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يف عهــد لبنان الذهبــي، خالل حقبة 
الرئيس فؤاد شــهاب، حصلت مشــكلة 
قضائيــة بني رشكتني للطــران اللبنانية 
والفرنسية، واتصل يومذاك الرئيس الراحل 
شــارل ديغول بالرئيس فؤاد شهاب طالباً 

التدخل لحل املشكلة.
يف اليــوم التايل، أرســل الرئيس فؤاد 
شــهاب مدير عام القرص الجمهوري آنذاك 
الياس رسكيس لالجتامع بالقايض الكبر 
ســليم الجاهل وحل املشكلة. وكان جواب 
القايض ســليم الجاهل : »ال ميكنني حل 
القانون«،  اقتصادية عىل حساب  مشكلة 
أضــاف : »االقتصاد يشء والقانون يشء 

آخر«.
يف اليــوم الثالث اتصــل الرئيس فؤاد 
شــهاب بالرئيس الفرنــي ديغول، وقال 
لــه »ان قاضيا لبنانيا يرفض التوقيع عىل 
التســوية«. فطلب الرئيس ديغول اســم 
القــايض، وبعــد ظهر ذلك اليــوم اتصل 
الرئيس الفرني ديغول بالقايض ســليم 
الجاهل وقّدم له التهنئة عىل موقفه، وقال 
: »ما دام  القضاء يف لبنان بخر، فان لبنان 

طبعاً سيكون بخر«.
وأخــر القايض الجاهــل الرئيس فؤاد 
شــهاب مبا حصل معه مع الرئيس شارل 

ديغول.

عىل طريق الديار

 باريــــــــس ترفــــــــع اللهجــــــــة بوجــــــــه القــــــــوى اللبنانيــــــــة العميــــــــاء : اجــــــــراءات ضــــــــد املعرقليــــــــن وأيــــــــام حاســــــــمة
 مــــــــا هــــــــي الســــــــيناريوهات الفرنســــــــية بعــــــــد فشــــــــل محاولــــــــة مصالحــــــــة الحريــــــــري وباســــــــيل فــــــــي األليزيــــــــه ؟
ـــر ـــ ــــــؤولية التأخيــ ــــــزي مســ ــــــرف املركــ ــــــل املصــ ــــــق الجنائــــــــي ويحمــ ــــــة التدقيــ ــــــن معركــ ــ ــــــون يعل عــ
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ـــــــــاة ـــــــــة وف ـــــــــا« : 33 حال »كورون
و 3120 إصابـــــــــة جديـــــــــدة

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فروس كورونا املستجد، تسجيل 3120 إصابة 
جديدة بالفروس ، توازياً مع تسجيل 33 حالة وفاة جديدة 

جراء اإلصابة بالوباء.
ولفتت الوزارة إىل أنه تم تســجيل 3101 إصابة من بني 
املقيمني، يف وقت هناك 19 حالة بني الوافدين، ما رفع عدد 
اإلصابات اإلجــاميل إىل 485918 حالة، بينام وصل عدد 

ضحايا الوباء اإلجاميل إىل 6512 حالة وفاة.

بــــطــــولــــة يـــــــوروبـــــــا لــيــغ
فــــــــي كــــــــــرة الــــــــقــــــــدم :
يونايتد مانشستر  ــــ  غرناطة 
اليوم براغ  سالفيا  ــ  وأرسنال 

)ص10(

الرئيس عون خالل كلمته امس

محمد بلوط 

ســجلت يف الســاعات املاضيــة مواقف 
وتحركات ناشطة تؤرش اىل تطورات محتملة 
عــىل صعيد مســار االزمة وعمليــة تاليف 
الحكومة ، لكن االجواء بقيت ضبابية ال سيام 
يف ظل التوتر املستمر عىل محور بعبدا - بيت 

الوسط.
ويف الوقــت الذي كان وزيــر الخارجية 
املرصي ســامح شكري يجول عىل املسؤولني 
وقيادات سياسية يف اطار زيارته امس للبنان 
من اجل الدفع باتجاه حسم موضوع الحكومة 
، بــرز تحذير فرني عايل النرة عىل لســان 
وزيــر الخارجية جان ايف لودريان يوحي بأن 
باريــس نفد صرها، وانهــا يف صدد اتخاذ 
تدابر واجــراءات معينة حيال معرقيل الحل 
يف لبنان يف االيام املقبلة سعيا لحسم املوقف.

ويف تحذيره قال لودريان »ان فرنسا ستتخذ 

اجراءات مبن غلبــوا مصالحهم وعرقلوا حل 
االزمة يف لبنان ، وان االيام املقبلة ســتكون 

حاسمة ومصرية«.
واضاف »ان االزمة اللبنانية ليســت نتيجة  
كارثة طبيعية بل نتيجة مسؤولني سياسيني 
معروفني جدا«، مشــرا اىل »ان هناك اطرافا 
سياســية يف لبنان تضع مطالب تعجيزية ، 
وان القوى السياسية اللبنانية تعمي البصرة 
وال تتحرك النقاذ البالد عىل الرغم من تعهداتها 
، وهي تتعنت عن عمد وال تســعى للخروج من 

االزمة«.
ومل يكشــف الوزيــر الفرني عن طبيعة 
االجراءات التي ستتخذها بلده حيال من يعرقل 
وال عــن الجهات التي تعرقل الحلول يف لبنان، 

لكنه تحدث عن ايام مقبلة مصرية.
واستبعد مصدر ســيايس مطلع للديار ان 

»الديار«

امللك عبدالله

اليورانيوم االيراين

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

املصداقيـــــة فـــــي الحيـــــاة السياســـــية اللبنانيـــــة.. بيـــــن النظريـــــة والتطبيـــــق ّهـــــوة واســـــعة
الســـــلطة بحاجـــــة الـــــى اســـــتعادة الثقـــــة الدوليـــــة واملحّليـــــة مـــــن خـــــالل اإلصالحـــــات

جاسم عجاقة

مل يكن الوضع الســيايس واإلجتامعي واإلقتصادي واملايل 

والنقدي يف لبنان يوماً بالســوء الذي هو عليه اليوم وذلك يف 

كل تاريخ لبنان املُعارص. التخّبط الذي يعصف باملشهد السيايس 

مينــع إنعاش أي إجراءات تصحيحية لوقف النزيف االقتصادي 

واإلجتامعي الذي يُنذر مبجاعة كبرة. 

الــكل يعلم أن فقدان لبنــان مصداقيته أمام املُجتمع الدويل 

هو الســبب األســاس يف عدم تقديم الغرب املُساعدات املالية 

ملســاعدته يف الخروج من أزمتــه االقتصادية واإلجتامعية. 

وبالتايل تقترص هذه املُساعدات عىل اإلنسانية منها وذلك عمال 

مببدأ التضامن الدويل الذي يُخّيم عىل عالقات الدول فيام بينها.

وربط الُمجتمع الدويل ُمساعدة لبنان عىل الخروج من أزمته 

بتشــكيل حكومة مهمة قادرة عىل القيام بإصالحات جذرية 

وبتحييد لبنــان عن الرصاعات اإلقليمية. إال أنه وبعد أكرث من 

7 أشــهر عىل استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، مل تنجح 

القوى السياسية يف تشكيل حكومة تستويف الرشوط الدولية 

للحصول عىل مســاعدات أصبح من شبه املُستحيل عىل لبنان 

الخروج من أزمته بدون هذه املُســاعدات. وهنا يُطرح السؤال: 

يــزور وزير الدفاع األمريك لويد أوســن 
األســبوع املقبل »إرسائيل«، حيث ســيلتقي 
نظــره اإلرسائيــيل بيني غانتــس ورئيس 
الــوزراء بنيامني نتنياهو، وفق ما أفاد موقع 
»أكســيوس« )Axios(  اإلخبــاري األمريك 

وإعالم عري.

وبذلك ســيصبح أوسن أول وزير يف إدارة 
جو بايدن يزور »إرسائيل« منذ تســلم الرئيس 
الدميقراطــي مفاتيح البيــت األبيض يف 20 

كانون الثاين املايض.

أكّــدت وزارة الخارجيــة اإليرانية تعرض 
الســفينة اإليرانية »ســافيز« لهجوم قبالة 
ســواحل جيبويت ما أدى اىل صابتها بأرضار 

طفيفة.
ولفتــت الخارجية االيرانية إىل أن التحقيق 
جــاٍر ملعرفة مصدر الهجوم عىل الســفينة 

»سافيز«.

ويف وقت ســابق، تحدثت مصادر إعالمية 
عن تعرض سفينة شحن إيرانية  لهجوم يف 
البحر األحمر، الثالثاء، قبالة سواحل أريرتيا.

وقال مراســل وكالة تسنيم اإليرانية إن هذا 
الحادث »وقع بســبب انفجــار ألغام بحرية 

أكــد ملك األردن عبد اللــه الثاين يف كلمة 
مكتوبــة أمــس، األربعاء، أنه قــرر التعامل 
مــع موضوع األمر حمــزة يف إطار األرسة 

الهاشمية.
وقال إنه أوكل مســار موضوع األمر حمزة 
إىل عمه األمر الحسن بن طالل، مرزا أن األمر 
حمزة »التزم أمام األرسة أن يسر عىل نهج اآلباء 

واألجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم«.
وقــال »مل يكن تحدي األيــام املاضية هو 
األصعب أو األخطر عىل اســتقرار وطننا؛ لكنه 

كان يل األكرث إيالما«.
وبخصــوص مصر األمر حمزة، أعلن امللك 
أنــه اليوم مع »عائلتــه يف قرصه برعايتي«، 
وأضاف أن األمر التزم بأن يضع مصلحة األردن 

ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى.
وأكد أن أطراف »الفتنة كانت من داخل بيتنا 

الواحد وخارجه، وال يشء يقرتب مام شــعرت 
به من صدمة وأمل وغضب«.

ورصح بــأن »الجوانب األخرى قيد التحقيق 
وفقا للقانون، إىل حني استكامله ليتم التعامل 

مع نتائجه«.
وذكــر امللك عبد اللــه الثاين بــأن األردن 
يواجه »تحديات اقتصاديــة صعبة فاقمتها 
جائحة كورونا، وندرك الصعوبات التي تواجه 

مواطنينا«.
رسالة األمر حمزة

وسبق أن نرش الديوان املليك األردين رسالة 
األمر حمزة بن الحســني قــال إنه وقعها يف 
منزل األمر الحســن بن طالل يف حضور عدد 
من األمراء، وأكد فيها أنه سيكون »دوما لجاللة 

»النــووي« االيراين: متديــد اجتامع فيينا 
علقــت كل من الواليــات املتحدة وإيران عىل 
نتائج اجتامع فيينا الذي تقرر متديده من أجل 
البحث عن تسوية تفيض إىل عودة واشنطن 
إىل االتفــاق النووي والتــزام طهران بجميع 

بنوده.
ويف وقت كشــفت عن حجم مخزونها من 
اليورانيوم املخصب، متسكت إيران برضورة أن 
تتحىل واشنطن بالجّدية واملصداقية وأن تبادر 
بالعــودة إىل االتفاق الــذي وقعته الحكومة 

اإليرانية والقوى الدولية 2015.
وقــال الرئيس اإليراين حســن روحاين، 
أمــس األربعاء، إن اجتامع فيينا »بداية فصل 
جديد، والتوصل إىل النتيجة ممكن إذا أظهرت 

واشنطن أنها صادقة وجّدية«.
وأكد روحاين أن طهران ستلتزم بتعهداتها 
النووية، إذا عادت الواليات املتحدة إىل االتفاق 

ورفعت العقوبات بشكل عميل.

وأكــد روحاين فشــل سياســة الضغط 
القصــوى، والحرب النفســية التي شــّنتها 
واشــنطن عىل إيران طوال 3 سنوات، حسب 
تعبره.  وأضاف أن واشــنطن أصبحت تعرتف 
بعدم وجود مسار غر الدبلوماسية، كام أنها 

تطالب بالحوار، وهو »ما يعّد نجاحا إليران«
من جهته قال مســاعد وزيــر الخارجية 
اإليــراين، عباس َعراقجي، إن إيران ليســت 
مهتمــة بأي مقرتحات تقوم عىل مبدأ خطوة 

بخطوة، ووصفها بأنها غر جدية.
ويف معــرض تعليقه عىل محادثات لجنة 
فيينا، قال َعراقجي إنها كانت بناءة، وأشــار 

إىل أن اللقاء املقبل سيعقد غداً الجمعة.

{ خطوة أوىل {
يف الجانب الثاين، قال املبعوث األمريك إىل 

ضاعت املصالــح الوطنية العليا، وأصبح لبنان بلد 

املصالح الشــخصية والطائفيــة واملذهبية وغرائز 

الفســاد ورسقة أموال الشــعب اللبناين، يف طبقة 

تخلّت عن االخالق والضمر الوطني، ويسميها الشعب 

اللبناين الطبقة السياسية وكبار املسؤولني والقادة.

دفــع لبنان مثناً باهظاً خالل الســنوات املاضية، 

خاصة تأخــر االنتخابات الرئاســية حتى انتخاب 

الرئيــس ميشــال عون، ثم تضييع ســنتني يف عدم 

تشكيل حكومة أو اســتقالة حكومة، التي أصبحت 

حكومــة ترصيف أعامل. والثمن الــذي دفعه لبنان 

واللبنانيون غال جدا.

والذي يجعــل املؤامرة تدّمر لبنان كام يحصل، هو 

عدم مباالة املســؤولني يف ايجاد حل حقيقي ووضع 

حلــول لحكومة انقاذ وخطة انقاذ شــاملة لنهضة 

لبنان من جديد، كام كان منذ سنوات.

لقــد هزلت األمور، فيام عظمة لبنان الدولية تؤكد 

ان لبنان ذو مركز دويل هام، تهتم به دول العامل كلها، 

تهتم باملياه الدافئة عىل شاطئه وبدوره املميز كمثال 

للتعايش بني كل الطوائف واالديان يف لبنان.

آخــر االفكار والحلول التي طرحتها أطراف لبنانية 

عىل اســاس انها اقرتاح جدي ويؤدي اىل حل االزمة، 

هــو عقد اجتامع بني الرئيس املكلف ســعد الحريري 

ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جران باسيل. وكأن 

لبنان الذي أضاع 4 ســنوات يعيش يف االزمات، بات 

مخترصاً يف اجتامع بني الحريري وباسيل.

الرئيس املكلف فشــل يف مهامته والوزير باسيل 

فشــل أيضاً يف مهامه الوزاريــة ومهامته األخرى، 

واملسؤوالن الحريري وباسيل يعتران من الشخصيات 

السياســية الفاشــلة، فال الحريري استطاع تحريك 

مشــاريع عمرانية، خاصة انه مســؤول عن مجلس 

االمنــاء واالعامر وادارة الســلطة التنفيذية ووضع 

خطط باالرشاف مع الوزراء للبنية التحتية. كذلك فان 

باســيل فشل فشالً ذريعاً يف وزارة الطاقة، وتسبب 

بكارثة يف الكهرباء، حيث ارتفع العجز اىل 47 مليار 

دوالر، وطبعاً الوزير باسيل ليس مسؤوالً عن كل هذا 

الرقم بل عن جزء كبر منه. كام ان الحريري فشــل 

سياســياً يف تكوين تفاهــامت معتدلة يف البالد، 

وباســيل وقع يف اخطاء كبرة يف السياســة يف 

لبنان مســتغالً نفوذه الكبر لدى رئيس الجمهورية، 

ومســتغالً دوره كرئيس أكــر تكتل نيايب، يف حني 

كان عليــه ان يقوم بتجيــر نفوذه مع الرئيس عون 

وقوة الكتلة النيابية الكرى التي يرتأسها، اىل رافعة 

معتدلة للقوات اللبنانيــة تؤدي اىل الوفاق الوطني 

الحقيقــي بدال من الخالفات القاســية التي قام بها 

الوزير باسيل، وادت ال رضب الوفاق الوطني الداخيل.

اذا كان اللبنانيــون ينتظرون من اجتامع الحريري 

وباسيل حال لتشــكيل الحكومة، فهذا االمر مخالف 

للدســتور، دون ان ننىس ان الحريري وباسيل فشال 

يف السياســة الداخلية، وفشال يف القيام مبشاريع، 

خاصة وزارة الطاقة لبنــاء البنية التحتية اللبنانية 

ومثاال عىل ذلك، اهّم رشيان حيوي هو الكهرباء.

ال ميكن ملسؤولني فشال يف عملهام تشكيل حكومة، 

وال ميكــن انتظار من اجتامعهــام الحلول املعتدلة 

يف لبنان، النهام وضعا مصالحهام الشــخصية قبل 

املصلحة الوطنية العليا.

مصلحة لبنان العليا ليســت يف تشكيل يخصص 

اهدافه لحقوق املســيحيني، فحقوق املواطنني كلها 

متساوية وحقوق املسيحيني تأيت عندما تكون الدولة 

قوية وليس عندما يكون حزب مسيحي قويا.

كــام ان الحريــري الذي يرتأس رؤســاء الوزراء 

السابقني قام بتحويل كل جهوده لبناء شعبية سنية 

تزيد شعبيته، لكنها تضعف الوحدة الوطنية اللبنانية، 

مسؤوالن فاشالن ال يؤلف اجتامعهام حكومة.

وال ميكــن ابعاد الرئيس العامد ميشــال عون عن 

املســؤولية يف مــا حصل، النه وضــع نفوذ الدولة 

اللبنانية كلها من خالل وضع نفوذ رئاسة الجمهورية 

بترصف الوزير جران باسيل، ملجرد انه صهره ويتفق 

معه يف االفكار السياســية والشخصية ومقارعته 

االخصام السياسيني ومحاولة عزلهم.

اكر مهزلة ســتحصل اذا غــرق الرئيس الفرني 

ماكــرون، وحاول جمع الرئيــس الحريري بالوزير 

باسيل.

وليس عندي ما اقوله اكرث من ذلك.

شارل أيوب

كم هو سطحي املسعى
ـ باسيل الجتماع الحريريـ 

حقيقة الديار

وزير الدفاع األميركي يزور »إسرائيل« األسبوع املقبل

ــران تـــؤكـــد تـــعـــرض الــســفــيــنــة اإليــرانــيــة  ــهـ  طـ
»إســرائــيــل« لـــ  واتــهــامــات   ... لهجوم  »ســافــيــز« 

ــن  ــ ــى أمـ ــ ــدم علـ ــ ــد يتقـ ــ ــن ال أحـ ــ ــي لكـ ــ ــي وصدمنـ ــ ــل آملنـ ــ ــا حصـ ــ ــي : مـ ــ ـــك األردنـ ــ املل
برعايتـــــي« قصـــــره  فـــــي  »عائلتـــــه  مـــــع  حمـــــزة  واألميـــــر  واســـــتقراره...  األردن 

اجــتــمــاع فيينا  تــمــديــد  ــي:  ــرانـ االيـ ــووي«  ــنـ »الـ
اليورانيوم من  مخزونها  عن  تكشف  وطهران 
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الوجه البشع للقارة العجوز
نبيه الربجي

يــا لســذاجتنا ! نحــن 
أقايص  حتى  املأخوذون، 
الثقافة  بعبقرية  القلب، 
مفاتن  مــن  األوروبية. 
بيللوتــي  مونيــكا 
)والدولتــي فيتا(، اىل 
)وعبثية  األمل  فوضوية 
كامو،  ألبــر  عند  األمل( 
قدمي  اىل وقع  وصــوالً 
يف  املســيح  الســيد 

أن  أوغانرت غــراس. ثم نظن  كتابات تشــارلز ديكنز 
القارة العجوز غســلت يديها من لوثة الطبول، ولوثة 

األساطيل. ولوثة  القناصل، 
ال بونابرت هناك، وال شــارملان، وال بيســارك، بل 
ليوناردا فيني، وكوكو شــانيل، وايف ســان لوران. 
حني تغنــي اديث بياف لغياب عاشــق عىل أنه غياب 

... الحياة 
تلك األوروبــا الجميلة ال تزال عالقــة بني مخالب 
القرن التاســع عرش، ورمبا بني مخالــب الفايكينغ. 
عقدة  األمركيــة.  لألمرباطوريــة  بشــعة  ظــال 
النورمانــدي )واالنزال الشــهر( أم عقدة مارشــال 

العاملية( ؟ الحرب  )والخروج من ركام 
دول أوروبية كثــرة، مبا فيهــا بريطانيا، اتخذت 
مــن الصليب راية لها. متــى كان طريق الجلجلة يف 
السياســة األوروبية حيث السكني هي التي تعمل يف 
... يف  الشعوب ؟ األهم  الشعوب ويف تاريخ  جغرافيا 

! الشعوب  لحم 
ماذا فعل هؤالء املســيحيون ملسيحيي العراق، أيضاً 
ملســيحيي ســوريا، وحيث كان للخيول العثانية، أو 
وأديرة،  كنائس،  تحــّول  أن  العثانية،  لانكشــارية 

ادلب  التي عمرها من عمر الدهر اىل خراب ؟
اىل أي مــدى تواطــأ قناصل القرن التاســع عرش 
الذي اســتخدم االســام  اردوغان  مع رجــب طيب 
كعربة ايديولوجية من أجل احياء املســار الهيستري 
للســلطنة العثانية )السلجوقية(، بدءا من الجناحني 
اىل  وصوالً  )حلــب(،  والســوري  )املوصل(  العراقي 

القروان ؟ الفسطاط، ومنه اىل 
اآلن، الرئيــس الرتيك يعتــزم أن يجعل من الرشق 
الثعبان  األوسط واحة ســام. يا للمهزلة حني يخلع 
أســنانه ويضعهــا عىل الطاولــة. ماذا تــراه يفعل 
بالنيوانكشــارية الذيــن وزع بعضهــم يف ليبيــا، 
وبعضهــم يف اذربيجــان، وبينهــم مــن يختالون 
بالسواطر يف شوارع ادلب، دون االكرتاث بالنازحني 
الذيــن اســتدرجهم اىل هناك، والذين تركــوا للعراء  

؟ العيش  ولشظف  وللصقيع 
متى يــدرك أصحاب األدمغة الفــذة عندنا أن أزمة 
ســوريا أزمة لبنــان، وأن ما يصيب ســوريا يصيب 
الضنينون مبســيحيي  األوروبيون،  يتواطأ  أمل  لبنان. 
لبنان، مع اردوغان الســتجاب املرتزقة من ضواحي 

الصفيح اىل سوريا ؟
اليد عىل  لوضع  األمركيني  يتواطأون مع  اآلن  حتى 
حقــول النفط، وحقول القمــح، يف دير الزور، ومع 
تركيا لوضع اليد عىل غابات الزيتون )وطور ســنني( 
يف ادلب، ليك يلهث الســوري الــذي مل يعرف الجوع 

يوماً وراء رغيف الخبز، ووراء رأس البطاطا ...
اللبنانيون أنهم يف  منذ االســتقال متى شــــعر 
األبيض ولبنان األســود. بعض  لبنــان  دولة ؟ دامئاً 
املناطــق مل تكن تعلم من هو رئيــس الجمهورية )ال 
أبالغ(. وكانت تعلق عــىل الجدران صور امللك فاروق، 
عبدالله،  امللــك  صور  وحتى  الزعيم،  حســني  وصور 
وبعده صور امللك حســني، باعتبار أن الباط الهاشمي 
يعيد للشــيعة حقهم يف الخافة، بل وحقهم يف ... 

! الحياة 
ثــم، يالســذاجتنا حــني يكــون رهاننــا عــىل 
»االســتعدادات األوروبية«، و«العقوبات األوروبية«، 
وعىل ماتقوله ســعادة الســفرة األمركية. مل نكن 
دولة لتعود الدولة. ومل نكن شــعباً لنعود شــعباً. آن 
األوان لــيك نخلع األقنعة. وراء وجوهنا كل أشــكال 
الهلهلة )هلهلة القيم وهلهلة األداء (. ال منطق دولة، 

وال ثقافة دولة، وال رؤية دولة ...
هاجــس القناصل يتحكــم بــكل تفاصيلنا، وبكل 
يومياتنا. ســواء كان القنصل ببداوة رســتم غزايل، 
التي راحت توزع الكامات  أم ببدائية دورويث شــيا 

الطرقات. كامات لكّم األفواه ؟ علينا يف 
يف  كل املنطقــة، العرب ـ ونحــن منهم كا تقول 
وثيقة الطائف ـ ممنوعــون أن تكون لدينا دول تليق 
بالقرن. سياساتنا من هناك. اقتصاداتنا من هناك. كل 
األبواب األخرى، مبا يف ذلك البــاب الصيني، مقفلة. 

... الزمن مقفلة  أبواب  حتى 
!! الرياح حيثا تذهب  بنا  ولتذهب 

فرنسية رغبة  أي  مع  أتجاوب   : باسيل 
املــــــّس دون  بــــــاريــــــس  بـــــــزيـــــــارة 
ــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ــيـ بـــصـــاحـ

أكد رئيس«  التيار الوطني الحر«  جربان باسيل ، أنه »أبديت 
وما زلُت أبدي كل التجاوب مع أي رغبة فرنسية بزيارة  باريس 

، او بلقــاء يف اي مكان ومع ايٍّ كان، با ِعقد أو حجج، ومن 
دون املّس بصاحيات  رئيس الجمهوريــة أو التعرّض لدوره 
شكاً ومضموناً. فالهم واحد أوحد هو تنفيذ االصاحات بدءاً 

بتأليف الحكومة ».
ولفت يف ترصيح عىل وســائل التواصل اإلجتاعي، أنه 
»رغم كل ذلك، ورغم قرار التّيار عدم املشاركة يف الحكومة مع 
تقديم كل تسهيل لتشكيلها وازالة كل العقبات امامها، ورغم 
تحديد أكرث من موعد وفرصة، جاء من يعطّل كل محاولة فيها 
أم، سنبقى نتجاوب، ضمن األصول، مع كلِّ مسعى خارجي أو 

داخيل، ولن نيأس إىل ان يبرص الحل النور«.

ــة  ــن : لــــقــــرارات واضــح ــس الـــحـــاج ح
بــــــشــــــأن اســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــدعـــــم

شــدد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسني الحاج 
حســن »عىل وجــوب االرساع يف تشــكيل الحكومة ألنها 
متثل البداية للمعالجــات واإلصاح ووضع الخطط ملواجهة 

املشكات االقتصادية واملعيشية يف الباد وحلها«.
ودعا الحاج حسن خال لقاء سيايس افرتايض يف مجمع 
االمام الباقر يف حي الســلم، حكومة ترصيف االعال »اىل 
اتخاذ قرارات واضحة بشأن اســتمرار الدعم وترشيده حتى 
تســتفيد منه الطبقات الفقرة، بعكس الدعم املوجود راهنا 
والذي تشوبه الكثر من الشبهات وما يتسبب به من التهريب 

واالحتكارات والتاعب عىل نطاق واسع يف لبنان«.

ابراهيم نارصالدين
 

مثة تســاؤالت كثرة حــول توقيت تحرك 
الدبلوماســية املرصية سامح شكري  رئيس 
عىل خط املساعي لتشــكيل حكومة لبنانية 
املعتاد عىل  املــرصي غر  الزخم  جديدة، هذا 
الغياب  اللبنانية بعد ســنوات من  الســاحة 
ذات  خليجيني  »العبــني«  احتــكار  بســبب 
النفوذ الواســع والحضور الفاعل لبنانيا لهذا 
امللف، مقابل قــوى اقليمية تنتمي اىل محور 
املقاومة، ال ميكن حرص اسبابه فقط باملوقف 
السعودي الرافض للعودة اىل ادواره املحورية 
من  يديها«  اململكة  »غســلت  بعدما  السابقة 
الرئيس  مقدمتهم  ويف  اللبنانيــني،  حلفائها 
املكلف ســعد الحريري، املتهمني باالستسام 
اىل حزب الله بعدما اهدروا مايني الدوالرات 

عبثا. 
فوفقــا ملصادر دبلوماســية مطلعة، لدى 
القاهــرة الكثــر من املعطيــات واملؤرشات 

الخطرة حول ما يرســم ويحاك يف املنطقة 
التي تقــف عند »مفرتق طــرق« خطر حيث 
ترســم معــامل تحالفــات جديدة ســتكون 
انعكاساتها ســلبية عىل عدد من الدول ومنها 
املرصية  الديبلوماســية  زخمت  ولذلك  لبنان، 
لبنانية  داخليــة  مناخات  اليجــاد  تحركاتها 
تســاعد عىل تحييــد الســاحة اللبنانية قدر 
املســتطاع عن التطورات واالحــداث املقلقة، 
الحالية  وتعتقد مــرص ان جزءا من االزمــة 
مفتعل لتعبيد الطريق نحو »جهنم«... فا هي 

طبيعة هذه املخاوف؟ 
تلفــت تلك االوســاط اىل ان القاهرة تنظــر بالكثر من 
»الريبة« اىل التفاهات املســتجدة بني عدد من دول الخليج 
الناتجة  السام«  و«ارسائيل«، وليســت مرتاحة »التفاقات 
عنها عىل الرغم من املوقف العلني املرحب بها، لكن االعتقاد 
الســائد لدى القيــادة املرصية بان »ارسائيــل« تريد العبث 
بالخريطة السياسية وحتى الجغرافية يف املنطقة بالتعاون 
مع بعــض الحلفاء الجدد، وشــكري الــذي اجرى جوالت 
مكوكية عىل املسؤولني اللبنانيني وصل اىل بروت عىل وقع 
فشــل املحادثات مع اثيوبيا حول سد النهضة، وسط ارتفاع 
منسوب انزالق االمور اىل مواجهة عسكرية محتملة بعدما 
اصبح االمن القومي املرصي املايئ يف خطر. وتدرك القاهرة 
ان وراء التعنت االثيويب دعم مبــارش من »ارسائيل«، بينا 
يثر الحياد االمــريك الكثر من »الريبــة«، ولذلك تتعامل 
مرص بأعىل درجات الحذر مع هــذا التطور وال تفصله ابدا 
عا يحاك لدورها يف املنطقة، وليس ادل عىل ذلك ما حصل 
يف قناة الســويس قبل نحو اسبوع عندما اقفلت القناة بعد 
انحراف سفينة عماقة دون اســباب منطقية، بعدها عاد 
الحديث عن شــق »ارسائيل« لقناة »بن غورين« التي تهدف 
اىل الغاء دور قناة الســويس وتكبيد مرص خسائر مبليارات 

الدوالرات.
ال ينفصل ما يحدث مع مرص عا يخطط لدول »الطوق«، 

سوريا، االردن، ولبنان، فالقاهرة ادركت مبكرا الخطر الداهم 
يف ســوريا، وعملت عىل خط مواز يتناقض كثرا مع دور 
حلفائهــا الخليجيني خال الحرب املســتمرة هناك، واليوم 
متلك معطيات عن تحركات »ارسائيلية« باتجاه واشــنطن، 
تتاقى مع الطموحات الرتكية، تشــرتط احداث تغيرات يف 
الواقع السوري وتدفق املساهات الدولية والخليجية العادة 
االعار، بازاحة الرئيس الســوري بشــار االسد عن الحكم، 
وهو امر تدرك القاهرة انه غر واقعي وميدد من عمر االزمة 
الســورية، ويبقي الباد منقســمة ومفتوحة عىل نزاعات 

عسكرية ال تنتهي.  
ويف هذا الســياق، لــدى املرصيني مخــاوف جدية من 
تحركات »ارسائيليــة« متهورة بعدما بلغ الصدام املبارش مع 
ايران يف البحر مرحلة خطرة للغاية، ويهدد تبادل الجانبني 
الرضبات عرب استهداف السفن التجارية، بانزالق االمور اىل 
مــا ال تحمد عقباه، خصوصا ان »االرسائيليني« فشــلوا يف 
تقويض قوة طهران وحزب الله يف ســوريا عىل الرغم من 
للتعامل  الجوية املستمرة، فيا تســتعد »ارسائيل«  الغارات 
مع السيناريو االســوأ مع ترقب النسحاب القوات االمركية 
من شــال رشق ســوريا، حيث ســتمأل ايران الفراغ الذي 

سينشأ لتثبيت الجرس الربي من العراق إىل سوريا ولبنان. 
هــذا التطور ســيدفع »االرسائيليني« اىل رفع مســتوى 
املرصية، ومثة  للتقديــرات  املنطقــة، وفقا  تحركاتهم يف 

لتشمل  املواجهة  اتســاع  من  جدية  خشــية 
الحــدود الســورية - اللبنانيــة، املصنفــة 
»ارسائيليــا« بانها نقطة ضعف اســرتاتيجي 
الصاروخية،  الحزب  قدرات  بتعاظم  ســمحت 
وقــد تكون هــذه املنطقة مســاحة لتصعيد 
النشــاط العمليايت االرسائيــيل يف إطار ما 
الحروب«، يف وقت  بــني  ما  »باملعركة  يعرف 
تجري فيــه مســاع حثيثة لتوســيع نطاق 
التدخات الدولية عــرب قوات اليونفيل ملراقبة 
الحدود بني ســوريا ولبنان بعدما فشــل دور 
اجهزة الرقابــة الربيطانية يف منع حزب الله 

من »تهريب« االسلحة.
 أما ما حصل يف االردن منذ ايام، فقد اشعل 
»الضوء االحمر« يف القاهرة، ووفقا ملعلومات 
االســتخبارات املرصية ان«ارسائيل« ليســت 
بعيدة عا جرى يف عان بالتواطؤ مع »رشيك« 
االردن عىل  استقرار  كان  فاعل، حيث  خليجي 
املحك، لوال التحرك املباغت الحاســم للسلطات 
املس  ان محاولة  االردنية. وما يقلق املرصيني 
بالعرش االردين حصل عىل الرغم من العاقة 
االسرتاتيجية والعميقة الذي تربطه بالواليات 
املتحــدة االمركية، وهذا مــؤرش خطر يدل 
عىل خروج »اللعبة« االقليمية عن الســيطرة 
حيــث اراد البعض معاقبة ملــك االردن عىل 
القرن، دون  الرافضة لصفقة  االخرة  مواقفه 
»مظلــة« امركية، وهو امر تجاوز من خاله 
الحلف الجديد يف املنطقة »الخطوط الحمراء« 
غــر القابلة للكــرس عادة، لكــن ما حصل 
عــزز املخاوف املرصية خصوصــا ان املوقف 
االمريك ازاء الســاحة اللبنانية مختلف عّا 
هو عليه تجاه االردن، والقلق جدي من ان تسمح »الامباالة« 
االمركية حيال لبنان اىل تشــجيع االطــراف االخرى عىل 
التادي يف طموحاتها، وعندها ســتكون الساحة اللبنانية 
مرة جديدة »صندوقة بريد« لتصفية الحسابات االقليمية.   
وازاء ما تقدم، تحركت الديبلوماســية املرصية عىل نحو 
عاجل ملحاولة تحصني لبنان من العواقب الوخيمة التي تلوح 
يف االفق، وكان شكري واضحا خال لقاءاته مع املسؤولني 
اللبنانيني حني حذرهم مــن املناخات االقليمية والدولية غر 
املريحة، ونصح برضورة تلقف املبادرة الفرنسية والعمل من 
خالها لتأمني الحد االدىن من االســتقرار الداخيل وتكوين 
حكومة  تشــكيل  املخاطر،عرب  ملواجهــة  لبنانيــة  مناعة 
»مهمة« بتوافق بني جميع القوى السياســية الفاعلة، لسد 
كل »االبواب« التي ميكن ان يدخل منها الخارج للتخريب يف 

الواقع اللبناين غر املنفصل عن ما يحصل يف املنطقة.
تبقى النتائج يف الخواتيــم، القاهرة تتحرك دون »انياب« 
ويحتاج تحركها اىل مواكبة من الدول املؤثرة، وسواء ساهم 
التحرك يف »والدة« الحكومة، او فشــل، تبقى »رســالة« 
املرصيني للبنانيني«اللهم اين قد بلغت«، اما النجاح فمرهون 
بقدرة بعــض القوى اللبنانية ويف مقدمتها رئيس الحكومة 
املكلف ســعد الحريري عىل تجاوز »الفيتــوات« الخارجية 

التاليف؟! لتعبيد الطريق امام 

ــّرك ؟ ــحـ ــتـ ــة املـــصـــريـــة الــــى الـ ــاســي ــوم ــل ــب ــدي ُمــــؤشــــرات خــطــيــرة دفـــعـــت ال
ــد بــلــغــت ــ ــي ق ــ ــّم انـ ــهـ ــلـ ــة : الـ ــي ــان ــن ــب ــة« ل ـــاعـ ــن ــن »مـ ــوي ــك ــت ــصــح ب ــن ــري ي ــكـ شـ

هيام عيد

مل تّتضح بعــد صورة تأليــف الحكومة بانتظــار تبلور 
اإلتصاالت واللقاءات، أكان عىل الصعيد الداخيل، أو من خال 
الحركة الديبلوماسية املكّثفة التي تشهدها الساحة اللبنانية، 
ويف آخر اإلتصاالت واملعلومات، تؤكد مرجعية سياســية يف 
مجالسها أن ما يحصل اليوم من تحرّك عريب وغريب، إمنا يصّب 
يف خانة إعادة رسم الخارطة السياسية الجديدة للمنطقة، إذ 
ان لبنان ليس مبنأى عا يحصــل، وإن كان الحلقة األضعف 
نتيجة تفكّك بنيته السياسية واإلقتصادية، ومعلوماته تنبئ 
بأن األســبوع الجاري قــد يكون مفصلياً يف إطار تشــكيل 
الحكومة، والتي قد تبــرص النور بعدما تبلّغ الجميع أن لبنان 
ســُيعزل ديبلوماسياً ومالياً من املجتمع الدويل، وال سيا من 
الدول املانحة، وبالتايل، ووفق املعلومات، فإن عملية التأنيب 
واإلشارة إىل عقوبات قد تســتهدف بعض السياسيني، فذلك 
مســألة جدية، خصوصاً أن املعنيني بالعقوبات، قد باتوا يف 

صورة هذه العقوبات.
من هذا املنطلق، تقول مصادر سياسية مطّلعة، انه مل يعد 
بوسع أي مكّون سيايس محيل املناورة ورفع سقف رشوطه، 
فالجميع »محشــور« ومــأزوم، وال يريد أي طــرف تحّمل 
مسؤولية انهيار البلد، يف ظل ما يتم التداول به، عن أن البعض 
ممــن طُرِحت أســاؤهم للتوزير، اعتذروا عــن هذه املهمة 
كونهم يدركون مدى صعوبــة الوضع الحايل، وال يرغبون أن 
يكونوا يف واجهة أو ضمن الفريق الســيايس الذي سيتحّمل 
وزر وأعباء هذه املرحلة وإمكانية انهيار البلد يف ظل األزمات 

املرتاكمة والصعبة التي يرزح تحت عبئها.
ويف سياق متصل، تقول املعلومات ذاتها ان بروت ستشهد 
بعد زياريت وزير الخارجية املرصي ســامح شــكري وموفد 
األمني العام للجامعة العربية الســفر حســام زيك، حركة 
موفدين من أكرث من دولة معنية بامللف اللبناين، وحيث ترى 
أن ذلك قد يكــون محطة لولوج التســوية، أو مترير عملية 

التأليــف، عىل أن يليهــا لقاء وطني رمبــا يف باريس عىل 
غرار »ســان كلو«، ومن ثم انعقاد املؤمتر الدويل لدعم لبنان 

وانتشاله من أزماته املالية واإلقتصادية.
الديبلوماسية  اللقاءات  ومبعنى أوضح، فإن املتابعني لهذه 
يف بروت والخارج، يكشــفون أن هناك إرصاراً عىل تشكيل 
الحكومة العتيدة، حتى أن بعض الــدول والصناديق الدولية 
واملالية أبلغت الجهات املســؤولة يف لبنان بأنها ستحجب كل 
املساعدات عن هذا البلد ، يف حال مل يتم اإللتزام فوراً بتشكيل 

الحكومة، والرشوع فوراً يف إجراء عملية إصاحية.
لذا، مثة مروحة واســعة من اإلتصاالت واللقاءت جارية 
وسرتسم مجدداً املشــهد الســيايس املقبل للبنان، يتضمن 
مفاجــآت رسيعة من قبــل الدول املعنية بالشــأن الداخيل، 
وخصوصاً لناحيــة العقوبات إذا بقي لبنان دون حكومة، أي 

أن باريس وواشنطن ودوال عربية عديدة سرتفع من منسوب 
لهجتها وخطابها السيايس تجاه املسؤولني اللبنانيني.

ويخلص هؤالء املتابعون، مؤكدين أن معلومات الســاعات 
املاضية ما زالت مشوبة بالحذر حول تأليف حكومة يف وقت 
قريب، أو ما يحىك عن لقاءات ستحصل يف باريس، وال سّيا 
بني الرئيس املكلّف سعد الحريري ورئيس »التيار الوطني الحر« 
جربان باسيل والذي استبعد حصول الزيارة الباريسية، ولكن 
األمر الذي يُبنى عليــه، يرتكز يف  أن جدية ظهرت مؤخراً من 
قبل الجهات الدولية، لإلرساع يف حّض املســؤولني اللبنانيني 
عىل تشــكيل حكومة باعتبار أن لديهم معلومات ومعطيات 
عن أحداث قــد تندلع عىل خلفيات اقتصادية واجتاعية، وال 
سيا يف ظل اإلنقسام الســيايس العامودي السائد يف هذا 

البلد.

اللبنانيين لــلــمــســؤولــيــن  بــلِــَغــت 
ُ
أ ــة  جــدي دولــيــة  وتــحــذيــرات  ــذر...  حـــ تــفــاؤل 

أعلنت قيادة »اليونيفيل« يف بيان »أن رئيس بعثتها وقائدها 
العام اللواء ســتيفانو دل كول ترأس امــس اجتاعا ثاثيا 
استثنائيا مع ضباط القوات املسلحة اللبنانية الكبار والجيش 
اإلرسائييل يف موقع لألمم املتحــدة يف رأس الناقورة، حيث 
انعقد االجتاع بشــكل معدل بســبب القيــود التي فرضتها 

جائحة الكوفيد-19«.
وتركزت املناقشــات عىل الوضع عىل طــول الخط األزرق 
واالنتهاكات الجوية والربية، باإلضافة إىل قضايا أخرى تدخل 
يف نطاق واليــة اليونيفيل مبوجب قرار مجلس األمن الدويل 

.1701
وشجع اللواء دل كول األطراف عىل االستمرار يف االستفادة 
من آليات االرتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل لتجنب 

امكانية التوترات والتصعيد.
وقال: »لقد أثبتت آلية االرتباط والتنسيق التي نضطلع بها 
مجددا أهميتها يف تقليل التوتر عىل طول الخط األزرق وحل 

القضايا الخافية من خال املشــاركة البناءة«، مشــرا إىل 
أمثلة أخرة عىل نجاحها.

كا دعا إىل اســتمرار مشــاركة األطراف مع »اليونيفيل« 
بينا تتابع البعثة تنفيذ توصيات تقييم اليونيفيل، التي قدمها 
األمــني العام لألمم املتحدة إىل مجلــس األمن يف 1 حزيران 
2020. وقد حظي التقييم بدعــم الدول األعضاء، مبا يف ذلك 
الدعم الذي تم التعبر عنه مؤخرا يف 18 آذار خال مشاورات 
املجلس حــول تنفيذ القرار 1701 )2006(. كذلك دعا األطراف 
إىل العمل مع اليونيفيل والبناء عــىل التقدم الذي تم إحرازه 
حتى اآلن لناحية معالجة املناطق الخافية العالقة عىل طول 

الخط األزرق لتعزيز االستقرار وتقليل احتاالت التصعيد«.

{ الجيش {
من جهته، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، يف بيان 
لها انه: بتاريخ 2021/4/7 عقد اجتاع ثايث استثنايئ يف 
رأس الناقورة برئاســة قائد قوات األمــم املتحدة املؤقتة يف 

لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو دل كول، وحضور وفد من 
ضباط الجيش اللبناين برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى 
القوات األمم املتحدة العميد الركن حســيب عبدو وذلك ضمن 

إجراءات مشددة للوقاية من وباء الكورونا.
تنــاول االجتاع الحوادث األخــرة التي حصلت عىل طول 
الخط األزرق، ودان الجانب اللبناين انتهاكات العدو اإلرسائييل 
املســتمرة للســيادة اللبنانية براً وبحراً وجّواً. وأكد الجانب 
اللبنــاين »التزامه القــرارات الدولية ال ســيا القرار 1701 
مبندرجاته كافة، ورضورة انســحاب العــدو اإلرسائييل من 
املتاخمة لشال  املنطقة  األرايض املحتـــــلة كافة ومنها: 
الخط األزرق، ومزارع شــبعا وتال شــبعا وتال كفرشوبا 
والقســم الشــايل يف منطقة الغجر، وبقعة B1 املحتلة. 
كا شــدد عىل رضورة إدراج البقعة B1 املحتلة يف التقارير 
والقــرارات األممية القادمة أســوة بباقــي املناطق املحتلة 

املذكورة«.

ــورة ــاقـ ــنـ الـ رأس  ــي  ــ ف االســـتـــثـــنـــائـــي  ــاثـــي  ــثـ الـ االجـــتـــمـــاع  ــاد  ــقـ ــعـ انـ
االزرق الـــــخـــــط  طــــــــول  عــــلــــى  االســــــتــــــقــــــرار  ــز  ــ ــزي ــ ــع ــ ــت ــ ل  : كــــــــول  دل 

ــمــرة  املــســت ــات  ــاكـ ــهـ ــتـ االنـ وادانــــــــة   1701 ــقـــرار  بـــالـ ــزام  ــ ــتـ ــ االلـ تـــأكـــيـــد   : الـــجـــيـــش 

عون مجتمعاً مع شكري               )دااليت ونهرا(

ــن أزمــــــــــــة ســـــــد الـــنـــهـــضـــة ــيـــ الــــــقــــــاهــــــرة تــــــربــــــط بـــ
»الـــــــطـــــــوق«  دول  اســــــتــــــقــــــرار  هـــــــــّز  ومــــــحــــــاولــــــة 

ــان ــنـ ــبـ مــــــخــــــاوف مــــــن »تـــــــهـــــــّور اســـــرائـــــيـــــلـــــي« ضــــــد لـ
وســــــــط ارتـــــــفـــــــاع حــــــــدة املـــــواجـــــهـــــة مــــــع طـــــهـــــران؟ 
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التحّرك املصري ــ الفرنسي لتشكيل الحكومة يبقى ناقصاً من دون حّل »الفيتو« السعودي على مشاركة حزب الله
الحريري جاهز لتطبيق البرنامج اإلصالحي ويتجاوب مع حكومة الـ>8 ــ 8 ــ 8< شرط التنسيق الجّدي والفاعل معه

 ال وساطة مصرية بل تكامل فرنسي وميل للحريري! باسيل لم يُمانع اللقاء واقترح اصطحاب نائبين الى باريس ولكن...
شخصي! لقاء  بسبب  البلد  اوقـــف  ــن  ول الجمهورية  رئيس  مكان  احـــّل  ال  الفرنسيين:  يُبّلغ  »الــتــيــار«  رئيس 

دوليل بشعالين

تحّركت مرص بالتنســيق مع فرنسا يف اتجاه لبنان يف ظّل 
استمرار األزمة السياســية وألّن الوضع اإلقتصادي واملايل 
واملعييش فيه مل يعد يحتمل، وذلك من خالل الزيارة الرسمية 
التي قام بها وزير الخارجية املرصي سامح شكري امس، ومن 
خالل زيارة األمني العام املساعد لجامعة الدول العربية حسام 
شــكري اليوم الخميس، وذلك بهدف حّث املسؤولني اللبنانيني 
عــى اإلرساع يف تشــكيل الحكومة لتحقيــق اإلصالحات 
املطلوبة وتحقيق اإلســتقرار املهّم للبنــان وللمنطقة ككّل. 
فهــل هذا الزخم يف حركة اإلتصــاالت من قبل مرص، فضالً 
عن تحرّك فرنســا والفاتيكان يف اإلتجاه نفسه، سيؤّدي اىل 

والدة الحكومة املنتظرة يف الشهر الحايل؟
مصادر سياســية عليمة أكّدت أّن األمــور مل تعد مقفلة 
متاماً، عى ما كانت عليه خالل األشــهر الســابقة، غري أنّه 
ال ُيكــن بالتايل القول انّها باتــت مفتوحة عى مرصاعيها 
واّن الحكومة ســتولد غداً أو يف غضون أســبوعني، رغم كّل 
الجهود املتواصلة واملساعي الداخلية إن من قبل رئيس مجلس 
النــّواب نبيه بّري، أو البطريرك املاروين مار بشــارة بطرس 
الراعي، أو األمني العام لحزب الله الســّيد حســن نرصالله، أو 
من قبل مدير عام األمن العام اللواء عّباس ابراهيم. فالجميع 
يعمــل يف الداخل من أجل التقريــب يف وجهات النظر رغم 
الجّو املعّقد والعالقة املتدهورة بني قرص بعبدا وبيت الوسط. 
فضالً عن اإلتصاالت الخارجية إن من قبل مرص التي تدّخلت 
أخــرياً بعد أن زارها الرئيس املكلّف ســعد الحريري منذ فرتة 
ومتّنى عليها القيام مبساعٍ ما للتقريب يف وجهات النظر بينه 
وبني رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، أو من قبل فرنسا 
والفاتيكان، إذ مل يعد مقبوالً إبقاء لبنان من دون حكومة يف 
ظّل ما وصل اليه الوضع من انهيار إقتصادي ومايل ومعييش 
غري مسبوق ينعكس سلباً عى أكرثية اللبنانيني وعى جميع 
املقيمني عــى أراضيه من يد عاملة عربية وأجنبية والجئني 

فلسطينيني ونازحني سوريني. 
ويبــدو، عى ما أفادت املعلومــات، أّن الحريري لن يبقى 
متمّسكاً بحكومة الـ 18 وزيراً من اإلختصاصيني املستقلّني، 
وقــد تجاوب مــع مبادرة الرئيس بــّري القامئة عى »تالت 

متانات«، كام مع اقرتاح السّيد نرصالله حول توسيع الحكومة 
اىل 24 وزيراً، بدليل أنّه ينتظر أن يتّم بحث هذه الصيغة معه 
بطريقــة جديّة. ولهذا تدور اإلتصــاالت حالياً حول إمكانية 
توســيع الحكومة لتصل اىل 24 وزيراً عى أســاس 8-8-8 
ال يكون فيها أي ثلث معطّل ألي طرف ســيايس... هذا الثلث 
الضامــن أو املعطّل الذي يخىش الحريري أن يقف عائقاً أمام 
عمــل حكومته الثالثة يف عهد عون، عى ما يريد. علامً بأّن 
تحالف أي طرفني أو ثالثة فيها يؤّمن الثلث املعطّل لهذا الفريق 

دون ذاك. 
ويف هذا الســياق، تؤكّد أوساط »تّيار املستقبل« أّن زيارات 
الحريــري اىل دول الخارج هدفت اىل حشــد الدعم الخارجي 
للبنان وليس للحريري نفسه، وقد بدأت ترُتجم ببعض األمور 
الحياتية البسيطة، إن لناحية تأمني اللقاحات ضّد »كورونا« 
أو لجهــة إقامة املستشــفى امليــداين يف الواجهة البحرية 
ل«ســوليدير« الذي يســتوعب 220 رسيراً ملرىض »كورونا« 
والذي قّدمته دولة اإلمارات. ولفتت االوساط اىل أّن الحريري 
ينتظر اليوم التنســيق الجــّدي والفاعل معه من قبل الداخل 
قبل الخارج، مشــرية اىل أنّه فور تشــكيل الحكومة ستدور 
عجلة مؤمتر »سيدر« ومســاعداته وقروضه، وسُتستكمل 
املفاوضات مع صندوق النقد الدويل... فضالً عن أّن الربنامج 
اإلصالحي للحكومة املرتقبة والذي يشــمل جميع القطاعات 
من قطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة القطاع املرصيف ومرصف 
لبنــان، وتثبيت ســعر رصف الدوالر األمــرييك، اىل هيكلة 
القطــاع العام والبنى التحتية وما اىل ذلك، بدون اســتثناء 
هــو جاهز لدى الحريري وينتظر تشــكيل »حكومة املهّمة« 
الفاعلــة لُيصار اىل تطبيقه فوراً مبا يخدم املصلحة الوطنية 
والشــعب اللبناين، ويؤّدي اىل تحســني الوضع اإلقتصادي 
يف البالد. وشــّددت االوساط عى أّن الحريري يقوم بكّل ما 
يف وســعه لينجح يف مهّمته يف الحكومة الجديدة، وإذا مل 

ي.يُفلح بها ُيكن عندئذ إقالته.
يف املقابل، ذكرت املصادر السياســية نفسها بأّن لقاءات 
شكري التي شملت عون وقد نقل إليه رسالة من نظريه املرصي 
عبد الفّتاح الســييس، بّري، الحريري، الراعي، رئيس الحزب 
التقّدمي اإلشــرتايك وليد جنبــالط، رئيس حزب »الكتائب« 
ســامي الجمّيل، رئيس »تّيار املردة« سليامن فرنجية، ورئيس 

اللبنانية«  »القــّوات  حزب 
ســمري جعجع مــن خالل 
اإلتصال بــه كون جعجع ال 
يســتطيع أن يلتقيه بسبب 
»كورونا«،  بوبــاء  إصابته 
املسؤولني  حّث  اىل  وهدفت 
اللبنانيــني عى اإلرساع يف 
تشــكيل الحكومــة، تبقى 
ناقصة ألنّها استثنت طرفني 
النائب باسيل  أساسيني هام 
وحزب الله مــن برنامجها، 
رغم تأكيد شــكري عى أّن 
الجهود  لبذل  مستعّدة  بالده 
والتواصــل مع كّل الجهات، 

ولهذا قد ال يؤىت مثارها.
واوضحت االوســاط، اّن 
الــدول الداعمــة للبنان من 
عربيــة وإقليميــة ودولية 
الحكومة  قد تشــرتط عى 

املنتظرة رضورة إجراء اإلستحقاقات يف مواعيدها الدستورية، 
وال سيام منها اإلنتخابات النيابية التي يُفرتض أن تحصل يف 
أيّار من العام املقبل )2022(، وإالّ فلن تقّدم لها املســاعدات 
والقروض الدولية. وتعّول هــذه الدول عى هذه اإلنتخابات 
كونها املدخل الصحيح إلعادة تشــكيل السلطة من مصدرها 
األســايس الذي هو »الشعب مصدر السلطات«، عى ما ينّص 
عليه الدســتور اللبناين. فضالً عن أّن املجلس النيايب الجديد 

املنبثق منها هو الذي ســينتخب رئيس الجمهورية املقبل. 
وال تتوّقع املصادر نفســها أن تُبــرص الحكومة النور قبل 
الزيــارة املنتظرة للرئيس املكلّف اىل الفاتيــكان للقاء البابا 
فرنســيس يف 22 نيســان الجاري، كون التنسيق الفرنيس- 
املــرصي مل يتمكّــن من حّل عقــدة »الفيتــو« الذي تضعه 
الســعودية، تنفيذاً لرغبة الواليــات املتحدة األمريكية عى 
مشاركة حزب الله يف الحكومة الجديدة. فالرئيس الفرنيس 
إيانويــل ماكرون مل يُفلح يف إقناع الســعوديني برضورة 
نزع هذا »الفيتو« عن الحزب، كام أّن مرص تؤيّد الســعودية 

واإلمارات ودول الخليج يف موقفها من الحزب كحزب شيعي 
ُيّثل النهــج اإليراين يف لبنان واملنطقة، من وجهة نظرها. 
علامً بأّن جامعة الدول العربية سبق وان اتخذت قراراً مامثالً 
ملوقف الواليات املتحدة، إذ اعتربت حزب الله منظمة إرهابية، 
فيــام تحّفظ لبنان عنه، كونه يّس بالخصوصية اللبنانية. 

من هنا، عى الدول التي تقوم بالتحّركات يف اتجاه لبنان، 
عــى ما عّقبت االوســاط، أن تعمل ليــس عى التقريب يف 
وجهــات النظر بني عون والحريــري فقط، بل أن تفّك عقدة 
»الفيتــو« عى حزب الله ألنّه سُيشــارك ُحكامً يف الحكومة 
الجديدة كونه ُيّثل رشيحة واســعة من الشعب يف املجلس 
النيــايب، وال ُيكن إلغاء دوره، إالّ إذا قّرر عدم املشــاركة يف 
الحكومــة، وهو لــن يتخذ مثل هذا القرار. وترى أنّه يف حال 
عدم حصول املفاوضات بني الســعودية وإيران تزامناً مع تلك 
التــي انطلقت بني الواليات املتحدة وإيران والدول األوروبية، 
فإّن الفرج لن يحصل يف لبنان حتى وإن تشــكّلت الحكومة 
بفعل الضغوطات الخارجية من الفاتيكان وفرنســا والدول 

العربية وسواها...

جويل بو يونس

بعدما خفتت االضواء الباريســية اقله اعالميا بعد الحديث 
عــن زيارة كان يفرتض ان تحصل لرئيس التيار الوطني الحر 
جربان باسيل الثالثاء اىل باريس بعدما تفرملت الجهود التي 
اصطدمت بعدم متكن الفرنســيني من الحصول عى ضامنات 
كافية من قبل الرئيس املكلف ســعد الحريري النجاح الزيارة 
واللقــاء بني الرجلني، حلّت مرص امس ضيفا عى الســاحة 
اللبنانية عرب وزير خارجيتها ســامح شكري اال ان املعلومات 
تفيد بأن الضيف املرصي كان وقعه ثقيال لدى بعض االطراف. 
ففيــام اكدت مصادر  مطلعة للديــار اال مبادرة مرصية بل 
كل ما يحصل هو اســتكامل للمبادرة االساس اي الفرنسية، 
والسيام ان زيارة شكري سبقها تواصل بني الرئيس الفرنيس 
واملرصي وتنســيق بني شــكري ونظريه الفرنيس، كشفت 
اوســاط بــارزة مطلعة عى جّو االجتامعــات التي عقدها 
شــكري امس يف بريوت بانه تبني اال دور متوازنا ملرص التي 
ظهر جليا انها تقف اىل جانب طرف لبناين عى حســاب اخر 
يتمثل بوقوفها اىل جانب سعد الحريري، مشرية اىل انه بات 
واضحــا ان مرص تدعم مواقف الحريري ال مواقف بعبدا وهنا 
تشــري االوســاط اىل ان هذا الواقع دفع برئيس الجمهورية 
للحرص عى التشديد خالل لقائه وزير الخارجية املرصي عى 
ان الخروج من االزمة يكون عرب اعتامد القواعد الدســتورية 
وامليثاقية بالتعاون مع جميع االطراف اللبنانيني دون اقصاء 
او متييــز، باعتبار ان الضيف املرصي عقد لقاءات مع كل من 
رئيــس الجمهورية ورئيس مجلس النــواب والرئيس املكلف 
ورؤساء احزاب كل من الكتائب والتقدمي االشرتايك وتواصل 
مــع رئيس حزب القوات الصابته بكورونا فيام اســتثنى من 
لقاءاته رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل وكذلك رئيس 

االعامل  ترصيــف  حكومة 
حســان دياب الذي يعترب ان 
للســنة  االول  املمثل  يكون 
كرئيس  موقعه  من  انطالقا 
حكومــة ترصيــف اعامل 

وايضا استثنى حزب الله.
ويف هــذا الســياق، لفت 
تعليق مصدر مطلع عى جو 
8 اذار عى الدور املرصي يف 
لبنان ومــا اذا كان هناك من 
وساطة ما بالقول : اي وسيط 
هــذا الذي يرفض لقاء رئيس 
االعامل  ترصيــف  حكومة 
ويتحدث مع الجميع باستثناء 

رئيس اكرب تكتل مسيحي؟
وبالعــودة اىل املبــادرة 
االســاس والوحيــدة عى 
اي  اللبنانيــة  الطاولــة 
الفرنسية وما رافق الساعات 

املاضيــة من اخبــار عن زيارة مرتقبة لباســيل اىل باريس 
ولقاء محتمل مع الحريري مبســعى فرنيس، كشفت مصادر 
موثوقة للديار بان يف باريس هناك انقســام يف االراء حيال 
هذا املوضوع، ففيام كان الرئيس الفرنيس متحمســا لفكرة 
االستامع لوجهة نظر باسيل وتأمني لقاء مع الحريري رشط 
ضــامن نجاحه وبالتايل نجاح املبادرة الفرنســية كان وزير 
الخارجية جان ايف لودريان ومستشار ماكرون ايانويل بون 
واملسؤول برنار ايييه يعارضون الفكرة وهم معروفون انهم 

ييلــون لدعم مواقف الحريري ال فريق رئيس الجمهورية.

ويف هذا السياق، اكدت اوساط موثوقة مطلعة عى جو ما 
كان يحرض لزيارة باريس، بان موعدا كان حدد فعال لباسيل، 
علــام انه مل يطلب اي موعد، وهو ابلغ من كان يتواصل معه 
مــن الفرنســيني )واملرجح باتريك دوريل( عى مدى شــهر 
ونصف انه مســتعد لتلبية اية دعوة، لكن مقابل االرصار عى 
ان ترتبط الزيارة بتشــكيل الحكومة كان جواب باسيل دوما 
انــه ال يســتطيع ان يضمن النتائج النــه ال يحل محل رئيس 
الجمهورية بل دوره يقترص عى رشح املوقف وطرح الحلول.

املعلومــات تفيد ايضا بانه بعدمــا وجهت  الدعوة له يف 
البداية لزيارة باريس كان يفرتض ان يســافر باسيل الثالثاء 

وهــو مل يكن بجو اي لقاء او موعد مع الحريري يف باريس 
لكن عندما ســئل من قبل الفرنســيني ما اذا كان يانع بلقاء 
الحريري، رد بالنفي مع التشــديد يف الوقت نفســه عى انه 
ال يطلــب ذلك وعى ان ازمــة البالد وملف الحكومة تحل بال 
لقاء وهو »لن يوقف البلد بســبب لقاء شخيص«، متاما كام 
نقلت عنه اوساط بارزة اطلعت عى جّوه بالساعات املاضية.

اكرث منذ ذلك تكشف املصادر بان باسيل اقرتح عى مسمع 
الفرنسيني يف حال تعّذر اللقاء بينه وبني الحريري ان  يسافر 
معــه اىل باريس ومع الحريري نائبان من كتلتيهام فيجتمع 
كل طرف عى حدى مع الفرنســيني ثــم يجتمع النائبان مع 

الفرنسيني ال باسيل والحريري
اال ان الفكرة ايضا رفضت من الحريري، كام ان فكرة عقد لقاء 
موسع ايضا طرحت اال انها سقطت بعدما فرملها الحريري الذي 
ابلغ الفرنسيني ان موعدا يحرض له مبوسكو وكذلك بالفاتيكان.

موافقة باسيل عى اية زيارة لباريس وابدائه رغبة دامئة 
بالتســهيل، كان يقابلها بحســب املصــادر حرص دائم عى 
التاكيد خالل اتصاالت الفرنســيني به عى انه ال يحل مكان 
رئيــس الجمهورية وعى الحريري اطالع رئيس الجمهورية 
عى النمــوذج الكامل املعتمــد للتأليف، احرتامــاً للميثاق 
والدســتور مع رغبة بعدم املشــاركة يف الحكومة لكن بال 

تعطيــل من باب امليثاقية ولو ان فريقه مل يعط الثقة.
وتختــم املصادر بالقول: »االمور كانت رتبت يف باريس، لكن 
الحريري تراجع، وكأنه يرفض مواجهة الوقائع امام الفرنسيني«.

ويف هذا االطار نقل عن باســيل قوله يف احد االجتامعات 
التي عقدها بالســاعات املاضية ردا عى سؤال عن عقوبات 
اوروبية مطروحــة: »ال اقلل من اهميتها لكنني ال اخاف اي 
عقوبات ليســأل: اذا فرضت عقوبات، ماذا يبقى من املبادرة 

الفرنسية؟

الحريري مستقبالً شكري والوفد املرافق

ــون ــى عـ ــ ــ ــن مــــن الـــســـيـــســـي ال ــامـ ــضـ ــل رســــالــــة تـ ــ ــق ــ ــى املـــســـؤولـــيـــن ون ــلـ ــال عـ ــ ــ ج
ــي ــدول وال الــعــربــي  لــلــدعــم  ــاب  ــب ال تفتح  اختصاصيين  حــكــومــة  تشكيل  شــكــري: 

أكد وزير الخارجية املرصي سامح شكري »ان مرص مستمرة 
ببذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات للخروج من االزمة«، 
مشددا »عى ان تشكيل حكومة اختصاصيني يفتح الباب للدعم 

الدويل، ولفت اىل ان استقرار لبنان مهم ملرص واملنطقة«.

{ يف بعبدا {

حامال معه رســالة تضامــن جمهورية مرص العربية مع 
لبنان ودعمها للمساعي املبذولة لتشكيل حكومة جديدة جال 
الوزير شكري عى رأس وفد ضم: السفري يارس علوي، مساعد 
وزير الخارجية الســفري نزيه النجاري، املستشــار يف مكتب 
الوزير محمد عاطف واملستشــار يف السفارة يف بريوت عبد 
الله زهدي، عى كبار املســؤولني واستهل لقاءاته بزيارة قرص 
بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية العامد ميشال عون الذي 
أعرب عن تقديره وامتنانه »للدور الذي تقوم به جمهورية مرص 
العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السييس ملساعدة لبنان يف 
مواجهــة االزمات املختلفة التي يعاين منها، ال ســيام االزمة 
الحكومية«، متمنيــا ان »تثمر هذه الجهود نتائج إيجابية، ال 
سيام اذا ما توافرت إرادة حقيقية للخروج من هذه االزمة، من 
خالل اعتامد القواعد الدســتورية وامليثاقية التي يقوم عليها 
النظام اللبناين وبالتعاون مــع جميع األطراف اللبنانيني من 

دون اقصاء او متييز«.
وشدد الرئيس عون امام شكري عى »دقة املهامت التي ستلقى 
عى عاتق الحكومة الجديدة، ال ســيام يف مجال اإلصالحات 
الرضوريــة التي يلتقي اللبنانيون واملجتمع الدويل يف املناداة 
بها والعمل عى تحقيقها، ويف مقدمها التدقيق املايل الجنايئ 
 ملحاسبة الذين رسقوا أموال اللبنانيني والدولة عى حد سواء«.

وبعدمــا رشح الرئيس عون للوزير املــرصي »العقبات التي 
واجهت مســار تشــكيل الحكومة«، حملــه تحياته للرئيس 
الســييس، وشــكره عى مبادرته القامئة عى »وقوف مرص 

عى مسافة واحدة من جميع اللبنانيني«.

بعد اللقاء، تحدث شــكري اىل الصحافيني فقال: »ترشفت 
بزيارة رئيس الجمهورية النقل اليه رسالة تضامن من الرئيس 
الســييس، الــذي كلفني ان آيت اىل لبنــان يف ضوء الحرص 
الذي يوليه ســيادته الستمرار بذل مرص لكل الجهود يف اطار 
التواصل مع املكونات السياسية اللبنانية كافة من اجل الخروج 

من االزمة الراهنة ».

{ يف عني التينة {

بعدها،انتقل اىل مقر الرئاســة الثانية حيث استقبله رئيس 
مجلــس النواب نبيه بري. وبعــد اللقاء، جدد وزير الخارجية 
املرصيــة الدعوة لتشــكيل حكومــة اختصاصيني واطالع 
الحكومة مبســؤولياتها كاملة ملواجهــة التحديات الراهنة. 
وقال: »تثّمن مرص جهود رئيس مجلس النواب واملبادرات التي 
يطلقها للعمل عى الخروج من هذه االزمة واكدنا االســتعداد 

ليك تقدم مرص كل ما بوسعها للبنان.«

{ يف بكريك {

ومــن عــني التينــة، توجــه اىل بكريك حيث اســتقبله 
 البطريــرك املاروين مار بشــارة بطرس الراعــي بعد الظهر.

يف مســتهل اللقاء، نقل شكري اىل البطريرك »تحيات الرئيس 
السييس«، وتم خالل اللقاء عرض للعالقات التاريخية بني مرص 
ولبنان وللمستجدات عى الساحة اللبنانية والعناوين املشرتكة.

وشكر الراعي شــكري عى »وقوف مرص اىل جانب لبنان 
وشعبه خاصة أثناء األزمات وآخرها تفجري مرفأ بريوت. كام 
كان توافق عى رضورة االرساع يف تشكيل حكومة تتمكن من 
العمل عى االصالحات املطلوبة والتي ســتفتح مجاالت الدعم 

االقليمي والدويل للبنان«.

{ يف كليمنصو {

ثم زار شــكري كليمنصو، حيــث اجتمع مع  رئيس الحزب 

التقدمي االشــرتايك النائب 
الســابق وليد جنبالط، وتم 
البحث يف آخر املســتجدات 

اللبنانية والعربية.

{ مع سامي الجميل {

ومــن كليمنصــو، توجه 
شــكري اىل فندق املوفنبيك 
يف بريوت، حيث التقى رئيس 
النائــب  الكتائــب  حــزب 
املستقيل سامي الجمّيل الذي 
اعترب  »أكدنا موقف املعارضة 
بتشــكيل  واضح  نا  وموقف
حكومة مســتقلة بالكامل 
املفاوضات مع  صندوق  تبدأ 

النقد  لوقف االنهيار التام واالصالحات األساسية و االنتخابات 
النيابية«، مضيفا »نحن مع حكومة اختصاصيني من رئيسها 
إىل وزرائها و املجتمع الدويل يتعامل مع األمر الواقع يف لبنان 
ويحاول تجّنب االنهيار الكامل وفشــل السياسيني الذريع دفع 

بالعامل إىل التحرك باتجاه القضية اللبنانية«.

{ مع سليامن فرنجية {
والتقى الوفد املرصي برئاســة شكري، رئيس »تيار املرده« 
ســليامن فرنجيــه يف مقر اقامته يف فنــدق املوفنبيك، يف 
حضور النائب طوين فرنجيه والوزير السابق املحامي يوسف 
فنيانــوس. وتم البحث يف مجمل التطورات الراهنة ويف آخر 

املستجدات عى الصعيدين اللبناين والعريب.

{ يف بيت الوسط {
ومســاء، زار الوفد املرصي برئاسة شكري، رئيس  الحكومة 
املكلف  ســعد الحريري يف  بيت الوســط،  وتنــاول اللقاء آخر 

املســتجدات واألوضاع العامة يف  لبنان واملنطقة والعالقات 
الثنائية بني البلدين.

بعد اللقاء، قال شكري:«استمعت إىل رؤية الحريري حول كيفية 
خروج لبنان منها يف أرسع وقت ممكن، وقد أكدت للحريري دعم 
مرص الكامل لجهود تشكيل حكومة منسجمة وقادرة عى تنفيذ 
مهامها الدقيقة والصعبــة، وبطريقة غري تقليدية ومختلفة 
جذريا عن منطلق التعطيل والتجاذب الســيايس، باعتبار أن ذلك 
هو الطريق الوحيد لنجاح حكومة املهمة وحصولها عى الدعم 

املطلوب عربيا ودوليا واستعادة لبنان ملوقعه«.

{ الوصول {

وكان شــكري وصــل إىل مطــار بريوت حيــث كان يف 
اســتقباله نظريه اللبناين وزيــر الخارجيــة واملغرتبني يف 
حكومــة ترصيف االعامل رشبل وهبه وســفري مرص يارس 
علوي ومديرة املراســم يف وزارة الخارجية اللبنانية السفرية 

عبري العيل وأعضاء البعثة الديبلوماسية املرصية.

شكري مع بري                                                                                             )حسن ابراهيم(
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

الخميس 8  نيسان 2021

االنهيار جريمة  بوقوع  تسبب  من  ملعرفة  املدخل  وهو  الفرنسية  للمبادرة  ضرب  هو  الجنائي  التدقيق  اسقاط   : عون 
 ادعو الحكومة لعقد جلسة استثنائية التخاذ القرار املناسب لحماية ودائع الناس وتحديد املسؤوليات تمهيداً للمحاسبة

أكد رئيس الجمهورية العامد ميشــال عــون، »ان التدقيق 
املايل الجنايئ هو معركة أصعب من تحرير األرض ألنها ضد 
الفاســد و«الحرامي« اللذين هام اخطر من املحتل والعميل، 

فـ«من يرسق أموال الناس يرسق وطناً«. 
وشدد »عىل ان التدقيق املايل الجنايئ ليس مطلبا شخصيا 
لرئيــس الجمهورية، بل هو قبــل كل يشء مطلب اللبنانيني 
جميعا، الفتاً اىل أن سقوطه يعني رضب املبادرة الفرنسية ألن 
من دونه ال مســاعدات دولية وال مؤمتر سيدر وال دعم عريب 
وخليجــي وال صندوق دويل، فهو املدخل ملعرفة من تســبب 

بوقوع جرمية االنهيار املايل«.

نص الكلمة
وقال رئيس الجمهورية يف رســالة وجهها اىل اللبنانيني 
مساء امس عرب االعالم املريئ واملســموع: »أيها اللبنانيون، 
عقد امس االول اجتامع بني ممثلني عن وزارة املال وحاكمية 
مرصف لبنان ورشكة »الفاريز ومارســال« من دون التوصل 
اىل نتيجة ملموسة وتقرر عقد اجتامع آخر يوم الجمعة. انا 
أرى يف ذلك مامطلة مؤكدة، تدل عىل عدم وجود إرادة بإجراء 
التدقيق الجنايئ، والربهان عىل ذلك هو ان مجلس الوزراء اخذ 
القرار بالتدقيق يف 26 آذار 2020 ولغاية اليوم أي بعد ســنة 
وبضعــة أيام مل يتم تنفيذ القرار. ويف دليل إضايف عىل عدم 
وجود إرادة بالتنفيذ هو انهم استبدلوا املفاوضات مبراسالت 
عن بعد وبخفض مستوى املتفاوضني. ان املفاوضات الفعلية 
يجب ان تتم مبارشة، وجها لوجه حول الطاولة بني املسؤولني 
الفعليــني وليس بني ممثلني عنهم، كام حصل. وما جرى يدل 
عىل اننا ســنبقى ندور يف حلقة مفرغة من دون افق زمني 
وال ضوابط. الشــعب اللبناين ينتظر معرفــة مصري أمواله 

ويخىش من رسقة الوقت بعدما رسق منه جنى العمر«.
اضاف »قبل عوديت اىل لبنان عام 2005 كنت مدركاً لخطر 
االنهيار املــايل وعندما أصبحت نائبا ورئيســا لتكتل نيايب 
طالبت بإلحاح بإجراء التدقيق الجنايئ يف حسابات مرصف 
لبنان وبإنشاء محكمة خاصة بالجرائم املالية، لكن املطلبني 
وضعا يف االدراج. بعدما انتخبت رئيسا للجمهورية، حاولت 
عىل مدى ثالث سنوات ومن دون نتيجة ان افتح باب التدقيق 
الجنايئ ألحمي ودائع الناس. كانــت االزمة املالية والنقدية 
تتفاقــم وبدأت يف متوز 2019 مؤرشات االنهيار وانكشــف 
الوضع يف 17 ترشين اول من العام نفسه. مرّت بضعة اشهر 
قبل ان كلفت حكومة الرئيس حســان دياب يف 26 آذار من 
العام املايض، وزير املال غازي وزين باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتنفيذ التدقيق الجنايئ يف حســابات مــرصف لبنان بهدف 
معرفة أســباب التدهور املايل وكشفها. كانت الشكوك تتأكد 
يوماً بعد يوم بان حســابات املرصف املركزي غري شفافة ومل 
يكن يعرف حجم النقص يف االحتياط بالعمالت األجنبية وهو 

نقص كانت تتم تغطيته من أموال املودعني خالفا للقانون«.
وتابع »لقد منعــت الحجج الواهية مجلــس الوزراء من 
تكليف رشكة »kroll« العاملية بإجراء التدقيق الجنايئ، وبعد 
جهود كثيفة وافق مجلس الوزراء عىل تكليف رشكة »الفاريز 
ومارســال«. وفوض وزير املال بتوقيع العقد معها وكان ذلك 

يف 1 أيلول 2020 أي بعد اكرث من خمســة اشهر عىل صدور 
قرار مجلس الوزراء. لقد وّجهت الفاريز ومارســال بواسطة 
وزير املال 133 ســؤاال ملرصف لبنان الذي أجاب عن 60 منها 
ورفض اإلجابة عىل البقية امــا بحجة انها مخالفة لقانون 
النقد والتســليف او ألن ال جواب لديــه. ويف 20 ترشين اول 
من العام املايض جددت الرشكة توجيه األسئلة ملرصف لبنان 

وبقيت من دون جواب«.
وأكد الرئيس عون »لقد واجه التدقيق الجنايئ عراقيل عدة 
كنا نفككها تباعا. لقد تذّرعــوا بان قانون الرسية املرصفية 
مينع التدقيق، فوّجهت رســالة اىل املجلــس النيايب وكان 
جوابه ان حسابات املرصف املركزي خاضعة للتدقيق الجنايئ. 
ذهبنا ابعد من ذلك، فأقر مجلس النواب قانونا يقيض بتعليق 
العمل بقانون الرسية املرصفية ملدة سنة. كل هذه الخطوات 
متّت، واســتمرت العرقلة اىل ان اعرتف وزير املال من بضعة 
أيــام ان املرصف املركزي ميتنع عن اإلجابة عىل عدد كبري من 
أسئلة رشكة الفاريز ومارســال. لقد صار واضحا ان هدف 
املامطلة هــو دفع الرشكة اىل اليأس لتغــادر لبنان وتوقف 

بالتايل التدقيق الجنايئ ويفلت املجرمون من العقاب«.
وتوجه الرئيس اىل اللبنانيني بالقول: »ان ســقوط التدقيق 
الجنايئ يعنــي رضب املبادرة الفرنســية ألن مــن دونه ال 
مساعدات دولية وال مؤمتر ســيدر وال دعم عريب وخليجي 
وال صنــدوق دويل. ان التدقيق الجنايئ هــو املدخل ملعرفة 
من تســبب بوقوع جرمية االنهيار املــايل. التدقيق الجنايئ 

لرئيس  شخصيا  مطلبا  ليس 
الجمهورية بل هو يف صلب 
املبادرة الفرنســية ومطالب 
الــدويل  النقــد  صنــدوق 
وهو قبــل كل يشء مطلب 

اللبنانيني جميعا«.
الذي  »للمــودع  أضــاف 
رسقــت ودائعه من املرصف 
للمريض  عمره  جنى  وتبخر 
املستشفى  باب  عند  املنتظر 
وال ميلك املال لدخولها ويقال 
محجوزة.  اموالــك  ان  لــه 
لتلقي  ســافر  الذي  للطالب 
العلــم وانقطــع عنه فجأة 
اهله.  مــن  األموال  تحويل 
لألهل الذين ما عادوا قادرين 
العائلة  مرصوف  تأمني  عىل 
بسبب االنهيار وتدهور قيمة 
العملة اللرية. للمتقاعد الذي 
كان يتكل عىل تعويضه يف 
عمره  بقية  ليمــيض  البنك 

بكرامة«.
اللبنانيون  »أيهــا  وتابع 
ان  أقــول لكــم، بإمكانكم 
تختلفوا معي سياسيا لكنكم 
جانبكم  اىل  دامئا  تجدونني 
اتقدمكم يف معركة  بالحق. 
كشــف اكرب عملية نهب بتاريخ لبنــان فكونوا معي. ضعوا 
خالفاتكم السياســية جانبا وثقوا باننا لن ندعهم يرسقون 
الشعب ويقهرون أّماً ويذلّون أباً ويهينون مريضاً. لن ندعهم 
يســقطون التدقيق الجنايئ او يقضون عىل الدولة والشعب 

والتاريخ واملستقبل«.
أقول:  السياســية  السياســية وغري  »للقيــادات  واردف 
مســؤوليتكم كبرية امام الله والشــعب والقانون، وما كان 
ليحصــل ما حصل لــو مل توّفروا انتم بالحــد األدىن الغطاء 

للمرصف املركزي واملصارف الخاصة ووزارة املال«.
أما للمرصف املركزي أقول: »إنك تتحمل املسؤولية األساسية 
ألنك خالفت قانــون النقد والتســليف، وكان لزاما عليك ان 
تنظم العمل املرصيف وتأخذ التدابري لحامية أموال الناس يف 

املصارف وتفرض معايري املالءة والسيولة«.
كــام قال الرئيس عــون: »للمصارف أقول: مســؤوليتكم 
واضحــة وال ميكن لكــم ان تهربوا من الحقيقــة؛ فالناس 
اودعوكم أموالهم، وانتم ترصفتم بها بعدم مســؤولية طمعا 
بالربــح الرسيع ومن دون » توزيع مخاطر« عىل ما تقتضيه 

أصول املهنة«.
أضاف »جميع الحكومــات واإلدارات والوزارات واملجالس 
والهيئات مسؤولة عن كل قرش أُهِدر عرب السنوات، وجميعها 

يجب ان يشملها التدقيق الجنايئ«.
وتابع »للــدول التي تدعي التضامن مع الشــعب اللبناين 

أقول:  تطالبون بالشفافية يف املرصف املركزي وسائر القطاع 
املرصيف وباإلصالحــات املالية والنقدية، فســاعدونا عىل 
كشف عمليات تحويل أمواٍل أَخذت بعد 17 ترشين األول 2019 
طابع التهريب املايل. هذه األموال هي بالعمالت األجنبية وتم 
تحويلها من لبنــان اىل مصارف معروفة يف العامل. عمليات 
كهذه ال ميكن إخفاؤها؛ واذا توفر القرار فنحن قادرون عىل 
معرفة من حّول أمــوال اللبنانيني اىل الخارج، وقادرون عىل 
التحقيق والتدقيق لنكشــف ما اذا كانت هذه األموال نظيفة، 
وكيف حصل عليها أصحابها، وهل من إمكانية السرتجاعها«.

وختم رئيس الجمهورية القــول: »ان التدقيق الجنايئ هو 
البداية ولعلهــا معركٌة أصعب من تحريــر األرض ألنها ضد 
الفاســد و«الحرامي« اللذين هام اخطر من املحتل والعميل. 
فمن يرسق أموال الناس يرسق وطناً. أيها اللبنانيون، انتبهوا، 
إن اســقاط التدقيق الجنايئ هو رضب لقرار الحكومة التي 
أدعوها لعقد جلسة استثنائية التخاذ القرار املناسب لحامية 
ودائع الناس، وكشــف أســباب االنهيار وتحديد املسؤوليات 
متهيداً للمحاسبة واســرتداد الحقوق. انا ميشال عون رئيس 
الجمهورية والجــرال الذي تعرفونه، اناديكــم، ال لتكونوا 
معي، بل لتكونوا مع أنفسكم ومع مستقبل اوالدكم، ودعونا 
الحقائق لنســرتجع الحقوق. »والحقني نختلف  نكشف معاً 
بالسياسة«، نعم للتدقيق الجنايئ يك تعيشوا ويعيش لبنان«.

{استقباالت{
وكان الرئيس عون استقبل بعد الظهر يف قرص بعبدا، نائب 

رئيس املجلس الفيديرايل ووزير الخارجية السويرسية 
اغناسيو دانيال جيوفاين كاسيس عىل رأس وفد ضم عددا 

من النواب السويرسيني واملسؤولني يف وزارة الخارجية 
السويرسية، وذلك يف اطار الزيارة التي يقوم بها الوزير 

كاسيس اىل لبنان لالطالع عىل االوضاع فيه وعىل املشاريع 
االنسانية التي تدعمها سويرسا يف مختلف املجاالت السيام 
بعد انفجار مرفأ بريوت، إضافة اىل تفقد اوضاع النازحني 

السوريني والالجئني الفلسطينيني. 
وشــكر الرئيس عون الوزير كاسيس عىل املساعدات التي 
تقدمها ســويرسا للبنان يف مختلف املجاالت، مؤكدا »تفعيل 
التعاون بني البلدين«، ومنوها خصوصا ب«الدعم الذي قدمته 
سويرسا لعدد من املستشفيات من بينها مستشفى الكرنتينا، 

واملدارس والصليب االحمر اللبناين وكاريتاس«.
ورشح الرئيس عون للوزير الســويرسي الصعوبات التي 
تواجه لبنان اقتصاديا وماليــا واجتامعيا، وتداعيات النزوح 
السوري عىل مختلف القطاعات يف البالد، داعيا اىل »مساعدة 
لبنان يف تأمني عودة النازحني السوريني اىل بالدهم السيام 
اىل املناطق اآلمنة من دون انتظار الحل الســيايس الذي قد 

يتأخر«.
كام تطرق البحث اىل ما ميكن ان تقدمه سويرسا ملعالجة 
الوضع االقتصادي والوضع املايل الذي نتج عن تحويل اموال 

اىل الخارج يف ظروف غامضة. 
اما الوزير الســويرسي فقد اعرب عن ســعادته لزيارته 
بريوت وتفقد املشاريع االنسانية التي تتوىل بالده االهتامم 
بها، مؤكدا »إستعداد سويرسا لتقديم املساعدة الالزمة يف كل 

املجاالت االجتامعية واالقتصادية واملالية«.

األخيرة تكون  قد  الحكومة  لتشكيل  الدولية  املحاولة 
وسيلة بأي  اإلنهيار  لـ«َكبح«  فاألولوية  فشلت...  واذا 

الحكومة... لتشكيل  للتنازل  ُمــســتــعــّداً  ــات  ب الــكــّل 
ــى »اإلخـــــــــــــــراج« ــ ــلـ ــ ــى اإلتــــــــفــــــــاق عـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ويـ

فادي عيد

تكشــف مؤرّشات املواقف السياسية املحلية عن معطيات 
حكومية جديدة، ولكنها غــري إيجابية، يف موازاة اإلندفاعة 
الفرنسية واملرصية تجاه بريوت خالل األيام القليلة املاضية، 
حيث تتحدث مصادر سياسية عىل متاس مع الحراك الحاصل 
أخرياً عىل خط املقّرات الرئاسية وبيت الوسط، عن أن  األجواء 
التي انترشت وتفيد أن والدة الحكومة العتيدة باتت عىل قاب 
قوسني، قد بدأت »تتبّخر«، وســط ازدحام األسئلة عن مدى 
فاعلية املبادرات الخارجية، خصوصاً وأن املبادرة الرئاســية 
الفرنســية ما زالت مســتمرة، وإن كانت املحاولة الفرنسية 
لجمع كل من الرئيس املكلّف ســعد الحريري ورئيس »التيار 
الوطني الحر« النائب جربان باســيل، قــد اصطدمت بحائط 
املواقف املتصلّبة وتحديداً من قبل الرئيس املكلّف وفق املصادر 
نفســها، والتي تجزم بأن الضغوط الدولية، كام العربية، لن 
تتوقف، وهي باتــت تركّز عىل الطبقة السياســية من أجل 
تشــكيل حكومة إنقاذية وإصالحية، تتمتع مبعايري تؤّمن 
حصول لبنان عىل الدعم الدويل من أجل وقف اإلنهيار الزاحف 

ألن النهوض يبدو مؤّجالً كام يبدو.
وتشّدد املصادر السياسية نفسها، عىل أنه وبالرغم من كل 
الترسيبات والتحليالت، األمر الوحيد املؤكد حتى هذه اللحظة، 
هو أنــه من غري املعروف بعد ما هــو مصري هذه املحاوالت، 
الفاتيكانية،  وآخرها املحاولة املرصية بعد الفرنسية، وقريباً 
خصوصاً وأن السقوف املرتفعة وغري املعلَنة من قبل فريقي 
التأليــف، مل تلحظ أي تغيري، وبالتايل، فإن الِعَقد عىل حالها، 
علامً أنها ليست املرّة األوىل التي تجري فيها محاوالت من هذا 
النوع، باعتبار أن الطرفــني، نجحا يف َحبك الِعَقد الحكومية 
بشــكل يجعل من الصعب تذليلها. ويف هذا اإلطار، تشــري 

املصادر إىل أن املوقف السعودي األخري، قد حمل ضمناً تحّوالً 
يف املوقف إزاء تأليف الحكومة الجديدة، حيث أكدت املواقف 
عىل خطــوة تأليف الحكومة يف الدرجة األوىل، قبل الحديث 

عن طلب الدعم والتأييد من الرياض.
ومن هنــا، تالحظ املصادر نفســها، أن  األمور ليســت 
بالبساطة التي يحاول بعض املتحّمسني إظهارها، باعتبار أنه 
من غري الواضح بعد، السيناريو الذي سيتم اعتامده من أجل 
فتح الطرقات املقفلة بني قرص بعبدا وبيت الوسط. وبالتايل، 
فإن الغموض الذي يكتنف كل املحادثات الجارية يف العلن أو 
يف الكواليس، ال ينبىء مبناخات تبعث عىل اإلرتياح، خصوصاً 
وأن األهداف التي يحملها كل طرف ســيايس يعمل عىل خط 
التأليف، ال تلتقي عىل أي عنوان مايل أو اقتصادي وطني، بل 
عىل العكس هي متصلة مبخطّطات سياسية بعيدة كل البعد 
عن مشاريع اإلنقاذ املطلوبة والتي تدعو إليها عواصم القرار 

الخارجية التي تنشط عىل خط الوساطات.
ويف هذا السياق، تنقل املصادر السياسية املتابعة نفسها، 
عن جهات ديبلوماسية غربية، أن عواصم القرار تدرس جدياً 
ما بعد املبادرة الفرنســية - املرصية الحالية، وذلك، يف حال 
مل يُكتب لهــا النجاح ومل تؤِد إىل املســار املطلوب، إذ تعترب 
هذه العواصم أنه إذا ما فشــلت هذه املحاولة، فهي لن تعود 
إىل الضغط والدفع والعمل من أجل تأليف الحكومة العتيدة، 
وإمنا ستســتبدل هذا املوضوع عىل جدول أعاملها بعناوين 
أخرى غــري مطروحة اليوم عىل طاولــة البحث، نظراً لعدم 
وجود رىض ســيايس لبناين عليها. وبالتايل، فإن ما يحصل 
اليوم، قد يكــون املحاولة الدولية »األخرية« عىل مســتوى 
تأليف الحكومة، ومن بعدها ستصبح األولوية الدولية ألجندة 
مختلفة، عنوانها األســايس واألول هو كَبــح اإلنهيار بكل 

الوسائل املتاحة.

محمد علوش

مل يحمل وزير الخارجية املرصي ســامح شــكري مبادرة 
جديدة معــه إىل لبنان، فهو بكل بســاطة ميثل مرص التي 
كانت وال زالــت داعمة قويّة للمبادرة الفرنســية، لذلك كان 
محور حديثه خالل زيارته عن أهمية تطبيق املبادرة وتخطّي 
الخالفات، معلناً جهوزية مرص للمساعدة يف كل ما يحتاجه 

لبنان.
إن الزيارة املرصية تُشّكل، بحسب مصادر سياسية مطّلعة، 
تأكيــداً إضافياً حول الــدور املرصي املســتجّد يف املنطقة، 
بالتعــاون مع الدول الخليجية، مشــرية إىل وزير الخارجية 
املرصي الذي مل يحرص لقاءاته باملسؤولني الرسميني، تواصل 
تقريباً مع كل األطراف التي اتفقت عىل املبادرة الفرنسية يف 

قرص الصنوبر.
يف الشــأن اللبناين الداخيل حصلت تطورات عديدة يف 
الســاعات القليلة املاضية، ميكن القــول أنها تحمل بعض 
اإليجابية، إذ تكشــف املصادر بداية أن املساعي الفرنسية 
لجمع شــخصيات لبنانية يف باريس توقفــت حالياً، ومل 
تصل إىل نتيجة، مشرية إىل أنه باألصل مل تكن النية جمع 
الحكومة  باسيل، ورئيس  الحر جربان  الوطني  التيار  رئيس 
الفكرة قامئة عىل دعوة  الحريري، بل كانت  املكلف ســعد 
اكرث من شــخصية، ُحدد منها ثالثــة، ولكن ما رافق هذه 
الفكــرة من أخذ ورّد يف لبنان جعلها بــال قيمة فعلية، ما 

لتجميدها. أدى 
وتضيف املصادر عرب »الديار«: »ال ميانع الحريري اللقاء مع 
باسيل، ولكن لشكل اللقاء أهمية قصوى، إذ ال يجوز بأي شكل 
من األشكال اإليحاء وكأن باسيل هو من يشكل الحكومة إىل 
جانــب الحريري، لذلك فال مانع إطالقاً من حصول اللقاء يف 

بريوت، يف بيت الوسط، بحســب األعراف املعروفة مسبقاً 
للجميع«، مشّددة عىل أن املحيطني بالحريري أكدوا ملن سألهم 
أن ال مانع لدى الحريري من لقاء باســيل، وغري باســيل يف 
سبيل تســهيل تشــكيل الحكومة، خاّصة وأن باسيل يرأس 

تكتالً نيابياً كبرياً.
وتؤكد املصادر أن لقاء باســيل – الحريــري ليس رشطاً 
لتشــكيل الحكومة، ولكنه حاجة، تُحددها املواقع السياسية 
للشــخصيتني، مشــرية إىل أن الحريري مل يعلن يوماً رفضه 
لقاء رئيس التيار، لذلك فإن اإلعالم هو من أوحى وكأن اللقاء 

يحتاج معجزة، ولكنه ليس كذلك.
يف الســاعات املاضية، تواصل جربان باسيل مع حزب الله 
للتباحث يف الشأن الحكومي، وهو ما تؤكد املصادر حصوله 
للمرة االوىل منذ التكليــف، إذ جرت العادة أن يبادر حزب الله 
للتواصل مع باسيل، االمر الذي يؤكد أن مبادرة رئيس املجلس 
النيايب نبيه بري تســري عىل قدم وساق، والكل بات مقتنعاً 
برضورة التنازل، خاصة رئيس التيار الوطني الحر الذي باتت 

عالقاته بأوروبا عىل املحك.
الباســييل  املوقف  الله  تلّقف حــزب  وتضيف املصــادر: 
بإيجابية، وتم تحويله إىل حراك جديد دفع باملعاون السيايس 
لرئيس املجلس النيايب، عيل حسن خليل للقاء الحريري عرص 
الثالثاء، حامــالً أفكاراً إضافية تدور بنفس أفق مبادرة بري، 
وكان اللقاء إيجابياً ويُبنى عليه، مشــرية إىل أن اإليجابيات 
حول الحكومة ال تــزال تتكّدس، ولعلّها املــرة األوىل منذ 5 

أشهر، التي تصمد فيها مبادرة حكومية.
ال يشء أكيد حتى اآلن، فالنسبة للمصادر فإن ما يجري يف 
اإلقليم والعامل أكرب من ان يتم تحليله والخروج منه بتوقعات، 
مشــرية إىل أن »األكيد« هو كثافة العمل عىل خط تشــكيل 

الحكومة، أما النتيجة، فمرتوكة للقادم من األيام.

: السياسية  وغير  السياسية  للقيادات  الجمهورية  رئيس   }
ــم الــغــطــاء ــت ــروا أن ــوفـ مـــا كـــان لــيــحــصــل مـــا حــصــل لـــو لـــم تـ
املـــال{ ووزارة  ــخــاصــة  ال واملـــصـــارف  ــزي  ــركـ املـ لــلــمــصــرف 

ــاع فــــــي »الـــــــــدفـــــــــاع« حــــولاملطارنـــــــــــــــة املوارنـــــــــــــــة: لدعـــــــــــــــم تحـــــــــــــــّرك الراعـــــــــــــــي ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
ــة الــشــمــالــيــة  ــحــري ــب ــم الـــحـــدود ال ــرســي ت

ــم ــدعـ ــث الـ ــحـ ــاء بـ ــ ــق ــ ل
ــيــة ــل ــمــوي ــت ــة ال ــاقـ ــطـ ــبـ والـ عقــد املطارنة املوارنــة إجتامعهم الشــهري يف الرصح 

البطريــريك يف بكريك، برئاســة البطريــرك املاروين مار 
بشارة بطرس الراعي، ومشاركة الرؤساء العامني للرهبانيات 

املارونية. وتدارسوا شؤوناً كنسية ووطنية.
ويف ختام االجتامع، اصــدروا بياناً ألقاه النائب البطريريك 
املطران انطوان عوكر، أكدوا فيه »وقوف اآلباء إىل جانب أبيهم 
البطريرك يف تحركه الوطني الهادف إىل خالص لبنان وإستعادة 
ســيادته وقراره الحر، وذلك عرب تأليف حكومة إنقاذية تنفذ 
اإلصالحات املطلوبة من الشــعب اللبناين واملجتمع الدويل«. 
وناشدوا »جميع اللبنانيني دعم هذا التحرك بكل الوسائل املتاحة 
لتحميل املسؤولني عواقب إستعصاء التوافق السيايس وإنسداد 

األفق أمام إخراج لبنان من محنته املتشعبة«.
 كام ذكّر اآلباء »املسؤولني يف السلطات والقطاعات الحياتية 
املختلفــة، بأن حقــوق املواطنني عىل صعد املــال والقضاء 
واإلدارة، كام حقوق الدولة املعرضة لالنتهاك، وآخرها تلك التي 
متس الرثوة الغازية والنفطية عىل طول الشــاطىء اللبناين 
من الجنوب إىل الشــامل، هي حقوق غري قابلة لالنتقاص أو 
اإلهامل أو التجاوز أيا كانت األســباب واملربرات. ويف ذلك ما 
يكفي من دوافع لإلرساع يف تشكيل الحكومة واالنضواء تحت 

لواء القانون، صيانة لهذه الحقوق وتأمينا لها«.

كذلك، ســّجل اآلباء »بكثري من اإلرتيــاح بدايات االنفتاح 
الدويل والعريب الهادف إىل دعم لبنان ومساندته يف مجاالت 
االقتصــاد وإعادة البناء. ويرجــون أن يكون ذلك مؤرشا إىل 
تحرير لبنان من األعبــاء التي رتبتها وترتبها عليه التجاذبات 
الداخلية والتدخالت الخارجية، وعبء إســتضافة الالجئني 

والنازحني، ومتنفساً يسمح له باسرتداد تدريجي لعافيته«.

إطار متابعة  اجتــامع يف  الدفاع امس،  عقد يف وزارة 
وترســيم  اللبنانية  اإلقليمية  باملياه  املتعلقة  املســتجدات 
الحدود البحرية الشــاملية مع ســوريا، ضم نائبة رئيس 
الدفاع يف حكومة ترصيف األعامل  الوزراء وزيرة  مجلس 
زينة عكر ووزيري الخارجيــة واملغرتبني والطاقة واملياه 

يف حكومة ترصيف االعامل رشبل وهبه ورميون غجر.
اللبنانية،  والثوابــت  للمواقف  اإلجتامع عــرض  وتخلل 
وتم التوافق عىل رضورة حصول الســلطات اللبنانية عىل 
املســتندات الرســمية التي يتم تداولهــا يف اإلعالم عرب 
اللبناين، وذلك من  املوقف  يبنى عليها  الرسمية يك  الطرق 
دون أي تفريــط بحقوق لبنان بحــدوده ومياهه وثرواته 

. لطبيعية ا
ويأيت ذلــك متهيدا لبنــاء آلية تخاطب مع الســلطات 
الســورية للتأكيد عىل املوقف اللبناين الذي سبق أن أبلغه 
2010، كام تم  العام  لبنان للسلطات الســورية مرارا منذ 

املتحدة. األمم  لدى  إيداعه 
كذلك، عقدت عكر اجتامعــا حرضه الوزراء يف حكومة 

ترصيف االعامل: اإلقتصــاد والتجارة راوول نعمة، الطاقة 

واملياه رميون غجر والشــؤون اإلجتامعية رمزي املرشفية. 

وركز النقاش عىل مسألة الدعم. كام تناول البحث موضوع 

املحتاجة. العائالت  ستغطي  التي  التمويلية  البطاقة 

الراعي يرتأس االجتامع 

عكر مجتمعة مع وهبه وغجر
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عطٌر فرنسي يُواكب تشكيل الحكومة املستعصية... 
فاطمة شكر

قصة إبريق الزيت التي مل تنتِه ولن تنتهي حتى هذه الساعة 
ومل تتقدم خطوة اىل األمام، ودخلت فيها وساطات خارجية 
دولية وإقليمية مل تثمر شــيئاً فال األشهر غريت املعادلة وال 
األســابيع جعلت من املفاوضات والتدخالت حالً لتشــكيل 
حكومة من املفرتض أن تخدم الشــعب اللبناين، لكن القاعدة 

تختلف حتامً يف لبنان.
وبحسب معلومات دبلوماسية فإن املبادرة الفرنسية والتي 
رافقها مؤخراً تدخٌل مرصي من أجل تشكيل حكومة انقاذية 
شــأنها الوقوف عند هموم الناس وتبديد مخاوفهم والوقوف 
عنــد آالمهم التي مل تعد تطاق وتحتمل متعن يف اإلبقاء عىل 
عدم وضع حلوٍل من أجل التشكيل. كل التمحيص والبحث عن 
حلول حقيقية وقفت أمامها القوى السياسية دون كلٍل او ملل 

بغاية تبادل اإلتهامات وتراشق الكالم غري املجدي.
مصادر سياسية مطلعة أفادت جريدة »الديار« أن  الزيارة 
املرتقبة لرئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل إىل فرنسا 
هي حديث الساعات القليلة املاضية والقادمة إذا متت، وعىل 
قواعــد عديدة وأحاديث تعودهــا اللبنانيون فإن موعد والدة 

الحكومة أو عدمها صار مرتبطاً بالزيارة الپاريسية.
واذا كان لقاء باســيل بالرئيس الفرنيس ماكرون سيساهم 
يف حل األزمة الحكومية املستعصية، فإن هذا اللقاء السيايس 
املطعم بالعطر الفرنيس ســيكون هذه املرة من أجل حل عقدة 
خالفية بني الحريري وباســيل الذي اســتفحل بعد الرتاشق 
الكالمي عىل شاشات التلفزة يف اآلونة األخرية ولرمبا إنتقل 

اىل خالٍف شخيص.

الزيارة اىل فرنسا سواء كانت متوقعة أم ال جاءت بعد تهديد 
وزيــر الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان بزيادة الضغوط 
عىل من يعطل تشكيل الحكومة باإلضافة اىل التلويح بفرض 

عقوبات  أوروبية كان قد سبقها عقوبات أمريكية. 
يتابع املصدر السيايس أن ال مؤرشات إيجابية حول التشكيل 
الحكومــي وأن كل الكالم الذي يتــم تداوله ما هو إال عملية 
تخديــر ومتضيــة للوقت، و أن ال يشء نهائياً و واضحاً حتى 
هذه الساعة وعملية العناد الذي متارسه القوى السياسية يف 
حال او استمرت ستواجه بعقوبات جديدة. ويتابع املصدر لـ 
»الديار« أن فرنسا لن تستقبل باسيل اال بعد التأكد من مضمون 
زيارته وموافقته عىل الحريري بشكل تام كرئيٍس للحكومة، 
ويضيُف املصدر أن الدوائر الفرنســية التي باتت مستفزة من 
معطيل تشكيل الحكومة وبالتايل تعطيل مبادرتها لن تكون 

مكاناً إال للحل والخروج بحكومة إنقاذية وإال...
الغضب الفرنيس الذي بات واضحاً نتيجة السياسة املتبعة 
يف لبنــان تلقفه املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم 
الــذي زار باريــس أيضاً مطالباً بإعطــاء  فرصة أخرية لحل 
األزمات ووضع الحلول، وهذا ما مهّد لطرح فكرة زيارة باسيل 
الذي تشري أوساطه أنه عىل عالقة جيدة مع فرنسا وهو ليس 
بحاجة ألي تدخل مــن أجل القيام بالزيارة، وكذلك الحريري، 

سواء لجمعهام او لعقد لقاءات منفردة مع كل منهام.
ومــع تزايد الحديث عن معادلة الـــ24 وزيراً والتي باتت 
تحظــى بنوع من القبــول، اال اّن الخالف يبقى يف التفاصيل 
وكيفية توزيع الحقائب وأســامء الوزراء، ناهيك  مبشاركة 
الحــزب بالحكومة والذي يعتربه البعض أزمًة حقيقية، عىل 

الرغم من من األجواء اإليجابية بني الحزب وفرنسا. 

ويف الحديث عن لقاء الحريري وباسيل يف فرنسا خصوصاً 

اّن الرئيس املكلف غري مستعد او اقله غري متحّمس لالجتامع 

مع باسيل يف هذه املرحلة، ناهيك  بعدم استعداده للبحث يف 

التســوية الحكومية يبقى اإلنتظار سيد املواقف رغم اإلنهيار 

اإلقتصادي الحاصل يف لبنان.

من املفرتض أن تستغل القوى السياسية املبادرة الفرنسية 

دون فــرض رشوط أو قيود عليها واســتغاللها مبا انه من 

مصلحة لبنان كون فرنســا تعتــرب الباب العايل للدخول منه 

اىل املجتمــع الدويل، لكن األيام القادمة ستشــهُد عىل مدى 

جدية هذه القوى يف حل هذه األزمة. 

رمضان في طرابلس: جوع... سرقات... اشكاالت أمنية... موت أمام املستشفيات...
دموع االسمر

أســبوع واحــد واللبنانيــون عىل موعد 
مع حلول شــهر رمضــان، لكن هذا العام 
التحضريات لهذا الشــهر ال تتم عىل أكمل 
وجــه، ومائــدة االفطار ســتكون بأقل 
التكاليف للجميع دون اســتثناء بســبب 
ارتفاع اســعار االسامك واللحوم والدجاج 

والحلويات والفواكه والخضار. 
لكــن ما يحصل يف االيــام االخرية بات 
ال يصدق، سعر الســمكة الواحدة تجاوز 
املليــون لرية لبنانيــة يف ميناء طرابلس، 
والكيلــو الواحد تجاوز املائتي الف لرية، ما 
يعني انه يف حال شاءت عائلة تتكون من 
اربعة افراد  اىل كيلوين ســمك ما يعني ان 

سعرها يصل اىل خمسامئة الف لرية.
اما اسعار لحوم االبقار فهي متفاوتة بني 
60 الف و80 الف وسعر كيلو الغنم الواحد 

130 الف لرية، وأســعار الخضار وصلت اىل ارقام قياسية، 
فســعر كيلو البطاطا ستة آالف، وهو ما زال االرخص يف 
ســوق الخضار حاليا، ما يعني ان مائدة رمضان اليومية 
املتواضعة لن يقل سعرها عن مائة وخمسني الف لرية يف 

اليوم...!
اما بالنســبة لليايل رمضان يف شوارع طرابلس والتي 
كانت عادة  تتألأل باالنوار واالضواء وشــوارعها الشعبية، 
واســواقها الداخلية تشهد مهرجانات حيث تصبح مقصدا 
لكل املواطنني، يفرش معظم الباعة املتجولة بضاعتهم من 
عصائر وحلويات شعبية كاملهلبية والرز بحليب والخروب 
والعرق ســوس وغريها مع اطباق رمضان وكعكة الجبنة 
الطرابلسية الشهرية والتي رائحتها تسحر املارة ويقصدها 

مواطنون من مناطق لبنانية عديدة، وتجد كل فقراء املدينة 
ينهمكون يف هذا الشــهر ببيع القهــوة وقوالب الجبنة 

وعصري الليمون وقمر الدين واملكرسات وغريها...
تحول شــارع املقاهي يف الضــم والفرز قبل اعوام اىل 
بوصلة لكل رواد املدينة من كل املناطق، وكان هذا الشارع 
داللة عىل ان الطرابلســيني يحبون الحياة، ففي كل مقهى 
ومطعم كان يحيي اصحابه ليايل رمضان من فرق صوفية 
وســهرات متنوعة تنبض بالحيــاة مرتافقة مع اصوات 
الرتاويح التي تصدح من املساجد، وكادت ان تكون طرابلس 
يف هذا الشــهر هي عاصمة لبنان االقتصادية لو ان بعض 
الجهود السياسية بذلت لتبديل حالها، لكن عبثا يف تحقيق 
احالم الطرابلســيني الن كل الطبقة السياسية تسعى اىل 
تسخري الخدمات االجتامعية واالقتصادية بهدف ترويض 

الشعب عند كل استحقاق انتخايب.
لكن السمة الوحيدة التي تحافظ عليها 
املدينة يف االشهر االخرية هي االشكاالت 
االمنية املتنقلة السباب عديدة والرسقات 
التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، واثارت 
مخــاوف املواطنني مع دعوات لتفعيل دور 
القــوى االمنية يف املتابعــة واملالحقة 

وتوقيف العصابات التي تتكاثر...
فهواجس املواطنني ترتاكم يوما بعد يوم، 
ومخاوفهم من استمرار هذا الفلتان االمني 
يف شــهر رمضان، خصوصــا الرسقات 
والتي  الفردية  واالشــكاالت  والتشــليح 
اقلقت واربكت حياة املواطنني اضافة اىل 
مشــكلة االستشفاء الذي بات عصيا عىل 
معظم رشائــح املجتمع من الحصول عىل 
الرعاية الصحية، وانتشار وباء كورونا يف 
طرابلس وضواحيها بشكل الفت وخطري، 
ما يعني ان املستشفيات لن تكون متخمة 
باملــرىض، بل الحقيقة ان مــن يتأزم وضعه الصحي، فان 
حالته االجتامعية لن تسمح له بالوصول اىل باب املستشفى 
التي ســرتفض دخوله العناية الفائقة لتلقي العالج النه ال 
 ميلك املاليني وستكون هذه الغرف مخصصة فقط لالغنياء.

ولطاملا كان رمضان الشــهر الذي ينتظره الطرابلســيون 
وقــد متيزت به املدينة، غري ان رمضان هذا العام يحل عىل 
عائالت فقدت مورد الرزق، وفقدت مدخراتها بلعبة الدوالر 
املفتعلــة... ويف ظل الكورونا واجراءات التعبئة املخرتقة 

دامئا والتي تركت اثارا سلبية عىل املدينة وأهلها...
يبقى الســؤال الكبري املطروح دامئــا: اين نواب املدينة 

ومرجعياتها مام آلت اليه طرابلس؟؟.. 

القضاة واملحامون...مواقف وطرائف

املحامي نارض كسبار

{ وزارة الرتبية...والدقة القدمية {
يــوم طالبت كمواطــن ان يكون عــدد الوزراء يف 
الحكومة العتيدة، واي حكومة، 24 وزيراً، اي لكل وزارة 
وزيــر، كان ذلك حرصاً منا كمواطنني عىل ان تعطى كل 
وزارة حقها باملتابعة وبالعمل. إذ ان لكل وزارة قوانينها 
وانظمتها وموظفيها وطريقة يف العمل. وبالتايل فلكل 

وزارة خصوصيتها.
إال ان الوزارة االهم، هي وزارة الرتبية. هذه الوزارة ما 
زالت عىل الدقة القدمية، وخصوصاً بالنســبة للمناهج 
التعليمية التي تتبعها. وعبثاً كتبنا ونبهنا اىل ان الوضع 
ال ميكــن ان يبقى عىل ما هو عليه خصوصاً بالنســبة 
لبعــض املواد كالتاريخ والجغرافيــا والرتبية وغريها، 
والتي هــي كناية عن معلومــات يحفظها التلميذ مع 
صعوبــة كبــرية عليه وعىل اهلــه يف فهمها. فكيف 
ميكن تدريس التلميذ مســألة صالحيات مجلس النواب 
والوزراء واملوازنة والفساد وغريها مع استعامل عبارات 
معقــدة؟. واقرتحت ان يتم تدريس تلك املواد عن طريق 
فيلــم معتمد من قبــل الوزارة، يتم فيه رشح االمور مع 
تعليق. فيتشــجع التالميذ عىل الحضور اىل املدرســة 
وعــىل متابعة مجريات الفيلم. عىل ان يتم الرتكيز عىل 
اللغات وعىل حسن الترصف وحسن العيش يف املجتمع 
والثقافة العامة. وكام قال املمثل جورج خباز يف إحدى 
املقابالت اذا علّمنا الولد عىل رســم العصفور فال يقتله 

عندما يكرب.
ننتقل اىل موضوع حيوي آخر. بسبب جائحة كورونا 
اقفلت املدارس وبدأ التعليم عن بعد. ويجمع الجميع عىل 
ان هذا التعليم غري مفيد مع العلم انه قد يكون غري متوفر 
لدى فئة معينة من املواطنني لصعوبة اقتناء الكومبيوتر 
او الهاتف الخلــوي واالنرتنت. ومبا ان االمور مرتبطة 
ببعضهــا البعض نعــود ونكرر انه لــو كانت الربامج 
التعليمية مخترصة ومشغولة كام اسلفنا اعاله، ملا كنا 

وصلنا اىل هنا.
ويــأيت وزير الرتبية ومن معــه يف الوزارة ليقول انه 
ســوف يجــد الطريقة للعودة اىل املــدارس، وخصوصاً 
للتالميذ الذي هم يف صفوف االمتحانات الرسمية. ملاذا؟ 
الن البعض يف الخارج قال ان املستوى قد تدىن وبالتايل:

ان الفــرتة املتبقيــة من العام الــدرايس هي حوايل 
الشــهرين. فامذا ســيتعلم خاللها التالميذ حضورياً؟ 

ومتى يأخذون فرصة للتحضري لالمتحانات؟
حتى تاريخه مل يتم تلقيح املعلمني والتالمذة.

ان الدخــول اىل املدرســة يتبعه عــدة عوامل منها 
االوتوكار واالختالط بداخله، باالضافة اىل االختالط يف 
الصف ويف املالعب. وبالتايل ســوف نشهد ما نشهده 
يومياً يف املحاكم التي تقفل الصابة احد املوظفني فيها.

مــن يريد ان يســافر اىل الخارج الكامل دراســته، 
وعددهم قليل، الن البعض عادة بعد الجامعة، فليخضع 
لالمتحان. ولكــن ملاذا ارهاق الباقني، اللهم اال اذا كانت 
ستجري امتحانات صورية للقول اننا اجرينا امتحانات.

مــن باب حق الوصول اىل املعلومات املكرس بقانون، 
نســأل كم يتقاىض كبار املوظفني، ولو بصورة قانونية 

من مبالغ لدى اجراء االمتحانات الرسمية.
ان جائحة كورونــا خلقت ازمات كبرية داخل الدول، 
وليس يف لبنان فقط. هذه االزمة ســاهمت يف الفقر 
وقلة الحركة، وعدم متابعة الدروس حضورياً مام ادى 
اىل نقــص يف العلــم والثقافة. وال ميكن تحت اي باب 
تغليب االمتحانات الرســمية عىل الصحة. فمن يتحمل 
مخاطر اصابة املعلمني والتالميذ بكورونا؟ ومن يتحمل 
نتيجة اصابة االهل من عدوى قد ينقله اليهم ابناؤهم؟.

والخالصــة. ان وزارة الرتبية يف لبنان، مل ترتق اىل 
مصاف الوزارات التي ميكن االتكال عليها من اجل تخريج 
اجيال الغد. كام ال ميكن االتكال عىل املنطق الذي تتبعه 
يف معالجــة االمور. وكام حجبــت كمواطن الثقة عن 
الحكومــة الحالية اقول لوزير الرتبية ال ثقة. مل اعطها 

ولن اعطيها.

{ بني الربح والخسارة {

يروي رئيس هيئة الترشيع والتحديث يف مجلس النواب 
املحامي اوغســت باخوس ان احد ابنــاء بلدة معينة قرر 
العمل يف املجــال التجاري فخرس 30 الف دوالر امرييك. 
عندئذ توقف عن العمل. وعندما سئل عن خسارته اجاب:

لقد ربحت 20 الف د.ا.
وعندما استغرب السائل، اردف قائال:

النــه كان يجــب ان اخرس 50 الف د.ا. لو اكملت العمل، 
اال اننــي خرست فقط 30 الفا واوقفت العمل. وهذا يعني 

انني ربحت 20 الف د.ا.

{ يدغدغ الذاكرة {

عىل اثر صدور كتاب القضاة واملحامون مواقف وطرائف 
يف العام 2001،

كتب املحامي حافظ جابر ما يأيت:
يرتع يف ســاحات قصور العدل وكأنها بيته خلق فيها 

ولها.
ففــي وقت قيايس وكان الوقــت يداهمه متكن زميلنا 
نارض ان يتأقلم ويعزز عالقات طيبة الســالفه وينشــئ 

عالقات جديدة ومميزة.
وهذه سمة الل كسبار ورثها واعىل فال ينىس احد معلم 
املحامني ونقيبهم الراحل الكبري ادمون كســبار ومناقبه 

وقدراته ودوره الفاعل عىل كل صعيد.
وانا ال انىس بل اذكر باعتزاز رفقتي لشــقيق االســتاذ 
نارض االكرب االستاذ الياس كسبار الصديق املخلص ورفيق 

الدراسة واملحامي الالمع.
وال عجب امام هذا الرتاث الكســباري العريق ان يندفع 
االســتاذ للكتابة والتاريخ القضــايئ العذب الذي تفتقده 

مكتبتنا الوطنية.
فالجمع والتنسيق وحسن االختيار مهمة شاقة انربى 
لهــا بجدارة  وســيبقى الكتاب هامــا ويف صدر مكاتب 

الحقوقيني...يدغدغ ذاكرتهم ويالمس حناياهم.
فقد وجد ليبقى وسيبقى.

حــكــومــة  الــــحــــريــــري  أّلــــــــف  إذا   : شــــربــــل 
السياسي تــاريــخــه  نــهــايــة  ســتــكــون  تنجح  ولـــم 

أشــار الوزير السابق مروان رشبل إىل أن » 
الســعودية منذ عهد رئيس الحكومة الراحل  

رفيــق الحريــري عودتنا عىل دعم رؤســاء 
الحكومة باإلسم، واليوم حني ال تقول ذلك عن 
الرئيس املكلف فهــذا يعني أنهم غري مهتمني 

مبن يأيت بل املهم أن تتشكل الحكومة«.
وشدد رشبل، خالل حديث تلفزيوين، عىل 
ان »السؤال اليوم هل ستتألف الحكومة وفقاً 
لرأي السعودية أم  ايران، وهذه املشكلة«، الفتاً 
إىل أنــه »عىل رئيس الحكومة املكلف ورئيس 
الجمهوريــة أن يذللوا العقبات، والحريري إذا 
ألف حكومة ومل تنجح ستكون نهاية تاريخه 
السيايس، أما إذا نجحت سيكون بصدد تشكيل 
حكومــة أخرى. كــام أكد أن هــذه »الثالث 
متانيات« كلها ملتزمة بقرارات حزبية، بالتايل 
كيف ستتشكل حكومة! هذه آخر حكومة، إما 
أن تنجح وينهض البلد عىل السكة الصحيحة، 
أو أن يســقط البلد. ونحن يف مرحلة صعبة، 
فلتكــن حكومــة فدائية مؤلفــة من 6 او 8 

سياسيني يقومون باإلصالحات املطلوبة«.
وافــاد بأن » اللواء عبــاس ابراهيم ذهب إىل  

فرنســا للتحدث مبوضــوع أمني بحت متمثل 
بربوز داعش من جديد عىل الســاحة العراقية 
والســورية، والخوف من دخولهــم للبالد«، 
موضحاً أن »ابراهيم ذهب باألســاس من أجل 
هذا املوضوع، وتكلم مبواضيع سياسية، وهو مل 
يسع لتأمني موعد لرئيس »التيار الوطني الحر«  
جربان باسيل ، لكن ملّح للموضوع، وقال إذا كانت 
فرنسا قادرة عىل جمع رئيس الحكومة املكلف  

سعد الحريري وباسيل هذا جيد«.
ولفــت رشبل إىل انــه »يف حال مل تحدث 
االنتخابات ســيكون هناك فوىض يف البلد، 
ومــن املمكن ان نصل ملكان ال ميكننا الخروج 
منه«. وراى أن »املشكلة يف التدقيق الجنايئ 
ليســت يف الرشكة أو يف ما ستصدره، بل يف 
القضاء، ألنه ال يوجد قضاء مستقل، وال ميلك 

حرية العمل بدون أن يالحقه أحد ».

ــاً بــعــدمــا ــيـ ــلـ فــضــل الـــلـــه: ال أفــــق لــلــحــّل داخـ
ــة مـــا عــنــدهــا ــّي ــاس ــي ــس ــة ال ــق ــطــب ــدت ال ــف ــن ــت اس

اعتصام للجان التعليم األساسي رفضاً لألوضاع الحياتية 

خالل االعتصام

رأى الســيد عيل فضل اللــه »أنه ال أفق للحل 
داخليا بعدما اســتنفدت الطبقة السياسية ما 
عندها«، ودعا »اىل العمل عىل التخفيف من آالم 
الناس عرب مبادرات اجتامعية حقيقة«، مؤكدا 
ان »تناول اللقاح ال يعترب من املفطرات للصائم«.

وقال يف درس التفســري القرآين األسبوعي: 
»لعل السؤال الذي يبدو أكرث الحاحا يف هذا الجو 
يتمثل يف مدى قدرة اللبنانيني عىل الصمود مع 
هذا االرتفاع الجنوين يف أســعار املواد الغذائية 
دومنا رقيب أو حسيب، وحيث ال تقوم الوزارات 
املعنية بأدىن ما ميكن من املسؤولية التي ميكن 
أن تضع حدا لجشع التجار وتالعبهم باألسعار، 
واحتكارهــم للمواد األساســية ومن ثم بيعها 

بالسعر الذي يريدون«.

وتابــع »إننا يف الوقت الذي ال نرى فيه أفقا 
للحل وال بارقة أمل، ميكن أن تطل رسيعا عىل 
املســتوى السيايس، وخصوصا بعدما استنفذ 
من هم يف الداخل معظم األســاليب وطرائق 
الحــل«، وقــال: »ندعو من هــم يف مواقع 
املسؤولية وخصوصا عىل مستوى إدارة شؤون 
الناس املعيشــية اىل أن يتحركوا يف املجاالت 
التي ميكن من خاللها مامرســة الضغط عىل 
التجار الجشــعني من جهة، واملســاعدة يف 
مبادرات اجتامعية حقيقية حتى ال يرتك الناس 
ملصريهم أو أن ينتظروا ما ميكن أن يأتيهم من 
الخارج بعد أن ســدت امامهــم كل الطرق يف 

الداخل«.

يف  النقابية  اللجان  نفذت 
التعليم األســايس الرسمي، 
اعتصامــا أمام وزارة الرتبية 
يف  العايل  والتعليم  الوطنية 
االونيســكو، رفضا لألوضاع 

الوظيفية والحياتية.
وألقــى رئيــس اللجــان 
النقابية يف التعليم األسايس 
الرســمي ركان الفقيه بيانا، 
باســم املعتصمني، قال  فيه 
الذي  والفشل  العجز  »بسبب 
التعليم  معلمي  رابطة  أصاب 
األســايس الرسمي أي خيار 
سوى أن نأخذ قضيتنا بأيدينا 

ونبادر إىل وضع برنامج مطلبي يلحظ كل هموم 
ومطالب جسم التعليم األسايس الرسمي، وأن 
يؤدي تحقيقه إىل إنصاف جميع مدرســيه«، 
مضيفاً : »بناء ملا ســبق، كانت املبادرة بتشكيل 
اللجان النقابية يف التعليم األسايس الرسمي 
التي وضعت الربنامــج املطلبي التايل، والذي 
تدعوكم للعمل من أجل تحقيقه، بكل وســائل 

النضال النقايب، اعتصاما وإرضابا وتظاهرا:
أوال: توفري مســتلزمات التعليــم عن بعد، 

واللقاح اآلمن، قبل العودة للتعليم املدمج.
ثانيا: إقرار ســلفة غالء معييش، بانتظار 
التصحيح العادل للرواتب، وبدل ساعة التعاقد.

ثالثا: تأمني جميع الرشوط املطلوبة للنهوض 
باملدرسة الرسمية.

رابعــا: رفض أي مس بالحقوق املكتســبة 

ملعلمي التعليم الرسمي.

خامســا: إنصــاف املدرســني املتعاقدين، 

باحتساب كامل عقدهم السنوي.

سادســا: إعادة تعيني جميع حملة اإلجازة 

التعليمية والجامعية والفنية، القدامى والجدد، 

يف الدرجــة 17 مبا فيهــم الذين حصلوا عىل 

اإلجازة بعد التعيني.

ســابعا: إعادة تعيني جميع حملة الثانوية 

العامة يف الدرجة 13 من سلم الرتب والرواتب.

ثامنا: تأمني مستحقات املتعاقدين شهريا، 

إضافة لبدل النقل والضامن الصحي، وتثببتهم 

مع األخذ بعني االعتبار عدد سنوات التعاقد«.

ــارج يــعــتــصــمــون :  ــ ــخ ــ ــي ال ــاب فـ ــطـ ــي الـ ــالـ أهـ
مــــــــــســــــــــتــــــــــمــــــــــّرون بـــــالـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد

ــن  ــ ــْي ــ ــوريَ وســ لـــبـــنـــانـــيـــا   12 أوقـــــــف  ــش  ــيـ ــجـ الـ
أشخاص وتــهــريــب  ــازوت  ــ امل بتهريب  لتورطهم 

تجمــع عدد من اهايل الطــالب اللبنانيني يف 

الجامعــات االجنبيــة يف شــارع املصارف يف 

طرابلــس، وطلبوا من املوظفني يف املصارف التي 

مل تلتزم قانون الدوالر الطالبي باالقفال. مؤكدين 

انهم »سيستمرون بالتصعيد« ان مل يطبق القانون 

الن مســتقبل اوالدهم بخطر، والجامعات تطلب 

منهم تسديد االقســاط فيام املصارف متتنع عن 

تطبيق القانون وتحويل االموال.

وختموا »مطلبنا يستند اىل الحق والقانون 

واملصــارف مرصة عىل عــدم تطبيق القانون 

من هنا نســأل االجهزة االمنية: من االقوى؟ 

الحق والقانون ام املصارف؟ وللمصارف نقول 

رسقتم اموالنا لكن لن ندعكم ترسقون احالم 

ابنائنا ومستمرون بالضغط لتنفيذ القانون.

اعلنت  مديرية التوجيه يف  قيادة الجيش،  
أنــه »بتاريخ 6 / 4 / 2021 ونتيجة للتدابري 
األمنيــة التي اتخذتهــا وحدات الجيش يف 
مناطق: عرسال ، القرص، املقيبلة، العوينات، 
برقا،  املحمرة، تم توقيف 12 لبنانياً وسوريَنْي 
اثنــني، لتوّرطهم يف تهريــب مادة  املازوت  

وتهريب أشخاص«.
ولفتت يف بيان اىل أن »املضبوطات شملت 

5 صهاريــج بداخلها 74000 ليرت مازوت، 4 
خزانات بداخلها 5500 ليرت مازوت، آلية فان 
بداخلها 2500 ليرت مازوت، 4  شاحنات  براد 
بداخلها 420 ليرت بنزين، 3 ســيارات، آليتي 
بيك آب، إضافة إىل مضخة وعدد من  قوارير 
الغاز، وتّم تسليم املوقوفني مع املضبوطات 

إىل املراجع املختصة إلجراء الالزم«.
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

نفذت اتحادات ونقابات قطــاع النقل الربي يف 
لبنان اعتصامات يف مختلف املناطق احتجاجا عىل 
سوء اوضاع القطاع، فانطلقت مسريات للشاحنات 
والصهاريــج والفانــات يف كل املناطق، من بينها 
مســرية من الدورة باتجاه وزارة الداخلية والبلديات 
اليه  الــذي دعت  املركزي  التجمــع  لالنضامم اىل 
االتحادات، وسلكت خط الكرنتينا -  الصيفي - بلدية 
بريوت - برج املر - شارع الحمرا - أبو طالب وصوال 

اىل وزارة الداخلية، حيث نّفذوا اعتصاماً أمامها.
وطالب املعتصمون بـ »ان يكون ســعر صفيحة 
البنزين 25 الف لرية لســائقي السيارات العمومية 
ووقــف املعاينة نظــرا إىل االذالل الذي يتعرض له 

املواطن وخصوصا سائق »التاكيس«.
الشامل : كذلك، تجمع السائقون العموميون يف 
طرابلس والشــامل وقطعوا أوتوســراد الباملا يف 

االتجاهني.
الرملة البيضاء:  واألمر نفسه حصل أمام السفارة 
الكويتية، حيث تجمع الســائقون العموميون أمام 

السفارة قبل أن ينطلقوا إىل محيط وزارة الداخلية.
صيدا: ولبى سائقو السيارات والفانات والباصات 
العمومية يف الجنوب، دعوة اتحادات ونقابات قطاع 
النقل الربي، وتجمعوا أمام موقف بلدية مدينة صيدا 
املخصص لهم عند طريق الكورنيش البحري، منفذين 

إرضابا بالتزامن مع تلك املنفذة يف املناطق كافة.
عاليه: بدوره، نفذ اتحاد نقابات العاملني يف النقل 
الربي يف جبل لبنان الجنويب اعتصاما عند مستديرة 
عاليه عىل الطريق الدولية، حيث وضعت الباصات 
الطريق  العمومية وسط  والشــاحنات  والسيارات 

لفرة وجيزة، يف حضور رئيس االتحاد كامل شميط 
واصحاب الباصات والفانات، قبل توجه الجميع إىل 

بريوت للمشاركة يف االعتصام املركزي.
العبدة: يف السياق، نفذ عدد من اصحاب شاحنات 
النقل الخارجي اعتصامــا رمزيا اىل جانب الطريق 

الدولية يف محلة العبدة.
طليس: وتوّجه رئيس اتحــادات ونقابات قطاع 
النقل الربي بســام طليس إىل وزيــر الداخلية يف 
حكومــة ترصيــف األعامل محمــد فهمي خالل 
االعتصام أمــام وزارة الدخليــة، قائالً: »ما حصل 
معيب. يؤســفني ان اقول انها الول مرة ويف عهدك 
املظاهرات تصل اىل ابــواب وزارة الداخلية. قطاع 
النقل الربّي مل يكن يوماً مشاغباً ومخّرباً و«يا حيف 

عىل هيك دولة«.
وعتب عىل فهمي »بســبب االجــراءات االمنية 
الكثيفة ملنعنا من الوصول والوقوف أمام الوزارة«، 
مؤكــدا ان »القطاع ينزل يف كل مرة اىل الشــارع 
بطريقة ســلمية، لكن يف كل مرة ال آذان تســمع 

للمطالب املحقة«.
وأضاف »نحــن مل نغلق طريقا عــىل أحد، لكن 
االجراءات االمنية الفائقة املتخذة يف محيط الوزارة 
وكان ال لزوم لها، تسببت بـ »تسكري« الطريق امام 
الناس يف شارع الحمرا واملحيط. فانتم باجراءاتكم 
أغلقتم الطريــق علينا وعىل أبناء بريوت، وال يهمنا 
اال تحقيق املطالب لهذه الفئة من املواطنني، ونحن ال 

نطالب اال بحقوقنا«.
واردف »أقفلت املنافذ اىل الداخلية، ومل يكن من 
داع لذلك، الن وزارة الداخلية وزارة جميع اللبنانيني 

وال ميكــن لنا ان نقدم عىل تخريبهــا او احداث أي 
رضر فيها، وتاريخنا يشــهد ان مســرياتنا دامئا 
سلمية«، متوجها اىل الوزير فهمي بالقول »وأعز ما 

يبقى وداد دائم ان املناصب ال تدوم طويال«.
وأكّد »وجوب تحقيق املطالب«، مشــدداً عىل ان 
»اسعار املحروقات وقطع السيارات والصيانة مل تعد 
محمولة ولســنا متجهني اىل جيوب املواطنني امنا 

اىل خزينة الدولة«.
وختم طليس »سنقفل مراكز املعاينة امليكانيكية 
اإلثنني املقبل إذا مل يقّرر الوزير وقف املعاينة والدفع 

مبارشة يف النافعة وندعو الشعب للوقوف معنا«.

{ فياض {
 عىل خط آخر، اشار رئيس االتحاد العام لنقاابات 
الســائقني   مروان فياض  إىل أنهم »مل يشــاركوا 
باملظاهرات القامئةامس  التحاد النقل الربي ، ألنهم 

ضد إقفال  املعاينة امليكانيكية ».
ولفــت خالل حديــث إذاعــي إىل أن »القرارات 
العشوائية ال نرىض بها، ونحن مستعدون للجلوس 
عىل طاولة حوار تحــت راية االتحاد العاميل العام 

أن »الحكومة مل  تحت مطالب محقة«، موضحــاً 
تدفع حتى اليوم الـ 400 ألف املخصصة للســائقني 
العموميــني، بالتايل نحن مع مطالب الســائقني 

املحقة«.
وشــدد فياض عىل أن »االعتصام سيايس، وهم 
يعرفون من دفعهم للقيام بذلك«، معترباً أن »ال ميكن 
أن نجلس مع اتحادات الســلطة اذا كانت قراراتهم 
فوقية وتأيت عرب الهاتف. وطاملا هذه السلطة تحرك 

اتحادات النقل نحن ال نوافق وال نجلس معهم«.

ــمــّرون فــي اإلضـــــراب ... صــرخــة الــســائــقــيــن الــعــمــومــيــيــن : مــســت
نــشــارك ال   : فـــّيـــاض   } املــعــايــنــة  مـــراكـــز  ــقــفــل  ســن  : ــس  ــي طــل

جوزف فرح

رفع االتحاد العاميل العام مذكرة اىل 
ترصيف  حكومة  يف  الوصايــة  وزير 
االعامل غــازي وزين حــول مرشوع 
للعام 2021 يف  العامة  املوازنة  قانون 
ما يتعلق بالضامن االجتامعي ورضورة 
اعفائه من كافــة الرضائب الواردة يف 

املوازنة :
ومام جاء يف كتاب االتحاد العاميل 

العام :
بعــد االطالع عىل مــرشوع قانون 
املوازنة العامة واملوازنات امللحقة للعام 
2021، املعــّد من وزارتكــم ، نودعكم 
مالحظــات االتحاد العاميل العام فيام 
يتعلــق باملواد ذات الصلــة بالصندوق 
الوطني للضــامن االجتامعي وفقا ملا 

ييل: 
أوال : يف االعتامدات املرصودة : 

- طلب الصندوق الوطنــي للضامن االجتامعي 
رصــد اعتــامدات بقيمــة اجامليــة بلغــت : 
1,039,153,215,694 مليار ل ل يف حني أن وزارة 
املالية رصدت اعتامدات بقيمــة : 460,784,203 
مليار ل ل ومل ترصد االعتــامدات الواجب رصدها 
مبوجــب القانــون 2017/27 )قانون املضمونني 
الواجب رصدها  املتقاعدين( ومل ترصد االقســاط 
املوازنة  )قانــون   2019/144 القانــون  مبوجب 

العامة للعام 2019(
ثانيا : يف املواد الباقية : 

- املــادة 22 حول االعفاءات يقتــي إلغاء ما 
يتعلق منها بالضامن االجتامعي فيها ســّيام وأن 
أحــكام اإلعفاء من مخالفــات الضامن ورادة يف 

مواد أخرى ما يسبب تعارضا 
يف تطبيق أحكام هذه املواد وبني بعضها البعض 
ال ســّيام يف ظل العجز املايل يف صندوق املرض 

واألمومة يف الضامن االجتامعي.
- املادة 36 تخضع الفوائــد لرضيبة مبعدل 30 
% عــن الجزء الــذي يتجاوز 3% عىل الحســابات 
بالعمالت االجنبية و 5% عىل الحســابات باللرية 
لذلك، فإن اإلعفاء املنصوص عنه يف املادة 67 من 
قانون الضامن االجتامعي يجــب تطبيقه، بحيث 
يعفى الصندوق من كل الرضائب ويقتي أن يكون 
شامال لكافة الرضائب والرســوم وايا كان تاريخ 
صدورها ، إضافة اىل رضورة تطبيق أحكام قانون 
حامية اموال الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 
وتقدميات املضمونني والــذي أقّر من قبل مجلس 
النواب بالرقم 210 تاريخ 2020/1/30 املنشور يف 
العدد 1 تاريخ 7-1-2021 من الجريدة الرســمية 
وال يجوز إخضاع أمــوال الضامن االجتامعي ألية 

رضيبة .
 - نصــت املادة 37 عىل فرض رضيبة أســمتها 
رضيبــة التضامن الوطني يف حــني ان الضامن 
االجتامعــي معفى من الرضائب ،إال أنه و توضيحا 

للنص وحســام ألي جدل قد يقــع، إال أن املرشع 
اللبنــاين وانطالقا من الدور الرعــايئ للصندوق 
االجتامعي  ولــدوره  االجتامعي  للضامن  الوطني 
فقد قرر إعفاء الصندوق من تسديد جميع الرضائب 
والرســوم فإنه يقتي إيراد عــدم جواز إخضاع 

أموال الضامن االجتامعي ألية رضيبة.
- املــادة 75 : إن هذه املادة تؤثر عىل الكســب 
او لحساب  لحساب االشراكات  الذي يتخذ أساساً 
تعويض نهايــة الخدمة وبالتايل ، فإن تعديل هذه 
القيمة ســينعكس حكام سلبا عىل االشراكات او 
تعويض نهاية خدمــة األجراء بحيث يصبح يدخل 
يف حساب االشراكات فقط ما يزيد عن 9000 بدال 
من 5000 ل ل ما سيؤدي اىل انخفاض االشراكات 
وعدم امكانية ضبط هذا األمر ما يؤدي اىل إمكانية 

االحتيال واستغالل هذا األمر .
-  املــادة 83 تتضمن هذه املــادة أحكاما تجيز 
تقســيط الديون املتوجبة بذمــة أصحاب العمل ، 
دون أية فوائد أو غرامة وملدة سنتني ، إن هذه املادة 
تتعارض مع أحكام القانون 2019/144 وما تالها 
من قوانــني تجيز التقســيط وبالتايل يقتي أن 
تكون متآلفة مع تلــك القوانني ، األمر غري املتوفر 
راهنــا يف أحكامها ، من جهــة أخرى فإن تحديد 
دقائق تطبيق هذه املادة عند اإلقتضاء، يقتي أن 
يكون مبوجب قرار يصدر عن مجلس إدارة الضامن 
عمال بقانون الضامن االجتامعي وليس بقرار عن 
وزير العمل، سّيام وأنه ال صالحية لوزير العمل يف 

هذا املجال .
 - املادة 84 حول تســديد االشــراكات املرتبة 
للصنــدوق الوطني للضــامن االجتامعي، بكافة 
فروعه، وملدة ســنتني، عن العامل واملســتخدمني 
واألجــراء اللبنانيــني الذين يتم اســتخدامهم يف 
الفرة املمتدة مــن تاريخ نرش هذا القانون ولغاية 
۳۱/۱۲/۲۰۲۱، ألول مــرة أو كانــوا عاطلني عن 
العمل قبل صــدور هذا القانون، عىل أال تزيد قيمة 
أجر األجــري الواحد عن مثانية عــرش مليون لرية 
لبنانية يف السنة، وبالتايل، فإنه يقتي استبدال 
هذه األحكام بأحكام دعم اســتثامرية واعفاءات 

أخــرى بعيدة عــن قانــون الضامن 
اإلعفاءات  ، سّيام وأن هذه  االجتامعي 
فرة  طيلة  تستمر  التزامات  ستستتبع 
خضوع األجري لجهة مبالغ التســوية 
هؤالء  خدمــة  نهاية  تعويــض  عىل 
االجراء وقد تثري التباسا يف هذا املجال.

- تتضمــن املادة 85 مــن مرشوع 
موازنــة العام 2021 متديــد مفاعيل 
بــراءات الذمة الصــادرة عن الضامن 
 ۳۱/۱۲/۲۰۲۱ لغايــة  االجتامعــي 
مفاعيل بــراءات الذمــة الصادرة عن 
اإلجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق 
التي  العام ۲۰۲۰، للمؤسســات  خالل 
ســددت االشــراكات املتوجبة عليها 
أو تقدمت بطلب  العــام ۲۰۱۹،  لغاية 
تقســيط تلك االشــراكات ، إن متديد 
يصدرها  التــي  الذمة  بــراءة  مفعول 
وفق  يتم  االجتامعي  للضــامن  الوطني  الصندوق 
أحكام القانون رقم 24 تاريخ: 1982/08/03 الذي 
ينص عىل أنه ميكن، عند االقتضاء، متديد مفعول 
براءة الذمة مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء 

عىل اقراح وزير العمل. 
- إن املادة 93 تهدف اىل توحيد قيمة منح التعليم 
يف القطاع العام وأشخاص القانون العام باعتامد 
الســقوف املحددة يف تعاونيــة موظفي الدولة، 
وحيث أن الطبيعة القانونية للصندوق مختلفة عن 
باقي أشــخاص القانون العام، باعتباره مؤسسة 
والعطاءات  الطبيعة  اجتامعي مختلفة  ذات طابع 
ومل يطّبق الصندوق عىل مستخدميه احكام قانون 
، ما  القانون 2017/46  الرتب والرواتب  سلســلة 

يقي باستثناء مستخدمي الضامن منها.
- تتضمن املادة 96 مــن مرشوع موازنة 2021 
تعديال للــامدة 71 من القانون رقــم 144 تاريخ 
۳۱/۷/۲۰۱۹ وبالتايل فإن النص املقرح يف العام 
2021 ما هــو إال تخفيض للفائدة الســنوية اىل 
النصف بحيث تصبح الفائــدة توازي نصف معدل 
الفائدة عىل سندات الخزينة ملدة سنة بعد أن كانت 
توازي معدل الفائدة عىل سندات الخزينة ملدة سنة، 
ومن جهة اخرى يتضمن التسديد بواسطة سندات 
أي تأجيل إضايف للسداد ملدة تصل اىل 20 عام بعد 
ان كانت 10 أقســاط، ما يقي باإلبقاء عىل نص 
املادة 71 من القانون2019/144  مع اضافة املبالغ 
املرتبة عن األعوام التالية للعام 2018، كام وجوب 
السابقة  واألقساط  فورا  الراهنة  األعوام  تســديد 

وعدم تضمينها بالتقسيط املقبل، 
لذلك، فاننــا نضع هذه املالحظــات بني يديكم 
راجني االطالع عليها واألخذ مبضمونها ملا يف ذلك 
من انعكاس مبارش عىل دميومة الصندوق الوطني 

للضامن االجتامعي .
ويف هذا االطار فلن الوزيــر وزين كان قد ابلغ 
وفــد جمعية االعالميــني االقتصاديــني انه اخذ 
النقابات وخصوصــا يف ما يتعلق  مبالحظــات 

مبوضوع الضامن ورضورة اعفائه من الرضائب.

مذكرة من االتحاد العمالــــــي لوزني حول قانون املوازنة بالنســــــبة للضمان :
ضرورة رصد االعتمادات املقررة له واعفائه من الضرائب وقانون حماية امواله

الضامن االجتامعي

مع انتهــاء الربع األول مــن العام الجاري 
2021، ويف ظــل عدم الســيطرة عىل وباء 
الجائحة،  انتقال هذه  كورونا وزيادة مخاطر 
ال تزال حركة النقل التجاري بطيئة اإلنتعاش 
رغم تخفيف قيود السفر املفروضة يف بعض 
دول العامل والحــد من بعض اجراءات اإلغالق 
فيها مع ارتفــاع حمالت التلقيح املعتمدة يف 
كل دولة ملواجهة الوبــاء ولخلق مناعة لدى 
مواطنيها تساعدها للبدء تدريجيا بالعودة اىل 

الحياة الطبيعية فيها. 
يف لبنان، ال تزال حركة مطار رفيق الحريري 
الدويل يف بريوت تتأثر بدورها بالوضع العام 
الدولية،  الذي يســيطر عىل معظم املطارات 
ملجمل  الســلبية  اإلنعكاســات  اليها  يضاف 
األوضاع اإلقتصادية واملالية واملعيشــية يف 
البالد. وأظهرت أرقام الربع األول من هذا العام 
تراجعا يف أعداد الركاب بنســبة 43 يف املئة 
وســجل ما مجموعه 547 ألفا و869 راكبا، 
يف حني ان هذا املجموع كان قارب املليون يف 
األشهر الثالثة األوىل من العام السابق2020 .

وتوزعت حركة املطار خالل الربع األول من 
العام الجاري اي منذ مطلع كانون الثاين وحتى 
نهاية شــهر آذار 2021 مقارنة بنفس الفرة 

من العام السابق 2020 عىل النحو اآليت : 
- املسافرون : انخفض مجموع الركاب يف 
مطار رفيق الحريري الدويل يف بريوت خالل 
األشهر الثالثة األوىل من العام الجاري 2021 
بنسبة 43 يف املائة عن نفس الفرة من العام 
2020، وسجل 547 ألفا و869 راكبا يف حني 

بلغ يف األشهر الثالثة األوىل من العام املايض 
962 ألفا و246 راكبا.

حيث تراجع عدد الركاب الوافدين اىل لبنان 
منذ مطلــع كانون الثاين وحتــى نهاية آذار 
2021 بنسبة قاربت 56 يف املئة وسجل 235 
ألفا و307 ركاب، مقابل 534  ألفا و558 راكبا 
يف نفس الفــرة من العام 2020 )اي براجع 
55,98 يف املئة(. كذلك، انخفض عدد الركاب 
يف املغادرة بنســبة 50,71 يف املئة وسجل 
308 آالف و458 راكبا ) مقابل 625 ألفا و906 

ركاب يف األشهر الثالثة األوىل من 2020(.
فقد تراجع عــدد الرحالت الجوية القادمة 
اىل لبنان منذ مطلع كانون الثاين وحتى نهاية 
آذار 2021 بنســبة 39,83 يف املئة وســجل 
3244 رحلة )مقابل 5392 رحلة يف 2020(. 
املغادرة  الجوية  الرحالت  انخفض عدد  كذلك، 
من لبنان خالل الفرة املذكورة بنسبة 39,88 
يف املئة وســجل 3240 رحلــة مقابل 5390 

رحلة يف نفس الفرة من العام 2020 .
وتجدر اإلشــارة اىل ان مجموع الركاب يف 
املطار خالل شــهر آذار 2021 سجل ارتفاعا 
بنسبة 6,95 يف املئة بعد ان بلغ 200 ألف و604 
ركاب متخطيا ما كان ســجله يف آذار 2020 
)187 ألفا و568 راكبا( حيث كانت الحكومة 
أعلنت يف حينه عن بدء مرحلة إغالق عام يف 
البالد وقلصت عدد الرحالت الجوية من واىل 
مطار رفيق الحريري الدويل يف بريوت من 19 
آذار 2020 إثر مضاعفات إنتشار وباء كورونا 

يف معظم دول العامل .

املئة املطار 43 في  الركاب في  تراجع حركة 
2021 ــام  ــ ــع ــ ال ــن  ــ م األول  ــع  ــ ــرب ــ ال ــال  ــ خـ

قــال رئيس تجّمــع رجال 
اللبناين  وســيدات األعــامل 
الصينــي عيل العبــد الله أن 
التعــاون الــدويل يف املجال 
أوىل  بات مــن  االقتصــادي 
األوليــات، خصوصــا بعــد 
انتشــار جائحة كورونا، إذ ال 
ميكن للعالقــات االقتصادية 
وتحافظ  تتطــّور  أن  الدولية 
عىل اســتقرارها ومنّوها من 
وأضاف  حقيقي.  تعاون  دون 
أبــدت كل االنفتاح  أن الصني 
الــرشاكات ورفع  عىل تعزيز 
مستوى التعاون مع كل بلدان 
واجبنا  ومن  العــريب.  العامل 

كقادة يف القطــاع الخاص العريب، أن ندعم 
كل ما من شــأنه تعزيز العالقــات العربية 
الصينية، ملا فيه خــري بلداننا وأعاملنا. كالم 
الدورة  انعقاد أعامل  الله جاء مبناسبة  العبد 
التاســعة من مؤمتر رجــال االعامل العرب 
لالستثامرات  الســابعة  والندوة  والصينيني 
يف إطار الربنامــج التنفيذي ملنتدى التعاون 

العريب الصيني.
وأضاف العبد الله أن الصني ليســت مجرّد 
دولة صديقة، إنهــا ثاين أكرب رشيك تجاري 
مــع الــدول العربية، ومثة فــرص عظيمة 
ســانحة حاليا، ميكــن أن تتيح لنــا تعزيز 
خصوصا  كبري  بشكل  العالقات  هذه  وتنمية 
وســط التبدالت الجيوسياسية الحالية حول 
العــامل. لطاملا كان العــامل العريب ينظر إىل 
الصني باعتبارها صديقا دوليا، واليوم يجب أن 

مني برجمة هذا الكالم وحسم خياراتنا.
العبد  يضيف  األهــداف  هذه  لتحقيق  لكن 
الله مثة خطوات يجب علينا اتخاذها بأرسع 
وقت ممكن، أهمها العمل عىل تنفيذ مشاريع 
االندماج االقتصادي من جهة ورفع مستوى 
التعاون يف كافة املجــاالت االقتصادية من 
جهة أخــرى. وأهم ما ميكــن الركيز عليه 
خالل هذه الفــرة، خصوصا مع القيود التي 

فرضتها جائحة كورونا، هو االســتفادة من 
التكنولوجي  املستوى  عىل  الهائلة  التطورات 
لدى الــرشكات الصينية. ومــن املعروف أن 
 ZTEرشكات مثــل هــواوي وعيل بابــا و
الصينية  التكنولوجيا  رشكات  مــن  وغريها 
باتت تلعب دورا دوليــا ومحوريا يف عملية 
التنمية االقتصادية املُستدامة وتعزيز قدرات 
الرقمية  الحلول  الدولية. وتشمل  االقتصادات 
التي ميكن االستفادة منها لتطوير االقتصاد 
الرقمي العريب: شبكات االتصاالت من الجيل 
الخامس وانرنت األشياء والذكاء االصطناعي 
والحوســبة   Big Data الكبــرية  والبيانات 
 Data Analytics البيانات  وتحليل  السحابية 
وغريهــا من الخدمــات الرقميــة الثورية. 
وتســتطيع هذه الحلــول التكنولوجية دعم 
البلدان والــرشكات عىل تطوير أعاملها ألنها 

تتيح لها رفع قدراتها التنافسية.
وختم العبــد الله قائــال : »مؤمتر رجال 
االعامل العرب والصينيني والندوة الســابعة 
لالستثامرات تتيح لنا متابعة تعزيز العالقات 
بني البلدان العربيــة والصني، كام تلعب دورا 
ونتطلّع  املشــركة.  العالقات  ترســيخ  يف 
البالغ  الدويل  الحدث  إىل املشــاركة يف هذا 
األهمية بشــكل مبارش وشخيص بعد انتهاء 

جائحة كورونا«.

لتطوير  أمامنا فرصة عظيمــــــة   : العبداللــــــه 
الصينية   - العربيــــــة  االقتصادية  العاقــــــات 

االجتامع عىل »الزوم«

صدر عن نقابة أصحاب املطاعم واملقاهي 
واملالهي والباتيرسي يف لبنان، البيان اآليت :

»صدرت توصيات عن لجنة متابعة التدابري 
واالجراءات الوقائية لفريوس كورونا، تقي 
مبنع التجول من الساعة السابعة مساء حتى 
الساعة الخامســة فجرا خالل شهر رمضان 
املبارك، ترفــض النقابة هذه التوصية بحيث 
أنهــا ترضب القطاع املطعمي خالل الشــهر 
يتزامن  اإلفطار  أن موعد  الفضيل وخصوصا 

مع وقت حظر التجــول، ما يعني أن املطاعم 
لن تعمل ملدة شهر إضايف، ناهيك عن االغالق 
التام الذي ســبق عيد الفصــح الغريب وذلك 
اآليت مع التقويم الرشقــي، ما يعني رضبة 
ممنهجــة للقطاع. إن هــذه التوصيات من 
شأنها أن تشــجع عىل االكتظاظ يف املنازل 
حيث التجمعات غري اآلمنــة، وإذا مل تعدلها 
اللجنــة الوزارية، فتكون قــد أصدرت حكم 

اإلعدام عىل القطاع املطعمي برمته«.

ــات ــيـ ــوصـ ــم تــــرفــــض تـ ــ ــاع ــ ــط ــ نـــقـــابـــة امل
ــال شـــهـــر رمـــضـــان  ــ ــة »كـــــورونـــــا« خـ ــجــن ل

زار وزير الصناعة يف حكومة ترصيف األعامل عامد 
حّب الله رشكة الرابة الوطنية - إسمنت السبع وجال 
يف مقلعها، يرافقه املدير االداري يف الرشكة روجيه 
حداد ويف حضور عدد من املوظفني. كذلك، اطلع عىل 
العمل يف األفران، مستمعاً إىل رشح عن مراحل االنتاج. 
وبعد الجولة أشــار حب الله إىل أن »كحكومة نلتزم 
بقرارات مجلس الوزراء، ومصانع االســمنت الثالثة 
العاملة يف لبنان تأخرت يف تقديم طلباتها إىل وزارة 
البيئة، وهذه الطلبات اســتكملت منذ شهر ونصف، 
واملجلس األعىل للكســارات لديه من الوقت ما يقارب 
الشــهر والنصف حتى يّتخذ قراره. اما يف ما يختص 
بــوزارة البيئة فمن واجبها أن تقوم مبا تفعله ومهلة 
الشهر التي أعطيت ملقالع الرشكة صادرة مبوجب قرار 

من مجلس الوزراء«.
ولفــت إىل أن »املصانع مل تلتزم حتى اآلن باالتفاق 
بينها وبني اللجنة التي شكّلتها الحكومة لالتفاق عىل 
املعايري وعىل مبدأ الرقابة التشاركية والتأخري يف ذلك 

أدى إىل تقليص فرة العمل يف املقالع«.
وأضاف »اولويتنا تأمني هذه الصناعة االسراتيجية، 
باإلضافة اىل تأمينها بأسعار مالمئة للناس، علامً ان 

سعر الرابة منخفض جداً مقارنة بسعر رصف الدوالر. 
لذلك ال يسعنا سوى أن نسعى كوزارة صناعة اىل تأمني 
هذه الصناعة لالسواق اللبنانية، وأطلب من املواطنني 
ان ال يشجعوا طمع التجار بواسطة رشاء السلع باسعار 

مرتفعة مهام كانت الحاجة«.
وتابع »عىل الصناعيني ان يؤمنوا حاجة األســواق 
للرابة بأسعار مناســبة وأن يغرقوا السوق باالنتاج 
وعليهم ان يوقعوا عىل العــرض الذي تم تقدميه من 
خالل اللجنة التشاركية وأن يخفضوا من الرشوط، ألن 
السوق يعاين من نقص حاد يف هذه السلع وعلينا ان 

نلبي حاجة الناس«.
 وأكّد حداد »اننا سنعمل جاهدين خالل املدة املعطاة 
لنا لتعويم السوق وذلك ضمن الرشوط التي أعطيت لنا 
اال أن الوزارة مل تقدم لنا سوى عقار واحد وهذه الظروف 
تعترب قاسية وظاملة بحقنا كصناعيني خصوصاً بسبب 

االزمة التي مير فيها البلد«.
ثم زار الوزير حّب الله ظهراً معمل »ترابة سبلني« حيث 
استقبله املدير العام للمعمل املهندس طلعت اللحام، ثم 
عقد لقاًء مع الطاقم االداري يف املعمل، استمع خالله 
إىل رشوحات مفصلة من اللحام واالداريني حول مراحل 

انتاج االسمنت وتاريخ عمل املعمل من مختلف الجوانب.
بعدها قام الحضور بجولة تفقدية يف اقسام املعمل، 
لالطالع عىل طريقة االنتاج واملراحل التي متر بها من 
االفران اىل التربيد وغريها، كام تفقدوا معمل تصنيع 
الحجارة الحديثة ومقلع املعمل، حيث أبدى الوزير حب 

الله اعجابه بضخامة وحداثة املعمل.
ويف ختام الجولة تحدث اللحام: نحن مل نتوقف عن 
العمل إال يف فرات االقفال العام ومنع التجول، وبقينا 
مستمرين يف العمل وبيع األسمنت، ونبيعه من املصنع 
بالسعر الرسمي، اي أن سعر طن الرابة 240 الف لرية 
لبنانية قبل الTVA ,  ومع الtva يبلغ 267  ألف، هذا هو 

سعر األسمنت من املصنع.
من جهته قال حــب الله :كان يفــرض أن نقوم 
بهذا الزيارة قبل االن، واليوم التقيت االســتاذ طلعت 
واملسؤولني عن املعمل واطلعنا عىل سري العمل، وأهم 
يشء بالنسبة للشعب اللبناين خاصة هذه األيام هو 
تأمني الكميات الالزمة من األسمنت بالسعر الرسمي. 
بيئياً، العمل جيد يف ســبلني، ومن الناحية الصحية 
ممتاز، واالرشاف جيد جدا،. ومعمل »ترابة سبلني« هو 

الوحيد الذي تابع عمله ومل يقفل.

حّب الله يزور »الترابة الوطنية« و»سبلين« : اإلسمنت بدأ يَُضخ في السوق بكميات
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±±∑±≥π∏

±≥≤≥∂∞∞

∑≥≤≤±∑

∑≥≤∑∞∞

±∞∞∂∞∏

±∏μ≥≤≥

¥¥∂∂μ

≥∞¥∞μ≤

∂±≤π∑∂

∑∞±∞π∂

±∑≤∏μμ±

±∞∞∑≥∞∑

≤±±∑≤≥±

≥ r— ‰Ëbł

nKJ*« rÝ«

`	UA	« bL×� aOA	« nË

wŽU³�	« bOFÝ bL×� o�u�

ÃU−Ž 5�Š bLŠ«

WK×½ ÷U¹— rFM*« b³Ž

»bŠ« w½uŽ .dJ	« b³Ž

»bŠ« Íbý— Èb¼

œu×ý rÝU bL×�

ÂbI� —œUI	«b³Ž e²F�

Áu³F	« rÝ«— Ê«Ëd�

‰ÆÂÆ‘ ‰U²OÐU� XO²Ý« —UIŽ

‰UNA	« XF�— vHDB�

·UJÝ vHDB� q�U�

»uIF¹ wEHŠ Â«d�

—UIF	« wJ	U� lOLł

w³�³�	« œuL×� sðU�

wðUIO� q�U� bL×� rO¼«dÐ«

ÍbN� bL×� ÊU½bŽ

wÝbI*« UMŠ ”UO	«

…—UIM� œuL×� tK	«bFÝ

UOŠe d¹œ ¡«dI� nË

ÂU�« w�“ bL×� ‰U³«

—UI³	« qBO� bLŠ«

w½UL¦F	« b	Uš bL×�

w½U–ö	« bLŠ« oOHý

w½U–ô bLŠ√ œU¹“

rOJ(« nÝu¹ bFÝ

ÍbO³F	« sLŠd	« b³Ž ‰UL�

ÃU−Ž bLŠ ‰ULł

ÊUL¦Ž w�“ .dJ	«b³Ž

qÞd	« bLŠ« Âö�	« b³Ž

Í—uš włdł «—bM�J	«

d�Uý bL×� bLŠ

w$U)« bL×� WLÞU�

◊uÞ ÊU�Š≈ œU¹“

·UJÝ bLŠ« s�Š 5�Š

w³Žd*« bLŠô«  tK	« b³Ž ÊU�ž wKŽ

w³Žd*« n¹dA	« qBO� bL×� W½ULł

tÐUA½ nO¼— dOAÐ

·UJÝ bLŠ√  bL×�

Á—bŽ Íe�— Áb½—

ÍdJM�	« w½U¼ bL×� Í“Už bLŠ«

sLŠd	« b³Ž s�Š bLŠ«

fOKJMŽ w�eŽ q�«

fOKJMŽ w�eŽ ÍœUM¼

ÂbI*« ‰UN½ bL×� ÍœË— Ê«u{—

ÃU−Ž bLŠ Èb½

œË– 5�Š s¹b	« nOÝ

w½«—u(« 5ÝU¹ Ê«Ëd�

Õd� ”dDÐ s�×�

w³O¼b	« U¼UÞ rOŠd	« b³Ž

w½Ëd²O� ·Ëƒd	« b³Ž b	Uš

wÐu¹ô« bLŠ« Õö�

wK²	« qC� bL×� dLŽ

…b¹—Ë œuL×� bL×�

WJO�� sLŠd	« b³Ž ÊU¼dÐ bL×�

‰ÆÂÆ‘ ∑∑¥ W�dý

»bŠ« w½uŽ ÕU³B� bL×�

»Ëc−� X�√— d�UM	« b³Ž bLŠ√

»bŠ« w½uŽ UM¹œ

w−Mðuð nO¼— r¼œ«

aOA	« bLŠ« dOLÝ

ÃU−Ž bLŠ bLŠ«

WOŽUL²łô«  UÞUAMK	 W¹dO)« WO�öÝô« WOFL'«

ÍË«ež qOKš wKŽ

‰UNA	«  UF�— œ«d�

tÞ qOLł s�Š

VO³Š bLŠ« bL×�

©WŁ—Ë®wðUIO� q�U� rO¼«dÐ«

w½Ëd²O� ‚«“d	«b³Ž b	Uš

WIKŠ uÐ« nÝu¹ WO½«—

w½uO�« vHDB� —U¼“ bLŠ«

—bMý ÍdJý —bÐ

‘U�Ð œuL×� ‰öÐ

ÍËb³	« «dLŠ bOFÝ bO	Ë

Âu²	« —U²�	« b³Ž bLŠ«

Âu²	« bLŠ« …—UÝ

…eLŠ s�Š bÒL×�

»öŠ XŠb� qO³½ bL×�

wKðu bL×� WIO�Ë U�—

Í—Ëe(« dLŽ bL×�

ÍdB*« bLŠ« œuL×�

±∑≤≤∑¥

±∑≤≤∑μ

±∑≤≤∑∂

±∑≤≤∑∑

±∑≤≤∑∏

±∑≤≤∑π

±∑≤≤∏∞

±∑≤≤∏±

±∑≤≤∏≤

±∑≤≤∏≥

±∑≤≤∏¥

±∑≤≤∏μ

±∑≤≤∏∂

±∑≤≤∏∑

±∑≤≤∏∏

±∑≤≤∏π

±∑≤≤π∞

±∑≤≤π±

±∑≤≤π≤

±∑≤≤π≥

±∑≤≤π¥

±∑≤≤πμ

±∑≤≤π∂

±∑≤≤π∑

±∑≤≤π∏

±∑≤μ∞≥

±∑≤μ∞¥

±∑≤μ∞μ

±∑≤μ∞∂

±∑≤μ≤∞

±∑≤μ≤±

±∑≤μ≤≤

±∑≤μ≤≥

±∑≤μ≤¥

±∑≤μ≤μ

±∑≤μ≤∂

±∑≤μ≤∑

±∑≤μ≤∏

±∑≤μ≤π

±∑≤μ≥∞

±∑≤μ≥±

±∑≤μ≥≤

±∑≤μ≥≥

±∑≤μ≥¥

±∑≤μ≥μ

±∑≤μ≥∂

±∑≤μ≥∑

±∑≤μ≥∏

±∑≤μ≥π

±∑≤μ¥∞

±∑≤μ¥±

±∑≤μ¥≤

±∑≤μ¥≥

±∑≤μ¥¥

±∑≤μ¥μ

±∑≤μ¥∂

±∑≤μ¥∑

±∑≤μ¥∏

±∑≤μ¥π

±∑≤μμ∞

±∑≤μμ±

±∑≤μμ≤

±∑≤μμ≥

±∑≤μμ¥

±∑≤μμμ

±∑≤μμ∂

±∑≤μμ∑

±∑≤μμ∏

±∑≤μμπ

±∑≤μ∂∞

±∑≤μ∂±

±∑≤μ∂≤

±∑≤μ∂≥

±∑≤μ∂¥

±∑≤μ∂μ

±∑≤μ∂∂

±∑≤μ∂∑

±∑≤μ∂∏

±∑≤μ∂π

±∑≤μ∑∞

±∑≤μ∑±

±∑≤μ∑≤

±∑≤μ∑≥

¥¥¥

¥¥μ

¥¥∂

¥¥∑

¥¥∏

¥¥π

¥μ∞

¥μ±

¥μ≤

¥μ≥

¥μ¥

¥μμ

¥μ∂

¥μ∑

¥μ∏

¥μπ

¥∂∞

¥∂±

¥∂≤

¥∂≥

¥∂¥

¥∂μ

¥∂∂

¥∂∑

¥∂∏

¥∑±

¥∑≤

¥∑≥

¥∑¥

¥∑∑

¥∑∏

¥∑π

¥∏∞

¥∏±

¥∏≤

¥∏≥

¥∏¥

¥∏μ

¥∏∂

¥∏∑

¥∏∏

¥∏π

¥π∞

¥π±

¥π≤

¥π≥

¥π¥

¥πμ

¥π∂

¥π∑

¥π∏

¥ππ

μ∞∞

μ∞±

μ∞≤

μ∞≥

μ∞¥

μ∞μ

μ∞∂

μ∞∑

μ∞∏

μ∞π

μ±∞

μ±±

μ±≤

μ±≥

μ±¥

μ±μ

μ±∂

μ±∑

μ±∏

μ±π

μ≤∞

μ≤±

μ≤≤

μ≤≥

μ≤¥

μ≤μ

μ≤∂

μ≤∑

μ≤∏

μ≤π

μ≥∞

∑¥∑π∞±

∑∂∑¥∞∂

∑∑π∂∞μ

±μπ≤∂∞∂

¥±μ∑π

≤∑πμ∏μ

∑μ¥∏≤≤

¥≥¥≥∞∑

¥≥π∂≥

±∏∑π≤±

≤≥≤∞∞∂

≤πμ∂≤∂

±π±≤∞¥¥

±≤∑∂≥∑±

∂¥∂±∂¥

±≤≥∏μ≤≤

±≤μ≥≥∂≥

∏μ∞¥∞

≤≥≤∞±≥

≤≥≤∞±μ

∑π≤¥∞∑

±≥∞±≤∑π

≤≥∏∂∑≥μ

∑∑μμμμ

≤∂∂±≤∑

≤±≤∂∑πμ

≤μ∏≥μ∑∑

≤∞∏∏∞≤∏

π≤∏π∏≤

≤≤≥≥≥¥

≤¥∏π∂μ

≤∏≤±∞π≥

∑μ∏∏μ∏

π±∏≤μ

≤∏≥∏∞π±

≤¥±∞±∏

±±∑≤∑≥∏

±∂π≤∑π

≤±∏¥∑≤

±μ±∂≤∞±

μ∂∞≥¥μ

±∑±∑∂∏

≤¥∞≤≥∑μ

≤∞±∑πμπ

±¥∏∂∑±≥

¥≥μ≥∂

∂∑∞∏¥π

∏≥≥μ≥

¥±±≤≥

±≤≤∏±

±π∞≤π¥±

≥∞μ≤∏∂

≤∑ππ¥μ∑

±¥¥∞∏π≥

∑∏∞∂∂∞

±≤≥∑∂∑π

±∑μ∏∞∂∞

∏μμ≥μ

μ≤∏±π

±≥π≤∂μ≥

μ≤±≤≥

≤∂∞πππ

∂∂∞≥±∞

≤∂±∏¥≥∞

≤π∂∞≥ππ

±∑π∞μ∏±

≤±π∞±∑∞

≤∞¥μ≤≥±

±≤±∏∞∑∏

≤πμ∞≤∏≤

≤≥≥∏≤¥

¥≥≤∏∏

≤μ∑μ¥¥

±≤≥∑≤≤±

¥±∞≤≤

≤μ±μ±∞μ

≤¥∞±∑∂≤

≤π∞∏≤≤≥

≤±μ∂±¥

±∑±¥≤μ

≤≤≥∂≥π≤

≤∑∏∑∏±¥

¥±∑μ≤

‰UNý s�Š bOFÝ

‰uKž“ vHDB� œUý—

s¹b	« rKŽ vHDB� r	UÝ bL×�

tÞ qOLł bOH�

wMO�(« dOAÐ —œUI	« b³Ž

w½«uKŠ dOM� bL×� Â«eŽ

q{UH	« ÕuB½ Èb¼

bŽ— bL×� tK	«b³Ž

dCš bÒL×� dB½

ÍdB*« tK	« b³Ž œuL×�

ÃU−Ž bLŠ UO½«—

s¹b	« dL bO	Ë bL×� —UAÐ

Ê«bLŠ bL×� 5�Š

hK� bLŠ« ‰«b²Ž«

WA³D	« œ«R� ‰UL�

ÍdB*« œuL×�  vHDB�

W½u²¹“ w�eŽ bL×� bL×�

WC¹uŽ oO�uð Âd�«

ÃU−Ž bLŠ …dOLÝ

ÃU−Ž bLŠ dLÝ

qO×� wH�Ë Èb½

gF	« bLŠ« sLŠd	« ¡UO{

bLB	« wKŽ bL×� 

‰UNA	« s�Š WLÞU�

d�U½ bL×� dLŽ 

ÊULOKÝ ”uO½uD½« —UOÐ

wÐ«dŽ bL×� œ«œË

uKK¼ dLŽ sLŠd	« b³Ž

dO)« ZM� bL×� bOý—

ÂÆÂÆ‘  «bFLK	 ‚dA	« W�dý

ÂÆÂÆ‘ W�UF	«  ôËUI*«Ë …—U−²K	 „Ë—

ÂÆÂÆ‘ b¹«dð  w�U½ W�dý

—b¹u rOŠd	« b³Ž ÂU�Š

ÍœUN	« b³Ž sLŠd	« b³Ž dÝU¹

tK	«b³Ž Ã—uł «“öÐ

tK	« b³Ž rO¼«dÐ« Ã—uł

…—uJ	« ≠ U¹dH� W¹bKÐ

WIO½—œ bLŠ√ d�UÝ bL×�

ÍdDO³I	« s�Š vHDB�

Echelle S.A.R.L ≠ ÂÆÂÆ‘ ‰UA¹«

wMž bOFÝ tK	«b³Ž

tK�M	«≠  Âd� œË«œ e�d� W¹u½UŁ

bFÝ qOzU�� U½—

wKŽ n¹U½ ÍbMO�

ÂÆÂÆ‘ …—U−²K	 ”Ë«—b½« W�dý

XH²� XŠb� dLŽ

w−Mðuð qO³½ bL×� VO¼Ë

—uNLł »uIF¹ w�

ÍœË—UÐ œUý— bL×� Í“u�

‰ÆÂÆ‘ ÂuOð—u�½u�

q{U� ·—UŽ Ê«“uÝ

‰u³Žœ qOL� ÍœU�

ÂÆÂÆ‘ fOK1d� W�dý

UÝUM� tK	«bFÝ t¹—b½«

dO)« vHDB�  bL×�

dłU¼ r	UÝ bL×� …œUž

Õd� nOz— d�UÝ

UM¹œ —u³ł qOKš

ÂuKÝ fłdł UÐUÝ

BELLA FLEX SARL Â Â ‘ fJK� öÐ W�dý

U³OK� rO¼«dÐ« fłdł

ULý sLŠd	« b³Ž bLŠ

bLŠ« dÝU¹ s�Š

UOłu	uMJ²K	 w	UF	« wMH	« w½UM³K	« bNF*«

‰ÆÂÆ‘ eOÐ Íö� W�dý

ÂÆÂÆ‘ —U�dHKOÝ W�dý

©r¼U�dýË dO)« œuL×� bLŠ«Ë rýU¼® dBI	« Ê«d�« W�dý

GRATE PLUS S.A.R.L ÂÆÂÆ‘ ”öÐ X¹«dž W�dý

“u�e ”uMÞ w½Ë—

ÂÆÂÆ‘G M G Diagnostics Ltd 

…œUFÝ b¹UÝ XO½«uD½« Í—U�

w³Žd*« vHDB� w½U¼

sBž wÐ« fłdł ‚—UÞ

v�OŽ ÊuD½« tOłË—

œu³Ž Ê«d³ł w�«—

Ád�� bOFÝ bL×�

TLAND 1916 SAL ‰ Â ‘ ±π±∂ b½ô wð

Y& B sales-distribution W�dý

tK	« b³Ž n¹U½ bL×�

fKÐ«dÞ≠  dðuO³LJ	« ÂuKŽ e�d�

ÆÂÆÂÆ‘ w½U³�u� b½√ 5ýU� „uO¼ W�dý

ÂÆÂÆ‘ e¹d²Ýb½« ”uMO�dð W�dý

tK	« b³Ž s�×�  dOLÝ

 WO	U� w� WOLOKô« WO	U*« W×KB*« fOz—

 w	ULA	« ÊUM³	             

U³Šd� rOÝË             

±∑∞ nOKJ²	«

 «—UIŽ

«b³FÐ

oIý

W	U?Š ‡ ±◊ ÂÆÂ≤∞∞ WIý lO?³K	

¨WO?�“U(« ö?Ið —U?� ‡ «bł …b?Oł

ÊU½u	U???� ¨©d??²??ÝU??�±® Âu½≥

¨UN?FÐ«uðË W�œU?š W�dž …d?HÝË

n?u?????� ̈ 5?B??????H??????ł —uJ?¹œ

U?N	œU?F¹ U?� Ë« «b?I½ §≤μ∞\∞∞∞

∞≥Ø∂ππ∏∂π∫  w�dB� pý

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 «—UOÝ 

§±∞\∞∞∞ ‡	« ‚u�

Êu??	 ≤∞±∂Â GMC Denali
§∑∏∞∞∞ ‡ Beige  ‘d� œuÝ«

∑±Ø¥∞≤∞∑≥∫ 

 UdH²�

 UýËdH�

V?²?J?� ‘d???????????� l?O???????????³?K?	

∑±Ø¥∞≤∞∑≥∫ 

5�b�²�� —«d�

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

‰e??M?� s??� Derartu Kasim

∞≥Ø∂∞±μ±±∫  UNO�b�²��

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

WOLÝ—  U½öŽ«

ÊöŽ«

w� Í—UIF	« q−�	« W½U�√ s�

 ËdOÐ

d????OM� ÊU????�????ž wK¹« V?KÞ

wKJD½« ÊË—U?� f¹œö� t?²K�u*

sŽ lzU???{ sŽ ‰bÐ pOK?9 bMÝ

W?IDM� ≤±∑± —UI?F	UÐ UN?²B?Š

ÆWO�dýô«

W½U?�ô« WF?ł«d?� ÷d²?F?LK	

ÎU�u¹ ±μ ‰öš

 ËdOÐ w� Í—UIF	« q−�	« 5�«

qIŽ f¹uł

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈

w� Í—UIF	« q−�	« W½U�√ s�

7*«

rO?	Ë VOKO???� b???ÒO???�	« V?KÞ

s� Ø∑Ø r— r�I	« p	U� ÊUœdÐ

r— —U??I??F?	« vKŽ rzU??I	« ¡U?M³	«

W¹d?ýu³	« W?IDM� s� Ø≤∑μπØ

sŽ ‰bÐ p?OK9 bM?Ý W¹—U??I???F	«

rO?	Ë VOKO???� t??L???ÝSÐ lzU???{

ÆÊUœdÐ

‰ö?š W?F?ł«d*« ÷d?²?F?LK	

ÎU�u¹ ±μ

Í—UIF	« q−�	« 5�√

w²OýbŠ qJ¹U�

‡‡‡‡‡‡‡

WÒOLJŠ …dI� mOK³ð

W??�U?ù« q×??� ‰u?N??:« v	«

”u??L??O??Ý«d??ł ∫t??OK?Ž vŽÒb*«

”uMO�u	UÐ

W?????O?????ŠËd?	« W?????LJ?;« Ê«

w� W??O??�??�–u?Ł—ô« W??}z«b??²Ðô«

 —b?�« b ÊU?M³	 q³ł W?O?ýdÐ√

t?OKŽ vŽÒb*« o×Ð ÎU?OÐU?Ož ÎU?LJŠ

w?� ≤∞≤±Ø±¥ rd?	« qL??????×?¹

r?d	«  «– ”U??????Ýô« Èu??????Žœ

a??¹—U????????????????²??Ð ≤∞±πØ±≤±

≤∞≤±Ø≥Ø≤≤

∫wK¹ U0 vC

Ã«Ëe?	« ‰U?D?ÐS?Ð r?J?(« ∫ôË«

≤∞±πØ≥Ø≤ a¹—U??²Ð œu??I??F*«

Í—u)« V¹œ√ d?O³Ž W?OŽÒb*« 5Ð

W???O??�?M'« s� t???OKŽ v?ŽÒb*«Ë

”u???L???O???Ý«d??ł W???O?½U½u???O	«

«c¼ WO?	ËR�� vKŽ ”uM?O�u	UÐ

ÆdOš_«

vŽÒb?*« Â«e	UÐ rJ?(« ∫ÎU??O?½UŁ

W?O?ŽÒb*« vKŽ i¹u?F?²	UÐ t?OKŽ

…dO	 Êu?OK� dA?Ž W�L?š mK³0

W??L??�«d??²??�  U??I??HM� W??O½U?M³	

ÆWOŽbLK	

t????OKŽ v?Žb*« Â«e?	≈ ∫ÎU???¦?	UŁ

mK³0 W?OŽb*« v?KŽ i¹uF?²	UÐ

…d??O	 Êu??OK� Êu??�??L??š Á—b??

UNI?(√ w²	« —«d{ô« sŽ WO½UM³	

Æb¹b'« UNF{Ë tł«uð w� UNÐ

t?OKŽ vŽÒb?*« 5L?Cð ∫ÎU?FÐ«—

UNKÒ−?Ž sÒ2 U¼¡UH²?Ý«Ë ÂuÝd	«

t?OKŽ vŽb*« o×Ð ÎU?OÐU?Ož ÎU?LJŠ

w½U¦	« bM³	« WN' cOHM²	« qÒ−F�

U½U???�d?Ð w� ÎUM?KŽ rN???�√Ë w?DŽ√

w?� Á—Ëb??????????� a??¹—U??????????²?Ð

≤∞≤±Ø≥Ø≤≤

≤∞≤±Ø≥Ø≥± w� U½U�dÐ

f}zd	« VzU½

ÂuÒKÝ ÊU�ž »_«
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wzUM¦²Ý« mOK³ð

W??O??Žd?A	« p?³KFÐ W??LJ×??�

W¹dHF'«

sŽ …—œU????� …u???Žœ W????—Ë

W???O???Žd??A?	« p³K?FÐ W???LJ×???�

·uK�??� .d??� v	« W¹d??H?F??'«

W?�Uô« q×?� W	uN?:« Í“U−?Š

„b?{ W�U?I*« Èu?Žb	« vKŽ ¡UMÐ

Ÿu{u0  uK� s�Š bOý— s�
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ــة ووقـــــــــائـــــــــيـــــــــة الفـــــتـــــة ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ فــــــــــي ظــــــــــل اجـــــــــــــــــــــــــراءات تـ
ــي لـــدى الــحــاضــريــن ــجــاب ــصــدى االي ــة« القـــى ال ــاول ــط ــكــرة ال ــة »الـــيـــوم الــعــاملــي ل ــام اق

كبار الحضور مع املشاركني يف الحدث

ناشئات ميارسن اللعبة

فريق عمل«اليوم العاملي لكرة الطاولة«

يف ظل اجــراءات تنظيمية الفتة ويف ظــل ترتيبات صارمة  
للوقاية من وباء كورونــا اتخذها املنظمون، أقيم »اليوم العاملي 
 Arcenciel التابع لجمعية  Circenciel  لكرة الطاولة » يف مركز
يف ســن الفيل برعاية االتحاد اللبناين لكــرة الطاولة. وحرض 
رئيس اللجنة األوملبية بيــار جلخ  ومحمد عويدات ممثالً وزيرة 
الشــباب والرياضة فارتينيــه أوهانيان، نائــب رئيس اللجنة 
األوملبية الغراند ماســر سامي قبالوي، امني عام اللجنة العميد 
املتقاعد حسان رســتم،رئيس اتحاد كرة الطاولة جورج كوبيل 
واعضاء االتحاد، نائب رئيس اللجنة األوملبية الســابق والرئيس 
الفخري لالتحاد سليم الحاج نقوال، عضو االتحاد الفرنكوفوين 
والرئيس األسبق لالتحاد ميشال دو شادرافيان، ممثل الجمعية 
املضيفة نديم عبدو، املروّجة للحدث ميســاء بصيبص وأعضاء 
اللجنة املنظمة والعبون والعبات ناشئات يف لعبة الكرة الطاولة 
ورجال صحافة واعالم. وعىل مدى خمس ساعات، تبارى جميع 
الحارضين يف اللعبة واستعرضت البطالت والالعبات الواعدات 
يف اجواء رياضية بامتياز أعطت األمل بغد أفضل عىل الصعيدين 
الصحــي واالقتصادي. كام جــرت عــروض بهلوانية لعنارص 
الجمعية املضيفــة القت تصفيق الحارضين. ثــم جرى الحفل 
الختامي حيث القــى عريّف الحفل امني صندوق االتحاد اللبناين 
املحامي وائل نور الدين كلمة ترحيبية بالحارضين مشــراً اىل 
أن هدف هذا الجمع الريايض الجميل هو بث البسمة عىل وجوه 

الرياضيني.
ثم ألقى رئيس االتحاد جورج كوبــيل كلمة جاء فيها »ان هذا 
اليوم هو مميز والذي حــدده االتحاد الدويل لكرة الطاولة ليكون 
يوم كرة الطاولة العاملي اي 6 نيســان مــن كل عام. والهدف منه 
الرويج للعبة الجميلة وتشجيع الناس عىل مامرسة اللعبة لكافة 
الفئات العمريــة. ويف العام الجاري كان الهدف الركيز عىل دور 
املرأة يف كرة الطاولــة اذا ان مقدرتها جبارة  وال  حدود لها وهي 
قادرة عىل تبوء اهم املراكز االدارية الرياضية يف العامل. فلعبة كرة 
الطاولة وّحدت بني الصني والواليات املتحدة يف العام 1971 وباتت 
ديبلوماسية كرة الطاولة معتمدة منذ خمسني عاماً. واملشهد تكّرر 
يف العام 2018 بني الكوريتني الجنوبية والشاملية. ويف الختام ال 
بد يل من شكر اىل مرّوجة الحدث ميساء بصيبص وفريق العمل 

وكل من ساهم يف انجاح هذا اللقاء«.
الكلمة الثالثة  لرئيس اللجنــة األوملبية بيار جلخ وجاء فيها 
»اهنئ عائلة اللعبة عىل  هذا النشــاط  يف هذا الظرف الصعب 
الذي يعيشه لبنان واوجه التحية اىل اتحاد كرة الطاولة. واللعبة 
جميلة وآمل من جميع االتحادات السر عىل طريق  اتحاد الكرة 
الطاولة يف تنظيم هكذا نشاطات. وتحية اىل كل شخص ساهم 

يف انجاح هذا الحدث املتقن«.
بدوره نّوه عويدات بنشــاط اتحاد كرة الطاولة الذي يعود اىل 
عقود عدة عرب عدد من الرؤســاء الذين تعاقبوا عىل االتحاد من 
الراحل جورج هاين اىل ميشال دو شادارفيان فسليم الحاج نقوال 
فجورج كوبيل. فاللعبة تقرّب بني شــعوب العامل وانا من محبي 

هذه اللعبة«.
اما ممثل الجمعية املضيفة نديم عبدو فقال »ابوابنا مفتوحة 
امام اي نشــاط ريايض ونرحب بكم يف بيتكم وما شــاهدناه 
امر يبعث عىل الفرح والســعادة يف هذه الظروف التي نعيشها 

ونتمنى التعاون ايضاً يف املستقبل«.
واوضحت ميساء بصيبص انها مرسورة »لنجاح الحدث الذي 
يحمل يف طياته  الشــق الريايض واالنســاين وآملت ان تكون 
وصلت الفكرة التي اطلقناها مع زمياليت وهو ان الرياضة ليست 
بهدف الفوز فقط بل الرياضة تعطي بســمة عند كل انسان مع 
روح العمل الجامعي. واحببت من وراء الحدث توجيه رسالة  ان 
كرة الطاولة هي للجميع ولجميع الفئات العمرية خاصة  لالوالد 

الذين ترضروا من انفجار بروت الذي حصل يف 4 آب الفائت«.
ويف الختــام وّزعت الشــهادات عىل املشــاركني يف الحدث 

والدروع التذكارية عىل كبار الحضور.

بـــجـــمـــيـــع الـــاعـــبـــيـــن ــاراة رائـــــعـــــة وفـــــخـــــور جــــــــداً  ــ ــ ــب ــ ــ زيـــــــــدان : لـــعـــبـــنـــا م
ــد ــ ــ ــدري ــ ــ م ريـــــــــــــال  ــى  ــ ــ ــل ــ ــ ع ــة  ــ ــلـ ــ ــهـ ــ سـ األمــــــــــــــــور  جــــعــــلــــنــــا   : كـــــــلـــــــوب 

الفني  املدير  الدين زيــدان،  الفرنيس زين  أعرب 
لريال مدريد، عن سعادته باالنتصار )3-1( خالل 
مواجهة ليفربول، بذهاب ربع نهايئ دوري أبطال 

أوروبا، يف معقله »ألفريدو دي ستيفانو«.
وقال زيدان، خــالل ترصيحات نقلتها صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية: »إنه شــعور جيد للغاية، بعد 
أن لعبنــا مباراة رائعة، رغم أننــا واجهنا صعوبة 
أيضا يف بداية الشوط الثاين، وفخور جدا بجميع 

الالعبني، لكن هناك مباراة إياب«.
وأضــاف: »غياب فاران؟ مل نغر أي يشء، فقط 
شــارك ميليتاو بــدال منه، وحدث لنــا الكثر من 

اإلصابات، لكننا مستعدون«.
أنا سعيد ألنه كان يحتاج  وتابع: »فينيسيوس؟ 
للتسجيل مثل أسينسيو وبنزميا، وهو يلعب بشكل 
جيد، ويســاعد الفريق، وحني يسجل مينحه ذلك 

املزيد من الطاقة«.
وعام إذا كانت أفضل مباراة لفينيسيوس، أجاب: 
»ال أعرف ما إذا كانت أفضل مباراة، لكن تســجيله 

هدفني يف ربع النهايئ مهم للغاية«.
وأردف: »أنا ســعيد من أجل الالعبــني، ولدينا 
ديناميكية جيدة، والالعبون متعبون للغاية وعلينا 

أن نرتاح )قبل الكالسيكو(«.
أقرب؟ مل نفز بأي  األبطال  واســتكمل: »دوري 
يشء، ونحن ُســعداء مبا نقوم بــه، وما يفعله 
الالعبون أمر هائل مع الصعوبات التي واجهناها«.

وأشار زيدان، إىل أنه كان يُدرك القوة الهجومية 
الــرضر بهم بالكرات  إلحاق  لليفربول، ونجح يف 
الطولية يف العمق، مؤكًدا أن فريقه أجاد أيًضا يف 

الجانب الدفاعي«.
وواصل: »ســواء بوجود الجامهــر أو دونهم، 
ليفربول ســيبذل أقىص ما لديه عىل أرض امللعب، 

وســيتعني علينا فعل اليشء نفســه يف مباراة 
اإلياب«.

وختم: »ترصيحات كلوب عن ملعب دي ستيفانو 
)بأنه مثل ســاحات التدريــب(؟ ميكنني أن أقول 
فقط إننا فخورون باللعب عىل ملعب ألفريدو دي 

ستيفانو«.

{ يورغن كلوب {

يف املقابــل، اعــرف يورغــن كلوب، مــدرب 
ليفربول، بأفضلية ريال مدريد عىل فريقه. 

وقدم ليفربول مباراة متواضعة، ومل يســتطع 
مجــاراة مضيفه الــذي كان رسيعا يف الهجامت 
املقطوعة  الكرات  الكثر من  الخاطفة، واســتغل 

للمنافس.
وقال كلــوب يف ترصيحات لشــبكة »يب يت 
ســبورتس« : »إذا أردت التأهل إىل نصف النهايئ 
يجب أن تكسب الحق يف ذلك، مل نفعل ذلك الليلة، 

خصوصا يف الشوط األول«.
وأضاف: »األمر الوحيد الجيد الذي ميكنني قوله 
إىل جانب الهدف، أن املباراة ليســت سوى القسم 
األول مــن املواجهة، مل نلعب كرة قدم جيدة كافية 

للتسبب مبشاكل لريال مدريد«.
وتابع: »جعلنا األمور ســهلة جدا بالنسبة لهم، 
هذه األخطاء تحدث، مل نستحق أكرث من ذلك، لكن 
ذلك الهدف يف الشوط الثاين كان جيدا، منحنا حبل 

نجاة«.
وعن اســتبداله الغيني نايب كيتــا قبل انتهاء 
الشــوط األول، قال كلوب: »ليست قضية ضخمة، 
ال أحب األمر، مل يكن الوحيد، كان أمرا فنيا، يف تلك 

اللحظة كان ميكنني إجراء تبديالت أخرى«.
الشــوط  الفريق يحتاجه يف  وحول مــا كان 

الثاين، قال كلوب: »ال ميكنك أن تدافع أمام رسعة 
ريــال مدريد عندمــا متنحهم الكــرة يف الوقت 

الخاطئ«.
وقــال كلوب: »إذا فقدت الكــرة يف وقت عادي 
فرمبا يكــون األمر عاديا، فقدنــا الكرة كثرا من 
خالل متريرات سهلة، هناك العبون رسيعون حقا 
من الطراز العاملي يف املواجهات الثنائية، يجب أن 

نكون أفضل عند االستحواذ عىل الكرة«.
لكن كلوب، اكد ان فريقه سيحتفظ بفرصة لقلب 
الطاولة، عندما يســتضيف لقاء اإلياب يف »ملعب 
مناسب«، األســبوع املقبل، منتقدا ملعب ألفريدو 

دي ستيفانو، الذي أقيمت عليه مباراة الذهاب.
وردا عىل إمكانية حجــز مقعد باملربع الذهبي، 
والتعويض أمام املرينغي، قال كلوب إن الفريق ال 

ميكنه اختيار مصره.
وأبلغ الصحافيني »يجب أن نتمســك باملنافسة 
عىل كل يشء، وال يبدو أننا منلك القرار... يجب أن 

نقاتل حتى النهاية، وسنفعل ذلك«.
وحول ليفربول تأخره )3-0( أمام برشلونة، يف 
قبل نهــايئ 2019، إىل انتصار يف اإلياب )0-4(، 
وسط أجواء حامســية مبلعب أنفيلد، الذي خرس 

عليه آخر 6 مباريات بالدوري املحيل.
ورغم غيــاب الجامهر، قال كلــوب إن فريقه 
سيشعر براحة أكرب يف أنفيلد، مقارنًة باللعب يف 
ألفريدو دي ستيفانو الذي يستخدمه الريال كملعب 

بديل، بسبب التجديدات يف سانتياغو برنابيو.
وتابــع كلوب »يجــب أن تكون مهمــة ريال 
مدريد صعبة يف أنفيلــد، يف وجود أو يف غياب 
اللعب  كان  الوضع غريب هنــا حقا،  الجامهر.. 
صعبا وغريبــا، لكن أنفيلد ملعب مناســب عىل 

األقل، وهذا جيد لنا«.

دورتــــمــــونــــد ــا  ــ ــيـ ــ ــوروسـ ــ بـ أرض  ــى  ــ ــل عــ ــوز  ــ ــف ــ ــل ــ ل ــب  ــذهــ ــ ــن ســ  : غـــــــوارديـــــــوال 
يشعر بيب غاوارديوال، مدرب مانشسر سيتي، 
بالرضا بعد فوز فريقه 2-1 عىل ضيفه بوروسيا 
الثالثاء، يف ذهاب ربع نهايئ دوري  دورمتوند، 

أبطال أوروبا.
وقال غوارديوال يف ترصيحات لشبكة »يب يت 
سبورت »«من األفضل تحقيق الفوز عن التعادل، 
لكن حتى مع نتيجــة )1-1(، كان ال يزال أمامنا 

90 دقيقة إلمتام املهمة«.
وتابع »حققنا االنتصار بنتيجة 2-1 يف دوري 

األبطال، سنذهب إىل دورمتوند من أجل الفوز«.
وأضاف »يف الشوط األول مل نتسم بالذكاء عند 
امتالك الكرة، لكن كنا أفضل يف الشوط الثاين«.

ونــوه »حصلنا عىل أكرث مــن فرصة لتعزيز 

التقدم، لكن لســوء الحظ مل يحدث ذلك، وعندما 
ســجلوا التعــادل، نجحنا يف تســجيل الهدف 

القاتل«.
وأوضــح »دورمتونــد فريق قــوي، ميلكون 
الجــودة يف الالعبني، مع نتيجــة )2-1(، لدينا 

فرصة جيدة األسبوع املقبل«.
وواصل »سنشــاهد املباراة وســنعدل بعض 
األمور وسنحاول تحقيق الفوز، اآلن أمامنا ليدز 

ثم السفر إىل أملانيا«.
وأكد غوارديوال بوضوح أن سيتي لن يلجأ إىل 
الدفاع عندما يخوض مباراة اإلياب يوم األربعاء 

من األسبوع املقبل.
وقال غوارديوال: »سنذهب إىل دورمتوند للفوز 

باملباراة. يف الشــوط األول الليلة، مل نكن نلعب 
بذكاء عند االستحواذ عىل الكرة«.

وقال: »ظهرنا بشــكل أفضل كثرا يف الشوط 
الثاين وصنعنا فرصتــني أو ثالث فرص خطرة 
لتســجيل الهدف الثاين أو الثالــث عندما كانت 

النتيجة 0-1«.
الذي نريده، فإننا  وتابع: »حتى نلعب بالشكل 
نحتــاج إىل بناء الهجمة بشــكل صحيح. لدينا 

فرصة أخرى األسبوع املقبل«.
وأضــاف: »بوروســيا دورمتوند هــو فريق 
منوذجي لــدوري األبطال. إنــه يلعب يف هذه 
املســابقة منذ ســنوات ويعرف ما يفعله. نحن 

سنذهب إىل هناك من أجل التسجيل«.

ــاحــة ــي ــس ــارات وال ــيـ ــلـــسـ الــــنــــادي الــلــبــنــانــي لـ
األحــــد لـــلـــســـرعـــة  األول  ــاق  ــ ــب ــ ــس ــ ال ــم  ــّظـ ــنـ يـ

بوسرت السباق األول للرسعة

اللبناين  النــادي  ينظّــم   
 )ATCL( للسيارات والسياحة
)سبيد  للرسعة  األول  السباق 
تست( األحد املقبل الواقع فيه 
11 نيسان الجاري يف كازينو 

لبنان برعاية »موتول«.
أطار  يف  السباق  ويندرج 
بطولة  من  األوىل  الجولــة 
الرسعة  لبنــان لســباقات 
للعــام الجــاري. وتتواصل 
عملية تسجيل السائقني يف 
مكتب الراليات التابع للنادي 
املنظّــم يف الكســليك عىل 
أن يقفل باب املشــاركة عن 
الساعة الرابعة من بعد ظهر 

غد الجمعة.
وسيعلن النادي املنظّم عن 
اسامء املشاركني يف السباق 
عند الساعة الواحدة من بعد 

ظهر السبت 10 الجاري.
والســباق هو باكــورة نشــاط الرياضة 

امليكانيكية لعام 2021 وسيتخذ النادي املنظّم 

كافة اجراءات الوقاية من وباء »كورونا« كام 

جرى العادة يف كافة سباقات العام الفائت.

ــي كــــــرة الـــقـــدم ــ ــا لـــيـــغ فـ ــ ــ ــوروب ــ ــ بـــطـــولـــة ي
ــد ــ ــت ــ ــاي ــ ــون ــ ي ــر  ــ ــت ــ ــس ــ ــش ــ ــان ــ م  - ــة  ــ ــ ــاط ــ ــ ــرن ــ ــ غ
الــــيــــوم بــــــــــراغ  ســــافــــيــــا   - وأرســــــــنــــــــال 

اإلبقاء  اإلنكليزي  يأمل مانشسر يونايتد 
عىل حلمه باحراز لقبه األول منذ 2017 حني 
مضيفه  بطموح  الخميــس  اليوم  يصطدم 
غرناطة اإلســباين يف ذهــاب الدور ربع 

النهايئ ملسابقة »يوروبا ليغ« لكرة القدم.
وتخطى يونايتد صدمة الخروج من الدور 
األول ملسابقة دوري أبطال أوروبا بوصوله 
اىل ربــع نهايئ املســابقة القارية الثانية 
من حيث األهمية، متخلصاً يف طريقه من 
عقبتني صعبتني للغاية هام ريال سوسييداد 

اإلسباين وميالن اإليطايل.
وميني »الشــياطني الحمر« الذي ضمنوا 
اىل حد كبــر عودتهم املوســم املقبل اىل 
دوري األبطال من خالل مركزهم الثاين يف 
الدوري املمتاز، النفس بالذهاب حتى النهاية 
من أجل إحــراز لقبهم األول منذ 2017 حني 
توجوا أبطاالً ملسابقة »يوروبا ليغ« بالذات.

ويبــدو فريــق املــدرب الرنويجي أويل 
غونار سولشــار، أقله عىل الورق، مرشحاً 
الذهاب  يســتضيف  الذي  غرناطة  لتخطي 
اليوم الخميس، لكن عليه الحذر من طموح 

الفريق اإلسباين.
ووضع يونايتد خلفه خروجه املخيب من 
ربع نهايئ كأس االتحاد اإلنكليزي بالخسارة 
أمام ليســر 1-3، وذلك بفــوزه األحد عىل 
برايتــون 2-1 يف الدوري املمتاز بعدما كان 

متخلفاً.
ويخــوض يونايتد لقاء اليــوم الخميس 
الفرنيس  هــام  مهمني  عنرصيــن  بغياب 
أنتوين مارسيال لإلصابة واإليفواري إيريك 

بايي إلصابته بفروس كورونا.
وبعــد بداية واعــدة جــداً يف الدوري 
اإلســباين، تراجعت نتائــج غرناطة وبات 
حاليــاً يف املركز التاســع إال أنه متيز يف 
اإلطالق  عــىل  األوىل  القارية  مشــاركته 
ووصل إىل ربع النهايئ عــن جدارة بعدما 
تفوق يف دور املجموعات خارج ملعبه عىل 
أيندهوفن الهولندي، ثــم تخلص يف الدور 
الثاين من نابويل اإليطايل قبل أن يزيح يف 
مثن النهايئ فريق سولشــار السابق مولده 

الرنويجي.
بالنســبة للمدرب دييغو مارتينيس الذي 
سبق له أن أحرز لقب »يوروبا ليغ« حني كان 
إشبيلية،  يف  إميري  أوناي  للمدرب  مساعداً 
فإن غرناطــة يخوض »الخميس إحدى أهم 

املباريات يف تاريخه«.
أرسنال وطموح العودة إىل دوري األبطال

ومرة أخــرى، يجد ممثــل إنكلرا اآلخر 
أرسنال بقيادة املدرب اإلسباين ميكيل أرتيتا 
نفســه مطالباً بإحراز يوروبا ليغ من أجل 
املشــاركة املوســم املقبل يف دوري أبطال 

أوروبا.
ومتثل »يوروبا ليــغ« األمل الوحيد لبطل 
كأس إنكلرا لعام 2020 يف إحراز لقب هذا 
املوسم، لكن األهم أنها تشكل مفتاح عودته 
إىل دوري األبطال للمرة األوىل منذ موســم 
2016-2017، إال أنــه عليــه التفكر أوالً 
بخصمه املقبل ســالفيا براغ التشييك قبل 

الحلم بإحراز اللقب.
ورغم فــوزه مببارياته الســت يف دور 
الربتغايل  بنفيــكا  وتخطيه  املجموعــات 
الــدوري  يف  اليونــاين  وأوملبياكــوس 
أرسنال  عىل  يتوجب  السابقني،  اإلقصائيني 
أال يستخف بسالفيا براغ الذي مل يذق طعم 

الهزميــة يف مبارياته الـ21 األخرة ضمن 
املسابقات، وإال سيلقى نفس مصر  جميع 
مواطنه ليسر سيتي ورينجرز االسكتلندي 

اللذين خرجا عىل يد الفريق التشييك.

{ الخبر إميري {

كان أرسنال قاب قوسني أو أدىن من احراز 
لقب هذه املسابقة عام 2019 قبل أن يسقط 
يف املر األخــر أمام جاره تشــليس 4-1، 
ويف حينهــا كان الفريق اللندين تحت قيادة 
أوناي إميري الذي يعترب املدرب األكرث نجاحاً 
يف املســابقة بعدما توج بلقبها ثالث مرات 

متتالية مع مواطنه إشبيلية.
وســيكون إميري متواجداً أيضاً يف الدور 
ربع النهايئ لكــن هذه املرة كمدرب لفياريال 
الذي يحل الخميس ضيفاً عىل دينامو زغرب 

الكروايت.
واعترب إميري لدى استالمه املنصب الصيف 
املايض الفريق األكرث ثباتاً يف إسبانيا خالل 
األعوام الـ15 املاضية بعدما أنهى الدوري بني 
خالل  مناسبات  تســع  يف  األوائل  الخمسة 

هذه األعوام.
وأمل إميري قيادة »الغواصة الصفراء« هذا 
املوسم اىل لقب »يوروبا ليغ« وتخليصه من 
عقدته القارية، إذ وصل اىل دور األربعة أربع 
مرات لكنه عجز حتــى اآلن عن الذهاب أبعد 

من ذلك.
وبقيــادة إميــري، يحتل فياريــال حالياً 
املركز الســادس يف الدوري اإلسباين وحقق 
القارية ونجح،  املســابقة  الفتاً يف  مشواراً 
بعد تجــاوز دور املجموعات، يف تخطي ريد 
بول ســالزبورغ النمســوي ودينامو كييف 

األوكراين.
ويصطــدم فياريــال اآلن ببطــل الدوري 
الكروايت الذي يحقق أفضل مشــوار له عىل 
الصعيد القاري منذ الســتينات بعدما تخلص 
يف مثــن النهايئ مــن توتنهــام اإلنكليزي 
ومدربه الفذ الربتغايل جوزيه مورينيو بفضل 
ثالثية يف اإلياب من ميسالف أورشيتش )3-

صفر بعد الخسارة ذهاباً صفر-2(.

{ املواجهة األقوى عىل الورق {

عىل الــورق، تعترب املواجهــة بني أياكس 
الهولندي ورومــا اإليطايل األقوى يف الدور 
ربع النهايئ لكــن الفريقني اللذين يتواجهان 
ذهابــاً يف أمســردام يعيشــان فرتــني 

متناقضتني.
أياكس يحلــق بعيداً يف صــدارة الدوري 
الهولندي بفارق 11 نقطة عن أقرب مالحقيه 
ويسر بثبات نحو العودة اىل دوري األبطال، 
املســابقة التي ودعها هذا املوســم من دور 
املجموعات، يف حــني أن روما بدأ يبتعد عن 
القارية األم بعد  املراكز املؤهلة اىل املسابقة 

تراجع نتائجه يف اآلونة األخرة.
وميني أياكس، الفائز بلقب دوري األبطال 
أربع مــرات، أن يذهب بقيــادة املدرب إيريك 
تن هاغ بعيداً مجــدداً بعدما وصل اىل نهايئ 
»يوروبا ليغ« عام 2017 ونصف نهايئ دوري 

األبطال عام 2019.
وســتكون مواجهة ربع النهــايئ الثانية 
بني الفريقني اللذين التقيا يف موسم 2002-

2003 خــالل الدور الثاين ملســابقة دوري 
الثــاين بنظام  الدور  األبطــال )كان حينها 
املجموعات(، وفاز أياكس ذهاباً 2-1 وتعادال 

إياباً يف العاصمة اإليطالية 1-1.

ديــمــبــلــي يــلــقــي الـــكـــرة فـــي مــلــعــب بــرشــلــونــة
كشــف تقريــر صحفي إســباين، أمس 
األربعاء، عن موقف الفرنيس عثامن دميبيل، 
نجم برشلونة، بشــأن تجديد عقده، يف ظل 

العروض الكبرة التي يتلقاها أخرا.
وينتهي عقد دميبــيل يف كامب نو بختام 
املوسم املقبل، وسط أنباء تفيد برغبة ناديي 

يوفنتوس ومانشسر يونايتد يف ضمه.
وبحســب صحيفة »مونــدو ديبورتيفو« 
اإلسبانية، فإن دميبيل يعطي األولوية للبقاء 
يف برشلونة، حيث ينتظر العرض املقدم من 

النادي من أجل التجديد لسنوات أخرى.
ويقــدم دميبــيل مســتويات هائلة مع 
منذ  األفضل  تبدو  املوســم،  هذا  برشــلونة 
انتقالــه من بوروســيا دورمتوند يف صيف 
2017، وقــاده ذلــك للعــودة إىل املنتخب 
الفرنيس، والتوهــج يف كامب نو إىل جوار 

ليونيل مييس.
التقريــر، أن املقربني من دميبيل  وأضاف 
يؤكــدون أنه يعيــش أفضــل لحظاته مع 
برشــلونة منذ وصوله، وأنه يفكر جديا يف 

االستمرار مع الفريق.
وأشار التقرير، إىل أن خوان البورتا، رئيس 
النادي الكتالــوين، يضع ملف تجديد دميبيل 
ضمن أولوياتــه يف برشــلونة، إىل جانب 
ملف تجديد مييس، لكنه مل يتحرك بعد، ملنح 
الالعب الفرنيس مزيدا من الركيز عىل لقبي 

الليغا وكأس امللك.
أمــا يف حالة حــدوث أي متغرات تحول 
برشــلونة  فإن  دميبيل،  عقــد  تجديد  دون 
سيبيعه هذا الصيف، خاصة أن الالعب انضم 
يف صيف 2017 مقابــل 105 ماليني يورو، 

وبالتايل لن يركه البارسا يرحل مجانا.
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تقدم باريس عىل فرض عقوبات عىل جهات او اشــخاص او 
مسؤولني يف هذا الوقت الن من شأن ذلك ان يعقد املوقف اكرث 
ويخلق اهتزازا يف الدور الفرنيس الوســيط. لكنه مل يستبعد 
ان ترفع باريس من وترية ضغوطها السياســية واملعنوية عىل 

بعض االطراف واملسؤولني املعنيني.
يف هذا الوقت مل تتوقف املســاعي والجهود املحلية الخراج 
الحكومة من عنق الزجاجة . وقال مصدر سيايس مطلع للديار 
امس ان ابرز هذه املســاعي هي التي يقوم بها الرئيس بري من 
خالل اســتكامل طرح وبحث االفــكار واالقرتاحات التي من 

شأنها تذليل العقبات الباقية من امام تشكيل الحكومة.
وكشــف املصدر ان الرئيس بري يركــز تواصله مع الرئيس 
الحريري من خالل معاونه الســيايس النائب عيل حسن خليل 
الذي زار بيت الوسط اول من امس لهذه الغاية، وانه عىل تواصل 
دائم ايضا مع رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط.

واضاف املصدر ان حزب الله عىل تنسيق دائم مع بري، وانه 
يتواصل مع بعبدا ورئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل يف 
سعي مشرتك للثنايئ الشيعي من اجل تقريب املسافة بني بعبدا 

وبيت الوسط وانتاج الحل.
واشــار اىل انه جرى مؤخرا حســم خيار تشكيل الحكومة 
مــن 2٤ وزيرا واالتفاق املبديئ عىل توزيعة 8،8،8 . لكن هناك 
امــورا اخرى هي قيد التفاوض تتعلق بوزاريت الداخلية والعدل 

وبتسمية الوزيرين املسيحيني االضافيني.
ومل يخف املصدر قلقه من استمرار التوتر الشديد يف العالقة 
بني عون والحريري الذي يساهم يف عدم ترسيع التأليف ، لكنه 
اشار يف الوقت نفسه اىل ان اعادة التطبيع بني الرجلني ليست 
مهمة مســتحيلة النهام محكومان بالتوافق عىل التشــكيلة 

الحكومية.

{ سيناريوهات التحرك الفرنيس {
ويف ضــوء اللغط حول التحرك الفرنيس االخري وما ســعت 
وتســعى اليه باريس الســتضافة اجتامعــات ولقاءات مع 
مســؤولني واطراف سياسية لبنانية، قال مصدر لبناين مطلع 
شارك يف اجتامع »سان كلو« سابقا للـ »الديار« : »هناك افكار 
عديدة درستها وتدرسها فرنسا يف السعي لالنتقال من مرحلة 
املراوحة اىل مرحلة حسم الخيارات النجاز الحكومة . وان من 
بينهــا اجتامع الرئيس ماكرون مــع الرئيس الحريري ورئيس 
التيار الوطني الحر جربان باســيل ومصالحتهام يف االليزيه ، 
لكن هذه الفكرة التي طرحت جديا تعطلت يف اللحظة االخرية 
بعد ترسيبها لالعــالم ومعارضة الرئيس املكلف االجتامع مع 

باسيل قبل حسم موضوع الحكومة مع الرئيس عون«.
وردا عىل ســؤال قال املصدر »ان فكرة عقد لقاء موسع مع 
االطراف اللبنانية وممثلني عنهم يف ســان كلو الفرنســية مل 
تطرح بعد ، ومل يتبلغ احد من االطراف بها »، مرجحا ان باريس 
ال تريد االقدام عىل مثل هذه الخطوة يف الوقت الراهن خصوصا 
يف ظل عدم توافر الضامنات الكافية لنجاحها، وانها رمبا تفعل 

ذلك كباكورة لحل ما لالزمة الحكومية«.
ويف شــأن ما يجري الحديث عنه حول عقوبات فرنســية 
محتملة عىل مسؤولني لبنانيني قال املصدر »ان مثل هذا الخيار 
مســتبعد ومل يطرح عىل طاولة االدارة الفرنســية العتبارات 
عديدة، اوال ان الرشوط واآللية القضائية الفرنسية لفرض مثل 
هذه العقوبات هي معقدة وتحتاج اىل ترتيبات معينة وتستلزم 
وقتا. ثانيا ان باريس ال تريد التامثل بتجربة الرئيس االمرييك 
السابق ترامب الفاشلة النها مل تؤد اىل اي نتيجة ايجابية. ثالثا 
ان لجوء فرنســا اىل العقوبات ضد بعض املسؤولني واالطراف 
املتهمة بتعطيل تاليف الحكومة ســتفقدها دور الوســيط ، 

وبالتايل سيؤثر يف مبادرتها«.
وكشــف املصدر املطلع عن مسؤول فرنيس قوله »ان فرنسا 
مل ولن تتوقف عن البحث يف كل ما ميكن ان يؤدي اىل ترسيع 
تشــكيل الحكومة اللبنانية ، وهي ماضية وعازمة عىل امليض 
يف مبادرتها وتنشــيطها ولن توقفهــا تحت اي ظرف. وتركز 
يف الوقت الراهن عىل مامرســة كل اشــكال الضغط املعنوي 
والســيايس عىل االطراف اللبنانيني وخصوصا املعرقلني منهم 

لتحقيق الحلول يف ارسع وقت ممكن«.
وتجنــب املســؤول الفرنيس الحديث عن طرف اوشــخص 
محدد متهم بالتعطيــل يف لبنان، لكنه اضاف »ان اي اجتامع 
مع قيادي او مســؤول لبناين لن يكون من اجل االســتامع اىل 
موقفه فحســب الن املواقف صارت معروفة ، بل سيكون من 
اجــل حضه عىل التخيل عن رشوطه املتشــددة ووضعه امام 

مسؤولياته وحسم موقفه ملصلحة تاليف الحكومة«.
وختــم املصدر »ان الفرنســيني يبحثون اليــوم كل االفكار 
واملحاوالت املمكنة لفرض اجواء ضاغطة عىل الجميع لالرساع 
يف تشكيل الحكومة ، وان تحركهم مفتوح عىل سيناريوهات 

متعددة ستتبلور قريبا«.

{ باسيل{
ويف ســياق متصل قال النائب باسيل امس »ابديت وما زلت 
ابدي كل التجاوب مع اي رغبة فرنسية بزيارة باريس، او بلقاء 
يف اي مــكان ومــع اي كان، بال عقد او حجج ، ومن دون املس 
بصالحيات رئيس الجمهورية او التعرض لدوره شكال ومضمونا. 
فالهم واحد اوحد هو تنفيذ االصالحات بدءا بتاليف الحكومة«.

ولفت يف ترصيح عىل وســائل التواصل االجتامعي اىل انه 

»رغم كل ذلك، ورغم قرارالتيار عدم املشاركة يف الحكومة مع 
تقديم كل تســهيل لتشكيلها وازالة كل العقبات امامها ، ورغم 
تحديد اكرث من موعد وفرصة، جاء من يعطل كل محاولة فيها 
، سنبقى نتجاوب ، ضمن االصول مع كل مسعى خارجي، ولن 

نيأس اىل ان يبرص الحل النور«.
وربطــت مصادر مطلعة بني كالم باســيل وموضوع لقاء 
املصالحــة الــذي جرى الحديث عنه بينــه وبني الحريري يف 
االليزيه والذي كان مقررا االربعاء. وقالت للديار ان اللقاء كان 
جــرى التحضري له اال ان باريس عدلت عن الفكرة بعد ترسبه  

اىل وسائل االعالم ومعارضة الحريري.

{ عون ومعركة التدقيق {
من جهة اخرى شــدد الرئيس عون يف رسالة اىل اللبنانيني 
امس عــىل »ان التدقيق الجنايئ هو البداية ملعركة اصعب من 

معركة تحرير االرض، وهي معركة ضد الفاسد والحرامي«.
وقــال »ان ســقوط التدقيق الجنايئ يعنــي رضب املبادرة 
الفرنســية الن من دونه ال مســاعدات دولية وال مؤمتر سيدر 

وال دعم عريب وخليجي وال صندوق دويل«.
وراى ان اســقاط التدقيق الجنايئ هو رضب لقرار الحكومة 
، داعيا اياها لعقد جلســة اســتثنائية التخاذ القرار املناسب 

وحامية اموال وودائع الناس«.
واكد عون »ان الشكوك كانت تتاكد يوما بعد يوم بان حسابات 
املرصف املركزي غري شــفافة ومل يكن يعرف حجم النقص يف 
االحتياط بالعمالت االجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من 

اموال املودعني خالفا للقانون«.
واتهم املرصف املركزي بعرقلة التدقيق الجنايئ بذرائع عديدة، 
منهــا قانــون الرسية املرصفية وغريها . وقــال »ان العرقلة 
اســتمرت يف تنفيذ التدقيق الجنايئ اىل ان اعرتف وزير املال 
منــذ بضعة ايام ان املرصف املركزي ميتنع عن االجابة عن عدد 

كبري من اسئلة رشكة الفاريز ومارسال«.
وقال »ان رشكة الفاريز ومارســال وجهت بواســطة وزير 
املال 1٣٣ سؤاال اىل املرصف املركزي الذي اجاب عن ستني منها 
ورفض االجابة عن البقية اما بحجة انها مخالفة قانون النقد 

والتسليف او الن ال جواب لديه...«.
وحمل املرصف املركزي املسؤولية قائال » املسؤولية االساسية 
تقع عليك . انت خالفت قانون النقد والتسليف ، وكان لزاما عليك 
تنظيم العمل املــرصيف واتخاذ التدابري الالزمة لحامية اموال 

الناس يف املصارف«.

{ جولة شكري {
ويف هــذه االجواء برزت امس زيارة وزير الخارجية املرصي 
ســامح شــكري يف مهمة وصفت بانها تتكامل مع املبادرة 

الفرنســية وتهدف اىل حض املسؤولني اللبنانيني عىل تشكيل 
الحكومة بارسع وقت.

وقالت مصادر مطلعة ان الوزير املرصي مل يحمل مبادرة او 
مقرتحات معينة ، لكنه ابلغ املســؤولني والسياسيني اللبنانيني 
الذيــن التقاهم قلق مرص من تفاقم الوضع اللبناين وتداعياته 
ايضا عىل املنطقة ، مجددا ان القاهرة مستعدة لتقديم كل دعم 

من اجل الخروج من االزمة وتاليف الحكومة.
ولفتــت املصادر اىل ان التحرك املــرصي هو التحرك العريب 
املبارش اليوم باتجاه لبنان ، وان هناك تتسيقا وتعاونا واضحني 
بني القاهرة وباريس لرفع وترية زخم الجهود لحســم موضوع 

الحكومة .
والتقى شكري الرؤســاء عون وبري والحريري والبطريرك 
الراعي وكال من جنبالط ورئيس املردة سليامن فرنجية ورئيس 
الكتائب سامي الجميل واتصل برئيس » القوات اللبنانية » سمري 

جعجع بسبب اصابته بكورونا.
ونقــل للرئيس عون رســالة تضامن مــن الرئيس املرصي 
عبدالفتاح الســييس، ودعا اىل الخــروج من االزمة يف اطار 

»الحفاظ عىل الدستور واتفاق الطائف«.
كــام اعرب يف عني التينة عــن تقدير مرص وتثمينها للدور 
واملبادرات التي يقوم بها الرئيس بري الخراج لبنان من ازمته.

وقالت مصادر مواكبة الجواء زيارة الوزير املرصي للديار انه 
عــىل الرغم من عدم طرحه مبادرة او مقرتحات محددة لتاليف 

الحكومة ، فانه شدد عىل النقاط االتية :
- تشــكيل حكومة اختصاصيــني غري حزبيني تحظى بثقة 

داخلية وخارجية لتنفيذ مهمتها االنقاذية.
- التاكيــد عــىل رضورة تعاون الجميــع يف لبنان النجاز 

االستحقاق الحكومي رسيعا وفقا للدستور واتفاق الطائف.
- حرص مرص عىل التوافق بني جميع املسؤولني لتعزيز رصيد 

الحكومة وعملها االصالحي.
- دعم مرص مهمة الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة.

من جهة ثاين توقفت االوســاط السياســية عند استنثاء 
الوزير شــكري من جدول لقاءاته حزب الله وباسيل، طارحة 
عالمات استفهام حول اسباب وخلفيات هذا االستثناء. وقالت 
ان هناك تاويالت كثرية حول عدم لقائه باسيل خصوصا ومنها 
انها رمبا تكون رسالة مرصية تشري اىل انزعاجها من موقفه 
من موضوع الحكومة. كام توقف عند كالم الرئيس عون خالل 
استقباله شكري وقوله »ان الخروج من االزمة يكون باعتامد 
القواعد الدســتورية وامليثاقية وبالتعاون بني جميع االطراف 

من دون اقصاء او متييز«.
وقالت ان رئيس الجمهورية يف موقفه هذا يغمز رصاحة من 
قناة الرئيس الحريري لجهة رفضه التعاون او اللقاء مع باسيل.

ما هو ســبب فقدان ثقة املُجتمع الدولة بالطبقة السياســية 
اللبنانية؟

{  ماذا يقول العلم؟ {
املصداقية هي مفهوم يُعرّب عن مدى تقّبل رســالة من قبل 
شــخص أو كيان، وتحوي عىل شــقني، األول شق موضوعي 
والثاين شخيص أو غري موضوعي. وتتّم ترجمة املصداقية عملًيا 
من خالل الثقة املمنوحة لهذا الشــخص أو الكيان املبنية أيضاً 
عىل معيار الخربة واألهلية، وهي تتضّمن مقاييس موضوعية 
كالشــهادات العلمية، وذاتية كالكاريزما. هذه املصداقية متّت 
دراســتها ومنذجتها من قبل الباحــث »هابرماس« يف إطار 
 communicative نظريته عن العمل التواصيل أو ما يُعرف بالـ
action وحــّدد، يف إطار مقســوم إىل مرحلتني، أربعة أبعاد 

لتمييز املصداقية: الحقيقة، الصدق، املالءمة، والفهم.
مُيكن الحديث عــن املصداقية يف ِعّدة مجاالت كاملصداقية 
الصحافيــة، واألكادميية، والعلمية، والطّبية، والسياســية، 
واملصداقية يف األعامل، واملصداقية يف الشــارع، إىل غري ذلك 
من األمور الحرفية املتعلقة بالتواصل والتعاون االجتامعي. إال 
أن  األســواق املالية  كانت أّول من أعطّى ترجمة فعلية جامعة 
ملفهــوم املصداقية يف الحياة اإلقتصادية حيث يرى الالعبون 
اإلقتصاديون أن املصداقية تُبنى عىل أســاس التجربة املاضية 
والتي عىل أساســها مُيكن التعاطي مع الشــخص أو الكيان. 
مبعنى آخر يقوم الشخص أو املؤّسسة بالترصيح عاّم سيقوم 
بــه، ومن ثّم يقــوم بتنفيذ ما وعد به، وعليه تُقاس املصداقية 

مبدى تطابق ما تّم قّوله وما تّم إنجازه. 

{ املصداقية يف الحياة السياسية {
يف ســتينات القرن املايض، أظهر خطاب الرئيس جونسون 
)196٣-1969( حول سياســة الواليات املُتحدة األمريكية يف 
حرب فيتنام تبايًنا كبريًا مع الواقع عىل األرض. وبالتايل قامت 
صحيفــة الهريالد تريبون يف العام 1965 باســتخدام عبارة 
Credibility Gap أو »فجوة املصداقية« لوصف »أكاذيب الرئيس 

األمرييك بشــأن السياســة املُتبعة يف حرب فيتنام«. وانترش 
إستخدام هذه العبارة يف الواليات الُمتحدة األمريكية لُيعرّب بها 
عن عدم اإلقتناع مبا يرويه  السياســيون  للجمهور ووضعه يف 
خانة األكاذيب. أما اليوم، فُتستخدم عبارة »فجوة املصداقية« 
لوصف الفجوة بني ما يقوله السياسيون وبني الوضع الفعيل.

مــن جهته يُعرّف الباحث »بينســرت« رأس املال الســيايس 
للزعيم)leader( بقوله إنه عبارة عن مجموعة من »املهارات«، 
و«العالقات«، و«الُســمعة« لهذا القائد. هذا التصور املفاهيمي 
لــرأس املال الســيايس للزعيم يشــبه إىل حٍد كبري ســامت 
»الكفاءة«، »الثقة« و«الرعاية« التي يحتاج إليها السيايس ليّك 
يتمّتع باملصداقية. وبالتايل، تستلزم املصداقية أن يبني ُمستلم 
الرسالة )البيئة التخويلية( حكامً حول مصداقية املتحدث.هذا 
الحكــم هو مفهوم عالئقي يُــرتك من خالله للجمهور إعطاء 
أو حجب املصداقية عن القادة السياســيني. بتعبري أخر، مُيكن 
القول إن هناك تشابًها كبريًا بني رأس املال السيايس واملصداقية 
لدرجة مُيكن إعتبار املصداقية يف املجال السيايس كرأس املال 
الســيايس. هذا األمر تّم إثباته من قبل الباحث الهولندي فان 
زويدام يف دراسة تعود للعام 201٤، إذ استخدم منوذجا دراميا 
للتأطري )ُمســتخدم يف عامل املرسح( بهدف دراسة مصداقية 
السياســيني يف اإلنتخابات الربملانية الهولندية التي متّت يف 

العام 2010.

{  املصداقية السياسة يف لبنان
 من وجهة نظر املُجتمع الدويل {

يظهر من تقاريــر صندوق النقد الدويل، أن الصندوق ومنذ 
منتصف تســعينات القرن املايض، ينصح الحكومات بالقيام 
بإصالحــات إقتصاديــة ومالية. وعىل هذا األســاس، كانت 
مؤمترات باريس 1، 2 و٣ ومؤمتر ســتوكهومل ومؤمتر سيدر 
مبنية عىل مساعدات مرشوطة للقيام بهذه اإلصالحات. إال أن 
الحكومات املُتعاقبة ومنذ  باريس  1 وحتى يومنا هذا، مل تلّتزم 
مبــا وعدت به املُجتمع الــدويل. وبالتايل يرى املُجتمع الدويل 
أنــه ال مُيكن تقديم ُمســاعدات للبنــان إال إذا قام بإصالحات 
مطلوبة منه وربط أي ُمســاعدة بنتائج التفاوض مع صندوق 

النقد الدويل.

الكثري من العقبــات منعت الحكومات املُتعاقبة من اإللتزام 
بوعودهــا تجاه املُجتمع الدويل يف مؤمترات باريس 1، 2، و٣ 
ومؤمتر ستوكهومل ومؤمتر سيدر وعىل رأسها األحداث األمنية 
والتخّبط الســيايس )إغتيال الرئيس رفيق الحريري، أحداث 7 
أيــار، التفجريات يف العــام 201٣ و201٤، إحتالل اإلرهابيني 
لسلســلة الجبال الرشقية، الفراغات الرئاســية، عدوان متوز 
2006...(. ويف كل مرّة كانت الحّجة الرئيسية املُعطاة من قبل 
القوى السياسية، الحفاظ عىل السلم األهيل باعتبار أن أي خلل 

يف التوازن القائم يؤّدي إىل رضب السلم األهيل )!(.
عملًيا مل تُعِط الدولة اللبنانية أي إشــارة عن حســن نيتها 
وجديتهــا تجاه املُجتمع الدويل مــن خالل القيام بإصالحات 
كان مبقدورها القيام بها من دون املّس بالســلم األهيل. فكيف 
مُيكــن تربير أن عدم إقــرار موازنات خالل 12 عاًما )من العام 
2005 حتى العام 2016( هو للحفاظ عىل الســلم األهيل؟ أو 
كيف مُيكن تربير عدم إصالح قطاع الكهرباء عىل أنه للحفاظ 

عىل السلم األهيل؟
وال يتوقــف األمر عند هذا الحد، فقد قامت حكومة الرئيس 
حســان دياب برضب ما تبقى من مصداقية لبنان يف األسواق 
املالية من خالل وقف دفع سندات اليوروبوندز وهو أمر يجعل 
الرجوع إىل ما قبل هذا القرار األجوف يتطلّب عرشات الســنني 

الستعادتها!
من هذا املُنطلق، يرى املُجتمع الدويل أن لبنان فقد مصداقيته 
السياســية وهو ما يفرض عىل القوى السياســية استعادتها 
من خالل تشكيل حكومة مهمة قادرة عىل القيام بإصالحات 
ونأي لبنان بنفســه عن الرصاعات اإلقليمية. الجدير ذكره أن 
من حســن حظ اللبنانيني أن االهتامم الدويل بلبنان نابع من 
عوامل  جيو-سياســية وجيو-إقتصادية تجعل من الوضع يف 

لبنان محّط إهتامم املُجتمع الدويل.

{ املصداقية بني القول والفعل {
مــام تقّدم، نرى أن اســتعادة مصداقية لبنان أمام املُجتمع 
الــدويل تتطلّب تشــكيل حكومة مهّمة قــادرة عىل اإللتزام 
بتعهدات الحكومات الســابقة يف املؤمترات الدولية والرشوط 
املُستحدثة من قبل صندوق النقد الدويل. بَيد أن هذه املصداقية 

هي الشق املتعلق بالخارج وهي ليست الوحيدة، فهُناك املصداقية 
الداخلية، أي مصداقية العدالة يف الحكم تجاه الشعب املفقودة 
أيضاً وبالتايل، هناك إلزامية حتمية الستعادة الثقة من خالل 
وضع مصلحة املواطن، أي مواطن، ال الطوائف عىل رأس سلم 

أولويات أي حكومة سرتى النور.
عملًيــا يتوّجــب عىل الحكومة وضع الئحــة التزامات مع 
خارطة طريق لتنفيذها عىل أن تعلنها ُمسبًقا وتقوم بتطبيقها 

بحسب خارطة الطريق. هذه اإللتزامات تتضّمن:
أوال – ُمعالجة ُمشكلة األمن الغذايئ للمواطن وجعلها أوىل 

األولويات؛
ثانًيا – إيالء الشق االقتصادي مكانة ُمهّمة يف برنامج العمل 
واإلنكباب عــىل درس خطّط إقتصادية إلعادة هيكلة املاكينة 
اإلقتصادية، ملحّو  الفقر  أو للتخفيض قدر اإلمكان من نســبته، 
واإلرتقــاء باملجتمع اللبناين إىل درجــات تُنافس املجتمعات 
الدولية. هذا األمُر هو أســاس النظرية اإلقتصادية القائلة بأن 
كل سياســة ال يكون محورها اإلنسان، ال مُيكن أن ترتقي إىل 

مستوى تسميتها بالسياسة االقتصادية؛
ثالًثا - معالجة ُمشكلة الفساد السيايس واإلداري، إذ يتوّجب 
عىل الحكومة وضع خطّة فّعالة ملكافحة الفساد يف كل إدارات 
الدّولة ومؤسســاتها ووزاراتها مع رفع الغطاء عن الفاسدين 
أينام ُوجدوا وألي طائفة انتموا، وتعزيز سلطات الرقابة، ويبدأ 

ذلك كله من خالل ضامن إستقاللية القضاء. 
يف الختام ال يســعنا القول إال أن لبنان، مع إهدار مسؤوليه 
الفــرص املتعاقبة، ال تزال أمامه فرصــة محدودة يف الوقت 
وقــد تكون األخرية، وعليه يتوّجب عــىل الجميع العمل عىل 
اإلســتفادة منها نظــًرا إىل أن املُجتمع الدويل إىل اآلن ال يزال 
ُمستعدا ملساعدته للخروج من األزمة، وهذا يتطلّب الرتّفع عن 

املناكفات السياسية والطائفية التي ترّض بالكيان اللبناين.
لقد آن األوان أن يصدق اللبناين، كل لبناين، يف قرارة نفسه 
وصميم قلبه أنه من املستحيل قيام دولة مزدهرة قادرة يحتمي 
فيها أصحاب القرار خلف طوائفهم بدل أن تكون طوائفهم هي 
أول من تردعهم وتحاســبهم عىل تضييع األمانة التي وضعت 

يف أعناقهم.
حمى الله لبنان واللبنانيني

امللك وويل عهده عونا وسندا«.
وأضاف أنه يف ضوء تطورات اليومني املاضيني يضع نفســه 
»بني يــدي جاللة امللك«، ويؤكد أنه ســيبقى »عىل عهد اآلباء 
واألجداد، وفيا إلرثهم، ســائرا عىل دربهم، مخلصا ملســريتهم 
ورســالتهم ولجاللة امللك، وملتزما بدســتور اململكة األردنية 
الهاشمية العزيزة«.كام أكد أنه ال بد أن تبقى مصالح الوطن فوق 
كل اعتبار، وأن »نقف جميعا خلف جاللة امللك يف جهوده لحامية 

األردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق األفضل للشعب األردين«.
مــن جهته قال وزير الخارجيــة األردين، أمين الصفدي، إن 
التحركات والتهديدات التي كان ميثلها ويل العهد األردين السابق 
األمري حمزة بن الحســني تم احتواؤها بالكامل، وأصبحت تحت 

السيطرة، مؤكدا أنها مل تشكل تهديدا فوريا.
وأشــار الصفدي -يف ترصيحاته لصحيفة »وول ســرتيت 
جورنــال« )The Wall Street Journal( األمريكية- إىل أن القوات 
األمنية تصدت لجهود األمري حمزة، التي قال إنها هدفت إىل زعزعة 
اســتقرار البالد، وتأجيج السخط الشعبي عىل تدهور االقتصاد 

بغرض ركوب املوجة وتقديم نفسه كحاكم بديل، وفق الصحيفة. 
وذكر الصفدي للصحيفة أن السلطات رصدت جداول زمنية كانت 
تجري مناقشتها ملثل تلك الحملة؛ لكنها مل تصل إىل حد االنقالب.

{ حظر النرش {
مــن جهتها، نقلت وكالة األنباء األردنية )برتا( أمس األربعاء 
عن النائب العام لعامن، حسن عبد الالت، قوله إن حظر النرش، 
الذي صدر أمس األول يف ما يتعلق مبلف األمري حمزة بن الحسني، 
يشــمل فقط مجريات التحقيق ورسيتــه واألدلة املتعلقة به 
وأطرافه.وقال عبد الالت يف بيان نرشته الوكالة »الحظر يُستثنى 
منه ما يعرب عن اآلراء وحرية الرأي والتعبري ضمن إطار القانون 

وأحكام املسؤولية«.
وكان النائــب العام األردين قــد أصدر قرارا بحظر النرش يف 
القضية املرتبطة باألمري حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخالف 
ذلك، وأيضا عدم نرش وتداول أي صور أو مقاطع مصورة تتعلق 

بهذه القضية، وفق ما ذكرته وكالة األنباء األردنية.
ويشــمل القرار وســائل اإلعالم املرئية واملسموعة ومواقع 
التواصــل االجتامعي كافة، وقالت الوكالة إن من يخالف القرار 

سيوضع تحت طائلة املسؤولية الجزائية.

ومل يؤكد البنتاغون هذه الزيارة، علام أنه يُحيط تنقالت وزير 

الدفاع يف الخارج ِبهالٍة من الرسية؛ لدواع أمنية.

ووفقا ملوقع »أكســيوس«، فإن الوزير األمرييك سيبحث - 

خالل زيارته إىل تل أبيب- القضايا اإلقليمية الشــائكة، ويف 

مقدمتها »التهديدات األمنية التي تواجهها »إرسائيل« من إيران 

ولبنان وسوريا«، حسب املوقع.

وتشــعر »إرسائيــل« بقلق كبري من رغبــة إدارة بايدن يف 
الدخول يف مفاوضات جديدة مع طهران إلعادة إحياء االتفاق 
النووي اإليراين الذي انســحبت منه الواليــات املتحدة بعهد 

الرئيس السابق دونالد ترامب يف 2018. 
ومل تخــِف إرسائيل يوما معارضتهــا لهذا االتفاق الذي أُبرم 
يف 2015 بــني طهران والدول الكــربى، وقد دعمت حكومة 
نتنياهو النهج الذي اعتمده ترامب مبامرسة »ضغوط  قصوى« 
عىل طهران بعد قراره ســحب بالده من االتفاق وإعادة فرضه 

عقوبات عىل الجمهورية اإلسالمية.

ملصقة عىل هيكل السفينة«.

وأضافت الوكالة إن السفينة املستهدفة »سافيز« هي إحدى 

الســفن اإليرانية املســتقرة يف البحر األحمر، خالل السنوات 

املاضية، لدعم ومرافقة السفن اإليرانية التجارية.

وقــال عضو يف الفريق الفني املكلّف بدراســة آثار الهجوم 

عىل السفينة اإليرانية، حينها، إن ضلوع »إرسائيل« يف عملية 

اســتهداف الســفينة من »االحتامالت القوية«. ويف السياق، 
أفادت صحيـــفة »نيويـــورك تاميز« نقـــالً عن مسؤول 
أمــرييك قوله إن »إرسائيل« أخطرت الواليات املتحدة بأنها من 

هاجمت السفينة اإليرانية »ســافيز«.
وأعلن املسؤول، الذي فّضل عدم ذكر اسمه، أن »إســرائيل« 
أخطرت الواليات املتحدة باستهداف السفينة اإليرانية املتمركزة 
يف البحر األحمر، مشــرياً إىل أن اإلرسائيليني وصفوا الهجوم 
بأنه »رد انتقامي عىل الرضبات اإليرانية السابقة عىل السفن 

االرسائيلية«. 

إيران -روبرت مــايل- إن املحادثات يف فيينا خطوة أوىل يف 
مســار طويل وصعب، بهدف إعادة الواليات املتحدة وإيران إىل 

االمتثال لالتفاق.

وأضــاف مــايل -يف حديث لإلذاعة الوطنيــة العامة- أن 
محادثات فيينا تشــمل نقاشات بشــأن تحديد الخطوات التي 
يتعني عىل واشــنطن وطهران اتخاذها، ألن الجانبني كانا يف 

حالة عدم امتثال اللتزاماتهام النووية بشكل متزايد.
وأوضح أن موقف إيران بشــأن رفــع العقوبات قبل تغيري 
أنشــطتها النووية يظهر أنها غري جادة يف ما يتعلق بالعودة 
إىل االتفــاق. وكانت أطراف االتفــاق النووي اختتمت الثالثاء 
الجولة األوىل من املحادثات يف فيينا، واتفقت عىل عقد لقاءين 
عىل مستوى الخرباء، لبحث رفع العقوبات واإلجراءات التقنية 

الخاصة بالربنامج النووي اإليراين.
وقال ممثل االتحاد األورويب إن االجتامع كان إيجابيا وبناء، 
وإن هناك شعورا عاما بالوحدة والطموح إىل عملية دبلوماسية 

مشرتكة، عىل حد تعبريه.

{ اليورانيوم واألجهزة املتطورة {
يف الســياق ذاته أعلنت إيــران أن مخزونها من اليورانيوم 
املخصب بنســبة 20% بلغ 55 كيلوغراما بعد استعامل أجهزة 

طرد مركزي متطورة.
وكان املتحدث باســم الوكالة اإليرانية للطاقة الذرية أعلن 
أن بــالده بدأت مرحلة االختبار امليكانييك ألجهزة طرد مركزي 

.)9-IR( »9-متطورة من طراز »آي آر
يذكر أن الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب سحب بالده 
مــن االتفاق النووي يف عام 2018،  وأعاد فرض عقوبات عىل 

طهران.
ويف املقابــل، أعلنت إيــران التخيل تدريجيــا عن القيود 
املفروضــة عىل برنامجها النووي، التي وضعت للحيلولة دون 

متكنها من امتالك قنبلة ذرية.
وبعد توليه الســطلة يف كانون الثاين املايض، أبدى الرئيس 
األمرييك الجديد جو بايدن استعداده للعودة إىل االتفاق النووي، 
لكــن إدارته تطالب إيران بالعــودة إىل التزاماتها الكاملة أوال، 
يف حني تطالب الحكومة اإليرانية برضورة أن تبدأ واشــنطن 

خطوات إيجابية باتجاه العودة إىل االتفاق.


	p01-08-04-2021
	p02-08-04-2021
	p03-08-04-2021
	p04-08-04-2021
	p05-08-04-2021
	p06-08-04-2021
	p07-08-04-2021
	p08-08-04-2021
	p09-08-04-2021
	p10-08-04-2021
	p11-08-04-2021
	p12-08-04-2021

