه. بقي هنــاك 15 يوماً عاىن خاللهــا من أوضاع 
اعتقالية قاسية، فالغرف داخل املعتقل مكتظة وقذرة، ووجبات 
الطعام املقدمة ســيئة النوع والكمية، باإلضافة إىل ذلك كانت 
إدارة املعتقل تحرمهم من االستحامم ومن الخروج إىل الفورة، 

ليتم نقله بعد ذلك إىل قسم األرسى األشبال يف »مجدو«.
أما عن األســريين القارصين أحمد زكارنــة )17 عاماً(، 
ومحمد أبو الرب )16 عاماً(، فقــد تعرضا لتحقيق قاٍس يف 

مركز توقيف »الجلمة«.
ويحتجز االحتالل حالياً داخــل معتقالته ما يقارب 140 
طفالً قارصاً موزعني بني سجني »عوفر« و«مجدو«، إضافًة 

إىل مراكز التحقيق والتوقيف.  

ــم  ــلـ ــسـ ــتـ قــــــــاعــــــــدة »الـــــــنـــــــقـــــــب اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة« تـ
ــم« ــ ــال ــ ــع ــ »أكـــــثـــــر طــــــائــــــرات الـــتـــجـــســـس تــــــطــــــوراً فـــــي ال

بأن  اإلرسائيلية،  األمــن  ووزارة  اإلرسائييل  الجيش  أفاد 
قاعدة »النقب« الجوية، تسلمت أمس األحد، »أكرث طائرات 

املخابرات تطورا يف العامل، من طراز أورون«.
باسم وزارة  الجيش واملتحدثة  باسم  للمتحدث  بيان  ويف 
الطائرات ستزود ببنية  األمن، متت اإلشــارة إىل أن »هذه 
تحتية اســتخبارية متعــددة املهام، قامئــة عىل أنظمة 
اســتخبارية فائقة التطــور، ما يتيح املجــال أمام أذرع 
أمام  االســتخباري  التفوق  للحفاظ عىل  املختلفة،  الجيش 

البالد«. املنطقة والتي تواجها  القامئة يف  التحديات 
كام قال قائــد القوات الجوية، اللواء عميكام نوركني، إن 
»طائرات أورون  تدل عىل مدى تطور القوة الجوية لضامن 
استمرار التفوق االســتخبارايت إلرسائيل يف سامء الرشق 
األوسط، وحامية األجواء اإلرسائيلية«، موضحا أن »قدرات 
الطائــرة آخذة يف االزدياد، وأن الطائــرة تعترب إضافة إىل 
القــدرات العملياتية واالســراتيجية املوجودة بالفعل يف 
القوات الجوية، والتي ســوف تضمن استمرار الحفاظ عىل 
تفوقها يف سامء الرشق األوسط وحامية سامء إرسائيل«.

وبحســب موقع »i24news« العربي، تم تطوير طائرات 
»أورون« من قبل إدارة األبحاث وتطوير األســلحة والبنية 
التحتيــة التكنولوجيــة التابعة لــوزارة األمن اإلرسائييل 
والقــوات الجوية وقســم املخابرات والصناعــة البحرية 

العرب من حــروب وعمليات  والجويــة، بعد اســتخالص 
املايض.

ووفقا للموقــع، تتميز طائــرات »أورون« بأداء طريان 
تجهيزها  وتكلفة صيانــة منخفضة، كام ســيتم  ممتاز، 

متطورة. استخبارات  وأنظمة  بالرادار 

الصدر: انفتاح العراق على الدول العربية  خطوة نحو الطريق الصحيح
أكد زعيم التيار الصدري مقتــدى الصدر، أن انفتاح العراق 
عىل الدول العربيــة، خطوة نحو الطريق الصحيح، ســواء 
بزيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إىل السعودية، أو 

اإلمارات.
وكتب الصدر عىل حســابه يف توير، أن »للعراق مع هاتني 
الدولتني تاريخا زاخرا. لنحصل معهام عىل مستقبل زاهر، تجمعنا 

وإياهام األخوة والرشاكة والسالم، ألجل بلدنا وبلديهام«.
وأضــاف: »ليكن العراق محور ســالم يف املنطقة أجمع، 

والرشق األوسط عىل وجه الخصوص«.
يذكر أن رئيــس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قام 
خالل األيام الخمسة األخرية بزيارتني رسميتني إىل الرياض 

وأبو ظبي التقى خاللهام قادة البلدين.

مـــــصـــــر: اجـــــتـــــمـــــاعـــــات »الـــــنـــــهـــــضـــــة« فـــــرصـــــة أخــــيــــرة
ســامح  املرصي  الخارجية  وزير  قال 
يف  الجارية  االجتامعــات  إن  شــكري 
بشأن  كينشاســا  الكونغولية  العاصمة 
ســد النهضة اإلثيــويّب مبثابة فرصة 
مصالح  لتحقيق  انتهازهــا  يجب  أخرية 

جميع األطراف.
كينشاســا االجتامع  يف  واختتم  هذا 
وإثيوبيا،  والســودان  مرص  بني  الثاليث 
االتحاد  رئيس  املحادثات  راعي  دعا  حيث 
األفريقّي إىل تعاون إقليمّي للتوصل إىل 

حل لألزمة.
ويف وقت ســابق، قال مصدر بوزارة 
كل  عن مناقشة  تحدث  السودانية   الري 
نقاط الخالف للوصول إىل رؤية موحدة 

ملصلحة الدول الثالث.
يشــار إىل أن هــذه الجولــة تبحث 
منهجية وآليات التفاوض، باإلضافة إىل 
مقرح الوساطة الرباعية الذي اقرحته 

الخرطوم يف شباط، بإضافة األمم املتحدة واالتحاد األورويب 
والواليات املتحدة إىل املفاوضات التي تعقد تحت قيادة االتحاد 

األفريقي.
وكانــت القاهرة رحبــت بهذه الخطــوة، إال أن أديس بابا 

رفضتها.
ويف وقت سابق، قالت وزارة الخارجية اإلثيوبية، إن تهديد 
الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس »ليــس جديداً، بل هو 

تكرار ملا فعله رؤساء مرص السابقون«.
بدوره، قال نائب رئيــس الوزاء اإلثيويب ووزير الخارجية 
دمييــي ميكونــن، إن بالده ســتحافظ عىل مــا وصفه 
بـ«استفادتها العادلة من ســد النهضة«، مؤكداً يف الوقت 
ذاتــه عىل حل مخاوف دول املصب مــن خالل »املفاوضات 

السلمية«.
الترصيحات اإلثيوبية جاءت بعد كالم الرئيس املرصي عبد 

الفتاح السييس، الذي قال إنه »سيحدث عدم استقرار إقليمي، 
لو انتهــك أحد حقوق مرص املائية«، مؤكــداً أن »ذراع مرص 

طويلة وقادرة عىل مواجهة أي تهديد«.
يذكر أن مرص أعلنت سابقاً، رفضها اإلجراءات األحادية من 
قبل إثيوبيا فيام يتعلق بســد النهضــة، وحذّرت من األرضار 

الجسيمة التي ستلحق مبرص والسودان.
الجدير بالذكر، أن هذا املرشوع يبنى عىل النيل يف شــامل 
غرب إثيوبيا قرب الحدود مع الســودان. وقد يصبح أكرب سد 
للطاقــة الكهرومائية يف إفريقيا مع قدرة معلنة من حواىل 

6500 ميغاوات.
ورغم حّض مرص والســودان إثيوبيا عىل تأجيل خططها 
مللء خزان الســد حتى التوصل إىل اتفاق شامل، أعلنت أديس 
أبابا يف 21 متوز 2020 أنهــا أنجزت املرحلة األوىل من ملء 
الخزان البالغة ســعته 4,9 مليارات مر مكعب والتي تسمح 

باختبار أول مضختني يف السد.
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ÆnK*« «c¼ WAUM* w�U(«

w�½d?� ÊU?OÐ t?I³?Ý wÐË—Ë_« œU?%ô« oK

¨w�½d?H�« WOł—U?)« «d¹“Ë bÒ	√ YO?Š ¨w½U*√

¨”U?� uJ¹U¼ ¨w½U*_«Ë ¨ÊU¹—œu� n¹≈ ÊU?ł

Ê«dFAð UO½U*√Ë U�½d?� Ê√ „d²A� ÊUOÐ w�

nu� …b?¹«e??²*«  U???	U??N???²½ô« ¡«“≈ oK?I�UÐ

f¹—UÐ Ê≈ ôU?Ë ÆUO?½«d	Ë√ ‚d?ý —UM�« ‚öÞ≈

 «u?I�«  U??	Òd?% ÌV¦??	 sŽ ÊU?FÐU??²ð 5�dÐË

ÆWOÝËd�«

l{u�« vK?Ž ÂU¹√ q³? U??O?ÝË— XIÒKŽ p?�c?	

wÝËd�« WO?ł—U)« d¹“Ë ‰UË ¨UO½«d?	Ë√ ‚dý

Ÿ«d?� ¡b³� W?�ËU×?� Í√ Ê≈ ¨·Ëd?�ô wždO?Ý

ÍœRð b? ¨U?O½«d?	Ë√ ‚d?ý w?� b¹b?ł ÍdJ�?Ž

sJL²¹ ôQÐ tK�√ sŽ ÎUÐdF?� ÆbK³�« «c¼ dO�bð v�≈

W???O???ł—U????š d¹“Ë »d???Ž√

V¹“u???ł ¨wÐË—Ë_« œU???%ô«

s� b¹b?A�« t?I?K sŽ ¨q¹—uÐ

wÝËd�« ÍdJ?�?F�« ◊U??AM�«

b??Ò	√Ë ̈ U??O½«d??	Ë√ œËb???Š bMŽ

…œUO�� X?ÐU¦�« œU%ô« rŽœò

ÆåUNO{«—√ …bŠËË UO½«d	Ë√

l� W?OHðU¼ WŁœU?×� b?FÐË

¨w½«d?	Ë_« W??O?ł—U?)« d¹“Ë

q¹—uÐ ‰U? ¨U?³??O�u?	 Ëd?²1œ

t½≈ ¨d??²¹uð v?KŽ …b¹d??Gð w�

¡«—“ËË ¨U³?O�u	 l� lL²−?OÝ

s¹d?łU?N?� e−?Š …Q?AM� qš«œ XDI?²�« —u?	 ·c?×Ð d?�Qð Êb¹UÐ …—«œ≈

s¹bI?²M� sJ� ¨ WO?ŽdA�« d?Ož

„d% Ê√ v�≈ «u²H� 5¹—uNLł

…—«œ≈  U?ÝUO?Ý ¡U?N½ù Êb¹UÐ

b?�U½Ëœ ¨o?ÐU??????�?�« f?Ozd?�«

v�≈ Èœ√ ¨W??O??�?Ozd?�« ¨V�«dð

ÆW�“_« rUHð

Âu¹ ̈ Êu?�ËR??�???� ̀ {Ë√Ë

W�u?J(« Ê√ ¨w{U*« WF?L'«

¡«u¹ù Q??−Kð b?? W??O�«—b??O??H�«

d???O???ž s¹d???łU???N???� ‰U???HÞ√

…bŽU? w� rN¹ËcÐ 5Ðu×?B�

jÝË w?� wM?Þu�« ”d????×?K�

o�«Ë U???L???	 ¨U??O?½—u??H???O�U???	

Â«b??�?²??Ý« vKŽ Êu??žU??²M³�«

¡«u¹ù f?ðdÐË— d?J�?????F?????�

s¹c?�« s¹d???łU???N?*« ‰U???HÞ_«

¨U?²?R?� r¼œd??H0 ÊËd?�U?�¹

U??L?	 ¨wŽU??�œ ‰ËR??�* U?I??�Ë

ÆåqO� wK¹«œò WHO×� X�U

w� 5?G�U???³�« fJŽ v?KŽË

d?O??ž d?B??I�« lO??L?' `L??�¹ ¨n«u*« s� b¹b??F�«

¨…b?×?²*«  U¹ôu�« w� ¡U?I?³�UÐ rN¹ËcÐ 5Ðu?×?B*«

U?�≈ ¨¡UÐü« s� b¹bF�« W?OJO?�UM¹b�« Ác¼ XF�œ YO?Š

Ë√ ¨r¼œdH0 U	dO�« v�≈ WKŠ— w� rN�UHÞ√ ‰UÝ—≈ v�≈

¨o¹dD�« WOIÐ ÊuFDI¹ rN	dðË œËb(« v�≈ ‰u�u�«

w� q_« vKŽ U?²?R?� rN?L?EF0 d?�_« wN?²M¹  U?L?O?�

ÆTłö*«

Æå“U−²Šô« w� UO�UŠ s¹œułu*«

b?�u?�« w� ÊËd?š¬ ¡U?C??Ž√Ë “Ëd?	 Âb? Ê√ o?³?Ý

rNðd??�√ …—«œù« Ê√ v�≈ s¹d??O?A??� ¨WKŁU2  «¡U??Žœ«

W?O?�u?B??š pN?²Mð U?N½√ Èu?Žb?Ð ¨—u?B�« ·c?×Ð

ÆWLKE� ÁułuÐ «—u� b�u�« dA½ ULO� ¨‰UHÞ_«

Êu?Jð Ê√ Êb?¹UÐ f?O?zd�« v?H?½ ¨t??????³½U??????ł s?�

W¹œËb?(« dÐU?F*« w� …œU¹“ v�≈  œ√ b? tðU?ÝU?O?Ý

wJ¹d??�_« —u?ðUMO??��« b??	√

Ê√ ¨uÝ«—UÐ Êuł ¨Í—u?NL'«

¨fOzd�« …—«œ≈ w?� 5�ËR?�*«

·c???×Ð ÁËd???�√ ¨Êb¹UÐ u???ł

qš«œ UNÞUI²�« - w²�« —uB�«

Æs¹dłUN*« “U−²Š« …QAM�

…UMI� u??Ý«—UÐ Êu??ł œU?�√Ë

s?� U¹√ Ê√ åu??????O½ f?	u?????�ò

‡�« Œu?O?A�« f?K−?� ¡U?C?Ž√

œËb?(« v�≈ «u??³¼– s¹c�« ±∏

s�Ë ¨w{U*« Ÿu?³Ý_« W¹U?N½

b?Oð —uðUMO??��« b?�Ë rNML?{

·c?Š VKD* q¦²1 r� ¨“Ëd?	

Æ—uB�«

UM?� VKÔÞ b???I�ò ∫·U???{√Ë

p�cÐ r?I¹ r�ÆÆ—u??B?�« ·c??Š

nO?	 u¹b?OH?�« dNþ√ b?I� ¨b?Š√

‰U???????????H??Þ_« ¡ôR?¼ l?{u?¹

X% U???F???� s?¹—u???A???×???�

s� W????ŽuM?B*«  U????O½UD?³�«

U� «c¼Ë ¨s¹œd?��« q¦� ÊË—uA×� rN?½≈ ÆÆÆd¹bBI�«

ÂU????F�« Í√d?�« sŽ Á¡U????H????š≈ Êb?¹UÐ …—«œ≈ ‰ËU????%

Æåw	dO�ô«

s�√ W�“√Ë WO?½U�½≈ W�“√ Ác¼ò Ê√ uÝ«—UÐ d?³²Ž«Ë

Æåw�u

w¼ Âu?O�« ÂU?—_« Ê√ X¹√— b? ÊuJð U0—ò ∫lÐUðË

rN¹ËcÐ 5Ðu×B*« dOž s¹d�UI�« a¹—Uð w� vKŽ_«

c????O????HM²?� d‡?‡‡D?‡‡?‡C½ b????� ∫ åu?‡‡‡?ðU‡‡?M‡?‡�«ò ‡� u?JÝu????�

a?¹—«u?????????B?�« b????????{ W?????????	U?????????š  «¡«d?????????ł≈

ÆåW¾ýUM�« WOšË—UB�«

rÝUÐ wL??Ýd�« Àb?×?²?*« b?	√ ¨t?²??N?ł s�

Ê√ ¨·uJ�?O?Ð Íd?²?O?�œ ¨W?O?ÝËd?�« W?ÝUzd�«

W¹œU%ô« U?OÝË— w� qIM²¹ w?ÝËd�« gO'«

w²�« s?	U?�_« w�Ë ¨ÎU??³??ÝUM� Á«d¹ U?* ÎU?I??�Ëò

ÆåW³ÝUM� U¼«d¹

‰U???L???ý nKŠ  —c???Š U???O???ÝË— X½U???	Ë

¨UO½«d?	Ë√ …bŽU�*  «u? ‰UÝ—≈ s� w�KÞ_«

c??�??²ð ·u?Ý U??O??ÝË— Ê≈ ·uJ�??OÐ ‰U?? –≈

vKŽ åuðU?M�«ò Âb?√ «–≈ åW?O?�U??{≈  «¡«d?ł≈ò

Æ…uD)« pKð q¦�

W??O??{—_« a¹—«u??B�« s� W?½U?Ýd?ð ¡U??A½SÐ

5O	d?O�_« q³? s� Èb*« …dO?BË WDÝu?²�

jO?;«Ë UO?Ý¬ W?IDM�Ë UÐË—Ë√ w� rNzU?HKŠË

U¹«u?½ —U??³???²???Žô« 5FÐ c???š_« l� ¨ΔœU???N�«

ÆåUO½UD¹dÐ

oKG½ UM½√ ÎU?öÞ≈ p�– wMF¹ ôò ∫XFÐUðË

ô UMMJ� ¨t?ö?ž≈ rJ×½Ë —«u?(« ÂU�√ »U?³�«

w� …dDC� UN�H½ UO?ÝË— b& Ê√ bF³²�½

vKŽ U?¼œu?N??ł e??O??	d??²� WM¼«d?�« ·ËdE�«

»ËU??−??²�UÐ W??�U??)«  «¡«d??łù« c??O??HMð

 «b¹b?????N????²�« v?KŽ w?MI????²?�« ÍdJ�?????F�«

W??O??ł—U??)« …—«“Ë X�U??

uJÝu?� Ê≈ ¨f�« ¨W?O?ÝËd�«

W?�U?)« UNK?zUÝË “e?Fð b?

 «b¹b??N?²�« l?� »ËU?−??²�UÐ

åuðUM�«ò jDš sŽ W?L?łUM�«

s?� W?½U????????Ýdð ¡U????????A?½ù

W?????O??????{—_« a¹—«u?????B?�«

ÆÈb*« …dOBË WDÝu²�

rÝUÐ WŁb?×²*« XŠÒd?�Ë

Ê√ ¨U?�Ë—Uš«“ U¹—U?� ¨…—«“u�«

WFÐU²�ò w� dL²�²Ý U¼œöÐ

W?IKF?²*« W?O?KL?F�«  «uD)«

W¹d???²¹—ù«  «u???I�« »U??×???�½« ¡b‡?‡‡Ð

Í«d??????????G?????????O?ð r?‡?‡?‡?O?‡?‡?K?�≈ s?‡?‡?�

 √bÐ W¹d²¹—ù«  «u?I�« Ê√ ¨WOÐuOŁù« WO?ł—U)« …—«“Ë XMKŽ√

s� Âu¹ b?F?Ð ¨œö?³�« ‰U?L?ý w� Í«d?G??Oð rOK≈ s� U?N?ÐU?×?�½«

ÆrOKù« s� ◊ËdA� dOž l¹dÝ »U×�½UÐ WO�Ëb�«  «uŽb�«

 √bÐ W¹d?²¹—ù«  «uI�«ò ÒÊ√ W?OÐuOŁù« W?Oł—U?�K� ÊUOÐ d?	–Ë

œËb??(« W??Ý«d?Š ÒÂU??N??� XLÒK�ð U??N½√Ë ¨Í«d??G??Oð sŽ ¡ö??'«

lOL'« qL?Að W×{«Ë WOÝU?OÝ WOKLŽò v�≈ W?OŽ«œ ¨åWOMÞu�«

ÆåÍ«dGOð rOK≈ ÊUJÝ rNM�Ë 5OÐuOŁù« q	 Èb� W�u³I� ÊuJðË

s� Èd?š√ ‰ËœË U?�?½d?�Ë U?O½U*√Ë …b?×?²?*«  U¹ôu�« X½U?	Ë

X³�UÞ b? Èd?³J�« l³?��« WO?ŽUMB�« ‰Ëb?�« WŽu?L?−?� ¡UC?Ž√

œuM' tM� o?I?×?²�« sJ1Ë ◊Ëd??A?� d?O?ž l¹d?Ý »U??×?�½UÐ

W�u?³?I?� W?O?ÝU?O?Ý W?OKL?Ž »U?×?�½ô« V?I?Fð Ê√ vKŽ U¹d?²¹—≈

ÆtK	 wÐuOŁù« VFAK�

Ê≈ U?OÐuOŁ≈ X�U? ¨W?Oł—U?)« …—«“Ë o¹dÞ sŽ ¨—b?� œ— w�Ë

s� c?�ð« U0 ·d²?F¹ r� l³��« W?ŽuL?−� W?Oł—Uš ¡«—“Ë ÊU?OÐ

X³??A½ b?? X½U?	Ë ÆW??IDM?*«  U?łU??O??²?Š« W??'U??F*  «uDš

XLłU¼ Ê√ bFÐ w½U?¦�« s¹dAð qz«Ë√ w� Í«dGOð w�  U	U?³²ý«

W?O?³?F?A�« W?N?³?'« u¼Ë ¨„«c½¬ r	U?(« »e?×K� W?O�«u?�  «u?

ÆrOKù« w� gO−K� WFÐUð bŽ«u Í«dGOð d¹d×²�

wKðUI?� W¹œU%ô«  «u?I�« Xłdš√ ¨t�?H½ dN?A�« dš«Ë√ w�Ë

ÆdBM�« WOÐuOŁù« W�uJ(« XMKŽ√Ë rOKù« WL�UŽ s� WN³'«

·ôü«  U¾?� dD{«Ë Ÿ«dB�« w� v?K²I�« ·ô¬ jIÝ t?½√ d	c¹

ÁUO*«Ë W?Oz«cG�« œ«u*« w� hI½ Àb?ŠË r¼—U¹œ sŽ ÕËeM�« v�≈

ÆrOKù« w� ¡«Ëb�«Ë

”uK$√ ”u� ÊUÐdCð ÊU?²O{—√ ÊUðe¼

s� »d?I�UÐ ¨f�« ¨ U?ł—œ ¥[∞ U?Nðu? W?O?{—√ …e¼ XÐd?{

WŽU?Ý nB½ s� q√ wC� bF?Ð ¨UO½—uH?O�U	 W¹ôË w� œËuK$≈

ÆUN�H½ WIDM*« XÐd{ ≥[≥ …uIÐ WO{—√ …e¼ s�

«ËdFý ÊUJ��« Ê≈ WO	dO?�ô« włu�uO'« `�*« W¾O¼ X�UË

p�– qO?³?Ë ÆU?O½—u?H?O�U?	 »uMł ¡U?×?½√ w� d?O?G?B�« ‰«e�e�UÐ

d¹—U?Ið œdð r?�Ë ¨U?N?�?H½ W?IDM*« W??ł—œ ≥[≥ …u?IÐ ‰«e�“ »d?{

¨‰“ôe�« …dO³?š ¨e½uł wÝu� X�UË Æ—«d{√ Í√ Ÿu?Ë sŽ W¹—u�

ÊU?	 W?ł—œ ¥[∞ tðu? XGKÐ Íc�« ‰«e�e�«ò Ê≈ ¨d?²¹uð lu?� vKŽ

Æå”uK$√ ”u� w� ”UM�« rEF� tÐ dFAO� wHJ¹ U0 U¹u

b¹b9 …œUŽ≈ sŽ ÊöŽ«

W�UŽ WBUM�

Q??�d?� —U??L??¦??²?Ý≈Ë …—«œ≈ s?KFð

W?B?UM� b?¹b9 …œU?Ž≈ sŽ  Ëd?OÐ

 U?O?�¬ lOÐ ‰U?L??Ž« c?O??HM²� W??�U?Ž

vKŽ ‚d??H??²??� b¹b??ŠË  «—U?O??ÝË

WF?�«—Ë © sD�« vKŽ® …œd?š ”UÝ«

”UÝ« vKŽ ≤ œbŽ P&H  W	d×²�

…b?¹«e*« o?¹dÞ s?Ž åw¼ U?????L?????	ò

Æ ËdOÐ Q�d� w� ©vKŽ_« dF��«®

Ác¼ w� „«d?²ýù« 5³?ž«d�« vKŽ

◊Ëd?A?�« d?²?�œ V?×?Ý W?B??UM*«

w� Ê«u¹b?�« W?×K?B?� s� ’U??)«

s� Î¡«b²Ð≈ ¨f�U)« oÐUD�« ≠ Q�d*«

¨≤∞≤±Ø≥Ø≥∞ w� ¡UŁö???¦�« —U??N½

Æw�UEM�« Â«Ëb�« sL{ p�–Ë

÷Ëd?F�« .b?I?²� WKN?� d?š¬ Ê«

t??O?� l«u�« ¡U?Łö?¦�«—U??N½ wN??²Mð

W??O½U??¦�« W??ŽU??��« ≤∞≤±Ø¥Ø±≥

ÆÎ«dNþ …dAŽ

w� ÷Ëd?????F�« i� Íd?????−¹Ë

t???????O???????� l«u?�« t?ð«– —U???????NM?�«

W??O½U??¦�« W??ŽU??��« ≤∞≤±Ø¥Ø±≥

w�  d??NE�« b??F?Ð nBM�«Ë …d??A??Ž

ÆÂUF�« d¹b*« fOzd�« V²J�

∞±Øμ∏∑∞∑μ ∫nðU¼

∞±Øμ∏μ∏≥μ ∫f	U�

≤∞≤±Ø≥Ø≤π ∫w�  ËdOÐ

ÂU‡‡‡F�« d‡‡¹b*« f‡Ozd�«

w‡‡‡‡‡�OI�« r‡‡‡‡‡ÝUÐ

W�UŽ WBUM� ÊöŽ«

Q??�d?� —U??L??¦??²?Ý≈Ë …—«œ≈ s?KFð

W?�U?Ž W?B?UM� ¡«d?ł≈ sŽ  Ëd?OÐ

w½U???³??LK�  U???H??O?EM²�« ‰U???L??Žô

fM	Ë U??NÐ WD?O?;«  U??ŠU??��«Ë

 U¹U?HM�« lL?łË W?H?�—ô«Ë ‚dD�«

Æ ËdOÐ Q�d� w� UNKI½Ë

Ác¼ w� „«d?²ýù« 5³?ž«d�« vKŽ

◊Ëd?A?�« d?²?�œ V?×?Ý W?B??UM*«

w� Ê«u¹b?�« W?×K?B?� s� ’U??)«

s� Î¡«b²Ð≈ ¨f�U)« oÐUD�« ≠ Q�d*«

¨≤∞≤±Ø≥Ø≥∞ w� ¡UŁö???¦�« —U??N½

Æw�UEM�« Â«Ëb�« sL{ p�–Ë

÷Ëd?F�«  .b?I²� WK?N� d?š¬ Ê«

t??O???� l«u�« 5M?Łô«—U??N½ wN???²Mð

W??O½U??¦�« W??ŽU??��« ≤∞≤±Ø¥Ø±π

Æ Î«dNþ …dAŽ

w� ÷Ëd?????F�« i� Íd?????−¹Ë

t???????O???????� l«u?�« t?ð«– —U???????NM?�«

W??O½U??¦�« W??ŽU??��« ≤∞≤±Ø¥Ø±π

w�  d??NE�« b??F?Ð nBM�«Ë …d??A??Ž

ÆÂUF�« d¹b*« fOzd�« V²J�

∞±Øμ∏∑∞∑μ ∫nðU¼

∞±Øμ∏μ∏≥μ ∫f	U�

 ≤∞≤±Ø≥Ø≤π ∫w�  ËdOÐ

ÂU‡‡‡F�« d‡‡¹b*« f‡Ozd�«

w‡‡‡‡‡�OI�« r‡‡‡‡‡ÝUÐ

W??O??L??Ý—  U½ö??Ž«

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

‰ULŽ

Chowdhry wýœöGM³�« »d¼

tK?L????Ž d?????I?????� s� Bakhtiar
∞≥Øπ∞∞∞μ∏∫ 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

MEHAMMAD q�U??F�« d?�

W	dý s� OMAR FARUK
u???Ð« PERFECT CLEAN
∞±Ø≤π±∏∑∏∫  ÁU	dýË q³ý

5�b�²�� —«d�

W????O?Ðu????OŁô« W?K�U????F?�«  Òd????�

‰e??M?� s??� Derartu Kasim

∞≥Ø∂∞±μ±±∫  UNO�b�²��

 «—UIŽ

«b³FÐ

oIý

W�UŠ ‡ ±◊ ÂÆÂ≤∞∞ WI?ý lO³K�

¨WO?�“U(« öI?ð —U� ‡ «bł …b?Oł

ÊU½u�U??� ¨©d??²??ÝU??�±® Âu½≥

¨UNF?Ð«uðË W�œUš W�d?ž …dHÝË

n?u?????� ¨5?B?????H??????ł —uJ?¹œ

U?N�œUF?¹ U� Ë« «b?I½ §≤μ∞\∞∞∞

∞≥Ø∂ππ∏∂π∫  w�dB� pý

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 «—UOÝ 

§±∞\∞∞∞ ‡�« ‚u�

Êu??� ≤∞±∂Â GMC Denali

§∑∏∞∞∞ ‡ Beige  ‘d� œuÝ«

∑±Ø¥∞≤∞∑≥∫ 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 UdH²�

 UýËdH�
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 U{d2Ë Êu{d2
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s??� ±¥\≥∞‡?�«Ë ∑\≥∞‡??�« 5?Ð®

5ÐË W?????F????L?????'« v�« 5?MŁù«

—U??????????N?½ ±≥\∞∞‡?�«Ë ∏\∞∞‡?�«

X³��«

 UOË

©d−N*« w�® tK�«UDŽ ôu¹ t²łË“

VOKO?� W?łË“ U?M¹“ ≠ ô—U?	 tðUMÐ

©d−N*« w�® ULN²KzUŽË uJMAðuKÐ

rOKÝ a?O?A�« W??łË“ ÊU¹œ ≠ ôË—

ULN²KzUŽË Í—u)«

r�U?Ý VO³?Š —u?²	b�« W?łË“ «b�√

ULN²KzUŽË

»u¹√ w¼«“ W?łË“ s¹dðU?	 ≠ UMOð

ULN²KzUŽË

Ê«b¹“ Ã—u??ł w�U?;« t??I?O??I?ý

Êu??Žd??� f¹u???ł t??²??łË“Ë Ê«b¹“

ULN²KzUŽË

vKO� W?�u?Šd?*« œôË« ÁU?²?I?O?I?ý

œu???Ý« ‰U???A????O???� Âu???Šd*« W?K�—«

rNðözUŽË

uÐ« X�½—« —u?²?	b�« WK�—« …bzU?Ž

UN²KzUŽË UMŠ

¨t?K?�«U?D?Ž ¨Ê«b?¹“  ö?zU?????????ŽË

¨»u¹√ ¨r�U??Ý ¨Í—u?)« ¨uJM?AðuKÐ

uÐ« ¨œu?Ý« ¨Êu?Žd� ¨n²MA?� ¨d¼e?�

5Ž U?HB?�« l³½  özUŽ Âu?L?ŽË UMŠ

d−N*«Ë sÞu�« w� r¼ƒU³�½«Ë U²KŠ“

ÊU?1ô« s� b?¹e0 r?JO?�« Êu??????FM?¹

ÂuŠd*« w�UG�« r¼bOI� ¡Ułd�«Ë

Ê«b¹“ Ê«b¹“ rOKÝ

Âu¹ v�U?F?ð t?²?L?Š— v�« q?I?²M*«

≤∞≤± ÊU?�O?½ ≥ tO?� l«u�« X³?��«

—«d????ÝôUÐ «œËe????� ©U????�½d????� w�®

ÆWÝbI*«

W??�??OMJ�«  U??N??O?łu??²Ð ö??L??Ž

WKzUŽ ¨W?�UF�« W�ö��« vKŽ UþU?HŠË

U?N??	—U?A?O?Ý s?� q	 dJAð b?O??I?H�«

Í“U?F??²�« Âb??I¹Ë t�eM� s� …ö??B�«

ÆnðUN�« vKŽ

∫U???M???¹“ ≠ ô—U????????????????????????????????	

∞∞≥≥∑∑±∑∞±∑≥≤

∑±Ø∑≥∞∑≥μ ∫ÊU¹œ ≠ôË—

∞≥Ø∂∑∏πμ≥ ∫«b�√

∞≥Ø∂ππ≥≥∂  ∫s¹dðU	 ≠ UMOð

∞≥Ø≤∑≤∂∏∑ ∫Ê«b¹“ Ã—uł

∞≥Ø∑∏∑μμμ ∫œuÝ« WKzUŽ

∞≥Ø≤∏∑∏∑≤ ∫UMŠ uÐ√ WKzUŽ

Áb??FÐ s� rJ?�Ë W??Š«d�« t??�??HM�

¡UI³�« ‰uÞ

UUUUOOOO××××OOOO��������        UUUU����    ÊÊÊÊ««««ËËËË    5555ÐÐÐÐ    ssss����¬¬¬¬    ssss����

‚U×Ý« rO¼«dÐ« ÂuŠd*« ∫…bOIH�« ¡UIý«

qOzU�O*« f½UD� ÂuŠd*« WKzUŽ

rO¼«dÐ« WLF½ ÂuŠd*« WKzUŽ

‚U×Ý« œöO� ÂuŠd*« WKzUŽ

‚U×Ý« ·“uł ÂuŠd*« WKzUŽ

t²KzUŽË ‚U×Ý« dO³�√

‚U×Ý« ”UO�« ÂuŠd*«

t²KzUŽË ‚U×Ý« dOLÝ

Âu?Šd*« WK�—« “Ë— W?�u?Šd*« WKzU?Ž ∫ …b?O?IH?�«  UI?O?I?ý

vÝu� œ«uł

ULN²KzUŽË UMŠ ”UO�« WłË“ v{—

ULN²KzUŽË ‰u�� ‰UL	 WłË“ vF�—

ULN²KzUŽË d¼U{ dOLÝ WłË“ U²¹—

¨vÝu?� ¨rO¼«dÐ« ¨q?}zU?�?O?� ¨‚U?×?Ý« ∫ özU?Ž Âu?L?ŽË

¨Êu??F??L???ý ¨wŽ«d�« ¨—U??B½ ¨d?¼U??{ ¨‰u??�??� ¨V?¹œ ¨UMŠ

s� b¹e?0 rJO�« Êu??FM¹ d??−??N*«Ë s?Þu�« w� r¼ƒU??³??�½«Ë

W�uŠd*« WO�UG�« rNðbOI� Êe(«

‚U×Ý« rO¼«dÐ« qOzU�O� ‰«u½

s� μ t?O?� l«u�« 5MŁô« Âu¹ v�U?Fð t²?L?Š— v�« WKI?²M*«

…ö?B�UÐ qH²?×¹ ÆW?OM¹b�« UNðU?³ł«Ë W?L?L²?� ≤∞≤± ÊU�?O½

Âu¹ d?Nþ b?FÐ s� W?¦�U?¦�« W?ŽU?��« ÂU9 w� U?N?�?H½ W?Š«d�

Æ«—bý w� WKzUF�« s�«b� w� Í—U'« μ 5MŁô«

¡UI³�« ‰uÞ U¼bFÐ s� rJ�Ë WŠ«d�« UN�HM�

…c�?²*«  «¡«d?łô« l� UO?ýU9Ë W�?OMJ�« rO�UF?²Ð U½U1«

UM	—UAOÝ s� q	 dJA½Ë sL¦½ lO?L'« W�öÝ vKŽ UþUHŠË

d³Ž Í“UF²�« WKzUF�« q³?I²ð ¨—uC(« ‰bÐ t�eM� s� …öB�«

∫nðUN�«

∑πØ≥±μ∑∂≤ ∫dO³�√ ≠∞≥Ø≤π≥∞∞¥ ∫dOLÝ

UUUU����UUUUšššš    ««««————UUUUFFFFýýýý««««    …………ddddAAAAMMMM����««««    ÁÁÁÁcccc¼¼¼¼    ————UUUU³³³³²²²²ŽŽŽŽ««««    ¡¡¡¡UUUUłłłłdddd����««««

l?‡‡?‡‡?œ vK?Ž V‡?‡‡?�«d?‡‡?‡ð —U??????³?????ł≈

—ôËœ Êu????????????????????????????????O???K???� ±≤≤

œ«b?Ý vKŽ V�«dð b�U½Ëœ oÐU?��« w	d?O?�_« fOzd�« d?³?łÔ√

l�b� s¹b¹R*« Ÿ«bš b?FÐ  UŽd³?ð qJý w� —ôËœ ÊuOK� ±≤≤

Æ ≤∞≤∞ ÂUF� t²KL( …—dJ²� m�U³�

Ê√ v�≈ åe1Uð „—u¹u?O½ò WH?O×� t?ðdł√ oOI?% q�uðË

W?ŽœU?š VO�U?Ý√ X�b?�²?Ý«  U?Žd?³?²�« lL?' V�«dð WKL?Š

d?O?ž sŽ t¹b¹R?� s� ·ôü« ÂU?O? v�≈  œ√ ¨ U?Žd?³?²�« lL?'

rN½√ 5Š w� ¨…—dJ²?�  U?L¼U?�?� .b?I?²� qO?−�?²�UÐ b?B?

Æ…bŠ«Ë …d* WF�œ l�œ jI� Êu�e²F¹ «u½U	

·ô¬  U?Žd?³?²�« lL?ł ÊQ?A?Ð å‰U?O?²?Šô«ò W?OKL?Ž  —UŁ√Ë

U??� o�Ë ¨ÊU?L??²zô«  U??UDÐ  U?	d??ýË „uM³�« v?�≈ ÈËUJA�«

ÆbŠ_« ¨WO	dO�_« WHO×B�«  d	–

¨v�«b?I�« ÊuÐ—U?;«Ë s�?�« —U?³?	 U¹U?×?C�« 5Ð s� ÊU?	Ë

XF?�œË Æ…d??³?)« ÍË– 5O?ÝU??O?��« ¡UDAM�« i?FÐ p�c?	Ë

s� —ôËœ ÊuOK� ±≤≤ œ«bÝ v�≈ V�«dð WKLŠ 5×½U*« ÈËUJý

Æ·UD*« W¹UN½ w�  UL¼U�*«

u¼Ë ¨U¹U×?C�« bŠ√ Ê√ åe1Uð „—u¹u?O½ò WH?O×?�  d	–Ë

W¹UŽ— —«œ w?� gOF¹Ë ÊUÞd�?�« `�UJ¹ ÊU	 ¨ öÐ w�¹U?²Ý

w� —ôËœ μ∞∞ mK³0 Ÿd?³ð U�bMŽ w²O?Ý ”U�½U?	 WM¹b� w�

Æw{U*« ‰uK¹«

¨w�U²�« Âu?O�« w�  öÐ s� Èdš√ —ôËœ μ∞∞ qO?B% -Ë

nA?²Jð r�Ë ¨‰Ëô« s¹d?Að v²?Š Ÿu?³?Ý√ q	 —ôËœ μ∞∞ rŁ

—U???−¹ù« d??O?ð«u??� X?LK�ð Ê√ b???FÐ ô≈ Àb???Š U??� t???²KzU???Ž

Æ U�b)«Ë

WIOIŠ W�dF� w� w�¹U?²Ý bŽUÝ Íc�« ¨qÝ«— tIOIý ‰UË

X½U	 U?N½√  dF?ýò ∫WO½UD¹d?³�« e1U²�« W?HO?×B� ¨Àb?Š U�

ÆÂdBM*« d¹«d³� w�  öÐ w�uð bË Æå‰UO²Š« WOKLŽ

„—u¹uO½ò WHO?×B� ‰UO²Šô« WOC w� 5I?I;« bŠ√ ‰UË

ÆåoKD� ÊuMł v�≈ ‰u×²¹ d�_« √bÐ bI�ò ∫åe1Uð

s� —ôËœ Êu?OK� ±≤≤ œb?�¹ Ê√ V?�«dð vKŽ ÊU?	 ¨ÎôU?L?ł≈Ë

V�«dð w?ł b�U½Ëœ ∫ U??LEM?� fL??) W??�b??I*«  U??Žd??³??²�«

U?	dO?�√ qF?−M�ò V�«dð WM'Ë ¨Í—u?²JO?� V�«dðË ¨W?ÝUzdK�

W??OMÞu�« WM−?K�«Ë ¨U?	d??O??�√ «Ëc?I½√Ë ¨åÈd??š√ …d?� W??L??OEŽ

ÆW¹—uNL'«

m�U??³*« Ác?¼ œdÐ V�«dð ÂU??O?? ¡«—Ë d??šü« V?³??��« ÊU??	Ë

b?(« «Ë“ËU??& œ«d?�_« 5Žd?³?²?*« s� b¹b?F�« Ê√ u¼ …d??O?³J�«

Æ—ôËœ ≤∏∞∞ u¼Ë UÎ½u½U tÐ ÕuL�*« vB_«

s¹b?ŽU?I?²?�  ô«d?O?�œ_ s?−?��« ∫ U?O?�dð

W????Šu????²????H???� W?‡‡?‡�U‡?‡‡Ý— V?‡‡?‡³????�‡?‡Ð

±∞ oŠ w� nO?uð  «d	c� f�« w	d?²�« ¡UC?I�« —b�√

 U¾?� UNFË W?Šu²H?� W�UÝ— V³�Ð s¹b?ŽUI²�  ô«d?O�œ√

‰u??³MDÝ« …UM ŸËd??A??� b?I??²Mð 5I?ÐU?��« ◊U??³??C�« s�

ÆÊUžËœ—≈ VOÞ Vł— fOzd�« s� ÂuŽb*«

 ô«d??O???�œ_« Ê√ …d??I½√ w?� ÂU??F�« w?Žb*« V²J?� œU??�√Ë

ÆoOI×²�« W�– vKŽ f³(« w� «uF{Ë s¹bŽUI²*«

¨rNÒMÝ V³?�Ð s¹dš¬ 5IÐU?Ý ◊U³{ ¥ nO?uð r²¹ r�Ë

WŁö?¦�« ÂU¹_« w� …d?I½√ WÞdý ÂU?�√ ‰u?¦*« rNM� VKÞ sJ�

ÆWK³I*«

VOÞ Vł— w?	d?²�« f?Ozd�« vŽb??²?Ý« ¨Êu??C??G�« w�Ë

b??I??F� 5�ËR??�?*« —U??³??	Ë t‡‡z«—“Ë f‡?‡K−??� ÊU??žËœ—≈

W?ÒO?U?Hð« ÊQ?AÐ W?�uJ(« n?u*  «œU?I?²½« VI?Ž ŸU?L?²?ł«

ÆËd²½u�

±π≥∂ ÂUŽ w?� cOHM?²�« eÒO?Š XKšœ åËd²½u?�ò WOU?Hð«Ë

v�≈ WO	d?²�« ozUC*« d³Ž sH��« —Ëd� W?	dŠ rOEMð ·bNÐ

WKD*« ‰Ëb�« sHÝ qLAðË ¨tO� UNzU?IÐ …d²�Ë œuÝ_« d×³�«

©UO½U?�Ë—Ë U¹—UGKÐË UO	dðË U?Oł—ułË UO?ÝË—Ë UO½«d	Ë√®

ÆWKD*« dOžË œuÝ_« d×³�« vKŽ

Âu¹ …dI½√ W?O	d?²�« WL?�UF�« w� ÂUF�« w?Žb*« d�√Ë «c¼

‰«dO�œ√ ±∞≥ Á—b�√ ÊUOÐ ÊQ?AÐ oOI% `²HÐ ¨‰Ëô« f�√

U¹U?C?I�« s� œb?F� …œU?Š  «œUI?²½« t?O?� «u?N?ÒłË ¨b?ŽUI?²?�

u¼Ë ¨å UÐö?I½ô« WGKÐ W?NO³?ý WGKÐò U?O	dð w� W?OKš«b�«

Æ…dJM²�� qF�  «œdÐ qÐu U�

…UM ŸËd?A?� ÊËb?ŽU?I?²*« Êu¹d?×?³�« ◊U?³?C�« b?I?²½«Ë

åËd??²½u??�ò W??O??U??Hð« ‰u??Š dz«b�« ‘U??IM?�«Ë ¨‰u?³?MDÝ≈

¨±π≥∂ ÂU??Ž W??�d??³*«Ë ozU??C*« qL??Ž rO?EM²Ð W??�U??)«

vHDB?� W?¹—u?N?L?'« fÝR?� åvDš vK?Žò rN½√ 5L?Ž«“

ÆåW¹—uNL'« ΔœU³� W¹UL(ò „—uðUð√

oOI×?²Ð Î«—u� ¡b³�« -ò t½√ ÂUF�« wŽb?*« ÊUOÐ w� ¡UłË

t?²?	—U?A?� X?9 Íc�« ÊU?O?³�« œ«b?Ž≈ vKŽ 5L?zU?I�« ÊQ?AÐ

W?O?½Ëd?²J�ù« l?«u*« iFÐ vKŽ ≤∞≤±Ø∞¥Ø∞¥ a¹—U??²Ð

X% Ád??A?½ - Íc�«Ë ¨wŽU??L??²??łô« q�«u??²?�« qzU??ÝËË

b¹b??%Ë ¨å‰«d?O?�√ ±∞≥ q?³? s� Ëd??²½u?� Êö??Ž≈ò Ê«uMŽ

d¹b?I?²�« ·bNÐ p�–Ë ¨«Ëb?łË Ê≈ rNÐ 5D³?ðd*« ’U�?ý_«

ÆåWO½u½UI�«  U³KD²*« ¡«œ√Ë

±μ∞ vKŽ ÎUIÐU?Ý i³I�« XI�√ WO	d²�« W?ÞdA�«  Ê√ d	c¹

tK�« `?²??�ò ‡Ð W?K� vKŽ r?N½√ rŽeÐ g?O??'« w� Î«d???BMŽ

Æås�už

w‡?‡‡?‡ÐU‡?‡‡?‡‡‡?‡‡?¼—≈ Âu????−‡?‡‡‡?‡‡?¼ ◊U????³????Š« ∫ U????O????ÝË—

p?Ýœu????????u?K?�?????????O????????� W?‡?‡?‡?M‡?‡?‡?‡?‡?‡?¹b????????� w?

s�_« d�UMŽ WL?łUN* bF²?�¹ ÊU	Ë ¨ÂUŽ oŠ

 ULEM* W?�bš ¨WHÝU?M�«  «u³F�« Â«b�?²ÝUÐ

ÆåWO�Ëœ WOÐU¼—≈

 «Ëœ√ vKŽ W???O??ÝËd�« W?Þd??A�«  d???¦??ŽË

¨ «d?−?H?²?�Ë W?H?ÝU½ …u?³?Ž lM?B�  U½uJ�Ë

Æt²�U≈ dI� w� »U¼—ù« vKŽ i¹d×²K� œ«u�Ë

’U??�??ý√ ≥ v?KŽ U??C¹√ i³??I?�« - U??L??	

W??ö??Ž vKŽ W??O??ÝËd�« W??O?�M?'« ÊuKL??×¹

rŽœ w?� 5Þ—u????²???�Ë ¨w?ÐU¼—ù« d????BMF?�UÐ

ÆU¹—uÝ w� WOÐU¼—ù«  ULOEM²�«

s� w?ÝËd�« w�«—b???H�« s�_« “U???N??ł s?J9

d?BMŽ v?KŽ i³?I�«Ë wÐU¼—≈ Âu??−¼ ◊U?³?Š√

WÞd??A?K� e??	d??� ·«b???N??²??Ý« Âe??²???F¹ ÊU??	

WM¹b??� w?� lMB�« W¹Ëb¹ q?ÐUM Â«b??�??²??ÝUÐ

Æ‰uÐËd�U²Ý WFÞUI0 pÝœu�uK�O	

t½≈ ÊU??OÐ w?� w�«—b??H�« s�_« “U??N??ł ‰U??Ë

…—«“ËË oO???I??×???²�« W?M' l� qL???F�UÐ s?J9

W?FÞU?I0 wÐU¼—≈ qL?Ž ◊U?³?Š≈ s� ¨W?OKš«b�«

sÞ«u??� vK?Ž i³??I�« ¡U??I�≈Ë ¨‰uÐËd??�U??²??Ý

rz«d−Ð U?IÐUÝ s¹œ√ ¨±ππ∂ b?O�«u� s� wÝË—
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الثلثاء  6  نيسان 2021

ــة« ــ ــاولـ ــ ــطـ ــ ــرة الـ ــ ــكـ ــ ــي لـ ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ »الـــــــيـــــــوم الـ
ــة ــب ــع ــل ــاد ال ــ ــحـ ــ ــة اتـ ــ ــاي ــ ــرع ــ ــوم ب ــ ــيـ ــ يــــقــــام الـ

تتواصــل التحضــرات القامــة »اليوم 
العاملي لكــرة الطاولة« اليــوم الثالثاء يف 
  Arcencielالتابع لجمعية Circenciel  مركز
ألوان جي  النهر، مبنى »اشــكال  )كورنيش 
.اف«، مقابل »اميبكس«( بني الساعة الثانية 
بعد الظهر حتى الســاعة الســابعة مساء 

برعاية  اتحاد كرة الطاولة. 
رياضية  فاعليــات  اللعبة  اتحــاد  ودعا 
رسمية واهلية ورجال الصحافة اىل حضور 
الحدث الذي يقام يف عــدد كبر من الدول 
يف مختلف أنحــاء العامل بعدما حّدد االتحاد 
الدويل للعبة تاريخ 6 نيسان القامة »اليوم 

العاملي لكرة الطاولة«. 
يشار اىل ان فريق عمل »اليوم العاملي لكرة 
الطاولة« يضم خمسة وجوه انثوية متارسن 
لعبة كــرة الطاولة وهن : عضو االتحاد ريتا 
بصيبص،  ميساء  للحدث  املرّوجة  بصيبص، 
ليز الحاج نقوال، ماريا صادق وميشلني حنا.

ويف الربنامج كلمة لرئيس االتحاد جورج 
كوبيل وكلمة رئيسArcenciel  األب انطوان 
عســاف اىل جانب عروض شّيقة يف اللعبة 
لعــدد مــن الحارضين مبشــاركة عدد من 
بطالت لبنان لفئة تحت الـ 21 ســنة وسط 
اجراءات صارمة للوقاية من وباء »كورونا« 

سيتخذها املنظمون.

واوضــح رئيــس االتحاد اللبنــاين لكرة 

الطاولة جورج كوبيل ان كافة الرتتيبات قد 

اتخذت النجاح هذا االستحقاق الهام  من قبل 

املنظمني ومن قبل الجهة املضيفة.

بوسرت »اليوم العاملي لكرة الطاولة«

ــة لــــــــبــــــــنــــــــان لـــــــلـــــــمـــــــبـــــــارزة ــ ــ ــثـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ
ــيــن ــاشــئ ــن ــة الـــعـــالـــم لـــأشـــبـــال وال ــول ــط الــــى ب

الحاج يتوسط رعيدي وسعد

فريق انرت ميالن

غادرت صباح أمس االثنني 
املرصيــة  العاصمــة  اىل 
منتخب  بعثــة  القاهــرة 
للمشــاركة  للمبارزة  لبنان 
يف بطولة العامل لألشــبال 
التي  املبارزة  يف  والناشئني 
تقام من 5 لغاية 11 نيسان 

الجاري.
البعثــة مؤلفة من العب 
مصطفى  التعاضــد  نادي 
الحاج بطل لبنان يف سالح 
سنة   20( للناشئني  الشيش 
مدربه  ويرافقه  دون(،  وما 

سهيل ســعد، فيام يرأس الوفد عضو الهيئة 
اللبناين للمبــارزة ربيع  االدارية لالتحــاد 

رعيدي.
مصطفى الحاج، البالغ من العمر 15 سنة، 
الشيش ملا دون  سيشارك يف فئتي ســالح 
الـ17 وملا دون الـ20 سنة، وهو وعىل الرغم 

من صعوبة التدّرب خالل العام الفائت نظراً 

لتفيش وباء »كورونا« يف لبنان، يهدف اىل 

تحقيق نتائج مميزة ورفع اسم لبنان عالياً.

هذا و متنى كل من رئيــس االتحاد جهاد 

للمبارزة  اللبناين  االتحاد  ســالمة  واعضاء 

التوفيق والسالمة للوفد يف  بطولة العامل.

مر عيــد الفصح هذا العام 
حيث  ميالن،  إلنرت  استثنائيا 
يأيت بعد اليــوم الذي اقرتب 
فيه من حســم لقب الدوري 
 11 يف  مــرة  ألول  اإليطايل 

عاما.
سلســلة  إنــرت  ومــدد 
انتصاراتــه إىل 9 مباريــات 
بتغلبه عىل بولونيا الســبت، 
منافســيه  نتائج  جاءت  كام 
تعــادل  بعــد  صالحــه  يف 
ويوفنتوس  ميــالن  غرمييه 
عىل  وتورينو  سامبدوريا  مع 

الرتتيب.
وبهذه النتيجة يتصدر فريق املدرب أنطونيو 
كونتي املســابقة بفارق 8 نقــاط عن ميالن 
ويستطيع تعزيز هذا التفوق إىل 11 نقطة إذا 
انترص عىل ساســولو يف مباراة مؤجلة غداً 

األربعاء.
وأصبحت وسائل اإلعالم اإليطالية عىل يقني 
من إنهاء إنرت سيطرة يوفنتوس عىل اللقب يف 

آخر 9 أعوام وحصد لقبه األول منذ 2010.
وجاء عنوان صحيفة كوريري ديلو سبورت 
»لــن يلحقوا بــك«، فيام وصفــت صحيفة 
الســتامبا اللقب بأنه أصبح عىل »بعد خطوة 

واحدة«.

{ سجل قيايس {

وكام أشــارت وســائل اإلعالم فمن الصعب 
أن يلحق أي منافس بإنرت الذي انترص يف تســع 
مباريات متتالية يف الدوري ألول مرة منذ 2007.

واحتاج فريق املدرب كونتي إىل الوصول إىل 
البطولة من غرميه  الجولة 22 النتزاع صدارة 
ميــالن ومنذ ذلــك الحني زاد الفــارق وأحرز 
الفريق 21 هدفا واهتزت شــباكه ثالث مرات 

فقط يف انتصاراته التسعة.
واستفاد إنرت من الفرتة اإلضافية لالستعداد 
يف ظل مشــاركة منافســيه يف أوروبا بعد 
بدوري  املجموعات  املخيب مــن دور  خروجه 

أبطال أوروبا يف كانون األول.

وجاء رد كونتي متوقعا عىل أن إنرت بات هو 
من سيحدد هوية البطل.

{ املربع الذهبي {
وتعززت آمال إنرت يف اللقب بعد انهيار ميالن 

ويوفنتوس وهام من كانا األقرب ملنافسته.
ليتعادال  الســبت  تأخرهام  الفريقان  وقلب 
واكتفى ميالن بفوزين يف آخر خمس مباريات 
يف الدوري فيام حصد يوفنتوس نقطة واحدة 
مــن مواجهتــي بنيفنتو وتورينــو املهددين 

بالهبوط.
وبعد إهــدار النقاط زادت الشــكوك حول 
إمكانية إنهــاء الفريقني املوســم يف املربع 

الذهبي والتأهل إىل دوري األبطال.
أتاالنتا ونابويل والتسيو  انتصارات  وجاءت 
الرتتيب،  ثــاين  ميالن  مع  الفــارق  ليتقلص 
ويســتطيع التسيو ســادس الرتتيب تقليص 
الفارق إىل خمس نقــاط مع ميالن إذا انترص 

يف مباراته املؤجلة أمام تورينو.
وتغلــب أتاالنتا عــىل أودينيــزي ليجتاز 
يوفنتوس ويصبح يف املركــز الثالث، ورمبا 
يخــرج فريق املدرب أندريــا برلو من املربع 

الذهبي إذا خرس أمام نابويل غداً األربعاء.
سيكون  األبطال  لدوري  التأهل  يف  والفشل 
مبثابة كارثة ليوفنتوس الذي حصد آخر تسعة 
ألقاب يف الــدوري لكنه أمر ميكن حدوثه يف 

موسم مثر يقرتب من نهايته.

ــب الـــكـــالـــتـــشـــيـــو الـــغـــائـــب ــقـ ــس لـ ــ ــام ــ ــر ي ــ ــت ــ إن

الــنــهــائــي ـــع  ــ ربـ الــــــــدور  ذهـــــــاب   - الــــقــــدم  ــرة  ــ كــ فــــي  أوروبــــــــــا  أبــــطــــال  دوري 
دورتـــمـــونـــد ــا  ــ ــي ــوروســ ــ ب  - ســـيـــتـــي  ــان  ــ ــ ومـ ــول  ــربـ ــفـ ــيـ لـ  - مــــدريــــد  ــال  ــ ــ ريـ  : الــــيــــوم 

من مواجهة نهايئ نسخة عام 2018 بني ريال مدريد وليفربول

ستسيطر ذكريات نهايئ دوري أبطال أوروبا 
عام 2018 بــني ريال مدريــد وليفربول عىل 
العمالقني عندما يلتقيان اليوم الثالثاء يف إطار 
ذهاب ربع نهايئ النسخة الحالية من البطولة.

املبــارزة األخرة بني ريــال مدريد  وانتهت 
اإلسباين وليفربول اإلنكليزي يف نهايئ دوري 
أبطال أوروبا 2018 بإصابة قويّة لنجم الثاين 
فادحني  وخطأين  بكتفه  صالح  محمد  املرصي 
من حارســه األملاين لوريس كاريوس، منحت 
الفريق املليك لقبــه القيايس الثالث عرش يف 

املسابقة القارية األوىل.
لكن تلــك املباراة يف العاصمــة األوكرانية 
كييف والتي حســمها ريال مدريد 3-1 بهدف 
مــن الفرنيس كريم بنزميــة وثنائية للويلزي 

غاريث بايل، شــكّلت بداية صفحة مجيدة لليفربول 
الذي يتواجه مجدداً مع ريال الثالثاء يف مدريد ضمن 

ذهاب ربع نهايئ دوري األبطال.
أُزيح كاريوس جانبا لحســاب الربازييل أليســون 
بيكر الذي أصبح أغىل حارس مرمى يف العامل، فقاد 
الفريق األحمر يف 2019 إىل تتويج قاري عىل حساب 

مواطنه توتنهام.
وصحيح ان ليفربول حقق إنجــازاً كبراً بتتويجه 
القاري السادس، بينها تتويج يف 1981 عىل حساب 
ريــال مدريد بهدف ألن كينيــدي، إال ان طعم الدوري 
اإلنكليزي يف 2020 كان ألــّذ لالعبي املدرب األملاين 
يورغن كلوب، وذلك بعد طالق بينهام دام ثالثة عقود.

تراجع كبر لليفربول
صعود ليفربول إىل القمة، قابله نزول موجع هذه 
الســنة، حيث يقاتل لحصد مركز بني األربعة االوائل 
يف »برمير ليغ« يؤهله إىل دوري األبطال املوســم 

املقبل.
تحّولــت قلعته »أنفيلد« إىل جــرس عبور لألندية 
الزائرة، يف ظــّل حظر جامهره املتفانية، بســبب 
فروس كورونا، إىل سلسلة إصابات طويلة تقّدمها 

قلب دفاعه الهولندي فرجيل فان دايك. 
الئحة إصابات ضّمت أمثال قائد وســطه جوردان 
املدافعني جو غوميز والكامروين جويل  هندرسون، 
ماتيب الذين سيغيبون عن مواجهتي ريال ورمبا حتى 

نهاية املوسم.
بعد نحو أربع ســنوات من تجّنبه أية خسارة يف 
عقر داره، ســقط ليفربول ســت مرات تواليا للمرة 

األوىل يف تاريخ النادي العريق.
تياغو  الوسط اإلســباين  وكان اســتقدام العبي 
ألكانتــارا والربتغــايل ديوغو جوتــا، مصمَّام لبناء 
الفريق من موقــع قوة، لكن حتى هذا الثنايئ تعرّض 

لإلصابة وغاب لفرتات طويلة.
برغم كل ذلك، ال يــزال الوقت متاحا أمام »الُحمر« 
لتعويض ما فاتهم. حققوا الســبت فوزاً عزيزاً عىل 
أرســنال 3-صفر يف الدوري، واألهم انهم قّدموا أداًء 

هو األفضل لهم يف 2021.
عاد جوتا إىل املســتطيل األخرض ومارس هوايته 
املفّضلة بالتســجيل، فهّز الشباك ست مرات يف آخر 
أربع مباريــات مع ليفربول ومنتخــب الربتغال. بدأ 
تياغو يجد إيقاعه أيضــاً، إىل جانب العائد إىل خط 
الوســط الربازييل فابينيو، وذلك بعد أشهر أمضاها 

يغلق ثغرات دفاعية خلّفتها اإلصابات.
ريال والبحث عن بديل رونالدو

يف املقابل، كان ريال مدريد سيجد الفرصة متاحة 
لالســتفادة من ورطة ليفربول، لــوال مروره بدوره 

بفرتة مضطربة هذا املوسم.
منذ احرازه لقبه الثالث توالياً يف دوري االبطال عام 
2018، تعطّلت محركات تشكيلة الفريق األبيض وعّوض 

جزئياً بإحراز لقب الدوري املحيل املوسم املايض.
بعد رحيل نجمــه الخارق الربتغايل كريســتيانو 
رونالــدو إىل يوفنتوس اإليطايل، حــاول تعويضه 
البلجييك غرق  بإدين هازار بصفقــة كبرة، لكــن 
مبستنقع اإلصابات لتتعرث عملية إعادة بناء تشكيلة 

املدرب الفرنيس زين الدين زيدان.
وفيام كان زيدان وفيا لتشــكيلة بدأت تتقّدم يف 
العمر، تأثر النادي أيضاً برتاجع ميزانيته جراء األزمة 

املستفحلة التي فرضتها تداعيات فروس كورونا.
لكــن أية صفقة مــن طراز اســتقدام املهاجمني 
الفرنيس كيليان مبايب أو الرنويجي إرلينغ هاالند، قد 

تعيد ريال رسيعا إىل خارطة املنافسات.
حتى ذلك الوقت، يعّول زيدان عىل حرســه القديم 
املؤلف من الكروايت لــوكا مودريتش، األملاين طوين 

كروس وبنزمية.
لكن اللقاء لن يتجّدد بني سرجيو راموس واملرصي 
صالح الذي دفع مثن تدخل عنيف لقلب الدفاع، حرمه 
نظرياً من املشــاركة بفعالية يف مونديال روســيا 
2018. سيغيب املخرضم راموس عن املواجهة يف ظل 

اصابته بربلة ساقه.
ويعّول ريال عىل خربته الهائلة يف املسابقة، حيث 
ينجــح يف تحويل املباريات يف مصلحته حتى عندما 
يكون بعيدا عن مســتوياته. لكن ليفربول بدوره بدأ 
يســتعيد توازنه، إذ حقق أمام أرســنال فوزه الثالث 

تواليا يف الدوري املحيل.
ولن تكون طريق الفائز من هــذه املواجهة بالغة 
الصعوبة نحو الدور نصــف النهايئ، إذ يلتقي الفائز 

بني تشيليس اإلنكليزي وبورتو الربتغايل.
رقم مميز يحفز ريال مدريد

ويضــع ريال مدريــد نصب عينيــه عندما يدخل 
اختباره الصعب أمام ليفربول، الحفاظ عىل ســجله 
الذهبي يف هذا الدور، وهو عدم السقوط يف كل مرة 
يتأهل إليه عىل مدار 17 عاما منذ 2004، حينام خرج 

عىل عىل يد موناكو الفرنيس.
وكانت تلك املرة يف موسم )2003-04(، حيث وجد 
الفرنيس زين الدين زيدان، املدير الفني الحايل للريال 
وكان حينها العبا بالفريق، وزمالئه أنفســهم خارج 
التسجيل خارج األرض، بعد نهاية  البطولة بأفضلية 

مواجهتي الذهاب واإلياب بالتعادل ) )5-5.

ومتكن كل فريق من الفوز عىل ملعبه، حيث 
حسم املرينغي مواجهة الذهاب يف )سانتياغو 
برنابيو( بنتيجة )4-2(، وسجل حينها »صديق 
الســابقني  املليك  الفريق  األمس« وأحد نجوم 
فرنانــدو مورينتيــس الهدف الثــاين للفريق 

الفرنيس.
بينام دانت األفضلية يف اإلياب لفريق اإلمارة 
الفرنســية عىل ملعبه )لويس الثاين( بنتيجة 
أيضا من  )3-1(، ومتكن خاللهــا مورينتيس 
هز شباك الريال، وأكمل بعدها موناكو طريقه 
نحو النهايئ قبل أن يصطدم ببورتو الربتغايل، 
بثالثية  ويسقط  مورينيو،  جوزيه  قيادة  تحت 

نظيفة.
وظــل بعدها صاحــب املقــام الرفيع يف 
»التشامبيونز ليغ« برصيد 13 لقبا عاجزا عن تخطي 
عقبة مثن النهايئ لســت ســنوات، حتى أتت اإلدارة 
الــذي متكن من قيادة  بالربتغايل جوزيه مورينيو، 
الفريق لتخطي عقبة هذا الــدور، ولكنه ظل عاجزا 
أيضا عن رفع »الكأس ذات األذنني«، عىل مدار املواسم 
الثالث التي جلس فيها عىل مقعد املدير الفني املليك  

.)13-2010(
وخالل الثالث مرات، نجح املرينغي يف عبور دور 
الثامنية أمــام توتنهام هوتســرب اإلنكليزي وأبويل 

القربيص وأخرا غلطة رساي الرتيك عىل الرتتيب.
اســتمرت سلســلة النتائج اإليجابيــة للعمالق 
اإلســباين يف ربع النهايئ حتى بعد رحيل مورينيو 
وقدوم اإليطايل كارلو أنشــيلويت، الذي نجح يف أول 
محاولــة يف قيادة الفريق نحو نصــف النهايئ، بل 
التتويج بلقب »العارشة« الذي تأخر  والعودة ملنصات 

12 عاما.
تواصلــت الهيمنــة املدريدية بعد ذلــك يف هذا 
الدور عىل مدار 4 ســنوات متتالية، منها مرة اكتفى 
فيها الفريق ببلوغ نصف النهــايئ )2014-15( مع 
أنشيلويت، قبل أن يجلس زيدان عىل مقعد املدير الفني 
ويطرق التاريخ من أوســع أبوابه بالتتويج باللقب 3 

مرات متتالية  )2018-2016(.
وها هو الريال عىل موعد مع فرصة جديدة للتأكيد 
عىل هيمنته يف كل مرة يبلــغ فيها هذا الدور عندما 
اإلنكليزي، حيث  ليفربــول  البطل يف 2019،  يواجه 
ســتقام مباراة الذهــاب اليوم الثالثــاء عىل ملعب 
ألفريدو دي ستيفانو، بينام سيحتضن ملعب )أنفيلد 

رود( مواجهة اإلياب يف 14 من نفس الشهر.

{ سيتي - دورمتوند {

ويف املباراة الثانية، ســيحاول مانشســرت سيتي 
االنكليــزي الذي سيســتقبل بوروســيا دورمتوند 
األملاين، فك عقــدة ربع النهايئ الــذي أصبح ميثل 
سوراً عالياً للفريق اإلنكليزي ومل يتجاوزه سوى مرة 
واحدة موسم 2015-2016 تحت إمرة املدرب مانويل 
النهــايئ، حيث تعرض  بيليغريني حني بلــغ نصف 

لإلقصاء عىل يد ريال مدريد.
ويواجــه الفريق الذي يقوده حاليــاً املدرب بيب 
غوارديوال هذا الوضع منذ 4 سنوات دون تجاوز دور 
الثامنية، لكنه يعد اآلن من أقرب املرشــحني للقب 
يف هذا املوسم، الذي يتصدر فيه الدوري اإلنكليزي 
املمتاز وبفارق شاسع عن أقرب مالحقيه مانشسرت 

يونايتد.

ــب الــــــــدوري ــ ــق ــ ــى ل ــ ــل ــ ــة ع ــ ــس ــ ــاف ــ ــن ــ ــل امل ــعـ ــشـ ــو مـــــدريـــــد تـ ــكـ ــيـ ــتـ ــلـ ــة أتـ ــ ــم ــ ــزي هــ
أدت هزميــة أتلتيكو مدريد، متصــدر الدوري 
أمام إشــبيلية اىل اشعال الرصاع عىل  اإلسباين، 
اللقب بشــكل كبر، حيث أصبــح اللقب مبتناول 
برشــلونة أيضاً، باإلضافة اىل اتلتيكو، بينام ريال 

مدريد ما زال عليه انتظار الهدايا.
وأدت الهزميــة اىل بقــاء أتلتيكــو مدريد يف 
الصدارة بـ66 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد 
الثاين )63 نقطة(، و4 عن برشلونة )62 نقطة(، 
لكن الفريق الكاتالوين ميلــك مباراة أقل، أمام بلد 

الوليد وبإمكانه تقليص الفارق اىل نقطة واحدة.
ومل يعد أتلتيكو مدريد عىل بعد 9 جوالت َمن ميلك 
فرصة حســم اللقب بيده وحيدا، فحتى برشلونة 
ميلك الفرصــة ذاتها، بينام ما زال عىل ريال مدريد 

انتظار تعرث منافسيه وخصوصا جاره املتصدر.
وقبل 3 أشهر فقط كان أتلتيكو مدريد ميلك فارقا 
مهام بلغ 11 نقطة ولقاءات مؤجلة لكن الجوالت 

العرش األخرة كانت نتائجها كارثية لفريق دييغو 
سيميوين.

وفقد أتلتيكو مدريــد يف 10 مباريات أخرة 14 
نقطة بواقع هزميتني و4 تعادالت، فيام فقد ريال 
مدريد 7 نقاط ومل يفقد برشــلونة سوى نقطتني 

ليكون األفضل بني الثاليث املتنافس عىل اللقب.
وتربز بضــع مواجهات يف الجــوالت األخرة 
أولها كالسيكو اإلياب يف مدريد السبت املقبل بني 
ريال مدريد وبرشلونة، والذي سيحدد بشكل كبر 
مصر الفريقني يف الرصاع عىل اللقب، فيام يلتقي 
برشلونة مع أتلتيكو مدريد يف الجولة الـ35 عىل 

ملعب »كامب نو«.
وباإلضافة اىل اللقاءين الكبرين فهناك لقاءات 
قوية تنتظر الثاليث، حيث ســيواجه ريال مدريد 
كال من إشــبيلية وأتلتيك بلباو وفياريال ويواجه 
برشلونة كاّل من فياريال وفالنسيا وأتلتيكو مدريد 

يواجه أتلتيك بلباو وريال سوسييداد.
ويبقى حســم اللقب بيد الثنايئ أتلتيكو مدريد 
وبرشلونة، حيث يحتاج املتصدر الحايل للفوز يف 
8 لقاءات قادمة والتعادل مع برشلونة يف »كامب 
نو« لحسم اللقب ويحتاج رفقاء مييس للفوز بـ10 

لقاءات متبقية لحسم اللقب.
ويحتاج ريال مدريد اىل الفوز بـ9 لقاءات مقبلة 
وانتظار خســارة أتلتيكو مدريد لـــ3 نقاط عىل 
األقل لكون املواجهات املبارشة مع جاره تصب يف 

مصلحته.
الحايل متفرغا  املتصــدر  أتلتيكو مدريد  ويبقى 
فقط للمنافســة يف الدوري، فيام ينتظر برشلونة 
نهايئ كأس امللك أمام أتلتيك بلباو، الســبت املقبل، 
وريال مدريد ما زال الفريق اإلســباين الوحيد يف 
دوري أبطــال أوروبا وســيواجه ليفربول يف ربع 
النهايئ ذهابا، اليوم الثالثاء، وإيابا األسبوع املقبل.

ــرز ــ ــك ــ ــي ــ ــس أمــــــــــــام ل ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــرز يــــحــــســــم ديــــــــربــــــــي لــــــــــوس أنـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ كـ
انتهى ديريب مدينة لــوس أنجليس لصالح كليربز 
الفائز عىل حامــل اللقب ليكرز 104 - 86، فيام ألحق 
الثانية تواليا بضيفه بروكلني  شيكاغو بولز الخسارة 
نتس ثاين املنطقة الرشقية مــن دون نجمه جيمس 
هــاردن 115-107، يف دوري كرة الســلة األمريك 

للمحرتفني.
يف لوس أنجليس وعىل ملعب »ســتايبلس سنرت« 
خلف أبــواب موصدة أمام الجامهــر، انتهى ديريب 
املدينة بفوز كليربز عىل ليكرز املفتقد لجهود الثاليث 
الكاحل  »امللك« ليربون جيمس بســبب إصابــة يف 
األمين، أنتوين ديفيس )ربلة الســاق ووتر العرقوب( 

والوافد الجديد أندري دروموند )أصبع القدم(. 
ومل يشــكّل ليكــرز عبئا كبرا عــىل كليربز الذي 
أنهي سلســلة من خســارتني توالياً للعودة إىل سكة 
االنتصارات وتعزيز مركزه الثالث يف املنطقة الغربية 

بفوزه الـ 33 مقابل 18 هزمية.
وتألق يف صفــوف الفائز كاوهــي لينارد مع 19 
نقطة و10 متابعات و8 متريرات حاسمة، وأضاف بول 
جورج 16 و7 متابعــات. فيام كان ماركوس موريس 

أبرز املسجلني يف الفريق مع 22 نقطة و7 متابعات.
وأضاف لــويك كينارد 15 نقطة مــن عىل مقاعد 
البدالء، فيام اســتهل القادم الجديــد العب االرتكاز 
راجون روندو مبارياته مع كليربز بخوضه 13 دقيقة.

{كنا االفضل بدنياً وفزنا بالرصاعات{

وقال مدرب كليــربز تايرون لو »كنــا رائعني من 
إيقاعنا باكراً. كنا االفضل  الدفاعية، وفرضنا  الناحية 

بدنيا وفزنا بالرصاعات«.
كام أبــدى لو رضاه عام قدمه روندو يف وقت قليل 
وقال »ســيكون مفيدا لنا عىل املــدى الطويل. يجعل 

املباراة أسهل ومن الجيد رؤيته يف امللعب«.
يف املقابل، كان اإلســباين مارك غاســول مع 11 
نقطة األســايس الوحيــد الذي تخطــى حاجز الـ 

10 نقاط لفريــق ليكرز، فيــام كان العب االحتياط 
مونرتيزل هاريل أفضل املســجلني مع 19 نقطة، من 
دون أن يجّنب الخسارة السادسة لفريقه يف مبارياته 

الـ 11 االخرة.
وخرس ماركيف الذي بدأ املباراة اساســيا بقميص 
ليكرز أمام شــقيقه التوأم ماركوس مع كليربز، من 

دون أن يتمكن من تسجيل أكرث من 9 نقاط. 
وعن كليربز قــال مدرب ليكرز فرانــك فوغل »مل 
نتمكن مــن التعامل مع الضغــط الدفاعي«، مضيفاً 
»خضنا أمســية صعبة من ناحية التسديدات. خرسنا 
الكثر من التســديدات عىل السلة والكرات الحاسمة 

و21 تسديدة«.
وأنهت خســارة األحد، املباراة األخرة لليكرز عىل 
أرضه قبل أن يســتهل سلســلة من خمس مباريات 
خارجها ســتبدأ أمام تورونتو رابتورز الذي ســحق 
غولدن ســتايت ووريرز بفــارق 53 نقطة يف الفوز 

150-77 الجمعة. 
وُمني ليكرز بخســارته الـــ 19 جعلته يتخىل عن 
املركز الرابع يف املنطقة الغربية لصالح دنفر ناغتس 

الفائز عىل أورالندو ماجيك 119 - 109. 

{ بولز يعزز فرصه

بالتأهل للـ »بالي اوف« {

ويف املبــاراة الثانية، حاول نتس قلب الطاولة عىل 
بولــز بعدما تأخر بفارق 17 نقطــة يف الربع الرابع 
األخر، إال أن املهمة كانت شــاقة بالرغم من الجهود 
التي بذلها كايري إيرفينغ بتســجيله 24 نقطة و15 
متريرة حاســمة هــي األعىل له هذا املوســم، إالّ أن 
البعض عاب عليه قلة دقته يف التســديدات )12 من 

.)27
ويف ظل غيــاب هاردن أفضــل الالعبني يف نتس 
بســبب آالم يف أوتار الركبة اليمنى وكيفت دورانت، 

ســاهم الوافدان الجديدان املخرضمان باليك غريفني 
والماركوس ألدريدج بإضافة 10 و11 نقطة توالياً.

واجه بولز، اللعب الفردي لضيفه بأســلوب لعب 
جامعي، فســّجل العبوه الخمســة الذين دفع بهم 
املدرب أساســيني عــىل أرض امللعب، ثالثــة أرباع 
النقاط )89( فربز زاك الفني )25 نقطة(، فيام فرض 
منذ  رسيعا  نفسه  فوتشيفيتش  نيكوال  املونتينيغري 
وصوله من أورالندو ماجيك مع 22 نقطة إىل جانب 

13 متابعة.
وحقــق بولز الذي عــزز حظوظه لبلــوغ األدوار 
اإلقصائية »بــالي اوف« فوزه العرشيــن يف املركز 

العارش يف املنطقة الرشقية، مقابل 28 هزمية.
تعزيز  وفوت فيالدلفيا سفنتي ســيكرسز فرصة 
صدارته يف املنطقة الرشقية واالستفادة من خسارة 
أمام ممفيس  املبارش نتس، بسقوطه بدوره  مالحقه 

غريزليز 100 - 116.
ومني سفنتي سيكرسز بخسارته الـ 16 مقابل 34 

فوزا، يف سجل مامثل لنتس.
وتأخر زمالء النجم الكامروين جويل إمبيد الغائب 
للراحة عقب عودته للمالعب بعد فرتة توقف دامت 10 
مباريات بسبب إصابة يف الركبة، 26 نقطة مع نهاية 
الرابع الثالث ومل يظهروا باملستوى املطلوب، باستثناء 

توبياس هاريس صاحب 21 نقطة و8 متابعات.
عند الفريق الفائز، برز جا مورانت مع 8 نقاط و10 
متريرات حاســمة، والليتواين يوناس فاالنتسيوناس 
بتســجيله 16 نقطة والتقاطه 12 متابعة، فيام كان 

أفضل مسجل ديلون بروكس مع 17 نقطة.
وصعد غريزليز للمركز الثامن متســاوياً مع سان 
انتونيو ســبرز )24 فوزا و23 هزمية(، وأمام غولدن 
الثالثة  الذي تعرّض لخسارته  العارش  ستايت ووريرز 
تواليا امام أتالنتــا هوكس 111-117، بالرغم من انه 

استعاد نجمه ستيفن كوري.

ألبرتـــــو مورينو : صاح يمكنه النجاح في إســـــبانيا
يعرف املدافع اإلسباين، ألربتو مورينو، متاما 
ما يعنيه اللعب يف ليفربول، حيث نشــط يف 
صفوف الفريق اإلنكليزي لخمس سنوات، وفاز 
معه بدوري األبطــال، كام خرس آخر أمام ريال 
مدريد، الذي يواجه الريدز مجددا، اليوم الثالثاء، 

يف ذهاب ربع نهايئ البطولة.
وعــن عودته إىل املالعب، بعد 6 أشــهر من 
تعرضه إلصابــة يف الركبة، قال الظهر األيرس 
الحايل لفياريال، إنه »شعور رائع ال يصدق، بعد 

هذا الوقت الطويل من املعاناة من اإلصابة«.
روبرتو  الربازيــيل  باملهاجم  وعن عالقتــه 
فرمينو، قال »يف مقابالت أخرى، سئلت عمن 
ســتبقى عالقتي به من بني ثاليث الهجوم؟ أنا 

دامئا أقول فرمينو، مدى الحياة«.
وأردف »إنــه مثل بنزميا، لكنــه يف الوقت 
الفريق كثرا، عندما يتعلق األمر  نفسه يساعد 
بالدفاع، واالستالم لاللتفاف والبحث عن صالح 

ومــاين.. يعرف كيف يتحــرك يف جميع أنحاء 
امللعب، لديه هدف هو ›القمة‹.. بالنسبة يل هو 

أفضل مهاجم يف العامل«.
وبخصوص مدى قدرة صالح عىل النجاح يف 
إسبانيا، أجاب مورينو »عالقتي به كانت رائعة، 
لكني ال أعرف أين سيكون مستقبله ... وكالعب 
كرة قــدم، هو هداف ورسيع وقــوي، ويتمتع 

بقدرات عديدة.. إنه العب سيؤدي أينام كان«.
وبالنسبة للمدرب األملاين، يورغن كلوب، قال 
إنه »مدرب رائع، بالنسبة يل، إىل جانب إميري، 

هام أفضل مدربني قابلتهام يف حيايت«.
وأضاف »إنه قريب متاما من الالعبني، وذيك 
للغايــة، فهو يعرف متام متــى يقول الكلامت 
املباريات  ويتابع  لتحفيــزه،  لالعب  الصحيحة 
ليخرب الفريــق عنها ويــدرس الخصوم.. كام 
أنه يعامل جميع الالعبني بالطريقة نفســها، 

بالنسبة يل هو مدرب قمة«.
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مواكبــــــــة مصريــــــــة للضغــــــــوط الفرنســــــــية والتقــــــــدم غيــــــــر كاف بعــــــــد »لــــــــوالدة« الحكومــــــــة
! فيينــــــــا  تنتظــــــــروا  ال   : تنصــــــــح  وباريــــــــس  والريــــــــاض...  واشــــــــنطن  بوعــــــــود  تشــــــــكيك 
»جنائيــــــــا« يصعــــــــد  وعــــــــون  الحريــــــــري...  ــــــــــ  باســــــــيل  بلقــــــــاء  تســــــــمح  ال  ســــــــلبية  مؤشــــــــرات 

تهديد أي  مواجهة  قادرة على  قواتنا  األردنية:  »األركان«  رئيس 
ــر! ــ ــاألوامـ ــ ــزم بـ ــ ــت ــ ــن أل ــ ــيـــن: ل ــن الـــحـــسـ ــ ــر حـــمـــزة ب ــ ــي ــ األم

ــمـــة املـــــركـــــزيـــــة... وغـــانـــتـــس  ــكـ نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى املـــحـ
ــا الـــــــــى الـــــــحـــــــرب األهــــلــــيــــة ــ ــ ــذن ــ ــ ــأخ ــ ــ يـــــــحـــــــذر: ي

ــا ــركـ ــيـ ــرة مـــــع أمـ ــ ــاش ــ ــب ــ إيـــــــــران تــــرفــــض الـــتـــبـــاحـــث م
ــا ــهــم ــن ــي ــل االتـــــــصـــــــاالت ب ــيـ ــهـ ــسـ ــرض تـ ــ ــعـ ــ وروســــــيــــــا تـ
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

لرئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل اىل باريس غدا،حيث مل 
يشأ مصدر يف السفارة الفرنسية يف بريوت التعليق عىل األنباء 
املتداولة حول الزيارة وترك تأكيد األمر للســلطات يف فرنسا، 
فيام ال تؤرش االجواء بني بيت الوســط ومرينا الشالوحي اىل 
وجود اي احتامل للقاء بني الحريري وباسيل! فهل تنجح باريس 
التــي تواكبها القاهرة بزيارة رئيس دبلوماســيتها اىل بريوت 
يف انتاج تســوية بعد وعود امريكية مشكوك فيها بالتسهيل، 
ووعد ســعودي بالوقوف عىل الحياد؟ ام  سنكون امام جولة 
جديدة من »الكباش« الســيايس املبني عىل نفاق خارجي يريد 
ابقاء لبنان يف دائرة التجاذبات، فيام يشكك كثريون يف نجاح 
الحكومــة املفرتضة يف مواجهة االزمــات املرتاكمة يف ظل 
انعدام الثقة بني رئيس الجمهورية والرئيس املكلف املشــكوك 
يف قدرتهــام عىل انقاذ ما ميكن انقاذه يف حال نجاح »زواج 

االكراه« بينهام!   

{ ملاذا تحرك الفرنسيون؟ {
ويف هذا السياق، ابلغ الفرنسيون القيادات اللبنانية ان االدارة 
االمريكيــة الجديدة منحت الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون 
»الضوء االخر« الستئناف جهوده للتوصل اىل تسوية داخلية 
لبنانية تســاعد يف ايقــاف التدهور الحاصل يف البالد، بعدما 
عملت ادارة الرئيس دونالد ترامب عىل عرقلة الجهود الفرنسية 
خالل االشهر املنرصمة، دون ان يتم ايضاح الهامش املتاح من 
قبل واشــنطن لباريس ومدى التسامح يف مسألة التعامل مع 
وجــود حزب الله عىل نحو غري مبارش يف الحكومة الجديدة.

ووفقا الوساط دبلوماسية، مل يكن رهان باريس عىل انتخاب 
جو بايدن رئيســاً للواليات املتحدة يف مكانه، النهم اكتشفوا 
بان األزمة اللبنانية ليســت أولوية عــىل جدول أعامل اإلدارة 
األمريكية الدميوقراطية، لكنها بعد وقت طويل من الالمباالة، 
واالنتظار حصلت عىل موقف يفيد بانها  مل تعد تعارض التدخل 

الفرنيس الدارة عملية انقاذية.

 {اختبار املوقف االمرييك{
ولهذا يريد الفرنسيون وضع املوقف االمرييك املستجد تحت 
االختبار، ويســعون لدى االطراف اللبنانية لتقديم التسهيالت 
لفرض امر واقع ميكن تســويقه لدى االمريكيني، وكذلك لدى 
الســعوديني، حيث علم يف هذا الســياق ان االتصال بني االمري 
محمد بن ســلامن والرئيس الفرنيس مل يصل اىل نتيجة لجهة 
عودة اململكة العربية السعودية اىل سابق تدخلها عىل الساحة 
اللبنانية، بعد رفض اململكة دعم رئيس الحكومة املكلف ســعد 
الحريري يف مهمته الســباب تتعلق »بشخصه«، لكن الرياض 
ابدت استعدادها لعدم عرقلة املساعي الفرنسية اذا ما ادت اىل 
تســوية مرحلية متنع انفجار الوضع الداخيل الذي يحذر منه 
الفرنســيون يف اتصاالتهم مع كل القوى املؤثرة عىل الساحة 

اللبنانية.

{ النصائح الفرنسية {
ووفقا للمعلومات، نصحت باريس املسؤولني اللبنانيني بعدم 
الرهان عىل نتائج املفاوضات غري املبارشة بني الواليات املتحدة 
األمريكيــة وإيران حول امللف النــووي يف فيينا اليوم، الن ما 
يحصــل مجرد بداية غري مضمونة يف طريق قد يكون طويال 
وشــاقا بني واشنطن وطهران. وكان وزير الخارجية الفرنيس 
جان ايــف لودريان واضحا يف اتصالــه االخري من القيادات 
اللبنانية حيال حصول فرنسا عىل تاكيدات ايرانية بعدم وجود 
اي ربط بني امللف النووي االيراين ومسألة تشكيل حكومة يف 
لبنان، فطهران كام ابلغه وزير الخارجية االيرانية ال ترى مفيدا 
استخدام »الورقة« اللبنانية يف اي عملية تفاوض الن امللفات 
ليست متصلة اصال، وال تدخل ايراين يف الشؤون اللبنانية حيث 
ميلــك حزب الله قرارا مســتقال مبنيا عىل مصالحه الوطنية، 
وقــد اثبتت التطورات واالحداث مؤخرا انه ليس الجهة املعرقلة 

لتاليف الحكومة الجديدة.
ويف هذا االطار، تضغط باريس وهي تضع القيادات اللبنانية 

امام مسؤولياتها من جديد وتعتقد انها امنت هذه املرة »املظلة« 
االقليميــة والدولية ملبادرتها عرب تشــكيل حكومة مهمة، ال 
»ثلــث معطل« فيها الحــد، ومل تعد تتوقف كثريا عند حجمها، 
او هوية الجهات التي ستســمي هؤالء الوزراء بعدما اقتنعت 
بعدم قدرة الرئيس املكلف ســعد الحريري عىل ترؤس حكومة 
تشبه »مجلس ادارة« رشكة، واملهم االن مغادرة مربع الرشوط 
املتبادلة الســتعادة ثقة اللبنانيني واملجتمــع الدويل لتامني 

املساعدات املطلوبة لوقف انهيار البالد..

{ ماذا وراء التحرك املرصي؟ {
يف هــذا الوقــت ترتقــب االوســاط السياســية طبيعة 
التحــرك الدبلومــايس املرصي، يف ظل زيــارة مرتقبة لوزير 
الخارجية  املرصي سامح شكري اىل لبنان غدا األربعاء حامالً 
رســالة من الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس اىل الرئيس 
ميشــال عون. ووفقا الوســاط مطلعة فان شكري قد يزور 
باريس قبل بريوت لتنســيق املواقف حيث تعمل القاهرة عىل 
»ملء« الفراغ الســعودي عىل الساحة اللبنانية، بالتنسيق مع 
باريــس، وتحركها ليس جديدا، وهي تســعى ملواكبة التحرك 
الفرنــيس وتامني الغطــاء العريب لتذليــل العقبات من أمام 
والدة الحكومة، وقد مهد الســفري املــرصي يف بريوت لهذه 
الزيارة، ومن املفرتض ان يلتقي شــكري لهذه الغاية مع عدد 
من الشــخصّيات اللبنانّية من بينها رئيس مجلس النواب نبيه 
بري والرئيس املكلّف سعد الحريري.كام يصل اىل بريوت األمني 
العام املســاعد لجامعة الدول العربية السفري حسام زيك يوم 
الخميس، وقد بحث رئيس حكومة ترصيف األعامل  حســان 

دياب، مع السفري عبد الرحمن الصلح، يف تحضريات الزيارة.

{ عالمات استفهام وتعقيدات! {
لكن الالفت حتى االن، براي اوساط سياسية بارزة، ان حجم 
الضغوط الفرنســية املبنية عىل مناخ امرييك- ســعودي اقل 
تشددا مع االزمة اللبنانية، مل يلق التجاوب املطلوب محليا، ما 
يطرح اكرث من عالمة اســتفهام حول االستنتاجات الفرنسية 
ومــدى مطابقتها للوقائع خصوصا ان احدا ال ميكنه التصديق 
ان غيــاب االتصاالت الداخلية ســببها عطلة عيد الفصح، ولو 
كان مثــة  جدية يف املوقفني الدويل واالقليمي ملا كان الرئيس 
املكلف ســافر اىل خــارج البالد، ويبدو انــه ينتظر ضامنات 
معينــة يك يتحرك نحو التاليف بعيدا عن املناكفات واملهاترات 
»السخيفة« مع بعبدا حول »الثلث الضامن« الذي ميلكه الرئيس 
مع حلفائه يف اي تشكيلة حكومية. لكن تذرع الحريري بعدم 
تبلغه رسميا من دوائر القرص الجمهوري املوافقة النهائية عىل 
التخــيل عن »الثلث املعطل«، للعــودة اىل البالد، وعدم اعالنه 
رسميا املوافقة عىل توسيع الحكومة اىل 24 وزيرا، يطرح اكرث 
من عالمة اســتفهام حول الجدية يف التعامل مع التحذيرات 
الفرنســية، وكذلك مع املوقف االمرييك الذي سيكون حاسام 
بالنسبة للرئيس املكلف، فهل ما تبلغه الفرنسيون مل يصل بعد 
اىل مســامع الحريري؟ ام ان السفرية االمريكية دورويث شيا 
تنتظر عودته اىل بريوت البالغه باملســتجدات؟ االجوبة خالل 

الساعات املقبلة

{ الحريري مل يتصل بعون لتهنئته! {  
وتحذر تلك االوساط من »شياطني« التفاصيل الن االتفاق ان 
حصــل عىل حكومة ال24 وزيرا، لن يحررها من املطبات، ومن 
املؤرشات الســلبية ان الرئيس املكلف مل يكلف نفسه االتصال 
برئيس الجمهورية لتهنئتــه بعيد الفصح،اما االختبار الجدي 
للنوايا فسيكون من خالل قبول الحريري باملقايضة يف تسمية 
وزيرين مسيحيني مع عون الذي يريد يف املقابل تسمية وزيرين 
ســنيني يف الحكومة، واال لن يتخىل عن تسمية كامل الحصة 
املســيحية باستثناء وزيرين لتيار املردة، وثالث محسوب عىل 
الحزب القومي السوري االجتامعي، يف املقابل ميكن التخيل عن 
»ورقة« عدم منح الحريري نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً، 
الن هذه املعادلة ستســقط حكام من خالل ضامنات يقدمها 
حزب الله، مع العلم ان رئيس الجمهورية رفض منح البطريرك 
املاروين بشــارة الراعي الحق يف تسمية وزير الداخلية، النه 
ال يريــد ادراج اعراف جديــدة، وال يرى اي داع للتنازل عن هذه 

الحقيبة االساسية يف مرحلة شديدة الحساسية.

{ تقدم غريكاف! {
ويف ســياق متصل، تؤكد مصــادر »عني التينة« ان الرئيس 
نبيه بري يواصل التحرك عىل خط التســويق ملبادرته لتشكيل 
حكومة من 24 وزيرا، وميكن القول ان تقدما قد حصل لناحية 
التوافــق عىل زيادة العدد، لكــن التقدم ليس كافيا بعد النجاز 
تاليــف الحكومة، بانتظار ما ميكن ان يحصل من تطورات يف 
االيام القليلة املقبلة، لكن الجهود مستمرة ومباردة الرئيس بري 
تحظى بدعم كامل من حزب الله والنائب السابق وليد جنبالط، 

وبكريك.

{ ما حقيقة الزيارات اىل باريس؟ {
يف هذا الوقت، يجري الحديث عن دعوات فرنسية لشخصيات 
لبنانيــة اىل باريس، ومنها رئيــس التيار الوطني الحر جربان 
باسيل،وفيام ابقت الســفارة الفرنسية يف بريوت الكثري من 
الغموض حول الزيارة املفرتضة من خالل ترك االمر للســلطات 
الفرنسية، ال شيئ محسوما حتى االن، ومل تؤكد اوساط التيار 
الوطني الحر الزيارة ومل تنفها، وبعد الحديث عن وساطة قام 
بها مدير العام لالمــن العام اللواء عباس ابراهيم لدى باريس 
الســتقبال باسيل، واوضحت تلك االوســاط، ان التواصل مع 
الفرنســيني مل ينقطع، ولذلك ال حاجة لوســاطات من احد، 
واشــارت اىل ان باسيل مل يطلب موعدا من الدوائر الفرنسية، 
وليس عىل اجندته اي لقاء تنسيق مع اللواء ابراهيم، وكذلك  ال 
توجــد عىل اجندته اي لقاء مع رئيس الحكومة املكلف ســعد 
الحريــري. وقــد علــم ان الرئيس املكلف تلقــى دعوة لزيارة 

الفاتيكان..
 يف املقابل، اكدت اوســاط مطلعة اىل ان الحديث عن زيارة 
باســيل اىل باريــس غري مؤكد بعد، لكــن يف حال متت، فان 
اجتامعه بالرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون ليس دقيقا، الن 
قرص االليزيه لن يفتح ابوابه ألي من املسؤولني اللبنانيني قبل 

ان يشكلوا الحكومة ويرشعوا يف االصالحات.!

{ ال مناخات »تهدئة« {
وفيام شككت اوساط متابعة بامكانية قبول الحريري بعقد 
اي لقاء مع باســيل سواء يف فرنســا او بريوت، قبل تشكيل 
الحكومة، الن االمر سيحســب تنازال جديــدا من قبله، لفتت 
اىل ان املؤرشات الســلبية ال تزال تتواىل من قبل التيار الوطني 
الحر وتيار املســتقبل اللذين انشغال يف عطلة العيد بالرتاشق 
السيايس عرب منصات التواصل االجتامعي وهذا يزيد من التوتر 
وال يســمح بخلق مناخات جدية لحصول تفاهامت، فباســيل 
استغل موقف وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان حيال 
لبنان وربط اململكة دعمها له باالصالحات ال بشخص رئيسها، 
للغمــز من »قناة« الحريــري فغرد قائال »موقف متقدم لوزير 
الخارجية السعودية يؤكد وقوف اململكة إىل جانب لبنان ال إىل 
جانب طرف فيه، ورغبتها، كام فرنسا، بدعم برنامج إصالحي 
يلتزم به املســؤولون اللبنانيون. فهــل يلتزم رئيس الحكومة 
املكلــف والحكومة بالتدقيــق الجنايئ وبقانــون الكابيتال 
كونرتول وبوقف سياسة الدعم الهادرة لألموال«؟ وسأل »هل 
يلتزم بتصفري العجــز يف الكهرباء ويف املوازنة ووقف الهدر 
وبسياســة نقدية جديدة تخفض الفوائد وبكامل االصالحات 
البنيوية التي يناضل االصالحيون من أجلها منذ ســنوات؟ هذا 
هــو االلتزام املنتظر منا ومــن اللبنانيني ومن املجتمع الدويل، 
فهل من يلّبي«؟ومل يتاخر الرد من قبل نائب رئيس »املستقبل« 
مصطفى علوش، الذي غرد عرب تويرت قائال« يبدو ان ويل العهد 
اضــاف ميزة جديدة لذاته هي الرباعة يف التملق ملن مل يتورع 
عن اذيتهم والتآمر عليهم عىل مدى الســنوات. ذوو االلباب ال 
تغريهــم كلامت الخداع من فــم متخصص بالكذب واملؤامرات 
املنســوجة مع من يشــتم ويؤذي من يتملق لهم ملجرد الكيد 
واالحقاد الشــخصية«. وأضاف علوش »حتى ال يختلط االمر 
عىل احد فويل العهد هو فرعون الدمياغوجي الذي اوصل بلدنا 
اىل العتمــة منذ ان تــوىل ملف الكهرباء ووعدنا مرات ومرات 

بالكهرباء 24 عىل 24«.

{ عون يرفع »السقف« جنائيا {
ويف موقف الفت وغري مســبوق، حــذر رئيس الجمهورية 
اللبنانيــة ميشــال عون يف تغريدة له عــرب تويرت وزارة املال 
واملرصف املركزي، اللذين ســيجتمعان اليوم مع رشكة التدقيق 
الجنايئ »الفاريزاند مرسال«، وقال اي محاولة لتعطيل التدقيق 

الجنايئ، احّملهام املسؤولية باسم الشعب اللبناين.
ووفقــا الوســاط مطلعة، فان موقــف الرئيس عون يايت 
عىل خلفية فقــدان الثقة بني وزير املال يف حكومة ترصيف 
األعامل غازي وزين ومرصف لبنان حيث اتهم الوزير »املركزي« 
بانــه مل يقــدم لرشكة التدقيق إال 42 يف املئة من املطالب التي 
وّجهتها الرشكة إىل البنك املركزي ومل يُِجب عىل 85 يف املئة من 
املستندات التي طلبتها منه بحّجة قانون الرسيّة املرصفية،وهو 
ال يرد لهذا الخالف ان ينعكس سلبا عىل اللقاء اليوم خصوصا 
ان مرصف لبنان مل يجب حتى اآلن عىل الكتاب الذي وجهه إليه 
وزير املال حول األســئلة املتبقية، خصوصاً بعدما أقّر مجلس 
النــواب يف كانون األول 2020 اقرتاح القانون الرامي إىل رفع 
الرسيّة املرصفية عن حســابات املــرصف املركزي والوزارات 
واإلدارات ملدة ســنة..كام مل يثبت مرصف لبنان جديته بعدما 
أبدى اســتعداده من خالل املجلس املركزي، للتعاون مع رشكة 
»الفاريــز« وتقديم كل املعلومات التي تريدها. ولهذا يريد عون 
ان يكون هذا االجتامع حاســام لتوضيــح االمور وتقديم كل 
التسهيالت للرشكة من وزارة املال واملرصف املركزي وهو يأمل 
ان تعلن »الفاريز« العودة اىل مبارشة تحمل مســؤولياتها يف 

التدقيق الجنايئ.

{ اللقاح الصيني للجيش واالعالميني {
صحيا ســجل لبنان انخفاضا يف عــدد االصابات والوفيات 
بفريوس »كورونا«، حيث اعلنت وزارة الصحة تســجيل 1001 
اصابة جديدة و34 حالة وفاة خالل الســاعات الـ24 املاضية، 
يف هذا الوقت كشف وزير الصحة العامة يف حكومة ترصيف 
األعامل حمد حســن أن »الوزارة ستســتلم اليوم هبة لقاحات 
»ســينوفارم« من الســفارة الصينية، تتضّمن خمســني ألف 
لقاح، وســيخصص عرشة آالف منها لقيادة الجيش، أما الباقي 
فسيعطى لعرشين ألف إعالمي ومصور، حيث تم التواصل يف 
هذا املجال مع وزيرة اإلعالم يف حكومة ترصيف األعامل منال 
عبد الصمد، إضافة إىل تلقيح قطاعات أخرى كرابطة موظفي 

القطاع العام والعاملني يف الضامن واألطباء البيطريني.

{ ال آثار جانبية »السرتازينيكا« {
واوضح حســن انه ســيتم، حجز مواعيد للفئة التي تراوح 
أعامرها بني 65 عاماً و70، هذا االســبوع وينتهي تلقيحها بـ 
»فايزر« قبل نهاية أيار.وبالنســبة إىل لقاح »أســرتازينيكا«، 
اشــار حسن إىل أنه »ســيتم خالل هذا األسبوع حجز مواعيد 
ملــن ترتاوح أعامرهم بــني 55 عاماً و64، عىل أن ينتهي تلقيح 
هذه الفئة قبل نهاية نيســان.ولفت يف هذا السياق إىل أنه مل 
يتم تسجيل أي آثار جانبية حادة استدعت دخول مستشفى ألي 
من امللقحني بـ »أســرتازينيكا« وبلغ عددهم حتى اآلن 6127؛ 
أمــا امللقحون بـ »فايزر« فبلغ عدد الذين حصلوا عىل جرعتني 
87232 وعــدد الذين أخــذوا جرعة أوىل 45253، علام أن عدد 
املسجلني عىل املنصة يبلغ مليونا وأربعة وأربعني ألفا.كام اعلن 
حســن تأمني 750 ألف جرعة من لقاح »فايزر« ملن يشــاء من 
النقابات والقطاع الخاص بحلول شهر حزيران بسعر 12 دوالراً 

للجرعة الواحدة. 

{ تحسن تدريجي يف »الكهرباء« {
يف هذا الوقت وبعد عودة معمل الزهراين اىل العمل، وتفريغ 
الباخرة املحملة مبادة الفيول أويل يف معمل ديرعامر الحراري 
بدات تتحســن التغذية الكهربائية يف مختلف املناطق اللبانية 
وخصوصــا يف الجنوب ومناطق طرابلس والشــامل. وعىل 
صعيــد آخر يصل اىل لبنان خالل ســاعات وفد املاين ليناقش 
مع املســؤولني اللبنانيني عرض عدد من الرشكات اعادة اعامر 

مرفأ بريوت. 

أنه غري مســؤول عن أي عملية انقالب يف البالد، مســتغرباً 
أن يؤدي انتقاده للسياســات يف األردن إىل احتجازه واعتقال 

حرسه الخاص.
وقال األخ غري الشــقيق للملك عبد الله الثاين يف تســجيل 
صويت أرســله إىل معارفه ووزعته »املعارضة« يف البالد إنه 
»ســيصعد« تحركاته بعد منعه من أي نشاط ومطالبته بالتزام 

الصمت.
وذكر األمري أنه بعد »انسحب الحرس بالكامل، جاءين رئيس 
األركان يهدد باسم مدراء األجهزة، وأنا سجلت كالمه ووزعته 
عىل معاريف يف الخارج وأهيل، يف حال حدث أي يشء، واآلن 

بانتظار ما الذي سيفعلونه«.
وتابــع: »أنا لن أتحــرك ألنني لن أصعد اآلن، لكن أنا بالتأكيد 
لن ألتزم مبنعي من الخــروج، والتغريد، والتواصل مع الناس، 

وبرؤية العائلة فقط، ويأيت رئيس أركان يقول لك هذا الكالم.. 
هذا اليشء غري مقبول بأي شــكل من األشكال، وحالياً ننتظر 

الفرج«.
وكان وزير الخارجية األردين أمين الصفدي أعلن عن وجود 
أشــخاص حول األمري حمزة »تربطهم صالت بجهات خارجية 
لتنفيذ مخطط خارجي«، كام تم رصد »ارتباطات بني شــخص 

عىل تواصل مع زوجة األمري حمزة وجهات خارجية«.
واعتقلت السلطات األردنية، مساء السبت، ما بني 14 إىل 16 
شخصاً بينهم رئيس سابق للديوان املليك، بّينت التحقيقات أن 
تحركاتهم ونشاطاتهم »متس مبارشة بأمن الوطن واملواطن«، 

وفق ما رّصح الصفدي. 
يذكر أن األمري حمزة بن الحســني، من مواليد 29 آذار 1980، 
هو االبن األكرب للملك الراحل الحســني، واألخ غري الشقيق مللك 
األردن الحــايل عبد الله الثاين، وتوىل والية العهد يف اململكة 

يف الفرتة ما بني 7 شباط 1999 و28 ترشين األول 2004.

نتنياهو، بحســب صحيفة »يديعوت أحرونوت« اإلرسائيلية. 
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، تظاهر العرشات من اإلرسائيليني 
ضــد نتنياهو خــارج املحكمة. املتظاهرون حملوا شــعارات 

وصفت نتنياهو باملجرم، ونّددوا بسياسات حكومته.
من جهه أخرى، اتهم رئيس حزب »أمل جديد«، جدعون ساعر، 
نتنياهو »باالستمرار يف تقويض أسس »الدولة« ومؤسساتها، 
من خالل عدم تعيني وزير عدل دائم«. ويف تغريدة عىل »تويرت« 
اتهم ساعر أيضاً نتنياهو بتغليب مصالحه الشخصية عىل تلك 

»للدولة«، معترباً أنه ال ينتمي إىل »املعسكر الوطني« بل العكس.
بدوره، أعلن »املعهد اإلرسائييل للدميقراطية« أنه يتعنّي عىل 
نتنياهو اإلعالن عن أنه عاجز بشــكل مؤقت عن أداء مهامه، 
نظراً لعدد من القرارات التي اتخذها مؤخراً بينها عدم تعيني وزير 
للعدل وأشخاص آخرين لتويل مناصب مهنية يف هذا الجهاز.

وزيــر األمــن اإلرسائييل، بني غانتــس، كان قال يف وقت 
ســابق إنه يعتقد بأن نتنياهو، ينحــدر بـ«إرسائيل إىل حافة 
حرب أهلية، ورمبا إىل أبعد من ذلك«، وأضاف »أخىش أن يقود 
نتنياهو إرسائيل إىل حرب أهلية – حتى اآلن بدون بنادق، لكن 
األمر قد يتدهور، ألنه يستخف بنظم الحكم السليم والقانون«.

وأضاف أن إيران مل تقرتح العمل مببدأ خطوة بخطوة -وهو 
ما طرحته واشنطن- وإمنا تريد رفعا كامال لجميع العقوبات، 
وجدد زاده رفض طهران أي مفاوضات مبارشة مع واشــنطن 

خالل محادثات فيينا.
وكان عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية اإليراين، شدد 
أمس األول عىل أن مباحثات فيينا ستنحرص فقط يف مجموعة 
»1+4« )أي الدول املوقعة عىل االتفاق النووي ما عدا أمريكا التي 
انسحبت منه(، وســتكون تقنيًة، وتركّز عىل رفع العقوبات، 
مشــريا إىل أن مطالب بــالده إلحياء االتفاق النووي واضحة، 

وهي رفع العقوبات والتزام واشنطن باالتفاق.
ويبحــث اجتامع فيينا، الذي تشــارك فيــه جميع األطراف 
املوقعة عىل االتفاق النووي، مبا فيها الواليات املتحدة، موضوع 
عودة واشنطن إىل االتفاق، وتراجع طهران عن خطوات خفض 
التزامها مبوجب االتفاق، ورفع العقوبات عنها. والدول املوقعة 
عىل االتفاق النووي، إىل جانب إيران، هي روســيا وبريطانيا 

والصني والواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا.
وقال وزير الخارجية اإليراين، محمد جواد ظريف، الســبت 
يف اتصال هاتفي مع نظريه الربيطاين، دومينيك راب، إن بالده 
ســتلتزم بتعهداتها يف االتفــاق النووي املربم عام 2015، بعد 
التحقق من رفع أمــريكا العقوبات، التي فرضتها عىل طهران 

عقب االنسحاب من االتفاق عام 2018.
كام دعا ظريف الدول األوروبية للقيام بدور بناء يف اجتامع 

فيينا، وأن تلتزم بتعهداتها يف إطار االتفاق النووي.
ويف ســياق متصل، قال مندوب روسيا الدائم لدى املنظامت 
الدولية، ميخائيل أوليانوف، لوسائل إعالم روسية إنه لن تكون 
هناك اتصاالت مبارشة بني واشــنطن وطهران خالل اجتامع 
لجنــة االتفاق النووي اإليراين يف فيينا. وأضاف أوليانوف أن 
موســكو مستعدة للمساعدة يف تسهيل اتصاالت غري مبارشة 

بني الجانبني عند الرورة.
واســتبعد نائب وزير الخارجية اإليرانية، أمس األول، إجراء 
أي محادثــات مبارشة أو غري مبارشة مع الواليات املتحدة يف 

اجتامع فيينا، وقال إن هذا االجتامع هو فني بحت.
وكان املبعــوث األمرييك إليران، روبرت مايل، قد رصح بأنه 
ميكن التوصل إىل اتفاق مع إيران بشــأن االتفاق النووي قبل 
شهر حزيران املقبل، وأشار يف مقابلة مع شبكة »يب يب إس« 

)pbs( إىل تضاؤل إمكانية تحقق ذلك مع مرور األيام.
وقــال املبعوث األمرييك إن طريــق العودة لالتفاق النووي 
ســيكون صعبا وشاقا بسبب مقدار الوقت، الذي مىض وعدم 
الثقة املتبادل؛ لكن هدف بالده هو املناقشة بشكل غري مبارش 
مع رشكائها األوروبيني وغريهم ممن أجروا محادثات مع إيران 
»ملعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحديد تلك الخطوات التي ســيتعني 

عىل الجانبني اتخاذها«.
وكانت أمريكا اقرتحت رفعا تدريجيا للعقوبات، التي فرضتها 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عقب االنسحاب من االتفاق 
النووي، مقابل عــودة طهران لاللتزام بتعهداتها يف االتفاق، 

وهو ما رفضته إيران.
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