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الثاليث الــذي اظهر ســويّة عالية 
مــن الوطنية وحرصــه عىل مصلحة 
لبنــان العليا والتنازل عــن التفاصيل 
واملهاتــرات، ولعب الدور الكبري يف منع 
انفجار االزمة، هــو دولة الرئيس نبيه 
بري والزعيم االشــرايك وليد جنبالط 

واملقاومة البطلة املمثلة بحزب الله.
الثــاليث وافق عىل التســوية فوراً، 
وعمل لها، وتبنى صيغة 24 وزيراً مقابل 

ان ال ميلك احد الثلث املعطل.
ميلك الرئيس نبيه بري مفتاح اللعبة، 
فكيف يقوم البعض باخفاء املفتاح؟ إالّ 
ان بــري ال يريد تفجري الوضع. والوزير 

جنبالط ضّحــى، وكان اول الداعني اىل 
تســوية، اما حزب الله فوافق، من دون 
رشوط، عىل تســوية 24 وزيراً قائالً: 
ال اريــد وزراء حزبيني، بل خذوا خرباء 

واخصائيني.
لو توّسعت الجبهة الثالثية التي تضّم 
بري وجنبالط وحــزب الله اىل جبهة 
اوســع، لكان لبنــان اليوم عىل طريق 
االنقاذ، وتّم تشكيل حكومة، ولكنا ايضاً 
اقربنا من االصالحات ومنعنا االنهيار 

الخطري الجاسم عىل صدر لبنان.

عىل طريق الديار

ــامة؟ ــ ــ ــ ــد س ــ ــ ــ ــراءات ض ــ ــ ــ ــوح باج ــ ــ ــ ــدا تل ــ ــ ــ ــات« وبعب ــ ــ ــ ــعل »الجبه ــ ــ ــ ــي« يش ــ ــ ــ ــق الجنائ ــ ــ ــ  »التدقي
»االكاذيــــــــب«  بترويــــــــج  الحريــــــــري  يتهــــــــم  وعــــــــون  »تترنــــــــح«..  الفرنســــــــية  العقوبــــــــات 
اســــــــرائيل تدفــــــــع املنطقــــــــة للمواجهــــــــة.. والجيــــــــش يصعــــــــد فــــــــي ملــــــــف »الترســــــــيم« 

جمعيـــــة املصـــــارف تنتقـــــل مـــــن الدفـــــاع الـــــى الهجوم وتنتقد سياســـــة الحكومات واملســـــؤولين من 30 ســـــنة حتى اليوم
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»كورونـــــــــــا«: 37 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــات  و3510 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 3510 
إصابات جديدة بالفريوس، توازياً مع تســجيل 37 حالة 

وفاة جديدة جراء اإلصابة بالوباء.
ولفتت الوزارة إىل أنه تم تســجيل 3467 إصابة من بني 
املقيمني، يف وقت هناك 43 حالة بني الوافدين، ما رفع عدد 
اإلصابات اإلجــاميل إىل 489428 حالة، بينام وصل عدد  

ضحايا الوباء اإلجاميل إىل 6549 حالة وفاة.

البطوالت األوروبيــة : برنامج 
املباريات وترتيب فرق الصدارة

بين  غداً  اســــــبانيا  كاسيكو 
وبرشــــــلونة مدريد  ريــــــال 

ص 10ص 10

رئيس حكومة ترصيف االعامل حسان دياب يرتأس اجتامعا بشأن الحدود البحرية

»الديار«

الرئيس بايدن وامللك عبدالله آالف املستوطنني يقتحمون املقامات اإلسالمية يف بلدة كفل حارس يف الضقة الغربية

النووي االيراين

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

 ابراهيم نارصالدين 

انعكست حرب تصفية الحسابات الداخلية من باب 
»التدقيق الجنايئ« تشــنجا عىل االوضاع السياسية 
املتوترة اصال مع التعرث الحكومي املستمر، فاشتعلت 
»الجبهــات« عىل كل املحــاور دفعة واحدة لتزيد من 
قتامة املشهد القائم يف البالد، ومل يكن ينقص االزمات 
املتفاقمة اال التدخالت العربية »العرجاء«، واالنحياز 
االورويب، فزيارة رئيس الدبلوماسية املرصية »وكانها 
مل تحصــل«، بعدما تبنى اجنــدات داخلية وخارجية 
متحيــزة، والجامعــة العربية حــرت اىل بريوت 
لالطمئنان عىل اتفاق الطائف بعدما روج الرئيس املكلف 
الخبار »مفربكة« عن نية الرئاسة االوىل لتعديله، اما 
الرؤية الفرنســية »بعني واحدة« للمعرقلني، وترددها 
يف اتخاذ اجراءات عقابية،فيضعف املوقف الفرنيس 
وقرب دفن »املبادرة« املرنحة، اما االجواء الداخلية حول 
ايجابية االتصاالت الحكومية بني االفرقاء »الجادين« 
فلــم تنتج حلوال بعد، دفع مصادر معنية باالتصاالت 
اىل التاكيــد بان احدا مل يعد يفهم عىل الرئيس املكلف 
سعد الحريري، فكل يشء لديه موافقات مبدئية، سواء 

نتنياهو يحذر بايدن: »إسرائيل« غير ملزمة... و تقارب أميركيـ ـ إيراني بشأن »النووي« 

أعرب الرئيس األمرييك جو بايدن أمس 
األول األربعاء، عن دعمه لألردن خالل اتصال 
هاتفــي مع امللك عبد الله الثاين، وذلك بعد 
أيام عىل إعالن السلطات األردنية اعتقال 
الرشيف  بارزين بينهم  سابقني  مسؤولني 
حســن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله 

»وذلك ألسباب أمنية«.
وأشــارت صحيفة »واشنطن بوست« 
األمريكية حينها، إىل أّن االعتقاالت جاءت 
عىل خلفية التخطيط لإلطاحة بامللك عبد 

الله.
وقال البيت األبيض يف بيان إن »الرئيس 
جــو بايدن تحدث اليــوم إىل امللك األردين 
عبدالله الثاين للتعبري عن الدعم األمرييك 

القوي لألردن والتشديد عىل أهمية قيادة 
عبدالله الثاين بالنسبة إىل الواليات املتحدة 

واملنطقة«.
وأضاف أنهام »ناقشــا معــاً العالقات 
الثنائيــة الوطيدة بــني األردن والواليات 
املتحدة والدور املهــم لألردن يف املنطقة 
والتعاون الثنايئ يف مجاالت عدة سياسية 

واقتصادية وأمنية«.
وكرر بايدن خالل املكاملة دعمه لـ«حل 
الدولتني بني إرسائيل والفلسطينيني بهدف 

وضع حد للنزاع يف الرشق األوسط«.
وكان وجــه العاهــل األردين األربعاء، 

تصــدت الدفاعات الجوية الســورية 
لعــدوان إرسائييل عىل املنطقة الجنوبية 
من اتجاه الجوالن املحتل ومن اتجاه لبنان.
وقالــت معلومات صحافيــة، إنه تم 
»انفجــار صــاروخ من الدفــاع الجوي 
السوري خالل مالحقته طائرة إرسائيلية 

فوق جنوب لبنان«.
 كام أفاد مراسل »سانا« بأن الدفاعات 
الجويــة تصــدت للعــدوان اإلرسائييل 

وأسقطت عدداً من الصواريخ.
ويف التفاصيل، ذكر مصدر عســكري 
لـ«سانا«، أن »العدو اإلرسائييل نفذ عدواناً 
جوياً برشــقات من الصواريخ من اتجاه 
األرايض اللبنانية مستهدفاً بعض النقاط 
يف محيــط مدينة دمشــق، وقد تصدت 
وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان 

اقتحــم آالف املســتوطنني وبحامية 
قوات جيش االحتالل اإلرسائييل املقامات 
اإلســالمية يف بلدة كفل حارس شامل 
سلفيت يف الضقة الغربية، بحجة إقامة 
طقوس تلمودية يف املقامات اإلسالمية 

الثالثة والتي يدعي االحتالل بيهوديتها.
وكالة وفا الفلســطينية قالت إن آالف 
املستوطنني نفذوا جوالت استفزازية يف 
املدينــة، وأضافت أن االقتحام وقع للمرة 
الثانية يف البلدة يوم أمس، بعد أن قام عدداً 
من املســتوطنني زيارة املقامات وإقامة 
حفل فيهــا، الفتًة إىل أن املســتوطنني 

رسقوا دراجتني من أهل البلدة.
كذلك شنت قوات االحتالل اإلرسائييل، 

فجر أمس، عمليات دهم وتفتيش واعتقال 
يف مناطــق متفرقــة بالضفة الغربية، 

اندلعت عىل إثرها مواجهات متفرقة.
وإىل بيــت لحم، حيــث تم خطف من 

مخيم الدهيشة.  
أما يف جنني، شــهدت بلــدة قباطية 
مواجهــات عنيفة عقــب اقتحام قوات 
االحتــالل البلدة، ودهم عــدد من املنازل 

وتفتيشها والتخريب يف محتوياتها.
وأفادت مصــادر محلية أن مواجهات 
اندلعت يف بلــدة قباطية تخللها إطالق 
نار كثيف عىل دوريات االحتالل، وأضافت 

أبدت الواليــات املتحــدة وإيران امس 
اســتعدادهام للعودة إىل االتفاق النووي 
املوّقع يف 2015، فيام شددت إرسائيل عىل 
أنها لن تتلزم بأي تسوية دولية مع طهران.

ووسط اســتمرار املباحثات يف فيينا، 
قال املتحدث باسم الخارجية األمريكية نيد 
برايس إن بالده مستعدة لرفع أي عقوبات 
مفروضة عىل إيران ال تتســق مع االتفاق 
النووي، مؤكدا اســتعداد واشنطن التخاذ 
الخطوات الالزمة للعودة إىل االلتزام ببنود 
االتفاق. وأشــار برايس إىل أن املحادثات 
غري املبارشة مع إيران يف فيينا ســتكون 
صعبة لعدة أسباب، منها االفتقار إىل الثقة 
بــني طهران وواشــنطن، معربا عن أمله 
يف التوصــل إىل االلتزام املتبادل باالتفاق 

النووي.
وكشــف املتحدث باسم وزارة الخارجية 
األمريكيــة أن فريق بالده يف فيينا أجرى 

مشــاورات مع وفــود كل مــن االتحاد 
األورويب وروسيا والصني، واستمع منها 

إىل املوقف اإليراين.

{ الرئيس روحاين {
من جانبه، قال الرئيس اإليراين، حســن 
روحاين، إن »الواليات املتحدة فشــلت يف 
إخضاع إيران وشــهدنا هزمية سياســة 
العقوبــات«. وأضاف الرئيس اإليراين يف 
كلمة له، أن سياســة الضغوط القصوى 
مل تفلــح يف تحقيــق أهدافها ضد إيران، 
مشريا إىل أن الحرب االقتصادية األمريكية 
والعقوبات تســببت بخســائر كبرية يف 

االقتصاد اإليراين.
وتابع روحــاين: الحفاظ عىل االتفاق 
النووي تم بفضل إيران وعىل واشنطن رفع 

ـــــــــــي  الصهيون ـــــــــــــ  االميركـــــــــــي  العـــــــــــدوان 
علـــــــــــى لبنـــــــــــان وعلـــــــــــى املقاومـــــــــــة

شــنت الواليات املتحدة وجهة عربية بايعاز من واشنطن، ارشس 
حملة اعالمية عــىل املقاومة يف لبنان، عرب تزويد عرشات الجهات 
االعالميــة يف لبنان ملهاجمة املقاومة وســالحها، والركيز عىل ان 
االزمة كلها ســببها املقاومة وسالحها، وطلبت واشنطن من الجهة 
العربيــة ارســال اموال اىل اطراف لبنانية لشــن هذه الحملة طبعا 
بتنسيق مع العدو االرسائييل الذي له النفوذ االكرب يف االدارة االمريكية 

ومراكز قراراتها.

الغريــب يف االمر ان جبهة الجنوب بني لبنان وفلســطني املحتلة 
كانــت هادئة ومل يحصــل اي حادث بني املقاومة والعدو االرسائييل، 
ومل تقم املقاومة بأعامل عسكرية عىل الحدود بل عىل العكس كانت 
ارسائيل كل يوم تخرق االجواء اللبنانية ليس بطلعات استكشافية بل 
بطلعــات جوية حربية فوق القرى واملدن اللبنانية كلها، كان الهدف 
زرع فكرة ان املقاومة هي ســبب بالء لبنان واتهموا املقاومة بأنها 
فجــرت مرفأ بريوت يف 4 اب مــع ان تحقيق القايض صوان مل يأت 
من قريب او بعيد عىل ســرية املقاومة يف التفجري، بل كاد يكشــف 
السبب يف تفجري مرفأ بريوت الرهيب، محطات تلفزة تم استئجارها 
لشــن الحملة عىل حزب الله ودفعت االموال الواليات املتحدة والجهة 
العربية ومؤثرين عىل وسائل التواصل االجتامعي قبضوا امواال وهي 
وشــخصيات لبنانية تّدعي الوطنية اللبنانية، وفقط من اجل الهجوم 

عىل حزب الله وتشويه صورته.

مل يركوا وسيلة االّ واستعملوها لتشويه صورة املقاومة، ولالسف 
كانت املقاومة معتدلة جدا ومل ترد كام يجب الن اعالمها قوي وقادر 
عىل كشف حقائق كثرية، ومتلك معلومات عن كل الجهات فإذا باالعالم 
املدعــوم من املحور االمرييك - الصهيوين يهاجم املقاومة ويشــّوه 
صورتهــا. وحزب الله هادئ عىل قاعــدة انه ال يريد فتنة يف الداخل 
تخرب االســتقرار. يف لبنان شخصيات لبنانية تزور حزب الله وهذه 
معلومات اكيدة كام زارت واشنطن وقبضت امواال منها وتلقت امواال 
من الخليج ايضــا، وادارة العمليات كانت غرفة صهيونية – امريكية 
-  عربية وقامت هذه الوســائل للتواصل االجتامعي والشــخصيات 
اللبنانية التي تدعي الوطنية مبهاجمة حزب الله والقاء الترصيحات، 
وكلها بهدف التشويه وتحريض اللبنانيني عىل املقاومة التي حافظت 
عىل االستقرار يف الجنوب منذ 16 سنة بفعل قوتها وردعها للجيش 
االرسائيــيل، ومعرفة العدو االرسائيــيل ان اي خرق من قبل ارسائيل 
لحدود الجمهورية اللبنانية سيشعل حربا، كل االساليب تم استعاملها 
واخر االســاليب االعالن ان املقاومة تسلمت الصواريخ الدقيقة، وان 
هذه الصواريخ تصيب عىل امتار وكامنا ارسائيل ال متلك 1000 طائرة 
حربية وهنا ال بد من املالحظة انه مل يوجد شــخصية لبنانية تدعي 
الوطنية املزيفة، انتقدت مرة تزويد الواليات املتحدة الرسائيل بأحدث 
االســلحة وتقديم واشــنطن الرسائيل مبلغ 5 مليارات دوالر للجهد 

الحريب لصالح الجيش االرسائييل العدو.

وزراء املقاومــة يف الحكومــة مل يدخلوا يف اي صفقة ومع ذلك 
تم الركيز عىل ان وزراء املقاومة هم دخلوا يف الفســاد فيام وزراء 
االحزاب السياســية التي دخلت الحكومات هــي التي رسقت اموال 

الشعب اللبناين.

خونــة هؤالء الذين يقبضون من امــريكا وبعض العرب وتديرهم 
ارسائيل من اجل شن حمالت عىل املقاومة وسالحها ولوال املقاومة 
وسالحها لكانت ارسائيل تعبث يف سيادة لبنان وتعتدي يف اي مكان 
من لبنان عىل الشخص الذي تريده، وحتى عىل املواطن املفكر وليس 

املسلح ألنه ضد الصهيونية.

عىل ما علمت ان من الشــخصيات التي زارت واشــنطن والخليج 
وقبضــت امــواال منها ملهاجمــة حزب الله هي تقــوم ايضا بزيارة 
مســؤولني يف حزب الله، وتتودد لهــم وترشح لهم انها مجربة عىل 
الســفر اىل واشنطن واقامت عالقات جيدة مع الخليج حتى ولو كان 
الثمن تشويه صورة املقاومة لصالح امريكا وارسائيل ويقدمون االعذار 
تلو االعــذار ويقدمون والءهم للمقاومة وهم يراوغون ويكذبون. ال 
يجب ان تكون املقاومة خائفة من الفتنة اىل هذا الحد، فلديها سالح 
اقوى من الســالح الحريب فهي متلك من املعلومات ما يكفي لفضح 
جهات كثرية وهي متلك وســائل اعالم فعالــة، فلامذا ال ترد وتنرش 
املعلومات يك تســقط الخطة الصهيونية – االمريكية ؟ وينكشــف 
الخونــة يف لبنان الذين تجندوا لصالــح املخطط القايض بأن حزب 
الله هو ســبب بالء لبنان هو الفســاد وهو االزمة وهو فارض القوة 
عىل الناس وهو الذي اســتدان 100 مليار دوالر يف الوقت الذي رسق 
اموال الشــعب اللبناين رؤساء ووزراء ونواب ورجال اعامل ومعظم 
الطبقة السياســية فاسدة، فكيف ميكن تشبيه من رسق الدوالر مبن 

قدم الشهداء؟ مثلام قدمت املقاومة؟

 يجب كشــف الحقائق، كام هو الكذب منترش يف لبنان والحمالت 
االعالمية مدفوع مثنها وبالتايل ال ميكن ان نقبل بهذا الواقع وال بد من 
التصدي، ومن اظهار ارشاقة املقاومة الن لبنان بات يشكل اقوى قوة 
عربية خارج الجيوش النظامية واقوى منها بفعل تركيبته العسكرية 
الرسيــة والصواريخ الحديثة التي ميلكهــا، واالهم عزة النفس لدى 

املجاهدين الساعني اىل االستشهاد دفاعا عن سيادة لبنان.

معلومات كثرية ميكن روايتها لكن لن نرويها ولن نسمي االشخاص 
ونحن ننتظر من املقاومة ان تدافع عن نفســها بوســائل اعالمها 
وتكشــف املعلومات التي لديها وهــي الف مرة اكرث مام نعرف نحن. 
حان وقت اعالء الحق، حان وقت كشف الحقيقة كام هي، حان وقت 

ان يعرف الشعب اللبناين الحقيقة كاملة... »من رسق امواله؟«.

فالحملــة عىل حزب الله غري مربرة، وتحميله انعكســات االزمة 
االقتصادية عىل لبنان ظلم بحق من قدم آالف الشــهداء يف ســبيل 

الوطن.

كنا نفهم شن هذه الحملة لو أن حزب الله يوتر الحدود مع فلسطني 
املحتلــة، لكن الهدوء الذي ينعم به الجنوب اللبناين ومينع اي عدوان 
مــن »ارسائيل« عىل لبنان يجعــل الحملة يف غري محلها وزمانها بل 

هدفها خدمة ارسائيل وتشويه صورة املقاومة.

شارل أيوب

حقيقة الديار

بايـــــدن يؤكـــــد دعمـــــه للملـــــك االردنـــــي

ــان ــن ــب ـــار صـــــــاروخ فـــــوق جـــنـــوب ل ـــج ــف انـ
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد

املستوطنون يقتحمون مقامات إسامية في الضفة
واشنطن تستأنف مساعداتها... وتل أبيب تعترض
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نبيه الربجي

الزمــن  انقــ 
الفرنســيون  كان  الذي 
يقولون فيه »لبنان ينتج 
األكرث  كوننا  اللبنانيني« 
تفاعالً مــع ديناميكية 
الحداثــة، وقبل أن يعود 
اىل  أمرنا  أوليــاء  بنــا 
الثامن  القــرن  دوقيات 
عرش، ورمبا اىل ما قبل 

الكائن البرشي...
كان  اذا  مــا  ندري  ال 

االليزيه يستذكر وصف جورج بيكو للبنان بالـ »وديعة 
فرنســية«، أو وصــف امللك لويس التاســع )القديس( 

للموارنة بـ »فرنسيي الرشق«.
املشهد  ، وحتى  السيا املشهد  اقتحموا  األمريكيون 
السوسيولوجي، بقوة. مل نعد نعيش ما رأت فيها هوغيت 
كاالن، ابنة الرئيس بشارة الخوري،  »الدهشة الفرنسية« 
بني نابليون بونابرت وبريجيت باردو، وبينهام شــارل 
ن لوثة الهوت دو والرول اند رول. الســفارة  بودلري. ا

األمريكية دولة داخل الدولة. دولة فوق الدولة...
لسنا وحدنا يف هذه الحال. بدل »الوديعة الفرنسية« 
»الرهينة األمريكية«. ال داعي النهامك الفقهاء يف تفسري 
»القضاء والقدر«. أمريكا التي انتزعت، عنوة، الكثري من 
صالحيات الله باتت القضاء والقدر. اذ الح أوليفيه روا 
أالّ أنبياء اناث يف الديانات الثالث، وصف الواليات املتحدة 
بـــأنها قد تكون »النبية األنثى« التي فاقت بقدراتها كل 

خرين. األنبياء ا
جانـ  ايف لودريان أطلق االنذار. مل يرف جفن ألي من 
أركان الطبقة السياسية. باريس مل تعد تعنيهم بقدر ما 
تعنيهم العواصم األخرى. وزير الخارجية الفرنيس هدد 
بـ »اجراءات بحق من عرقلوا الحل«، عىل أن تكون األيام 
املقبلة »مصريية«. مل ير األزمة كـ »كارثة طبيعية«، بل 

ان املسؤولني عنها »معروفون جداً«.
ال ندري ما اذا كان االليزيه، أو ال دورسيه، قد حصل 
عىل الضوء األخر األمرييك. ما يردد أن أنطوين بلينكن 
ال يطيق ديفيد شينكر ويرى فيه »كيس القاممة«. هذا 
ال يعني أن الواليات املتحدة ليست لديها أدواتها يف هذه 

املغارة التي كتب عىل بابها »الجمهورية اللبنانية«
العيون كلها عىل فيينا. املدينة استقبلت املشاركني يف 
مفاوضات االتفاق النووي بسنفونية »الدانوب األزرق« 
ليوهان شراوس. للمرة األوىل الحبور عىل وجه الفريق 
االيراين. روبرت مايل ليس عىل شــاكلة أي من أبالسة 
دونالد ترامب. هــو من قال، عــام 2015 »الليلة زهرة 

الغاردينيا ال القنبلة النووية«.
وراء الضوء أن وليم برينز، مدير وكالة االســتخبارات 
املركزية، زّود برنار امييه، رئيس االستخبارات الخارجية 
الفرنســية، بوثائق »هائلة« حــول ارتكابات، وثروات، 
شــخصيات سياســية، ومالية، لبنانية. هذا يستدعي 
التساؤل ما اذا كانت العقوبات السياسية ميكن أن تؤثر 

يف تلك الوجوه التي يبدو وكأنها صنعت من الصفيح.
عىل أمل أالّ يكون الفرنسيون مثل األمريكيني ال ينظرون 
اىل الفضائح اال من زاوية املصالح، وأالّ يكون صحيحاً ما 

أشاعه البعض حول تنسيق بينهم وبني املرصيني. 
منذ األربعينات ومرص تضطلع بأدوار بناءة يف لبنان. 
عىل مســافة من كل أطراف الرصاع الذي وصفه صالح 
جاهــني، بـ »رصاع الزوجات يف غرفــة النوم«. جاءنا 
سامح شكري عىل رؤوس األصابع وذهب عىل رؤوس 
األصابع، بعدما عزز، بركيزه عىل شخصيات دون أخرى، 

حالة الشقاق التي تسود الساحة اللبنانية.
تزامناً مع كالم لودريان، عاد الرئيس ميشــال عون 
ال...«. واضح أنه  اىل ارتداء املالبس املرقطــة. »أنا الج
انتقل من سياسة الدفاع اىل سياسة الهجوم بعدما باتت 
الصورة واضحة متامــاً. أي كالم يف نهاية العهد الذي 
أغرقه رجاله يف األنانيات القاتلة. الصوت العايل أ بعد 

 ... فوات األوان. لقد انتهى كل يشء 
اذاً قنبلة فرنسية وراء الباب. اجراءات قيل أنها تختلف 
عن العقوبات األمريكية، يف محتواها ويف الغاية منها. 

هل تهتز الرؤوس فعالً؟ قد تهتز لكنها لن تتدحرج.
واقعاً، يشء ما يشــبه الغــروب الفرنيس يف لبنان. 
ال اميانويــل ماكــرون لويس الرابع عــرش، وال جانـ  
ايف لودريان شــارل تالريان. هذا زمن أمريكا وأيران. أي 
ت يف انتظارنا اذا ما الحظنا الغارات االرسائيلية  مفاج

قرب دمشق ليلة املفاوضات املخملية يف فيينا؟ 
تريدون أن تعلموا أين العرب؟ حسام زيك يف ديارنا. يا 

لطرابيش، وأراكيل، بني عثامن 

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
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ــران؟ ــ مـــن أمــيــركــا واي ــار بـــشـــن هــــجــــوم مـــضـــادهـــذا  ــ ــص ــ ــح ــ ــة ال ــ ــه ــ ــواج ــ ــون قـــــــــــرروا م ــ ــي ــ ــون ــ ــع ــ ال
ـــطـــطـــون لـــــــه... ــا يـــ ــ ــ ويـــــــعـــــــودون الـــــــى »الــــــتــــــشــــــدد«: هـــــــذا م

ــة... ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ــل فـــــي تـــشـــكـــيـــل ال ــاسـ ــنـ ــتـ ــد وعــــقــــد تـ ــ ــوال ــ ــت ــ حــــلــــول ت
رقه عبر بكركي راء املسيحيين والحريري يحاول  عون يصر على تسمية كاملة للو

بوال مراد

تكاد االجواء االيجايية التي أحاطت عملية 
تشكيل الحكومة االسبوع املايض تتبدد متاما 
يف ظل املســتجدات التي شهدتها الساعات 
املاضية وابرزها اســتثناء وزيــر الخارجية 
املرصي سامح شكري رئيس »التيار الوطني 
الحر« جربان باسيل وحزب الله من لقاءاته. 
فــاذا كان عدم اللقاء مــع الحزب العتبارات 
العربية منه،  الدول  مرتبطة مبوقف جامعة 
فال تربيرات تفرس استثناء باسيل اال التوجه 
العريب والدويل لزيــادة الحصار عىل رئيس 
»الوطني الحر« وتصويره املعرقل االســا 

لعملية تشكيل الحكومة.
وتزامنت مقاطعة شــكري لباســيل مع 
تصعيد  وزيــر الخارجية الفرنيس جان ايف 
اللبنانيني، باعالنه  لودريان بوجه املسؤولني 

ان فرنسا ســتتخذ إجراءات حيال من عرقلوا حل األزمة يف 
لبنان معتــربا ان »االيام املقبلة ســتكون مصريية«، واصفا 
القوى السياسية اللبنانية بـ »العمياء والتي ال تتحرك إلنقاذ 
البالد عىل الرغم من تعهداتها«. وتؤكد هذه املعطيات فشــل 
املحاوالت التي بذلت يف االيام القليلة املاضية لتعويم املبادرة 
الفرنســية وبالتايل لحل االزمة الحكومية املستفحلة منذ 8 

اشهر.
وتشــري املعلومات اىل ان التوجه هو لربع باسيل عىل اي 
الئحة تصدرها فرنســا او االتحــاد االورويب ملعرقيل عملية 
التشكيل وبالتايل ملن ستشملهم العقوبات، من دون ان يتضح 
من هي االســامء االخرى التي ســرد بالالئحة. اذ رجحت 
مصادر مطلعة ان تكون مقاطعة شكري الذي ينسق تحركه 

مع باريس لباســيل، رسالة مبارشة مفادها ان هناك استياء 

عريب ودويل من أدائه ما دفعه اىل املســارعة الصدار موقف 

واضح لجهة اعالنه جهوزيته للتعاون مع اي طرف ولقاء اي 

مسؤول.

وال شك ان االستياء بلغ مستويات غري مسبوقة سواء يف 

القــرص الجمهوري او يف مرينا الشــالوحي، ما حتم خروج 

رئيس الجمهورية لريفع الصوت عاليا بوجه معرقيل التدقيق 

الجنايئ كام اللجوء لدعم الشارع للتخفيف من حدة الحصار 

الذي بات مفروضا عىل باسيل. ويف هذا االطار، تقول مصادر 

»الوطنــي الحر«: »ما نفــع حكومة جديــدة يف حال بقي 

السارقون والفاســدون يف الحكم ويرسحون بيننا... خرسنا 

ما خرسناه طوال الفــرة املاضية، ومل يعد هناك ما هو أمثن 

لنخرسه... اذا ارادوهــا مواجهة فنحن لها.. 
واذا ارصوا عىل تخيرينا بني تشكيل حكومة 
رشط تنازلنا عــن التدقيق، فنقول لهم بالفم 

ن بلوا ورقة التكليف وارشبوا ميتها«.  امل
وتعترب املصــادر ان املواقف املتقدمة التي 
اطلقهــا الرئيــس عون هــي كهجوم اويل 
يســتهدف معرقيل التدقيــق، الفتة اىل انه 
اقرب اكرث من اي وقت م من تســمية 
هؤالء حني اشار باالصبع لوزير املال ولحاكم 
لبنان، وكلنا يعــرف مرجعياتهام...  مرصف 
وليكــن الجميــع واثقا ان املرحلــة الثانية 
يف حال عدم تحاوبهم مــع رشكة التدقيق، 
ســتكون للهجوم الكاســح بتسمية االمور 

بأسامئها«.
ويبدو واضحا ان »التيار« قرر اللجوء للعبة 
الشارع من خالل حشد مؤيديه لدعم مواقف 
الرئاســة كام قيادة »الوطني الحر«. وتشري 
املعلومــات اىل ان »القيادة ســتعتمد بقوة 
عىل ورقة الشارع املؤيد يف االستحقاقات املقبلة، للتأكيد ان 
هناك جمهور عريض يقف خلفها وانها ليست مقطوعة من 

شجرة«.
وتنبه مصادر مواكبة للحراك الحاصل اىل ان االمور عادت 
تسلك مســارا انحداريا قد يصعب الخروج منه، خاصة واذا 
فرضت عقوبات اوروبية عىل باسيل، معتربة ان ذلك من شأنه 
ان يزيد من التشدد العوين بعكس ما يعتقد البعض الذي يراهن 

عىل ان الحصار قد يؤدي ليل ذراع »الثنايئ« عون- باسيل..
اذا هــو ميزان التفاؤل والتشــاؤم عاد مييــل بقوة للدفة 
الثانية، ما قد ينعكس يف الساعات القليلة املقبلة تحليقا يف 

سعر رصف الدوالر... 

كامل ذبيان

ما زالــت االفكار تتوالد حــول ايجاد حل 
الزمة تشكيل الحكومة التي ما ان تحل عقدة 
حتى تربز اخرى كام اعلن رئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون الذي لن يقدم تنازالت 
والتوازن  وامليثاق  الدســتور  سقف  تحت  اال 
الوطني وهذه الثوابت ليســت رشوطا يقول 
الرئيس عون بل هي من صميم عمل السلطات 
الدستورية، لذلك هو حريص ان يكون رشيكا 
فعليا يف اختيار اســامء الحكومة، وتوزيع 
الحقائب، باالنصاف لــكل مكونات املجتمع 

اللبناين.
لقد جرى حل عقدة عدد اعضاء الحكومة 
عىل رفعــه من 18 اىل 24 وزيرا وتم التوافق 
عىل ذلك مــن جميع االطراف، بــأن تكون 
الحكومة من 24 وزيرا مناصفة بني املسلمني 
واملســيحيني كام نص الدستور وتوزع عىل 

ثالث مثانات بحيث تكون خمســة للسنة وخمسة للشيعة، 
وكاثوليكيان  لالرثوذكس  واربعة  موارنة  وخمسة  ودرزيان، 
وارمني واحد، وهذا التوزيع الطائفي واملذهبي سيتم اعتامده 
وفق الحصص التي ستحصل عليها القوى السياسية والحزبية 
بالتسمية املبارشة او دعم اسامء مقرحة من الرئيس املكلف 
سعد الحريري وفق شكل الحكومة اذ تشري معلومات مصادر 
متابعة للتشكيل، اىل ان محاوالت قوى محلية ما زالت تسعى 
اىل ان يكون الحل لبنانيا، ومبســعى قــوى داخلية، اكانت 
سياسية او حزبية وروحية، وقد جرت تحركات بهذا االتجاه 
لكنها كانت تواجه بعراقيل وتعنت االطراف الداخلية مبطالب 

ورشوط مضادة.
ومع شــبه التوافق عىل حكومة من 24 وزيرا ســيضطر 
الرئيس الحريري للقبول بها بعــد ان امتنع الرئيس عون عن 
املطالبة بالثلث الضامن الذي ألغاه التوزيع عىل ثالث مثانات 

وان النقاش دار وما زال عىل كيف ستتوزع املقاعد الوزارية.
اذ تتحدث املصادر عن ان رئيس الجمهورية سيحصل عىل 
7 مقاعد مســيحية مع مقعد لدرزي يســميه النائب طالل 
ارسالن وان يكون للرئيس الحريري املقاعد السنية الخمسة، 
و»للثنايئ الشيعي« خمسة مقاعد تحصل حركة »امل« عىل 
ثالثة مقاعد و»حــزب الله« عىل مقعديــن والدرزي الثاين 
يســميه الحزب التقدمي االشرايك، كام يسمي »تيار املردة« 
وزيرين مسيحيني والحزب السوري القومي االجتامعي وزيرا 
ة حول االسمني املسيحيني، واللذين  حيث تبقى االشكالية قا
يرص الرئيس عون ان يكون هو صاحب الحق يف التسمية، ولن 
يسمح الحد من خارجه ان يسمي ال سيام اذا كان من الجانب 
املسلم طاملا كل طرف ســيا داخل طائفته سمى وزراءه، 
وفق ما تكشف املصادر، التي تشري اىل ان الحريري حاول ان 
يطوق رئيس الجمهورية بأن يسمي البطريرك املاروين بشارة 
بطرس الراعي اسامء وزراء مسيحيني، وبذلك يدق اسفينا بني 

القرص الجمهوري وبكريك لكن الراعي رفض 
الدخول يف هذا »البازار«.

وقد ســبق ان جرى توريط بكريك بوضع 
الئحة مرشــحني لرئاســة الجمهورية وقام 
الدور، وقدم  بهــذا  البطريرك نرصالله صفري 
معروفة  مارونية  لشخصيات  بأسامء  الئحة 
وتعمل يف غالبيتها بالحقل العام، لكنه مل يؤخذ 
بأي مرشح من الالئحة، وكانت التجربة فاشلة 
وما حصل اشبه »بفولكلور« انتخايب، فانكفأت 
بكريك بعدها عن تحمل هــذا العبء وهذا ما 
تعلمه البطريرك الحايل من سلفه ويرفض ان 

يدخل يف زواريب التشكيل الحكومي.
اال ان عقدة جديدة استجدت بعد من يسمي 
الوزيرين املسيحيني هو من ميلك النصف زائدا 
واحدا يف الحكومة بعد تجاوز الثلث الضامن 
املســتجدة واذا ما تشكلت  التحالفات  ان  اذ 
النصف  عىل  يحصل  الحريري  فإن  الحكومة 
زائدا واحدا داخلها ولذلك يرفض الرئيس عون 
تجيري املقعدين املســيحيني لغريه ويرص عىل ان يسميهام او 

يوافق عليهام، وهذا ما زاد التشكيل عقدة.
تقول املصادر التي تشري اىل ان توزيع الحقائب  مل ينته بعد 
ايضا اذ يرص رئيس الجمهورية الحصول عىل وزارات الداخلية 
والدفاع والعدل وهذا يســمح له االمســاك بالقرار االمني - 
القضــايئ ويســاعده يف موضوع التدقيــق الجنايئ، الذي 
يخوض الرئيس عون معركته التي سيعتمد عليها اىل القضاء 
عرب وزارة العدل، يف حني يطالب الحريري بوزارة العدل بعد ان 
قايضها بوزارة الداخلية تقول املصادر بعد ان كان وطالب بها 
النه من خالل وزارة العدل ميســك بالقضاء الذي عليه مهمة 

كشف الفساد ورسقة اموال املودعني والشعب.
لذلك فإن العقد ما زالت تتناســل كام تتوالد الحلول لكنها 
كلها ما زالت تدور يف حلقة مفرغة ويتأخر تشكيل الحكومة 

بتصنيع لبناين ليتم استريادها من صناعة خارجية.

ستبقى  حكومة  با  الباد  للمقاومة«:  »الــوفــاء 
اطر .. الفوضى وال مفر من التفاهم  معرضة مل

عمل  لعرض  اجتماعاً  تــرأ  الجمهورية  رئي 
شاماً  قدم عرضاً  وعطية   .. االلكترونية  املنصة 

يف  للمقاومة«  الوفــاء  »كتلــة  اعتربت 
اجتامعها الــدوري، الذي عقد يف مقرها يف 
حارة حريك، بعد ظهر امس برئاســة النائب 
محمد رعد، انه »مل يعــد اللبنانيون ميلكون 
تــرف الوقت، ليتلهوا بــه أو يعبثوا بفراته. 
وال يصــح ألحد أن يتوهم يف نفســه أو يف 
جامعته القدرة عــىل أخذ البالد وحده حيث 
يشاء أو يريد. ولن يكون يف مقدور فريق أن 
تحكمه  تكرس  الحكومة  يف  معادلة  يصو 

يف القرارات التي ستصدر عنها«.
ن  واعتربت الكتلــة يف بيان »ان الحكم ا
ويف كل زمان، مهمة صعبة ومسؤولية كربى 
ال ينهض بها إال رجال الدولة أو املســؤولون 
الحائزون ثقــة شــعبهم. وإن التأخري يف 
الحكومة هو مؤرش سلبي ليس يف  تشكيل 
األصدقاء  دور  ان  واللبنانيني.  لبنان  مصلحة 
ال يصح إال لدعم التفاهامتاملحلية والوطنية 
وإال يصبــح األمر إخالال بالتــوازن ومدعاة 

لالنقسام«.
وأكدت الكتلــة »أن البالد بــال حكومة، 
ســتبقى معرضة ملخاطر الفو والردي 
إمكانية  عىل كل صعيد، وســتتال فيها 
اجــراء اإلصالحــات مهام بلغــت فصاحة 
املســوقني لها، ولذلك ال بــد من اإلرساع يف 
تشــكيل الحكومــة وال مفر مــن التفاهم 
الوطنــي حولها وفيها وعربهــا، وكل خيار 
ر عىل البالد  آخر ســيكون أكرث كلفــة و
وأهلها«، منبهــة اىل »أن إطالة أمد املخاطر 
وإعاقة تشــكيل الحكومة التي متثل مدخال 
للمعالجات، هــي أهداف عمــل ويعمل لها 
باستمرار البعض لبنان بهدف ابتزاز اللبنانيني 

والخضــوع  اإلذعــان  إىل  واســتدراجهم 
إلمالءاتهم ورشوطهم وصــوال إىل االلتزام 

بسياساتهم ومشاريعهم«.
»املســاعي والجهود  بـ  الكتلــة  ورحبت 
أكرث من مكان..  يبذلها األصدقــاء يف  التي 
إال أن التجــارب والوقائع تدلل أن اســتعداد 
بعضهم  عىل  واالنفتاح  للتفاهــم  اللبنانيني 
هي البيئــة املنتجة التي تثمــر فيها جهود 
الدعم واملســاعدة من األصدقاء«، معلنة »إن 
تنتظرنــا منها عملية  اســتحقاقات كربى 
التصحيح املايل واالقتصادي، وانجاز التدقيق 
الجنايئ وتعزيز سيادتنا الوطنية برا وبحرا 
وجوا، واســتثامر مواردنا النفطية، وإنجاز 
اإلمنائية  الخدمات  لتقديــم  املطلوبة  البنى 
ــة مثل الكهربــاء وامليــاه والرصف  الدا
الصحي واالستشــفاء وغريها وإعادة اعامر 
مرفأ بريوت واســتكامل محاكمة املسؤولني 
عــن الكارثة التي حلت فيــه وإعادة هيكلة 
النظام املرصيف والنظــام الريبي وتفعيل 
قطاعات االنتاج وإقــرار ما يلزم من قوانني 
ملكافحة الفساد والتهرب الريبي ووضعها 
التنفيذ وإقــرار القوانني التي تحفز  موضع 
عىل االســتثامر وتوفري فــرص العمل يف 
مختلف القطاعات ووضع التعليم املهني كام 
الجامعي والتخص يف خدمة سوق العمل 

وسد حاجات املجتمع«.
االســتحقاقات  هذه  »ان  البيــان:  وختم 
وغريهــا تتطلــب عــدم تضييــع الوقت، 
يؤمل تشــكيلها مهمتها  التــي  والحكومة 
لهذه  التصــدي بشــكل منهجي ووطنــي 

االستحقاقات وغريها«.

عون يرتأس االجتام

ترأس رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
قبل ظهر امس يف قرص بعبدا، اجتامعا خصص 
لعرض عمل املنصــة االلكرونية Impact التي 
اطلقها التفتيــش املركــزي يف 5 آذار 2020، 
وهي اول منصة الكرونية متلكها الدولة وهي 
مشركة بني الوزارات والبلديات للتقييم والتنسيق 
واملتابعة. واستمع الرئيس عون اىل عرض قدمه 
رئيس التفتيش املركزي القايض جورج عطية 
والدكتورة كارول رشابا من فريق الدعم التقني 
لهيئة التفتيش حول مجمل تطبيقات وبرامج 
املنصة االلكرونية التي ساندت الحكومة مؤخرا 
يف فرة االغالق العام لجهة السامح بالحصول 
عىل اذونات للتنقــل من قبل املواطنني، اضافة 
اىل مســاندة وزارة الصحة يف اعتامد املنصة 
كمرتكز اسا يتّم من خالله التسجيل لتلقي 
اللقاح ضد وباء كورونا ومتابعة الحالة الصحية 
للمواطنني، والحصول عىل استامرة تفيد بتلقي 

اللقاح مع املعلومات املتصلة به.

وتم التطــرق اىل املوقع االلكروين املفتوح 
للعامة لالطالع عىل كافة االرقام والرســوم 
البيانيــة املتعلقة بأذونــات التنقل وعمليات 
التسجيل لتلقي اللقاح عىل املنصة مع ما يتعلق 
بها من اعداد االشــخاص الذيــن تلقوا اللقاح 
وتوزيعهم يف املناطق، واستامرة التنمية الريفية 
واملحلية التي يتم من خاللها جمع بيانات عن 
املناطق بالتعاون مع البلديات لتتم االســتعانة 
بهذه البيانات يف اي خطة امنائية مستقبلية، 
واســتامرة االرس االكرث فقــرا التي تم تكوين 
بياناتها من خالل التعاون مع البلديات واملخاتري 
ووزارة الشؤون االجتامعية يف املراحل االوىل 
من انتشــار فريوس »كورونا« وفرة االغالق 
ار التي  العام يف العام املايض، واستامرة اال
لحقت باملباين الحكومية واملؤسسات واالدارات 
العامة التي تم تكوين بياناتها بعد انفجار مرفأ 
بريوت بالتعاون والتنســيق مع وزارة االشغال 

والنقل ووزارة املهجرين.

ــارجــيــة ســويــســرا: نؤكد  يـــر  و
ــب لـــبـــنـــان ــ ــان ــ ــج ــ الــــــوقــــــوف ب

به مستقبال كاسيس و

اســتقبل وزير الخارجية واملغربني يف حكومة ترصيف 
األعــامل رشبل وهبه، وزير خارجية ســويرسا إغناســيو 

كاسيس الذي غادر من دون ترصيح.
وأوضح الوزير وهبه أنه تبادل ونظريه الســويرسي »يف 
املقاربة السويرسية لبعض القضايا يف الرشق االوسط مثل 

حقوق االنسان وحرية االعالم والتعبري وعقوبة االعدام«.
وأشاد الوزير السويرسي باملواقف التي تتخذها الدولة اللبنانية 
عــرب وزارة الخارجية«، مؤكدا »وقوف بــالده اىل جانب لبنان 

للحفاظ عىل صيغته املتعددة والتي متيز الشعب اللبناين«.

شـــــريـــــم طــــالــــبــــ ديــــــــــاب بــعــقــد 
الجنائي  التدقيق  تجا  نائية  است جلسة 

طالبت وزيرة املهجرين يف حكومة ترصيف االعامل غادة 
رشيم، الرئيس حسان دياب بعقد جلسة استثنائية وذلك يف 
مداخلة تلفزيونية، قائلة:  «اطالب الرئيس دياب بأن يدعو اىل 
جلسة اســتثنائية يف أقرب وقت ممكن ليضع الجميع امام 
مسؤولياته تجاه التدقيق الجنايئ، هناك قرار ملجلس الوزراء 

يجب ان يحرم«.
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لـــــم  االنقـــــاذ  فرصـــــة  املوســـــوي: 
ــالة  ــ ــم مسـ ــ ــــب دعـ ــتنفد لذلك وجـ ــ تسـ
ــة ــ ــى النهايـ ــ ــي حتـ ــ ــق الجنائـ ــ التدقيـ

اعترب مقرر لجنة االدارة والعدل عضو كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب ابراهيم املوســوي، يف ترصيح »أن لبنان يعيش احدى 
اكرث لحظاته املأسوية املفصلية غري املسبوقة عىل مستويات 
عديدة اقتصادية ومالية ونقدية واجتامعية، وكلها ناشــئة 

عن تف الفساد وتجذره يف البلد«.
ورأى »ان هذا الفساد هو فساد بنيوي، يعشش يف مفاصل 
الدولة وبنيتها املؤسساتية، ويتمتع برعاية وحامية سياسية 
تطنيــش« بل تواطؤ من بعض القضاء  يف الدرجة األوىل و
أيضا«، وقال:«ان األزمــة تعرب يف بعض وجوهها عن عطب 

عميق يف النظام السيا املعتل«.
ورأى املوسوي »ان مســألة التدقيق الجنايئ تحتل مرتبة 
الصــدارة يف اولويات االنقــاذ واالصــالح للوضعني املايل 
واالقتصادي، وإنها معركة تستحق وتستوجب دعم كل القوى 
الحريصة عىل الوطن واهله«. وأكد »ان من واجبات مرصف 

لبنان التقيد بالقانون الصادر يف هذا الشأن«.
وشدد عىل »ان فرصة االنقاذ مل تستنفذ بعد ولكنها تكاد، 
لذلك وجب دعم مسألة التدقيق الجنايئ حتى النهاية كإحدى 

طرق االنقاذ الحتمية يف هذا املجال«.

هاشـــــــــــــــم: الوقـــــــــــــــ يضيـــــــــــــــق
اكد عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب قاســم هاشم يف 
ترصيح ان »االولوية هذه االيام هــي لقضايا الناس الحياتية 
ومعالجة ازمة الغالء والتفلت عىل كل املستويات ويف كل مكان.
ورأى ان »املفتاح لذلــك وجود حكومة فاعلة قادرة«، الفتا 
اىل ان »اي طــرح وتقدميه عىل هذه الــرورة هو ذر رماد 
يف العيون، ومــا ينفع الناس وقف االنهيــار ليبدأ االنقاذ«، 
فهل املعنيون ســيفعلون؟، ام املكابرة والتعنت والتفتيش عن 
املكاسب سيتحكمون بقراراتهم وادارة ظهورهم لوجع وقهر 
واذالل الناس؟«، مشــريا اىل ان »الوقت يضيق والسباق مع 

االيام للخالص او االنهيار التام«.

فضائح لبنان على صنوبر العالم؟
فؤاد ابو زيد

السلطة  هذه  فضائح 
انــوف  تزكــم  التــي 
اللبنانيــني ،مل تعد وقفا 
عليهــم، ألن روائحهــا 
كل  اىل  وصلــت  النتنة 
مــكان يف العامل، وبدال 
فحســب  تنترش  أن  من 
بربوت،  صنوبــر  فوق 
صنوبر  فــوق  انترشت 

العامل.
مجلة »فورن بولييس« 

نقلت عن مرصيف لبناين كبري أن حلقة ضيقة من اصحاب 
، حّولت بعد شهر ترشين 2019 ستة  النفوذ املايل والسيا
مليارات دوالر اىل مصارف يف فرنســا وســويرسا، وكان 
 » املرصيف سعد االزهري كشف يف حديث ملوقع »بلومرب
أنه تعرض لتهديدات من سياســيني لتحويل اموالهم من 
مرصفه اىل الخارج، فكان شــجاعا ورفض تهديداتهم، 
اما جريدة »لوموند« الفرنســية تناولت القضاء اللبناين 
متهمة معظم القضــاة بالوقــوف اىل جانب املصارف 

وتغطيتها.
هذه الفضائح املالية تشبه اىل حد بعيد جرمية نيرات 
مرفأ بريوت، التي عرف بها الكثريون من أهل الســلطة، 
ومل يحركوا ســاكنا، مثلــام عرفوا بفضائــح املصارف 
وشاركوا فيها، ويستعمل اليوم موضوع التحقيق الجنايئ 
للتعمية عىل موقف تعطيل تشــكيل الحكومة، بدال من 
الزام حكومة حســان دياب بتنفيذ التحقيق الجنايئ، أو 

الحكومات التي سبقتها.
***

كام تم تفشيل املبادرة الفرنســية، من غري املستغرب 
أن تشــتغل مطابخ التعطيل عند السلطة لعرقلة املبادرة 
الدولية املشــكلة من فرنســا واالتحاد االورويب ومرص 
ودول الخليج والجامعة العربية، واملدعومة امريكيا، كام 
ليس مســتبعدا أن يكون ربط التدقيق الجنايئ بتشكيل 

الحكومة لالطاحة باالثنني معا.
تقديم املصلحة الشــخصية عىل املصلحة العامة، كام 

هو واقع الحال ينطبق عىل القول املأثور:
ء قبل اوانه، عوقب بحرمانه«.؟ »من طلب ال

تحت املبضع

يارة ســـــامح شـــــكري.. فتصدر باســـــيل الائحة مصر تلق تقريراً عن معرقلي التشـــــكيلة قبل 
ـــــة الـــــى الســـــقف...  ال ضـــــر مـــــن الريـــــاض لرفـــــع معنويـــــات الحريـــــري والرئاســـــة ال نالـــــ ضـــــوءاً ا

صونيا رزق

إتجهت االنظــار بقوة اىل الزيارة املرصية، 
التي متثلت بوزير الخارجية ســامح شكري 
يوم االربعاء اىل بريوت، النها اول حراك عريب 
فعيّل عىل االرض، بعد تخــيّل الدول العربية 
عن لبنان ألســباب سياسية ومطالب ال تزال 
مرفوضة، يف اطار امللف الحكومي واملساعدات 
املالية. لكن وبعــد إنتهاء ليل االربعاء ظهرت 
الحقائــق اىل العلن، خصوصاً بعد خروج من 
إلتقاهم شكري يف مقر إقامته، وقولهم بأن 
االجواء تشاؤمية، وخصوصاً رئيس تيار املردة 
ســليامن فرنجية، مام اعــاد بصيص االمل 
اللبنانيون اىل العتمة  الخافت الذي إنتظــره 
الحالكة واملصري القاتم من جديد، الن املسؤول 

املرصي مل يحمل مبادرة بل نصائح فقط، سبق ان وجّهت مراراً 
عرب رسائل ورصخات من املجتمعني العريب والدويل، من دون 
ان تصل اىل آذان املسؤولني واملعنيني بالتشكيلة، مام يعني اّن 
الزيارة املرصية مل تحقق مبتغاها امــام تعّنت املتناحرين، إذ 
إكتفى شكري بالنصيحة وبدعم املبادرة الفرنسية، وشّدد عىل 
ورة تلقف املســؤولني باملبادرات املطروحة، ومنها املبادرة 

االخرية للرئيس نبيه بري. 
اىل ذلك ووفق املعلومات الواردة من مصدر سيا مطلّع 
ومقرّب من القاهــرة، فإن التقارير املكتوبــة عن املعرقلني 
وصلــت اىل مرص، قبل زيارة ســامح شــكري اىل بريوت، 
فتصّدر رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل الالئحة، ما 
شكّل إســتياًء مبارشاً منه، فكان يف املقابل غيابه عن الئحة 

اللقاءات املرصية، مع رئيس حكومة ترصيف االعامل حسان 

دياب، وممثل عن حزب الله، ما يعني اّن االنظار إتجهت نوعاً 

اىل الخط املعارض ملحور املامنعة، وإن حوت لقاءات شكري 

بري وفرنجية.

كام تلقت القاهرة وفق املصدر رســالة سعودية، برورة 

تقوية معنويات الرئاسة الثالثة اوالً، وإعطاء بعض جرعات 

الدعم وليس كلها اىل الرئيس املكلف سعد الحريري، الن املهم 

لديهم املركز وليس الشــخص، خصوصاً بعد متادّي باســيل 

بشكل غري مســبوق، الن اكرث ما يهم السعودية هو الحفاظ 

اً تحت عباءة الرياض، اذ من  عىل املركز السنّي، الذي يبقى دا

غري املسموح ان يسري عىل دروب اخرى، لذا اتت نهاية اليوم 

املرصي الطويل من بيت الوســط، حيث عقد شكري مؤمتره 

الصحفي ولبّى دعوة العشــاء هناك ، ليقول 
كلمته ومي ونقطة عىل السطر، ما معناه 

ممنوع التامدّي اكرث مع هذا البيت... 
يف غضــون ذلك، اتت زيارة شــكري اىل 
للمطالبة  املايض،  الشــهر  منتصف  باريس 
بوقف الضغوطات عــىل الرئيس املكلف، ما 
السياسية،  بتقوية عضالته  للحريري  سمح 
ورفــض العــرض الفرنيس بلقاء باســيل 
يف االليزيــه، إنطالقاً ايضاً مــن نيله تأييداً 
سياسياً بعد سفره املكويك، حيث أطلع كبار 
ما  حقيقة  عىل  والغربيني،  العرب  املسؤولني 
يجري يف اطار امللــف الحكومي ومعرقليه، 
الوطني  التيار  ليستجمع رفضاً منهم لرئيس 
الحر وإســتياًء منه بالجملة، فيام برز هدوء 
جواب  تلقيه  بعد  وديبلوماســيته  باســيل 
االليزيه برفــض الحريري االجتامع بــه، مطّبقاً عىل ارض 
الواقع املثل الشــائع » يتمســكن ليتمكّن«، وهــذا يعني ان 
باسيل سريّد الصاع صاعني قريباً جداً للرئيس املكلف، وبشتى 
الطرق الحكومية، لتظهر اول بنود هذا الصاع، بفشل الزيارة 
املرصية، وعودة الخالفات اىل املربــع االول، اذ مل يجر فتح 
ولو ثغرة بسيطة يف جدارها املقفل، الن مالئكة باسيل كانت 

ة بقوة، وإن مل يلتق الضيف املرصي. حا
اما الرد غري املبارش، فأ عىل الفور وليالً مع كلمة رئيس 
الجمهورية ميشال عون التي وجّهها اىل اللبنانيني، داعياً اىل 
إطــالق معركة التدقيق الجنايئ من جديــد، وغامزاً من قناة 
الرئيس املكلف واملرصف املركزي الذي يدعمه االول، مع وصفه 

ملعركة التدقيق الجنايئ باالكرث صعوبة من تحرير االرض. 

ــــــــــــد ــــــــــــاذ البل ــــــــــــع تســــــــــــوية النق ــــــــــــل م ــــــــــــم »االشــــــــــــتراكي« ب ــــــــــــداً لزعي ال تموضــــــــــــع جدي
ــــــــــــه  ــــــــــــزب الل ــــــــــــون وح ــــــــــــع ع ــــــــــــرورة م ــــــــــــري... وللض ــــــــــــري والحري ــــــــــــع ب ــــــــــــة م ــــــــــــا مفتوح ــــــــــــو جنب ط

عيل ضاحي 

مل يكــن وليد جنبالط »اكرث قلقاً« مــام هو اليوم. ويقول 
عارفون بالرجــل ان ما يقوم به هو شــعوره بحجم الرر 
الذي تســببه االزمة املالية واملعيشــية والسياسية وخوفه 

الحقيقي من االنهيار الكامل.
وال تخفي اوســاط بــارزة يف الحزب »االشــرايك« لـ 
»الديار«، هذه الهواجس وان مــا يقوم به رئيس الحزب هو 
وقايئ وخوفاً من الدمار الذي ســتحدثه الهــزات العنيفة 

والعواصف التي ترب البلد.
ويف حني يردد يف صفوف املوحدين الدروز ان »الفزعة« 
يف اوجهــا يف لبنان وســوريا وال ســيام مــن املغربني 
واملتمولني من ابناء الطائفــة الذين ال يقرصون ملنع الجوع 
والعوز الذي يــرب كل لبنان وطوائفــه ومذاهبه كافة، 
تؤكد اوساط »االشرايك« ان الهم املعي واالمنايئ ومنع 
الفو االجتامعية واالمنيــة واملجاعة هاجس لجنبالط، 
واملتمولني  باملغربني  »االشــرايك«  التواصل من قبل  ويتم 
لتأمني الدعم للنــاس، باالضافة اىل ما يقــوم به جنبالط 

ونجله النائب تيمور يف هذا املجال.
وتنفي االوســاط ان هواجس جنبالط من التفلت االمني 
، قد ترجم احالفاً ومتوضعات سياســية جديدة.  والفو
وتقــول ان عالقة وليد بيــك مع الرئيس نبيــه بري جيدة 
والخطــوط مفتوحة بينهــام ومع الرئيس املكلف ســعد 
الحريري كذلك الخطوط مفتوحة، ومعه ومع الجميع وباب 
الحوار مفتوح ويؤمن به جنبالط، كام يؤمن ان اي تسوية 

الناس واســتقرارهم  الثمن امن  اذا كان  سياســية مربرة، 
وتنقذ البلد من اي انفجار كبري. كام يرى جنبالط ان الجميع 
سيدفع الثمن اذا مل تخرق اي تســوية، االزمة املستمرة وال 

احد رابح من استمرارها.
يف املقابل العالقة متأرجحة وكانت شــبه مقطوعة بني 
رئيس الجمهورية وجنبالط،عىل حد قول املصادر، حيث بادر 
االخري اىل لقاء عون وزيارته يف بعبدا امياناً منه بأهمية اي 
، وهو ذهب اىل عون،  تسوية وتقدمها عىل اي مثن سيا
ليؤكد له انه ليس متمســكاً بصيغة الـــ 18 وزيراً، وان اي 

توسعة للصيغة لتكون 20 او 22 او 24 ليس صعباً. 

وخالل اللقاء وفق االوساط ابلغ عون جنبالط، انه يرحب 
بصيغة الـ 24، وانه مل يتمســك يوماً بثلث معطل، وابلغ كل 
من يلتقيه وعرب االعالم، انــه ال يتحدث عن اي ثلث معطل 
او غــري معطل مع احد. وتقول االوســاط ان جنبالط غادر 
بعبدا والجو ايجايب ويف اليوم نفسه ارسل موفدين اىل عني 

التينة وبيت الوسط وكانت االجواء ايجابية ايضاً.
وتكشف االوســاط ان االجواء الحكومية اليومية ملبدة، 
وال جديد واالمــور »واقفة« عند املوافقة عىل صيغة الـ 24 
وزيراً وبال ثلث معطالً،كام ال معلومات لدينا عن لقاءات او 

حراك فرنيس يف لبنان او يف فرنسا.
وتشــري االوســاط اىل ان التواصل مع عــون و »التيار 
الوطني الحر« يحصل عند الرورة، وال ســيام عندما يشعر 
جنبالط بانزالق االمور يف الجبل، او يف اي منطقة لبنانية 
متداخلة مســيحياً ودرزياً، وهناك قنــوات متعددة ومنها 
النائب فريد البستاين، ويف السابق عقدت لقاءات يف الجبل 
بني »التيار« و »االشرايك« منذ ما يقارب الـ 5 سنوات، كام 
حصل لقاءان بــني الجانبني عند اللواء عبــاس ابراهيم بعد 

احداث قربشمون.
اما العالقة مع حزب الله فهي »باردة«، تضيف االوساط، 
وليست بالزخم نفســه عن املرحلة السابقة، حيث التواصل 
يقتــرص بني الجانبني عــىل الرورة القصــوى او ملفات 
محددة بعينها سياســية وامنية. وتكشــف االوســاط ان 
التواصل االخري بني الجانبني، كان منذ 3 اســابيع بني الحاج 
، وتناول  العري الســابق غازي  الخليل والوزير  حســني 

الحديث امللف الحكومي. 

انطاق حملة تلقيح العسكريين 
قائـــــــد الجيـــــــش بعـــــــد تلقـــــــي اللقـــــــاح: 
وســيلة ضروريــة لحمايتكــم وعائاتكم 

ي يتلق اللقا ائد ال

انطلقت صباح امس حملة تلقيح العســكريني ضد فريوس 

كوفيد- 19 يف واحد وعرشين مركزا تابعا للطبابة العسكرية 

عــىل جميع األرايض اللبنانية، وفقا لجــدول األولويات الذي 

وضعته لجنة إدارة عملية التلقيح ضد الفريوس.

وبعد تلقي قائد الجيش العامد جوزاف عون اللقاح، إىل جانب 

أعضاء املجلس العسكري وعدد من الضباط والعسكريني، حث 

باعتبار اللقاح وســيلًة  عنارص املؤسســة عىل القيام بذلك، 

ورية لحاميتهــم وعائالتهم، والحد من انتشــار جائحة 

كورونا«، داعيا إىل »االستمرار يف التقيد بإجراءات الوقاية«.

ــون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة للعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م بحاجـ ــأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان متـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي: وضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كـ
ـــــــــــــــر ـــــــــــــــد كبي ـــــــــــــــى ح ـــــــــــــــة إل ـــــــــــــــري مقبول ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــادم وأطروح ـــــــــــــــب ق األصع

ــؤولين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى املسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جـ
مـــــــــــــــة الحكوميـــــــــــــــة لحلحلـــــــــــــــة األ

لجامعة  املســاعد  العام  األمــني  اعترب 
الــدول العربية حســام زيك، أن »الوضع 
ومحفــوف  وحــرج  لبنان  متــأزم  يف 
مبخاطر كثــرية، الفتا اىل ان هناك أزمتني 
سياسية واقتصادية، وال ميكن حل األزمة 
االقتصاديــة من دون إيجاد مخرج لألزمة 
ومّد  عربية  مساعدة  إىل  تحتاج  السياسية 
واضعا  السياســيني،  لألفرقاء  العــون  يد 
إمكانــات الجامعــة بتــرصف أي خطوة 
األطراف  بني  االتفاق  تساعد عىل تســهيل 
اللبنانيــني لحلحلــة االزمــة الحكومية، 
متمنيا »التوصــل اىل أفضل منهجية لدعم 
ومســاعدة لبنان عىل الخــروج من أزمته 
الجمهورية  رئيــس  »عن  الراهنة«. ونقل 
العــامد ميشــال عون تأكيــده أن اتفاق 
الوفاق  الطائف غــري مهدد وهو أســاس 

اللبناين«.

{ يف بعبدا {

يف إطار املشــاورات واالتصاالت التي يجريها، بتكليف من 
األمني العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ملســاعدة 
لبنان يف أزمته، جال االمني العام املساعد للجامعة عىل رأس 
وفد ضم: الســفري عبد الرحمن الصلــح ومديرة إدارة املرشق 
العريب يف الجامعة ملى قاســم ومستشار األمني العام جامل 
رشدي واملستشار يف مكتب جامعة الدول العربية يف بريوت 
يوسف الســبعاوي والديبلوما نارص الهاجري، عىل كبار 
املســؤولني، فزار قرص بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية 

العامد ميشال عون.
ويف مســتهل اللقاء، نقــل زيك اىل الرئيس عون تحيات 
األمني العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط ومتنياته 
بان يتوصل االفرقاء اللبنانيون اىل حلول لالزمات التي تعصف 
راهنــا بلبنان، واضعا إمكانــات الجامعة بترصف أي خطوة 
تساعد عىل تسهيل االتفاق بني األطراف اللبنانيني يف املجاالت 

كافة.
ورحب رئيس الجمهورية بأي مبادرة تقوم بها جامعة الدول 
العربية يف حل االزمة اللبنانية، رشح للسفري زيك األسباب 
التي حالت حتى االن دون تشــكيل الحكومة والعراقيل التي 
وضعت يف سبيلها، مؤكدا التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف 
الذي انبثق منه الدســتور والذي يجب ان يكون محرما من 
الجميع، والعمل اســتنادا اىل بنوده ال سيام يف كل ما يتصل 

بإنشاء السلطات الدستورية وعملها وانحاللها.
: »هناك أزمة  وبعد اللقاء، ادىل السفري زيك بالترصيح ا
سياسية وازمة اقتصادية ضخمة، واالزمتان متالزمتان، وال 
ميكن حــل االزمة االقتصادية مــن دون التوصل اىل مخرج 

وتسوية لألزمة السياســية. ومن هذا املنطلق عرضت عىل 
الرئيس عون اســتعداد االمني العام للمساعدة يف االتصاالت 
بــني االطراف الرئيســية يف هذه االزمــة إذا كان هناك داع 
للتدخل من الجامعــة العربية، وحتى إذا كان االمر يتطلب ان 
يكون سقف الجامعة هو السقف املقبول من الجميع، فنحن 

ون لذلك«. حا

 { يف عني التينة {

كذلك، زار زيك والوفد املرافق مقر الرئاسة الثانية يف عني 
التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم عرض 

االوضاع العامة ال سيام املوضوع الحكومي.
بعد اللقاء، قال الســفري زيك: »وضعنــي الرئيس بري 
بالتفاصيل كافة ويف االفكار التي طرحها وهي جيدة جدا 
وتحظى بتوافق عريض يف الشــارع الســيا اللبناين. 
ا كام نقول وضع املســؤولية  ونعتقد أن االمر يتطلب دا
الوطنيــة فــوق كل االعتبــارات الضيقــة حتــى ميكن 
مســاعدة الدولة اللبنانية والشــعب اللبناين للخروج من 
املأزق الحايل، هناك حوار مســتمر مع الرئيس بري حول 
اطروحتــه للحل واالفكار التي قدمها. الجامعة مســتمرة 
يف اتصاالتها مع االطراف السياســية ل نساعد بكل ما 
الحايل اىل منطقة ارحب  املــأزق  امكننا ذلك للخروج من 
يســتطيع من خاللها الرئيس املكلف بان يشــكل حكومة 

يف ارسع وقت ممكن«.
وردا عىل ســؤال عــن العراقيــل التي تعيق تشــكيل 
الحكومة واالجواء التي ملسها يف بعبدا قال زيك :«االفكار 
املطروحــة حاليا وبالذات تلك التي طرحهــا الرئيس نبيه 
بري هي أفــكار يبنــى عليها وميكن ان تشــكل مخرجا 
ان يكون موضع  الراهنة. وطبعا ذلــك يجب  طيبا لالزمة 

االن  وحتى  السياسية،  االطراف  كل  توافق 
ال يحوز عىل هــذا التوافق ، ورمبا مهمتنا 
يف الجامعــة املســاعدة للوصول اىل هذا 

املأزق«. من  نخرج  التوافق حتى 

{ يف الرساي {

وزار األمني العام ايضا الرساي، حيث التقى 
رئيس حكومة ترصيف األعامل حسان دياب 
يرافقه األمني العام املســاعد الســفري عبد 

الرحمن الصلح.
بعد اللقاء، قــال زيك: »قلت للرئيس دياب 
ان الوضع يجب أن يشهد حلحلة سياسية أوال 
األوضاع  الحديث عن تحسني  نستطيع  حتى 
اإلقتصاديــة، ووجدت تفهام لديه حول هذه 
النقطــة. ندرك كجامعة عربيــة أن الوضع 
الخاص االقتصادي واألزمة السياسية يحتاج 
إىل مســاعدة عربية ومد يد العون لألطراف 
واألفرقاء السياسيني وهو ما نحن مســتعدون للقيام به إذا 
ما رغبت األطراف يف ذلــك. أمتنى يف خالصة هذه الزيارات 
أن نصل إىل املنهج األفضل لكيفية دعم ومساعدة لبنان عىل 

الخروج من أزمته الراهنة«.

{ يف بيت الوسط {

وظهرا، زار زيك برفقة  الســفري عبد الرحمن الصلح، بيت 
الوسط، حيث التقى الرئيس املكلف سعد الحريري وتم البحث 

يف آخر املستجدات عىل الساحتني اللبنانية والعربية.
بعد اللقاء، قال زيك: »استمعت من الرئيس املكلف لوجهة 
نظره بالكامل يف موضوع التأليف، وأين تكمن العقبات التي 
ن. أعتقد أن لديه فكرة بأن الطرح الذي  يواجهها يف التأليف ا
خرج من عند الرئيس نبيه بري هو فكرة مقبولة إىل حد كبري، 
وأنا بصدد إجراء املزيد من االتصاالت لتبيان املوقف ومساعدة 

األطراف يف الوصول إىل مخرج للوضع الحايل«.
وختــم قائال: »نأمل يف أن نوفق يف هــذه املهمة، ونكرر 
دعوتنا اىل الجميع بــأن يعيل املصلحــة الوطنية فوق كل 
االعتبارات الضيقة، سواء حزبية أو غريها، ونعتقد أن الشعب 
اللبناين، ومبا وصلت إليه األمور، يســتحق أن يتم العمل من 
أجل مصلحتــه والخروج من الوضع االقتصادي الصعب الذي 
يواجهه، واألصعب قادم، ونعلم أن الوضع ليس جيدا ونريد أن 

نتدارك األمر قبل فوات األوان«.

{ يف كليمنصو {

والتقى زيك رئيس الحزب التقدمي االشرايك وليد جنبالط 
يف كليمنصــو، يف حضور مفــوض الشــؤون الخارجية 
يف الحزب زاهــر رعد، حيث تم البحث يف آخر املســتجدات 

السياسية.

ي حس ابرا ا م                                                                                      تم بري م



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الجمعة 9 نيسان 2021

قتصاد بقطاعاته ...انما شكلنا محفزاً ل نهيار تجن مح جمعية املصارف: تحميل املصارف عبء ا
مة املالية واملصرفية  ته من تعطيل وفرا تبقى املسبب الرئيسي ل مة السياسية وما أحد األ

: »هال أعضاء  صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان ا
الجمعيــة الحملة التي يتعرض لهــا القطاع املرصيف، والتي 
أصبحت كقميص عثامن، يلجأ إليها معظم أهل السياسة عند 
اشتداد األزمة عليهم، يف ما يفعلون، يعتربون أنهم يقدمون 
ما يغني عن إظهار الحقيقة وكشــف أســباب ما حل ويحل 

بالبالد.
رمبا يكون قد ســها عن بال املتحاملني عىل القطاع بعض 
الحقائق، أو رمبا يتعمدون تنا بعض الوقائع التي نرى أنه 

ال بد من التذكري بها:
1- ليســت املصارف هي التي كانت تتعمــد، يف كل بيان 
وزاري منذ قرابة ثالثني عاماً حتى تاريخه، التأكيد عىل تثبيت 

سعر العملة الوطنية.
2- ليست املصارف هي من كان يحث الدولة عىل اإلستدانة 

املتنامية من األموال املودعة يف املرصف املركزي.
3-  ليســت املصارف هي من كان يصــدر قرارات وقوانني 
ســلفات الخزينة التي مل نشــهد يوما إعادتها إىل الحساب 

املركزي.

4- ليست املصارف هي من كان يحدد أطر سياسات الدعم 
وال اإلنفاق عىل قطاع الطاقة، كام عىل سواه من القطاعات.

5- ليســت املصارف هي من أعاق ويعيــق إصدار قوانني 
»الكابيتال كونرول«. وال هي من كان يقرر إصدار ســندات 

اليوروبوندز.
6- بفضل املصارف، متكنت الدولة من توفري الرواتب لكامل 

فئات القطاع العام.
7- إن املصارف هي الجهة التي كانت تسدد أعىل نسبة من 

التحصيل الريبي ملصلحة الخزينة العامة سنويا.
8- إن املصــارف هي من حف للبنان حضوره وســمعته 
الدولية. ومن الغرابة مبكان أن يعمل أهل السياسة جاهدين 
عىل دعوة العامل اىل مقاطعة املصارف اللبنانية ومحارصتها 
وكأنها تســعى اىل قطع رشيان التواصل املــايل بني لبنان 
والعامل، ما يشكل خطرا فعليا عىل مصالح لبنان واللبنانيني، 

وملصلحة من؟.
9- ليســت املصارف هي من رسم سياسات الهدر وأقـــر 
السياســات الريبية والجمركية غري املسؤولة، وال هي من 

أصدر قرارات التوظيف العشوايئ يف الدولة، وال هي من راكم 
العجز يف ميزان املدفوعات، وال من حجب الرؤية اإلقتصادية 

والتخطيط السليم عن الدولة.
10- ليست املصارف هي من نظم وأدار واستفاد من التهريب 
املكثف للسلع املدعومة عىل حساب لقمة املواطنني املحتاجني.

إن تحميل املصارف عبء اإلنهيار تجن محض، فلقد انتفع 
املقيمون واملغربــون من الفوائد التــي تقاضتها هي جراء 
توظيف األموال يف ســندات الخزينة، علام أن اإلحتياطيات 
املرصفية كانت دوما تحرم املعايري املحاســبية الدولية، كام 
أن أرباحها قاربــت 10 من أموالها الخاصــة، وهي تبقى 
النســبة األقل يف املنطقة العربية وال تتخطى ما يقارب 1 

من املوجودات.
وللعلم، فقد بلــغ صايف األموال املوزع عىل املســاهمني 
ما بني 3 و5 من قيمة إســهاماتهم، أي أقل مام يتقاضاه 

املودعون العاديون.
لقد شــكلت املصارف محفزا لإلقتصاد بقطاعاته العقارية 
والتجارية والصناعية، من خالل قروض اإلسكان والقروض 

الشــخصية، والقروض التجارية والصناعية التي فاقت يف 
كثري من األحيــان رؤوس أموال هذه الرشكات نفســها، هذا 
ناهيك عن قروض املؤسسات التعليمية والجامعية واملؤسسات 
اإلجتامعية، علام أن املصارف التي تتعرض لحملة تشــويهية 
راهنــا، مل تتقاعس يوما عن دورها الوطني، إذ أعادت توظيف 

معظم أرباحها املحقة يف دورة اإلقتصاد اللبناين.
إن املصارف ملتزمــة، وتلتزم دوما حقــوق املودعني يف 
الحصــول عىل إدخاراتهم، وهي تؤكد أنــه فور إعادة الدولة 
األموال املستدانة من املرصف املركزي، سيكون يف مقدورها 
املبارشة بإعــادة الحقوق اىل أصحابهــا، إال أن ذلك يقت 
تشــكيل حكومة متجانســة علمية تضع خطــة عقالنية 
مجدية تكون أساســا للتفاوض مع صنــدوق النقد الدويل 
وتسمح بتحرير املساعدات واإلستثامرات، علام أن هذا يبقى 

من بديهيات واجب السلطة السياسية.
باختصار، إن األزمة السياســية، ومــا أحدثته من تعطيل 
، تبقى املســبب الرئييس لألزمة املالية واملرصفية يف  وفرا

لبنان«.

 عرو املقاومة

ربيع الدبس

هل يشّبه بعض الناس ، يف بالدنا وخارجها ، مقاومي 
شعبنا بالذاهبني إىل الحج حيث الرجوع بات سمة غالبة 
للحجيج املتعب؟ وهل مثة قبول راهن ملنارصي املقاومة 
حني تكون الحاجة ســيدة عىل أوســاط فقرية وأخرى 
يائسة؟ هذا هو املوضوع الذي يعنينا عموماً ، وباألخص 
حني يصل أمري األشهر نيسان إىل تساعّيته ،أي اىل اليوم 
النابض يف ذاكرتنــا منذ 1985 ألنه اليوم الذي هزت فيه 
ابنة »عنقون«  البطلة - عىل معرب »باتر«- العالم بأرسه 
،ال جنود اإلحتــالل »اإلرسائييل« الجاثم عىل صدر أرضنا 

الجنوبية املعطاء فقط.

{ سناء محيديل{

أيتها الفادية املتصدية ألشــواك الرش املســتطري عىل 
وســع اإلجتياح الخبيث، الــذي مل يوّفر أول عاصمة يف 
الوطن الخصيب، تدنســه أقدام الغزاة املســتجلبني من 
أربع زوايا الشــتات من أجل أن يســتوطنوا –باملرشوع 
بالراث  عامرة  بــالداً  الخطر-  التزويــرّي  األخطبوطّي 
الحضاري، حيث لّفقوا لفلسطينها املقدسة شعار الخطة 
الصهيونية املرتبطة بحركة اإلســتعامر العاملي وفحواه 

»أرض بال شعب لشعب بال أرض«.
هكذا زيف الصهاينة، بتوجيه ودعم عامليني يندى لهام 
جبني اإلنســانية خجالً ، حيثيات مرشوعهم التوســعي 
اإلقتالعي الذي ال يقوم إال عىل رابية من الجامجم البرشية 
املهــدورة، وعىل عقود من القضم والتوســع الرسطاين 
األرض  والغدر واإلضطهاد ومصادرة  اإلجرامية  والحروب 
والتاريخ والحقيقة، وتسميم األجّنة، وإقامة املستعمرات، 
وامتصاص خريات فلســطني الحبيبــة واملناطق األخرى 
املحتلة من سيناء إىل الجوالن فمزارع شبعا  وكل حبة من 
باء واألجداد، وتأّصلت فيه أغصان  الراب الذي انزرع فيه ا
الزيتون، وانــداح عليه رحيق الربتقــال وبخور بيت لحم 

ذن القدس ورذاذ نهر األردن وبحرية طربية. املتقاطعة مب
مل تكن سناء محيديل الشهيدة األوىل يف موكب الفداء 
القومي ألمتنا ولن تكون األخرية. لكن قيمة استشهادها 
تكمن يف إرادتها اإلســتثنائية أن تستشــهد بقرار ذا 
تاريخي وهي فتــاة حيوية يف عمر الورود الواعدة، التي 
مل ينسكب دمها إال لريوي أرضاً مجبولة بالكرامة، أرضاً 
يجوع أهلها لام هو أكرث من الخبز ويعطشون لام هو أكرث 
من املاء. من هنا فرادة ســناء ومن هنا ألقها الذي بّددت 
أشعته عتمًة أزالها شالل الشهداء الهادر ، من أول شهيد 
عىل درب القضية السامية إىل جميع الشهداء األبرار من 

املقاومة والجيش يف فلسطني ولبنان وسورية قاطبة.
لك الخلود يا عروس املقاومة النبيلة، املترشبة روحية 
العّز واملكللة مبجد الشهادة. أليس اإلستشهاد تعبرياً بليغاً 
عن الشعور العايل باملســؤولية تجاه القضية ؟ أليست 
الشهادة كالخمر، كلام تقادم عليها الزمن تعّتقت وطاب 
مذاقها؟ هذه الحرية النفســية الفاعلــة هي الرد الذي 
يعتمــده املنزرعون يف كبــد األرض ويف جرح القضية.  
أمــا املراؤون الذيــن يراقبون أعــداد الذاهبني إىل الحج 
ويقارنونها مع العائدين منــه ليتخذوا املوقف اإلنتهازي 
املؤا لصغائرهم، فقد فاتهم أن الفضاء يصفو والشمس 
ترشق بعد انقشــاع الغيوم، وأن الحياة ال تكون ســوى 

لألعزّاء يف نفوسهم ال لألذالء.

ن : التدقيق الجنائي مطلب محلي  ا ال
ودولي برعاية حكومة إنقاذ ال محاصصة فيها 
جدد عميد املجلــس العام املاروين الوزير الســابق وديع 
الخازن، يف بيان، »وقوفه إىل جانب حق الشعب اللبناين يف 
إسرجاع أمواله املهربة إىل الخارج أو املحتجزة يف املصارف«، 
وأثنــى عىل »موقف رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون 

املتشدد حيال التمسك بالتدقيق الجنايئ«.
ودعا إىل »وقفة ضمري وطنية«، طالبا من حكومة ترصيف 
األعامل »اإلستجابة لنداء رئيس البالد، واملبادرة إىل الدعوة لعقد 
جلسة تاريخية لحامية حقوق الناس وكشف أسباب اإلنهيار، 

وتحديد املسؤوليات متهيدا للمحاسبة واسرداد الحقوق«.
واذ اكد »أن التدقيق الجنايئ مطلب محيل شــعبي ودويل 
خارجي من شأنه أن يكشــف الحقائق واملرتكبني، شدد عىل 
الثقة بلبنان وإلحياء إقتصاده وحامية  »أهميته الســتعادة 
أبنائه، إال أن هذا األمر غــري كاف وحده، ما مل ترعه حكومة 
إنقاذ ومهمة ال محاصصة فيها، وقضاء ال محسوبيات تؤثر 

يف قراراته، وإدارة ال فساد ينخرها«.

ـــــــــــــــري احـــــــــــــــة ســـــــــــــــعد الحري ـــــــــــــــار ب ـــــــــــــــم« التي ـــــــــــــــة الســـــــــــــــعودية أعـــــــــــــــاد »حل ارجي ـــــــــــــــر  ي و
محمد علوش

مصــريه  لبنــان  ربــط 
مجاالً  يــرك  ومل  بالخارج، 
فكرة  فباتت  الداخيل،  للعمل 
وفكرة  »تأخــذه«  دوليــة 
»تجيبه«، وزيــارة خارجية 
تسهل مسار التأليف، وزيارة 
املسؤولون  تعقّده. يتســّمر 
النتظار  الشاشــات  أمــام 
ترصيحات خارجية بشــأن 
لبنان للبناء عليها وتفسريها 
بعضهم  فيهلــل  وتحليلها، 
ملــا يعتربه ترصيحــاً يدعم 
بعضهم  ويصمت  موقفهم، 
الترصيحات  يعتربون  عندما 
معاكســة لهم. هكذا حصل 
الخارجية  وزير  ترصيح  مع 
السعودي فيصل بن فرحان.

منذ أيام أطلق وزير الخارجية السعودي ترصيحات مهمة 
بشأن الوضع يف لبنان إذ أكد أن »السعودية مستعدة لدعم أي 
شخص يف لبنان ســيتمكن من تبّني أجندة إصالحية، وهي 
ال تقف خلف أفراد«، ليفتح بذلك أبواب التفسري والتحليل يف 

بريوت.
إن هذا الترصيــح أثار موجة تفســريات يف لبنان، إذ رآه 
الفريق الرئا رسالة من اململكة إىل رئيس الحكومة املكلف 
ســعد الحريري، وأعاد إىل الواجهة حلمهم بإخراج الحريري 

من املعادلة وترشيح شخصية ســّنية غريه، وتشري مصادر 
سياســية مطّلعة إىل أن هذا الفريق ال يزال مستعداً لدعم أي 

مرّشح تدعمه السعودية غري سعد الحريري.
وتضيف املصــادر عرب »الديــار«: »لطاملا اعتــرب الفريق 
الرئا أن عالقــة الحريري باململكة العربية الســعودية 
مقطوعة وأنه يجري كل الزيارات الخارجية ألجل التوّسط له 
لدى محمد بن سلامن للقائه، وهم يعتربون أن ترصيح وزير 
الخارجية الســعودي أكّد »املؤكّد« لديهم بأن اململكة ال تدعم 
ســعد الحريري، لذلك فهو يرفض تشكيل الحكومة ويتهرّب 
إلضاعة الوقت، ويناور ويفّشل كل املبادرات«، مشرية إىل أنه 

آن األوان لفّك ارتباط لبنان مبصالح سعد الحريري اإلقليمية.
ال شــّك أن الفريق الرئا يريد اعتذار الحريري، حتى أنه 
فاتح السفري السعودي يف لبنان باملوضوع، مؤكداً أن العهد 
جاهز لدعم من تختاره الســعودية. يومها كان الجواب بأن 
الســعودية ال تتدّخل يف التفاصيل اللبنانية، وما يهمها هو 
مصلحة لبنان وتشــكيل حكومة تراعــي مبدأ اإلصالحات، 
ولكن يبدو بحســب املصادر أن العهد مل يستسلم بعد لفكرة 

إزاحة الحريري، ويرى يف ترصيح بن فرحان فرصة.
باملقابل، قرأ مصدر مقرّب من الحريري الخطاب السعودي، 
كدعم مبارش للمبادرة الفرنســية، فاململكــة كانت وال تزال 
تحاول الدفع باتّجاه تشكيل حكومة قادرة عىل الحصول عىل 
ثقة املجتمعني العريب والدويل، مشــرياً عرب »الديار« إىل أن 
القا والداين بات عىل علم بأسباب عدم تشكيل الحكومة، 
ومن يعطّل يحاول دوماً البحث عن األســباب، مرة عرب القول 
أن الســعودية غري راضية ومرة عرب القول أن الحريري ضد 
التدقيق الجنايئ، ومرة عرب القــول أن الحريري يريد احتكار 

حقوق املسيحيني.
إذاً، لكل فريق يف لبنان قراءته الخاصة للخطاب السعودي 
األخري، ولكن األكيد بحســب ما علمت »الديار« أن الترصيح 
الســعودي شــكّل »بداية« عودة اهتامم اململكة يف لبنان، 
ولكنها لن تعود كام كانت يف السابق، وأن الترصيح يأ بعد 
محاوالت حثيثة أجراهــا الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون 
مع ويل العهد الســعودي محمد بن سلامن، إلقناعه برورة 
العودة إىل الســاحة اللبنانية، وبالتايل فإن بن سلامن وعد 
الرئيس الفرنيس بدعم مبادرته يف لبنان، وبداية الدعم كانت 
يف ترصيح وزير الخارجية الذي شّدد عىل أهمية اإلصالحات، 

بغض النظر عن الشخص«.

تية يتهربون من االجابة بسبب العقوبات السابقة وا
روجيه شاهني

بعد العقوبــات التي صدرت بحق احد املســؤولني اللبنانيني 

والتي تعترب من اشــدها رصامة من بني القوانني التي تصدر 

عن االدارة االمريكية او خزانتها بحق اشــخاص ومسؤولني 

سياســيني واقتصاديني او ماليني او رجــال اعامل هم عىل 

معرفة وصلة بهذا املسؤول ودفعوا امواال طائلة له مبارشة او 

من خالل قريب له المتام صفقة عىل حساب املواطن او املال 

العام او انضاممه اىل الئحة من لوائح الحزب الذي يرأســه  

او الحصــول عىل مركز  ما يف مالك الدولة يكون فيه مزراب 

ذهب وبشكل يومي او من خالل الضغط عىل رؤساء البلديات 

ليكون رئيس اتحاد للبلديات يف احدى محافظات او االقضية 

حيث شــبهات تبيض االموال وصفقــات تحمل معها روائح 

الفســاد تحوم عليها ومتابعته من االجهزة املختصة الدولية 

واملحلية من افريقيا اىل امــريكا وصوال اىل لبنان كام تقول 

املعلومات القضائية وعالقته مع هذا املسؤول املتهم بالفساد 
والكذب، خصوصاً أنه يقال عنه كان ســببا او من اســباب 

صدور عقوبات امريكية بحق احد رجال االعامل.
التواصل  انــه يحاول االبتعــاد وتجنب  املعلومات  وتقول 
مع املســؤول اللبناين املعاقب، كام انه حقق معه يف امريكا 
بعالقته وما لديه من معلومات اثناء وجوده يف امريكا، كام 
انه اتصل بعدد من اللبنانيني يف افريقيا وامريكا محذرهم من 

التواصل مع املعاقب املسؤول، واال العقوبات ستطالهم.
وتقول املعلومات ان عددا من اللبنانيني تم اســتدعاؤهم، 
وّجهت لهم كتب بعدم التواصــل او اي اتصال مبارش او غري 
مبارش وتشري املعلومات أيضاً اىل ان املسؤول يحاول االتصال 
باشخاص لبنانيني ويتهربون منه، وان عددا منهم غرّي رقمه 
الهاتفي واصبحوا يتحاشون االتصاالت حتى من املقربني له 
بعد السؤال والعتاب لهم عن عدم الرد او التهرب عىل اتصاالت 
التي اجراها او اجروها متواعدين انها فرة وتعود االمور اىل 

مجاريها وستندمون.

ــل املـــرفـــأ  ــعــي ــف ــة إعـــــــادة ت ــي ــف ــي ــي ك ــ ــان ــ ديــــــاب بـــحـــ ووفــــــد أمل
ــار ــطـــاب فـــي الــ والــتــقــى الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة ألولـــيـــاء الـ

حكومة  رئيس  اســتقبل 
األعامل حســان  ترصيــف 
من  أملانيــا  وفــدا  ديــاب، 
بورت«  »هامبــور  رشكة 
لالستشارات، برئاسة مديرها 
العام سهيل ماهيني، املسؤول 
األوسط  الرشق  قســم  عن 
 ، غرايــ الرس  وافريقيــا 
املهندســة هرميل شــنيل، 
لبنان  يف  األملاين  الســفري 
مستشــار  كيندل،  أندرياس 
الشــؤون االقتصاديــة يف 
التنفيذية  واملديرة  السفارة، 
للعمليات يف املجلس اللبناين 
األملاين لألعامل ماري الجلخ، 
األشــغال  وزير  حضور  يف 

العامة والنقل ميشــال نجــار، األمني العام ملجلــس الوزراء 
القايض محمود مكية ومدير مكتب الرئيس دياب القايض خالد 
عكاري. وعرض الوفد دراســة أولية حول كيفية إعادة تفعيل 

مرفأ بريوت من الناحيتني التجارية والسياحية.
العــام  املديــر  إدارة  مجلــس  رئيــس  والتقــى 
 لرشكــة »طــريان الــرشق األوســط« محمــد الحــوت.
وأشــاد دياب ب«الخطوة الســباقة التي قــام بها أخريا عىل 
صعيد اللقاحات ضد وباء كورونا، إذ كانت امليدل إيســت من 
أوىل الرشكات التجارية الخاصــة يف لبنان التي تنجز تلقيح 
العاملني فيها وجميع العاملني يف مطار رفيق الحريري الدويل 

– بريوت«.
والتقى دياب وفدا من الجمعية اللبنانية ألولياء الطالب يف 
الجامعات األجنبية ضم الشيخ جهاد العبد الله، محمود عبيد، 
 رياض خوري، نايف غيث، أســعد ضاهر والدكتور ربيع كنج.
بعد اللقاء، قال كنج: »عرضنــا مع دياب التحركات التي نقوم 

بها، خصوصا يف ظل عــدم تنفيذ املصــارف قانون الدوالر 
الطالبي كحل وحيد إلنقاذ آالف الطالب يف الخارج. وبعد مرور 
ستة أشهر وصلنا إىل حائط مسدود، توجهنا كجمعية لبنانية 
إىل النيابة العامة التمييزية، وقدمنا إخبارا حول القانون 193 
وعــدم تنفيذه من جمعية املصارف، علــام أننا يف 13 كانون 
الثاين 2021 وجهنا إنــذارا إىل الجمعية فكان الرد من املبارش 
القضايئ أن عنوان الجمعية غري معروف. ولهذا السبب، تعذر 

التبليغ«.
ثم قال أســعد ضاهر: »أطلعنا الرئيس عىل املسار القانوين 
الذي نســلكه، وســنواصل خطواتنا التصعيدية يف الشارع. 

ونحمل املصارف أي مسؤولية عام سينتج عنه التحرك«.
من جهته، أكد الشيخ جهاد العبدالله أن »الرئيس دياب أبدى 

استعداده الكامل لدعم الطالب يف الخارج«.
وإســتقبل دياب املدير العام ملؤسسات الرعاية االجتامعية 
يف لبنان الوزير الســابق خالد قباين ورئيس عمدة دار األيتام 

اإلسالمية فاروق جرب، يف زيارة تهنئة بحلول شهر رمضان.

ملاين د ا دياب مستقبال الو

جعجع: ملاذا لم تقدموا
على دعمفكرة التدقيق الجنائي

منذ بداية العهد؟ 
صدر عن رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري جعجع، 
: »إن التدقيق الجنايئ هو واجب الوجوب بعد  البيان ا
س وكوارث، وهذا  كل الذي مر عىل لبنــان من ويالت وم
ما دفعنا منذ العام 2017 إىل الدفع قدما باتجاه الوصول 
إىل هذا التدقيق، مع فارق اننــا نتحدث عن تدقيق جدي 
وفعيل يبدأ من مرصف لبنان، ويشمل تباعا كل الوزارات 
األساســية واإلدارات واملجالس التي أهدرت فيها األموال 
من دون طائل ومن حســاب الدولــة واملودعني وجيوب 
الناس ومدخراتهم«، مضيفــا »إن التدقيق الجنايئ ليس 
شــعارا يطرح يف املواسم، وال وســيلة للنيل من خصم 
، إمنا هو عمل مقدس يهدف إىل اإلصالح ومن ثم  سيا

اإلصالح ومن ثم االصالح«.
وتابع »عليه، نتوجه إىل كل من يعنيه األمر بســؤال: 
ملاذا مل تقدموا عىل دعم فكرة التدقيق الجنايئ منذ بداية 
هــذا العهد عىل رغم األكرثية املوصوفــة التي تتمتعون 
بها إن يف مجلس الــوزراء أو يف املجلس النيايب؟ وبكل 
األحوال هذا ال يعنــي إطالقا اننا لســنا بأمس الحاجة 
لحصول تدقيق جنايئ اليوم قبل الغد يف املرصف املركزي 

وإدارات الدولة املعنية تباعا«.
وختم : »لكن يبقى الســؤال األســا ملاذا ال يقدم 
فخامــة رئيس الجمهورية من خــالل حكومة ترصيف 
األعامل الحالية التي تضمه مع حلفائه فقط ال غري، ملاذا 
ال يقدم عىل اتخاذ اإلجراءات اإلدارية والجزائية املطلوبة 

يف حال كان فخامته جديا يف ما يطرحه؟«.

أسود : ليكن التدقيق على الجميع 
ومن ارتكب فليذهب الى الجحيم

رّد عضو تكتل » لبنان القوي«  النائب  زياد أســود عىل 

رئيس حزب  القوات  سمري جعجع،  قائال: »عزيزي سمري 
اذا خايف يكون التدقيق الجنايئ أداة لالنتقام الســيا 
وعم تنبه وتعطي موعظة، الزم تنبسط وتفرح فالتدقيق 
عىل الجميع ونحن منهم عىل اساس نحن فاسدون وانت  

الثورة والرشف والنزاهة و قطع الطرقات وحرق دواليب، 
شــو املشــكلة فليكن التدقيق عىل الجميع ومن ارتكب 

فليذهب اىل الجحيم«.

دار الفتوى : التما هال 
شهر رمضان بعد غروب األحد 

أعلنــت دار الفتوى يف بيان »ان التامس هالل شــهر 
رمضان املبارك لعام 1442هـ ســوف يتــم التحري عنه 
بعد غروب شمس يوم األحد 29 شعبان 1442هـ املوافق 
11 نيســان 2021م، استنادا اىل الحديث النبوي الرشيف 
»صوموا لرؤيتــه وأفطروا لرؤيته«، وســيجري مفتي 
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصاالت  الجمهورية 
ومشــاورات بعد غروب هذا اليوم مــع كبار العلامء من 
املفتني ووزراء األوقاف اإلســالمية يف البلدان العربية 

للتثبت من رؤية الهالل«.
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ــارع؟ ــشــ ــ ــات ال ــاضـ ــفـ ــتـ ــزت عـــنـــه انـ ــجـ ــا عـ ــ ــدوق م ــ ــن ــصــ ــ ـــــــورة ال ــل تـــحـــقـــق  هــ

ــــات دينيــــة وشــــعبية في طرابلــــ : لن نلتــــزم بقرار منــــع التجول فــــي رمضان هي

زياد العسل

عادة مــا تلجأ الشــعوب املعّذبة واملتعبة 
والتي تفتقــد ألد مقومات العيش الكريم 
اإلنتفاضــات  إىل  اإلنســانية،  والكرامــة 
والثورات الشعبية كرّدة فعل عىل السياسات 
السيئة والفساد واإلمعان يف رسقة الرثوات 
وســوء إدارة الدول، ولكن هــذه الثورات ال 
ميكن أن تنجح يف مناذج مشــابهة لطبيعة 
النظام اللبناين والركيبة اللبنانية التي تنفرد 
يستحيل  مناطقية  مذهبية  طائفية  بركيبة 

فهم ترابطها واستمرارها يف هذا العرص.
هذه الطّبيعــة املعّقدة للنظــام الطائفي 
واملذهبي،تحول وفق مصادر متابعة للمشهد 
الســيا العام دون امكانية نجاح ثورات 
شعبيية ألن الغطاء الطائفي سيكون الحّجة 
وامللجأ ألي فاسد ســيبذل كل جهده للتلطّي 
مســوقاً  والطائفة  واملذهب  القبيلــة  وراء 

النظرية اللبنانية اإلستثنائية »يا غرية الدين »، لذلك، فالتغيري 
الحق الذي يرتجى هو التغيري يف الصندوق أو الثورة فيه، وهذا 
ما يراهن عليه كرث من املنتفضني منذ 17 تترشين حتى اليوم 
،إضافة للبعض من الطبقة السياســية التي ركبت املوجة،أو 
وضعت نفســها يف موقع املعارضة لهذه املنظومة، وكأنها 
طارئة عىل العمل الســيا يف لبنان،ومرسلة إلنقاذ لبنان 
ممن نهبوا شــعبه لعقود، ولكن مثّة ســؤال مركزي يطرح 
عىل بســاط البحث هو : هل مثة مناخ من الالوعي الجمعي 
لالنتفاض حقــا عىل هذه املنظومــة يف صناديق اإلقراع؟ 
باإلضافة للقانون اإلنتخايب الذي ســتجري هذه العملية عىل 
اساســه يف أصل األمر والذي يحدد بــدوره إمكانية إحداث 

التغيري الحقيقي املرتجى.
الناشطة الحقوقية والسياسية الدكتورة حليمة قعقور رأت 
يف حديث خاص لجريدة »الديار« أن املطلوب باملرحلة االوىل 
هو ادارة مستقلة إلدارة اإلنتخابات وإقرار قانون لذلك لنجاح 

العملية الدميقراطية والتمثيل العادل ومل يسبق تاريخ لبنان ان 
كان هناك قانون عادل وإمنا عىل قياس املنظومة السياســية 
وأشخاص بأنفسهم، فالهيئة املستقلة إلدارة اإلنتخابات يجب 
نف  ليات تعيني مدروسة، وتطبيق هذا القانون ا أن تخضع 
الذكــر الذي يبدأ بتجريم التمويــل الخارجي، ومنع التوظيف 
السيا والّرشــوة وهذه هي املنطلقات التأسيسية النبثاق 
ســلطة مســتقلة، بغض النظر عن مدى جهوزية املعارضة 
لخوض هــذه املعركة أم ال باإلضافة للرهــان عىل جهوزية 
النــاس والوعي الجامعي الذي نراهن عىل قســم منه والذي 
عززته ثورة 17 ترشين األخرية، فاملستفيد من هذه املنظومة 
لن يتغري وامنا الرهــان عىل األحزاب السياســية املعارضة 
الجديدة التي تطرح بدائل جدية ورؤية مختلفة إلدارة املسالة 
واألزمة اللبنانية لذلــك فالجهوزية والقدرة عىل وضع لوائح 
بديلة عرب برنامج خاص جديد ويعطي القدرة عىل الخروج من 

نية. املستنقع الحايل واليأس للعبور من املرحلة ا
بدوره يرى عضو كتلة املســتقبل النيابية النائب ســامي 

فتفت يف حديث خــاص للـ »الديار« أنه من 
الواضــح أّن مثّة تغرّيا يف الجو الســيا 
خر ســواء  يف لبنان، فال أحد ميكنه الغاء ا
األحزاب املوجودة أو الثورة، فنحن مع تغيري 
قانون االنتخاب إال أن عدة كتل رفضت نتيجة 
هواجس معينة، وال شك أن الجميع عليه أن 
يتحمل املسؤولية امللقاة عىل عاتقه والرئيس 
الحريــري هو مــن أوائل املضحــني والذين 
يحملــون يف عقولهم وقلوبهــم هواجس 
الشــباب اللبناين، لذلك فعىل الجميع التعبري 
الرأي بدميوقراطية وبضمري وطني وان  عن 
يكون االقناع سيد املوقف والخطاب السيا 

الذي يصل لجميع اللبنانيني دون استثناء.
مســؤول جهــاز التواصــل واإلعالم يف 
القوات اللبنانية شارل جبور أكد »للديار« أّن 
رهان القوات عــىل إرادة اللبنانيني يف تغيري 
مصريهم يف صناديق االقراع، ومن الواضح 
لالنتخابات  الحاكمــة  األكرثيــة  أن رفض 
املبكرة هو الدليل ملعرفتهم بان مثة مزاجاً متبدالً للرأي العام، 
واالنتفاضة التي حصلت دلت عىل هذا الّتبدل، وهذه االكرثية 
مدركة ان ارادة الناس ســتقف يف وجههــا، لذلك فاملعركة 
املركزية اليوم هي االنتخاب والثورة يف الصندوق العادة رسم 

مرشوع يعرّب عن آالمهم وآمالهم والوطن الذي يريدون.
بــدوره، عضو تكتل لبنان القوي اســعد درغــام اعترب أن 
االنتخابات الّنيابية املبكــرة التي  يطالب بها البعض، لن تغري 
يف املشــهد البتة واالنتخابات النيابية عموما لن تغري جذريا 
يف املشهدية السياسية اللبنانية، كام يتخيل البعض ويخطط 
لذلك، فالتغيــري الجذري او امللحوظ لــن يحدث عىل مقاس 
التمنيات واألحالم، لبعض الطّامحــني واملراهنني عىل تغيري 
الواقع الســيا وفق أهوائهم ومصالحهم، وقد آن األوان أن 
يتع هؤالء ويتعلمون من التجارب التاريخية السابقة، ومثة 
أمور يجب النقاش فيها لتوحيد الجهود الرامية لإلصالح قبل 

الحديث عن موضوع اإلنتخابات الّنيابية.

دموع االسمر

توقفت هيئات دينية وشعبية متنوعة يف 
طرابلس امام قرار منع التجول من الســاعة 
الســابعة مساء ولغاية الســاعة الخامسة 
فجرا طوال شــهر رمضان ، موقف الرافض 
واملتمرد عىل هذا القرار قبل العمل به، ولفتت 
انها ســتتعامل معه كأنه  الهيئات اىل  هذه 
غري موجــود ، وهي باالســاس مل تتعامل 
هذه الهيئات ومعظم الرشائح الشــعبية يف 
طرابلس مــع اجراءات التعبئــة العامة يف 
مواجهة كورونا تعامال جديا فبقيت القرارات 
حــربا عىل ورق باســتهتار متواصل لها وال 

مباالة حيال اجراءات الوقاية من الوباء.
املساجد  ان  طرابلسية  مصادر  افادت  فقد 
صالة  خاصة  كاملعتــاد  الصلوات  ســتقيم 
العامة  املديرية  قــرار  من  بالرغم  الراويح  

لالوقاف االســالمية يف لبنان الذي ق باختصار الراويح 
ومنع الوضوء يف املساجد ورشط احضار سجادة الصالة مع 
ارتداء الكاممة ومنع االعتكاف يف املساجد، لكن يبدو ان هذه 

القرارات لن تحظى بااللتزام الكامل..
هذا مــن ناحية، ومــن ناحية اخرى فقد رأت االوســاط 
التجارية والشــعبية الطرابلســية ان منع التجول يف شهر 
رمضان من الســاعة السابعة أمر يصعب تتفيذه يف طرابلس 

املدينة التي اعتادت ان تتحول شــوارعها وحاراتها ومناطقها 
اىل خلية نحل بعد افطار كل يوم، وان املحالت التجارية تفتح 
ابوابها ليال وهو الشــهر الذي ينتظره التجار لتحريك الحركة 

التجارية يف املدينة..
لكن يف ظــل الظــروف االقتصادية واملعيشــية القاهرة 
وغالء االسعار من شأنه ان يشــكل تهديدا للحركة التجارية 
، ويأ منع التجول ليق عــىل ما يتبقى من هذه الحركة 
التي ينتظرها اهل طرابلس ورمبــا تنعش الدورة االقتصادية 

يف املدينة املحرومة والتي تراجع ســنة اثر 
سنة..

وتشــري مصادر اخرى اىل ان مســؤولية 
تنفيذ قــرارات التعبئة ومنــع التجول تقع 
بالدرجة االوىل عىل السلطات االمنية ، وتاليا 
عىل املراجع الدينية املتنورة التي يقت ان 
اهمية قرار منع  تسارع اىل توضيح ورشح 
التجول والتخفيف من التجمعات يف املساجد 
خاصة ان الكثري من هذه املساجد تشهد حاليا 
ازدحامــا والكتف يالصــق الكتف، ضاربني 
التباعد االجتامعي  عرض الحائط مبندرجات 
وارتداء الكاممة، مام يتســبب بارتفاع اعداد 
املصابني جراء العدوى يف املســاجد، وتقول 
املصادر انه يف احسن االحوال يجب االلتزام 
بقرار مديرية االوقــاف بهذا الصدد، غري ان 
مســاجد طرابلس والشــامل تبدو انها غري 
ة  معنية بهذا القرار حســب ما نقل عن ا
ومشــايخ بل وحســب ما ذكرتــه املصادر 
من انها لن تســتطيع منع اي مصل يريد الصالة يف املسجد 
واقامة شعائر رمضان ، ولذلك تشري املصادر اىل مخاوف من 
تفاقم العدوى خالل شــهر رمضان والعيد حيث ال التزام بكل 

االجراءات وبكل اسباب الحامية والوقاية.
وتفيد مراجع طرابلســية ان املطلوب زيادة رقابة االجهزة 
االمنية يف الشــوارع لحامية املواطنني ويك ال تتزايد امل 

جراء الوباء القاتل..

مة »الصحة« : استدرا عروض لتجهيز أن
أوكسيجين وشراء مستلزمات لقاح كورونا

أعلنــت وزارة الصحــة العامة »إســتدراج عروض 
لتجهيز أنظمة أوكســيجني ملصلحة الوزارة بتمويل من 
قرض البنك الدويل«. وتطلب الوزارة من جميع املهتمني 
»التقدم بعروض أسعار يف مهلة أقصاها الثالثاء املقبل 
الواقع فيه الثالث عرش من شهر نيسان االوىل من بعد 

الظهر«.
لإلستفســار والحصــول عىل نســخة مــن دفر 
الرشوط، إرســال طلب إىل الربيــد اإللكروين التايل: 
ibrahim.a.moph@gmail.com وإرســال العروض إىل 
gmail.com@ . 19 التــايل:  اإللكروين   الربيد 

للمراجعــة املوقع اإللكروين لــوزارة الصحة العامة: 
www.moph.gov.lb  مستلزمات اللقاح.

كام تعلــن الوزارة عن »اســتدراج عــروض لرشاء 
مســتلزمات لقاحcovid-19  بتمويــل من قرض البنك 
الدويل، وذلك بالرشوط والتســهيالت والروابط نفسها 

املحددة أعاله«.

بــتــعــاد  ــر إلـــهـــي« بــا ــ عـــراجـــي : »أم
الجماعية واالفطارات  التجمعات  عن 

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عرب 
»توير« كاتبا: شــهر رمضان املبارك شــهر األميان و 
الخري واملحبة والتســامح والعطاء والشعور مع الغري، 
هو جمع األهل، شــهر الصالة والعبادة، السنه بسبب 
جائحة كورونا وحفاظ عىل صحتكم، متنيا للجميع 
االبتعاد كليــ عن التجمعات واالفطــارات الجامعية، 
خوف من تف الوباء، عدم رمي أنفسنا بالتهلكه امر 

الهي«.

االســامــيــة« ــوى  ــق »ال استقبل  سعد 
ــن الـــحـــلـــوة  ــ ــي ــ ـــيـــم ع ــي مـــ ــ ــ ف

عقد األمني العام للتنظيم الشــعبي النارصي أسامة 
ســعد اجتامعا يف مقر التنظيم مع القوى االسالمية 
الحلوة ضم الشــيخ جامل خطاب عن   يف مخيم عني 
الحركة االســالمية املجاهدة، والشــيخ أبو طارق عن 
عصبة االنصار، وذلــك بحضور عدد من أعضاء القيادة 

يف التنظيم.
وجرى خــالل اللقــاء البحث يف املســتجدات عىل 
الساحتني اللبنانية والفلسطينية وبخاصة  كل ما يتعلق 

باملخميات ال سيام مخيم عني الحلوة.
كام تناول املجتمعون االوضاع يف فلســطني املحتلة 
وأكدوا عــىل اهمية توحيــد الطاقــات والجهود يف 
مواجهة االحتالل الصهيوين ومامرســاته ضد الشعب 

الفلسطيني.
وجرى االتفاق عىل استمرار اللقاءات والتواصل الدائم 
من أجل ايجاد الحلول ملختلف القضايا التي يعاين منها 

الشعبان اللبناين والفلسطيني.
من جهة ثانية، غرد سعد عرب حسابه عىل »توير« : 
»الحكام أوصلوا البلد إىل ذل اإلعاشة.  ماذا بعد؟  الشعب 
يعرف طريقه إىل إستعادة حقوقه وكرامته اإلنسانية، 
وهو أيضا مل يتوان يوما عن خوض املعارك ضد الصهاينة 
أعداء لبنان والعرب.   الشعب يعرف كيف ينترص لكرامته 

اإلنسانية والوطنية«.
 

ناشطو الحر القديم اعتصموا أمام قصر العدل 
عويدات : لم يطلب أحد لقائي

نفذ العرشات من ناشطي »الحرس القديم«، اعتصاما أمام 
قرص العدل يف بريوت، للمطالبة بإنهاء »الهيمنة السياسية 
عىل القضاء وإطالق يد السلطة القضائية مبحاربة الفساد 
ومحاكمة الفاســدين والبــت بامللفات التي ســبق لرئيس 

الجمهورية العامد ميشال عون أن قدمها للقضاء«.
وخالل االعتصام، حاول عدد من املشــاركني الدخول 
إىل قرص العدل للقــاء رئيس مجلس القضاء األعىل، اال 
أن عنارص األمن املولجة حامية قرص العدل منعتهم من 

الدخول.
وأثر الترصيحات التي أدىل بها البعض منهم لوســائل 
اإلعالم، وأعلنوا فيها أنهم حاولوا االجتامع بالنائب العام 
التمييزي القايض غســان عويدات، ومل يســمح األخري 
بذلك، وأكد القايض عويدات لـ »الوكالة الوطنية لإلعالم« 
أن أحدا من املعتصمني مل يطلــب االجتامع معه، بخالف 
ما جاء يف ترصيحاتهــم، ولو طلبوا مقابلتي لقابلتهم«، 
مضيفا »علمت أنهم طلبوا لقــاء رئيس مجلس القضاء 
األعىل القايض سهيل عبود، لكن األخري كان يرأس جلسة 

للمجلس التأديبي، ومل يتمكن من االجتامع معهم«.

ير الصحــــة : تجهيز  كنعــــان التقــــى و
الكورونا بمواجهــــة  املتن  مســــتوصفات 

أكد النائب  ابراهيم كنعــان  يف ترصيح له بعد لقائه  وزير 
الصحة  يف  حكومة   ترصيف األعامل  حمد حسن، أن »البحث 
تركز عىل املهامت امللقاة يف هذه املرحلة عىل عاتق  مستشفى   

ضهر الباشــق الحكومي ومــا يحتاج إليه مــن تجهيزات، 
باإلضافة إىل متطلبات  املستشفيات الخاصة«.

وأشار إىل أن »االجتامع تطرق كذلك إىل تجهيز بعض املراكز 
واملســتوصفات يف  امل الشاميل  بأجهزة أوكسيجني تسمح 
مبعالجة أولية ملر  كورونا مبا يؤدي إىل االستعاضة يف 
الكثري من األحيان عن دخول املستشــفيات«، ولفت إىل أنه 
»سيتابع امللف يف األيام املقبلة لتأمني متويل بعض املشاريع 

من القطاعني العام والخاص«.
ورة إعطاء  كام أشــار إىل أنه أثار مع »الوزير حســن 
االولوية لتلقيح موظفي  القطاع العام واإلدارات واملؤسسات 
العامة والســلطات املحلية، ألنهم عىل متاس يومي مبارش 
مع املواطنني«. وأعلن انه أبلغ الوزير حسن عن هبة من تسع 

عرشة جهازا لغسيل الكىل عىل أن يوضح التفاصيل الحقا.

ــرار  ــقـ ــالـ »االشـــــتـــــراكـــــي« رحـــــــب بـ
ــروا ــ االمــيــركــي حـــول مــســاعــدة االونـ

 رحب الحزب التقدمي اإلشــرايك يف بيان، بـ«قرار إعادة 
توفري املســاعدات إىل وكالة غوث الالجئني الفلســطينيني 
»األونــروا« مــن قبــل إدارة الرئيس األمرييك جــو بايدن، 
ومبقاربتها اإليجابية التي أعادت التأكيد عىل أســس العمل 
لتأمني االستقرار للشعب الفلسطيني وحقوقه الطبيعية وفق 

»حل الدولتني«.
ورأى أنه »رغم أن هذه املقاربة ليست إال بداية ملسار طويل 
من الخطوات التي يجب القيام بها تجاه القضية الفلسطينية، 
فإنها تشــكل بالدرجــة األوىل عودة عن سياســات اإلدارة 
األمريكية الســابقة التي فاقمت الضغوط عىل الفلسطينيني 
بتعميق االنحياز األمــرييك إىل االحتالل االرسائييل، إضافة 
اىل الحصار املايل واالقتصــادي، واالعتداءات املتواصلة من 

إرسائيل وسياساتها االستيطانية الجائرة«.
وإذ أكد التقدمي عىل موقفه »الثابت إىل جانب فلســطني 
ورة منح الشــعب الفلسطيني كامل حقوقه  وقضيتها و
عىل أرضه، وقيام دولته املستقلة وعاصمتها القدس، وحف 
حق العــودة لالجئني«، تطلع إىل »إكــامل اإلدارة األمريكية 
املزيد من الخطوات الرورية وفق مســار متوازن بالرشاكة 
مــع املجتمعني الدويل والعريب إليجاد تســوية عادلة متنح 
الفلسطينيني حقهم يف الحياة واالستقالل، وتعيد االستقرار 

إىل منطقة الرشق األوسط«.

طيب جال على فاعليات طرابل الروحية واالمنية  »التيار الوطني« برئاسة ال
زار نائب رئيس »التيار الوطني الحر« للعمل الوطني الوزير 
الســابق طارق الخطيب، طرابلس عىل رأس وفد، ضم كال من 
منســق القضاء ربيع الفلو، داين سابا، عفيف نسيم، حسان 

الحسن ورمزي دسوم.
اســتهل الوفد جولته بزيارة تهنئة بعيد الفصح املجيد إىل 
مطران طرابلس والشامل للروم امللكيني الكاثوليك ادوار ضاهر.

ثــم زار الوفــد رساي طرابلــس لتهنئة القــادة األمنيني 
مبناصبهم الجديــدة. فكان اللقاء مع املقدم باســل الحركة 
مدير مكتب املعلومات يف األمن العام يف الشــامل، ومن ثم 
مع الرائد بطرس سيدة آمر مفرزة استقصاء الشامل يف قوى 

األمن الداخيل.

بعدها، انتقل الوفد إىل القبة لتهنئة مدير فرع استخبارات 
الجيش اللبناين يف الشــامل العقيد الركن نزيه بقاعي، الذي 
شدد عىل أن »الوســيلة الفضىل ملحاربة التطرف تكمن يف 
اإلمناء والتوعية وخلق فرص العمل يف هذه الظروف العصيبة 

التي متر بها البالد«.
بدوره، أشــاد الخطيب ب«مؤسســة الرشف والتضحية 
والوفاء، التي تبقى مصدر األمان واالستقرار والثقة للبنانيني 

عىل كامل مساحة الوطن«.
ختاما، كانت زيارة لراعي ابرشية طرابلس املارونية املطران 
يوسف سويف، وكانت مناســبة ملعايدته بعيد الفصح املجيد 

ولتهنئته مبنصبه الجديد.

استقبل السفير التركي وعقد اجتماعاً مع مدير في البنك الدولي 
ــطــة الــلــقــاح  ــة لــتــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــة  ــن : الـــتـــعـــاون ضــمــان حــس
ــى الــنــا الــتــســجــيــل عــلــى املــنــصــة كــومــار : الــحــمــلــة عــادلــة وعــل

عقد وزير الصحة العامة يف حكومة ترصيف االعامل 
حمد حسن، إجتامعا يف مكتبه يف الوزارة مع مدير دائرة 
املرشق يف البنك الدويل ساروج كومار، تم خالله تقييم 
مرحلة التعاون الســابقة والبحث يف الخطة الوطنية 

للتلقيح ومصادر اللقاحات.
ويف ختام اإلجتامع، عقدا مؤمترا صحافيا مشــركا 
إســتهله الوزير حســن بالتأكيد »أننا عىل متاس دائم 
ومتابعة مبارشة مع البنك الدويل مع ســاروج وفريق 
عمله املواكبني لكل نشــاطات الــوزارة. وكان اإلجتامع 
مناسبة ببعدين أوال لتقييم مرحلة التعاون السابقة بكل 
الدعم الذي قدمه البنك الدويل من تســهيالت بالتعاطي 
خصوصا بتنمية املستشــفيات الحكوميــة وتجهيزها 
ومتابعتها، وثانيا لتقييم الخطة الوطنية والتطبيق الذي 
يحصل يف حملة اللقاحات يف مختلف املناطق اللبنانية«.
وأكد »أن التعاون الوطيد واملستمر مع البنك الدويل هو 
ضامنة لوزارة الصحة العامة لتحقق اسراتيجية الخطة 
الوطنية للقاح يف حامية مختلــف الرشائح أو املقيمني 
من لبنانيني وغريهم وتنجح يف أن توفرمع البنك الدويل 
األمــن الصحي الواجب يف هذه الظــروف الصعبة التي 

يعيشها لبنان«.
بدوره، قال كومار: »نحن نعمل مع وزارة الصحة لتأمني 
ة يف حملة  الدعم التقني واملايل للوصول اىل خطة مال
اللقاحــات وتأمني اللقاحات لهذا البلــد من خالل الدعم 
املادي«، مضيفا »بناء عىل التقارير التي وردتنا من خالل 
املراقبني املســتقلني، فان حملة التلقيح يف لبنان تسري 
بشكل جيد وهي حملة عادلة واملؤرشات جيدة عىل صعيد 

الطاقم الطبي والتمري اىل جانب كبار السن، لكن هذا 
يتطلب ايضا ان يتسجل الناس يف املنصة بانتظار دورهم 
وان يلتزموا بعمليــة التباعد االجتامعي وارتداء الكاممة 
واتباع االرشادات واملالحظات التي تصدرها وزارة الصحة 

ووزارة الداخلية«.
واستقبل وزير الصحة السفري الريك الجديد يف لبنان 
عيل باريش اولوســوي، يف زيارة تعــارف بروتوكولية 
ملناسبة بدء مهامه. وكانت مناسبة للبحث يف سبل تعزيز 
التعاون الصحي، وال ســيام متابعة تشــغيل املستشفى 
الريك الحكومي ومشــاريع الدعــم املقدمة من وكالة 

.TIKA التعاون والتنسيق الركية

حس مستقبال كومار

  اعـــامـــيـــون غـــب الــطــلــب
فهد الباشا

بعد اطاللة عون، مساء امس، استنفرت شاشات 
البغاء االعالمي، اعالميني غب الطلب، للتعتيم عىل 
ما أثاره الرئيس يف اطاللته االخرية، لجهة التدقيق 
الجنايئ. واعالميو غب الطلب هؤالء   حرصوا عىل 
التذكري بفضل اسبقيتهم يف الكشف عن سقطات، 
قد يكون عون  وقع، فعال، يف بعض حفرها. لكن 
احدهم وعىل مدى ساعتني امضاهام عىل شاشة 
، ولو بكلمة، عىل ذكــر التدقيق  غشاشــة ما ا
الجنايئ هذا. ما يعني الناس، يف هذا الســياق، ان 
اي اعالمي يحاول التعتيم عــىل التدقيق الجنايئ 
هو، بالرورة االخالقية، ساقط اخالقيا . ساقط 
وعليه ينطبق مأثور القول : سيد املعلف سيد النري. 
القرف  أشد ايالما من الحزن، وال سيام حني يتسبب 
لك بــه اعالمــي تعرفه، حلة ونســبا، وزحفطة 
عىل عتبات ارباب الذل املــايل. لقد بلغت الوقاحة 
ببعضهــم حدا، جــاوز والله املدى، جــاوز حتى 
حــدود العار والبالء. لقد غاب عن هذا املكشــوف 
املعروف ان كثريين يعرفون ان ماســاة الحرية يف 
اقالم العبودية ويف اصــوات  ال تعلو اال يف مديح  
الفاســدين والتعتيم عىل ما يحتمل ان يكون فيه 

للناس خري.

كلامت يف زمن الغربة
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حتكار: ة في وجه ا االساتذة املتعاقدين توجهوا الى العمال والفاحين والطلبة بصر
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باميال كشكوريان السمراين 

يواصل لبنان تحطيم األرقام القياســية يف 
عّدادات الراجع عىل جميع األصعدة واملجاالت 
اقتصادي واجتامعي  انهيار  أســوأ  عىل وقع 
يف تاريخ البالد تعيشــه منذ 17 ترشين األّول 
2019 حّتى اليوم، كام يرى العديد من الخرباء، 
ونة األخرية أيضاً ارتفاع نسبة  إذ لوح يف ا

الرسقة والنشل والجرائم عىل أنواعها. 
ويف األرقام وبحســب أحــدث إحصائيات 
املديرية العامة لقــوى األمن الداخيل اللّبناين 
فإّن نســبة جرائم القتل يف لبنان عام 2020 
ارتفعــت اىل 83  و جرائم الســلب عموماً، 
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وذلك طبعاً مقارنة مع العام 2019.
اللبناين  فيام أحصت قوى األمــن الداخيل 
ارتفــاع معدل الرسقات املوصوفة بواســطة 
الكرس والخلع ملنازل ومحال وصيدليات فبلغت 

. 57 2534 فيام كانت 1610 عام 2019 بزيادة نسبتها 3
أّما بالنســبة لعــام 2021، فيؤكّد مصدر أمنــي للديار أنّه 
ن إلحصاء نســبة الجرائم  وبالرغم من عدم وجود أرقام حّتى ا
والنشل والرسقات يف األشهر األربعة األوىل من عام 2021 إال 
أننا نستطيع أن نجزم بأن النســبة تأخذ املنحى التصاعدي مع 
ظهور أشكال جديدة مثل رسقة أغطية  قنوات الرصف الصحي 
وكابالت الكهربــاء والهاتف والفواصل الحديدية عىل الطرقات 
العاّمة وحّتى أبواب املدافن، بحيث أنه بسبب الظروف املعيشية 
الصعبــة وارتفاع نســبة البطالة اىل ما فــوق ال 65 وتدين 
مستويات املعيشــة اىل ما دون خط الفقر، بات املواطن يبحث 
عن إبرة يف كومة قّش وإن كان سيكلّفه كرامته ولقمة العيش 

الكرمية.
ويشــّدد املرجع األمني أّن القوى األمنيــة تضافر جهودها، 
عتادهــا وعتيدها لتكون الســّد املنيع ولتصــّدي كافة أنواع 
العصابات وكّل مــن يخّل باألمن يف البــالد، والدليل عىل ذلك 
هو ارتفاع نســب املوقوفني ونسب إلقاء القبض عىل اللّصوص 

والعصابات مبجملها.
وبحســب املصدر األمني فإّن االرتفــاع الحايل يف معدالت 
الجرائــم هو نتاج أســباب متعــددة وأبرزها حاليــاً مرتبطة 

، وتدهور حال الّلرية مقابل  باالقتصاد وعدم االستقرار السيا
الدوالر األمرييك، هذه األســباب التي دفعت باملواطن اىل اتباع 

اسوأ السبل من أجل البحث عن لقمة العيش. 

{ كيف يفرّس علم النفس االجتامعي ظاهرة 

ّ الرسقات والجرائم؟ { تف

»الرسقة هي عدم قدرة الســارق عــىل التحديد والفصل بني 
، االختصاصية  غرضه وغرض غــريه«. هكذا تعرّف هيلني عي
يف علم النفس العيــادي واملريض - محلّلة نفســية، الرسقة 
بشكل عام خالل حديث خّصت به الديار بعد اعتكافها عن اجراء 

اللقاءات الصحافية بسبب ترّدي األوضاع يف البالد. 
، فتقول: »  يقسم علم النفس الرسقة اىل نوعني بحسب عي
  Kleptomanie« »الرسقة نوعان، األّول ما يعرف بالـ »كليبتومانيا
» وهي الرسقة لهدف نفيس وعاطفي حيث يهدف الســارق اىل 
رسقة أغراض تعني له نفسياً ومعنوياً من شخص يعرفه لركها 
يف خانة الذكرى مثالً. أّما النوع الثاين فهو الرسقة مبفهومها 

Le vol يسببها العوز والفقر والحاجة واألذى. العاّم 
فالظاهرة التي نشــهدها اليوم تصّب يف هذه الخانة، تضيف 
، فنالح ارتفاعاً يف النســب جّراء الحالة املرديّة التي  عي

وصل اليها املواطن اللّبنــاين، وجّراء التفاوت  
بني الطبقــات االجتامعية، فالفقري بات فقرياً 
جّداً أّما األغنياء فهي الطبقة التي تقترص اليوم 

عىل أصحاب النفوذ فقط...
ففي هذه الحالة، الناس أصبحوا أكرث حاجة 
ألد متطلّبات الحياة. ومع ارتفاع مستويات 
الفقر التي وصل إليها اللّبنانيون بســبب أداء 
الســلطة  عرش  عىل  املربعة  الغنّية  الطبقة 
ونة األخرية  والتي تحكم البلــد، نصادف يف ا
الفرد  ألّن  بالجرمية  مصحوبة  رسقة  عمليات 
حني يجوع أو يرى أوالده جياع يسترشس بغية 
تأمني املســتلزمات األساسية وأد متطلبات 

العيش...«
أّن الخطورة الفعلية تكمن يف  ترى عي 
عدم تطبيق القانون بشــكل فعيل ليضع حّداً 
لهذه الظاهرة، فدور القانون أن يحكم بالعدل 
والتســاوي بني جميع أفراد الوطن فتســأل: 
»كيف لنا أن نحاسب مواطناً جائعا قد رسق، 
الشــعب،  أموال  وال نحاســب مرصفاً حجز 
أو مســؤوالً نهب املال العام مثالً...؟ فهــؤالء هم من رشّعوا 
الرسقات وأعادوا بأدراجنا اىل الخلــف، انتقلوا بنا من التمّدن 
الــذي تطورنا لنصل اليه مع مرور الزمــن، اىل رشيعة الغاب 
حيث بات كّل يشء مباح عىل قاعدة العني بالعني والسن بالسن 

» والبادىء أظلم
وتضيف: »تقع املســؤولية اليوم باإلجامل عىل الجميع دون 
استثناء، عىل املســؤول الذي اقتنص فرصة موقعه الرفيع يك 
يهيمن عىل املال العام، وعىل املواطن الّذي انتخب ذاك املسؤول، 
وأكرث، فاملســؤولية تشــمل كّل ناخب تقا ماالً يك ينتخب 
مسؤوالً غري كفوؤ اغتنم فرصة الوصول لنهب املال العام ورسقة 
حقوق املواطن، فلامذا نحاسب مواطناً رسق بهدف الجوع )مام 
ال يربّر فعلتــه إطالقاً( إمّنا يجب عــىل القانون أن يرسي عىل 

الجميع«.
أمام واقــع صعب كهذا، تكرث فيه نســب الرسقات والجرائم 
وخلفيات نفســية طبعتها يف الشــعب اللبناين حالة الوطن 
املردية التي وصل إاليها، هل سنشــهد مع األيام املقبلة تصدر 
لبنان عىل حلبة السباق الدويل من حيث أعىل نسب يف الرسقة 
والجرمية؟ ماّم ســيؤثّر سلباً يف مســتقبل لبنان عىل جميع 

األصعدة عامًة والقطاع السياحي خاصة... 

رجاء الخطيب

عندما كتــب أحمد فؤاد نجم للشــيخ إمام 
أغنية »شيد قصورك عاملزارع«، كان يعلم جيداً 
من هو جالده وكان يعلــم جيداً أن يف اإلتحاد 
قوة، خصوصاً إذا ما إتحــد العامل والفالحني 

والطلبة
 هؤالء هــم من خاطبهم حــراك املتعاقدين 
طالبــاً يف بيان رســمي »وبرســالة ضمري 
اســتنهاض وطني لكافة املعلمــني املتعاقدين 
اللبنانية  املتواجدين عــىل االرايض   الوطنيني 
السلطة، وكذلك  للمتعاقدين يف وزارات  وكذلك 
طــالب لبنان وجميع املواطنــني اىل مقاطعة 
الدخول ورشاء الحاجيات بكافة اشــكالها من 
كّل الســوبرماركات، بدءاً من اليوم نهار حتى 
مساء األحد 11 الجاري وذلك يف محاولة نضال 
شــعبية وطنية تجتمع فيهــا كافة قطاعات 
العامل من أســاتذة معلمني وعامل  الشــعب 
وطلبــة ومواطنني ملواجهة ووضــع حد أوالً 

لفلتان األسعار ورفعها وليس ارتفاعها الجنوين من قبل مافيات 
التجار والســوبرماركات والتالعب بتاريخ االنتاج ووضعهم أردأ 
األنواع االستهالكية وغياب مواد أساسية عن الدعم بل والتواجد 
كحليب األطفال والحليب املستهلك العادي والسكر والرز وغريه«.   
ودعا الحراك »جميع املتعاقدين اىل االلتزام بهذا التوجه النضايل 
ملا فيه مصلحة كل متعاقد ال يقبض راتبه كل أخر شهر وممنوع 

من الضامن الصحي والتطبب وبدل النقل وغريها من الحقوق«.
فهل تنجــح حملة املقاطعــة هذه خصوصــاً وأنه لحمالت 
املقاطعــات تاريخــاً طويالً ومهــامً يف املســاهمة بالتغيري 
االجتامعي، فبعضها متكّن من تغيري التاريخ مثل حملة مقاطعة 
الســكر الذي ينتجه العبيد يف إنجلرا وذلــك عىل خلفية رفض 
الربملان إلغاء قانون العبودية يف 1791، فتسببت هذه املقاطعة 
بخفض نسبة بيع السكر اإلنجليزي إىل الثلث تقريباً بينام ارتفعت 
نسبة مبيعات السكر الهندي -غري امللّوث بالرق- إىل 10 أضعاف، 
فكانت هــذه املقاطعة نقطة انطــالق احتجاجات ومقاطعات 

أخرى ساهمت أخرياً بإلغاء العبودية من قانون البالد. 
لإلطــالع أكرث عىل مضمون هــذه الدعوة، قامــت »الديار« 
باإلتصال برئيسة اللجنة الفاعلة لالساتذة املتعاقدين يف التعليم 
األسا الرسمي، السيدة نرسين شاهني التي إعتربت أن الدعوة 
إىل املقاطعة يجب أن تشمل كافة املواطنني خصوصاً وأن األزمة 
املعيشــية بدأت منذ وقــت طويل وهي مرتبطة بســعر رصف 
الدوالر من جهة، ومن جهة أخرى بالفساد املسترشي بني معظم 
املواطنني مــن تجار وغريهم كام هو بني السياســيني، وأردفت 
معتربة أن عمليات إحتكار السلع زادت من وترية الفساد والظلم، 

وكان يجب أن تقوم هذه الحملة منذ وقت طول.
اما عن أهمية املقاطعة إعتربت شاهني أن الضغط عىل التجار 
من خالل عدم الرشاء يدفعهم إىل خفض األســعار حتامً بهدف 
املبيع وتفادي الخســارة، كام وأنه باإلضافة إىل إحتكار األسعار 
بتنا نرى نوعية رديئة جداً من البضائع التي مل يعتد عليها املواطن 
اللبناين من جهة، ومن جهة أخــرى بات واضحاً إختفاء معظم 
املواد األساســية كالحليب والسكر والرز بســبب تخزينها يف 

املستودعات لتحقيق هامش أرباح أكرب.  
وعن مدى إحتاملية نجــاح الحملة، تتوقع 
شــاهني أن تكون نســبة االلتزام ضئيلة كون 
معظم اللبنانيني بطبعهم مل يعتادوا عىل التوحد 
عىل تحركات مطلبية بشــكل واسع ، ويكتفوا 
اإلجتامعي  التواصــل  باإلنتقاد عىل وســائل 
الذي  االمر  واإلتكال عىل األخر اإلحداث فــرق 
يزيد ايضاً من الفساد املجتمعي،وتعترب شاهني 
أنه كان ال بد مــن القيام بهكذا نوع من الحراك 
كرصخة إلرســاء ثقافة اإلعراض واإلحتجاج 
للمطالبة بالحقوق األساســية كام حصل يف 
البنزين والبيض  الدول من مقاطعة  العديد من 
وغريه من املنتجات التي تم رفع اسعارها بشكل 

غري عادل. 
فاعلة  كلجنــة  أنهم  ترى شــاهني  ختاماً 
لحقــوق املتعاقديــن كان لديهــم الكثري من 
اعتصامات ووقفات  املطلبية مــن  التحركات 
احتجاجيــة كونهم موظفــني محرومني من 
حقوقهم من قبل الدولة ممثلة بوزارة الربية، 
خصوصاً وأن االســاتذة املتعاقدين مع الوزارة واملستعان بهم 
ضمن برنامج التعليم الشــامل مل يتقاضــوا رواتبهم منذ العام 
املــايض، يف ظل تضارب بني ما اعلنته الجهات املانحة من دفع 
لالموال وما تغاضت عن ســداده الوزارة رغم مرور ثالثة أشهر 

اب. عىل اإل
عندما توجه املهامتا غاندي للهنود قائالً: »كلوا مام تنتجون، 
والبسوا مام تصنعون، وقاطعوا بضائع العدو.. احملوا مغازلكم 
واتبعوين«، كان يعلم أن القوة والقرار للشــعب املستضعف الذي 
وجد نفســه يدفع مثن ما ينتجه أكرث مام يتقا عىل إنتاجه. 
هكذا هو الحال اليوم يف لبنان ولكن بفارق بسيط، نحن ال ننتج، 
وإذا انتجنا نقوم حينها بإســترياد املواد األولية وبالتايل ما زلنا 

غري منتجني
فهل يستطيع حراك املتقاعدين إحداث فرق ولو بسيط أو ينجح 
يف بث روح النضال الوطني يف مواجهة منظومة فساد تبدأ من 

رئيس الحكم وتنتهي عند أصغر تاجر محتكر؟ فلننتظر ونرى

»االبـــــــــــــــعـــــــــــــــاد الــــــقــــــومــــــيــــــة
ــا الـــطـــبـــيـــعـــيـــة« ــ ــ ــوري ــ ــ ــدة س ــ ــ ــوح ــ ــ ل

صدر عن دار أبعاد للطباعة والنرش كتاب »األبعاد القومية لوحدة 
سوريا الطبيعية« للكاتب طارق خوري.

يتناول هذا الكتاب أهم القضايــا والجوانب الخاصة بقضية وحدة 
سوريا الطبيعية )ســوريا الكربى، الهالل الخصيب(، وتتّضح أهمية 
الكتاب سياسيا أمام وحدة التحديات التي تواجه مناطق سوريا الطبيعية 
ورات العمل عىل إنجاز الوحدة بصورة أو أخرى، ملا يف ذلك من آثار  و

إيجابية عىل املنطقة باملعاين السياسية واالجتامعية - االقتصادية. 
تجدونه عرب املكتبات ومواقع البيع االلكرونية التالية:

وموقع العامل  دول جملون مع خدمــة التوصيل لجميــع 
العامل جميع  دول والفــرات مع خدمــة التوصيل لجميــع  النيل
بيسان  إن )الحمرا(  مكتبة  واي أنطوان ومكتبة مكتبة فروع 

)الحمرا( وموقع BOOKPOST عىل الفيسبوك
السعر: 60000  ألف ل.ل

دارأبعاد للطباعة والنرش،  كام ميكنكم طلب الكتاب مبارشة عرب 
واتساب: 841086-71-00961

مع خدمة التوصيــل لكل األرايض اللبنانية خالل 48 وســاعة 
مالحظة: يضاف عىل سعر الكتاب كلفة التوصيل. 

ــن فــــــــي »الــــلــــبــــنــــانــــيــــة«  ــ ــي ــ ــل ــ ــام ــ ــع ــ ــل ــ اعــــــتــــــصــــــامــــــات ل
ــامـــل ــكـ الـ دوام  الــــــى  الـــــعـــــودة  قــــــــرار  عـــلـــى  ــاً  ــ ــاج ــ ــج ــ ــت ــ اح

ية ا يف النب االعت

يف  العاملني  رابطــة  نفذت 
الشامل،  يف  اللبنانية  الجامعة 
الجامعة،  فروع  امام  اعتصاما 
احتجاجــا عىل قــرار مجلس 
الجامعة بالعودة  العمــداء يف 
اىل دوام العمل الكامل، شــارك 
واالجــراء  املوظفــون  فيــه 

واملتعاقدون واملدربون.
»ان  املعتصمــون  واعتــرب 
القــرار يتضمــن مقاربة غري 
العاملني يف  منطقية فاجــأت 
صادر  بيان  وتــيل  الجامعة«، 
انه  اىل  يشــري  الرابطــة  عن 
»أمــام الســابقة اإلدارية يف 
القرارات شفهيا من دون  تبليغ 
أي تعميــم مكتوب«، الفتة اىل 
انه »مع تفــ أزمة كورونا، 
يف  يتيمة  مبادرة  وباســتثناء 
الشهر االول للجائحة، تتقاعس 

الجامعة عن تأمني أد مستلزمات الوقاية الصحية للعاملني فيها، 
األمر الذي اضطــر الكثري منهم إىل رشاء املعقامت واملناديل الورقية 
مببادرة فردية. أضف إىل ذلك، عدم وضوح الرؤية يف عملية تلقيح 
العاملني التي ال تزال مبهمة، رغم تعرض العديد منهم للعدوى خالل 
مامرستهم مهامهم الوظيفية«، مضيفة »يف ظل الوضع االقتصادي 
املنهار، ال ميكن للعاملني تحمل تكاليف التنقل، خصوصا مع االرتفاع 

الجنوين ألسعار املحروقات وانقطاع مادة البنزين بشكل كبري«.

وختــم البيان »اعتصام اليــوم هو اعتصام تحذيري وســتبقى 

اجتامعات الرابطة مفتوحة ملتابعة تطــور األمور واتخاذ القرارات 

اب املفتوح«.. املناسبة، ومنها إعالن اال

ويف النبطية، نفذ موظفو ومدربو كلية العلوم االقتصادية وادارة 

االعــامل وكلية العلوم يف الجامعة اللبنانيــة، اعتصاما امام مبنى 

كل فرع، للغاية نفســها، وشــارك يف االعتصام مدير كلية العلوم 

االقتصادية وادارة االعامل الدكتــور احمد زرقط ومدير كلية العلوم 

الدكتور محمد توبة وامنية رس كلية العلوم مريم طقش.

تلف املناطق روق جوية فوق م  
أعلنت قيادة الجيشـ  مديرية التوجيه، يف بيان لها انه: »تم أمس 
4 خروق جوية نفذتها طائرات استطالع تابعة للعدو  تســجيل 

اإلرسائييل، تخللها طريان دائري فوق مختلف املناطق اللبنانية.
ومتت متابعــة موضوع الخروقات بالتنســيق مع قوات األمم 

املتحدة املوقتة يف لبنان«.

كمية  ــ  ــب وض ـــا  أشـــ تــوقــيــف 
ــ  ــب ــت وت وال ــن املـــــــا ــة مـ ــربـ ــهـ مـ

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه يف بيان لها انه: »أوقفت 
امس وحــدة من الجيــش يف منطقة رأس بعلبــك مواطنا أثناء 
محاولته تهريب 2200 لير من مادة املازوت بواسطة سيارة »فان« 

باتجاه األرايض السوريا.
كــام أوقفت وحدة مــن الجيش يف منطقة عــني الحلوة أحد 

الفلسطينيني لحيازته كمية من التبغ املهرب.
وسلم املوقوفان مع املضبوطات اىل املراجع املختصة«.

ا مبل مالي توقيف 3 اش
من محل لبيع األدوات الزراعية 

أعلنت املديريــة العامة لقوى األمن الداخيل شــعبة العالقات 
العامة، يف بال لها انه: »ادعى أحد املواطنني ضد مجهولني بجرم 
رسقة مبلغ مايل من داخل محله املعد لبيع أدوات زراعية يف بلدة 
خربة سلم قضاء بنت جبيل، بواسطة الكرس والخلع، مقدرا قيمة 

13 ألف دوالر أمرييك، و65 مليون ل. ل. املرسوقات ب 
عىل الفور، بارشت شــعبة املعلومات يف قــوى األمن الداخيل 
إجراءاتهــا، وبنتيجة املتابعة الحثيثة توصلــت إىل تحديد هوية 
املشــتبه فيهم:  ي. ق. )مواليد عام 1993، لبناين(، و. ك. )مواليد 
عــام 1992، لبناين(، ع. س. )مواليد عام 1992، لبناين(، وهم من 

أصحاب السوابق بجرائم رسقة ومخدرات.
24 ساعة، متكنت دوريات الشعبة من توقيفهم  خالل أقل من 

يف بلدة ياطر.
بالتحقيق معهم، أنكروا يف البداية عالقتهم باألمر، وبعد مواجهتهم 
باألدلة التي تثبت تورطهــم عادوا واعرفوا بالتخطيط للرسقة فيام 
بينهم ومن ثم تنفيذها، وأنهم تقاســموا األموال املرسوقة يف منزل 
أحدهم، وعمدوا إىل إحراق األقنعة واأللبسة التي كانوا يرتدونها أثناء 

الرسقة، كام اعرفوا برويج املخدرات وتعاطيها. 
بتفتيش منازلهم، ضبط قسم من املبالغ املالية املرسوقة وسيارة 

اشراها أحدهم بجزء من هذه األموال.
أجري املقت القانوين بحقهم، وأودعوا مع املضبوطات املرجع 

املختص، بناء عىل إشارة القضاء«.

القضاة واملحامون... مواقف وطرائف

املحامي نا كسبار

{القيم التي توصل اىل القيامة الحقيقية{

بتاريخ 2 نيســان 2021، يوم الجمعة العظيمة كتب 
: نقيب املحامني يف بريوت الدكتور خلف ما يأ

»لتكــن نهاية جلجلتنــا وجلجلة وطننــا، من خالل 
تواضعنا وتعاضدنا ومحبة بعضنا لبعض، عىل مثال من 
علمنا ان هذا التواضع وهــذا التعاضد وهذه املحبة هي 

القيم التي توصلنا اىل القيامة الحقيقية«.

{ يلعن مو موتاكم {

زغرتــا، ارض العنفوان والبطولة، تــوأم إهدن االبية 
،القريبة من الوادي املقدس، كانت وال تزال تضم مواطنني 

مؤمنني إمياناً راسخاً منذ اقدم العصور.
يف العام 1961، تم افتتاح اول دور ســينام يف مدينة 
الم عن  زغرتا وكان الفيلم االول الذي يعرض يف اسبوع ا
السيد املســيح. ويف هذا املجال روى يل املحامي املرحوم 
ب  سايد فرنجية ان مشــاهد الفيلم كانت عنيفة، من 
وجلد للســيد املســيح، »ففار دم« احد املشاهدين وهو 
من قبضايات زغرتا ويدعى يوســف عبود، فوقف وشهر 
مسدسه وبدأ بأطالق النار نحو املمثلني الذي يلعبون دور 
الجالدين وهو يرصخ بلهجتــه الزغرتاوية: يلعن مو 

موتاكن. مفكرينو مروك ما عندو حدا يدافع عنو؟.

ى عند الترشيح { { س

كان الدكتور يول الطبيب الرشعي يف فرنســا يكره ان 
يستشــريه احد وهو يف ســهرة او حفلة او ندوة، وكان 
الذعاً يف اجوبته. ففي احدى الســهرات، اقرب منه احد 
املدعوين وقال له: »دكتور، منذ بضعة ايام احسن بوجع 
يف ....« فقاطعه الدكتور بول وقال له بلهجة ساخرة: »ال 

ى سبب ذلك عند الترشيح«. تهتم، س

{ كأنو...وألنو {

قرأ املحامــي طانيوس رزق عىل اكيــاس الخبز الذي 
يوزعه احد االفــران »خبز ال...بينحــب كأنو من صنع 

الرب...«
فاتصل بصاحب الفرن ولفت نظره اىل انه ال يجوز الحد 
ان يشبه   نفسه بالرب. وبالواقع، توقف الفرن عن طباعة 
هذا القول عــىل االكياس. لكن، بعد فرة، عاد يطيعه مع 

تعديل طفيف: »خبز ال... بينحب النو من صنع الرب«.
فالتقى املحامي رزق الشخص الذي يوزع هذا الخبز يف 

محل سكنه وقال له:
يا خباز ال.. نضب وال تنسب صنعك للرب.

بتحداك تصون الخبز ما يعفن  منو وينكب.

{ الريجيم واالكل {

الذين  اولئك  االملعــي مطانيوس عيــد  املحامي  ينتقد 
يأكلون وال يشــبعون وخصوصا مساء، كام ينتقد اولئك 
الذين يدعــون بأنه ليس بامكانهم اتبــاع حمية معينة 

)ريجيم(.
ويف هذا املجال يروي ان جارة قالت لجارتها:

مش عم اقدر اعمل ريجيم الن اكل الريجيم غايل الثمن.
فقالت لها:

يقطع عمرك...ليش الريجيم بدو اكل؟
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
ــة ــ ــي ــ ــان ــ ــط ــ ــري ــ ــب ــ ــع الـــــقـــــائـــــم بـــــأعـــــمـــــال الــــــســــــفــــــارة ال ــ ــ ــورات مـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ عـــــــــرض الـ

ــن والــــعــــرب ــيـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ ــن  ــ ــيـ ــ ــودعـ ــ املـ ـــــســـــارة أمــــــــــوال   : نــــــــي  و
دوالر مـــلـــيـــارات  تـــكـــلـــف   ــم  ــ ــدع ــ ال ــة  ــاسـ ــيـ وسـ  ... ــة  ــي ــم حــت ــ  ــس ــي ل

يف   املالية   وزير  كشــف  
ل   االعام ترصيــف  حكومة  

غــازي وزين  أن »احتاملية 
املودعني   ل  خســارة  أمــوا
يف   ــرب  لع ا و ني  ـ اللبنانيـ

املصارف اللبنانية،  موجودة 
بالنســبة لجميع املودعني، 
ولكنهــا ليســت حتمية«، 
مشــرياً إىل »وجود ما يزيد 
عىل 700 ألف عائلة لبنانية 
يف حاجــة إىل دعــم يف 
اقتصادية   ظل أســوأ  أزمة 
تشــهدها البالد منذ الحرب 
األهليــة التــي انتهت عام 

.»1990
 « أن  وزين  وأوضــح 

سياسة  الدعم تكلف الدولة 
اللبنانية نحو 6 مليارات دوالر أمرييك ســنوياً، 
والكهرباء،  للمحروقــات  مخصــص  نصفهــا 
خر يذهــب لدعم الــدواء والقمح  والنصــف ا
والســلة الغذائية«، مشرياً إىل أن »هذه التكلفة 
املرتفعــة أدت إىل اســتنزاف احتياطات العملة 
األجنبية يف مــرصف لبنان، التــي تقدر حالياً 
الحكومة  اتخذت  بـ16 مليار دوالر، ومن هنــا 
6 مليارات  الدعم عرب خفضه من  القرار برشيد 
إىل نحــو 3 مليــارات دوالر«، مرجعــاً إرجاء 
البدء يف عملية الرشــيد إىل »التأخري الحاصل 
للمواطنني،  التمويليــة  البطاقــات  إصدار  يف 
تتبع سياســة ترشــيد  أن  فالحكومة ال ميكن 
الدعم، ما مل يكن الرشــيد مربوطاً مع البطاقة 

التمويلية«.
البطاقات  التأخري يف إصــدار  وعلــل وزين 
مشــرياً  »اللوجســتية«،  بالرتيبات  التمويلية 
لنحو  بطاقات  إصــدار  »الحكومة  عىل  أنه  إىل 
تــم تجهيز  ألــف عائلــة، وقد   800 700 إىل 
البطاقــات لـ200 ألــف عائلة، بينــام يتطلب 
البطاقات للبقية تحضريات لوجســتية،  إصدار 
هناك  الســبب  ولهذا  البيانات،  بوضــع  تتعلق 

تأخري«.
وحول تحقيقات مــرصف لبنان التي تقودها 
رشكة التدقيق الجنايئ »ألفاريز آند مارشــيل«، 
أوضح وزين أن »هناك تطورين بهذا الخصوص، 
األول يتعلق بتســليم بقية املســتندات املطلوبة 
من الرشكة بعد قرار مجلس النواب رفع الرسية 
والثاين  وحساباته،  لبنان  مرصف  عن  املرصفية 

ن  مرتب عىل الســابق ويتعلق بقدرة املرصف ا
عىل إرســال املســتندات املطلوبة يف األسابيع 
املقبلــة، وهكذا تكــون أبواب جديــدة فتحت 
أمام رشكة التدقيــق الدولية، والعمل جار عىل 
الخصوص، ألن رفع  إعداد عقد جديد يف هــذا 
بالتوازي بني حســابات  الرسية املرصفيــة تم 
مرصف لبنان وحســابات الــوزارات واإلدارات 
واملجالــس والصناديــق، ومن هنــا فإن مهام 
املقبلة ســتكون  املرحلة  الجنايئ يف  التدقيــق 
أوســع بكثري من حرصها يف مــرصف لبنان، 
»ألفاريز«  وهذا يتطلب عقداً جديــداً مع رشكة 
أو مــع رشكات أخرى مهتمــة بعملية التدقيق 

الجنايئ«.
املالية  وزير  بإيقــاف  االتهامات  وبخصوص 
ملرشوع قانون »كابيتال كنرول« أو التحكم يف 
رؤوس األموال، أوضح وزين أن هذه »االتهامات 
ليســت يف محلها، وقال إنه هو من اقرح بعد 
رصاع مع القوى السياســية يف لبنان أن يقدم 
العملية سهلة وقتها من  تكن  القانون، ومل  هذا 
حيــث إقناع القوى، ويف النهايــة قدمته، لكن 
مــا حصل أنه يف مجلس الوزراء وقع تشــويه 
للقانون وتجــرد من مضمونــه، بحيث مل يعد 

قدمته«. الذي  القانون 
الدوالر  التفاوت الكبري يف سعر رصف  وحول 
باللرية بني املصارف والســوق الســوداء، لفت 
البدء  إطار قضية  ان »هذا يدخل يف  الوزير اىل 
لبنان«،  يف  املرصيف  النظــام  إصالح  يف  فعلياً 
مشــرياً إىل أنه »يف خطة الحكومة كان هناك 
النظام  إعــادة هيكلة  محور يتعلــق مبوضوع 

لبنــان خصوصاً  املايل يف 
لكن  املــرصيف،  القطــاع 
التــي كانت  هــذه الخطة 
وكانت  إيجابية،  انطالقتها 
دولية  مبوافقــة  تحظــى 
أوقفت يف لبنان ألســباب 
هذه  معالجة  وان  متعددة، 
املشكلة تتم أوالً بالتفاوض 
الدويل  النقد  مع صنــدوق 
يعطي  معني  برنامج  ضمن 
الدوالر  الثقــة، ألن قضية 
تتعلق  واملصــارف  والنقد 
بالثقــة، وصنــدوق النقد 

الثقة«. هذه  يعطي 
الوزيــر عــىل  وشــدد 
قضية  معالجــة  ورة  «
ميكننــا  ال  ألنــه  النقــد، 
االســتمرار يف سياســة تثبيت النقد أو نصف 
النقد كام يحصل يف املنصة أو سياســة تعويم 
النقد، إذ يجب أن يكــون هناك قرار بالتعويم أو 
املقبلة«،  املرحلة  النقد خالل  املرونة يف ســعر 
الفتاً إىل أنه »بهذه السياســات ميكننا أن نقول 
إننــا دخلنا فعلياً يف تأمني وحامية ما تبّقى من 

اللبناين«. املرصف  املودعني يف قطاع  ودائع 
وكان الوزيــر وزين اســتقبل أمــس رئيس 
الســفارة  يف  باألعــامل  والقائــم  البعثــة 
Martin Longden وتم البحث يف  الربيطانيــة 
موضوع  ســيام  ال  لبنان  يف  املاليــة  األوضاع 
التدقيق الجنــايئ والعالقات الثنائية اللبنانية - 

الربيطانية. 
بالتايل:  Longden وبعد االجتامع رّصح 

مجموعة  يف  وزين  الوزيــر  مــع  »تباحثت 
االقتصادية  والتحديات  املســائل  من  واســعة 
والحاجة  حالياً  لبنان  يواجهها  التي  الجســيمة 
امللحة إىل حل ســيا لهذه املشــاكل مبا يف 
ذلك تشــكيل حكومة جديدة. كــام تطّرقنا إىل 
مســألة الدعم والخيارات املتاحة للحكومة يف 
بالتدقيق  املتعلقة  التطــورات  وإىل  املجال،  هذا 
الساعة  وموضوع  ورياً  يعترب  الذي  الجنايئ 

الجمهورية«. رئيس  أمس  ذكره  ما  وهذا 
أكــّرر موقف  »إننــي   :Longden وأضــاف 
الذي  الجنايئ  للتدقيق  الداعــم  املتحدة  اململكة 
للتوصل إىل  املكونات األساســية  يشــكّل أحد 
حل مــع صندوق النقد الدويل ويحدث فرقاً يف 

لبنان«.

ية ا ي ين والقائ بأعامل السفارة ال و

ـــــيـــــفـــــة« و ألــــــــــــف   50 بـــــــــحـــــــــدود  يــــــــــؤمــــــــــن  أن  املـــــــــقـــــــــرر  »مــــــــــــن 
ـــلـــيـــن عــــــن مـــــوانـــــىء ــا ومـــمـــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ نـــــجـــــار نـــــاقـــــش وســــفــــيــــر أملـ
ــروت ــ ــيـ ــ ــأ بـ ــ ــ ــرف ــ ــ « مـــــــشـــــــروع إعـــــــــــــادة إعـــــــمـــــــار م »هـــــــامـــــــبـــــــور

يف  والنقل  العامة  االشــغال  وزير  اســتقبل 
حكومة ترصيف االعامل الدكتور ميشــال نجار 
، ســفري أملانيا يف  لبنان  اندريــاس كيندل عىل 
رأس وفــد أملاين ضم ممثلني عــن رشكة موان 
مدينــة  هامبور  وعدد من الــرشكات املرافقة، 
يف حضــور مدير مكتب الوزير شــكيب خوري 
واملستشــار بيار بعقليني، حيــث تم البحث يف 
إعادة إعامر  مرفأ بريوت  وضواحيه وانشاء مرفأ 
ادارته بشكل مستقل من  يتسم بالشفافية وتتم 
اجل تجارة افضــل للبنان بعد الدمار الكبري الذي 

لحق به جراء  انفجار  الرابع من آب املايض.
وأطلــع الوفد الوزيــر نجار عــىل تفاصيل 
املرشوع الذي من شأنه أن يؤمن حواىل خمسني 
ألف فرصــة عمل جديــدة للشــباب من خالل 
الذي  االســتثامرات األوروبية والعامليــة األمر 
يســهم يف إعادة إعامره وتعزيز دوره اإلقليمي 

والدويل.
نجــار اشــار اىل ان الرشكة قامــت بإعداد 
توجيهيا  متكامــل ووضعت مخططــا  مرشوع 
للمرفأ واملناطــق املحيطة به وتم عرض املخطط 

قبل  الــوزراء  رئيــس مجلس  التوجيهــي عىل 
اليوم، الفتــاً اىل طرح عدة اقراحات  اجتامعنا 
 DPOT هــو  املرشوع  املرفــأ،  وتنمية  إلعــادة 
(( والدولة      
ال تتكلف اي مبالغ مالية إلعــادة البناء وكلفته 
ترواح بني مليارين ونصــف مليار دوالر وعقد 
والحكومة  99 سنة  50 و  االستثامر يراوح بني 
ان املرشوع  الجديدة هي مــن تقرر ذلك، كــام 
ســيبدأ مبســاحة حواىل مليون و300 الف مر 
النفايات  مكب  إلستعامل  امكانية  وهناك  مربع، 
املوجود رشق املرفأ، وســيتم استثامر قسم من 
املثمرة وتحــول اىل مناطق  املرفأ غــري  ارايض 
سكنية وعقارية مصممة بشكل بيئي حديث اي 

الخراء. املباين 
القســم  انشــاء طريق رسيع بني  اىل  ولفت 
تررت  التــي  واملبــاين  بنــاؤه  ســيتم  الذي 
او   10 بني  تــرواح  املرشوع  باالنفجاروكلفــة 
15 مليون دوالر مــن دون أي أعباء عىل الدولة 
وتصبــح منطقة عقارية كبــرية متلكها الدولة 
وتعود بعائدات ســنوية للخزينة. وسيتم انشاء 

 إلســتقبال البواخر والسفن الكبرية 
وإنشاء ســكك للحديد تربط املرفأ بقاعاً وشامالً 

الداخلية. املدن  وشبكة مواصالت بني 
الوفد اقرح وجود دراسة  ان  أضاف نّجار اىل 
للنقل  ء وهيئــة وطنية  املــرا الدارة حوكمة 
ء واعداد خطة  املرا تكون مســؤولة عىل كل 
الداخلية،  املناطق  لتنميــة  ء  املرا متكاملةبني 
مشــرياً اىل ان الحكومــة الحاليــة يف مرحلة 
ترصيف أعامل وهذه القرارات ستكون للحكومة 
الجديدة، إمنا نحن نحاول كســب الوقت وتهيئة 
األمــور لهــا، متمنياً تشــكيلها قريبــاً وهكذا 
مــرشوع بحاجــة اىل قانون يجــب اقراره يف 

النواب. مجلس 
ورة أن تكون عالقة  وأكــد املجتمعون عىل 
مرفأ بريوت باملدينة هي عالقة تكامل اجتامعي 
وانســاين وبيئــي وأن يكون هنــاك تداخل ما 
بني  املرفــأ  واملدينة ليكون إحدى أســس منوها 
وإزدهارهــا كام هي حــال مدينــة هامبور 
األملانية مع مينائهــا وليس مجرد معلم أو مركز 

املدينة. تجاري منعزل عن 

ــع ــ يـ ــو ــ ــتـ ــ الـ فـــــــي  مـــــــــــة  أ بـــــــل  ــن  ــ ــزيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ مـــــــــــادة  فـــــــي  ــ  ــ ــقـ ــ نـ ال   : الـــــبـــــركـــــ 
أوضح عضو نقابة اصحاب املحطات جورج الربكس يف حديث 

اىل »الوكالة الوطنية لالعالم« أجرته معه الزميلة أميمة شمس 

الدين، أن »الكثري من محطات الوقود يف بريوت واالطراف رفعت 

خراطيمها لعدم توافر املحروقات لديها، بسبب تأخر مرصف لبنان 

عن تسديد فواتري اعتامدات البواخر والرشكات املستوردة منذ مدة«.

وقال : »بعض املحطات تعمل بشكل طبيعي الن الرشكات التي 

تسلمها املحروقات وصلت بواخرها، فيام رشكات اخرى مل تصل 

البواخر التابعة لها. كام هنــاك رشكات لديها بواخر ما زالت يف 

عرض البحر منذ أكرث من اسبوع الن مرصف لبنان اعطى موافقة 

مسبقة لها وتم فتح اعتامدات امنا مل تسدد قيمة البضائع رغم ان 

الرشكات املستوردة لهذه البواخر دفعت مثنها كامال اىل مرصف 

لبنان 90 باللرية اللبنانية و 10 بالدوالر. إن مرصف لبنان يتأخر 

بالدفع للمورد االجنبي، وهذا يحول دون متكن البواخر من تفريغ 

حمولتها وبالتايل نفاد مخزون بعض الرشكات«.

ن الربكس اىل أن »هذه املشكلة يف طريقها اىل الحل ألن  وط

مرصف لبنان سدد باالمس جزءا من الفواتري التابعة لبواخر فرغت 

حمولتها«، آمال »تســديد فواتري البواخر التي ما زالت يف عرض 

البحر بني اليوم والغد بغية تزويد املحطات باملحروقات«.

وسأل: »ملاذا ال يســدد مرصف لبنان الفواتري رغم إعالنه 

ان االحتياطــي لديه والبالغ 800 مليــون دوالر، يكفي حتى 

أواخر أيار املقبــل؟«. ونفى »إقدام أصحــاب املحطات عىل 

إقفال محطاتهــم بانتظار صدور جدول االســعار بدليل ان 

الجدول صدر اليوم«، موضحا انهم »يعانون كباقي الشــعب 

اللبناين وليس يف اســتطاعتهم االســتمرار عىل هذا النحو 

وقد يضطــرون للتصعيد«، الفتا اىل ان »الكلفة التشــغيلية 

للمحطات هي بالدوالر«. ودعــا املواطنني اىل »عدم التهافت 

عىل املحطات منعا لتفاقم االزمة فاملخزون املتوافر فيها كاف 

لتلبية حاجات اكرب عدد مــن املواطنني«، مؤكدا ان »ال نقص 

يف مادة البنزين بل أزمة يف التوزيع«.

أكــد ممثل موزعي  املحروقات  فادي أبو شــقرا يف حديث 

إذاعــي ان »ال أزمــة محروقات بل هنــاك عملية تقنني يف 

توزيعها«، مشــددا عىل ان »مادة  البنزين  متوافرة لكن هناك 

ضغطــاً عىل املحطات التي ال تتســلم كميات كبرية يف هذه 

الفرة«. وشــدد عىل ان »اتصاالت تحصل لتأمني كمية اكرب 

يف االيــام املقبلة«. وأعلن ان البنزين من نوع 98 اوكتان بات 

شبه مفقود يف االسواق اللبنانية.

مجحف رمــضــان  فــي  التجول  ر  ح األســمــر: 
ــات الــســيــاحــيــة والــعــمــال ــؤســس فــي حــق امل

ــق الـــتـــحـــركـــات ــب ــس االتــــحــــاد الـــعـــمـــالـــي ي
ــاءات واالتـــــصـــــاالت ــ ــق ــ ــل ــ ــال ــ الـــوطـــنـــيـــة ب

  أوضح رئيس االتحاد العاميل العام بشارة 
ا اىل جانب  األســمر أن »االتحاد وقــف دا
الهيئات املعنية يف  التي اتخذتها  التدابري  كل 
مكافحة جائحة »كورونا« مع أن الكثري من 
العامل واملوظفني دفعوا مثنا غاليا جراء ذلك 
ومعهم أصحاب بعض القطاعات االقتصادية، 

ال سّيام السياحية«.
وأضاف يف ترصيح »لكــن، إصدار لجنة 
أمس  الوقائية  التدابري واإلجــراءات  متابعة 
اتباعها  الواجــب  التدابري  قرارا بخصــوص 
املبارك والقايض بفرض  خالل شهر رمضان 
حظر التجول خالل هذا الشــهر الكريم من 
السابعة وحتى الخامســة فجرا يف توقيت 
يتطابق متاما مع حلول ساعة اإلفطار، إمنا 
هو قرار مجحف ليس فقط يف حق أصحاب 
التي  املطاعم  سّيام  ال  السياحية،  املؤسسات 
عانت خالل قرابة سنتني من التدهور املريع 
بسبب اإلقفال الكيل أو الجزيئ، بل أساسا يف 
حق عامل هذا القطاع الذي بات أكرث من 90 

منهم خارج العمل«.
املنطق  يجايف  القرار  »هذا  األسمر  وأردف 
واألصول والتدابــري املوضوعية، فاالكتظاظ 
يف مراكز السوبرماركت أو األفران الذي نراه 
عىل شاشــات التلفزة والفلتان العلني الذي 
تشهده بعض املناطق والشواطىء أو الدوائر 
الرســمية، أخطر بكثري مــن تجمع أقل من 
30 يف مطعــم مع احرام التباعد واألصول 

املفروضة«.

وختم »نطالــب يف االتحــاد بإلغاء هذا 
التجول  حظر  ليصبــح  وتعديله  فورا  القرار 
من الثانية عرشة ليال بدال من السابعة، ليس 
حفاظاً عىل هذا القطاع املطعمي والسياحي 
واالقتصــادي فقط بل أوال وأخــريا حفاظاً 
عىل ما تبقى مــن وظائف وعمل لعامل هذا 
القطاع. وهذا املطلب برســم جميع الوزراء 
املعنيني من ســياحة وداخلية واقتصاد، بل 
برسم لجنة مكافحة »كورونا« والحكومة«.

{ نقابات موظفي املطاعم {

وجــه إتحــاد نقابات موظفــي املطاعم 
برئاسة  لبنان  يف  واللهو  والتغذية  والفنادق 
 النقيــب جوزيف الحداد رســالة جاء فيها:

»بعــد مــرور ســنة ونصف عــىل الحالة 
اإلقتصادية الصعبة وجائحة كورونا، ها هو 
القطاع الســياحي يلف أنفاسه األخرية، لذا 
وبالتنســيق مع اإلتحاد العاميل العام نحث 
لجنة كورونا عىل تعديل قراراتها بخصوص 
القطاع السياحي وخاصة يف شهر رمضان، 
وذلك بســاعات العمل لتشــمل اإلفطار مع 
املئوية للسعة، وذلك ألنه  بالنســب  اإللتزام 
مل يعــوض يف كل الفرة عــىل العامل وال 
عىل املؤسســات والراتب ما زال عىل ســعر 
رصف 1500 مام أطــاح عائالتهم من دون 
 أي حامية إجتامعيــة أو بطاقة متوينية«.

»كل الشــكر واإلحرام لعملكم وإلحســاس 
باملسؤولية امللقاة عىل عاتقكم«.

التنفيذي  املجلــس  مكتب  هيئــة  عقدت 
لالتحــاد العاميل العام اجتامعــاً يف إطار 
اجتامعاتها املفتوحة برئاسة بشارة األسمر. 
وبعد مناقشة جدول األعامل صدر عن الهيئة 

: البيان ا
أوالً: عــىل الرغم من مطالبة ومناشــدة 
بهيئاته كافة، ومن  العــام  العاميل  االتحاد 
واالجتامعية  السياســية  األطــراف  جميع 
واالقتصادية يف لبنان، وكذلك عىل الرغم من 
املبادرات املختلفــة املحلية منها والخارجية 
لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تبدأ بوضع حّد 
لالنهيار املتسارع يف مختلف نواحي الحياة، 
كل ذلك مل يلق آذانــاً صاغية لدى من بيدهم 
األمر وال يزال االختالف عىل حصة من هنا أو 
هناك مينع تشكيل الحكومة العتيدة يف ظل 
مخاطر انتشــار الفو واملخاطر األمنية 
التي بدأت تلوح بوادرها يف الشوارع واملحال 
الف  التجارية وتوســعت حــاالت الرصف 
جديــدة من العامل واملوظفــني يف مختلف 
القطاعــات وعّمت الجرمية عــىل أنواعها 

جميع املناطق.

وبقي الوعد برشــيد الدعم لوصوله إىل 
أصحابه وإنشــاء البطاقــة التمويلية وعداً 
ال أفق لتنفيــذه ولو كإبرة مخــّدر يف هذه 

الظروف القاسية.
التنفيذي  املجلس  ثانياً:  إّن هيئة مكتــب 
لالتحاد العاميل العام وانطالقاً من مقررات 
وتوصيات اجتــامع املجلس التنفيذي املنعقد 
يف 3 نيســان املــايض 2021 والذي فّوض 
بإجراء  كامالً وشامالً  املكتب تفويضاً  هيئة 
القوى  كافــة  مع  واالتصاالت  املشــاورات 
واجتامعية  واقتصادية  نقابية  من  املتررة 
اب وطني متدّرج وعىل  للعمل عىل تنفيذ إ

مراحل ليوم أو أكرث.
فإّن هيئة املكتب بدأت فوراً بإجراء اللقاءات 
واالتصاالت مع كافة الجهات املعنية تحضرياً 
الهيئة  الكربى، وإّن  الوطنية  الخطوات  لهذه 
وفور انجاز عملية التحضري سوف تعلن بناًء 
عىل قرار املجلــس التنفيذي الخطة الزمنية 
والعملية والتعبويــة إلطالق هذه التحركات 
األرايض  كافــة  عــىل  نجاحها  وضــامن 

اللبنانية«.

سكان تسدد لحود : قروض »املؤسسة العامة ل
القانون بحسب  جائز  املسبق  والتسديد  بالليرة 

أكــد رئيس مجلــس االدارة، مدير عام » 
املؤسســة العامة لإلســكان »  روين لحود 
، عدم وجود أي مانع من التســديد املسبق 
قروضهم السكنية للمؤسسة عرب  املصارف  
التجارية، خصوصا بعد أن يكون قد تجاوز 
الشــخص الســنوات الـ 4 عــىل حصوله 
للقرض، وأن يكون قد ســدد فرق التسجيل 
إىل  ر  وأشا املالية،  والطوابع  وفكه  والرهن 
أنه بعد األربع الســنوات يكون له الحق يف 

أن يسدد دون دفع التسجيل.
إذاعي، إىل  وأوضح لحــود يف حديــث 
وجــود نحو 5  آالف طلب منــذ بداية رأس 
الســنة ولغاية اليــوم، 2000 منها انتهوا 
وبقــي 3000 طلــب، وقال، إنــه »نتيجة 
عمدنا  »كورونا«،  بســبب  املواطنني  ضغط 

اىل تنظيمهــا عن طريق اعتــامد  آلية  أخذ 
سة  املؤس ب االتصال  عرب  املســبقة  املواعيد 

القروض«. لتسديد 
العامة  »املؤسســة  مدير عــام  وأشــار 
لإلســكان«، إىل أن »القرض يؤخذ بالتعاون 
مع املصارف، وأفضــل حل هو توجه املواطن 
اىل املرصف لتســديد القرض، والتوجه الحقاً 
الذمة وجداول  براءة  املؤسسة مصطحبا  إىل 
الفوائد املدفوعة اىل املرصف من قبل املؤسسة، 

أو أن يرك املرصف القيام بهذه العملية.
وأكــد أن كل القــروض تســدد باللرية 
اللبنانيــة، اما بالنســبة اىل املتعرثين عن 
القروض  جدولة  املصــارف  تحاول  الدفع، 
املتعــرثة مــع املواطن بالرغم مــن انتهاء 

املهل. قانون متديد 

ــة« ــ ــي ــ ــم ــ ــن ــ ــت ــ إطــــــــــــاق »الـــــــــصـــــــــرف الــــــصــــــنــــــاعــــــي« املـــــــــمـــــــــول مــــــــن »وكـــــــــالـــــــــة ال
املـــــــشـــــــروع مـــــــــن  االفــــــــــــــــــــادة  نـــــــطـــــــاق  تــــــوســــــيــــــع  ــى  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ نـ  : الـــــجـــــمـــــيـــــل 

أطلق برنامج دعم املجتمع املحيّل CSP املموّل من الوكالة األمريكية 

الدولية )USAID( وبالتشــارك مع جمعية الصناعيني  للتنمية 

اللبنانيني، مرشوع »معالجة مياه الرصف الصناعي« ضمن حفل 

150  دوالر أمرييك من  إلكروين حيث تم إعالن دعم قــدره 000

خالل الجمعية لتعزيز معالجة مياه الرصف الصناعي والحّد من 

التلوث. بدورها ستقدم جمعية الصناعيني اللبنانيني دعامً مالياً 

وتقنياً لسبع رشكات ضمن قطاع األغذية الزراعية من أجل اعتامد 

حلول تقنية منخفضة التكلفة للحّد مــن مياه الرصف الناتجة 

تها إلنتاج املخلالت والطحينة والحالوة وزيت الزيتون.  عن منش

وستساهم أيضاً جمعية الصناعيني مببلغ 20 ألف دوالر أمرييك 

.USAID  لدعم املبادرة باالضافة إىل متويل

وقد أقيمت هذه الرشكة سابقاً بني USAID وجمعية الصناعيني 

اللبنانيني ضمن مرشوع لتحفيز تسعة مصانع رخام وغرانيت 

للمحافظة عىل املياه والحّد من التلوث. فإن جمعية الصناعيني 

ضمن رشكاء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل مدى السنوات 

العرش املاضية يف لبنان يف إطار دعم الوكالة لقطاع املياه الذي 

يزيد عن 100 مليون دوالر. وحر الحفل الســفرية األمريكية 

يف لبنان دورويث س. شــيا، ومديرة الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية يف لبنان ماري إيلني ديفيت، ورئيس جمعية الصناعيني 

اللبنانيني الدكتور فادي الجميل، ومدير عام جمعية الصناعيني 

اللبنانيني طالل حجازي، ومدير برنامج دعم املجتمع املحيّل ريت 

غوريان. كام حر الحفل مسؤولون من الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية وممثلون عن جمعية الصناعيني اللبنانيني وغرف التجارة 

والصناعة والزراعة يف لبنان وعدد من الصناعيني واالعالميني.

وشكر رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية عىل رشاكتها يف دعم قطاعات الصناعة اللبنانية 

لالمتثال للمعايري البيئية وقال: »نتطلع لتوسيع نطاق هذه الفوائد 

وضم صناعات أخرى يف قطاع األغذيــة الزراعية، والقطاعات 

األخرى ضمن الجمعية. كام نأمل يف أن نتمكن من رسم خطة 

رئيسية ال تقترص عىل مشاريع بيئية، بل تدعم لبنان يف حامية 

هويته والنطاق الجغرايف ملنتوجاته التقليدية وتعزيز صادراته إىل 

الواليات املتحدة. ونتطلع أيضاً إىل جذب املستثمرين األمريكيني إىل 

عامل من الفرص واملشاريع املشركة مع الصناعيني اللبنانيني«.

وقالت شيا من جهتها: هذا التدخل هو جزء من رشاكة طويلة 

األمد بني الواليات املتحدة ولبنان توفر أكرث من 100 مليون دوالر 

للحفاظ عىل مصادر موثوقة ومستدامة للمياه ... شكرًا بالنيابة 

عن الشعب األمرييك عىل الرشاكة مع الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية حيث نقوم جميًعا بدورنــا يف الحفاظ عىل بيئة لبنان 

والعيش الكريم ملواطنيه .

دعوة لحضور جمعية عمومية سنوية 
لرشكة كهرباء البارد ش.م.ل

سجل التجاري رقم 5690 بريوت

بناء عىل قرار مجلس االدارة جلسة رقم 2021/1
يدعو رئيس مجلــس االدارة ومدير عام رشكة كهرباء 
البارد ش.م.ل املساهمني الكرام لجمعية عمومية عادية 
تعقد نهــار الجمعة املوافق فيه 2021/4/30 الســاعة 
الواحدة ظهرا يف مكاتب الرشكة املوقتة الكائنة يف سن 

الفيل – سنر جدكو – ط8.
وذلك ملناقشة جدول االعامل التايل:

1- االستامع اىل تقريري مجلس االدارة العام والخاص.
2- االستامع اىل تقريري مفوض املراقبة.

3- مناقشــة ميزانية 2019 وحســاباتها واملصادقة 
عليها.

4- ابراء ذمة رئيس مجلس االدارة واعضاء املجلس عن 
اعاملهم للعام 2019، 2018.

5- عرض نتيجة مناقشــة موضوع عقارات الرشكة 
التي متت يف مجلس االدارة.

6- عرض نتيجة مناقشــة موضوع وتوزيع جزء من 
مؤونة رأس املال.

7- التأكيــد عىل اعتــامد تعرفــة 60 ل.ل  ك.و.س 
واملوافقة عليها.

8- مناقشة التطورات يف موضوع مدة االمتياز.
9- تعيني مفوض مراقبة لعام 2020 وتحديد اتعابه.

10- منح الراخيص املنصوص عليها يف املادتني 158 
– 159 تجارة من القانون اللبناين.

11- امور اخرى مختلفة.
مالحظة: وانه يف حال عدم انعقاد الجمعية او اكتامل 
نصابها ترجأ حكام اىل يــوم االثنني 10 ايار 2021، واال 
يف حال التعذر ايضا ترجأ حكام اىل يوم الخميس 20 ايار 
2021، وايضا يف حال التعذر ترجأ حكام اىل يوم الجمعة 

الواقع يف 28 ايار 2021.
رئيس مجلس االدارة – املدير العام

اييل باسيل
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ون« ضـــــد العقوبات فنزويا : ســـــنفو فـــــي »املارا
أكــد وزير الخارجيــة الفنزوييل خورخي 

أريــازا، أن بالده ســتفوز بـ«املاراثون« ضد 

العقوبــات األمريكية التي تهدف إىل اإلطاحة 

بالرئيس نيكوالس مادورو من السلطة.

وأعــرب أريازا عن أمله يف تطبيع العالقات 

مع الواليات املتحدة وأوروبا، مشــددا عىل أن 

بــالده »تتعلم كيف تعيش وتتجاوز العقوبات 

وتحبطهــا وتلتــف عليهــا« وإن كانت هذه 

ار كبرية«. اإلجراءات قد »تسببت بأ

وأشار إىل أن العديد من األصول الفنزويلية 

يف الخارج مجمدة وأن بالده التي تصدر معظم 

ن  نفطهــا إىل الواليات املتحدة يجب أن تجد ا

زبائن آخرين بعضهم يجب أن يظل رسيا حتى 

ال يتعرض لعقوبات أمريكية.

وقــال إن »الفائــت يف الربــح ميكن أن يصل 

إىل مئتــي مليــار دوالر وحتى هــذا الرقم بعيد 

عــن الواقع... إنهم يطاردون ســفننا، لذلك علينا 

اســتخدام تكتيكات غــري نظامية وخوض حرب 

عصابات يف البحر لنقل نفطنا لهؤالء املشرين«.

واتهم أريازا الواليــات املتحدة بأنها أرادت 

ا »وضع يدها عــىل الرثوة الفنزويلية«،  دا

مضيفا: »اختاروا )الواليــات املتحدة بقيادة 

الرئيس جو بايدن( اإلبقاء عىل هذا املوقف غري 

العقــالين.. مل يكن هناك اتصال أو رد إيجايب 

عىل اليد املمدودة للرئيس )نيكوالس مادورو( 

لكننا نالح درجة أقل من العدوانية«.

ــر ســـفـــنـــاً لـــلـــبـــحـــر األســــــود ــ ــحـ ــ ــا تـ ــ ــيـ ــ روسـ
ــا ــ ــي ــ ــران ــ ــي أوك ــ ــر فـ ــ ــوت ــ ــت ــ ــع ال ــ ــن مـ ــ ــزام ــ ــت ــ ــال ــ ب

ــصــر  ــت ــق ــن ي ــ ــي ــ ــي ــ ــرك ــ ــي ــ ــــــداد: وجـــــــــود األم بــــــ
ــى االســــــــتــــــــشــــــــارة والـــــــتـــــــدريـــــــب ــ ــ ــل ــ ــ ع

يشــهد امللف األوكراين تطورات متسارعة، 
حيث نقلــت وكالة »إنرفاكس« الروســية 
لألنبــاء عن وزارة الدفــاع قولها، إنها حركت 
أكرث من عرش ســفن تابعة للبحرية من بينها 
سفن إنزال، من بحر قزوين إىل البحر األسود، 

للمشاركة يف تدريبات.
وعرّبت دول غربية وأوكرانيا عن القلق من 
تعزيزات عســكرية روسية قرب أوكرانيا، يف 
حني قالت موسكو إن قواتها ستظل باملنطقة 
ورة لذلك، وإنها ال تشــكل أي  ما دامت ترى 

تهديد.
ويف كييــف، توجــه الرئيــس األوكراين 
فولودميري زيلينســ إىل خط الجبهة يف 
النــزاع مع املوالني لروســيا يف رشق البالد، 
أمس، عىل خلفية تصاعد االشتباكات وتجدد 

التوتر مع روسيا.
وقالت الرئاســة يف بيان إن »رئيس الدولة 
ســيتفقد املواقع التي انتهك فيها نظام وقف 
إطالق النار بشــكل منهجي مؤخرا، وقتل أو 

جرح فيها جنود أوكرانيون«.
وكانت كييف قد كشــفت عن تخوفها من 
التعزيزات العســكرية الروسية قرب الحدود، 
وبسبب تزايد العنف عىل امتداد الخط الفاصل 
بني القوات األوكرانية ومدعومني من روسيا 

يف منطقة دونباس األوكرانية.
ويف موسكو اتهم الرئيس الرو فالدميري 
بوتن أوكرانيا يف اتصال هاتفي مع املستشارة 

األملانية أنغيال مريكل بالقيام بتحرك استفزازي 
يف رشق أوكرانيــا، ووصفه بأنه يؤجج التوتر 

باملنطقة.
وقال مكتب مريكل يف بيان، إن املستشــارة 
األملانية حّضت الرئيس الرو عىل تقليص 

حشد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا.
وأوضــح البيــان »كان أحــد موضوعات 
محادثتهــام، من بني أمور أخــرى، الوجود 
العســكري الرو املتزايد بالقرب من رشق 
أوكرانيــا«، مضيفا أن »املستشــارة دعت إىل 
خفض هــذه التعزيزات العســكرية لتهدئة 

التوتر«.

{ اتهامات متبادلة {

وتتهــم أوكرانيا االنفصاليــني الذين تعترب 
أن موسكو تدعمهم رغم نفي الكرملني لذلك، 
بتصعيد االشتباكات املسلحة منذ بداية العام، 
كام تتهم روســيا بحشــد قواتها عىل طول 
الحدود األوكرانية وشــبه جزيرة القرم التي 

ضمتها موسكو.
من جهتهم يحّمل الــروس واالنفصاليون 
كييف املسؤولية عن زيادة الحوادث املسلحة.

ويأ هــذا التوتر املتجــدد بعد وقف غري 
مســبوق إلطالق النار تم احرامه عىل نطاق 
واســع طوال النصف الثاين من 2020، ويثري 
املخاوف من تصاعد هذا النزاع الذي أودى بحياة 

نحو 13 ألف شخص منذ 2014.

باســم  املتحــدث  أعلــن 
العراقيــة  الخارجيــة  وزارة 
أحمــد الصحــاف، أن وجــود 
القوات األمريكيــة بعد الحوار 
االســراتيجي الــذي جــرى 
اليــوم بني بغداد وواشــنطن 
االستشارة  عىل  يقترص  أصبح 

والتدريب.
وقال مفــاوض عراقي ملوقع 
»ميــدل ايســت آي« إّن العراق 
والواليات املتحــدة اتفقا، اليوم 
األربعــاء، عىل ســحب جميع 

القوات املقاتلة األجنبية العاملة تحت مظلة التحالف 
العســكري بقيادة الواليات املتحدة وفقاً للجداول 

الزمنية التي سيتم تحديدها الحقاً بني الطرفني.
وذكر املفــاوض أّن »الجانبني اتفقا أيضاً عىل 
تغيري وصف دور التحالف واقتصاره عىل املشورة 
والتدريــب والدعم«. كام أوضــح املفاوض، الذي 
شــارك يف الحوار األمرييك العراقي: »لقد أحرزنا 
تقدمــاً كبرياً خالل جولــة املحادثات اليوم عىل 

الجبهة األمنية«.
وتابع: »ســيتم االتفاق عىل الجــداول الزمنية 
لالنسحاب يف وقت الحق من خالل اللجان العسكرية 
الفنية التي سيتم تشكيلها من كال الجانبني لتحديد 

املهلة املطلوبة«.
وجاء يف بيان مشرك تأكيد البلدين عىل »أهمية 
العالقــات الثنائية القوية التــي تعود بالنفع عىل 
الشــعبني العراقي واألمرييك«. وتناولت النقاشات 
وفق البيــان »قضايا األمن ومكافحــة اإلرهاب، 
واالقتصاد والطاقة والبيئة، والقضايا السياســية، 
والعالقات الثقافية«، كام شارك يف الحوار ممثلون 

عن حكومة إقليم كردستان.
وذكر البيان أّن »العراق والواليات املتحدة يدركان 

الصعوبات التي تسبب بها فريوس كورونا وتباطؤ 
االقتصاد العاملي«، وأعادا التأكيد »عىل رشاكتهام 

االقتصادية القوية«.
وأعربت الواليات املتحــدة عن دعمها للجهود 
التــي بذلها العراق »إلصالح قطاع الطاقة من أجل 
توفري طاقــة كهربائية رخيصة بانقطاعات أقل 

للمواطنني«، وفقاً للبيان.
ويف ســياق متصل، أعلن اللواء يحيي رســول 
املتحــدث باســم القائد العام للقوات املســلحة 
العراقية تشكيل لجنة فنية مع الجانب األمرييك 
لتنفيذ مخرجات الحوار االسراتيجي يف الجانبني 

األمني والعسكري.
وقال رسول يف تغريدات بحسابه الرسمي عىل 
توير: »عىل ضوء مخرجات الجولة الثالثة من الحوار 
االسراتيجي بني جمهورية العراق والواليات املتحدة 
األمريكية، وجه القائد العام للقوات املسلحة رئيس 
مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ، بتشكيل 
لجنة فنية برئاسة السيد رئيس أركان الجيش لعقد 

محادثات فنية مع الجانب األمرييك«.
وأضاف رسول أن تشكيل اللجنة يهدف إىل »إقرار 
ليات والتوقيتات املتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار  ا

االسراتيجي يف الجانبني األمني والعسكري«.

ــه الــشــامــلــة ــحــرب ــاو ب ــي : تـــرامـــب تـــجـ ـــانـ روح
ــن ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ كــــــــــل  إيـــــــــــــــــــران  ضــــــــــد   

النهضة بــشــأن ســد  مــبــادرة  قــدمــنــا   : ــرهــان  ــب ال
فـــــريـــــقـــــيـــــة لـــــــدعـــــــم الــــــــوســــــــاطــــــــة ا

طـــــوات اميركية الفـــــروف : ســـــنرد علـــــى أي 

أعرب الرئيس اإليراين حسن 
روحــاين، عن اعتقــاده بأن 
العقوبات األمريكية عىل إيران 
»لــن تطال قطاعــي الصحة 

والعالج«.
وأضاف خالل مراسم افتتاح 
5 مشــاريع وطنية يف مجال 
العلــوم املعرفيــة أمس، عرب 
تقنية الفيديو كونفرانس، أنه 
»من يفرض العقوبات الجائرة 
يف العــامل، يســتثون عادة، 
قطاعــات األدويــة واألغذية 
واالحتياجات الرورية، إال أن 

الرئيس األمرييك الســابق دونالد ترامب، تجاوز 
كل الجالدين وشــن حرباً شــاملة ضد الشعب 

اإليراين«.
روحاين اعترب أن ترامب »أشعل حرباً شاملة 
ضّد الشعب اإليراين، مستخدماً جميع األسلحة 
املحرمة دولياً، الكياموية والجرثومية والنووية 

وتطال املناطق السكنية وغريها«.
سياسة الضغوط ضد إيران فشلت

وأشار الرئيس اإليراين إىل أن أمريكا، وبالرغم 
من معاناتها من فريوس كورونا، وأنها من الدول 
األكــرث ترراً من تف الوبــاء، »مل تلغ هذه 
اإلدارة الطاغية، التــي تخرق القانون، وتفرض 
العقوبات يف ظل انتشار الجائحة، حتى أنها مل 
تقدم أي تسهيالت لرشاء األدوية، فواجهنا الكثري 
من املشاكل يف هذا املجال«، موضحاً أنه »واجهنا 
املشــاكل لرشاء لقــاح كوفاكــس، واألرصدة 

اإليرانية املودعة يف املصــارف األجنبية، باتت 

مجمدة بفعل العقوبات األمريكية«.

روحــاين رأى أن اإلدارة األمريكيــة الحالية 

»اعرفت بالخطأ الذي ارتكبه ترامب، وأن العامل 

بأرسه اعرف بفشل هذه السياسة بشكل كامل، 

والتي كانت تســتهدف النظــام اإليراين وكانت 

تهدف اىل إضعاف إيران اقتصادياً«.

{تحقيق االكتفاء الذا اإليراين{

من جهة أخرى، تطرق روحاين إىل تحقيق إيران 

االكتفــاء الذا يف مجايل العلم والتكنولوجيا. 

الفتاً إىل تدشني »الكثري من املشاريع يف مجايل 

العلــم والتكنولوجيا، والتي جعلتنا يف غنى عن 

استرياد الكثري من السلع«.

كام أشار إىل إنتاج اللقاحات  البالد، وقال 

إن إيــران »يف طليعة الدول املنتجة للقاحات يف 

غرب آسيا مبا فيه لقاح اإلنفلونزا«.

قال رئيس مجلس الســيادة الســوداين عبد 
الفتاح الربهان إن بــالده قدمت مبادرة لتدعيم 
الوســاطة األفريقية وتقريــب وجهات النظر 

بشأن سد النهضة.
وأضاف الربهان يف مؤمتر صحفي بالدوحة 
أن الســلطات يف الخرطوم تريد عودة السودان 
إىل الخارطة العاملية وحشد الدعم الالزم ملؤمتر 

باريس.
من جهته قــال وزير الري املرصي إن إثيوبيا 
رفضت كل الحلول يف كينشاســا بشــأن ســد 
النهضة، مؤكدا أن مرص والسودان »أظهرا مرونة 

كبرية«.
وأضاف الوزير املرصي يف ترصيحات صحفية 
أن محادثات كينشاسا مل تحقق أي تقدم ومل يتم 
التوصل إىل أي اتفاق بشأن استئناف املفاوضات.
وقال إن إثيوبيــا رفضت العودة للمفاوضات 
مام سيعقد أزمة السد ويزيد أزمة االحتقان يف 

املنطقة.

{ التعبئة الثانية {
ويف وقت سابق أكد وزير املياه والري اإلثيويب 
ســيلي بقيل إن التعبئة الثانية لسد النهضة 
ســتتم يف موعدها، متهام مرص والســودان 
بتقويض املفاوضات، يف حــني أكدت القاهرة 
والخرطوم حقهام يف اتخاذ كافة الخيارات، وذلك 
بعد فشــل أحدث جوالت التفاوض بني األطراف 
الثالثــة يف عاصمــة الكونغــو الدميقراطية 

كينشاسا.
وقال بقيل إن التعبئة ســتتم يف موعدها 
املحــدد يف متوز القادم، رافضا ما ســامها 
محاولة مرص والسودان لتقويض املفاوضات 
التي يرعاها االتحاد األفريقي بخصوص ســد 
النهضة، التي جرت يف كينشاسا، مؤكدا موقف 

بالده بأن تكون قيادة التفاوض أفريقية.
وأوضــح بقيل أن هناك محاولة أخرى لطرح 
قضية توسعة دور املراقبني، مشريا إىل أن مرص 
والســودان طلبتا اســتبعاد جنوب أفريقيا من 
الوســاطة األفريقية، وهذه تعد إهانة لالتحاد 
األفريقي واألفارقة، عىل حد تعبريه، مشددا عىل 

أن دور املراقبني يفرض أن يســتمر يف املراقبة 
فقط.

كام أكد الوزير اإلثيويب أن بالده متمســكة 
مببدأ االســتخدام العــادل ملياه النيــل وتبادل 
املعلومات والبيانات يف عملية امللء لدول املصب 
والتعــاون الكامــل، مطالبا يف الوقت نفســه 

باستكامل املفاوضات.

{ تحذير مرصي {
من جانبه، حــذر الرئيس املرصي عبد الفتاح 
السييس إثيوبيا من املساس مبياه مرص، مؤكدا 
أن كل الخيــارات مفتوحة أمام بالده، كام أعلن 
الســييس وجود تنســيق بني مرص والسودان 

للتحرك والتنسيق بشأن ملف سد النهضة.
وحــذر رئيس الــوزراء الســوداين عبد الله 
حمدوك مام سامها املخاطر الكبرية التي يشكلها 
سد النهضة عىل بالده، مقارنة بإثيوبيا ومرص 

يف حال حدوث مشاكل فنية.
وقــال حمدوك - يف لقاء تلفزيوين -  إنه يف 
حــال عدم التوصل إىل توافق حول ملء الســد 
وتشــغيله بني األطراف الثالثــة، وفق القانون 
الدويل، فإن الســد ســيظل مصدر تهديد كبري 

للسودان.
كــام أكد وزير الري الســوداين يارس عباس 
أن كل الخيــارات مفتوحة أمام الخرطوم وفقا 
للقانون الدويل للتعامل مع أزمة ســد النهضة. 
وشدد عباس عىل أن عدم التوصل إىل اتفاق عادل 
بشأن سد النهضة يهدد األمن والسلم اإلقليميني.
وكانت أحدث جوالت التفاوض بشــأن ســد 
النهضة انتهت بالفشل يف تحقيق أي تقدم، بعد 
4 أيــام من االجتامعــات املتواصلة التي عقدت 
يف كينشاسا، وهي الجولة التي وصفتها مرص 

بالفرصة األخرية.
وســارعت األطراف الثالثة )مرص والسودان 
وإثيوبيا( إىل تبادل االتهامات بشــأن املسؤولية 

عن فشل الجولة الجديدة من املفاوضات.

أكد وزير الخارجية الرو ســريغي الفروف 
أن بالده »ســرد عىل أي خطوات غري ودية« من 
الواليــات املتحدة.  وقال الفروف خالل اجتامعه 
مع نظريه الكازاخستاين يف نور سلطان تعليقاً 
عىل طرد دبلوماســيني روس، »هذا من الصعب 
د عىل أي خطوات غري ودية،  التعليق عليه. ســ
ن مل أر أي خطوات محددة،  وهــذا بديهي. حتى ا

مل يتم اإلعالن عن أي يشء«.
وأضاف أنه قرأ »تقارير تفيد بأن اإلدارة أكملت 
مراجعة اإلجراءات العدائية لروسيا«، وأضاف أنه 
»بطريقــة ما أنجزوا عملهم برسعة كبرية، ألنه 
عادة ما نتهــم بعدد من األخطاء، التي ال ميكنك 
معالجتها يف غضون أسبوعني أو حتى شهرين«، 
الفتاً إىل أن واشــنطن »قــررت معاقبتنا، عىل 

األرجح بأشكال أخرى كام سمعت«.
وتابع الفروف قائالً إن »روســيا عىل علم بأن 
الواليــات املتحدة طلبت مــن الحلفاء رساً نقل 
بيانات الرحالت إليهم بعد إعالن انســحابها من 

معاهدة األجواء املفتوحة«.
وأشار إىل أنه »عىل ما يبدو، ونظراً لحقيقة أن 
الواليات املتحدة مل تعد تشارك يف معاهدة السامء 
املفتوحة، فقد تم تحرير األيدي واملوظفني، وهم 
يعينــون ممثالً خاصاً إلنهــاء خط أنابيب الغاز 

نورث سريم 2 »، معترباً عمل املمثل الخاص هو 
»تهديد الجميع. حسناً، فهذه هي الدبلوماسية«.
الفروف أضــاف أن »هذا النهج لواشــنطن، 
يتعرض النتقادات يف الواليات املتحدة نفسها«، 
موضحاً عىل ســبيل املثــال، أن منظمة املجلس 
األطلــيس غري الحكومية »تنــرش بالفعل مواداً 
تنتقد فيها املســار املسدود للواليات املتحدة فيام 

يتعلق بروسيا«.
ورأى أن نهج واشــنطن تجاه موســكو هو 
»طريق مســدود أو رمبا غبي، ال يأ بأي نتيجة 
من حيــث األهداف التي تم اإلعــالن عنها، عند 
تطبيــق العقوبات«، معتــرباً أن هذه اإلجراءات 
ء واحد فقــط، أنه علينا االعتامد  »تقنعنــا ب
عىل أنفسنا، ألنه ال الواليات املتحدة وال حلفاؤها 
رشكاء موثوقني«، مشــدداً عىل أنه »يف املجاالت 
الرئيســة لدعم حياة الدولة، ال ميكننا االعتامد 
عىل مزاجهــم وعىل أي قدم ســيقفون عندما 

يستيقظون يف الصباح«.
الفروف اعترب أن ترصيحات املمثلني األمريكيني 
بأنه »ســتكون هناك عقوبات، لكــن الواليات 
املتحــدة مهتمة بعالقات مســتقرة مع االتحاد 
«: »ال تبدو مقنعة، لكن سننتظر إجراءات  الرو

ملموسة«.
العراق يفر عن 0 

سجيناً ايرانياً
بأن  »إيرنا«  وكالــة  أفادت 
العــراق أفرج عن أكرث من 40 
سجينا إيرانيا، وذلك بعد زيارة 
رئيس الســلطة القضائية يف 
إيــران إبراهيم رئييس للعراق 
وتوقيع مذكرة تعاون قضايئ 

بني البلدين.
ويف هذا السياق، قال القائم 
بأعــامل الســفارة اإليرانية 
يف بغــداد مــو عيل زادة 
»هــؤالء  إن  طباطبــايئ، 
عليهم  حكمت  الذين  السجناء 
بعقوبات  العراقيــة  املحاكم 
السجن  بني  تراوحت  مختلفة 
ملدة 3 سنوات والسجن املؤبد، 
واجهوا الكثري من املشــكالت 
بســبب ابتعادهم عن الوطن، 
لذلك قررت سفارة الجمهورية 
بغداد  اإليرانية يف  اإلسالمية 

متابعة هذا املوضوع«.
وأضاف الطبطبايئ أنه »من 
املقرر أن يصل هؤالء السجناء 
إىل إيــران أمس عــرب منفذ 
بحضور  الحدودي  شــلمجة 
اإليرانية يف  الســفارة  ممثل 
بغــداد وكذلــك ممثلــني عن 

القضاء العراقي«.

اال واللوعة  مبزيد مــن 
ننعى اليكم وفاة فقيدتنا الغالية 

املرحومة

الحاجة

نجال رضا صرباوي
)ام يحيى حدرج(

الحاج  املرحــوم  اشــقاؤها: 
الحاج  املرحــوم  جــواد،  محمد 
عبــاس، املرحوم الحاج ســليم، 
والحاج  صــرباوي،  هاين  الحاج 

يحيى صرباوي
فوزية  الحاجة  شــقيقاتها: 
الحاج  املرحوم  صرباوي زوجــة 
محمــد حجــازي، الحاجة زهرة 
صــرباوي زوجة احمد صرباوي، 
الحاجة ســلوى صرباوي زوجة 

الحاج عيل طالب
ولدها: املرحوم يحيى حدرج

الصحية  االوضــاع  بســبب 
التعزية  واجب  يقتــرص  الراهنة 
عرب مواقــع التواصل االجتامعي 
او باالتصال الهاتفي عىل االرقام:
صــرباوي:  هــاين  الحــاج 

009613279723
صــرباوي:  يحيــى  الحــاج 

009613794045
ســلوى:  الحاجــة 

0096171960808
للفقيــدة الرحمة ولكم االجر 

والثواب
سفون: آل صرباوي، وعموم  ا

اهايل مدينة صور

وفـــــــــيـــــــــات

نتائج اللوتو اللبناني
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم1890 

: وجاءت النتيجة عىل الشكل اال
االرقام الرابحة: 29-24-16-13-10-4 الرقم االضايف: 3

 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
ـ ال شبكات رابحة.

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
قيمة الجائزة االجاملية: 336144515

عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
قيمة الجائأة االفرادية: 168072258 ل.ل

 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 167603670ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 59 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 2840740ل.ل.

 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة:  167603670ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 3339 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 50196ل.ل.

 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 418072000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 52259 شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

 املبالــغ املراكمة للمرتبة االوىل واملراكمة اىل الســحب 
املقبل: 9457006475ل.ل.

يد نتائج 
جرى مســاء امس ســحب زيد رقم 1890 وجاءت النتيجة 

: كا
الرقم الرابح:78532

 الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.
عدد االوراق الرابحة: 5 اوراق

الجائزة االفرادية:15000000 ل.ل
 االوراق التي تنتهي بالرقم:8532

الجائزة االفرادية: 900000ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 532

الجائزة االفرادية: 90000ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم:32

الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.

نتائج يومية
جرى مساء امس سحب »يومية« رقم 1112 وجاءت النتيجة 

: كا

 يومية ثالثة: 220

 يومية اربعة:8130

 يومية خمسة: 23682

ــمــلــك االردنـــــي ــل ــه ل ــمـ ــد دعـ ــؤكـ بـــايـــدن يـ
)تتمة ص1( 

رسالة إىل مواطنيه بعد خمسة أيام عىل أزمة 
شــغلت األردن الذي يحيي بعــد أيام مئويته 

األوىل، مؤكداً أن »الفتنة وئدت«.

{ حظر النرش{
مــن جهتها، نقلت وكالــة األنباء األردنية 
)بــرا( عن النائب العام لعامن، حســن عبد 
الــالت، قوله إن حظر النرش، الذي صدر أمس 
فيام يتعلق مبلف األمري حمزة بن الحســني، 
يشمل فقط مجريات التحقيق ورسيته واألدلة 

املتعلقة به وأطرافه.

وقــال عبد الالت يف بيــان نرشته الوكالة 
راء وحرية  »الحظر يستثنى منه ما يعرب عن ا
الرأي والتعبري ضمن إطــار القانون وأحكام 
املســؤولية«. وكان النائــب العام األردين قد 
أصدر قرارا بحظر النرش يف القضية املرتبطة 
باألمري حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخالف 
ذلــك، وأيضــا عدم نرش وتــداول أي صور أو 
مقاطع مصورة تتعلق بهذه القضية، وفق ما 

ذكرته وكالة األنباء األردنية.
ويشــمل القرار وســائل اإلعــالم املرئية 
واملســموعة ومواقع التواصــل االجتامعي 
كافــة، وقالت الوكالة إن مــن يخالف القرار 

سيوضع تحت طائلة املسؤولية الجزائية.
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

الجمعة  9 نيسان 2021

ــوالت األوروبــــــيــــــة : بـــرنـــامـــج املــــبــــاريــــات وتـــرتـــيـــب فـــــرق الــــصــــدارة ــ ــط ــ ــب ــ ال
ــن ريـــــــــــال مـــــــدريـــــــد وبــــرشــــلــــونــــة ــ ــيـ ــ ــا غـــــــــــداً بـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ كــــاســــيــــكــــو اسـ

ة  لو دا بني ريال مدريد وبر يا  كالسيكو اسبا

ي ول يف مرم بايرن ميو دف ا يله ال مبا يحتفل بتس

جامهري  أنظــار  تتجــه 
كرة القــدم حول العامل نحو 
العاصمة االســبانية مدريد 
التي ستستضيف غداً السبت 
املقبلة  الكالســيكو  مباراة 
وبرشلونة،  مدريد  ريال  بني 
ملا يحمله هذا اللقاء من قوة 
املرحلة  ضمن  وذلك  وإثارة، 
االســباين  الدوري  من   30

لكرة القدم )الليغا(.
مبــاراة  وستشــهد 
رصاع  املقبلة،  الكالســيكو 
قوي جــداً بــني الفريقني، 
عدد  يف  تقاربهام  بســبب 
النقــاط، الــذي تقلص مع 
املتصــدر أتلتيكو مدريد بعد 
إشبيلية  أمام  األخري  خسارة 

.(1-0(
وواجه برشــلونة نظريه 

ريال مدريد يف 181 مباراة يف الدوري اإلســباين، 
حقق امللــ الفوز يف 74 مبــاراة، بينام انترص 
البارسا يف 72 مباراة، وســيطر التعادل عىل 35 

مواجهة.
سجل برشلونة 288 هدفا يف مرمى الريال، بينام 

أحرز ريال مدريد 291 هدف يف شباك البارسا.
مدريد،  وريال  برشــلونة  جمعت  مواجهة  آخر 
كانت يف املوسم الحايل، بتاريخ 24 ترشين األول، 

وحقق املل الفوز فيها بثالثة أهداف لهدف.
ويسعى فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل 
الســري نحو الصدارة، والحفاظ عىل لقبه املفضل 

)الدوري اإلسباين(.
يف املقابل، سيدخل فريق برشلونة من أجل الثأر 
من ريال مدريد، بعد ضياع الدوري املوسم املايض، 
والخسارة من املل بثالثة أهداف لهدف يف مباراة 

الدور األول بني الفريقني.
ويســعى كومان املدير الفني لربشلونة، ألثبات 
نفسه أمام زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بعد 

تفوقه عىل الهولندي يف مواجهة الدوري األول.
ويف ما ييل الربنامج الكامل ملباريات املرحلة 30 

بتوقيت بريوت :
- الجمعة :

(22 هويسكا - إلت )الساعة 00
- السبت :

(15 خيتايف - قادش )الساعة 00
أتلتيــك بلبــاو - ديبورتيفو أالفيس )الســاعة 

(17 15
(19 إيبار - ليفانتي )الساعة 30

(22 ريال مدريد - برشلونة )الساعة 00
- األحد :

(15 فياريال - أوساسونا )الساعة 00
(17 فالنسيا - ريال سوسييداد )الساعة 15

(19 بلد الوليد - غرناطة )الساعة 30
(22 ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد )الساعة 00

- االثنني :
(22 سلتا فيغو - اشبيلية )الساعة 00

ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :
1- أتلتيكو مدريد 66 نقطة من 29 مباراة

2- برشلونة 65 من 29
3- ريال مدريد 63 من 29

4- اشبيلية 58 من 29
5- ريال سوسييداد 46 من 29

{ انكلرا {

ستكون مباراة توتنهام ومانشسر يونايتد التي 
ســتقام بعد غد األحد أبــرز مواجهات املرحلة 31 
من الدوري االنكليزي لكرة القدم التي تفتتح اليوم 

الجمعة بلقاء فولهام وولفرهامبتون.
ويحتــل توتنهــام املركز الســادس برصيد 49 
نقطة، يف حــني يحتل مانشســر يونايتد املركز 
الثاين برصيــد 60 نقطة، بفــارق 14 نقطة عن 
جاره مانشسر سيتي املتصدر الذي يستضيف غداً 

السبت ليدز يونايتد.
ويف أبرز املباريات األخرى، يلتقي غداً الســبت 
ليفربول السابع مع أستون فيال التاسع، وكريستال 

باالس الثاين عرش مع تشليس الخامس.
وبعد غد األحد، يلتقي وســت هام يونايتد الرابع 

مع ليسر سيتي الثالث يف لقاء ساخن، وشيفيلد 
يونايتد صاحب املركز 20 األخري مع أرسنال العارش.

ويف ما ييل برنامج مباريات املرحلة 31 بتوقيت 
بريوت :

- الجمعة :
(22 فولهام - ولفرهامبتون )الساعة 00

- السبت :
(14 مانشسر سيتي - ليدز يونايتد )الساعة 30

(17 ليفربول - أستون فيال )الساعة 00
(19 كريستال باالس - تشليس )الساعة 30

- األحد :
(14 برينيل - نيوكاسل يونايتد )الساعة 00

وســت هام يونايتد - ليسر ســيتي )الساعة 
(16 05

(18 توتنهام - مانشسر يونايتد )الساعة 30
(21 شيفيلد يونايتد - أرسنال )الساعة 00

- االثنني :
)الساعة  ألبيون - ساومثبتون  وست بروميتش 

(20 00
(22 برايتون - ايفرتون )الساعة 15

ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :
1- مانشسر سيتي 74 نقطة من 31 مباراة

2- مانشسر يونايتد 60 من 30
3- ليسر سيتي 56 من 30

4- وست هام يونايتد 52 من 30
5- تشليس 51 من 30

{ أملانيا {

سيحاول بايرن ميونيخ محو هزميته أمام باريس 
ســان جرمان الفرنــيس )2-3( يف دوري ابطال 
أوروبا بشــكل رسيع، عندما يســتضيفه يونيون 
برلني يوم الســبت ضمن املرحلــة 28 من الدوري 
األملاين لكرة القدم )البوندسليغا( التي تفتتح اليوم 

. الجمعة بلقاء أرمينيا بيليفيلد وفرايبور
وســاخنة  قوية  مبــاراة  املرحلة  وستشــهد 
غداً الســبت بني أينراخــت فرانكفــورت الرابع 
بوروســيا  يحل  الثالث، يف حني  وفولفســبور 
دورمتونــد الخامس ضيفاً عىل شــتوتغارت غداً 

السبت ايضاً.
ويف ما ييل برنامج مباريات املرحلة 28 بتوقيت 

بريوت:
- الجمعة:

(21 أرمينياي بيليفيلد - فرايبور )الساعة 30
- السبت:

(16 بايرن ميونيخ - يونيون برلني )الساعة 30
)الساعة  بوروسيا مونشنغالدباخ   - برلني  هرتا 

(16 30
(16 فريدر برمين - اليبزيغ )الساعة 30

أينراخت فرانكفورت - فولفســبور )الساعة 
(16 30

)الساعة  دورمتوند  بوروســيا   - شــتوتغارت 
(19 30

- األحد:
(16 شالكه - أوغسبور )الساعة 30

(19 كولن - ماينتس )الساعة 00
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :

1- بايرن ميونيخ 64 نقطة من 27 مباراة

2- اليبزيغ 57 من 27
3- فولفســبور 54 من 

27
فرانكفورت  أينراخت   -5

50 من 27

{ ايطاليا {

لن تشهد مباريات املرحلة 
30 مــن الــدوري االيطايل 
إذ  قمة،  لقاء  أي  القدم  لكرة 
يلتقي انر ميــالن املتصدر 
الثامن عرش،  كاليــاري  مع 
وميــالن الثاين مــع بارما 
ويوفنتوس  عرش،  التاســع 
الثالــث مع جنــوى الثالث 
مع  الرابع  وأتاالنتــا  عرش، 
عرش،  الرابــع  فيورنتينــا 
ونابــويل الخامــس مــع 

سامبدوريا العارش.
ويف ما ييل برنامج مباريات املرحلة 30 بتوقيت 

بريوت :
- السبت :

(16 سبيزيا - كروتوين )الساعة 00
(19 بارما - ميالن )الساعة 00

(21 أودينيزي - تورينو )الساعة 45
- األحد :

(13 انر ميالن - كالياري )الساعة 30
(16 يوفنتوس - جنوى )الساعة 00

(16 سامبدوريا - نابويل )الساعة 00
(16 هيالس فريونا - التسيو )الساعة 00

(19 روما - بولونيا )الساعة 00
(21 فيورنتينا - أتاالنتا )الساعة 45

- االثنني :
(21 بينيفينتو - ساسولو )الساعة 45

ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :
1- انر ميالن 71 نقطة من 29 مباراة

2- ميالن 60 من 29
3- يوفنتوس 59 من 29

4- أتاالنتا 58 من 29
5- نابويل 56 من 29

{ فرنسا {

الثمني عىل مضيفه بايرن ميونيخ  انتصاره  بعد 
األملاين )3-2( يف ذهاب الدور ربع النهايئ ملسابقة 
دوري أبطال أوروبا يف كــرة القدم، يعود باريس 
سان جرمان اىل منافسات الدوري الفرنيس، حيث 
يحل ضيفاً عىل سراســبور غداً الســبت ضمن 

املرحلة 32.
من جهته، سيحاول ليل توسيع الفارق ولو ليوم 
واحد، عندما يواجه مضيفه ميتز اليوم الجمعة يف 

افتتاح املرحلة.
وكان ليل فضل الرشاكة يف الصدارة مع باريس 

سان جرمان، بفوزه عليه )1-0( يف املرحلة 31.
ويف ما ييل برنامج مباريات املرحلة 32 بتوقيت 

بريوت :
- الجمعة:

(22 ميتز - ليل )الساعة 00
- السبت :

)الساعة  جرمان  ســان  باريس   - سراسبور 
(18 00

(22 مونبلييه - مرسيليا )الساعة 00
- األحد :

(14 رين - نانت )الساعة 00
(16 النس - لوريان )الساعة 00

(16 نيس - ستاد رميس )الساعة 00
(16 سانت اتيان - بوردو )الساعة 00

(16 ستاد بريست - نيم أوملبيك )الساعة 00
(18 موناكو - ديجون )الساعة 05

(22 ليون - أنجيه )الساعة 00
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :

1- ليل 66 نقطة من 31 مباراة
2- باريس سان جرمان 63 من 31

3- موناكو 62 من 31
4- ليون 61 من 31
5- النس 49 من 31

6- مرسيليا 48 من 31

ــة ــ ــ ــيـ ــ ــ أوروبـ ــة  ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ هـ أول  »فـــــلـــــيـــــك«  ــرن  ــ ــ ــايـ ــ ــ بـ ــق  ــ ــ ــذي ــ ــ ي ــو  ــ ــن ــ ــي ــ ــت ــ ــي ــ ــوك ــ ب
تلقى بايرن ميونيــخ أول هزمية يف دوري 
أبطال أوروبا تحــت قيادة مدربه األملاين هانز 
فليك، عىل يد باريس سان جريمان )2-3( يف 

ذهاب ربع النهايئ.
البافاري بحاجة للفوز بفارق  الفريق  وبات 
هدفني يف معقل نظــريه الفرنيس يف جولة 
اإليــاب، للتأهل إىل املربــع الذهبي، يف حال 
تســجيل ثالثة أهداف أو أقل، أو بفارق هدف 
واحد عــىل األقل يف حال تجــاوزت النتيجة 

األهداف الثالثة.
لإلحصائيات،  »ســكواكا«  شبكة  وبحسب 
بات  بوكيتينو  ماوريســيو  األرجنتينــي  فإن 
أول مدرب يتغلب عــىل كتيبة فليك يف دوري 

األبطال.
كام أشارت شــبكة »بليترش ريبورت« إىل تعرض 
البايرن للهزمية يف البطولة ألول مرة منذ آذار 2019.

اىل ذلك، حذر ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس 
ســان جريمان، العبيه من مباراة اإلياب ضد بايرن 

ميونيخ.
اللقاء »أنا ســعيد بالنتيجة  وقال بوكيتينو عقب 
وحالة الفريــق الذي أجاد يف مواقــف صعبة أمام 
أفضــل فريق يف أوروبا، يجب أن نهن الالعبني عىل 

تضحياتهم، ونحاول تكرار هذا األداء«.
وبسؤاله عن خطته للمباراة، رد املدرب األرجنتيني 
»عندما تفوز يكون سهال تفســري القرارات الفنية، 
ويعتقد الجميع أن الخيــارات صحيحة، لكن الفضل 
يعود لالعبني، فهم األدوات األساسية، ويجب تسليط 

الضوء عليهم«.
واستدرك عرب شبكة »مونت كارلو«: »كانت هناك 
الكثــري من التضحيات الليلة، لكــن ال يزال لدينا 90 
دقيقة أخــرى، ورغم األفضلية ذهابــا، فإن مباراة 

العودة ستكون صعبة للغاية«.
وأشــار املدير الفني لســان جريمان »إنها نتيجة 
مختلفة متاًما عن مباراة الذهاب ضد برشلونة، اليوم 

تفوقنا بفارق أقل، نتمنــى أن يكون األداء أفضل يف 
اإلياب من مستوانا ضد برشلونة«.

وأوضــح ماوريســيو بوكيتينــو أنه اســتبدل 
ماركينيوس قائد الفريق، ملعاناة الالعب الربازييل من 
إصابة يف العضلة الضامــة، متام »أمتنى أال تكون 

إصابته قوية، وأن يكون جاهزا يف أرسع وقت«.

{ مبايب: مل أشعر بضغط أمام نوير {

من جهته، قال كيليان مبايب، نجم باريس ســان 
جريمان، إنه مل يشعر بأي ضغط يف مواجهة مانويل 
نوير، حارس بايرن ميونيخ وأحد أفضل حراس املرمى 

عىل مستوى العامل.
وقال مبايب إنه يأمل يف إحراز املزيد من األهداف، 
بعد أن هز شباك الحارس األملاين الشهري مانويل نوير 

مرتني يف فوز فريقه )3-2( عىل بطل أملانيا.
ومنح مبايب )22 عامــا( فريقه التقدم مبكرا، ثم 
عزز ماركينيوس تقدم الضيــوف بالهدف الثاين يف 
الدقيقة 28، قبل أن يرد النادي البافاري بهدفني حمال 
توقيع إيريك-مكســيم شوبو-موتنغ وتوماس مولر 

ويحقق التعادل.
ومرة ثانية هز مبايب شــباك نوير ليمنح فريقه 

التقدم من جديد ويلحق ببايــرن ميونيخ أول 
هزمية يف دوري األبطال منذ أكرث من عامني.

إنه »سعيد بحصوله  الفوز  وقال مبايب بعد 
عىل فرصة الختبار قدراته يف مواجهة نوير«.

وقال عــن ذلك يف ترصيحــات تلفزيونية 
»أحــب اللعب يف مواجهة أفضل الالعبني عىل 
مســتوى العامل ومانويل نويــر هو واحد من 
اللعبة. مل  تاريخ  املرمى طــوال  أفضل حراس 

أشعر بأي ضغط«.
وخرس ســان جريمان )1-0( أمــام بايرن 
ميونيخ يف نهايئ البطولة العام املايض، لكنه 
ن يتقدم عىل حامــل اللقب قبل لقاء العودة  ا
يف 13 نيســان الجاري يف ملعبه بالعاصمة 

الفرنسية.
النهايئ يف مواجهته  وأضاف مبايب »لعبنــا يف 
ن أحرزت  )نويــر( ومل أســجل أي أهداف لكنــي ا
هدفني، سألعب مرة ثانية يف مواجهته وكيل أمل يف 

التهديف من جديد«.

{ نيامر ونجوم باريس :

لن نكتفي بانتصار ميونيخ {
رفع نيامر دا ســيلفا، نجم باريس سان جريمان، 

راية التحدي بعد فوز فريقه عىل بايرن ميونيخ.
وكتب نيامر تغريدة عرب حسابه الرسمي »سنقاتل 

حتى النهاية«.
كام أجمع العبو الفريق البارييس أن املهمة مل تنته 
بعد، وفريقهــم مل يضمن التأهل لقبل النهايئ، حيث 

تتبقى مباراة اإلياب بعد أسبوع يف حديقة األمراء.
واكتفى كيليان مبايب بنرش صورة احتفاله بهدفني 
البافاري مع رمز قلب باللونني املميزين  يف شــباك 

لفريقه.
وكتب كيلور نافاس »شكرا لله.. لقد بدأنا بانتصار 
مثني يف مباراة صعبة للغايــة، لكن املهمة مل تنته 

بعد، فخور بفريقي«.

ــل ــي ــم ــج ال ــب  ــعـ ــلـ ــالـ بـ ســـنـــضـــحـــي   : كـــونـــتـــي 
ــدوري ــ الـ بــلــقــب  ــج  ــوي ــت ــت ال ــك  ــ ذل ــن  ــم ــان  ــ ك إذا 

ت يو كو و أ

آ بار

كونتي  أنطونيــو  أعلــن 
مدرب إنر ميالن إنه يتوجب 
أجل  من  ما  ء  ب التضحية 
قيادة فريقــه للقب الدوري 

اإليطايل.
وأبلــغ شــبكة ســكاي 
»لعبنا بشــكل جيد  إيطاليا: 
أمام ريــال مدريد يف دوري 
األبطال وقدمنا أداء جيدا يف 
مباريات أخرى لكن املحصلة 
كانت الخــروج من البطولة 
القوي وهو ما مل  األداء  رغم 

يعجب الجميع«.
وأشــار إىل أنه مســتعد 

إذا  للتضحية باألداء الجاميل عن طيب خاطر 
كان مثن ذلك التتويج بالدوري.

الجاميل  األداء  نتجاهــل  مل  »اليوم  وتابع: 
لكننا تأقلمنا مع الظروف ألن الجامليات تأ 

يف املقام الثاين بالنظر إىل أهمية هدفنا«.
صدارته  واألزرق  األســود  الفريــق  وعزز 
بفارق 11 نقطة عن ميالن ثاين الرتيب، و12 
نقطة عن يوفنتوس، عقب انتصاره 2-1 عىل 

ساسولو األربعاء.
وهز املهاجامن روميلــو لوكاكو والوتارو 
مارتينيز الشــباك ليقودا فريق املدرب كونتي 
لفوز جعل إنر املرشــح األبرز إلنهاء هيمنة 

يوفنتوس عىل اللقب يف آخر تسعة مواسم.
وجاء الفوز بأداء مفاج إذ لجأ إنر للدفاع 

وترك الكرة ملنافسه باستاد سان سريو.
، وهي  واستحوذ إنر عىل الكرة بنسبة 30
األقل للفريق يف مبــاراة يف الدوري منذ بدء 
إحصاءات رشكة أوبتا يف موسم 2005-2004 

لكن كونتي مل يهتم باألمر.
وقاد كونتي فريقه السابق يوفنتوس للقب 
الدوري ثالث مرات خالل املواســم التســعة 
املاضية قبل أن يتــوىل تدريب إنر يف 2019 
من أجل إعادة ميزان القوى إىل مدينة ميالنو.

وقال: »مل أكــن ألتخيل أنه يف عامني فقط 
ميكننا التفوق عىل القوى املسيطرة عىل لقب 

الدوري يف آخر 9 مواسم«.
وأردف: »هــذا ال يعنــي أننــا أفضــل من 
يوفنتوس الذي ميلك فريقا قويا للغاية. بدأنا 

العمل عىل طريق مهم لتحقيق هدفنا«.
وأوضح: »ســيطر فريق واحد عىل الدوري 
ا ونجحنا يف تغيري ذلك. هذا يحفزنا كثريا  دا
وكانت دفعة معنويــة للجميع خاصة للعديد 
من الالعبني الذين يقاتلون لتحقيق اللقب ألول 

مرة«.
األورويب  الدوري  نهايئ  »بلغنا  واسرسل: 
ن نطمــح لتحقيق  يف العــام املــايض، وا

هدفنا«.

تأهلت األســرالية آشيل 
بار املصنفــة أوىل عامليا 
بسهولة إىل الدور الثالث من 
دورة تشارلستون األمريكية، 
بفوزهــا عــىل اليابانيــة 

ميسايك دوي 6-2 و1-6.
إىل  بــار  ووصلــت 
تتويجها  بعد  تشارلســتون 
بــدورة ميامي حيث نجحت 

بالدفاع عن لقبها.
خوض  من  إعفائها  وبعد 
بار  احتاجت  األّول،  الدور 
لتخطــي  دقيقــة   61 اىل 

اليابانية املصنفة 77 عامليا.
وقالت بار التي مل تلعب عىل أي نوع من 
الراب منــذ تتويجها يف روالن غاروس عام 
2019 »خضت ســاعات تدريب محدودة بعد 

ميامي«.
تابعــت »برصاحة كنت آمــل عدم الوقوع 
وانا أحاول االنزالق. لكــن األمور عادت اىل 

طبيعتها برسعة«.
وتلتقــي بار يف دور الـــ16 األمريكية 
أماندا  مواطنتها  عىل  الفائزة  رودجرز  شلبي 

أنيسيموفا الثالثة عرشة 1-6 و7-5 و4-6.
لكن األمريكية صوفيا كينن املصنفة ثانية 
أمام  البطولة، سقطت بثالث مجموعات  يف 

األمريكية لورين ديفيس املصنفة 79 عامليا.
وقدمت ديفيس لعبــا متنّوعا لتهزم كينن 
الثالث عىل  4-6 و6-3 و6-4 وتحقق فوزها 

العبة بني الخمس األوليات عامليا.

ويف الدور الثاين أيضا، تابعت التونســية 
أنس جابر طريقها بفوزهــا عىل األمريكية 
الفرنسية  لتلقي  و3-6،   3-6 باتيست  هاييل 
اليز  البلجيكية  عــىل  الفائزة  كورنيه  أليزيه 

مرتنس السابعة 7-5 و3-6.

{ تأجيل روالن غاروس {

أعلــن االتحاد الفرنــيس للتنس الخميس 
عن تأجيــل بطولة فرنســا املفتوحة، ثانية 
الكربى، ملدة أسبوع لتصبح  البطوالت األربع 
يف الفرة بني 24 أيــار و13 حزيران املقبلني 
بســبب تداعيات جائحة فــريوس كورونا.

وجــاء يف بيان لالتحاد أن »أســباب هذا 
باألزمة  مبــارش  بشــكل  مرتبطة  القــرار 
الصحية«، مام قد يسمح للمنظمني بالرحيب 
بعدد أكرب من املتفرجني إذا تم تخفيف القيود 

الصحية املرتبطة بالوباء. 

ال ال ــدور  ــ ال الـــى  ــي  ــارت ب  : تــشــارلــســتــون  تــنــ 

ـــلة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرة الس ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي ك ـــ ـــ ـــ ـــان ف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة لبن ـــ ـــ ـــ ـــ بطول
ل يســــــــــق الرياضــــــــــي بيــــــــــروت أطلــــــــــ الفــــــــــر

طــــــــــى هوبــــــــــ بفــــــــــارق 5 نقــــــــــا والحكمــــــــــة يت

وبس والحكمة م مباراة 

حقق أطلــس الفرزل فــوزا مفاجئا عىل 
املباراة  يف   ،)78-86( بنتيجــة  الريــايض 
التي جــرت أمس الخميس عىل ملعب مجمع 
منافسات  الخميس، ضمن  أمس  نوفل،  نهاد 
لبنان »أكس أكس  الثالثة من بطولة  الجولة 

جي« يف كرة السلة. أل أي
وشهدت األرباع تفوق أطلس، حيث انتهى 
والثالث  والثــاين )43-44(  األول )22-26( 

.(57-67(
وســجل نجم الريايض أمري ســعود 32 
نقطة، كأفضل مسجل يف اللقاء، بينام أحرز 
جهاد كريــديل 16 نقطة، كأفضل العب يف 

الفريق الفائز.
ورفع أطلــس رصيده إىل 5 نقاط، متقدما 
للمركز الثاين، يف حني رفع الريايض رصيده 

إىل 3 نقاط.

وعىل ملعــب مجمع ميشــال املر، حقق 
الحكمة فــوزا مثريا عىل حســاب هوبس 

بنتيجة 68-83.
وأنهى الحكمة الربع األول 27-19، والثاين 

47-37، والثالث 54-63.
وشــهدت املبــاراة تفوقا كبــريا لنجمي 
الحكمة وهوبس نديم سعيد وحبيب عبدالله، 
حيث سجل األول 22 نقطة مع 8 متابعات و4 
متريرات حاســمة، يف حني سجل الثاين 22 
نقطة مع 10 متابعات و3 متريرات حاسمة.

ورفــع الحكمة رصيــده إىل 4 نقاط من 
مباراتني، يف حني رفع هوبس رصيده إىل 5 

نقاط من 3 مباريات.
ومــن املرتقب أن يلعــب الحكمة مباراته 
املؤجلة مــع الريايض يوم 25 من الشــهر 

الجاري.
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 »التدقيــــــــق الجنائــــــــي« يشــــــــعل »الجبهــــــــات« وبعبــــــــدا تلــــــــوح باجــــــــراءات ضــــــــد ســــــــامة؟

ــدن: »إســـــرائـــــيـــــل« غـــيـــر مــلــزمــة ــ ــ ــاي ــ ــ ــو يــــحــــذر ب ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ

املـــــــــســـــــــتـــــــــوطـــــــــنـــــــــون يــــــــقــــــــتــــــــحــــــــمــــــــون مـــــــــــقـــــــــــامـــــــــــات إســـــــــــامـــــــــــيـــــــــــة فــــــــــــــي الــــــضــــــفــــــة
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عىل حكومة ال24، او عىل تسمية الوزراء املسيحيني التي اقتنع 
انه غري قادر عىل مشاركة الرئيس ميشال عون يف تسميتهم، 
دون ارشاكه يف تسمية الوزراء السنة، لكن املوافقات املبدئية 
مل تنتقل اىل ّحيــز التنفيذ، وكل ما يحصل مامطلة »ومتييع« 
للوقــت، وهدر للجهود. يف هذا الوقت رسبت اوســاط بعبدا 
معلومات عن اجراءات حاســمة وجذرية يتجه الرئيس ميشال 
عون التخاذها ضد حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة اذا مل 
يحصل التعاون اليوم يف االجتامع مع رشكة التدقيق الجنايئ، 
مــع العلم ان رئيس حكومة ترصيف االعامل حســان دياب ال 
يزال عىل موقفه الرافض لعقد جلسة استثنائية للحكومة، ما 
يطرح اكرث من عالمة اســتفهام حول طبيعة هذه االجراءات 
التي تحتاج اىل الحكومة مجتمعة؟ يف هذا الوقت يثري التصعيد 
االرسائييل يف سوريا ويف حربها البحرية ضد ايران هواجس 
لدى اوساط دبلوماسية حذرت من خروج االمور عن السيطرة، 
وهو امر تخوف منه االعالم االرسائييل ايضا، فيام صعد الجيش 
اللبناين مواقفه من قضــية الرسيم البحري وابلغ املعنيني يف 
اجتامع الرساي الحكومي باالمس انه لن يشــارك باي اجتامع 
يف الناقورة اذا مل يعد املرسوم الذي يعيد للبنان حقوقه املقدرة 

بـ 2290 كلم مربع.   

{ الردد الفرنيس؟ {
ويف ســياق متصــل بالضغوط الفرنســية، حاولت بعض 
الشخصيات اللبنانية استكشاف طبيعة وجدية التهديدات التي 
اطلقها قبل يومني وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، 
وكان الفتا بحسب معلومات »الديار« امتناع املسؤول الفرنيس 
املكلف التواصل مع املسؤولني اللبنانيني باتريك دوريل الكشف 
عام ميكن أن تلجأ إليه باريس من عقوبات، ولكنه اكد ان االمر 
ليــس »مزحة« ويعمل مستشــاروا وزير الخارجية لتحديدها 
وهي تشــمل منع السفر وتجميد االصول املالية، واشار اىل ان 
مثة قرارا حاســام لدى الرئيس اميانويل ماكرون بتغيري نهجه 
مع بعض املســؤولني اللبنانيني، بعــد أن تأكد له أن محاوالت 
اقناعهم بالطرق الدبلوماســية لن تؤدي إىل نتيجة. ويف هذا 
الســياق، العمل جار يف باريس لتنظيم كتلة ضاغطة فرنسية 
- أوروبية  بالتنســيق مع واشــنطن وعدد من الدول العربية. 
ومل يجر بعد تحديد حجم العقوبات اوالجهات املســتهدفة، الن 
مروحة املعرقلني بالنسبة للفرنسيني واسعة، لكن املفارقة يف 
هذا السياق، ان الجانب الفرنيس يركز يف تحميل املسؤولية عىل 
فريــق رئيس الجمهورية ميشــال عون، وال تبدو ان »النقمة« 
تطال رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري الذي يبدو مطمئنا 
للموقف الفرنيس عىل الرغم من »استياء« االيليزيه من موقفه 

الرافض للقاء باسيل يف باريس. 

{ ال اجراءات قريبة {
ووفقا الوســاط مطلعة، قد ال تكــون االيام القليلة املقبلة 
حاسمة فرنسيا، فاذا اخفقت الجهود الداخلية والخارجية يف 
»كرس« حلقة املراوحة الحكومية، سيكون من املر للفرنسيني 
االعالن عــن »موت« مبادرتهم، واملرجح هو االنســحاب من 
املشــهد »بصمت«، الن وضع التهديدات بحق املعرقلني موضع 
التنفيذ، سيكون لها عواقب وخيمة. فام يؤخر القرار الفرنيس 
هو القلق من انزالق االمور نحو االســوأ عىل الساحة اللبنانية 
ما ســيؤدي اىل انهيار االســتقرار »الهش« وانتقال البالد اىل 
»نقطة الالعودة«، وســيؤدي ايضا اىل خسارة فرنسا دورها 
»كوســيط«، ولهذا تبدو االجراءات الفرنسية مؤجلة، وتراهن 
االدارة الفرنسية عىل تطورات خارجية قد تساعد عىل الحلحلة 
الداخلية، ولهذا ما تزال مرددة يف االقدام عىل خطوات عملية. 
وهذا الريث يفرس لبنانيا بانه ضعف يف املوقف الفرنيس، ولهذا 
فان باريس التي تتعرض للعرقلة من قبل الخارج ويف مقدمته 
واشنطن والسعودية، وستكون امام اختبار خسارة دورها يف 
لبنــان اذا ما قررت الرؤية »بعــني واحدة« والرب«بالعصا« 

بعدما فشلت محاوالت »هزه«. 

{ استياء عون {
 يف بعبدا، عرب رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون عن 
»اســتيائه« من اثارة الوفود العربية ملسألة الخطر عىل اتفاق 
الطائف، وهو اكد امام االمني العام املســاعد للجامعة العربية 
حسام زيك ترحيبه بأي مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية 
يف حــل االزمة اللبنانية الراهنة، واكد ان االهتامم الذي تبديه 
الجامعــة العربية حيال لبنــان موضع تقدير. ورشح الرئيس 
عون للســفري زيك األسباب التي حالت حتى االن دون تشكيل 
الحكومة والعراقيل التي وضعت يف سبيلها، مؤكدا التزام لبنان 
تطبيق اتفاق الطائف الذي انبثق منه الدســتور والذي يجب ان 
يكون محرما من الجميع، والعمل استنادا اىل بنوده السيام يف 
كل ما يتصل بإنشــاء السلطات الدستورية وعملها وانحاللها. 
واعترب رئيس الجمهورية، ان »كل ما يقال خالف ذلك او يوحي 
بأن اتفاق الطائف مهدد، هو كالم ال يستند اىل الواقع وتروجه 
جهات معروفة ومعنيــة بالتأليف«، مذكرا بأن »رئيس الدولة 
هو الوحيد الذي يقسم اليمني عىل الدستور للمحافظة عليه«.

{ الحريري يروج اخبارا كاذبة {
ووفقا لزوار بعبدا، جاءت تاكيدات الرئيس الحاســمة حول 
الطائف، ردا عىل جوالت الرئيس املكلف سعد الحريري الخارجية 
الذي تاكد انه يروج ملعلومات كاذبة تؤذي االســتقرار الداخيل، 
وقد الح الرئيس ان كل املسؤولني والسفراء العرب الذين  زاروه 
عربوا امامه عن الخوف عىل الدستور ووثيقة الطائف. واشارت 
اىل ان معلومات هؤالء مســتقاة من الرئيس املكلف الذي يعمل 
عىل إختالق مخــاوف غري موجودة، الفتة اىل ان إيهام الدول 
العربيــة بوجود خطر عىل الطائف مرفوض وال يوجد اي نوايا 
رئاســية لتعديل الدستور، فيام يشري اداء الحريري يف تشكيل 

الحكومة انه يكرس »املثالثة«.

{ التدقيق يشعل »الجبهات« {
يف غضون ذلك، اشــتعلت الجبهات السياسية عىل خلفية 
مواقف الرئيس ميشــال عون من التدقيق الجنايئ املايل، وفيام 
قــدم حزب الله دعام ملوقف الرئيــس، ال مييل رئيس حكومة 
ترصيف االعامل حســان دياب اىل عقد جلســة اســتثنائية 
للحكومــة، اما املواجهة الكالميــة فلم تقترص هذه املرة عىل 
جبهة بعبدا- بيت الوسط بعد ان دخلت »عني التينة« عىل الخط، 
بتغريدة عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب عيل بزي، الذي 
رد عىل الوزير السابق غسان عطا الله املشكك يف موقف رئيس 
مجلس النواب نبيه بري من التدقيق الجنايئ، وقال »سبق الفضل 
يا غسان مع حف االلقاب السابقة. معاليك »تعرفها« وتحاول 
ان »تحرفهــا«. ما تريدونه من التدقيق الجنايئ ســنتيمرات 
فقط. لكن ما يريده دولة الرئيس بري هو تدقيق كامل وشامل 
بحرفية القانون الــذي أقره املجلس النيايب وبدءا من املرصف 
املركزي.اضاف »بالله عليكم إبدأوا، فالســلطة االجرائية بيدكم 
و »اتكلوا عىل اللــه«. نحن قمنا بواجباتنا الترشيعية والعربة 

ا وأبدا يف تنفيذ القوانني. دا

{ اتهام عون بـ »قلب االولويات«؟  {
يف هذا الوقت، نقل زوار الرئيس املكلف ســعد الحريري عنه 
تاكيــده ان كالم عون هو قلب لجدول االعامل حيث يريد احياء 
الحكومة املســتقيلة وال يبدو راغبا يف املساعدة عىل  تشكيل 
حكومة جديدة. وكذلك يستغرب الحريري تغييب الرئيس عون 
يف كلمتــه موضوع تأليف الحكومة عىل أهميته وحاجة البلد 
إىل حكومة جديدة، اما التدقيق الجنايئ الذي يجب أن يشــمل 
مرصف لبنان وجميع اإلدارات والوزارات فهو قانون أقرّه املجلس 
النيــايب ووافقت عليه كتله السياســية جميعها لكّن تطبيقه 
عىل نحو فعال وســليم يحتاج اىل حكومة جديدة، فلامذا قلب 

االولويات، بحسب الحريري؟
ويف السياق نفسه، غرّد نائب رئيس تيار »املستقبل« مصطفى 
علوش عرب »توير«، كاتبا »يا عزيزي يا فخامة صاحب العهد، 
التدقيق الجنايئ يحتاج لحكومة تتوىل املهمة ومل تقم اي من 
الحكومات التي سيطرتم عليها باملهمة«، مضيفا »مرتا مرتا انك 
تهتمــني بأمور كثرية وتضطربني واملطلوب واحد« هو حكومة 

مهمة يحاسبها مجلس النواب.

مــن جهته، اعتــرب رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري 
جعجــع، »ان التدقيــق الجنايئ واجب الوجــوب بعد كل الذي 
س وكوارث، لكن يبقى الســؤال  مــّر عىل لبنان من ويالت وم
األســا ملاذا ال يقدم فخامة رئيــس الجمهورية من خالل 
حكومة ترصيف األعامل الحالية التي تضمه مع حلفائه فقط 
ال غــري، ملاذا ال يقدم عىل اتخــاذ اإلجراءات اإلدارية والجزائية 

املطلوبة يف حال كان فخامته جديا يف ما يطرحه«؟
كذلك ردت جمعية املصارف يف بيان عىل رئيس الجمهورية 
دون ان تسميه، وقالت يف بيان »هال أعضاء الجمعية الحملة 
التــي يتعرّض لها القطاع املــرصيف، والتي أصبحت كقميص 
عثامن، يلجأ إليها معظم أهل السياســة عند اشــتداد األزمة 
علّهم، يف ما يفعلون، يعتربون أنهم يقّدمون ما يغني عن إظهار 

الحقيقة وكشف أسباب ما حّل ويحّل بالبالد«..

{ الجيش يصعد يف ملف الرسيم؟ {
يف غضون ذلك، عقد رئيس حكومة ترصف االعامل حســان 
دياب اجتامعا يف الرساي الحكومي للبحث يف ملف ترســيم 
الحدود البحرية مع فلسطني املحتلة، وفيام مل تتبلور بعد كيفية 
حل اشــكالية تعديل املرسوم 6433 الذي يسلب لبنان حقوقه 
البحرية ومينح ارسائيــل »صك براءة« للتنقيب ضمن الحدود 
البحرية اللبنانية، اشــارت املعلومات اىل ان وفد الجيش الذي 
حر اللقاء كان حاسام لجهة رفض العودة اىل املفاوضات غري 
املبارشة يف الناقورة اذا مل يحصل التعديل عىل املرســوم الذي 
مينح لبنان 2290 كلم مربع بدل 860 الواردة يف املرسوم الذي 
. ووفقا الوســاط مطلعة  اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقا
تكمن املشــكلة يف ان بعض املسؤولني اللبنانيني سبق واعطوا 
وعودا لالمريكيني باملوافقة عىل خط »هوف« الذي يحرم لبنان 

من مساحة واسعة ضمن حدوده البحرية.

{ هل تبحث ارسائيل عن املواجهة؟ {
ويف هذا الوقت، ترتفع حدة التوتر االقليمي عىل وقع التفاوض 
االيراين - االمرييك غري املبارش عىل العودة اىل التزام الجانبني 
باالتفاق النووي، ووفقا للمعطيات يشــعر االرسائيليون بقرب 
حصــول التنازالت االمريكيــة يف هذا امللف حيث بات االعتقاد 
السائد يف تل ابيب بان رفع العقوبات عن ايران ليس اال مسألة 
وقت، ولهذا يعمدون اىل تصعيد املوقف عىل الحدود الشــاملية 
عرب استهداف املزيد من االهداف يف سوريا والتي وصل صداها 
اىل االرايض اللبنانية امس االول، وكذلك يكشفون اللثام وللمرة 
االوىل عن عملية استهداف بحرية لسفينة ايرانية، بعد ساعات 
من اســتهدافها، ما ميهد الطريق لتصعيد اكرب قد يصل اىل حد 

املواجهة املفتوحة.
هذا التحليل الوســاط دبلوماســية يف بريوت، تزامن مع 
»رســائل« مرصية مامثلة حملها رئيس الدبلوماسية املرصية 
ســامح شــكري، وعززتها تقديرات الصحف االرسائيلية التي 
شــكت من افتقار القيادة االرسائيلية اىل املسؤولية وتخوفت 
ار كبرية قد تنتج عن سياســة »التبجح« التي قد تجر  من ا
اىل املواجهة.. ويف هذا الســياق، تساءلت صحيفة »يديعوت 
احرنــوت« عن املصلحة لدى املحافل االمنية والسياســية يف 
ارسائيل بالكشــف عن استهداف ســفينة »سفري« يف البحر 
االحمر باستثناء الحاجة املهووسة لجذب اعجاب »الجامهري« 

وارتداء عباءة »السوبرمان« الذي ياخذ االمور نحو التصعيد؟

{ الحاق الرر بالرسية {
ولفتت الصحيفة اىل ان إرسائيل مل تدرج عىل اطالع محافل 
أجنبيــة بعمليات قواتها الخاصــة. فالحديث عن عمليات يف 
أعامق »أرايض العــدو« أو بعيداً عن حدود الدولة، وال ينطوي 
فقــط عىل خطر جســدي عىل املقاتلني، بل وإمكانية فشــل 
راً سياسياً جسيامً. وقادة  العملية أو انكشــافها قد يلحق 
الوحدات الخاصة - الكوماندو البحرية، ســيريت متكال  عىل 
علــم جيد بســكني الجراح الدقيقة التــي وضعت يف أيديهم، 
وليس صدفة أن الســفن ال تغرق بل تصاب فقط. وكل عملية 
كهذه تدرس الكلفة قبالة املنفعة بعناية ومبيزان. وكل عملية 
كهذه تقر عىل األقل يف مستوى رئيس وزراء ووزير دفاع. عدد 
رشكاء الــرس ضيق جداً، والرسية تتيح إلرسائيل نفي العملية، 

فالرسية أداة عمل. أمــا نرش عملية إرسائيلية خاصة فيلحق 
راً مزدوجاً فمن جهة يكشف طريقة العمل مام مينع تكرار 
منط العمل يف املســتقبل، وكذلك يستدعي رد فعل من الطرف 

املصاب بحرج دويل.

{ حدث خطري؟ {
وبــراي »يديعوت« فإن ما نرشته صحيفة »نيويورك تاميز« 
والــذي أفاد بــأن محافل إرسائيلية أطلعــت اإلدارة األمريكية 
بأن إرسائيل هي املســؤولة عن اإلصابة التي لحقت بالسفينة 
اإليرانية »ســافيز« يف البحر األحمر قبالة شــواط إرترييا 
هــو حدث خطري. فصيغة محفل أمني إرسائييل يطلع محفالً 
أمريكياً مســؤوالً، ثم يطلع هذا بدوره وســيلة إعالم أمريكية 
بشــأن عملية رسية إرسائيلية، ليس له أي مربر، ســواء أكان 
موضوعياً، أو إدراكياً أو ردعياً. فالرباغي التي يفرض أن تحمي 
املصالح األمنيــة - القومية تحلحلت وباتت خاضعة ألغراض 
شخصية. فام بالك أن أصبح يتبدل يف السنوات األخرية وزراء 
دفاع مثلام يبدل املرء جراباته وليس مثة من ميسك اللجام. بدأ 
هذا مع الكشــف الفضائحي لرسقة األرشيف النووي اإليراين، 
وتواصــل التنقيط عىل التوايل حتى تصفية عامل الذرة النووي 
ن وصلنا إىل فصل عمليات الكوماندو البحرية  يف إيــران، وا

يف البحر األحمر.

{ املواجهة الشاملة {
وربطــت الصحيفة بني توقيت العملية وبدء املحادثات حول 
االتفاق النووي مع إيران بهدف تشويشها، وقالت ان ذاك املحفل 
اإلرسائييل الذي »أطلع« محفالً أمريكياً يك يطلع هذا »نيويورك 
تاميــز« لن يهدأ له بال إىل أن يرى ســفينة إرسائيلية تتفجر 
بعصف إىل الســامء وعندها ستندلع مواجهة شاملة وتكون 

له فرصة ألن يلوح بعباءة »سوبرمان«.

{ ما اهداف الترسيب االمرييك؟ {
 ويف هذا السياق، تطرق وزير الحرب االرسائييل  بني غانتس، 
إىل املعركة ضد إيران  وحلفائها يف املنطقة، وقال ان إرسائيل 
تستعد يف هذه األثناء الستمرار املواجهة املحتملة يف الجنوب 
والشامل، ولتهديدات تضعها إيران أمامنا، سواء بشكل مبارش 
أو بشكل غري مبارش، عىل أيدي »مبعوثيها« يف الرشق األوسط. 
رتس« من جهتها ان ترسيب  ويف املقابــل اكدت صحيفــة »ه
الجانب االمرييك للمعلومات حول استهداف السفينة االيرانية 
يعكــس عدم ر الواليات املتحدة عن الهجامت اإلرسائيلية، 
يف الوقت الذي تستأنف فيه االتصاالت بني إيران حول االتفاق 

النووي.

{  »كورونا« يحلق مجددا {
صحيــا عاد عــداد »كورونا« اىل التحليــق مجددا، واعلنت 
وزارة الصحــة العامة تســجيل 3510 اصابات جديدة رفعت 
العــدد الراكمي للحاالت املثبتة اىل 48928، كام تم تســجيل 
37 حالــة وفاة، يف هذا الوقــت رأس رئيس حكومة ترصيف 
األعامل الدكتور حســان دياب يف الرساي الحكومي اجتامًعا 
للجنــة الوزارية ملتابعة التدابري واإلجراءات الوقائية لفريوس 
كورونا، وعلم ان التوجه بات حاســام لتمديد فرة التجول اىل 
الساعة التاسعة والنصف مساء يف رمضان للسامح للمطاعم 
بتقديم االفطارات. وبعد االجتامع قال وزير الصحة حمد حسن 
انه بغض النظر عن نوع اللقاح، تبقى مرجعيتنا منظمة الصحة 
العاملية وهي أوصت بأن لتلقي لقاح »أسرازينيكا« فوائد أكرث 
مــن عدمه، وأن الحاالت التــي ظهرت عليها عوارض بلغت 18 
حالة من بني 34 مليون شــخص تلقوا هذا اللقاح حول العامل. 
وأكد حسن أنه  مل يسجل عىل الصعيد اللبناين دخول أي حالة 
إىل املستشفى من بني 8 آالف مواطن تلقوا لقاح »أسرازينيكا«. 
وقــد تلقى قائد الجيش العامد جوزف عون اللقاح املضاد لوباء 
كوفيد 19 مفتتحا بذلك حملة التلقيح يف املؤسسة العسكرية 
التــي انطلقت صباح امس يف 21 مركزاً صحياً عســكرياً عىل 
كل االرايض اللبنانية. ويوم االثنني ســيعلن حسن يف مؤمتر 
صحــايف مع وزيرة االعالم منــال عبدالصمد مواعيد وكيفية 

تلقيح االعالميني. 

كافــة 

العقوبــات والعودة إىل التزاماتها يف االتفاق النووي. وأكد أن الواليات 
ا بفضل  املتحدة هي من انتهك االتفاق وسعت لتدمريه، وهو ال يزال قا

حكمة إيران. 
وأردف، عىل واشنطن رفع العقوبات واتخاذ إجراءات عملية للعودة 

إىل االتفاق النووي.

{ نتنياهو{
يف املقابل، قال رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو إن »أي 

اتفاق تربمه واشنطن مع إيران لن يلزم إرسائيل«.
نتنياهو، ويف رســالة بعثها إىل الرئيس األمرييك جو بايدن، قال: 
»اتفاق مع إيران ميّهد طريقها إىل ســالح نووي يهدد بتدمرينا، اتفاق 
مــن هــذا القبيل لن يلزمنا. يوجد أمر واحــد يلزمنا - منع أولئك الذين 
يســعون إىل تدمرينا من فعل الــرش. يف »املحرقة« مل يكن لدينا قوة 
للدفاع عن أنفسنا ومل يكن لدينا حق بالسيادة، مل يكن لدينا حقوق، من 
دون دولة وحامية. اليوم لدينا دولة، ولدينا قوة، ولدينا الحق الطبيعي 

والكامل كدولة الشعب اليهودي للدفاع عن أنفسنا من أعدائنا«.
وتطّرق نتنياهو أيضاً إىل »اتفاقيات السالم« مع الدول العربية، وقال 
إنها »أّدت إىل تغيري كبري يف العامل العريب بالنسبة لـ«إرسائيل«، وأيضا 
بالنســبة للمحرقة«، مشــريا إىل فعالية إحياء »املحرقة« التي أجريت 
أمــس يف ديب، معتربا إياها »مؤرشات لتغيري مبارك يف العالقات بني 
اليهود والعرب خارج إرسائيل«. ويف رسالته قال محذرا: »لكن أعزايئ، 
يف الوقــت الــذي نتحرك فيه إىل األمام، هناك أمور تعيدنا اىل الخلف« 

يف إشارة إىل املباحثات حول النووي اإليراين.
يأ ذلــك رداً عىل ما أعلنته وزارة الخارجية األمريكية، أن »فريقنا 
يف فيينا أجرى مشاورات بشأن إيران مع حلفائنا األوروبيني وأيضا مع 
ممثيل الصني وروسيا«، مؤكدة« استعداد واشنطن لرفع العقوبات عىل 

إيران مبا فيها املتعارضة مع االتفاق النووي«.

{ اجتامعات فيينا {
وتتواصل يف فيينا اجتامعات لجنة العمل املشركة لالتفاق النووي 
برعاية االتحاد األورويب، ومشــاركة من الواليات املتحدة للمرة األوىل 
منــذ وصول إدارة الرئيس جو بايدن إىل البيت األبيض. وعقد االجتامع 
عىل مســتوى نواب وزراء خارجية روسيا والصني وفرنسا وبريطانيا 
وأملانيا، وإيران، باإلضافة إىل الواليات املتحدة. وكان عىل جدول األعامل 
عــودة الواليات املتحدة لالتفاق النووي، ورفــع العقوبات عن إيران، 
وتراجع طهران عن اإلجراءات التي اتخذتها بخفض التزاماتها النووية.
ويف طهران، قال املتحدث باسم الحكومة اإليرانية عيل ربيعي -يف 
إفــادة صحفية صباح أمس األربعاء- إن بــالده تلقت مقرحات عدة 
بشأن رفع العقوبات األمريكية عرب مجموعة »4+1« )الصني وروسيا 

وبريطانيا وفرنسا وأملانيا(.
ورة أن تعود واشنطن إىل االتفاق النووي قبل  وشدد ربيعي عىل 
طرح أي مقرح للتفاوض مع طهران، وأكد أن بالده مســتعدة للعودة 
إىل كل التزاماتهــا النووية إذا رفعت الواليات املتحدة جميع العقوبات، 
واســتبعد يف الوقت نفســه إجراء أي تفاوض بــني الوفدين اإليراين 
واألمرييك يف فيينا. وقد أجرى املندوب الرو يف فيينا مباحثات مع 
املبعوث األمرييك الخاص إىل إيران بشــأن إعادة إحياء االتفاق النووي 

بشكل كامل وتطبيقه من جميع األطراف.

{ ظريف {
عىل صعيد آخر، وصف وزير الخارجية اإليراين محمد جواد ظريف، 
امس، لقاءاته ومحادثاته مع املســؤولني يف كازاخستان بأنها »مثمرة 
جداً«. ويف اإلشــارة إىل محادثاته مع املسؤولني الكازاخيني يف إطار 
جولتــه اإلقليمية، كتب ظريف يف تغريدة له عىل »توير«: »لقد كانت 
يل يف كازاخســتان، املحطة الثالثة يف جولتي اإلقليمية، اجتامعات 
الفتــة ومثمرة جداً مع رئيس الجمهورية )قاســم جومرت( توكايف 
ووزيــر الخارجية )مختار( تيلو بردي«. وأضاف: »إن لبلدينا الكثري من 
األهداف يف مجال االســتقرار اإلقليمي ونزع السالح النووي، كام هو 

الحال دوماً، جرياننا أولويتنا«.

املصادر أن قوات االحتالل اقتحمت منزل املواطن ســاري جرب 
زكارنة يف البلدة، وفتشته وخّربت يف محتوياته.

ويف نابلس، اعتقلت قوات االحتالل الشاب إبراهيم بشكار، 
بعد دهم وتفتيش منزله يف حي املســاكن الشــعبية مبدينة 

نابلس.
واقتحمــت قوات االحتالل بلدة بيــت فوريك رشق نابلس، 
وداهمــت منازل أرسى محررين، وصادرت أمواالً منها، وعرف 
من املنازل املداهمة منزل معروف خطاطبة، ومحمد نرص الله 

حنني، وفارس حنني.
كذلــك اعتقــل جنــود االحتالل إمام مســجد املســاكن 
الشــــعبــــية بنابلس الشيخ مو املدفع، أثناء وجوده 

يف القدس املحتلة.

كام اعتقلت قوات االحتالل الشــابني راجح غازي شبيطة 

ومحمد زهري عابد من بلدة عزون رشقي قلقيلية.

أما يف رام الله، فاعتقلت قوات االحتالل الشــابني أدهم أبو 

عرقوب وخالد بعريات، بعد دهم وتفتيش منزليهام.

وإىل أريحــا، اندلعــت مواجهــات عنيفــة يف مخيم عني 

الســـــلطان، بعــد اقتحــام عدد كبري من مشــاة االحتالل 

للمخـــيم.

وأفــادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اقتحمت املخيم، 

وأطلقت وابالً من قنابل الصوت والغاز الســام عىل املنازل، ما 

أدى إىل تكسري الشبابيك.

وأوضحــت املصــادر أن عــدداً من الفلســطينيني أصيبوا 

باملواجهات التي اندلعت مع قوات االحتالل يف املخيم.

{ واشنطن  {
عىل صعيد آخر، أعلنت الواليات املتحدة استئناف مساعدتها 
للفلســطينيني التي توقفت إبّان والية الرئيس السابق دونالد 

ترامب.
وأوضحت أّن الواليات املتحدة ســتدعم مجدداً وكالة األمم 
املتحدة لغوث وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني )األونروا( 
مبســاهمة قدرها 150 مليون دوالر. كام ســتقدم 75 مليون 
دوالر كمساعدات اقتصادية وتنموية للضفة الغربية وقطاع 

غزة و10 ماليني دوالر لجهود بناء السالم.
وقــال وزير الخارجية األمرييك انتــوين بلينكن يف بيان 
إّن »املســاعدة األمريكية الخارجية للشعب الفلسطيني تخدم 
املصالــح والقيم املهمة للواليات املتحدة. إنها توفر مســاعدة 
حيوية ملن هم بأشــد الحاجة إليها وترعى التنمية االقتصادية 

وتدعــم الحوار االرسائييل الفلســطيني والتنســيق األمني 
واالستقرار«.

وعلقت وزارة الخارجية اإلرسائيلية، عىل القرار. فأوضحت 
أن »األونروا يف شــكلها الحايل تديم الرصاع، وإن اســتئناف 
املساعدات يجب أن يرافقه تغيريات يف شكل الوكالة وأهدافها«.

الســفري اإلرسائييل لدى واشــنطن غلعاد إردان، دان القرار 
األمرييك، وقال إنه تواصل مع الخارجية األمريكية، وعرّب عن 
معارضة »إرسائيل« استئناف املساعدات لوكالة األونروا، قبل 

أن تغرّي شكل نشاطها الحايل.
وفور إعالن قرار إدارة بايدن، سارعت السلطة الفلسطينية 
إىل الرحيب به، مبدية أملها يف »عودة العالقات السياســية 
مــع الواليات املتحدة« ومامســة اإلدارة األمريكية »ضغوطاً 
عىل »إرسائيل« للجم شهوة التوسع واالستيطان يف األرايض 

املحتلّة«.

وأسقطت معظمها«.
كــام أدى العدوان إىل إصابــة أربعة جنود بجروح 

ووقوع بعض الخسائر املادية.
هذا ونرش التلفزيون الرســمي الســوري، مشاهد 
توضــح تصدي الدفاعات الجوية الســورية لعدد من 

األهداف اإلرسائيلية وإسقاطها.
األرايض  عــىل  إرسائيــيل  عــدوان  كان آخــر 
السورية منتصف آذار املايض، حيث  تصدت الدفاعات 
الجوية السورية لصواريخ إرسائيلية باملحيط الجنويب 
للعاصمة دمشــق، أطلقت من فوق األرايض املحتلة 
باتجاه أهداف عسكرية سورية يف املنطقة الجنوبية.

{ دمشق {
اىل ذلك، جددت دمشــق مطالبتهــا مجلس األمن 
الدويل باتخاذ إجــراءات »حازمة وفورية ملنع تكرار 

االعتداءات اإلرسائيلية عىل األرايض السورية«.
وطالبت الخارجية الســورية مجلــس األمن بأن 
»يفرض عىل إرسائيل احرام قراراته املتعلقة باتفاقية 
ها التي  فصل القوات ومســاءلتها عن إرهابها وجرا
ترتكبها بحق الشــعبني الســوري والفلسطيني وعن 

دعمها املستمر للتنظيامت اإلرهابية«.
وقالــت الخارجية يف بيان إن »اســتمرار إرسائيل 
يف نهجهــا العدواين الخطري« ما كان ليتم »لوال الدعم 
الالمحدود واملســتمر الذي تقدمه لها بشــكل خاص 
اإلدارة األمريكية والحصانة من املساءلة التي توفرها 

لها هي ودول معروفة يف مجلس األمن«.
وأضافت أن الواليات املتحدة األمريكية »مل تعد متلك 

ال املربر القانوين وال املربر األخالقي لتكون إحدى الدول 
املنوط بها الســهر عىل حف السلم واألمن الدوليني« 
وأن سياســاتها العدوانية يف املنطقة »تؤكد بشــكل 
واضح بأنهــا أصبحت جزءا ال يتجزأ من صناع وتجار 

املخاطر التي تهدد السلم واألمن الدوليني.«
وذكرت الخارجية أن »سلطات االحتالل اإلرسائييل 
أقدمت بعد منتصف ليلة أمس عىل االعتداء عىل أرايض 
ســوريا عرب إطالقها موجات متتالية من الصواريخ 
مــن فوق األرايض اللبنانية والتي اســتهدفت محيط 

العاصمة دمشق«.
وقالت إن »تلك الجرائم باتت تشــكل جزءا أساسيا 
من الحملة الغربية املحمومة ملحاولة خنق ســورية 
اقتصاديا ولثنيها عن تنفيذ اســتحقاقاتها الدستورية 
املرتقبــة« وأضافــت أن »إمعان ســلطات االحتالل 
هــا االرهابية يهدف  اإلرسائييل يف مامرســة جرا
بشكل أسا لدعم التنظيامت االرهابية ومنع الجيش 
العريب السوري وحلفائه من هزمية تنظيمي »داعش« 

و«النرصة« وباقي املجموعات اإلرهابية«.
وأضافــت الخارجية أن »هذا العــدوان اإلرسائييل 
الغــادر يأ يف الوقت الــذي يحتفل فيه العامل بعيد 
الفصح املجيد الذي نعتربه رسالة محبة وسالم للعامل 
كله، إال أن إرسائيل بعدوانها عىل ســوريا تثبت أنها ال 

تؤمن بالسالم وإمنا برشعية الغاب«.
واختتمت الوزارة بيانها بأن ســوريا »ما زالت تعول 
عىل الرشعية الدوليــة وعىل مجلس األمن وتطالبه 
مجــددا بتحمل مســؤولياته يف إطــار ميثاق األمم 
املتحدة وأهمها حف الســلم واألمن الدوليني واتخاذ 
إجراءات حازمة وفوريــة ملنع تكرار هذه االعتداءات 

اإلرسائيلية«.
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