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الجنايئ  التدقيــق 

يبقى  ولن  ســيحصل 

رأس يف لبنان لن تناله 

عمل  يف  حتى  سمعة 

التحقيق  ولكن  سليم. 

الجنايئ ســيكون ضد 

فئــة لصــــالح فئة 

اخرى.

عىل كل حال ننتظر 

الجنــايئ  التدقيــق 

والشعب  وقت  بأرسع 

اللبناين يريد ان يعرف 

من نهب امواله.

التاريخ،  ذلك  وحتى 

الجــواب، النه  ننتظر 

لن يبقى رأس لن يطاله 

الن  الجنايئ،  التدقيق 

شامال  كان  الفســاد 

وكامال.

عىل طريق الديار

ــــــة ـــارف اللبنانيــ ـــ ـــابات املصــ ـــ ــــــل حســ ـــلة ُتقفــ ـــ ـــارف املراســ ـــ ــــــن... املصــ ـــه اللبنانييــ ـــ ـــد يُواجــ ـــ ــ ـــٍد جدي ـــ تحــ
األمــــــــن الغذائــــــــي فــــــــي خطــــــــر ومخــــــــاوف مــــــــن عــــــــدم القــــــــدرة علــــــــى اســــــــتيراد الســــــــلع واملــــــــواد األّوليــــــــة
الصــــــــراع السياســــــــي يضــــــــع لبنــــــــان فــــــــي مهــــــــّب الريــــــــح... مــــــــن يتحّمــــــــل املســــــــؤولية بعــــــــد شــــــــلّل حكومــــــــة ديــــــــاب؟
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وفـــاة ــالـــة  حـ  31 »كـــــورونـــــا«: 
ــدة ــ ــدي ــ ج اصـــــابـــــة  و2213 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 2213 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020 إىل 496846 حالة.
وأوضحــت أنّه »تّم تســجيل 2174 حالــة إصابة بني 
املقيمــني و39 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 31 حالة وفاة جديدة، لريتفــع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 6661«.

لــبــنــان فــي كـــرة السلة بــطــولــة 
ــس  ــ ــوب ــ ــه ــ ــر ل ــ ــيـ ــ ــثـ ــ فـــــــــــوز مـ
)64-67( أطــــلــــس  عـــلـــى 
وهومنتمن فاجأ الحكمة )80-88(
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طوابري السيارات اما محطات البنزين

»الديار«
منشأة نطنز

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

جاسم عجاقة

املرصف املراســل )Correspondent Bank( هو عبارة عن 
مرصف أو مؤسســة مالية يف بلد أجنبــي، يُقّدم خدمات 
مالية ومرصفية إىل مؤسســة ماليــة أو مرصف محّل. 
وتنّص ُمهّمة املصارف املراســلة عىل العمل كوســيط أو 
وكيــل عن املــرصف املحّل، وبالتايل تســهيل التحويالت 
اإللكرتونية وإجراء املعامــالت التجارية، وقبول الودائع، 
وتجميع املُستندات وغريها من الخدمات املرصفية واملالية. 
وبالتايل فإن عمل املصارف املراســلة أســايس ويؤثر عىل 
األمن الغذايئ يف البلدان التي تعتمد عىل اإلســترياد لتلبية 
حاجات الغذاء املحل. واما بشكٍل عام، فيتّم عادة إستخدام 
خدمات املصارف املراســلة للوصول إىل األســواق املالية 
وأسواق الســلع والبضائع )تَْتميم الِشّق املايل( بدال من أن 

يقوم املرصف املحّل يف فتح فروع له يف البلدان األخرى.
ومن أهّم الخدمات التي تقّدمها املصارف املراسلة: تحويل 
األمــوال، دفع األمــوال، التحّقق من املقاصــة، التحاويل 
اإللكرتونية، رشاء وبيع العمالت، رشاء وبيع أدوات مالية، 
التحــّوط، تأمني األموال لعمــالء املصارف املحلية يف حال 
ســفرهم إىل الخارج، إدارة املحافظ...هــذه العمليات تتّم 
من خالل حســابات مرصفية تفتحها املصارف املحلّية لدى 
املصارف املراســلة وتُسّمى هذه بحسابات Nostro )حساب 
البنك املحل لدى املرصف املراســل( وVostro )حساب البنك 
املراســل لدى املرصف املحّل( حيــث يحتفظ كال املرصفني 
بحســابات لبعضهام البعض بهدف تتبع العمليات املرصفية 

والديون واإلئتامنات بني الطرفني.
تلعــب املصارف املراســلة دوًرا محوريًــا يف عامل املال 
واإلقتصــاد، إذ أنها توفر وســيلة عملية للمصارف املحلّية 
للعمــل عندما ال يكون لهذه األخرية فروع يف الخارج. ومبا 
أن العنرص األسايس يف عملية التعاون بني املصارف املحلية 

واملصارف املراســلة مبني عــىل التحاويل املالية، يتم تنفيذ 
هذه التحاويل من خالل شبكة االتصاالت املالية العاملية بني 

 .SWIFT املصارف املعروف بنظام
العقبة األساســية ألي مرصف محّل لفتح حساب لدى 
مرصف مراســل تكمن يف إستيفاء رشوط املرصف املراسل 
نظًرا إىل أن قساًم من هذه الرشوط ذايت )له عالقة باملرصف 
املحــّل مثل إجــراءات مكافحة تبييــض األموال ومتويل 

اإلرهــاب( والقســم اآلخر له عالقة ببلــد املرصف املحّل 
)Country Risk(. وبالتايل يأيت تصنيف البلد املحّل لُيشكّل 
العقبة األساســية بحكم أن القاعدة يف العامل املرصيف أنه 
ال ُيكن ألي مرصف أو مؤسســة مالية أن يتمّتع بتصنيف 
إئتامين أعىل من التصنيف اإلئتامين للبلد. وتفرض القوانني 

ــي الـــضـــفـــة والـــقـــدس ــ قــــــوات االحــــتــــال تـــشـــن حــمــلــة اعـــتـــقـــاالت ف
ــل فـــــــي غـــــزة ــ ــ ــوغ ــ ــ ــت ــ ــ وتــــقــــتــــحــــم بـــــــاحـــــــات االقـــــــــصـــــــــى.. وت

شــنت قوات االحتالل اإلرسائيل ليل الســبت وفجر األحد، 
حملة دهم واعتقاالت يف مناطــق متفرقة بالضفة الغربية 
والقدس املحتلتني، فيام بلغ عن توغل عسكري محدود آلليات 

االحتالل يف قطاع غزة.
اشــارة اىل ان مناطق متفرقة يف الضفة الغربية والقدس 
تشــهد يوميا اقتحامات ليليــة، يتخللها دهم وتفتيش منازل 
وتخريب محتوياتها، وإرهاب ســاكنيها خاصة من النســاء 

واألطفال.
وقالت مصادر مقدسية، بأن 65 مستوطنا اقتحموا باحات 
األقىص عىل شــكل مجموعات من جهة باب املغاربة، وتحت 
حامية قوات االحتالل قبل أن يغادروه من باب السلسلة, ولفتت 
املصادر إىل أن املســتوطنني أدوا طقوسا تلمودية استفزازية، 

وسط انتشار لقوات االحتالل.
اشــارة اىل انه خالل موســم »األعياد اليهودية«، تتصاعد 
انتهاكات االحتالل واملستوطنني بحق املواطنني الفلسطينيني 
واملقدسات اإلسالمية يف القدس املحتلة بشكل خاص وباقي 

أنحاء الضفة الغربية.
وتتنافس ما تســمى بجامعات »الهيكل« املزعوم يف الحشد 
القتحامات جامعية ضخمة للمســجد األقىص عرب مواقعها 

اإللكرتونية واملنصات االجتامعية.

نزيف من االطباء، يُهاجرون من مستشــفيات لبنان 
باملئات، نزيف من املهندسني يُهاجرون ايضاً اىل الخارج، 
الجســم الطبي خرس 50 باملئة من عديده وهاجروا اىل 
الخليج، ومنهم اىل فرنســا وبلجيــكا وايطاليا، وفق 
احصاءات عن تأشريات السفر اىل هذه البلدان، نزيف من 
عاّمل املصانع وعاّمل املطاعم وعاّمل القطاع االلكرتوين، 

وكلهم هاجروا، وقسم كبري يتحرض للهجرة.
ومــع ان املهاجرين هم من الشــعب اللبناين، اال ان 
املسيحيني هم االكرثية الساحقة املهاجرة، هل هذا هو 
اسرتجاع حقوق املسيحيني يف لبنان؟ وماذا يكون لبنان 

اذا اصبح بدون مسيحيني خاصة النخبة منهم؟
لبنان من دون مســيحيني ال يُساوي شيئاً، ال نقول ان 
املسيحيني ال ســمح الله، هم »شعب الله املختار« عىل 
قاعدة الصهيونية، بل نقول ان املسيحيني هم من قاموا 
ببناء لبنان بنسبة 60 اىل 70 باملئة منذ مئة عام وحتى 
اليوم. هــل تحتاج الدول العربية اىل دولة اســالمية 

اضافية يك يُصبح لبنان دولة من دون مسيحيني؟
 ان الذين ينظرون اىل عدد الطالب املسيحيني املسّجلني 
يف املدارس الرسمية والخاصة، يكتشفون ان نسبتهم 
اصبحــت 20 باملئة مــن مجموع طالب لبنان من بقية 
الطوائف، وهذه كارثة بعدما كان العدد يف عهد الرئيس 
فؤاد شهاب 52 باملئة من الطالب املسيحيني و42 باملئة 

من بقية الطوائف االسالمية. 
هل كان العهد عندما اســتلم الرئيس العامد ميشــال 
عون افضل ام اليوم هو افضل ؟ هل عندما كان الرئيس 
الحريري رئيســاً للحكومــة كان الوضع افضل ام اآلن 

افضل؟ 
والسؤال هو اين شعار االصالح والتغيري الذي طرحه 
فخامة رئيس الجمهورية العامد عون؟ فلقد اصبحنا يف 
جهنم عن حق. عندما كان »تيار املســتقبل« يف رئاسة 
الحكومة كان الوضع مقبوالً، فاذا مبوقف الرئيس سعد 
الحريري وعناده وارصاره عىل 18 وزيراً اضاع 150 يوماً، 

فيام الوضع ينهار ويعيش لبنان اكرب ازمة اقتصادية.
وايــن هو الحريري ايضاً مــن رحالته وزياراته اىل 
الخــارج، فبدل ان يجتمع مــع الكتل النيابية والتفاهم 
معها، نراه يتنقل من بلد اىل بلد، وهو يعلم انه من دون 

التشاور مع الكتل ال ُيكنه تشكيل حكومة.
اما السياســيون الفاسدون مبعظمهم، فيستحقون 

املحاكمة بتهمة الخيانة الوطنية لشعبهم.
لكــن املجرم االكرب، هو الناخــب اللبناين الذي كلّام 
وقــف امام صندوق االقرتاع يعود ويختار االشــخاص 
ذاتهم، رمبا يكون عنده والء لزعيم طائفته او جامعته، 
لكن هل كل االســامء االخرى صالحة يك يتّم انتخابها 
وال يتــّم ضخ مجلس النواب بدم جديد من الشــباب او 
رجــال امتلكوا من الحكمة والخربة يف الحياة ما يكفي 
ليجعلوا الوفاق اللبناين حاصالً عىل قاعدة العقل والقيم 

واالخالق والضمري؟
اخطــر يشء حصل بعــد انفجار املرفــأ هو هجرة 
املســيحيني.  ونكّرر لنقول ان لبنان من دون مسيحيني 
ال يُساوي شيئاً، ونقول ذلك ليس من منطلق طائفي بل 
من منطلق انه مكّون او مجموعة اساسية من الشعب 
اللبنــاين تندثر وتزول. اما شــعارات االصالح والتغيري 
وشعار »تيار املســتقبل« وشعارات االحزاب كلها، هي 
كلامت بكلامت، وخطابات بخطابات، وفارغة املضمون 
مــن حيث التنفيذ، وكيف ال عندما يقوم املجلس االعىل 
للقضاء باجراء تشكيالت قضائية اقرّها باالجامع، وتّم 
توقيفها من اجل قاضية صديقة وضعت استقالتها امام 

رئيس الجمهورية العامد عون. 
 لبنــان اليوم ليس ضمن اتفاق الطائف وال دســتور 
الطائف، لبنان اليوم ليس ميثاق 1943، بل هو يف حالة 
طوارئ عســكرية، حتى ان النظام يتحّول تحت ستار 
حالة الطوارئ العســكرية وحالــة التعبئة، اىل نظام 

عسكري واجهزة امنية تحكم البالد.
عندما نتحدث عن الهجرة املســيحية، نحذر من خطر 
زوال اعظــم مثــال للتعايش يف العامل بني املســلمني 
واملســيحيني، وعن فكر ونهضة وثقافة واخالق دينية 

روحية عظيمة.
والسؤال ُموّجه للمسيحيني: ملاذا الثنايئ الشيعي عىل 

تفاهم مع جمهوره الواسع الذي يصل اىل 80%؟
ملاذا الطائفة الدرزية عىل توافق؟ وآخر مثال ما حصل 

للمقعد الدرزي والتسوية التي توصلوا اليها؟
ملاذا السنة هم عىل كلمة سواء واحدة؟

نسأل املسيحيني: ملاذا انتم مرشذمون 4 احزاب ُمتنافرة 
تتصــارع فيام بينها؟ هل هذه هي الروح التي برش بها 
السيد املسيح قائالً: “باركوا العينيكم سامحوا اعداءكم 

احّبوا بعضكم كام انا اجببتكم”.
ال بّد من وعي مســيحي، خاصة عىل مستوى الحكم 
يك تصطلــح االمور، بدل التفتيش عن تحطيم القيادات 
املســيحية بعضها لبعض، حيث يعتقد كل فريق انه اذا 
رضب خصمه ينتــرص، ولكن بالحقيقة هو يعمل عىل 
رضب قوة مسيحية كمجموعة برشية ثقافية نهضت 
بلبنــان وكان لها دوراً كبــرياً يف النهضة. ولكن كيف 
يتّم ذلك، واملســيحيون يُهاجرون باآلالف من لبنان اىل 

الخارج؟

شارل أيوب

املطلـــــوب مواطـــــن جديـــــد
حقيقة الديار

ــــــــووي ــــــــي ن ــــــــز تعّرضــــــــت لحــــــــادث ارهاب ــــــــران : منشــــــــأة نطن اي
االذاعــــــــة »االســــــــرائيلية« : املوســــــــاد يقــــــــف وراء »الهجــــــــوم الســــــــبراني«

بعدمــا اعلــن الرئيــس 
يوم  روحاين  حسن  االيراين 
الســبت عن البدء بضخ غاز 
اليورانيوم »uf6« يف اجهزة 
مفاعل  يف  املركــزي  الطرد 
املتحدث  اكد  النــووي  نطنز 
باسم منظمة الطاقة الذرية 
االيرانية بهروز كاملوندي ان 
شــبكة توزيع الكهرباء يف 
منشأة نطنز تعرضت لحادث 

فجر امس.
يف  كاملونــدي  وقــال 
ترصيــح خاص لوكالة أنباء 
فــارس ان مجمع الشــهيد 
احمــدي روشــن لتخصيب 
تعرض  نطنز  يف  اليورانيوم 
لحــادث فجر امــس االحد، 
مؤكــدا عــىل عــدم وقوع 
اصابــات برشيــة او تلوث 

األزمــــــة  بـــعـــد  الــــلــــه  عـــبـــد  املــــلــــك  بـــرفـــقـــة  حــــمــــزة  لـــأمـــيـــر  ظــــهــــور  أول 
روســـــــيـــــــا: إصــــــــــــدار بــــــــــــراءة اخـــــــتـــــــراع لــــــــــــدواء ضــــــد عــــــــــدوى كـــــورونـــــا

ص
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ــار ــنـ ــب كـــــرة الـ ــن ــج ــت ــري ب ــ ــري ــ ــح ــ ــة بـــــــدأت تـــتـــبـــلـــور لـــــدى ال ــاعـ ــنـ قـ
سيناريو الفوضى يتقّدم على سيناريو تشكيل الحكومة وانطالق مسار الحل

بوال مراد

تشري كل املعطيات الواردة من الداخل كام من الخارج 
اضافة لعودة الســجال بني تيار »املستقبل« و« التيار 
الوطنــي الحر« وتقاذف االتهامــات ان املعنيني مبلف 
تشــكيل الحكومة قرروا سلوك مسار الفوىض. سواء 
كان هذا الخيار نتيجة ارتباطات خارجية ربطت امللف 
اللبناين تلقائيا مبلفات االقليم او كان ناتجا عن نكايات 
سياسية بني الفرقاء اللبنانيني بلغت حد اتخاذهم قرار 
االنتحار ســويا، ففي كال الحالتني هم يجرون الشعب 
اللبناين ملرحلة مظلمــة مل يعرفها تاريخ البلد الحديث 
يف ظل تلكؤ واستسالم الشــعب الذي يراقبه املجتمع 
الدويل بدهشة متســائال عن نوع املخدر الذي تعطيه 

اياه الطبقة السياسية. 
وبحســب املعلومــات باتت آخر مبادرات تشــكيل 
الحكومة اال وهي مبــادرة رئيس املجلس النيايب نبيه 
بري يف مهب الريح وبالتحديد بعد عودة حرب البيانات 
بني العونيني وتيار »املســتقبل«. ويشري مصدر مطلع 
عىل ما آلت اليه االمور حكوميا اىل انه يبدو ان الرئيس 
املكلف وصل اىل قناعة بوجوب انتظار مرور العاصفة 
قبل العودة اىل الرساي، الفتا اىل ان الحريري الذي كان 
يعول عىل اموال متده بها الدول العربية والغربية عىل 

حد سواء للنهوض بالبلد اكتشف متأخرا ان احدا مل يعد 
مســتعدا لرصف قرش واحد يف لبنان وان اهتاممات 
الدول بحل االزمة تقترص عىل تقديم النصح واملشورة 
من بوابة مصالحها، من هنا اســتخدام سياسة العصا 
والجزرة التي هي االخرى مل تعط اي مفعول يذكر حتى 

الساعة.
وبات محســوما ان قرار ترشــيد الدعم الذي يبدو 
اقرب اىل الوقف، اتخذ وســيبدأ تنفيذه بعد عيد الفطر 
من منطلــق ان الجميع يعــي ان تطبيقه يف رمضان 
سيؤســس ملوجة غضب عارم ال يعرف احد كيف ومن 
ان تبــدأ وال كيف واين تنتهــي. ويف هذا املجال، تقول 
املصــادر ان الحريــري اعاد عىل ما يبــدو النظر يف 
خياراته واكتشف ان تحوله رئيسا فعليا للحكومة يف 
هذه الفرتة قد يشــكل محرقة له من منطلق ان اندالع 
ثورة عىل اثر رفع الدعم سيناريو مطروح بقوة خاصة 
بعد رزوح ٦0٪ من اللبنانيــني تحت خط الفقر وعدم 
اتضاح ما اذا كانت البطاقة التمويلية التي يعمل عليها 
والتي ستكون اشبه بأبرة تخدير للفقراء ستكون فعالة 
بعدما بات محسوما ان توجها مامثال سيؤدي لتاليش 

الطبقة املتوسطة.
وتعترب املصادر ان ذلك يعني تقدم سيناريو الفوىض 
عىل سيناريو التشكيل وهو ما يجعل رئيس الجمهورية 

العامد ميشــال عون كام »التيار الوطني الحر« وحزب 
الله يدفعون باتجاه تفعيل عمل حكومة حســان دياب 
للتخفيف من وطأة االنهيار ولتاليف تحمل املسؤوليات 

كاملة.
ويف الوقــت الذي تبــدو فيه خيارات هــذا الفريق 
محدودة جــدا ما يجعله يدفع امثانا باهظة شــعبيا، 
يبدو جليا ان الفريق اآلخر وبالتحديد املســتقبل - أمل 
- االشــرتايك وبالرغم من التداعيــات الكبرية عليهم 
شعبيا ايضا اال انهم وبوضعيتهم الحالية يجلسون يف 
صفوف خلفية ما يجعــل اخصامهم يف »بوز املدفع« 
وهو ما يحلو لهم متاما ويجعلهم غري مستعجلني عىل 
االطالق، رغم كل ما يعلنونه، لتشــكيل حكومة تضع 

الحريري يف مواجهة مبارشة مع الناس.
اما القواتيــون، تضيف املصادر، الذيــن ارتأوا عدم 
الحكومة متكنوا  املشاركة يف  الحريري وعدم  تسمية 
من متييز انفســهم مرة جديدة محاولني االنضواء يف 
صفوف املعارضة رغم التحديات الجمة التي تواجههم 

يف مسعاهم هذا.
اذا هي القوى السياســية كعادتها تقوم بحسابات 
الربح والخسارة من منطلقات حزبية وشخصية غري 
آبهة عىل االطالق باملصلحة العامة التي عادة ما تأيت 

يف اسفل سلم اولوياتها.

جديدة... حكومة  تشكيل  اولوياته  من  أسقط  عــون 
شعبيته« ــادة  ــتـــعـ »اسـ نــشــوة  يــعــيــش  ــريـــري  والـــحـ

محمد علوش

تعرقلت كل الجهود الخارجية لتشــكيل حكومة يف لبنان، 
ومل يعد يف امليدان سوى الحراك الداخيل واملشاورات املحلية، 
والتي يبدو حتى الساعة أنها عاجزة عن إحداث خرق حقيقي 
بجدار األزمة، وكام ذكرنا ســابقاً فإن لّب املشكلة هو تفكري 
التياران، الوطني الحر واملســتقبل مبكانتهام السياسية يف 

اإلنتخابات النيابية املقبلة.
يف امللف الحكومي ال جديد منذ األســبوع املايض، رغم أن 
مبادرة رئيــس املجلس النيايب نبيه بــري ال تزال حارضة، إذ 
تُشــري مصادر سياســية مطّلعة إىل أن املعنيني األساسيني 
يف عملية التشــكيل يغرّدان يف ملفات بعيدة عن الحكومة، 
فرئيس الجمهورية مل يعد يجد مكانــاً يف خطاباته األخرية 
ملسألة الحكومة، بل يحاول تثبيت خطاب التيار الوطني الحر 
اإلنتخايب القائم عىل مســألة التدقيق الجنايئ، ويُحاول من 

خالله إعادة طرح فكرة انعقاد حكومة ترصيف األعامل. 
وتضيــف املصادر عرب »الديــار«: »مل ييأس عون من طرح 
فكرة تعويم حكومة حســان دياب، ولكنه كام يف املحاولة 
األوىل، كذلك يف الثانيــة ال يزال يصطدم برفض دياب املطلق 
لفكرة تعويم حكومته املستقيلة، فالرجل ال يزال عىل موقفه 
بوجوب تشــكيل حكومة أصيلة تتحمل املســؤولية وتُريح 

كاهله من ثقل املرحلة«.
كذلك يحاول التيار الوطني الحر إعادة طرح ملف ترســيم 
الحدود البحرية مع فلســطني املحتلة، وتصويره ملفاً خالفياً 

أساســه تعديل املرسوم الخاص مبســاحة لبنان الخاصة، 
وإظهار نفســه كمدافع عن حق لبنــان يف مياهه، مقابل 
تفريــط اآلخرين بهذا الحق، وتشــري املصــادر إىل أن هذه 
املحاولة أغضبت عــني التينة، حيث كان موقف كتلة التحرير 
والتنمية قاســياً جداً، مشددة عىل أن هناك خطوطاً حمراء ال 
يقبل الرئيس بري بتجاوزها معه، ومنها مســألة الرصاع مع 

العدو اإلرسائييل.
باملقابــل، يحاول ســعد الحريري اإلســتفادة من املرحلة 
الحالية لتثبيت مكانته كمدافع عن صالحيات موقع رئاســة 
الحكومة، خصوصاً بعد أن خاض اإلنتخابات النيابية السابقة 
بظل التســوية الرئاسية التي هّشــمت صورته يف طائفته، 
لذلك ال يبدو الرجل منزعجــاً مام يحصل، بل تؤكد املصادر أن 
الحريري مرتاح جّداً من وضعه الحايل بالشارع السني، فهو 

يعترب أنه يستعيد بريق ما بعد العام 2005.
بعد عــام تقريباً تنتهــي والية املجلس النيــايب الحايل، 
وعلمت »الديار« أن حزب الكتائب يســعى بشّدة عرب عالقاته 
الدولية للضغــط باتّجاه حصول اإلنتخابات يف موعدها، بعد 
أن أصبحــت اإلنتخابات املبكرة صعبة املنال، وبعد شــعوره 
بأن هناك مــن يعمل للتأجيل، عرب اســتخدام ورقة القانون 
اإلنتخايب. ولكن بحســب املصادر فإن كل القوى السياسية 
بدأت تعّد العــّدة لإلنتخابات النيابية املقبلة، وعىل رأســهم 

الثنايئ الشيعي، الذي يّتهمه البعض بالسعي للتمديد. 
وتكشــف املصادر أن هذا الفريق كان أول من بادر، من 
بني القوى السياســية، عىل إطالق عملــه اإلنتخايب، إذ 

باتت الفرق املركزية حارضة وبارشت اجتامعاتها للتنسيق 
وتوزيــع األدوار، وبالتــايل فإن الفريق الشــيعي يعمل 
لإلنتخابات عىل أســاس أنها حاصلة ال محال، مشرية إىل 
أن التأجيل رمّبا يطال اإلنتخابات البلدية املقبلة، ولكنه من 
الصعب جّداً ان يطال اإلنتخابات النيابية بظّل اهتامم دويل 

ضخم جّداً بها.

التدقيق يخشون  الــفــاســدون  عـــون: 
امــــــــا االبــــــــريــــــــاء فـــيـــفـــرحـــون

غرد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون مساء امس عرب 
صفحته عىل »تويرت«: »الفاسدون يخشون التدقيق الجنايئ 

اما االبرياء فيفرحون به«.

هنأ بحلول رمضان واتصل بدريان
وقت بأسرع  حكومة  لتشكيل  ديــاب: 

هنأ رئيس حكومة ترصيف األعامل الدكتور حســان دياب يف 
بيان، اللبنانيني بحلول شــهر رمضان املبارك، متمنيا أن »يخرج 
لبنان من أزمته العميقة، وأن يلهم الله القوى السياســية تقديم 
املصلحة الوطنية لتشــكيل حكومة بــأرسع وقت ممكن، يك 
تخفف عذابات اللبنانيني التي تزيد مع كل يوم تأخري يف تشكيل 
الحكومة التي ينذر عدم تشكيلها مبخاطر عىل لبنان واللبنانيني«.

وأجــرى دياب اتصاال هاتفيا، مبفتي الجمهورية الشــيخ 
الدكتور عبد اللطيف دريان، لتهنئته بالشهر الفضيل. 

سعد: زمن اإلعاشة غير زمن الكرامة
غرد األمني العام للتنظيم الشعبي النارصي النائب الدكتور 
أســامة ســعد عىل »تويرت«: »باطنه ذل وظاهره إنساين... 
كرت اإلعاشة توارت خلفه جرائم نظام ودولة فاشلة وفئوية 

مقيتة وسياسات عاجزة...
زمن اإلعاشة غري زمن الكرامة«....

والدولي  العربي  املجتمعين  من  واخجلوا  حكومة  أّلــفــوا   : الــراعــي 
ــي بــشــمــولــيــتــه املـــتـــوازيّـــة ــي هـ ــائ ــجــن ــق ال ــي ــدق ــت ــرح ال ــة طــ ــّديـ جـ

البطريــرك  تــرأس 
الكاردينــال  املــاروين 
مــار بشــارة بطــرس 
االحد  قــداس  الراعــي 
يف كنيســة السيدة يف 
الــرصح البطريريك يف 
قال  وألقى عظة  بكريك، 
الفصح  فيها: »مــر عيد 
املسؤولون  يشــكل  ومل 
دســتوريا  املعنيــون 
الجديــدة  الحكومــة 
للشعب  كهدية  اإلنقاذية 
يف العيــد. لكنهم خيبوا 
آمــال اللبنانيــني مــرة 
األول  الوعد  بعــد  ثانية، 
الحكومة  بتقدمة هــذه 
عيدية لعيد امليالد. لكنهم 
اللبنانيني  قهــر  آثــروا 
ســلطتهم،  مستعملني 
الشــعب،  مــن  وهــي 

والعمل الســيايس لهذه الغاية، للهدم ال للبناء. لقد بينوا 
للجميع داخليا وخارجيا إنهم ال يريدون تشكيل حكومة 
لغايات خاصة يف نفوســهم وبكل واحد منهم. فالتقوا 
يف مصلحة مشــرتكة هي التعطيل، وتركيع الشعب من 
دون ســبب، بتجويعه وإذالله وإفقاره وانتزاع األمل من 
قلبه. لكن الشــعب أقوى منهم بوالئه للبنان، هو أقوى 
منهم بصموده املحرر من أي إرتباط خارجي. ويقول لهم 
بلســاننا أن أولوية األولويات اآلن تبقى تشكيل حكومة 
ألن قيــام حكومة كاملة الصالحيــات هو مفتاح الحل 
لبقية القضايا األساســية أكانت إصالحية أم سياسية، 
أمنيــة أم اقتصادية، اجتامعية أم معيشــية. من دون 
حكومة، كل كالم يبقى باطال، وتتعمق االنقســامات، 
وتتعمم االتهامات، وترضب هيبة املؤسســات الضامنة 
أنيطت  والقوانني  والقــدرات  فالصالحيات  لبنان.  كيان 
بالســلطة لــي تكون أفعــاال إيجابية تســتعمل يف 
الطريق املســتقيم ويف األهداف السامية ويف الخيارات 
الصحيحة. الفعل اإليجايب أن ألفوا حكومة للشعب من 
دون لف ودوران. ألفــوا حكومة واخجلوا من املجتمعني 
العــريب والدويل ومن الــزوار العــرب واألجانب. ألفوا 
حكومة وأريحــوا ضامئركم. إن جدية طــرح التدقيق 
الجنايئ هي بشموليته املتوازية ال بانتقائيته املقصودة. 
وأصال، ال تدقيق جنائيا قبل تأليف حكومة. حري بجميع 
املعنيني مبوضوع الحكومــة أن يكفوا عن هذا التعطيل 
من خالل اختالق أعراف ميثاقية واجتهادات دســتورية 
وصالحيات مجازيــة ورشوط عبثية، وكل ذلك لتغطية 
العقدة األم وهي أن البعض قدم لبنان رهينة يف الرصاع 
اإلقليمي/الدويل. ال نريد العودة إىل أزمنة لبنان الرهينة 
والوطن البديــل، يف ما نحن عىل مســافة يومني من 
الذكرى السادسة واألربعني الندالع الحرب عىل لبنان يف 

13 نيسان 1975«.
وختم الراعي: »لكن ما نخشاه هو أن يكون القصد من 

الحكومة  تشكيل  تعطيل 
أن  دون  الحــؤول  هــو 
إلنقاذ  املســاعدات  تأيت 
االنهيار  مــن  الشــعب 
املــايل. فالبعــض يريد 
ســوءا  الوضع  يزداد  أن 
أكرث  الشعب  يفتقر  لي 
ويجوع، فييأس أو يهاجر 
أو يخضــع أو يقبل بأية 
تســوية، وتتم السيطرة 
عليه وعىل الدولة. أوقفوا 
أوقفــوا  النــاس،  إذالل 
املودعني  بأمــوال  املس 
من  الســحب  خالل  من 
االحتيــاط. أوقفوا الهدر 
تحت ســتار الدعم. ثقوا 
ايها املسؤولون، أن شعبنا 
لن يخضــع، وان أجيالنا 
يرهب  لــن  تيــأس.  لن 
الثورة  شــباب  التهويل 
أن نناضل ونكافح الستعادة  الحضارية وشباتها. قدرنا 
لبنان من مصادريه وخاطفيه. وها أن االلتفاف الداخيل 
والخارجي حول مــروع حياد لبنان يتزايد، ويشــكل 
مصدر أمل باملستقبل وبصحة الخيارات التي نتخدها يف 
سبيل لبنان. وها أن فكرة عقد مؤمتر دويل خاص بلبنان 
تشــق أيضا طريقها يف املحافل الدولية تفهام ودراسة 
وعناية. نحن نتكلم بالحق وبالسيادة ومبصلحة جميع 
اللبنانيني دون استثناء، نحن نتكلم باسم حرية اإلنسان. 
نحن هنا لننقذ لبنان ال لندخل يف متاهات وســجاالت. 
نحن هنا لنوحــد اللبنانيني جميعا حــول لبنان باملحبة 
والحوار والوالء. نحن هنــا لنعيد الثقة بني كل مكونات 

لبنان وبني لبنان والعامل«.

{ استقباالت {

بعد القــداس، اســتقبل البطريرك الراعــي املؤمنني 
املشــاركني يف الذبيحة اإللهية، ثم اســتقبل مجموعة 
»بكريك 2020« يف زيارة للتهنئة بالفصح املجيد وتأييد 

ودعم مواقفه الوطنية الثابتة من أجل قيامة لبنان.
وتبنى الوفد الــالءات ال 17 التــي ذكرها الراعي يف 
خطابه يف 27 شــباط املايض يف بكريك، وأطلعه عىل 
برنامج عملــه يف املرحلة املقبلة، كام قــدم له متثال 

السيدة العذراء.
بعدها، اســتقبل الراعي مؤسســة »فــارس فتوحي 
االجتامعية« برئاســة رئيس املؤسسة ورئيس »الحزب 
اللبناين الواعد« فارس فتوحي. كام قدم فتوحي للراعي 

هدية تذكارية.
ثم اســتقبل وفدا من جمعية آل الخوري حنا يف لبنان 
واملهجر برئاســة املهندس جان الخوري وحضور مرشد 
الجمعية الخوري فادي الخوري. ومن الزوار أيضا رئيس 
الياس  الدكتور  االجتامعية  صفري  البطريرك  مؤسســة 

صفري.

الراعي يرتأس القداس

ــبـــة حــــلــــول شـــهـــر رمـــضـــان ــنـــاسـ ــة بـــمـ ــ ــالـ ــ ــي رسـ ــ ــم تــعــّنــتــاًفـ ــاكـ ــفـ ــف الـــحـــكـــومـــة: كـ ــيـ ــألـ دريــــــــان ملـــعـــرقـــلـــي تـ
ــم ــي خـــطـــر داهــ ــ ــد ف ــل ــب ــال ــور.. ف ــتـ ــدسـ ــلـ وتـــــزويـــــراً وخــــرقــــاً لـ

وجــه مفتي الجمهوريــة اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف 
دريان رســالة اىل اللبنانيني، ملناســبة حلول شهر رمضان، 
جاء فيهــا: »رمضان هذا العام، ليس ككل األعوام، بل رمبا مل 
يشهد املواطنون ضيقا شديدا يف معايشهم وتحركاتهم مثلام 
يشهدون هذه األيام. إنه زمن االنهيار الشامل يف كل املجاالت، 
يحل علينا شــهر رمضان، والبالد والعباد يف أزمات مرتاكبة، 
يختلط فيها االقتصادي باملايل واملعييش والصحي، والوبايئ 
والســيايس واالجتامعي. ويلقي ذلك كله عىل عواتقنا نحن 
أهل الدين واإلميان، مسؤوليات خاصة، عىل اختالف القدرات 
واألحوال. لذلك ليس لنا بعد الله إال أنفسنا ومساعينا وتعاوننا 
وتضامننا. لقد هب أهل بريوت - مسيحيني ومسلمني - هبة 
واحدة عندما نزلت باملدينة كارثة انفجار املرفأ. لكنهم باألمس 
واليوم وغدا ، مدعوون إىل ما هو أعظم وأشد إلحاحا. ما عاد 
لنا إال أن نتقاسم القليل، ونتشارك يف القليل الذي ميتلكه كل 
منا. إن بالدنا عجيبة يف صرب أهلها، ويف انتظامهم األخالقي 
واملدين . لقد تحملوا مئــات اآلالف من الالجئني واملهجرين . 
وتحملوا أهوال الوباء، وتحملوا غياب الدولة قبل انفجار املرفأ 
وبعده، وتحملوا احتجاز ودائعهم يف املصارف، وهم يتحملون 
كل يوم أخبــار الفضائح بني املســؤولني غري املســؤولني، 
ويفكرون عرات املرات، أو يفكر معظمهم عرات املرات قبل 

أن يقدموا عىل رشاء قوت اليوم لشيوخهم وأطفالهم.
وتوجه دريان اىل معرقيل تشكيل الحكومة: »كفاكم تعنتا 
واســتكبارا وتصلبا وتزويرا وخرقا للدستور. البلد يف خطر 
داهم، ويعيش قمة االنقســام والترذم والفوىض، والسبب 
هو يف تأخري والدة الحكومة، وتعطيل املؤسسات الرسمية. 
أقلعوا عن أنانيتكم، وخدمة مصالحكم الشــخصية. لبنان مل 
يعد يحتمل املزيد من الخــراب واالنهيار، وكل يوم تأخري يف 
تأليف الحكومة، هو خسارة للوطن واملواطن. املطلوب تقديم 
التســهيل ال التعطيل، وال وضع العقبات يف طريق تشــكيل 
الحكومة، هناك أيــاد خبيثة تعمل يف الخفــاء عىل عرقلة 
الجهود العربية املشكورة، وعىل إفشــال املبادرة الفرنسية، 
وتحاول القيام بعملية ابتزاز ســيايس ال مثيل له، لكل هؤالء 

نقول: ال يا سادة، بالكيديات والعنرتيات والحقد الدفني، وبث 
الســموم، ال يبنى لبنان، وال يســتقيم فيه امليزان، إال باملحبة 
والرتاحم والتعاون، واملحافظة عىل صالحيات كل مؤسســة 
من مؤسسات الدولة. إياكم والغرور، فلن تنالوا مبتغاكم من 

تحقيق مآربكم، ألنها تخالف املنطق واألصول«.
وختم موجها نداء »الرجاء واالســتغاثة واالمل اىل االخوة 
العرب«: »تعودنا أال تنسونا يف الشدائد، ونحن لنا ملء الثقة 
بكــم، ومبؤازرتكم، ودعمكم، ومســاعدتكم، فال تتخلوا عنا 
وال ترتكوا الشعب يف ضياعه، يك ال يكون فريسة سهلة ملن 
يريد بلبنان واللبنانيني رشا. اللهم إننا ندعوك مع قدوم شــهر 
رمضان، شهر الرحمة وعمل الخري واستجابة الدعاء، أن تجرب 
ضعفنا، وترحم أطفالنــا من أهوال الفنت واألزمات، وأن تهب 
أوطاننا الســلم واألمن واألمــان، وأن تخرجنا من هذه املحن 

املستعصية، وأن تهب وطننا السكينة والطأمنينة«.

دريان يلقي كلمة

عبد الساتر يلقي عظته

ــد الـــــســـــاتـــــر لــــلــــمــــســــؤولــــيــــن: إرحــــــــمــــــــوا الـــشـــعـــب  ــ ــبـ ــ عـ
بريوت  أســاقفة  رئيس  إحتفل 

للموارنة املطران بولس عبد الساتر 

بالقــداس االلهــي ملناســبة عيد 

من  الجديد  واألحد  اإللهية  الرحمة 

كنيسة مار يوسف الحكمة، وألقى 

عظة قال فيها: »نحن املســيحيني 

الرحمة  جامعــات  وأفراد  عموما 

اإللهية خصوصا، نحن الذين نخترب 

اآلب ونعيش  اللــه  كل يوم رحمة 

فيها، نحــن مدعوون إىل أن نرحم 

العــدو، أي أن نحمله  اآلخر، حتى 

يف رحمنا اىل جانب قلبنا كل يوم، 

ولنعمل لتكون له الحياة، وتكون له 

وافرة. وإال ما كنا أبناء وبنات أبينا 

الذي يف الساموات«.

املســؤولني  اىل  متوجها  وختم 

اللبناين.  الشعب  »إرحموا  بالقول: 

واحملوا  قلبكــم  بجــوار  إجعلوه 

ليــل نهار إلنهاء  همومه واعملوا 

واالقتصادية.  السياســية  األزمة 

ال  حتى  ألجلكــم  أصــيل  إننــي 

واألنانية  الكربياء  تســتغرقوا يف 

وحــب التملك والتســلط حتى ال 

متضوا األبدية يف نار ال تنطفئ«.



ترأس مرتوبوليت بريوت وتوابعها للروم 
األرثوذكــس املطران الياس عودة، قداســا 
إلهيــا يف مطرانية بريوت بحضور عدد من 
املؤمنني. وألقى عظة قال فيها: »املســؤول 
مثال وقدوة. كل حرف يخرج من فم املسؤول 
يحاســب عليه، وكل وعد يقدمه يسجل له. 
لذلك إن وعد عليه أن يفي، وإن أساء عليه أن 
ينتظر املحاسبة. لذلك، عىل املسؤول الحقيقي 
أن يتسم بالتواضع، ويسمع كل كلمة توجه 
إليــه، من أي كان، ويحاول العمل بالنصائح، 
عوض تجييــش منارصيــه، ويف عرصنا 
جيوشه اإللكرتونية، بغية إسكات اآلخرين، 

مدفوعا من كربيائه القاتلة«.
وأردف: »يف بلدنا، ال نســمع إال مسؤولني 

يدينون بعضهم بعضا ويتبادلون اإلتهامات. هل 
أصبحت املســؤولية إدانــة لآلخر بدال من العمل 
معه من أجل الخري العام؟ جميعهم يتذمرون من 
الوضع ويشكون من الفساد، لكنهم يتهربون من 
التدقيق الجنايئ ومن كل تدقيق ومحاسبة. ترى 
هل يخىش الربيء من املحاكمة؟ مل يتضع واحد 
منهم ليتحمل مسؤولية أي إساءة بحق املواطنني. 
مثانية أشــهر مرت ومل يعــرف مفجرو بريوت. 
ســنوات من الظلمة، ومل يعلن عن املسؤولني عن 
غيــاب خطط إلمناء قطاع الكهرباء. إنهيار مايل 
وإقتصادي، وما من مســؤول واضح. الشــعب 

موجوع، مريض، جائع، لذا عليه محاســبة كل 
مســؤول، وعدم اإلنجرار وراء الزعامء بطريقة 
ال واعية. فغضب املســؤولني ال يسمح به، ألنهم 
لو كانــوا يعملون حقا، ملا وجدوا وقتا للتفاهات 
الناتجة من الغضب، كردود الفعل والردود املضادة، 
بــل لكانوا افتدوا الوقت وجدوا يف ســبيل إيجاد 
املخارج الناجعة، والنافعة للجميع، ولكنا أصبحنا 
مثال يحتــذى يف القيادة واســتغالل الطاقات 
بأحسن الطرق، عوض أن نتصدر األخبار كمثل عن 
تفيش وباء الفســاد واإلستزالم والفتك بالشعب 

وطاقاته«.

وقال: »لقد كان لبنان واحة الرشق بجامل 
طبيعته، وجامعة الرشق التي يقصدها طالبو 
العلم واملعرفة من كل صوب، ومستشــفى 
الرشق الذي يداوي محيطه. أين هو اآلن؟ إنه 
بلد مفلس، منهار، فاسد، مؤسساته التعليمية 
واالستشــفائية مهددة باإلغــالق، تجاره 
مفلسون، شــعبه يائس، أطباؤه وممرضوه 
وشاباته وشــبابه يهجرونه ويلمعون يف 
آفــاق األرض، ألن فرصــا كثرية تعطى لهم، 
فيام هم مقموعون يف وطنهم. أصبحنا بلدا 
يدمن تفويت الفرص وتضييع الوقت. أصبحنا 
عاجزين حتى عن تأليف حكومة تتوىل زمام 
األمور وتقوم باإلصالحات الرضورية لضخ 

بعض األوكسجني يف رئتي البلد«.
وختم عودة: »أملنا أن تثمر اإلتصاالت الجارية 
فتبرص الحكومة النــور يف أرسع وقت ممكن، 
يك ال يســتمر املواطنــون يف دفع مثن خالفات 
السياسيني. وإذا كان الجميع متفقني عىل حكومة 
أعضاؤها إختصاصيون مســتقلون متناغمون، 
مل اإلختالف إذا عىل الحصص؟ أليســت الكفاءة 
واإلختصاص والخربة هي التي ســيعطى الوزراء 
الثقة عىل أساسها؟ أم تريدونهم أتباعا مأمورين؟، 
لنتعظ من نصائح القديس يوحنا السلمي، ولتكن 
األعــامل أكرث من األقوال وردود الفعل، علنا نصل 

إىل قيامة بلدنا من تحت ركام الفساد«. 

عودة يلقي عظته

3
ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

..وعلى ثروتي اقتسموا؟ 

فؤاد ابو زيد

من سوء الحظ أن الحكومة 
التي اريد لها أن تكون خشبة 
خالص لبنان وشــعبه، تبني 
أن  أنهــا ال تصلح  بالتجربة 
تكــون بلديــة يف قرية من 
قــرى لبنان، وبــدال من ان 
انقــاذ، تحولت  تكون عامل 
لبنــان  اىل«ًتقالة«ًالغــراق 
وشــعبه ما زاد مــن عمق 
املعاناة التي بدأتها الحكومات 

السابقة.
هذه الحكومة بســبب ضعفها وجبنها وخوفها، فتحت 
ابواب الفساد عىل مرصاعيها امام الفاسدين وأهل السلطة 
ليســتكملوا ما نهبوه واقتسموه من مغانم، بعدما عجزت 
عن وقف االنهيار املــايل واالقتصادي وعن حامية اموال 
املودعــني، وتهربت من الوقوف يف وجــه أهل البلطجة 
والســالح غري الرشعي املتفلت، وعن اغالق الحدود الربية 
الســائبة، وحتى انها تخاف من تعديل املرسوم رقم ٦٤٣٣ 
الصادر عام ٢٠١١، مجازفة مبوقفها هذا بخســارة االف 
الكيلومرتات املربعــة يف حدودنا البحرية مع »ارسائيل« 
وســوريا ورمبا غدا مع قربص، كام فشــلت يف تحقيق 
التدقيــق الجنايئ وحامية القضاء املســتقل ويف معركة 
اســرتداد االموال املنهوبة واملهربة ومحاسبة املسؤولني 
عنها بســوقهم اىل القضــاء، واملفجع موقفها الالمبايل 
مــن جرمية تفجري مرفأ بــريوت، وبالضحايا والجرحى 

واملرشدين والذين فقدوا كل يشء.
وريثة الحكومات الفاســدة هــذه نجحت بامتياز يف 
تحقيق امنية »ارسائيل« بتدمري لبنان واعادته ٥٠ ســنة 
اىل الوراء، وزايدت عليها باعادته اىل الحرب العاملية االوىل 
التي قىض فيها ثلث اهايل جبل لبنان جوعا وقتال وسوقا 

اىل الحرب واعامل السخرة.
***

هل تعلــم الحكومة وجامعة الســلطة أن عددا كبريا 
من شــبابنا هاجروا اىل الدول االفريقية التي يرسح فيها 
وميرح تنظيم »داعش« قتال وذبحا بعدما تعذر قبولهم يف 

دول اوروبا وامريكا والخليج؟؟؟
صدق البطريرك بشارة الراعي يف عظته يوم االحد عندما 

قال »البعض يتخىل عن الدولة والبعض يستويل عليها«.

ــــــــم باألســــــــواق  ــــــــات تتحك ــــــــل رمضــــــــان.. ومافي ــــــــي األســــــــعار قب ــــــــي ف ــــــــاع جنون ارتف
ــــــــووي  ــــــــاق الن ــــــــر االتف ــــــــي ال ٢٠٢٢ اذا تعث ــــــــة ف ــــــــة وبلدي ــــــــات رئاســــــــية ونيابي ال انتخاب
ــــي  ــ ــ ــــي حتم ــ واالنفجاراالجتماعــ رؤوس«..  ــير  ــ ــ ــ »تكس ــيل  ــ ــ باســ ــــــــــ  ــري  ــ ــ ــ الحري ــراع  ــ ــ صــ

ــأزق«؟ ــ ــ ــ ــرج أم م ــ ــ ــ ــة »مخ ــ ــ ــ ـــي  الحكوم ــ ــ ــى معرقلـ ــ ــ ــ ـــة عل ــ ــ ـــات األوروبيـ ــ ــ العقوبـ

رضوان الذيب

من يضبط اســعار املواد الغذائية مع 
بداية شهر رمضان املبارك واقدام التجار 
عىل رفع األسعار بشكل جنوين دون أي 
حس باملســؤولية الدينية واألخالقّية، 
مربرين ذلــك بارتفاع ســعر الدوالر، 
وشمل االرتفاع الجنوين كل املواد الذي 
يحتاجهــا املواطن وصــوال إىل ربطة 
الخبز، يف ظل غياب كيل ألجهزة رقابة 
وزارة االقتصاد وترك األســواق ملافيات 
تتحكم باألسعار وتحظي بغطاء رسمي 
وعىل »عينك ياتاجر »حيث يدفع املواطن 
مثن هذا العهر السيايس من قبل طبقة 
فاســدة التعرف سوى النهب واالحتيال 
حيــث رسقت كل املواد املدعومة وتقوم 
بتوزيعها »اعاشات إعانة« عىل البسطاء 

يف ابشع استغالل للكرامة االنسانية.
وكل هذا يجري حسب مصادر عاملية 
مع حــد أدىن لالجور اليتجاوز ال ٧٥٠ 
الف لرية اليكفي ألســبوع واحد حيث 

وصلت نسبة الفقر يف لبنان إىل ال ٥٥ ٪ وأكرث، وطارت الطبقة 
الوســطى حيث يسيطر عىل مقدرات البلد طبقة التتجاوز ال 
٥٪ وهي من السياسيني وحاشيتهم الذين استفادوا من الدولة 
كيفــام يريدون يف مرحلة ما قبل الطائــف والحروب، وهم 
أنفسهم حكموا البلد بعد الطائف حتى أن الرتكيبة الجديدة بكل 

رموزها مارست ابشع من طبقة ما قبل الطائف.
 لبنان يحكمه »شلة« منظمة توزع ادوارها وخالفاتها للحفاظ 
عىل ما تبقى لها من هيبة، واللبنانيون يرتحمون عىل »قامات« 
طبقة االستقالل من كميل شمعون إىل كامل جنبالط ورميون 
ادة ورشيد كراَمي وصائب سالم ومجيد أرسالن وغريهم، إىل 
دور األمام املغيبَ مويس الصدر، وهؤالء شــكلوا عملة نادرة 
يف تاريخ لبنان، وكانوا كبارا بتوافقاتهم وخالفاتهم، واسسوا 
لحكم فؤاد شهاب وغريه، اما املجموعة الجديدة فجلبت معها 
الدماء والدموع و هي من تلعب بالدوالر وتحتكر املواد الغذائية 
والنفــط والطحني عرب ازالمهم وهــم معروفون ويتقدمون 
الساحات والصفوف، اليعرفون الرحمة والالشفقة يف ابشع 
اســتغالل مل يشهده العامل القديم والجديد، حيث يحكم هؤالء 

احيانا باســم الدين وأحيانا باسم القومية وحقوق طوائفهم 
وبث الرعب من االخر، الن الســلم االهيل عدوهم األول، وهم 
مرتاحون ملــا يحصل يف البالد حاليا، ويغذون الخالفات ليك 
يبقوا عىل كراسيهم، وهؤالء حكموا البلد ايام الحرب بالسالح 
والخطف واملجازر واليوم يحكمون عرب استغالل بؤس الناس 
واوجاعهم، والنتيجة الحتمية هي الخراب والدمار، ومن يراهن 
عىل »املن والسلوى« والهدوء واالستقرار مع هذه الطبقة، فهو 
كمن يراهن عىل اوهام ورساب، حتى األحالم مع هذه الطبقة 
مل تعد ممكنة، لكن الضوء الوحيد يف هذه »العتمة الشــاملة 
»كانت املقاومــة وانجازاتها ضد العــدو االرسائييل وأهمها 
مجزرة الدبابات »االرسائيلية« يف وادي الحجري حيث شــهد 
اللبنانيون والعرب مشــاهد جديدة ومرشفة يف تاريخ الرصاع 

مع العدو مل يروها من قبل. 
وحسب املصادر العاملية، ان الخطورة تكمن يف الشلل الذي 
يطال كل املؤسسات مام يهدد اكرث من ٥٠ الف عائلة بوظائفهم 
وتحديــدا يف املصارف والرشكات الصغرية واملحالت واملكاتب 
وغريها، واالنفجار االجتامعي عىل األبواب، وســيقع حتام، 

وسيرضب استقرار البلد يف ظل انسداد 
الحريري  وإرصار  الحكوميــة  الحلول 
وباســيل عىل خوض َومعركة »تكسري 
روؤس« بينهــام لن تنتهي يف القريب 
العاجل، ويستخدمان فيها كل األسلحة 
واملحرمة  املرشوعة  وغــري  املرشوعة 
دوليا، والنتيجة ســيدفعها البلد حتام، 
وعندما يأيت الحل الخارجي ســريضخ 
الحريري وباسيل الي قرار، بعد أن تكون 

الخسارة فاقت كل التوقعات.
انهام  يعرفــان  وباســيل  الحريري 
يلعبان يف الوقت الضائع وســمعا من 
الســفراء العرب واألجانــب، ان لبنان 
ليس أولوية، واالهتامم املركزي العاملي 
حاليا ينحرص بامللــف النووي اإليراين 
واالنتخابــات اإليرانيــة يف حزيران و 
أواخر  السورية  الرئاســية  االنتخابات 
أيــار وامللف اليمني، وعىل ضوء الحلول 
لهذه امللفات سيكون الحل يف لبنان، مع 
التأكيــد أن املواجهة االمريكية الصينية 
أرضهــا ليس الرشق األوســط بل بحر 
الصني، واملواجهة األمريكية الروســية ساحتها أوكرانيا، واذا 
تم التوصل إىل حلول للملف النووي قد تشــهد املنطقة خفضا 
للتوترات ســتنعكس عىل لبنان وســوريا وعىل املنطقة، واذا 
تعــرثت الحلول، وتحديدا فيام يتعلــق باالتفاق النووي، فإن 
املنطقة قادمة عىل توترات كبرية ومن ضمنها لبنان، وبالتايل، 

املنطقة ولبنان يف مرحلة انتظار.
ويف ظل هذه املراوحة ملاذا التستفيد الطبقة السياسية من 
حالة الفراغ يف القرار الدويل لتشــكيل الحكومة والتخفيف 
من الخســائر الكربى، وعىل الحريري وباســيل ان يدركا انه 
اذا فشــلت الجهود يف التوصل إىل االتفاق النووي والحل يف 
اليمن، فإن ال انتخابات رئاســية ونيابية وبلدية يف لبنان وقد 
يطول الفراغ، ورمبا الحريري وباســيل يضعان هذا السيناريو 
يف حســاباتهام ولذلك لن يتنازال، وبالتايل لن يعطي باســيل 
الحريري ورقة رئاسة الحكومة وإدارة الفراغ َومعركة رئاسة 
الجمهوريــة بالتعــاون مع بري وجنبــالط وفرنجية، فيام 
الحريري يريداضعاف الحكم وباسيل وسحب كل أوراقهم، ويف 

ظل هذا الرصاع يدفع اللبنانيون امثانا كبرية، »والله يسرت«.

هيام عيد

يكشــف مواكبــون مللــف 
التي  األوروبيــة  العقوبــات 
يجــري الحديث عنهــا أخرياً 
مسؤولني  تتناول  سوف  والتي 
لبنانيــني يتهمهــم اإلتحــاد 
تأليــف  بعرقلــة  األورويب 
الحكومة، أن كل ما يتم التداول 
بــه أىل اليوم حــول مواعيد 
زمنية وإجراءات عقابية بحق 
بعــض املســؤولني املعرقلني، 
ال يتطابــق ومــن الناحيــة 
املعتمدة  اآلليات  مع  القانونية 
من قبل اإلتحاد بشــكل خاص 
والذي ســيدرس امللف اللبناين 
يف التاســع عرش من الجاري. 
ويوضح هؤالء  أن الالئحة التي 
تندرج فيها أسامء الشخصيات 
املستهدفة بالعقوبات، تخضع 
بشــكل دوري للتعديــل وفقاً 
للمعايــري التي تحّددها اللجان 

املختصــة واللجنة الخارجية يف اإلتحاد األورويب، مع العلم 
أن أي إجراء عقايب يف هذا اإلطار، لن يطال فقط الشخصية 
املعنيــة بل أفراد العائلة حتى، يك يصل مســتوى العقوبات 
إىل تجميــد األصول واألرصدة املاليــة يف الدول األوروبية 
ومنع الســفر ومنع الحصول عىل تأشريات دخول لكل دول 
اإلتحاد األورويب، وذلك من دون إســقاط أن منع التأشــرية 
ال يندرج يف خانة العقوبات أي أن الشــخصية املمنوعة من 
الســفر لن تكون مدرجة عىل الئحة العقوبات، بل ســتكون 
فقط مشمولة باإلجراء العقايب املتمثل مبنعه من زيارة دول 

اإلتحاد األورويب.

ومــن هنا يســتبعد املواكبون لهذه املســألة أن تصدر أي 
مقررات يف وقت قريب، لكنهم يستدركون بأن عامالً سياسياً 
قد يطرأ عىل هذا الصعيد، ويؤدي رمبا إىل ترسيع اإلجراءات 
كام ورد يف الصيغة الفرنســية للعقوبات أو الضغوط، كام 
بالنســبة لإلتحاد األورويب، الذي قد مينع عن الشــخصية 
املســتهدفة إجراء أية تحويالت مالية بالعملة األوروبية اي 
اليورو بشكل خاص وأيضاً بالدوالر. وعىل الرغم من التنسيق 
ما بني واشــنطن واألتحاد األورويب يف املجاالت السياسية 
واإلقتصاديــة واملاليــة، فإن التامهــي يف العقوبات ليس 
رضورياً أو إلزامياً نظراً للســند القانــوين الذي تعتمده كل 

جهة يف هذا اإلطار.
أية  من  الجــدوى  فإن  وبالتــايل، 
إجراءات أو عقوبــات وبرصف النظر 
عــن طبيعتها وحجمها، يبقى أن األثر 
الســيايس واملعنوي لها سيكون كبرياً 
وخطــرياً، وخصوصاً عىل مســتوى 
الساحة اللبنانية، حيث يعترب املواكبون 
أنفسهم أن العوامل السياسية التي قد 
تلعب دوراً يف ترسيع هذه اإلجراءات، 
اللبنانية  الساحة  بواقع  تتصل تحديداً 
سواء لجهة الوضع املايل واإلقتصادي 
ســواء  أو  اإلنهيار  عــىل  املشــارف 
بالنسبة لتأثري هذا اإلنهيار عىل واقع 
عىل  الســوريني  النازحني  آالف  مئات 
األرايض اللبنانيــة، والذين لن يجدوا 
األوضاع  انفالت  بعد  أمامهم  ســبيالً 
عىل كل املستويات، سوى الهجرة غري 
الرشعيــة باتجاه الــدول األوروبية، 
مــام يؤدي إىل وضع طــارىء، يحّتم 
تحريــك ورقــة »العقوبــات« وليس 
فقط اإلجراءات العقابية والتي تشكّل 
ضغطاً فاعالً عــىل كل املعنيني مبلف 

الحكومة. تأليف 
وتقود هذه املعطيات ووفق نائب بارز إىل طرح العديد من 
التساؤالت حول ما بعد اتخاذ مثل هذه اإلجراءات وذلك لجهة 
التأثري اإليجايب عىل عملية التأليف أو لجهة دفع »املعرقلني« 
إىل تصعيد مســتوى »التعطيل« أو العرقلــة لكل املبادرات 
املحليــة والخارجية إلنجــاز والدة الحكومة العتيدة.ويرى 
النائــب البارز أن للعقوبات والضغوط املرتقبة طابعاً خاصاً 
بالنســبة للبنان، ويجعل منها سيفاً ذو حّدين يهدد العملية 
الحكوميــة برّمتها وليــس فقط املبادرات الديبلوماســية 

الجارية.

ذل اللبنانيون من  له  يتعرض  ما  هاشم: 
ــحــروب لـــم نــشــهــد مــثــلــه فـــي زمـــن ال

هاشم مستقبال زواره

رأى النائب قاسم هاشــم، أن »إستمرار الجمود الذي مازال 
يتحكم مبســار الحكومة بســبب التعنت واملكابرة والتمسك 
باملصالــح الفئويــة الطائفية والحزبية مــا ادى اىل عرقلة 
التشــكيل حتى اللحظة رغم الظروف الصعبة واملأساوية التي 
يواجهها لبنان واللبنانيون عىل كل املســتويات السياســية 
واملاليــة واالقتصادية واالجتامعية وانعكســت عىل الحياة 
اليومية للناس حيث الحاجة اىل االولويات املعيشية ووصلت 
حــدة الواقع االجتامعي اىل مظاهر الفقر والذل للوصول اىل 
الرغيف وليرت البنزين وكل ما يتعلق بالرضورات الحياتية فهل 
املطلوب اكرث مــن ذلك ليتحرك الضمري والحس الوطني اذا ما 
بقي عند البعض للتنازل عن بعض االنانيات واملكاسب من اجل 
انجاز حكومة الرضورة واالنقاذ جاء ذلك يف ترصيح لهاشــم 

بعد لقاءات له يف منزله يف شبعا«.
كــام اعتــرب ان » ما يتعرض له اللبنانيــون من اهانة وذل 
واساءة عىل ابواب املحالت واملحطات ويف كل مكان مل نشهد 
مثله يف زمن الحروب وهذا ما يضع القوى السياســية امام 
مســؤولياتها الوطنية لتسهيل تشكيل حكومة اختصاصيني 
من اصحــاب الخربة والكفاءة وغــري الحزبيني حكام وليس 
ذلك مبســتحيل مادامت هنالك افكار ومبادرات تحايك الواقع 
واملنطق واساســها مبادرة ألرئيس نبيه بري التي القت تاييدا 
وقبــوال من املكونات والفعاليات الوطنية وتاييدا عربيا ودولًيا 
وهي منســجمة مع روحية املبادرة الفرنسية امل يحن االوان 
لتاخذ االمور مسارها الطبيعي لوقف االنهيار قبل الوصول اىل 

االسوأ«.

ديل كول: هدف الكاميرات مراقبة الخط األزرق وحماية اليونيفيل عـــــــــــــــــودة: لـــــتـــــكـــــن األعــــــــــمــــــــــال أكـــــــثـــــــر مـــــــــن األقــــــــــــــوال 
ــاد  ــ ــس ــ ــف ــ ــت ركـــــــــــام ال ــ ــحـ ــ ــا مـــــــن تـ ــ ــدنـ ــ ــلـ ــ ــة بـ ــ ــامـ ــ ــيـ ــ لفــت رئيس بعثة »اليونيفيــل« وقائدها العام مـــــــن أجـــــــــل قـ

اللواء ســتيفانو ديل كول، يف حديث إىل »الوكالة 
الوطنية لالعــالم«، أن »اليونيفيل تركب كامريات 
يف بعض مواقعها القريبة من الخط األزرق، وهذا 
جزء من إســرتاتيجية األمم املتحدة العامة لحفظ 
أمن موظفي األمم املتحدة العاملني يف جميع بعثات 

حفظ السالم يف العامل وحاميتهم«.
وقــال: »يف مــا يخصنا، نقــوم فقط برتكيب 
كامــريات يف مواقع معينــة تابعة لألمم املتحدة 
بالقرب من الخط األزرق، ألن الحفاظ عليه أسايس 
لضامن االســتقرار يف املنطقة ومنع أي حوادث 
قد تتســبب يف نزاع أوسع. وتتمثل إحدى مهامنا 
الرئيسية مبوجب قرار مجلس األمن الدويل ١٧٠١، 
مبراقبة انتهاكات الخط األزرق بطريقة مستقلة 
وحيادية، ويجب أن نكون قادرين عىل القيام بذلك 
يف أي وضــع، حتــى يف األزمات التي قد يتعرض 
فيها حفظة الســالم وسكان املنطقة للخطر كام 
حــدث يف املايض، وملنع أي تصعيد للتوتر. وإذا مل 
نتمكــن من تحديد الوضع، فال ميكننا اســتخدام 
آلية االرتباط التي نضطلع بها لنزع فتيل التوترات 

وحامية البيئة التي نعمل فيها«.
وشــدد عىل أن »ســالمة الخط األزرق مفتاح 
لضامن االستقرار يف املنطقة، من خالل املساعدة 
يف منــع وقوع أي حوادث بــني األطراف. فنحن 
نعمل مع رشكائنا االسرتاتيجيني، القوات املسلحة 
اللبنانية، ونطلعهم يف إطار حامية القوة، عىل أي 

وضــع قد يحدث عىل طول الخط األزرق. نحن هنا 
لتهدئة أي توتر محتمل، لذلك نقوم مبا نقوم به«.

وبالنســبة إىل معارضة بعض سكان املنطقة 
اإلجراء قال: »لليونيفيل تاريخ طويل يف الجنوب، 
فهــي موجودة هنا بنــاء عىل طلب من الحكومة 
اللبنانيــة، وتجدد واليتنا يف آب من كل عام. نحن 
فخورون بالعمل الذي قمنا به مع املجتمعات املحلية 
لتحقيق األمن واالســتقرار يف هذه املنطقة. وأنا 
شخصيا فخور بأننا عملنا سويا عىل مدار سنوات 
عديدة، عىل الرغم من التحديات، لبناء عالقات قوية 
ومثمرة مع الناس. عالقتنا مع الســكان وثقتهم 
بنا لهام أهمية رئيســية بالنسبة إلينا. ويؤسفني 
حاالت ســوء الفهم واملعلومات املغلوطة التي أدت 
إىل تآكل هذه الثقة يف األيام األخرية، لكننا نستمع 
إىل رشكائنا االســرتاتيجيني، القوات املســلحة 
اللبنانية، ألننا نعمل ســويا وبشكل وثيق للحفاظ 

عىل استقرار الوضع«.
وختــم: »قبــل أن يصادق مجلــس األمن عىل 
توصيات األمني العام، اســترشنا القوات املسلحة 
اللبنانية، وأوضحنا لهم أننا ســنحرتم خصوصية 
الناس الذين يعيشون ويعملون بالقرب من مواقعنا. 
ليس لدينا أي والية للمراقبة داخل القرى أو املنازل 
الخاصة. نعتزم االستمرار يف إرشاك املجتمع املحيل 
ملعالجة هواجســهم بشكل تعاوين ومنتج، متاما 
كام فعلنا دامئا يف املايض. وســيتم استخدام هذه 

الكامريات فقط كإجراء لحامية القوة«.

االثنني ١٢ نيسان ٢٠٢١
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هيئات سياسية وعربية نعت العالمة محمد  األمين
توالت صبــاح أمس تغريدات لسياســيني ومســؤولني، 
ناعية العالمة محمد حســن األمني الذي تويف مساء امس 
االول بعد اصابته بفريوس كورونا.وكان األمني ادخل مساء 
الســبت يف 22 آذار املايض، اىل مستشفى دالعة يف صيدا، 
لتلقي العالج إثر اصابته بالفريوس الذي أّدى إىل مضاعفات 
خطرية عىل وضعه الصحي، اســتدعت تزويده بعالج خاص 

وأجهزة التنفس الالزمة.
{ ويف السياق، غرّد رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري 
عرب »تويرت«: »برحيــل األمني يغيب عقل متنور كرّس حياته 

لوحدة املسلمني وخري اللبنانيني«.
{ كتــب رئيس الحــزب »التقدمــي االشــرتايك« وليد 
جنبالط،عرب حســابه عىل »تويــرت«: »ان رحيل االمني بعد 
غربة طويلة يذكرين بقــول جربان  خليل جربان )نحن ذوو 
النفوس الحزينة والحزن كبريال تســمعه النفوس الصغرية، 
انتــم ال تعرفوننا اما نحن نعرفكم، نحن نراكم النكم واقفون 
يف النور املظلم، اما انتم فال تروننا الننا جالسون يف الظلمة 

املنرية(«.
{ قال رئيس املجلس اإلســالمي الشــيعي األعىل اإلمام 
الشيخ عبد األمري قبالن، يف بيان »كان العالمة االمني رجل 
علم وفكر وداعية حــوار وانفتاح عرفنا فيــه مزايا العامل 
العامل نرصة لقضايا الوطن وشــعبه والتزما بقضايا االمة 
وشــجونها، ويف طليعتها القضية الفلسطينية التي سكنت 
يف عقلــه وقلبه، ولقد أغنــى املكتبة اإلســالمية بأبحاثه 

ومؤلفاتــه التي اشــتملت حقول املعرفــة والعقيدة واالدب 
والفكر، وخرست الحوزات واملراكــز الدينية ومنديات الفكر 
والحوار والثقافة برحيله عاملا جليال واســتاذا باحثا ومفكرا 

فذا«.

{ قال املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن »قىض 
األمني حياته بني الفكر والقضاء والقضايا الدينية والوطنية 
والوحدوية تــاركا بصامت وقضايا نقاشــية طاملا وجدت 
بيئتهــا ودواعي إثارتها بالفكر الديني واإلنســاين«، معترباً 
»مع وفاته يــرتك الراحل بصمة التنــوع بالفكر والقضايا 
ويسدل جبل عامل الســتار عن شخصية نقاشية كانت وما 

زالت تؤكد معنى التنوع باإلرث الديني والفكري ».
{ قال الســيد عيل فضل الله »برحيل األمني تطوى حياة 
شخصية متيزت بالعلم واألدب والشــعر والحوار واالنفتاح 
ويف مجال القضــاء، لقد أدى األمــني دورا رائدا يف مجال 
الحوار والتقريب، وكانت له مواقفه الثابتة يف رفض الفساد 
والظلم والعمل عــىل وأد الفنت الداخلية والوقوف إىل جانب 
الصهيونية  لالعتداءات  مواجهته  ويف  الفلسطينية  القضية 

عىل لبنان، والسيام يف العام 1982«.
{ ونعاه كل من: األمني العام للتنظيم الشــعبي النارصي 
النائب أســامة ســعد، النائبة بهية الحريري، النائبة روال 
الطبش، النائب املســتقيل ميشــال معوض،الوزير والنائب 
السابق رئيس مجلس ادارة دار الندوة بشارة مرهج،أمني عام 
اللجان  العام لتجمع  الحريري، املنسق  املستقبل« أحمد  »تيار 
العريب  القومي  الرئيس املؤسس للمنتدى  والروابط الشعبية 
العريب،حركة  القومي  للمؤمتر  العامة  بشــور،األمانة  معن 
التحرير الوطني الفلسطيني »فتح« وفصائل منظمة التحرير 

الفلسطينية.

غلوطة أم مسرحية ؟!
ُ
الحياد.. أ

ربيع الدبس

»نحيا أوالً ثم نتفلسف«.
ْرنــا كلمتنا بهذا املََثل الالتينــي القديم حتى ال يُظَن  صدَّ
بأننا نتناىس مواجع املواطنني املعيشية املتزايدة يوماً بعد 
يوم، من دون إغفال اإلرتباط العضوي ما بني الحياة املادية 

ومتطلباتها الروحية.
لكْن ما هــو الحياد؟ عالَم تتكــئ طريحته؟ ومن الذي 
يقرر األخذ بها أو رفضها؟ وما صفة طارحها، أسياســية 
هي أم دينية؟ من هو الفريق الذي يحســم خيارات لبنان، 
الذي ليس جزيــرة منفصلة عن بيئته الطبيعية ومصالحه 
العليا؟ أما إذا كان األفرقاء مختلفني وليس من دولة ُمقرِّرة 
للخيــارات الكربى، فــامذا يبقى من الطــرح اإلفرتايض 
للحياد الذي يحاولــون تزيينه بصفة »اإليجايب«؟ ِعلْامً أن 
الحياد، بوصفه موقفاً، يّتِسم بالسلبية من شتى الخيارات 
املطروحــة فكيــف إذا كان إعالنه يف املنطلَق ُمّتِســامً 

بالسلبية من خيار املقاومة ، وباإلنحياز إىل خيار مغاير؟
مثة أســئلة جوهرية تضع اإلجابُة عليها النقاَط عىل 
دة أو مشرتكة سياسياً  الحروف. فهل الرؤية يف لبنان موحَّ
وشعبياً أم أنها مفقودة إىل درجة الفجيعة؟ أليس الخالف 
قامئاً حول أبســط املفاهيم مبا يف ذلــك مفهوم الهوية 
واإلنتامء؟ وهل يكون الحياد طرحــاً توفيقياً رؤيوياً  لبلد 
الوالءات، واملفتقرة  املوزعــة  الثقافية  بْنيته  مرضوب يف 
إىل أدىن مواصفات التامســك واإلجامع؟ هل يكون الحياد 
مع العُدّو الوجودي مخرجاً من اإلنتهاك اليومي لســيادتنا 
الوطنية وكرامتنا الواجبــة؟ هل الحياد مقبول يف املوقف 
من اإلجتياح املعــادي أو من مجزرَتْ قانــا، أو يف ملف 
ترســيم الحدود مع كيــان اإلحتــالل، أو يف العالقة مع 
دمشــق، أو مع مخطط التطبيع والرتكيع؟ هل كان »لبنان 
الكبري« الذي أعلنه الفرنســيون قبل مئــة عام حيادياً يف 
خلفيته وخارطته ومســاره  مع اإلقليم أو مع العامل؟ هل 
كان رؤســاء الجمهورية الســابقون ورؤساء الحكومات 

املتعاقبة حياديني؟
إن طــرح الحياد محكوم باملوت الرسيري. لكنه أَشــبه 
ما يكــون بإعالن حرب عىل مســؤولية  لبنان يف الدفاع 
عــن حقه وأرضه وثرواته، بل عن حقــه يف الحياة الحرة 
الكرمية ، املعزَّزة بأســباب املنعة والقوة ومبعادلة الردع 
الحازمــة. فهل هذا مــا يريده بطريرك أنطاكية وســائر 
املرشق، للموارنة  املَرَدة الذين لوَّنوا تاريخهم ِبلْون التصدي 

املرَُشّف للظلم واإلستبداد؟
يا صاحب الغبطة،

هل يجــوز للُّبنانيني مــن مختلف املشــارب والرشائح 
مامرسة اإلجحاف يف اإلقرار الحاسم  بحق لبنان املرشوع 
يف مقاومة اإلحتالل والعدوان، أو يف اإلعرتاف العادل بدور 
املقاومة الطليعي يف التحرير من اإلحتالل واإلرهاب، ويف 
حامية شعبنا، كل شعبنا من جاهليات التفجري والتكفري؟ 
لكن املشــكلة، عىل مــا يبدو، قامئــة يف أن مَضلَّلني من 
مواطنينا يرون القذى يف عني أخيهم وال يرون الخشبة يف 
أعينهم، كام وصف نُظراَءهم املعلُّم الجلييّل الفّياض بالروح 
الُقُدس، الــذي مل يكن حيادياً يف تعليم الحق وَرْذل الباطل، 
ومل يســاوم عىل تحويل الفّريسيني بيَت الصالة إىل مغارة 

للصوص والُتّجار واألمََثة.
أنتم ،كبطاركة يا صاحب الغبطة، غري حياديني حتى يف 
ِبِعيد الفصح،  توقيت الصيام األربعيني ويف اإلحتفــاالت 
ولذلك مل تَُوّحدوا-أنتم وأسالفكم من اآلباء واألحبار - فرَح 
العيد بالرشكة اإلميانية الوثقى، رغم انقضاء أكرث من ألَفْي 
عام عىل حدث القيامة املجيدة. وهــذا يعني أنكم ما زلتم 
مختلفني عىل أوان الضيــاء ال عىل مبدئيته، لكنه اختالف 
غ. فحبذا لو يتأمل  رشقيٌّ وغريبٌّ غري حيادي وغري ُمَســوَّ
الجميع، رعاًة وعلامنيني، ال يف ظاهر اإلشكالية املحزنة بل 
يف أعامقها التي أشــار إليها الَعالّمة املطران جورج خرض 
بقوله: »إننا ديانة املعاين ولســنا ديانــة األيام واألزمنة. 
أليس الشــقاء الحقيقي يف أن الكثريين من املســيحيني 
أموات روحياً وأّن القلة قيامية؟ فإذا ســمحنا ألنفســنا 
بالحياد عن معاين قيامة املخلص أفيزعجنا اإلختالف عىل 

تاريخها«؟)النهار 1997/3/29(.
إننا نسأل: هل املبادرة البطريركية التدويلية حيادية يف 
طرحها ويف التخطي الالحيادي للمؤسســات الدستورية 
واملراجع الرســمية اللبنانية؟ وكيف تستوي املحبة، التي 
هي األطروحة األساس ملسيحية الينبوع، باملوقف الوسطّي 
ما بني سيادة الدولة وكرامة إنسانها من جهة، وبني غّض 
النظر عن استباحتهام من جهة أخرى؟ وهل تصبح الكرامة 
موفورة  للجميع  من دون التوجه العام الجامع، أو من دون 
العطاء والتضحية واملعاناة مع الذين أعطوا وضّحوا وعانوا 
واسُتشهدوا؟ أليست املحبة التي تسكبها املسيحية مجانية، 
نقية، غري مرشوطــة؟ قال القّديس أوغســطني: »هناك 
نوعان من الحب عىل اإلنسان أن يختار بينهام: حّب الذات 

حتى إنكار الله، وحّب الله حتى إنكار الذات«.
إن الحيــاد، الديني قبل الســيايس، أُغلوطٌة  درامية. 
واألُغلوطــة تتداعــى بذاتهــا قبــل أن تســقط  نظراً 
لفقدانهاالِنصاب الواقعي واملنطقي. أما  املشهد املرسحي 
للحياد الســيايس فينتهي قبل أن يبدأ. وإذا كان فيلسوف 
التاريخ، األملاين شبينغلر، قد جزم بأن الزمن هو املستشار 
األكرب، فإننا نجزم بأُفول دراما الحياد قبل تَبلُور فصولها  
مبرور الزمن. وقد أُسِدل الستار عىل فصلها األول برسعة 
قياسية، قبل أن يتابعها الجمهور املنحاز بطبعه وثقافته 

واصطفافاته. 

46 عاماً على 13 نيسان... تاريخ مؤلم لم تتعّلم االحزاب شيئاً من دروسه املأساوية
ــى الــجــمــيــع الــتــفــاهــم والــتــالقــي   ــن.. وعــل ــطــمــئ مــصــادر مــســيــحــيــة: الــوضــع ال يُ

صونيا رزق

بعد ستة واربعني عاماً عىل ذكرى 13 نيسان 1975، تاريخ 
بــدء حرب اآلخرين عىل ارض لبنان، التــي تحّولت الحقاً اىل 
شــتى انواع  املعارك والحروب الداخلية، تســرتجع مصادر 
سياســية مخرضمة تلــك املآيس وما إحتوتــه من مخاطر 
ومشــاهد مخيفة، لكن ويف ظل ما نعيشه اليوم من كوارث 
وانهيارات، تقول املصــادر، ينتابنا الخوف اكرث من ان تتجّدد 
تلك املشــاهد عند اي مفرتق خطر، فالضحايا والجرحى واىل 
ما هنالك من معوقــني ومفقودين ومعتقلني، ودمار وخراب 
وويالت، يعيدوننا بالذاكــرة اكرث اىل كل تلك املآيس، يف ظل 
إستمرار بعض السياسيني واالحزاب يف التلّهي بالقشور، الن 
مصالحهم الخاصة تتقّدم عىل مصلحة لبنان، النهم عىل ما 
يبدو ال يستذكرون شيئاً من كل مشاهد  القتل والدمار والدماء، 
وإال لكانوا وضعوا مصالحهم الخاصة جانباً، وعملوا من اجل 
الوطــن الذي ال يزال حتى اليوم جريحــاً يف االطار املعنوي، 
بحيث نســمع كل يوم تهديدات من هنا واخرى من هناك، عن 
إمكانية عودة الحرب، مع أخبار عن تســلّح اكرثية االحزاب، 
وكأنهم مل يتعلّموا شئياً من دروس املايض االليم، الن املتاريس 
تحولت من عسكرية اىل سياسية، فبقي كل يشء عىل حاله، 
شحن طائفي - مذهبي، انقســامات وخالفات حزبية ال تّعد 
وال تحىص، أمــراء الحرب تّولوا املناصــب الرفيعة، وال زالوا 
يتناحرون عىل املناصب، فقط تغرّيت بزّاتهم العســكرية اىل 
لباس رســمي وربطة عنق، لكن ما كان يدور يف النفوس مل 
تزحزحه الجبال، ووحدهم الضحايــا مل يتغرّيوا النهم دفعوا 
الثمن، واىل ما هنالك من جرحى ما زالوا يدفعون مثن إعاقتهم 
حتى اليوم، من دون ان ننىس الجريح االكرب لبنان، الذي ُدّمر 
ُوحطّم ونزف بفضل مخططات جهنمية ارادت إنهاءه، لكن يف 
النهاية كلمة واحدة فقط يجب ان تسود يومياً، وهي الرتّحم 

عىل كل الشهداء اىل أي طائفة او مذهب إنتموا...
وعىل خط الشعب اللبناين املسكني، الذي كان وال يزال يدفع 
الغــايل لغاية اليوم، فكلامته تــرتّدد كل عام يف هذا التاريخ 
املأساوي مع عبارتني، »تنذكر وما تنعاد«، لكن ما يجري حالياً 

ال ينطبق عىل هــذه املقولة، الن الوطن مهّدد بإمكانية إعادة 
إحياء تلك الذكرى االليمة عىل ارض الواقع.

اىل ذلــك، ابدت مصادر مســيحية متابعة ملــا يجري عىل 
الساحة اللبنانية، عرب »الديار« إســتياءها الشديد من الوضع 
الراهــن، ورأت اّن الوضع الحايل الكاريث ال يطمنئ، الن الدولة 
تكاد تنهار نهائياً، لذا عىل جميع السياسيني واالحزاب والتيارات 
من دون أي إستثناء، ان يجهدوا يف حال كانوا عن حق وحقيقة 
يريدون إلغاء ال 46 عاماً من النفــوس اوالً، وان ينقذوا لبنان 
عرب مساعدة الدولة وجيشها، الننا بتنا نعيش يومياً 13 نيسان 
بسبب ما يجري من خالفات بني السياسيني، الذين جعلوا ذاكرتنا 
عاصية عىل النسيان، بسبب معاركهم  اليومية عىل الحصص 
واملغانم، وان يقفوا اىل جانب الرئاســة االوىل ومينعوها من 

السقوط، الن سقوطها يعني زوال املسيحيني ولبنان. 
واملت املصادر املذكورة بأن يعي اللبنانيون اهمية التفاهم 
عىل الثوابت واملبادئ الوطنية، ودعت اىل التالقي عىل كلمة 
واحدة هــي »لبنان وطن الجميع« عــىل إختالف إنتامءاتهم 

وتوجهاتهم، وبالتايل فإن محو هذه الذكرى يكون بأخذ العرب 
منها، واالنطالق نحو حوار جّدي يطرح املشــاكل الحقيقية، 
»ال حوار طرشــان« بل بالبحث عن الســبل لدرء االخطار عن 
لبنان، وحاميته من التجاذبات اإلقليمية والدولية التي تنعكس 
سلبياً عىل وحدته الوطنية، إضافة اىل رضورة االبتعاد عن أي 
رهانات خاطئة دفعنــا جميعا مثنها، وال نزال نجهد للتخلص 
من تداعياتها حتى اليوم، الن االحزاب اللبنانية مل تتعلّم شيئاً 

من دروس الحرب وهذا ظاهر للعيان.
وختمت املصــادر بالدعوة اىل التضامــن يف هذه الذكرى 
االليمة، واىل تغليب صــوت الحكمة والعقل، النه عىل الرغم 
من مرور كل تلك الســنوات، مل نصبح بعد شــعباً قادراً عىل 
التّحكــم بأموره، ال بل عىل العكس يحتاج دامئاً اىل الوصاية، 
وهذا مؤسف ومستغرب. فكيف لكل تلك العقود التي مرّت، ومل 
يتّعظ املواطن اللبناين بعد ويسري يف الخط الوطني املستقيم؟ 
وســألت عن عبارة »التعايش االسالمي - املسيحي« املتداولة 

بني اللبنانيني، فأين اصبحت اليوم؟!

مشرفية زار كبير مشايخ البياضة
ومراجع روحية درزية في حاصبيا

 
زار وزير الشــؤون اإلجتامعية والســياحة يف حكومة 
ترصيف األعامل رمزي مرشفية عىل رأس وفد، كبري مشايخ 
مقام خلوات البياضة الرشيف يف حاصبيا الشيخ غالب قيس 
متفقدا صحته، وبحث معه يف شــؤون املنطقة وأوضاعها، 
يف ظل الظروف الصحية واإلقتصادية واالجتامعية الراهنة، 
كام عرضا لوضع مستشفى حاصبيا الحكومي واملشاكل التي 

تواجهها يف مكافحة انتشار فريوس كورونا.
وأكد املرشفية متابعته لهذا امللف مع وزير الصحة العامة، 
خصوصــا بعد اإلجتامع الــذي عقــد يف دارة النائب طالل 

أرسالن مع مدير املستشفى وأعضاء مجلس اإلدارة.
وانتقل مرشفية والوفد املرافق بعدها، لزيارة الشــيخ أبو 
مهدي دربية يف بلدة عني جرفا، حيث كان يف استقبالهم مع 
عدد من مشايخ البلدة، ليختتم جولته عىل املرجعيات الروحية 

بزيارة تفقدية إىل الشيخ غالب الشويف يف بلدة شويا.
وكان مرشفيــة قد قــدم التعزية بوفــاة املرحوم املريب 
كامل رشوف والــد أمني رس املجلس الســيايس يف الحزب 

الدميوقراطي اللبناين الربوفسور وسام رشوف.

حمــــدان للراعي: معادلــــة التدقيق
ــة  ــ ــ ــق ــ ــ ــوف ــ ــ لــــــــــــم تــــــــكــــــــن م

قال العميد املتقاعد مصطفى حمدان يف سلسلة تغريدات 
عرب »تويرت«: »ســيدنا البطريرك، معادلــة التدقيق الجنايئ 
املتوازي الشــامل بعــد تأليف الحكومة مل تكــن موفقة ال 
بالشــكل وال باملضمون. بــل هي تعطيل أي دور للســلطة 
الترشيعية والقضائية وما تبقى من عمل مؤسسات يحمي 
وجودية الوطن اللبناين. نفهمه، دعم للمســؤول االول، عن 
حامية النقــد الوطني وجنى عمــر اللبنانيني يف املصارف، 
رياض سالمة الذي فشــل يف تحمل هذه املسؤولية كحاكم 
للمــرصف املركزي. هذا الحاكم ال يزال يتســرت عىل من هرب 
االموال من الذين يعملون يف الشأن العام وأصحاب املصارف 
ورجال الدين ورجال الدنيا الفاســدين. هــذا الحاكم أحدث 
فوىض مالية عارمة من سوق سوداء وعمليات تبييض أموال 
كان عليه مبسؤوليته االدارية والوطنية مواجهتها أو فضح 

من يرعاها«.

ــي الـــديـــن: الــكــبــاش املــحــلــي ــق ت
لألسف العهد  آخــر  الــى  يستمر  قد 

رأى »رئيس  حزب الوفاق الوطني   بالل تقي الدين  » يف بيان 
بعد اجتامع املكتب الســيايس للحزب، ان »الجو التفاؤيل الذي 
كان عرب الحلقات الضيقة »قد تبخر« وما نراه أنه كلام حصل 
تقارب عادت األمــور إىل الصفر«. ولفــت إىل انه يجب عىل 
الطبقة السياسية الحاكمة التنازل، هناك مصري شعب، والقوى 
السياســية أمام اختبار كبري ونحن محكومون بالتســويات 
الخارجية، و قد يستمر الكباش املحيل إىل آخر العهد لألسف«.

وســأل تقي الدين: »هل يجرؤ رئيس  الحكومةاملكلف  سعد 
الحريري  عىل  تأليف حكومة خارج إطار اململكة  السعودية؟ 
وعىل مــا يبدو أن كل األجواء ال توحــي بتأليف حكومة يف 
الوقت الحايل«، مشــرياً إىل أن »الطبقة السياسية الحاكمة 
قارصة وغري قادرة عىل انتشــال البلد من االنهيار الذي نحن 
فيه اليوم ،ونحن امام مفــرتق خطري إذا مل تكن هناك حلول 

رسيعة«.

الرئيس  صالحيات  ضــرب  مــن  الــوطــنــي«:  »التيار  على  ــرّد  ت الــقــوات 
ــده بــأبــشــع صــور ــيــة عــلــى عــه ــن ــائ ــزب ــســاد وال ــف ــارس ال ــ هـــو مـــن م

رأت الدائــرة االعالمية يف حزب »القــوات اللبنانية« يف 
بيــان، أن »الهيئة السياســية يف التيار الوطنــي الحر التي 
يرأســها النائب جربان باســيل، دأبت عىل مامرسة هواية 
رئيسها املفضلة أال وهي العودة إىل املايض، بطريقة معتورة، 
ومغلوطة، ومشوهة، وتضليلية، يف محاولة يائسة لتشويه 
التاريخ، وحرف األنظار عن حقائق الســاعة والتي تدينه بكل 
تفصيل من تفاصيلها. وأمام إرصار باســيل عىل الهروب إىل 

األمام، ال بد من تأكيد الوقائع اآلتية:
1- أورد بيان الهيئة السياسية أن جعجع الذي ساهم العام 90 
برضب صالحيات رئيــس الجمهورية ماذا بقي منها اليوم ليك 
يحاسبه عليها، وتذكريا لباسيل بأن من رضب الصالحيات التي 
يتحدث عنها هو من دمر املنطقة الحرة منذ اللحظة األوىل التي 
تسلم فيها رئاسة الحكومة االنتقالية، فأشعل حروبه العبثية 
تارة بحجة التحرير، وطورا من أجل اإللغاء، ويف الحالتني سعيا 
إىل رئاسة جمهورية كانت كلفتها إسقاط الجمهورية، ورئاسة 
الجمهورية، وتهجري عرشات آالف املسيحيني واللبنانيني، وتدمري 
منطقة حرة كانت سيجتها القوات بالشهداء، فأسقطها العامد 

ميشال عون يف 15 شهرا فقط.
2- من رضب صالحيات الرئيس هو من دمر املنطقة الحرة 
بحجة مواجهة امليليشــيات، فيام هو أول حليف وأكرب مظلل 
للميليشــيا التي رفضت تســليم ســالحها بحجة املقاومة، 
فانكشف عىل حقيقته وشــعاراته الفارغة التي يستخدمها 

غب الطلب.
3- من رضب صالحيات رئيــس الجمهورية هو من جعل 
موقع الرئاســة األوىل معزوال عربيا ودوليا بسبب تحالفه، 

وتغطيته ملحور يصنف دوليا باإلرهايب.
4- من رضب صالحيات الرئيس هو من انقلب عىل الدستور، 
وعىل دور لبنان التاريخي، ويرفض اليوم حياد لبنان، ومينع 

الدولة من أن تبسط سلطتها عىل كامل أراضيها.
5- مــن رضب صالحيات الرئيس هو من دمر لبنان، فأينام 

حل، حل معه الخراب، والدمار، والبؤس.
6- مــن رضب صالحيات الرئيس هو من مارس الفســاد 
والزبائنية يف عهده بأبشع صورة عرفها تاريخ لبنان، فأفقر 
اللبنانيــني وجوعهم ورضب منط عيشــهم وقــاد لبنان إىل 
االنهيار، والدولة إىل الفشل بســبب سياساته ومامرساته، 

وجشعه السلطوي.
7- من رضب صالحيات الرئيس هو من جعل الرئاسة األوىل 
يف موقع خاليف مع جميع اللبنانيني، فعزلها عن الرشكاء يف 

الداخل، وعزلها عن األصدقاء يف الخارج.
8- أورد البيان نفسه أن جعجع يعاكس رئيس الجمهورية 
يف ما تبقى من صالحياته، وهو قول مردود ألصحابه طبعا، 
وتدحضه الوقائع كلها منذ خمس ســنوات حتى اليوم، فهل 
اختيار أفضل وزراء بشــهادة الخصوم قبل الحلفاء، يعاكس 

صالحيات الرئيس؟«.

يرّد: الوطني«  »التيار  ..و 
ــرم ــ ــجـ ــ مـــــــا أقــــــبــــــح املـ
ــم بــالــعــّفــة ــّل ــك ــت ــا ي ــدم ــن ع

وليس بعيدا، صدر عــن اللجنة املركزية 
لالعالم يف التيار الوطني الحر البيان اآلت: 
»لن نزعــج اللبنانيني ببيان رّد عىل القوات 
اللبنانية من 11 بنداً ولكن نقول قوالً واحداً 
عن السّيد سمري جعجع: من مارس االجرام 
السلم  ايام  السيايس  الحرب واالغتيال  ايام 
ال يحق له الكالم باألخالق السياسية؛ ومن 
ميارس اعىل درجات الفساد السيايس بأخذ 
لرصفه   )fundraising( الخــارج  من  املال 
اللبنانيني  ما جباه مــن  انتخابياً، وبــذخ 
عىل قصوره ورفاهّيات حاشــيته ال يحق 
له الوعظ بالفســاد. ما أقبح املجرم عندما 

يتكلّم بالعّفة!

الـــــرّد.. عــلــى  ..ورّد 
صدر عن الدائرة اإلعالمّية يف حزب 
»القــوات اللبنانّية«، البيان اآلت: »يف 
الناس  الذي تبــيك فيه  الرديء  الزمن 
عىل أوضاعها الكارثّية غري املســبوقة 
فإن  العهد،  فريق  بســبب سياســات 
املضحك املبيك يف هذا املشــهد يكمن 
املركزية يف  اللجنــة  أوردتــه  ما  يف 
ا عىل بيان  »التيــار الوطني الحــر« ردًّ
الدائــرة اإلعالمّية يف »القوات«، حيث 
اســتهلّت بيانها بالقــول: »من مارس 
اإلجرام أيام الحرب واالغتيال السيايس 
أيــام الســلم«، فال إجــرام يعلو عىل 
تدمريكــم املنطقة الحــرّة يف حربني 
مدمِّرَتني ألطامع رئاســّية َقَضت عىل 
األخــرض واليابس، وال اغتيــال يعلو 
عىل اغتيالكم أحــالم اللبنانّيني بوطن 
سّيد ومســتقّل، وال جرمية تعلو عىل 

وتجويعه،  اللبناين  الشــعب  تفقريكم 
حليفكم،  عن  الصــادرة  األحكام  وأّما 
وإيّاه  تتنافسون  الذي  السوري  النظام 
يف اإلجرام والعاملة فندعوكم إىل »بلّها 
ورشب مّيتهــا«، ومن ميارس االغتيال 
الفعيل هو أنتم وبحّق مجمل الشــعب 
اللبناين، إذ مل يســبق أن شــهد لبنان 
تعّديًــا عىل اللبنانيني كالذي يشــهده 
اليوم من حكمكم الفاســد، والفاشل، 
ومل يسبق أساًسا أن استشهد أكرث من 
200 لبناين، وأصيب أكرث من ستة آالف 
جريح، ودّمــرت نصف العاصمة دفعة 
واحدة، وبجرميــة واحدة مثل جرمية 
املرفأ التي تتحّملون مســؤولّيتها أمام 
الله، والتاريخ، والشــعب اللبناين، ومل 
يســبق أيًضا منذ االســتقالل أن مات 

اللبنانيون جوًعا كام ميوتون اليوم«.

مرشفية خالل جولته



عقدت رابطــة معلمي التعليم 
األســايس اجتامعا عرب تطبيق 
zoom، وهنــأت يف بيان املعلمني 
يف التعليم األســايس خصوصا 
ومختلــف املعلمني يف القطاعني 
اللبنانيني  ومــن  والخاص  العام 
عمومــا، بحلول شــهر رمضان 
املبارك، وجددت الرابطة »دعوتها 
االتفاق  رضورة  إىل  املســؤولني 
عىل تشــكيل حكومة تستطيع 
وقف االنهيار االقتصادي والنقدي 
وتــدين قيمة األجــور والرواتب 
جــراء االرتفــاع الجنــوين يف 
الدوالر، وأن تعمل  ســعر رصف 
عىل إعطاء ســلفة غالء معيشة 
لحني تصحيــح الرواتب. وتابعت 
الرابطة موضوع املفعول الرجعي 
للمديرين املستفيدين من تعويض 
اإلدارة، إذ يتم العمل عىل إنجازها 
بوترية رسيعة وسيتم دفع الفروق 

للملفات املنجزة نهاية الشــهر الحايل، عىل أن تستكمل باقي 
امللفات وترصف الشــهر املقبل وفقا ألجواء دائرة املحاسبة يف 
وزارة الرتبية. وتحث الرابطة دوائر املحاسبة يف وزارة الرتبية 
ووزارة املال عىل إنجاز جداول مستحقات املتعاقدين عن الفصل 
الثــاين لدوام قبل الظهر ورصفها قبل األعياد، ومبارشة العمل 

عىل رصف مستحقاتهم شهريا«.
وتابعت »تســتغرب الرابطة عدم توقيع وزير الرتبية تجديد 
قرارات املوافقة عىل املستعان بهم عىل نفقة صناديق املدارس 
ومجالس األهل، فهم حاجة فعلية للمدرســة نتيجة التقاعد 
والشغور وفتح شعب جديدة، وبحيث أن البديل ال يتوفر، تأمل 
الرابطة إعادة النظر بقراره حرصا عىل تســيري أمور املدرسة 
الرســمية. وتؤكــد الرابطة أن أي خطة للعــودة إىل التعليم 
املدمــج يجب أن تتضمن عودة آمنة من خالل توفري اللقاحات 
للمعلمني، وللتذكري أن عملية إعطاء اللقاح مل تشــمل مرحلة 
التعليم األســايس حتى الساعة، فكيف ستكون العودة آمنة؟ 

ويف حال العودة إىل التعليم وتعرض أحد املعلمني لالصابة من 
يغطــي نفقات عالجه الباهظة؟ هل نحن يف حاجة إىل مزيد 

من املعلمني الشهداء جراء الوباء؟«.
وقالــت: »تؤكد الرابطــة أنها لن تتواىن عــن العودة اىل 
التعليــم الحضوري بالكامل إذا تطلــب األمر بعد تأمني األمن 
الصحي للمعلمني، الســتكامل الربامج املقررة وإجراء التقييم 
واالمتحانات، وخصوصا امتحانات الشهادة املتوسطة والتي 
نؤكد رضورة إجرائها ولو يف املدرســة بإرشاف وزارة الرتبية، 
حرصا عىل املســتوى التعليمي. وتطالــب الدول املانحة التي 
تغطــي تكلفة تعليم التالمذة غري اللبنانيني، باإلرساع يف دفع 
مســتحقات املعلمني املستعان بهم بالدوام املسايئ وصناديق 
املدارس عن العام املايض، وتحملها تبعات التقاعس والالمباالة 
واالســتهتار وعدم االهتامم بتوقف عمليــة تعليم التالمذة 
غــري اللبنانيــني، وأن هذه األخرية هي املســؤولة عن تأخري 
دفع املســتحقات للمعلمني، وسوف تلجأ الرابطة إىل القضاء 

املختص لتحصيل حقوق املعلمني«.

التقى املســؤول عن منطقة 
صيــدا يف حزب الله الشــيخ 
زيد ضاهر، وفدا موســعا من 
مختاري صيدا ضم 16 مختارا 
برئاسة رئيس الرابطة ابراهيم 
عنــرت يف مقــر الحــزب يف 
صيدا، وأوضح بيان أن »البحث 
تنــاول رضورة العمل بشــتى 
الوسائل والطرق لتنظيم العمل 
االجتامعــي يف أحياء املدينة 
وحامية  أهلنا  بجانب  للوقوف 
مجتمعنــا يف ظــل تفــي 
الوبــاء والوضــع االقتصادي 
أن  إىل  ولفت  واالجتامعــي«. 
املختارين  بجهود  نوه  »ضاهر 
بشهر  وهنأهم  الناس،  لخدمة 
رمضان املبــارك، طارحا فكرة 

تأســيس لجان التكافل االجتامعي يف أحياء املدينة للوقوف 
بجانــب أهلنا يف تلك الظروف الصعبة التي متر بها البالد«.

وقال: »شدد ضاهر عىل الدور املحوري للمختارين وقدرتهم 
عــىل تحصني املجتمع، مبديا كل الدعم واملســاعدة يف هذا 
املجال من خربات وتجارب يف سبيل خلق منظومة مجتمعية 
متامسكة تحفظ ماء وجه الفقراء وتكون سندا لهم. وتناول 
العديد من النقاط التي تخدم هذا املرشوع، شــارحا التجربة 
الناجحــة للجان التكافل االجتامعــي يف بعض أحياء صيدا 

وتعمري عــني الحلوة وعربا ورضورة تعميمها عىل كل أحياء 
املدينة«.

أضاف »وتطرق ضاهر إىل الوضع االقتصادي والســيايس 
وأزمــة تشــكيل الحكومة وتأثــر لبنان بالواقــع االقليمي 
والدويل، مؤكدا أن قيادة املقاومة التي مل تســمح يف املايض 
بأن يكون شــعبنا محتال ومذلوال من االحتالل الصهيوين، لن 
تسمح اليوم بأن يكون هذا الشعب الويف تحت ضغط مؤامرة 
إضعافه وإذاللــه اقتصاديا واجتامعيا، وعىل الجميع تحمل 

مسؤولياته اليوم يف معركة املواجهة االجتامعية«.

خالل اللقاء
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ــارج ــ ــ ــ ــن الخ ــ ــ ــ ــة م ــ ــ ــ ــة املمّول ــ ــ ــ ــة والنقدي ــ ــ ــ ــاعدات الغذائي ــ ــ ــ ــن املس ــ ــ ــ ــتثنى م ــ ــ ــ ــن ُمس ــ ــ ــ ــل محس ــ ــ ــ ــاذا جب ــ ــ ــ مل

ـــــــــــى املـــــــــــدارس! ـــــــــــة وســـــــــــريعة للتالميـــــــــــذ ال ـــــــــــو شـــــــــــرف: لعـــــــــــودة آمن أب
شــدد نقيب األطباء رشف أبو رشف عــىل »رضورة تنفيذ 
الخطــة الرتبوية التي وضعتها وزارة الرتبية، بالتنســيق مع 
نقابة األطبــاء و الهيئات الرتبوية والصحية، ورضورة عودة 
التالميذ إىل مدارســهم بشكل آمن ورسيع، حفاظا عىل األمن 

الصحي والرتبوي«.
جاء ذلك، عقب اجتامع دعا إليه وزير الرتبية طارق املجذوب، 
وحــره ممثلون عن القطاع الرتبــوي والصحي، ومنظمة 
الصحة العامليــة ونقابتي األطباء واملمرضات، وذلك يف إطار 
حامية القطــاع الرتبوي، صحًيا وتربويًــا، يف زمن التعبئة 

العامة ملواجهة وباء كورونا.
وأعــرب أبو رشف عن قلقه من أن »لبنان صحًيا ال يزال يف 
دائــرة الخطر، مع ازدياد أعداد اإلصابات املطرد، وعدم التزام 
عدد ال يستهان به من املواطنني بالتدابري الوقائية واإلجراءات، 
 خاصة وان كمية اللقاحات ال تزال قليلة جدا ونســبة الذين 
حصلوا عــىل اللقاح مل تتجاوز3%.  وهنــاك 10,000 عامل 
يف القطــاع الصحــي مل يتلقوا اللقاح بعد«، مشــريا إىل أن 
»الدراســات العلمية يف الغرب أظهرت مبا ال يدعو إىل الشك، 
بأن اإلصابات املرضية بني التالميذ الذين اكملوا دراستهم يف 
املدارس التي واظبت عىل إعطاء الدروس حضوريًا، كانت اقل 

بكثري من التالميذ الذين تابعوا دروســهم عرب التعليم املدمج 
يف املنازل«.

وتابع » ناهيك عن أن اقفال املدارس زاد من نســبة األزمات 
النفســية عند التالميذ ، من أنطواء عــىل الذات وإدمان عىل 
شــبكات التواصل االجتامعي،  وبدانة  وعنف منزيل وحاالت 
انتحار. أضف إىل ذلك تراجع النمو الفكري عدة سنوات بشكل 
ملحــوظ وخطر، وبخاصة عند الذين مل يبلغوا ســن العارشة 
بعد«، الفتا أن »نســبة مساوئ اقفال املدارس صحًيا وتربويًا، 
عالية جدا، وتضاهي نســبة مساوئ عدم اخذ اللقاح ضد وباء 

كورونا«.   
وشــدد أبو رشف »عىل رضورة عودة التالميذ إىل املدارس 
رشط تحســني وتأمــني اإلمكانيات الوقائيــة، كام والعمل 
عــىل زيادة اعداد اللقاحات للمعلمني يف صفوف الشــهادات 

الرسمية«.
وختــم قائال: »إن التعلم عن بعد مل يؤدِّ الغاية املرجوة منه، 
وباتت الدول القريبة والبعيدة ال تعرتف بالشــهادات الصادرة 
بإفادات من وزارة الرتبية.  املدرسة حق للطفل كاملأكل واملرشب. 
فلنتعاون ونعمل رسيعا عىل عودة آمنة له حتى نحافظ عليه 

وعىل املستوى العلمي الذي كنا دوما نتباهى به«.

املجـــــــــــذوب لقـــــــــــرار  مرتاحيـــــــــــن  لســـــــــــنا  عـــــــــــازار:  االب 
آب شـــــــــــهر  فـــــــــــي  الرســـــــــــمية  اإلمتحانـــــــــــات  إقامـــــــــــة 

عراجي: حماية الجسم 
الطبي والتمريضي

واجب وطني
غرّد رئيــس لجنة الصحة 
عرب  عراجي  عاصــم  النائب 
»تويــرت«: »اقــرتاح معّجل 
مكّرر قّدم اىل الهيئة العامة 
ملجلس النواب سيدرس قريباً 
الجســم  حامية  بخصوص 
من  والتمريــي،  الطبــي 
يومياً  املتكــررة  االعتداءات 
مبختلف املناطــق اللبنانية، 
وينص عىل انــزال عقوبات 
بحــق املعتدين من دون وجه 
حق. حامية الجســم الطبي 
والتمريــي واجب وطني. 
سيدفعان  والفلتان  الفوىض 

الكثريين اىل الهجرة«.

اللقاء التقدمي لألساتذة 
الجامعيين: للعودة عن 

قرار الدوام الكامل 
دعا اللقاء التقدمي لألساتذة 
عمداء  مجلس  الجامعيــني، 
الجامعة اللبنانية للعودة عن 
قرار الدوام الكامل، وقال يف 
بيان: »بعد صــدور قرار عن 
الجامعة  يف  العمداء  مجلس 
اللبنانيــة يدعــو املوظفني 
العودة  إىل  فيهــا  والعاملني 
بدوام  مهامهــم  ملامرســة 
األســبوع،  أيام  طيلة  كامل 
فيام القرارات الرسمية تنص 
عىل اتبــاع نظام املداورة يف 
العامة،  واملؤسسات  اإلدارات 
ويف ظل استمرار تفي وباء 
كورونا وارتفاع عدد اإلصابات 
بــه، وعدم تلقــي املوظفني 
الجامعة )كام  والعاملني يف 
األساتذة والطالب( اللقاح ما 
قد يشكل خطرا عليهم وعىل 
عائالتهم وعىل الطالب، بناء 
عليــه يدعو اللقــاء مجلس 
العمداء يف الجامعة اللبنانية 
إىل العــودة عن قراره املذكور 
أعاله، ومتابعة اعتامد نظام 
املداورة املعمــول به من قبل 
الجهــات الرســمية، ريثام 
مالمئة«.  الظــروف  تصبح 
وطالب اللقاء بـ »اإلرساع يف 
تأمني اللقاحات للكادر اإلداري 
فبذلك  والطاليب،  والتعليمي، 
فقط تبدأ تدريجيا عودة الحياة 

الطبيعية إىل الجامعة«.

أهـــــــــالـــــــــي الـــــــــطـــــــــالب فـــــــــي الـــــــــخـــــــــارج: 
ــتـــكـــم الـــــــى الــــقــــضــــاء لـــحـــفـــظ حـــقـــوقـــنـــا  ســـنـــحـ

ــادة ــفـ ــتـ ــن إقـــــــدام املــــــــدارس االسـ ــ ــاف م ــخـ ــود: نـ ــ ــب ــ ع
ــاط ــس األق تــحــصــيــل  اجـــل  مـــن  للتعليم  ــودة  ــعـ الـ مـــن 

دعـــــــــــــوة مــــــــن األســــــــــاتــــــــــذة املــــتــــعــــاقــــديــــن
فــــــي »الــــلــــبــــنــــانــــيــــة« لــــالعــــتــــصــــام الــــيــــوم

أهايل  جمعية  أشارت 
يف  اللبنانيني  الطــالب 
الخــارج اىل أن »معركتنا 
مع املصــارف التي بدأت 
منذ أشــهر مــن خالل 
واملراجعات  االعتصامات 
القانون 193 مل  بشــأن 
املرجوة،  النتيجــة  تعط 
وأرشفت عىل نهايتها كام 
العام الــدرايس، ولكنها 
النتائج  بعــض  حققت 
االيجابيــة يف تحويالت 
ألصحاب الودائع بالدوالر 
والقليل من املصارف التي 

تجاوبت مع زبائنهــا، وتم التحويل لهم عىل 
1515 ولكــن بطريقة مجتــزاة ومبلغ زهيد، 
وباملقابل هناك مصــارف ما زالت متتنع عن 

استقبال أي من الطلبات حتى االن«.
أضافــت يف بيان: »إن القانــون مل ينفذ 
ووصلنــا إىل نهاية الطريق وأصبح النزاع بني 
طرفــني، ومن الطبيعي يف أي نزاع أن نحتكم 
إىل القضاء لحفظ حقوقنا، وهذا ما اعتمدناه 
بعــد اقــرتاح الرئيس نبيه بــري واحتضانه 
قضيتنا بتقدميه لنا مكتبا للمحاماة، متطوعا 

ملســاعدتنا يف نيــل حقوقنا عــرب القضاء 
املختص، وفعال بدأنا العمل وعقدنا سلســلة 
إجتامعات مع املحامني يف مكتب املهن الحرة 
املركزي، برئاســة مصطفى فواز الذي أبدى 
اســتعدادا للتعاون، ونظمنا آلية عمل رسيعة 
وزودنا األهايل أســامء املحامني املتطوعني 

واستامرة عن املستندات املطلوبة«.
وختمــت: »إن قانون الدوالر الطالبي تلقى 
أزمات كثرية إنعكست سلبا عىل التنفيذ، ونعترب 
أن هــذه فرصتنا األخــرية لتحصيل حقوقنا 

وإنهاء املوضوع بخامتة سعيدة للطالب«.

أشــار نقيب املعلمني يف   املدارس الخاصة   
رودولــف عبود ، يف حديث تلفزيوين، اىل ان 
»العديد من املــدارس الخاصة التزمت بقرار 
التعليــم عن بعد وعملت بجهد من اجل انجاح 
هــذه املرحلة، ولكن بعض املدارس االخرى مل 
تلتــزم بالقرارات«، مشــرياً اىل »الخوف من 
ذهاب املدارس الخاصة اىل االستفادة من قرار 
العودة اىل التعليم من اجل تحصيل  األقســاط 

املدرسية <.
ولفت عبود اىل انه »يجب عىل  وزارة الرتبية  

ان تصدر القرارات التعليمية مع حفظ حقوق 
االستاذ وليس فقط االدارة يف املدرسة، ونحن 
نعلم ان الوزارة تفكر جدياً يف املشــاكل التي 
يعــاين منها القطاع التعليمي«، مشــرياً اىل 
ان »وزارة الرتبيــة لديهــا حرص مطلق عىل 
مستوى معني من التعليم يف لبنان والتمسك 
بالشــهادة الرســمية، والوزارة ال تهدف اىل 
اعطاء شهادات عادية للطالب، ويجب ان نحدد 
االهداف لدينا يف ملف االمتحانات ونســبة 

النجاح 100% تعاين من عواقب سلبية«.

دعا األســاتذة املتعاقدون بالســاعة يف 

الجامعة اللبنانية، اىل االعتصام امام وزارة 

الرتبية، وذلك متام الساعة الثانية والنصف 

من بعد ظهر اليوم )االثنني(، بهدف متابعة 

التفرغ. وانجاز ملف  الجهود الستكامل 

واعلــن املتعاقــدون يف بيــان رفضهم 

الســتمرار مسلســل رضب كرامة االستاذ 

الجتمعــي، واعرتاضهــم عــىل سياســة 

املامطلة وتقاذف املســؤوليات بني املعنيني 

الجامعة  تهميش  واستنكروا  التفرغ،  مبلف 

اللبنانيــة ودورها التاريخــي منعاً لنزيف 

منها. األدمغة 

اعترب األمــني العام للمدارس الكاثوليكيــة يف لبنان االب  
بطرس عازار ، أننا »نرص جدا أن تعطي  الدولة اللبنانية  األولوية 
للرتبية والتعليم وبناء املدارس ومساعدة األهل لدفع  األقساط 
املدرســية ، خصوصا بظل الظروف الراهنة، وعندما تعمل كل 
مقومات فتح املدارس يكون هناك حركة إقتصادية يف لبنان، 
تؤمن إمكانية العودة املريحة للطالب واملعلمني واملوظفني اىل 

املدرسة«.
ولفت عازار يف مقابلة تلفزيونية، اىل أنه »صحيح أن هناك 
مدارس ال تســتطيع التعليم عن بعد لعدة أســباب، وال قادرين 
عىل اســتقبال التالمذة، ألن هناك أشــخاصا وضعوا رشوطا 
للعودة اىل املدرســة كالتعقيم وتلقي  اللقاح  املضاد لفريوس 
كورونا ، وعىل هذا األساس الربوتوكول الصحي يجب أن يكون 
مؤمنا يف املدرسة، وهناك أكالف مستجدة عىل الدولة التدخل 

للمساهمة واملساعدة بتغطيتها«.
وأعلن األمني العام للمدارس الكاثوليكية أن »بعض املؤسسات 
بدأت بتلقيح طاقمها لكنها قليلة، ألنه عندما أتت الدولة لتقدم 
اللقاح قدمت لقاحا حوله شكوك عند  الطالب  واملعلمني وحتى 

األهل«، وعن  اإلمتحانات الرســمية ، أكد األب بطرز عازار أننا 
»ســمعنا وزير الرتبية والتعليــم العايل يف حكومة ترصيف 
األعــامل  طارق املجذوب  يقول كالما لســنا مرتاحني جدا له 
خصوصا لجهة أن اإلمتحانات ستكون يف شهر آب، مام يؤثر 

بشدة عىل الطالب، وهذا القرار مل يكن فيه تشاور«.
وتابــع »البديل املطروح هو اإلجتامع مع وزير الرتبية اليوم 
يك نبحــث باملوضوع ككل ألنها قــرارات مصريية وتحتاج 
مشــاورات كبرية لنبحث عن الخري العام وليس الخري الذايت، 
ومن سيحر اإلجتامع اليوم سيبحثون عن طواعية التعاطي 
مع الوزير ومستشــاريه وإيجاد رؤية علمية وإنسانية مللف 
اإلمتحانات الرســمية، وميكن أن تكون بأول أسبوع من متوز 

وال ذريعة ألن يتأجل لشهر آب«.
وشــدد االب عازار عىل أن »املدارس التي تحرتم نفسها بدأت 
بتدريب طاقمها عىل التعليم عن بعد منذ 17 ترشين، وكان يجب 
أن يعالــج ملف التعليم عن بعد منذ زمن وليس اليوم، وعندما 
نعمل عــىل تخفيف املواد من اإلمتحانات الرســمية ينقص 
الطالب الثقافة ألنهم لن يدرسوا املواد التي ستلغيها الوزارة«.

ــم األســــــــاســــــــي: لـــــلـــــعـــــودة اآلمــــنــــة  ــ ــي ــ ــل ــ ــع ــ ــت ــ مـــعـــلـــمـــو ال

ـــــــــــاراً صيداويـــــــــــاً  مســـــــــــؤول حـــــــــــزب اللـــــــــــه فـــــــــــي صيـــــــــــدا التقـــــــــــى 16 مخت

دموع االسمر

مل يعد خافيا عىل احد ان االزمة اللبنانية ســاهمت بانعاش 
بعــض القطاعــات التجارية من حيث التالعب بســعر املواد 
الغذائيــة، وكذلك باخفاء الســلع املدعومة ومن ثم بيعها يف 
املحالت باســعار خيالية،او بيعهــا الصحاب االيادي البيضاء 
التي تقوم باعداد حصص غذائية وتوزيعها عىل فقراء املدينة.

الالفــت فيام يجري هو ليس آليــة التوزيع، بل ما يقوم به 
بعض املوكلني بالتوزيع، واصحاب الجمعيات، من اختيار احياء 
يف التبانة والقبة وضهر املغر واســتثناء احياء اخرى السباب 
واعتبارات غري واضحة وغري مربرة، لكن حسب مصادر محلية، 
اكدت ان ما تقوم به بعض الجمعيات يتعلق باملشاريع املمولة 
من سفارات عربية واجنبية، وغري قادرة هذه الجمعيات التمدد 

اىل خارج نطاق املرشوع املمول عىل اساسه.
وحســب املصادر نفسها ان شخصيات سياسية يف املدينة 
تقوم بالتنســيق مع احزاب لبنانية وسفارات عربية وغربية 
بتوزيع املســاعدات عىل عــرشات العائالت يوميا اضافة اىل 
مساعدات نقدية. لكن الالفت فيام يجري هو استثناء منطقة 
جبل محسن من اي مساعدات تصل اىل احياء طرابلس الفقرية، 
وحســب احمد الحامد رئيس جمعية روح الشــباب يف جبل 
محســن، ان منطقة جبل محسن مهمشة وغري مدرجة عىل 
لوائح املســاعدات املقررة لطرابلس سواء من سفارات عربية 
او جمعيــات محلية او هيئات دولية، ومل تحظ اية عائلة من 

عائالت الجبل باي مســاعدة غذائية من اية جهة كانت،وكأن 
ســكان الجبل يعيشــون عىل كوكب اخــر ،علام ان وضعهم 
االقتصادي يشمل 90% يف حال يرىث لها، ولوال املغرتبني الذين 
يرســلون لعائالتهم واصدقائهم املعونات املالية، ملات سكان 

الجبل من الجوع.
وتساءل الحامد عن السبب الذي مينع وصول املساعدات التي 
توزع يف االحياء املجاورة لهم،ويحرم اهل جبل محسن منها. 
لكن تعتقد مصادر ان السبب الوحيد يتعلق بتطييف ومذهبة 
هذه املســاعدات لذلك تم استبعاد الجبل من اي مساعدات الن 
ســكانه ليسوا فقط من الطائفة االسالمية العلوية، بل النهم 
محسوبون عىل محور املامنعة واملقاومة ولذلك تحجب بعض 
السفارات والجهات املحلية والخارجية الهبات عن اهل الجبل.

وكشــفت اوساط اخرى ان الحارة الجديدة يف التبانة تتكون 
من عائالت الطائفة االســالمية العلوية، وهو حي يعترب خط 
متاس مع شارع سورية وضمن جغرافية احياء التبانة، لذلك ينال 
سكانه بشكل دوري املساعدات السباب غري مفهومة رمبا الن 
الحي كان عىل خط متاس مع شارع سورية، وشهد اشتباكات 
عنيفة فتم وضعه عىل الئحة االحياء املتررة لكن هذه االزمة 
التي تجتاح لبنان فانها مل تستنث احدا بل دقت كل ابواب املواطنني 

ورمبا حتى االغنياء يعانون اسوة بباقي املواطنني.
مل يقطع رئيس جمعية روح الشباب الحامد االمل لذلك وجه 
نداء لكل الســفارات العربية واالجنبيــة التي تهتم بطرابلس 
ان تقوم بتوزيع هذه املســاعدات بالتســاوي الن االزمة تطال 

الجميع.

ولفت الحامد اىل ان منطقة الجبل الوحيدة التي مل تقدم اي 
جهة سياسية او حتى حزبية املساعدات الغذائية لها يف هذه 
الظروف املعيشــية الخانقة والتي اصابت بقهرها الجميع، ال 
سيام وان جبل محسن هو يف الواقع أحد أحياء التبانة وتوجد 

فيه عائالت تعاين املواجع جراء االزمة املعيشــية التي وحدت 
الجميــع باآلم الفقر والجــوع، ورغم ذلك يتجاهل املتجاهلون 
وضع الجبل وســكانه كأنها منطقة غري معنية بكل مجريات 

االحداث سلبية كانت أم أيجابية.
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

اإلثنني  12 نيسان 2021

ــاة واملـــــحـــــامـــــون... ــ ــض ــ ــق ــ ال
مــــــــــواقــــــــــف وطـــــــــرائـــــــــف

املحامي نارض كسبار

{ رصنا جريان الباب بالباب {

يف كتابه قبل ان ننىس، يروي القايض أميل ابو سمرا 
الطرفة اآلتية:

قبل مياه العسل كانت جونيه ترشب من عني شحيحة. 
وكانت النســاء تصطف حولها لتمأل الجــرة »بالنوبة« 

وكانت الجرة تستلزم ما ال يقل عن الساعة.
ذات صباح ارســل الشــيخ خادمه، وكان يافعا، ليمأل 
له االبريق فذهب الخادم وغاب اكرث من ســاعة. واذا به 
يعود باكيا وال يحمل ابريقا. فظن الشيخ انه كرس االبريق 

ولذلك يبيك.
فقال له: ورا ليش ِمن تبيك؟ كرستو؟ ع سالمتك، خود 

غريو وروح عبيه.
فقال له الخادم: ال يــا معلمي، انا ما كرستو، ولكن ام 
قرياقوس منعتني عبيه بنوبتها. وبس قلتال هذا للشيخ، 

اخذتو من ايدي وكرستو وقالت يل:
بدي ادحشك انت من خلف والشيخ من قدام؟

فأجابه الشيخ:
ورا، ومــن هيك بتبيك؟ رصت ان ويــاك جريان الباب 

بالباب..!
* * *

{ إطالق اسم القضاة االربعة
عىل القاعات الكربى للمحكمة {

عىل اثر وضع االكاليل عــىل النصب التذكاري للقضاة 
االربعة يف قــر العدل يف بــريوت بتاريخ 8 حزيران 
2004، والذين استشــهدوا يف صيــدا، عقد معايل وزير 
العدل السابق املحامي بهيج طبارة مؤمترا صحفيا ومام 

قاله:
يصادف اليوم مرور خمس ســنوات عىل استشهاد 
اربعة من قضاتنا وهم عىل قوس املحكمة يف صيدا، 
حسن عثامن، عامد شــهاب، وليد هرموش، وعاصم 
ابو ضاهر، وقد شاركت صباحاً رئيس مجلس القضاء 
االعىل والقضاة يف وضع اكليل عىل النصب التذكاري 
يف قر العدل يف بريوت. ان االمنية التي عرب عنها 
بأيام معدودوة  الرئيس حسن عثامن قبل استشهاده 
كانــت ان يرى قر العدل الجليــل منجزاً يف صيدا، 
عزايئ شــخصيا انه امكن اثناء وجــودي يف وزارة 
العدل وخالل اشــهر قليلة ليس فقط انجاز املبنى با 
ايضاً افتتاح الســنة القضائية الحالية فيه بحضور 
الرؤســاء الثالثة، وقد اطلقنا اسامء القضاء االربعة 
عىل قاعــات املحكمــة الكربى يف القــر تخليداً 
لذكراهم. وإين، مع تقديــري للصعوبات التي تواجه 
التوســع يف التحقيق يف هذه القضية اكرر الدعوة 
اىل تكثيف الجهود بالتنسيق مع كافة االجهزة املعنية 
لتكشف مالبسات هذه الجرمية التي تتعدى اشخاص 
الضحايا وتطال الوطن كلــه، وإحالة الفاعلني ومن 

وراءهم اىل القضاء.

***
{ الطرفة التي تعرب عن املوقف {

ملناسبة صدور الجزء االول من كتاب القضاة واملحامون 
»مواقف وطرائف« كتب املحامي الياس كسبار ما يأيت:

ما اكرث الطرائف والحكايات واملواقف والعرب التي تحصل 
بني القضاة واملحامــني النهم عىلمتاس يومي ومبارش، 
والن ميدان عملهم هو مشــاكل الناس ونزاعاتهم، ليس 

يف لبنان فحسب، بل يف كل اقطار الدنيا.
والطرفة ليست دامئا للتســلية، بل هي يف الكثري من 
االحيان، تعرب عن موقف ما. يكفي مثال ان نقرأ ما حصل 
بني االستاذ فيليب رضغام عندما اصطحب طفالً صغرياً 
معه اىل املحكمة ليبلغ رئيســها القايض يوسف جربان: 
هــذا الطفل هو حفيد املدعي وقد اتيت به ليك يعتاد عىل 

قر العدل الن هذه الدعوى لن تنتهي اال »عىل ايامه«.
ان الجهد الذي يذله شقيقي املحامي نارض كسبار يف 
االنكباب عىل جمع هذه الطرائف واملواقف يف كتاب فريد 
من نوعه هو جهد جبار ومشــكور اخذ الكثري من وقته 

وتطلب منه الكثري من املثابرة.
انا عىل ثقة بأن هذا الكتاب سيحتل املكانة التي يستحق 

وسيكون عىل طاولة كل قاض ومحام وقارئ.

***
{ يهتف بإسمك اديب مثلك {

يف مؤلفه القيم »كتاب املودات« يوجه املحامي االديب 
ســليم باسيال رســالة معربة للمحافظ السابق الدكتور 

دياب يونس ومام جاء فيها:
اذكر، وما اجمل ما اذكر ان ذلك كان قبل ثالث سنوات، 
ومل تكن بعد قد ارتفعت عن شبابك االول اال قليال، فسألت 
عني، وكأنــك، تفضالً منــك اردت ان تجعلني واحدا من 

اصدقائك، فتواعدنا اللقاء ما تهيأ لنا سبيل اليه.
وكنت عرفت لك قبل ذاك انك اقبلت يف اوائل العمر عىل 
علــوم الحق وصناعات الربهان، فســقيت من ينابيعها، 
وسقيت ما شاء الله، جل جالله لك وانت عليم بأرسارها 
بصري مبواقعها، خبــري مبواضعها  محيــط مبذاهبها 

وطرائفها.
وتحولــت اىل املحاماة فنزلت عليها مــوزع الهم بني 
دعوى موكل بحقه، ودعوى اخــر بحريته، ودعوى اخر 
بكرامته وانــت يف هذا وذاك وذلك آيــة يف جدل تقلب 
فيه الرباهني، وترفــع الصوت والرأي وتداول الحجج وقد 
اســتفادت لك بالغة قال فيها عبد القادر الجرجاين، انها 
طريقة مخصوصة يف نسق االلفاظ بعضها عىل بعض 

لرتتيب املعاين يف النفس وتنزيلها.
ثم تخليت لشــؤون االدارة فام ابتليت بداء الوظيفة، 
وما قعدت عن جهد، وما اصابك عائق من تقليد او بالدة، 
بل رأيت، وقــد احطت بقالدة من ادباء وعلامء، ويتعلق 
بسبب فتان مثلك، ويســتظل فيئك عامل مثلك، كل ذلك 
يف تواضع مل يجد يف املنصب مزيدا من الفضل يضيفه 
اليك، وان اضاف عىل اســمك بعــض النعوت وااللقاب 

واالوصاف.

ــه ــ ــ ــات ــ ــ ــق ــ ــ ــف ــ ــ كـــــــيـــــــف تـــــســـــتـــــقـــــبـــــل عـــــــــكـــــــــار رمـــــــــــضـــــــــــان ون
ــيــة؟ ــات الــشــعــب ــئـ ــفـ ــة لـــكـــل الـ ــقـ ــرهـ ــة املـ ــشــي ــي ــع ــل االزمــــــــات امل ــي ظــ ــ ف

جهاد نافع

اينام تجولت يف عكار تجد االزمة املعيشــية واالقتصادية 
محور االحاديث، ويزداد القلق مع حلول شــهر رمضان هذا 
العام متزامنا مع غول الدوالر الذي التهم الرواتب واملدخرات، 
فكيف يســتطيع املواطن مواجهة نفقات هذا الشــهر الذي 
ترتفع فيه النفقات خاصة لدى العائالت التي تتألف من ستة 

افراد واكرث...
يف عكار ســدت االبواب امام معظم الشبان الذين مل يعد 
لديهم مورد رزق، ومحــالت آيلة لالقفال، وليس من مظاهر 
احتفالية بحلــول رمضان، ومحــالت بيع املــواد الغذائية 
واالســتهالكية تكاد تفرغ من محتوياتها حيال سعر رصف 
الدوالر، والحركة التجارية باتت شــبه مشلولة، وكل مظاهر 
الحيويــة تكاد تنعدم يف هــذه املحافظة املهملة اساســا، 
واملحرومة واملهمشة تاريخيا، بل وتكاد ايضا غري محسوبة 

عىل الجمهورية اللبنانية..
معظم املجالــس العكارية تعرب عن قلقهــا جراء ما آلت 
اليه االوضاع، حتــى الذين اتجهوا اىل القطاع الزراعي، منيوا 

بخسائر وليس من تعويضات لغاية اآلن..
منذ حوايل خمســة عرش عاما يعيــش العكاريون حاالت 
احبــاط متتالية كان آخرها تــدين القيمــة الرشائية للرية 
اللبنانية، والتقنني الكهربايئ القايس الذي مل تشــهده عكار 
يف احلك املراحل التي مرت بها سابقا، واينام ذهبت يف القرى 
والبلدات العكارية تسمع حديث الكهرباء وحديث التقنني يف 
مولدات االشــرتاك الذي ارتفعت ايضا قيمته، فبلغ العكاريون 

مستوى االختناق الفعيل بازمات متتالية..
لكن التســاؤالت االكرث غرابة هو ما يــدور حول االرسار 
الكامنة عند محطات املحروقات التي تقنن يف تعبئة البنزين 
لســاعة او لســاعتني ثم تقفل ابوابها بعــد ان متتد طوابري 

السيارات الكرث من كيلومرتين وتتسبب بازدحام خانق، علام 
ان عبوات البنزين تباع عىل الطرقات يف القرى بسعر يبلغ الـ 

٣٥ ألف لرية لثامين ليرتات بنزين بالسوق السوداء..
تعرب عائالت عكاريــة عن عجزها هذا العــام من تأمني 
ابسط مكونات مائدة رمضان كام تعجز عن تأمني كسوة العيد 

البنائها..
ويف ظل هذه الظروف املعيشــية الخانقة تربز اســئلة 
عديــدة حول غيــاب الجمعيــات االهلية، بينــام انفردت 
السعودية عرب مركز امللك ســلامن يف لبنان بتأمني 14288 
حصة يف عكار تــوزع عىل ابناء عكار وتشــمل النازحني 

ان  العكارية  االوســاط  وتأمل  والفلســطينيني،  السوريني 
تشهد مبادرات مشابهة نظرا لقساوة االوضاع االقتصادية، 
النواب والقيادات السياسية واالحزاب  وتدعو هذه االوساط 
والتيارات اىل التمثل باجراءات حزب الله الذي بادر اىل تسليم 
بطاقات متوينية وتأمني حصص غذائية كافية لعائالت بيئة 
املقاومة تســاند صمودهم االجتامعي واالقتصادي، وترى 
هذه االوساط انه لو تشبهت املرجعيات السياسية والحزبية 
باجراءات حزب الله لكانت ســاهمت يف دعم املواطنني يف 
مواجهة االزمة املعيشــية ودعم صمــود الناس يف معركة 

التجويع والرتكيع..

وزارة اإلعالم تنشـــــر الئحة تتضمن 51 ســـــؤاالً وجواباً حول لقاح كورونا
عرب  اإلعالم  وزارة  نرشت 
الئحة  اإللكرتوين،  موقعها 
اإلنجليزية  باللغــة  جديدة 
تتضمن ٥1 ســؤاال وجوابا 

حول لقاح كورونا.
مثرة  هي  التــي  الالئحة 
وزاريت  بني  مشــرتك  جهد 
واإلعالم  العامــة  الصحة 
العاملية  الصحــة  ومنظمة 
الضوء  تسلط  واليونيسف، 
منهــا،  األول  القســم  يف 
ســؤاال،   2٥ يتضمن  الذي 
عــىل معلومات عامة حول 
لكورونا،  املضادة  اللقاحات 
ومدى فاعليتها، وعوارضها 
الذي  الجانبيــة، والوقــت 
حامية  تؤمن  يك  تستلزمه 
ملتلقي اللقــاح، وما إذا كان 
اللقــاح يعطــى لألطفال، 
ارتداء كاممتني  كان  إذا  وما 
من  مزدوجة  حامية  يؤمن 
كورونــا. وتزيــل الالئحة 

االلتباس حول لقاح »أسرتازينيكا« من خالل التأكيد عىل أنه 
آمن وفعال وال يتسبب بتخرثات دموية. كام ترشح الالئحة 
الفرق بني اللقاحات املختلفة، وتؤكد عىل أن جميعها تؤدي 
إىل خفض الوفيات، أضف إىل فاعليتها ضد الطفرات الجديدة 

من فريوس كوفيد املتحول.
هذا وتسلط الالئحة الضوء يف قسمها الثاين الذي يتضمن 
18 سؤاال عىل رشاء اللقاحات وتخزينها وتوزيعها والرقابة 
عىل جودتها، السيام يف ظل انقطاع التيار الكهربايئ بشكل 
مستمر، وملاذا اختار لبنان لقاح »فايزر« يف مرحلة التلقيح 

األوىل، أضف إىل مكونات اللقاحات التي يســتوردها لبنان 
لتلقيح مواطنيه، وما إذا سيتمكن من تأمني اللقاح لكل أبنائه.

أما القســم الثالث من الالئحة، والذي هــو عبارة عن 8 
أسئلة، فيسلط الضوء عىل إمكانية حصول الحاالت الخاصة 
كالنســاء الحوامل واملرضعات والذيــن يعانون من أمراض 
مزمنــة عىل اللقاح املضــاد لكورونا، ومــا إذا كان اللقاح 
آمنــا يف كل مراحل الحمل، وما إذا كان اللقاح يؤثر ســلبا 
عىل الخصوبــة، أضف إىل ذلك إجابات عىل أســئلة كثرية 
https://corona. :أخرى ميكن إيجادها عــىل الرابط التايل
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غطت الثلوج التي تساقطت مساء أمس االول وصباح امس 
يف الضنية، معظم املرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عىل 
1٣00 مرت فوق ســطح البحر، وتحديدا جبل األربعني وجرد 
النجاص وجرد مربني، كام قطعت أيضا الطريق الرئيسية التي 

تربط الضنية بالهرمل.
وشهدت املناطق الوسطى والساحلية، هطول أمطار غزيرة 
مصحوبة بحبات الربد التي ألحقت أرضارا متنوعة باملزروعات 

واألشجار املثمرة، وسط تدن ملحوظ يف درجات الحرارة. 
امــا يف حاصبيا، تأثرت خالل الليــل الفائت وصباح امس 
باملنخفض الجوي الذي يرضب لبنان وشــهدت تدن ملحوظ 
بدرجات الحرارة خاصة خالل ساعات الليل وتساقطت األمطار 
بغــزارة، تخللها أحيانا زخات من حبات الربد مصحوبة برياح 
شديدة الرسعة ألحقت أرضارا باشجار اللوزيات التي تساقط 
قســام كبريا من ازهارها كام تســاقطت الثلوج ابتداءا من 
ارتفاع 1400وما فوق وخاصة عىل جبيل الشيخ والوسطاين 

كام لف املرتفعات ضباب كثيف حجب معه الرؤية. 

{ مصلحة األرصاد الجوية { 

من جهتها، توقعــت مصلحة األرصــاد الجوية يف إدارة 
الطريان املدين أن يكون الطقس اليــوم االثنني غامئا جزئيا، 
دون تعديل بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار محلية يف الفرتة 
الصباحية، كام تتساقط بعض الثلوج عىل ارتفاع 1400 مرت 

وما فوق مع حدوث برق ورعد تنحرس األمطار تدريجا ابتداء 
من املساء وتستمر حتى صباح الثالثاء يف املناطق الشاملية 
الداخلية، مع اتجاه الكتل الباردة رشقا ويتحول الطقس مساء 
اىل غائم جزئيا، كام يســتمر تكون الضباب عىل املرتفعات. 
وجاء يف النرشة اآليت: الحال العامة: يستمر تأثري املنخفض 
الجــوي املتمركز فوق تركيا واملصحوب بكتــل هوائية باردة 
عىل لبنان والحوض الرشقي للمتوسط، مام يؤدي اىل طقس 
متقلب وماطر ويستمر حتى مساء االثنني بحيث يتجه رشقا.

- الطقس املتوقع يف لبنان: اليوم اإلثنني: غائم جزئيا دون 
تعديل بدرجات الحرارة، تتســاقط أمطــار محلية يف الفرتة 
الصباحية، كام تتساقط بعض الثلوج عىل ارتفاع 1400 مرت 
وما فوق مع حدوث برق ورعد تنحرس األمطار تدريجا ابتداء 
من املساء وتستمر حتى صباح الثالثاء يف املناطق الشاملية 
الداخلية، مع اتجاه الكتل الباردة رشقا ويتحول الطقس مساء 

اىل غائم جزئيا، كام يستمر تكون الضباب عىل املرتفعات. 
الثالثاء: صاف اىل قليل الغيــوم دون تعديل يذكر بدرجات 
الحرارة يف املناطق الســاحلية وبداية ارتفاعها يف املناطق 
الجبلية والداخليــة مع انخفاض يف نســبة الرطوبة عىل 

الساحل. 
اما األربعاء: قليل الغيوم اىل غائم جزئيا بســحب مرتفعة 
اعتبارا من بعــد الظهر مع ارتفاع محــدود بدرجات الحرارة 

ساحال وملحوظ يف الداخل و عىل الجبال. 

تعّرض سيارة زغيب الطالق نار في املريجة
ــبـــالن لــلــقــوى األمــنــيــة: ــد قـ ــمـ أحـ
ــد ــ ــدي ــ ــد مـــــــن ح ــ ــيـ ــ ــرب بـ ــ ــضـ ــ ــلـ ــ لـ

تعرضت سيارة الشيخ عباس زغيب إلطالق نار مبارشة يف 
محلة املريجة.

ويف التفاصيل، أنه بعيد منتصف ليل أمس، ســمع صوت 
إطالق نار كثيف يف املريجة، حيث تبني إصابة سيارة املفتي 

زغيب بطلقات نارية.
وعليه، اســتنكر املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن 
يف بيان، عمليــة االعتداء الــذي تعرض له الشــيخ زغيب، 
واعتربها »عمال طائشا وغري مسؤول، وال يجوز السكوت عنه 
أو القبول به، فهو عمل مدان بكل املعايري اإلنسانية واإلميانية 
واألخالقية، ألن املفتي زغيب ليس له أعداء، وال ينبغي أن يكون 
له أعداء، وندعو كل العقالء وكل الذين يخافون الله وكل الخلص 
الذين يعملون ويســعون يف االتجاه الذي يريض الله ورسوله 
واملؤمنني أن يكونــوا يدا واحدة وصفا واحــدا لتغليب صوت 
العقل والضمــري واالرتقاء مبفاهيمهم وعاداتهم وموروثاتهم 
إىل املستوى الذي يليق بدينهم وبقيمهم، نابذين ثقافة العنف 
والتحــدي وإزكاء العصبيــات والقلبيــات ». وطالب القوى 
العسكرية واألمنية ب »فرض األمن والرضب بيد من حديد عىل 

كل معتد ومتجاوز للقانون، يف كل املناطق اللبنانية«.

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى مرّوجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــض علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القبـ
مخـــــــــــــــدرات فـــــــــــــــي بـــــــــــــــرج حمـــــــــــــــود 

أعلنــت املديرية العامة لقــوى األمن الداخيل ـ شــعبة 
العالقــات العامة يف بالغ لها انه: »نتيجة االســتقصاءات 
والتحريــات املكثفة التي تقوم بهــا القطعات املختصة يف 
شــعبة املعلومات يف قوى االمن الداخيل توصلت اىل كشف 
هوية مروج مخدرات ينشــط -مؤخرا- يف عدد من مناطق 
املنت، ويدعــى: أ. ز. )مواليد العام 1984، لبناين(. بعد عملية 
رصد ومراقبة دقيقة، متكنت إحدى دوريات الشعبة من إلقاء 
القبض عليه، بالجرم املشــهود، أثناء قيامه برتويج املخدرات 

يف محلة برج حمود، عىل منت دراجة آلية، جرى ضبطها.
كام أوقفت الدورية أحد زبائنه أثناء قيامه برشاء املخدرات، 

ويدعى: ل. ت. )مواليد العام 1971، لبناين(
( بتفتيشــهام ضبط بحوزتهام مظروف يحتوي عىل مادة 

الكوكايني زنته غراما واحدا، مبلغ مايل. 
بالتحقيق معهــام، اعرتف )ا. ز.( برتويــج املخدرات يف 
الزعيرتية،  والفنــار-  البورشية  مناطق: برج حمود، ســد 
وبتخبئة كمية منها يف داخل ســيارة نوع »مرسيدس« لون 
زيتي - يســتخدمها يف عمليات الرتويج- يف محلة الفنار- 

الزعيرتية.
عىل الفور قامــت دورية بضبطهــا وبداخلها كمية من 

الكوكايني وحبوب السالفيا وهاتف خلوي. 
واعــرتف )ل. ت.( بتعاطــي املخدرات. أجــري املقتىض 
القانوين بحقهام، وأودعا مــع املضبوطات املرجع املختص، 

بناء عىل إشارة القضاء. 

توقيف مطلوب للقضاء في بريتال
أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل- شعبة العالقات 
العامة، يف بالغ  لها انه: »يف إطار مالحقة املطلوبني للقضاء 
وتوقيفهم، وبعد أن توافــرت معلومات للمجموعة الخاصة 
يف وحــدة الرشطة القضائية، عن مــكان وجود أحدهم يف 
بلدة بريتال البقاعية، متكنت قوة من املجموعة من توقيفه، 
بعملية دقيقــة، بتاريــخ 10-4-2021، يف البلدة املذكورة، 
ويدعى: م.أ. )مواليد العــام 1990، لبناين(، يوجد بحقه 1٣ 
مذكرة قضائية بجرائم عدة، منها: سلب بقوة السالح، تجارة 
مخدرات، رسقة، احتيال، نقل أســلحة حربية وإطالق نار. 

وضبط بحوزته 29٣ حبة مخدرة من نوع كبتاغون.
أودع املوقوف القطعة املعنيــة، إلجراء املقتىض القانوين 

بحقه، بناء عىل إشارة القضاء املختص«.
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اإلثنني  12 نيسان 2021

ــر صــــــرف الـــــــدوالر  ــعـ ــر سـ ــريـ ــحـ فــــي حــــــال تــــم تـ
ــب؟ ــ ــروات ــ مـــا هـــو انـــعـــكـــاس هــــذا األمـــــر عــلــى ال

الدكتور فؤاد زمكحل

ال شــك يف أن الحديث عن إرتفاع الســعر الرسمي 
لرصف الدوالر أو تحريره، سيكون له تداعيات إجتامعية 
ومعيشــية كارثية عىل اللبنانيني، يف حال مل يقرتن 
بتحفيزات رضورية لإلقتصاد وإعادة هيكلة لقروض 
املواطنني بالدوالر عىل اللرية، وســواها من الخطوات. 
فأي صورة سوداء ُيكن أن تُرتسم للمرحلة املستقبلية 
إذا ما تّم اإلقدام عىل تحرير ســعر الرصف من دون أي 

إجراءات إستباقية أو الحقة؟ 
فعلياً، كان مطلب تحرير سعر اللرية أمام الدوالر من 
قبل بعض املسؤولني واإلقتصاديني، خالل متتع لبنان 
مبؤرشات إقتصادية قويــة، إذ كان تحريرها حينها، 
يعني تقليصــاً للدين العام، ورفعاً لســعر اللرية أمام 
الدوالر، أو مبعنى آخر تقوية العملــة املحلية وزيادة 
قدرتها الرشائية، كذلك كان مطلباً لتغيري النظام النقدي 
الذي يعتربه العديد من اإلقتصاديني قامئاً عىل معادلة 
زيادة ثروة األقلية، وضمنها املصارف، ومن يقف خلفها 

من السياسيني، عىل حساب األكرثية. 
لكن يف ظل إنحدار املــؤرشات املالية، ودخول لبنان 
يف دوامة قاســية من إرتفاع الدين العام وعجز ميزان 
املدفوعات خصوصاً، ال بد من التحذير من تحرير سعر 
الرصف، إذ سيؤســس إلنهيار إقتصــادي وإجتامعي 
شــامل، يف ظل عدم متكن أصحــاب العمل من زيادة 
الرواتب بإعتبار أن تكلفة اإلنتاج ستتضاعف، من دون 
إســتطاعة الدولة أن تقوم بالدعــم. بل عىل العكس، 
يُحىك اليوم عن رفع الدعم عن السلع األساسية والتي 

تضم املحروقات، والدواء والقمح. 
واقع الحال، يف حال تحرير سعر الرصف راهناً، 
فإّن قيمة األجور ســتنخفض، وستحدث مشكلة 
إجتامعية، وســترتاجع القدرة الرشائية، وترتفع 
كلفة اإلسترياد كام ســبقت اإلشارة، وسنواجه 

أزمة فعلية مع إزدياد نسب التضخم. 
وإذا كان املواطن قد إقرتض مؤخــراً بالدوالر، كام 
هي حال غالبية اللبنانيني، ثم تم تحرير سعر الرصف، 
فيصبح حينها َمن إقرتض 500 دوالر وكان يســددها 
عىل أساس سعر الرصف 1500 لرية بقيمة 100 دوالر 
شهريا أي 300 الف لرية )سابقاً(، غري قادر عىل تسديد 
القســط، بإعتبار أن الدوالر سُيحلق يف السوق املالية 

إرتفاعاً وفق أهواء املتحكمني فيها. 
فإذا ما تم تحرير سعر الرصف لن يعود بإستطاعة أي 
كان، تسديد قرضه يف حال كان بالدوالر. وعليه، يُصبح 
عندها اللبناين غري قادر عىل متابعة العيش، وال سيام 
وأن الدولــة غري قادرة عىل زيادة الرواتب، وهنا الخطر 

األعظم الذي يُحدق باملواطنني. 
علامً، أن أساس األزمة اإلقتصادية يف لبنان سياسية، 
إنســحبت عىل الوضع املعييش بســبب تراكم امللفات 
املتعلقــة باإلصالحات والبنى التحتيــة التي مل تُنجز، 
فضالً عن تفيش الفســاد من دون أفق للحد منه. ولن 

ندخل يف رشوط صنــدوق النقد الدويل يف حال وافق 
األخري عىل إقراض لبنان، ألنها ســتكون قاسية بغية 
النهوض باإلقتصاد اللبناين الذي تدهور إىل الحضيض. 
ال شــك يف أن تخفيض قيمة اللرية سيخلق مشاكل 
إجتامعية وإقتصادية جّمة يف هذه املرحلة عىل الصعد 
كافة، وخصوصاً أن معظم املؤسســات التجارية التي 
ترزح تحت أعباء ثقيلة قد لجأت إىل إقفال مؤسساتها 
ورصف موظفيها، ومــن بقي منها لجــأ إىل إعطاء 

املوظفني نصف راتب حتى إشعار آخر. 
يف هذا الســياق، وعىل صعيد أصحاب العمل، 
كال، ليس لديهم قدرة عىل اإلســتمرارية يف حال 
تحرير سعر رصف اللرية أمام الدوالر، فهم بالكاد 
الراهنة.  األزمة  اإلستمرارية يف ظل  يستطيعون 
فامذا ينتظر املســؤولون املعنيون من لبنان بعد 

اليوم: اإلفالس التام؟ الجوع؟ 
يف املحصلــة، ال ُيكن أن نصمــد )أصحاب العمل 
واملوظفــون والعامل( يف وجه هــذه األزمة الكارثية 
مبفردنا، يف حال حصل تحريــر العملة أو مل يحصل، 
كام يف حال بقي الدعم عىل السلع األساسية أو مل يبق، 
بل نحتاج إىل دعم خارجي، مبعنى أننا نطالب املجتمع 
الدويل وكل البلدان املانحة، التي ســبق أن ســاعدت 
القطاع العام اللبناين، أن تساعد القطاع الخاص اللبناين 

الذي إقرتب إىل خطر املوت الشديد. 
ويف ظل هذه األزمة الراهنــة، وقد يزيد عليها اليوم 
تحرير ســعر الرصف ورفع الدعم، نطالــب هذه الدول، 
أن تُخصص للبنان صندوق دعم، يســتطيع أن يدعم كل 
إنتاجنا والتصدير، وإســترياد كل املواد األولية من أجل أن 
نقوم باإلنتاج، وال ســيام املحروقات )البنزين واملازوت( 
والدواء، والقمح. هذا الصندوق يستطيع أن يدعم القطاع 
الخاص اللبناين، ويســتطيع أن يكــون صلة وصل مع 
العامل يف ظل غياب أي إرتباط بيننا وبني العامل يف الوقت 
الراهن،جراءالقطاع املرصيف اللبناين الذي يقيد سحوباتنا.
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رئيس تجمع رجال وسيدات األعامل اللبنانيني يف العامل

وعميد كلية إدارة األعامل يف جامعة القديس يوسف

هـــــل »تطيـــــر« الــــــ 16 مليـــــار دوالر املتبقيـــــة مـــــن االحتياطـــــي االلزامـــــي؟
املصـــــارف اللبنانيـــــة  ردت علـــــى السياســـــيين بعـــــد صمـــــت طويـــــل لكـــــن خطأهـــــا

انها وضعت توظيفاتها في سلة واحدة وخذلتها الحكومة بالتوقف عن الدفع 
جوزف فرح

انها  املصــارف  خطــأ 
ســلمت ذقنهــا للدولــة 
اموال  ان  معتربة  اللبنانية 
عنق  يف  امانــة  املودعني 
ان طمعت  بعد  الدولة  هذه 
بالفوائد العالية التي كانت 
تقدم لها من اجل االستدانة 
انها  املصارف  منها،وخطأ 
اعتقــدت ان هــذه الدولة 
تجاه  بالتزماتها  ســتفي 
دائنيهــا ولن تعلن التوقف 
مل  لذلك  ديونهــا  دفع  عن 
ركزت  بل  توظيفاتها  تنوع 
عىل اقراض الدولة اللبنانية 
وهي اسهل طريقة لتأمني 

االرباح .
وخطــأ املصــارف انها 

شــعرت يف وقت من االوقات ان الدولة اللبنانية قد 
تغرق يف مســتنقع الديون يف ظل االســتمرار يف 
النيــايب واالنفاق  االســتدانة التي رشعها املجلس 
غري املحدود والعجز يف املوازنــة والعجز يف ميزان 
املدفوعات نتيجة ان االســترياد كان يشــكل اربعة 
اضعاف التصدير، والدعم الذي كان يكلف املليارات من 
الدوالرات عــىل الكهرباء والقمح واملحروقات واملواد 
الطبية وغريهــا دون ان تتخــذ اي اجراء اصالحي 
فرضبــت هذه املصارف »فريم« ايــام رئيس جمعية 
املصارف فرنسوا باســيل رسعان ما وجه باعرتاض 
نيايب عــرب التصاريح ودعوى من احــد النواب النه 
طالــب بالتوقف عن االســتدانة ، لكن هذه الصحوة 
مل تدم طويال فعادت االســتدانة من اموال املودعني 

وذهبت هذه االستدارة ادراج الرياح .
من املؤكد ان رئيس الجمعية الحايل ســليم صفري 
ليس مسؤوال عن اضاعة ودائع املودعني بل مسؤولية 
كله  املرصيف  والقطاع  الســابقني  الجمعية  رؤساء 
الذي فتش عن التوظيف السهل فكان اقراض الدولة 
اللبنانية متجاوزة قانون النقد والتسليف واسأة ادارًة 

مخاطر االئتامن والسيولة واملالءة .
خطأ املصارف انها مل ترفع الصوت عندما حملتها 
خطة التعايف لحكومة حســان دياب كل الخسائر 
املالية يف مــرصف لبنان وصوبت  املالية والفجوة 
بأتجاههــا دون ان تقول للسياســيني الذين غرفوا 
بعيونهم«  الكحل  »محــال  االموال  وانفقوا ووزعوا 
واملصــارف تعلم ان الخســائر املرتاكمة هي نتيجة 

السياســات املالية التي كانــت تطبقها الحكومات 
املتعاقبــة وادت اىل هذا االفالس، لكن اليوم ويف رد 
عىل اتهامها باالنهيار املايل اعتربت للمرة االوىل بعد 
ان كانت تلوز بالصمت مام يدل عىل سياسة اعالمية 
جديدة بالرد عــىل كل اتهام وقــد حملت املصارف 
االقتصادي  االنهيار  السياسية مســؤولية  السلطة 
ان تحميــل املصارف عبء  القائــم معتربة  واملايل 
االنهيار تجن محض واوضحت ان املصارف«ليســت 
هــي التي كانت تتعمــد، يف كل بيــان وزاري منذ 
قرابة ثالثني عاماً، التأكيد عىل تثبيت ســعر العملة 
الوطنية«، وليســت هي »َمن كان يحث الدولة عىل 
املودعة يف املرصف  األموال  املتنامية من  االستدانة 
املركزي«، كام أنها »ليســت َمن كان يصدر قرارات 
وقوانني ســلفات الخزينة، ويحدد أطر سياســات 
الدعم وال اإلنفاق عىل قطاع الطاقة، كام عىل سواه 
من القطاعات«، مشــرية إىل أنها »ليســت هي َمن 
أعاق ويعيق إصدار قوانني )الكابيتال كونرتول(، وال 

َمن كان يقرر إصدار سندات اليوروبوندز«.
وأكــدت املصارف التزامها حصــول املودعني عىل 
ادخاراتهم »فور إعادة الدولة األموال املســتدانة من 
املرصف املركزي، إذ ســيكون يف مقدورها املبارشة 

بإعادة الحقوق إىل أصحابها«.
بالنســبة لالحتياطي االلزامــي املكون من اموال 
املودعني فلم تتوان املصارف ان تطالب مرصف لبنان 
باســرتداد ما تبقى من هذا االحتياطــي الذي يبلغ 
1٦مليار دوالر بعــد ان كان اكرث من ٨0 مليار دوالر 

الدعم واالنفاق  تبخرت يف 
ســعر  وتثبيت  والكهرباء 
اللــرية، وهــا هي  رصف 
الدولة اللبنانية مســتمرة 
يف نهــش مــا تبقى من 
اعطاء  عرب  املودعني  اموال 
للكهرباء  خزينة  ســلفة 

بقيمة 200مليون دوالر .
ويف هــذا املجال يقول 
ورئيس  االقتصاديني  كبري 
والتحليل  البحوث  قســم 
االقتصادي يف بنك بيبلوس 
نســيب غربيل ان البيانات 
عن  مؤخرا  صــدرت  التي 
كانت  املصــارف  جمعية 
يجب ان تصــدر منذ بداية 
اختارت  لكنهــا  االزمــة 
الصمت لفســح املجــال امام 
الحلــول واعطــاء االولويــة 
لتحقيق االصالحات لكن تراجع االقتصاد من سيىء 
اىل االسوأ واالموال التي تبخرت بحيث مل يعد الصمت 
سياسة يجب اتباعها خصوصا يف ظل الحملة التي 
تعرض وما زال القطــاع املرصيف رغم املطالبة بعدم 

اقحام القطاع املرصيف يف الخالفات السياسية .
وذكر غربيــل برضورة اعطــاء االولوية للعملية 
االصالحية واقرار قانون الكابيتال كونرتول وتشكيل 
حكومة مهمة تضع برنامجا اصالحيا للوضع املايل 
واملعييش واالقتصادي وتبدأ مفاوضات مع صندوق 
النقد الدويل النه املفتاح ملصداقية الدولة امام العامل 
يف تطبيــق الربنامج االصالحي ويفتح الطريق امام 
ضخ السيولة واالتفاق مع الدائنني واعادة العافية اىل 

االقتصاد الوطني.
ال يكن انكار الدور االسايس للمصارف يف الحفاظ 
عىل اموال املودعني لكنها طمعت بالفوائد العالية التي 
كانت تقدمها الدولة اللبنانية للسندات واليوروبوندز 
معتقدة ان هذه الدولة لن تفلس وباتت غري قادرة عىل 
االيفاء بالتزاماتها فتبخرت االموال وضاع جنى العمر 
وال يعرف حتى االن كيف سيتم اسرتداد هذه االموال، 
وهل تبخرت بعد ان مــورس الكابيتال كونرتول رغم 
تطمينات وزير املاليــة يف حكومة ترصيف االعامل 

غازي وزين بأن هناك امال يف استعادتها .
املصارف عليها اليوم استعادة الثقة بالقطاع وذلك 
عن طريق فك الحجز عن اموال املودعني واعادة هيكلة 
القطاع والتفاهم عىل تشكيل حكومة مهمة تبارش 

باالصالحات املالية  واالقتصادية.

خـــــــــــــــروج امتيـــــــــــــــازات مطعميـــــــــــــــة
يف ظل الضغوط التي متارس عىل القطاع املطعمي يف 
لبنان ملكافحة جائحة كورونا حيث يتم تشديد االجراءات 
عليه ومتنعه بالعمل كام ســواه يف دول اخرى مام ادى 
اىل خسائر مادية جسيمة ادت اىل تفكري بعض اصحاب 
االمتيازات املطعميــة يف االنتقــال اىل دول اخرى يف 

الخليج ولبنان للعمل هناك .
وقد ذكر ان عدد هذه االمتيازات يربو عىل ٤0امتيازا.

ـــــــــد< ـــ ـــ ـــــــــة بواح ـــ ـــ ـــــــــقرا >ثالث ـــ ـــ ـــــــــو ش ـــ ـــ اب
خالل االرضاب الذي نفذه اتحادات ونقابات قطاع النقل 
الربي لوحظ وجــود ممثل عن رشكات توزيع املحروقات 
يف لبنان فادي ابو شقرا الذي كان يف مقدمة املتطاهرين 

خالل هذا االرضاب .
الجدير ذكره ان ابو شقرا هو يف الوقت نفسه عضو يف 
نقابة املحطات وممثل عن رشكات النفط .وهو يف الوقت 
نفســه يعطي التصاريح االيجابية  عن وضع الســوق 

النفطية. 

الوقت  تقطيع  ومرحلة  >الــفــاريــز< 
تتخوف مصادر مالية مطلعة من ان تكون املســتندات 
املطلوبة حول التدقيق الجنايئ مــن قبل رشكة الفاريز 
ومرســال جزء اســايس من تقطيع الوقت للوصول اىل 
اضاعة هــذا امللف الحيوي وعدم طرحه مجددا بعد ان تم 

تأخري البت بهذا املوضوع.
واعتربت هذه املصــادر املالية ان التخاطب االلكرتوين 
بني مرصف لبنان ووزارة املالية والرشكُةاملذكورة لن يصل 
اىل نتيجة لغاية االن طاملا ان الرشكة مل تعطي موافقتها 

بعد عىل التدقيق الجنايئ يف مرصف لبنان. 

ــدات  ــول بــيــن خـــوري واصــحــاب امل
رد اصحاب املولدات الخاصة عىل وزير االقتصاد السابق 
رائد خوري معتربة  أّن هذا الكالم الصادر عنه  ليس مستغرباً، 
فهو طاملا كان املعادي ألصحاب املولدات يف مصدر رزقهم 
وخري دليل عىل ذلك القرارات املجحفة التي أصدرها بحقهم 
أثناء توليه وزارة االقتصاد، وذلك بهدف اظهار نفسه كمدافع 
عن حقوق املواطنني وقد كان حرياً به ان يســعى اىل وقف 
الهدر والفســاد يف مرفق الكهرباء والفيول، بدالً من اتهام 
من حاول سد العجز واملســاهم يف تلبية حاجة املواطنني 
اىل الكهرباء واملســاعدة يف تحقيق خدمة عامة هي من 

املفرتض ان تكون من اولويات الدولة اللبنانية. 
لكن الوزيــر خوري اعترب انه حقــق انجازا اصالحيا 
عندما فرض عىل اصحاب املولدات تركيب عدادات مام ادى 

اىل تراجع ارباحهم بنسبة كبرية. 

ــرار  ــ إلقـ األوان  آن   : ــه  ــلـ الـ حـــب 
الـــــبـــــطـــــاقـــــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة

غرّد وزير الصناعة يف حكومة ترصيف األعامل عامد 
حب الله عرب »تويــرت«: »آن األوان إليقاف تقاذف الكرة 
وإلقرار البطاقة التمويلية كوســيلة اساســية لرتشيد 
الدعم ولتوجيهه للفئات االكرث حاجة، ولحامية ما تبقى 

من احتياطي مرصف لبنان«.

لـــيـــرة  الــــــــف   13 الــــــــى  عــــــــاد  الــــــــــــــدوالر  ــحــاجــة ــان ب ــنـ ــبـ ــد الـــــدولـــــي: لـ ــقـ ــنـ صــــنــــدوق الـ
اإلصــالحــات برنامج  لتنفيذ  جــديــدة  حكومة  ــى  ال

ــو »الـــحـــلـــحـــلـــة« ــحـ ــز نـ ــبـ ــخـ ازمـــــــة تــــوزيــــع الـ

22 مليارديراً عربياً بقائمة > فوربس < الثرياء العالم

عاد الــدوالر إىل االرتفاع مجــدداً مقابل 
اللــرية اللبنانية يف تعامــالت اليوم األخري 
السيايس  الجمود  ضوء  يف  األســبوع،  هذا 
عىل خط تشكيل حكومة جديدة، ليبلغ سعر 

رصفه 13 ألف لرية.
وبدأ تداول الدوالر صباحاً مبتوسط بلغ 12 

ألفاً و٨00 لرية، ليقفز إىل هامش أقصاه 13 
ألفاً و50 لــرية للمبيع، و13 ألف لرية للرشاء، 
عىل منصــات  التطبيقــات  اإللكرتونية غري 
املعرتف بها رسمياً بينام هي املحرّك األسايس 
للســعر املتداول، وســط قلق من تســارع 

االنهيار.

اعلــن مدير إدارة  الرشق األوســط  وآســيا 
الوســطى ب صندوق النقد الدويل   جهاد أزعور 
، ان » لبنــان  ال يكنه إخراج نفســه من أزمته  

االقتصاد يــة من دون  حكومــة  جديدة لتغيري 
البالد وإطــالق إصالحات متعــرثة منذ فرتة 

طويلة«.
ولفت إىل أن »تغيــري االتجاه ال يكن أن يتم 
عىل أســاس مجزأ. إنه يتطلب نهجا شامال«، 
مشــريا إىل أن »اإلصالحات يجب أن تركز عىل  
القطاع املــايل  والتمويل العــام والحوكمة و 

الفســاد  واملرافق الخارسة التي ســاهمت يف 

زيادة الديون، وانه يف ظل غياب حكومة جديدة 
قادرة عىل قيادة هذا التحول، من الصعب للغاية 

توقع تحسن الوضع يف حد ذاته«.
وأوضح ان »حزمة اإلصالح هي نقطة البداية. 
ومن أجل ذلك تحتاج إىل حكومة جديدة ستقود 
تنفيــذ برنامج اإلصالح هذا«، مشــدداً عىل ان 
»هنــاك حاجة إىل دعم دويل مــن خالل املنح، 
ولبنان بحاجة إىل بعض التمويل الكبري من أجل 
تنشــيط االقتصاد مرة أخرى من أجل الســامح 
للبنان أيضا بأن يكون عىل طريق االنتعاش الذي 

سيستغرق وقًتا ولكن هناك حاجة ماسة إليه«.

افادت معلومات أن مســؤولني يف حركة 
»أمل« عقدوا اجتامعاً مطوالً مع نقيب اتحاد 
املخابز واألفــران عــي ابراهيــم، وذلك يف 
ســبيل ايجاد الحلول املالمئة ملوضوع توزيع 
الخبز عىل مختلف القــرى والبلدات واملحال 

التجارية، وذلك كام درجت العادة.
ووفقاً ملصــادر اعالمية، فــإّن »األمور 
تتجه نحو الحلحلة، كام أن اللقاء األخري مع 
ابراهيم نتجت عنه أجواء ايجابية قد تساهم 
يف معاودة توزيع الخبز كاملعتاد اعتباراً من 

مطلع األسبوع املقبل«.
ويف هذا االطــار، نفذ عــدد من موزعي 
الخبز عىل املحال التجارية والســوبرماركات 
اعتصامــا أمام »أفران لبنــان األخرض« يف 
االقتصاد  قرار وزير  احتجاجا عىل  طرابلس، 
والتجارة يف حكومة ترصيف االعامل راوول 
نعمة بوقــف دعم املواد األساســية إلنتاج 

الرغيف، وحرص بيع الخبز يف االفران.
وأكد املعتصمون أن »أكرث من مثانني عائلة 
يف فــرع الفرن املذكور تعتــاش من توزيع 
الخرب، وقد توقف مدخولها اليومي بسب قرار 
الوزير القايض بتحميل صاحب الفرن ٦ آالف 
لرية لبنانية زيادة يف سعر طن الطحني، مع 
احتساب سعر الدوالر األمرييك عىل 11700 
لرية، علام ان سعره يف السوق السوداء اكرث 

من 12000 الف لرية لبنانية.
اســتنكر »اللقاء النقايب« يف صيدا والجنوب 
يف بيان، النهج »االحتكاري الذي عرب عنه اتحاد 
نقابات املخابز واألفران يف لبنان، من خالل قراره 
وقف توزيع الخبز يف املناطق كافة، واإلبقاء عىل 
بيعه يف صاالت األفران دون ســواها، مام يهدد 
الســواء،  عىل  وكرامتهم  اللبنانيني  عيش  لقمة 
بخاصة يف ظل عدم وجود االفران يف العديد من 

املدن والبلدات يف مختلف املحافظات«.
اطلقت مجلة  فوربس  قامئــة » أثرياء العامل  
لعــام 2021«، ورغم من أن العــام املايض من 
أصعب األعوام التي مرت يف التاريخ الحديث، إال 

أنها مل تكن بتلك الصعوبة عىل أثرياء العامل.
فعىل غــري املتوقع، زاد عدد  األثرياء  بشــكل 

ملحوظ عىل مدار 2020، وزادت ثرواتهم.
وضمت قامئة فوربــس العام الحايل 22 
مليارديراً عربياً مقارنة مع 21 مليارديراً العام 

املايض.
وتصدر ناصف ساويرس األثرياء العرب من  

مرص ، برثوة قدرهــا ٨.3 مليار دوالر بزيادة 
3.3 مليار دوالر عن العام املايض

وجاء يف املركــز الثاين املليارديــر الجزائري 

يســعد ربراب والعائلة بصايف ثروة قيمتها ٤.٨ 
مليار دوالر، بزيادة ٦00 مليون دوالر.

واحتــل ماجد الفطيم والعائلــة من اإلمارات 
املركــز الثالث برثوة تصــل إىل 3.٦ مليار دوالر، 
مرتفعة بنحو 300 مليون دوالر عن العام املايض.

يف حني احتل  نجيب ســاويرس  امللياردير 
املرصي املركز الرابع برثوة تصل إىل 3.2 مليار 
دوالر، مرتفعة بنحــو 200 مليون دوالر عن 

العام املايض.
وجاء يف املركز الخامس امللياردير اإلمارايت 
عبدالله بن أحمد الغرير والعائلة بصايف ثروة 
بلغت 2.٨ مليــار دوالر، مرتاجعة بنحو 900 

مليون دوالر يف العام املايض.

ــاون ــعـ ــتـ ــي لــلــبــحــث فــــي الـ ــراضــ ــ ــت ــ ــاء اف ــ ــق ــ ل
بـــــــيـــــــن طــــــــرابــــــــلــــــــس ومـــــرســـــيـــــلـــــيـــــا

تهافت دولي العادة اعمار مرفأ بيروت!
الفرنســـــــية مستعدة  >  CMA CGM  < مجموعة 
فـــــــي 3 ســـــــنوات بيـــــــروت  بنـــــــاء  العـــــــادة 

 دبويس يف اللقاء االفرتايض

مرفأ بريوت املدمر

التجارة  غرفة  إســتضافت   
والصناعة والزراعة يف طرابس 
لقاء عــرب تطبيق  والشــامل، 
»زووم« للبحث يف إعادة تفعيل 
»مرشوع بنــاء القدرات وإدارة 
األزمات والكوارث«، ويف إمكان 
التعاون بــني مدينتي طرابلس 
ومرسيليا من أجل تنفيذه، وذلك 
توفيق  الغرفة  رئيــس  برعاية 
دبويس، ومشاركة رئيس بلدية 
طرابلــس الدكتور رياض يق، 
وأعضاء املجلس البلدي املهندس 
خالد  املهندس  جبالوي،  جميل 

الويل واألستاذ باسل الحاج ومدير جمعية التنمية 
املحلية يف الشامل »ليدا« سيمون بشاوايت وإيي 

كلداين.
التعاون  الفرنيس مسؤولة  الجانب  وشارك من 
الخارجي يف بلدية مرســيليا الســيدة دومينيك 

 GROUP جينوفيس، مدير العمليات والعالقات يف
URD فرنســوا غرونيوالد، قائد وحــدة اإلطفاء 
البحري يف بلدية مرســيليا الكومندان باســكال 
وريتكو، مسؤولة التعاون الالمركزي يف السفارة 
الفرنسية يف لبنان ليزا غودرو ومدير مكتب معهد 

بيو فورس Bioforce يف لبنان سعيد كرماوي.

الدولية ان هناك  يقول رئيس غرفة املالحــة 
تهافتــا دوليا العادة اعامر مرفــاء بريوت فبعد 
املانبا اتت فرنسا وقبلهام الصني وتركيا وروسيا 

وهذا يدل عىل اهمبة هذا املرفاء.
ومل ير أكرث من يوم واحد عىل إعالن مجموعة 
من الــرشكات األملانية عن خططها العادة اعامر 
مرفأ بريوت واملناطق املترضرة املحيطة به، حتى 
 ، CMACGM فاجأت مجموعة املالحة الفرنسية
الناشطة يف ميدان الشحن البحري واللوجستي 
يف العامل ، وســائل االعــالم اللبنانية والعربية 
العام للمجموعة يف  ، بترصيح للمدير  والدولية 
بريوت ، جو دقاق قال فيــه: أن املجموعة تريد 
تنفيذ خطــة العادة بناء مرفأ بريوت يف غضون 
3 ســنوات ، رغم األزمة السياسية يف لبنان التي 
تحول دون إصدار قرارات بشأن مرفأ بريوت منذ 

وقوع االنفجار يف )اب ( املايض.
وأضاف دقاق : أن خطة املجموعة التي عرضت 
عىل الســلطات اللبنانية للمرة األوىل يف ايلول 
من العام املــاىض ، تتضمن اعادة بناء االحواض 
واملخازن املدمرة مع توســعة املرفأ وتحويله إىل 
النظام الرقمي بتكلفة إجاملية ترتاوح بني ٤00 و 

٦00 مليون دوالر.
ويأيت إعالن مجموعــة CMACGM بعد يوم 
واحد من اعــالن مجموعة من الرشكات األملانية 
عن مرشوع ضخم تبلــغ قيمته عدة مليارات من 

الدوالرات العادة اعــامر مرفأ بريوت ومحيطه، 
رضورية  إصالحات  بتنفيذ  مرشوطا  يبقى  لكنه 

يف البالد.
أن هــذا التهافت الدويل العــادة اعامر مرفأ 
بريوت، يؤكد ما قلناه مرارا عن اهمية موقع مرفأ 
بريوت االسرتاتيجي عىل الساحل الرشقي للبحر 
األبيض املتوســط ، يف ظل املعلومات التي تؤكد 
أن يف بحر لبنان ثروة غاز ونفط تقدر مبليارات 
الدوالرات ، مام ســيحوله مستقبال اىل بلد غني 
والنفطية  الغازية  واإلنشــاءات  باملشاريع  يعج 

الضخمة ومستقطب لالستثامرات الخارجية.
أن عرض مجموعة CMACGM هو الســادس 
بعد عرض لدول عدة كفرنســا وتركيا والصني و 

روسيا والرشكات األملانية.

البنزيــــن مســــتمرة ازمــــة 
يف الوقت الذي يتوقــع فيه عضو نقابة 
محطات املحروقات الدكتــور جورج براكس 
ان تتحلحــل ازمة البنزين يف هذا االســبوع 
االقفال  البنزين يف  استمرت بعض  محطات 
نظرا لنفــاد الكميات لديهــا بينام اصطفت 
عرشات الســيارات امام بعض املحطات التي 
كانت تبيع البنزيــن يف الوقوف يف صفوف 

ازمة محروقات يف صورطويلة يف مختلف املناطق اللبنانية.

مبنى جمعية املصارف
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اإلثنني  12 نيسان 2021

األسد يتســـــــــــــــلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين 
ــة ــيـ ــنـ ــيـ ــة وأخـــــــــــــرى التـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ لـــــــدولـــــــة عـ

ــأرب ــ مـ قــــــرب  ــارك  ــ ــعـ ــ مـ ــي  ــ فـ ــاً   ــ ــي ــ ــت ــ ق  70
منطقتين فـــي  ــاً  ــدم ــق ت يــحــقــقــون  والــحــوثــيــون 

امس،  األسد،  بشار  السوري  الرئيس  تسلم 

أوراق اعتامد ســفريين جديدين لدى سوريا، 

لكل من موريتانيا واألرجنتني.

وتقبــل األســد أوراق اعتــامد أحمد أدي 

محمد الراظي، سفريا للجمهورية اإلسالمية 

املوريتانيــة، وسباســتيان زافاال، ســفريا 

لجمهوريــة األرجنتــني لــدى الجمهورية 

العربية السورية.

السفريين عىل  وجرى اســتقبال كال من 

حدة، حيث اســتقبل الســفريين وودعا يف 

قرص الشعب باملراسم املعتادة.

وحرض مراسم تقديم أوراق االعتامد  وزير 

الخارجية الســوري فيصل املقداد، ومنصور 

عزام، وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

اعلن مسؤوالن عسكريان لوكالة »فرانس 
بــرس«، بـ«مقتــل 70 مقاتل مــن القوات 
اليمنية املواليــة للحكومة املعرتف بها دوليا 
والحوثيني، يف الساعات الـ24 املاضية، قرب 

مدينة مأرب االسرتاتيجية«.
وتدور معــارك محتدمة يف ثالث جبهات، 
حيث حقق الحوثييــون تقدما يف منطقتي 
الكسارة واملشجح بشامل غرب مدينة مأرب، 
فيام عجزوا عن التقدم يف منطقة جبل مراد 
جنوبا، وفقا ما ذكــرت »فرانس برس« نقال 
القوات  إىل  ينتميان  اللذين  املســؤولني،  عن 

املوالية للحكومة املعرتف بها دوليا.
هذين  أن  بــرس«  »فرانــس  وأوضحــت 
املســؤولني أشــارا إىل أن القتىل هم 26 من 
للحكومة و44 من  املواليــة  القوات  عنارص 

الحوثيني.

ولفــت أحد املســؤولني للوكالــة إىل أن 
»الحوثيني يشــنون هجامت متزامنة، وأنهم 
قد حققوا تقدما يف جبهة الكسارة والشجح، 
لكنهم أحبطوا يف جبهة جبل مراد«، يف حني 
أفاد الســؤول اآلخر للوكالة بــأن »طائرات 
التحالــف بقيادة الســعودية دمرت 12 آلية 
دبابات،  أربــع  بينها  للحوثيني،  عســكرية 

باإلضافة إىل مدفع«.
وفقــا لـ«فرانس برس«، وقعــت املعارك 
الجديدة غداة مواجهات مامثلة قتل فيها 53 
من الطرفني، بينهم 22 مــن القوات املوالية 
للســلطة، بني يومي الجمعة والسبت، ومنذ 
أكرث من عــام يحاول الحوثيون الســيطرة 
محافظة  يف  الواقعــة  مــأرب  مدينة  عىل 
غنية بالنفط، بهدف وضع أيديهم عىل كامل 

الشامل اليمني.

حفتر يعلن عن مشــــروع ســــكني ضخــــم في ليبيا
أكد قائد »الجيش الوطني الليبي«، املشــري 
خليفة حفرت، أنه »ســيتم بناء 3 مدن كاملة 
املرافــق يف رشق وغــرب وجنــوب مدينة 
بنغازي، ميكن أن تستوعب ما ال يقل عن 12 

مليون نسمة«.
وخالل تجمــع تحت اســم »ملتقى ارٔس 
الشــهداء« يف مقر »القيادة العامة للقوات 
املسلحة العربية الليبية«، قال خليفة حفرت: 
»العمل جار يف هذه املدن، وستبنى يف وقت 
قريب«، دون أن يوضــح املزيد من التفاصيل 
عن الجهــات املتعاقدة عــىل تنفيذها ومدة 

تنفيذها.
هذا وكشــف حفرت عــن »تخصيص 20 

ألف وحدة ســكنية ألرس الشهداء والجرحى، 
وتوفــري فرص عمل ألبنائهــم بعد تأهيلهم، 
إضافــة إىل تكفل القوات التابعــة للقيادة 
العامة مبصاريف تعليم أبنائهم حتى املرحلة 
الجامعية، يف حني تكون األولوية يف طلبات 

الحج والعمر ألرسهم«.
كام وقع قائد »الجيش الوطني الليبي« عىل 
الذي صمم تحت  خريطة مرشوع »الكرامة« 
العسكري،  إرشاف وتنفيذ هيئة االســتثامر 
إذ أن هذا املرشوع ســيوفر عرشة آالف وحدة 
ســكنية تكفي 40 ألف نســمة، وفق بيان 
املســلحة  للقوات  العامة  »القيــادة  نرشته 

العربية الليبية«.

فـــــــــــــــي إطـــــــــــــــار زيارتـــــــــــــــه ملصـــــــــــــــر.. 
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزور كاتدرائيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس التونسـ ــ ــ ــ ــ ــ الرئيـ
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى هديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيح« ويتلقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد املسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »ميـ

زار الرئيــس التونــي، 
قيس سعيد، امس كاتدرائية 
بالعاصمة  املسيح«،  »ميالد 
املرصيــة اإلدارية الجديدة، 
حيث استقبله القس تادرس، 

املسؤول عن الكاتدرائية.
وقام قيس ســعيد بتفقد 
والتعــرف عــىل معاملهــا 
يف  تلقى  كام  الرئيســية، 
الزيارة هدية تذكارية  ختام 
عبارة  تــادرس،  القس  من 
العائلة  زيــارة  أيقونة  عن 

املقدسة ملرص.
الرئيس  جولــة  وتــأيت 
بكاتدرائيــة  التونــي 
زيارته  إطار  يف  العاصمة، 
الحالية ملرص والتي تستغرق 

3 أيام.
وكانت رئاسة الجمهورية 
أمس  قالت  قد  التونســية، 
الرئيــس قيــس  إن  االول، 
ســعيد زار بعــض املواقع 
التاريخية يف القاهرة، حيث 

اطلع عىل مكونات املتحف القومي للحضارة 
الذي تم افتتاحه مؤخرا.

وأضافت رئاســة الجمهوريــة يف بيان، 

أن ســعيد قام أيضا بزيارة مسجد عمرو بن 

العاص، وحــرص عىل أداء الصالة فيه، كام 

زار قلعة صالح الدين األيويب، وذلك بصحبة 

وزير السياحة واآلثار املرصي خالد العنان.

الرئيس اإلندونيسي يأمر 
بتسريع عمليات اإلنقاذ
عقب الزلزال املدمر

يف  قــوي  زلزال  تســبب 
جزيــرة جــاوة بإندونيســيا 
من  أشــخاص،   8 مقتــل  يف 
بينهم امــرأة تعرضت دراجتها 
لصخور متســاقطة، كام ألحق 
مبوجة  يتسبب  مل  الذي  الزلزال 
تســونامي أرضارا بأكــرث من 

1300 مبنى.
اإلندونيي  الرئيــس  وأمر 
جوكو ويدودو امس »باستجابة 
فوريــة للطــوارئ للبحث عن 
الضحايا والعثــور عليهم تحت 

األنقاض ومعالجة الجرحى«.
وأظهــرت تقارير تلفزيونية 
حالة  يف  يركضــون  مواطنني 
التســوق  مراكز  من  الذعر  من 
واملبــاين يف عــدة مــدن يف 

مقاطعة جاوة الرشقية.
املســح  هيئــة  وقالــت 
إن  االمريكيــة،  الجيولوجــي 
 6 قوته  بلغــت  الــذي  الزلزال 
الســاحل  قبالة  وقع  درجات، 
الجنويب للجزيرة يف الســاعة 

الثانية بعد ظهر أمس االول.
عىل  الزلــزال  مركــز  وكان 
بلدة  كيلومــرتا جنوب   45 بعد 
منطقة  يف  ســومبريبوكونغ 
جــاوة  مبقاطعــة  ماالنــغ 
الرشقيــة، وعــىل عمــق 82 

كيلومرتا.
وتعد هذه ثاين كارثة مميتة 
ترضب إندونيسيا هذا األسبوع، 
بعد أن تســبب إعصار سريوجا 
هطول  أدى  حيث  اإلســتوايئ 
امــس إىل مقتل  أمطار غزيرة 
174 شخصا عىل األقل وفقدان 
48 آخرين يف مقاطعة نوسا 

تينغارا الرشقية.

ــــــات  ـــ ـــ ـــ ــــــر املفاوض ـــ ـــ ـــ ـــا عب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا خافاتهم ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيا وأوكراني ـــ ـــ ـــ ــــــل روس ـــ ـــ ـــ ــــــد أن تح ـــ ـــ ـــ ـــان: نري ـــ ـــ ـــ ـــ أردوغ

بـــارزانـــي: نــأمــل فــي أن تــحــل الــجــامــعــة الــعــربــيــة املــشــاكــل املــتــراكــمــة فــي الــعــراق

أعلن الرئيس الرتيك رجب طيب 
أن  تريد  »تركيا  أن  امس،  أردوغان، 
تحل روســيا وأوكرانيا خالفاتهام 
عرب املفاوضات يف أقرب وقت من 

أجل استقرار وأمن املنطقة«.
ألقاها خــالل لقاء مع  ويف كلمة 
الدميقراطيني  »اتحــاد  مــن  أعضاء 
الدوليني« )الجناح الشــبايب من حزب 
العدالــة والتنمية الحاكم(، يف مكتب 
الرئاسة الرتكية بقرص »دومله بهتشه« 
يف مدينة اســطنبول، أكد أردوغان أن 

بالده تبذل »جهودا يف هذا االتجاه«.
أردوغان  أجرى  الســبت  وأمس 
يف اسطنبول مباحثات مع الرئيس 
زيلينســي،  فالدميري  األوكراين 
وذلــك بعد يوم من إجــراء اتصال 
هاتفــي بــني الرئيســني الرتيك 

والرويس.

{ النيابة الرتكية {
ويف ســياق آخر، أفرجت النيابة الرتكية السبت 
عن 9 نســاء عىل ذمة املحاكمة، ووضعت 8 رهن 
اإلقامة الجربية، ومددت احتجاز 8 نســاء ملدة 48 
ســاعة أخرى، وكلهن من الناشــطات اللوايت تم 

احتجازهن االثنني املايض.
جاء ذلك بعــد أن داهمت رشطة ديار بكر جنوب 
رشق البالد جمعية »روزا« النســائية يف 5 نيسان 
واحتجزت 26 ناشــطة يف مجال حقوق املرأة بتهم 
تتعلق باإلرهاب، حسبام أفادت وسائل إعالم تركية.

ومــن بني املعتقــالت ليىل أكغول املستشــارة 
السابقة لنائب حزب الشــعوب الدميقراطي املؤيد 
لألكراد ديرسيم داغ، وعضو لجنة املرأة االشرتاكية 

ساتيه أوك.
وتنظر املحكمة الدستورية حاليا دعوى إلغالق 
الحــزب الكردي وحظــر 600 مــن أعضائه من 

املشاركة السياسية.
تأيت االعتقــاالت يف أعقاب خــروج تركيا من 
معاهدة أوروبيــة تهدف إىل منع العنف ضد املرأة، 
وهي خطوة أثارت احتجاجــات من قبل جامعات 

حقوق املرأة الرتكية.
مامرســة ضغوط عــىل »منظومــة اإلخوان 

اإلعالمية« عقب التقارب مع القاهرة
قالت صحيفة »زمان« الرتكية إن »الســلطات 
الرتكيــة متــارس ضغوطــا عىل ما ســمتها 
التي  »املنظومة اإلعالمية لإلخوان املســلمني« 
احتضنتها أنقرة من العام 2013، إثر التقارب مع 

القاهرة.
وأشــارت الصحيفة الرتكيــة املعارضة، إىل أن 

أبرز  »معتز مطر ومحمــد نارص، 
يف  لإلخوان  اإلعالميــة  الوجوه 
مبارش  غري  بشــكل  كشفا  تركيا، 
عن وقــف برنامجيهام عىل قنايت 

الرشق ومكملني«.
ولفتت »زمــان« إىل أن »تركيا 
يف ظــل تقاربها مع مرص، كانت 
طلبت الشــهر املايض من قنوات 
اإلخــوان التوقف عــن مهاجمة 
أو  الحكومــة املرصيــة، ووقف 
تبثها  التي  الربامج  محتوى  تغيري 
والتي يغلب عليه الطابع السيايس 

التحرييض«.

{ السفري الرتيك لدى 
واشنطن {

اىل ذلــك، أكد الســفري الرتيك 
الجديد لدى واشــنطن حسن مراد مرجان أن بالده 
بحثت مع إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن الخالف 
بني الدولتني حول اقتناء أنقــرة منظومات »إس-

400« الدفاعية الروسية.
وقال مرجان، يف مقابلــة نرشتها امس وكالة 
البلدين  الرسمية إن مسؤويل  الرتكية  »األناضول« 
اللقاءات التي جرت بينهم  بحثا هذه املســألة يف 
فور تويل بايدن مقاليد الحكم، »إال أن املوضوع مل 

ينته بعد«.
ولفت الدبلومايس الــرتيك إىل أنه »من الخطأ 
الحديث عن أن كلتا الدولتــني قد اتخذتا موقفهام 

النهايئ بخصوص املوضوع«.
وشــدد الســفري عىل رضورة منــع الخالفات 
القامئة بني أنقرة وواشنطن من »تسميم مجاالت 

التعاون« بينهام. 

إقليم  حكومة  رئيس  عرب 
مرسور  العراق  كردســتان 
أمله يف  امس، عن  بارزاين، 
العربية  الجامعة  أن تلعــب 
املشاكل  لحل  الحيوي  دورها 

املرتاكمة يف البالد.
ووفقــا لبيــان لحكومة 
اإلقليم، فإن بارزاين استقبل 
امس األمــني العام لجامعة 
أبو  أحمد  العربيــة  الــدول 
أربيل  الغيــط يف محافظة 

عاصمة كردستان العراق.
بحسب  بارزاين  وأشــار 
»إقليــم  أن  إىل  البيــان، 
إقامة  إىل  يتطلع  كردستان 
الدول  مع  العالقــات  أفضل 

العربية«.
ونقل البيان عن أبو الغيط، 
إقليم كردستان  لدور  تثمينه 
وموقعه املهــم، وما حققه 

من نجاح اقتصادي متميز.
بدوره، قال أمني عــام جامعة الدول العربية، إن 
»زيارته إىل إقليم كردستان ما هي إال رسالة يدعو 
فيها الــدول العربية لتعزيــز عالقاتها مع اإلقليم 
يف إطــار العراق االتحادي، وال ســيام يف التبادل 

التجاري واالستثامر«.
وبحث اللقاء آخر مســتجدات الوضع العام يف 
العراق، كام تم تســليط الضوء عىل عالقات إقليم 

كردستان مع الدول العربية.
بحث مستشــار األمن القومي العراقي قاســم 
األعرجي، امس، مع الســفري األمرييك يف بغداد 
ماثيو تولــر التطــورات بني البلديــن واألوضاع 

اإلقليمية.
ونقل بيان ملكتب األعرجي عــن تولري قوله، إن 
»الواليات املتحدة األمريكية تتطلع لعالقات عراقية 

إيرانية طبيعية تخدم مصالح الجميع«.
أن »بالده  للبيان،  السفري األمرييك وفقا  أضاف 
تســعى ألن اليكــون هنالك تصعيــد يف الوضع 
اإلقليمــي، وأن مباحثات فيينا مع الجانب اإليراين 
ستكون لبناء جسور الثقة بني واشنطن وطهران«.

من جهته، قال مستشار األمن القومي العراقي، 
إن »املنطقة بحاجة إىل إعــادة ترتيب أوراقها من 
جديد، والعراق يسعى دوما ومازال ألن  يكون نقطة 
التقاء وتقارب مع الجميع، مبا يعود عىل املنطقة 

باألمن واالستقرار ويجنبها املزيد من النزاعات«.
والسياســية  األمنية  األوضاع  الجانبان  وبحث 
تعزيز  وســبل  والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل 
التعاون وإدامة العالقات بني بغداد وواشنطن، مبا 

يحقق أمن واستقرار املنطقة.
كام بحث اللقاء تداعيات مخيم الهول يف سوريا، 
والتأكيد عىل رضورة إيجــاد حل حقيقي وعميل 

ملشكلة بقائه.

{ من هي ام 

الجواسيس؟ {

متكنت   ،2008 عــام  يف 
القوات العراقية من اإلطاحة 
بقيــادي يف تنظيم القاعدة 
االعتامد  خــالل  من  آنذاك، 
عىل امــرأة تعمــل لصالح 

استخباراتها.
متكنــت هذه املــرأة من 
يف  القيادي  زوجة  اخرتاق 
التنظيم، لتكون بداية لقصة 
اإلطاحة بزوجها دون علمها 
عرب عملية تعرف بـ »قارئة 
واحدة  وهــي  الفنجــان« 
من عــرشات العمليات التي 
الجواسيس(،  )أم  بها  قامت 
وهو اســم تطلقه RT عىل 
االستخبارات  لصالح  عميلة 
العراقية متكنا من إجــراء مقابلة حرصية معها 

وسنعرضها عىل مراحل عىل موقعنا فتابعونا!.
مــن هي )أم الجواســيس( وما هــي دوافعها 

للتعاون مع االستخبارات العراقية«
أم عائشة )اسم مســتعار(، يف عقدها الرابع، 
تعمــل منــذ 13 عاماً لصالــح خليــة الصقور 
إىل  معلوماتها  أودت  العراق،  يف  االســتخباراتية 
اعتقال 77 قيادياً يف تنظيمــي القاعدة وداعش، 

وأوقفت عرشات العمليات اإلرهابية.
أعلنت اآلن توقفها عن العمل بســبب اإلجراءات 
القادة  ببعــض  ثقتها  العــراق وعدم  األخرية يف 

األمنيني واملسؤولني الحكوميني.
دخلت هذا العمل ألخذ الثأر لخطيبها الذي ذبحه 
تنظيم القاعدة ألنه شــيعي، وتركها التنظيم ألنها 

ُسنية.

ــوم ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ الــــــقــــــاهــــــرة تــــــوفــــــد وزيــــــــريــــــــن الـــــــــى الـ
ــيــجــي ــرات االســت الـــتـــوافـــق  األردن:  ــة  ــوي ــئ م ــاســبــة  ملــن ــســيــســي  ال
الــتــحــديــات ــة  ــاف ك الــتــعــاطــي مــع  ــادر عــلــى  ــ ق بــيــن مــصــر واألردن 

املــرصي  الرئيــس  وجــه 
رســالة  الســيي  عبدالفتاح 
مصورة إىل امللك األردين عبدالله 
قدم  األردين،  والشــعب  الثاين 
فيهــا التهنئة ملناســبة مئوية 

تأسيس الدولة األردنية.
الســيي يف رسالته،  وقال 
ورسوري  فخــري  دواعي  »من 
الشعب  ومع  معكم  أشــارك  أن 
األردين االحتفال مبئوية تأسيس 
الشــقيقة«،  األردنية  اململكــة 
غالية  املناسبة  »هذه  أن  مضيفا 
عىل مرص، وعىل العاملني العريب 
فرصة  ومتثــل  واإلســالمي، 
شــعبينا  اتجاه  التزامنا  لتجديد 
وتعزيز العمل املشــرتك وتنسيق 

الجهود بني الشعبني«.
واستذكر الســيي »الدور املحوري لألردن عىل الساحتني 
العربيــة واإلســالمية، وما قــام به األردن لدعم الشــعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة، وكذلك وقوفه الدائم إىل جانب 
مرص ومســاندته للقضايا التي متســها، وذلك انطالقا من 

العالقات التاريخية والوثيقة التي تجمعنا«.
وأكــد الرئيس املرصي أنه »ثبت مبا ال يدع مجاال للشــك أن 
التوافق االسرتاتيجي بني مرص واألردن قادر عىل التعاطي مع 
كافة التحديات ألنه نابع عن العالقات التاريخية بني البلدين«.

{ وزيرا النقل واملالية يف الخرطوم {

من جهة ثانية، وصل وزيــرا النقل واملالية املرصيان كامل 
الوزير، والدكتــور محمد معيط، إىل الخرطــوم فجر امس، 
بزيارة تســتغرق يومني، سيتم خاللها بحث وتعزيز العالقات 

بني البلدين يف مختلف املجاالت.
وكان يف اســتقبالهام مبطــار الخرطوم، وزيــرا النقل 
املهندس مريغني موىس، واملالية والتخطيط  التحتية  والبنى 
االقتصادي الدكتور جربيل ابراهيم، وســفري جمهورية مرص 
العربية بالســودان السفري حســام عيىس، وطاقم السفارة 

املرصية.

وســيبحث الوزيران الزائــران مع نظرائهم الســودانيني 
»العالقات الثانئية بني البلدين الشــقيقني يف مجاالت تطوير 
التبادل التجاري واالقتصادي وكذلك ســبل التعاون يف مجال 

البنى التحتية والطرق وشبكات الكهرباء«.

{ نتائج التحقيقات
يف حادث القطارين بسوهاج {

اىل ذلــك، أعلنت النيابــة العامة املرصيــة، امس، نتائج 
التحقيقات يف حــادث تصادم قطارين مبنطقة ســوهاج 

بالصعيد.
وقالت النيابة يف بيان لها أن التحقيقات كشفت عن 
توقف »القطار املميز« قبل مزلقان »السنويس« الكائن 
ما بني محطتي ســكة حديد »املراغة«، و«طهطا« لعدة 
دقائق، ثم تحركه متجاوزا املزلقان، وتوقفه مرة أخرى 
حتى قدوم »القطار اإلســباين« من محطة سكة حديد 
ســوهاج، واصطدامه بالقطار املتوقــف، ما أدى إىل 
وقوع الحادث الذي أســفر عن وفاة عرشين شخصا، 
وإصابة مائة وتسعة وتســعني، وتسبب عنه تلفيات 

بالقطارين.
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نقابة االطباء يف بريوت
ادارة واطبــاء ومســتخدمي 

مستشفى البرتون
اإلمناىئة  البــرتون  رابطــة 

والثقافية
زوجته منى حنا زعرور

ابنه الدكتور برنارد ايب صالح 
وزوجتــه رميــا وليــم الجميل 

وعائلتهام
بناتــه كارال ارملــة املرحوم 
الهاشم  الدكتور بطرس  الشــيخ 

وعائلتها
جومانا زوجة املهندس طوين 

نرص وعائلتهام
املحاميــة نورمــا ايب صالح 

وعائلتها
اليكم  ينعــون  وانســباؤهم 

فقيدهم املرحوم

الدكتور
سمري طانيوس ايب صالح

)مؤسس مستشفى البرتون(
رابطة  ورئيــس  )مؤســس 

البرتون االمنائية والثقافية(
املنتقــل اىل رحمــة الله اآلب 
الســاموي نهار االحد 11 نيسان 

2021 متمام واجباته الدينية.
نفسه  لراحة  بالصالة  يحتفل 
نهار االثنني 12 الجاري الســاعة 
الرابعــة بعد الظهر يف كاتدرائية 
البرتون.  الرعائية،  اسطفان  مار 
ثــم ينقل جثامنه بعد الصالة اىل 
مســقط رأســه ضهر ايب ياغي 
البقيعة حيث يــوارى الرثى يف 

مدافن العائلة.
التزامــا بتعاليــم الكنيســة 
العامة  الســالمة  عىل  وحفاظا 
تثمــن العائلة وتشــكر كل من 
سيشــاركها الصالة مــن منزله 

وتتقبل التعازي عرب الهاتف
منى: 70/122497

برنار: 70/300030
رميا: 76/300567

نورما: 03/675518
كارال: 03/332620

جومانا: 03/852599
طوين: 03/636222

ــــات ــ ــ ــ وفيـ ــه  ــلـ ــجـ ــنـ ــة األمــــــــيــــــــر فــــيــــلــــيــــب لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وصـ
ــي لـــقـــائـــهـــمـــا األخـــيـــر ــ ــز فـ ــ ــارل ــ ــش ــ ــر ت ــ ــبـ ــ األكـ

امللك السعودي يصدر أمراً يخص صالة التراويح في الحرمين الشريفين
أعلنت الرئاســة العامة لشؤون الحرمني بالسعودية،  امس، 

صدور موافقة امللك ســلامن بن عبد العزيز عىل إقامة صالة 

الرتاويح يف الحرمني الرشيفني وتخفيفها إىل خمس تسليامت.

وأكد الرئيس العام لشــؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي 

الشــيخ الدكتور عبدالرحمــن بن عبدالعزيز الســديس عىل  

»استمرار اإلجراءات التنظيمية واالحرتازية التي أعدتها رئاسة 

شــؤون الحرمني والجهات املشاركة يف خدمة ضيوف الرحمن 

خالل شهر رمضان املبارك«.

وتابع »هذه املناســبة حرص القيادة الرشيدة عىل استمرار 

إقامة الشعائر يف الحرمني الرشيفني وتسخري كل السبل لتمكني 

ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات يف بيئة صحية آمنة 

ومســتوفية لكل املعايري الصحية العاملية املتبعة يف مجاالت 

مكافحة العدوى«.وأضاف الســديس »جهزت الرئاسة العامة 

لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي كامل إمكاناتها البرشية 

واآللية من أجل خدمة املعتمرين واملصلني خالل موسم رمضان 

بتعاون مع كل الجهات املشاركة يف خدمة ضيوف الرحمن«.

وأشــار إىل أن امللك ســلامن بن عبد العزيز آل سعود وويل 

عهده األمني األمري محمد بن سلامن يتابعان وبشكل متواصل 

كشــفت وسائل إعالم بريطانية عن وصية 
األمري فيليب البنه األكرب األمري تشــارلز، التي 
قالها له عندما طلب رؤيته يف املستشفى قبل 

بضعة أسابيع من رحيله.
وخــالل محادثــة عاطفية عــىل رسير 
املستشــفى، نصح دوق أدنربة الراحل األمري 
تشــارلز برعاية امللكة عندما يرحل، وتحدث 
معــه عن كيفية قيــادة العائلة املالكة خالل 
السنوات املقبلة. ونقلت صحف بريطانية عن 
مصدر ملــي أن »الدوق كان يفعل كل ما يف 
وسعه للخروج من املستشفى، لكنه استدعى 
ابنه ملحادثة كاملة ورصيحة، لكنها صادقة.. 
والحقيقــة أن أيا منهام مل يكن متأكدا من أنه 

لن يكون ذلك لقاءهام األخري«.
وكان مصــدر ملي قد قال إن األمري فيليب 
كان يــدرك أنه لن يتعاىف بعد األســابيع التي 
قضاها يف املستشــفى، لذلك أعرب عن رغبته 
يف العودة إىل املنزل وأن ميوت يف رسيره خلف 

أسوار قلعة وندسور.
يذكر أن العالقة بني األمري فيليب وتشــارلز 

كانت متوترة لفرتة طويلة، إال أنه من الواضح 
أنها تغريت يف الســنوات األخرية، خاصة يف 

األشهر القليلة املاضية.
وتردد أن األمريين فيليب وتشــارلز اختلفا 
بشــأن األمرية ديانا وأنه أجــربه عىل الزواج 
بهــا، كام اختلفا حول العديد من القضايا ومن 

ضمنها قضايا البيئة.
ومع ذلك، اقرتب األمري تشارلز وفيليب بشكل 
ملحوظ بعد أن أعلن فيليب تقاعده من الوظائف 

العامة يف أغسطس عام 2017.
وأشارت الصحيفة إىل أن األمري تشارلز كان 
عىل اتصال دائم بوالده شــخصيا عرب الهاتف 
خالل األسابيع القليلة املاضية، ويعتقد أنه رآه 
للمــرة األخرية يوم الثالثاء املايض قبل وفاته 

بأيام قليلة.
وعاىن األمري فيليب من مضاعفات صحية 
يف أيامه األخرية، حيث دخل املستشــفى يف 
16 فرباير لتلقي العالج نتيجة اإلصابة بعدوى 
ثــم أجرى عملية جراحيــة يف القلب، وغادر 

املستشفى يف 16 اذار بعد أربعة أسابيع.

كل ما من شــأنه توفري أرقى 
الحرمني  لقاصدي  الخدمات 
املوســم  الرشيفــني خالل 

االستثنايئ«.

رئيس اإلمارات
يصدر أمراً بمناسبة 

حلول رمضان
أمــر رئيــس اإلمــارات، 
باإلفــراج عن 439 نزيال من 
اإلصالحية  املنشــآت  نزالء 
صدرت  ممــن  والعقابيــة 
بحقهــم أحــكام يف قضايا 
مختلفــة، وتكفل بتســديد 
الغرامــات املاليــة، وذلــك 

مبناسبة شهر رمضان.
وحســب وكالــة »وام«، 
السامية  املكرمة  هذه  »تأيت 
مــن رئيس الدولــة خليفة 
بــن زايد آل نهيــان يف إطار 
لدولة  اإلنســانية  املبادرات 
اإلمارات والتي تستند إىل قيم 
وإعطاء  والتســامح،  العفو 
االصالحية  املنشــآت  نزالء 
والعقابية فرصة التغيري نحو 
األفضــل والبدء من جديد يف 
بالحياة،  اإليجابية  املشاركة 
بالشــكل الذي ينعكس عىل 

أرسهم ومجتمعهم«.
رئيس  »يحــرص  وتابعت 
الدولــة يف كل عــام عىل 
العفو عن مجموعة من نزالء 
املنشآت اإلصالحية والعقابية 
يف شــهر رمضــان املبارك، 
لتعزيــز الروابــط األرسية 
وإدخال السعادة والرسور إىل 
قلوب األمهات واألبناء، ومنح 
من  االستفادة  فرصة  النزالء 
هذا الشــهر الفضيل إلعادة 
التفكري مبستقبلهم والعودة 
إىل الطريــق الــذي يضمن 
لهم حياة اجتامعية ومهنية 

ناجحة«.

ــة ــ ــ ــي ــ ــ ــوب ــ ــ ــن ــ ــ ــج ــ ــ ــم كـــــــــــوريـــــــــــا ال ــ ــ ــلـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الــــــــصــــــــيــــــــن تـ
كــــبــــيــــرة احـــــــتـــــــيـــــــال  بــــعــــمــــلــــيــــة  مـــــطـــــلـــــوبـــــيـــــن   4

ــة تـــنـــتـــظـــر الــــتــــوقــــيــــت املــــنــــاســــب:  ــ ــي ــ ــال ــ ــم ــ ــش ــ كــــــوريــــــا ال
3000 طن ــا  ــه ــت زن ــلــغ  ــب ت ــدة  ــديـ جـ ــة  ــواصـ غـ ــالق  ــ الطـ ــدون  ــع ــت ــس م

ــل  ــبـ ــقـ ــتـ يـ ــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ الـ فــــــــي  أحــــــــــد  ال  بـــــيـــــســـــكـــــوف: 
فـــــــــكـــــــــرة نـــــــــشـــــــــوب حــــــــــــــرب مـــــــــــع أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا

ســلمت الســلطات الصينية، كوريا الجنوبية، 4 هاربني 
مدرجني عىل القامئة الحمــراء لإلنرتبول، متهمني بعملية 

احتيــال تبلغ قيمتها قرابة 900 مليون دوالر.
وأشــارت التقارير إىل أن املشتبه بهم أقاموا عمليات يف 
تيانجني شــامل الصني يف متوز من العام املايض وانتحلوا 
صفــة موظفــني يف القطاع املــايل يف جمهورية كوريا، 
وحصلــوا عىل 995 مليــون وون أو حوايل 887 ألف دوالر 
أمريي، من خــالل عمليات االحتيال، وأنهم مطلوبون من 
قبــل وكاالت إنفاذ القانون يف كوريــا الجنوبية، كام أنهم 

لإلنرتبول. الحمراء  القامئة  عىل  مدرجون 
ووفق وكالة »شــينخوا« الصينيــة، فإنه خالل األعوام 
األخرية، أولــت الرشطة الصينية اهتاممــا كبريا ملالحقة 
عمليــات االحتيــال التي تتم من خــالل االتصاالت العابرة 
للحــدود، وعززت التعاون مع اإلنرتبول وقوات الرشطة يف 

دول أخرى.
وأوضحــت الرشطة يف تيانجــني أن التعاون الوثيق بني 
الرشطــة الصينيــة ونظريتها يف كوريــا الجنوبية أظهر 

ثقتهــام وعزمهام عىل مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

ذكرت وكالــة »يونهاب« نقال عن مصــادر أن »املخابرات 
الكوريــة الجنوبيــة واألمريكية تعتقد أن كوريا الشــاملية 
مســتعدة إلطالق غواصة جديدة تبلغ زنتها 3000 طن وأنها 

بانتظار التوقيت املناسب فقط«.
ويأيت هذا التقييم بعد أن قال مركز أبحاث امرييك إن كوريا 
الشــاملية نقلت بارجة الختبار صواريخ باليستية تطلق من 
الغواصــات يف موقع اختبــار الصواريخ إىل موقع مختلف، 
مام قد يشــري إىل اختبار قادم لصاروخ باليســتي يطلق من 

الغواصات، بحسب »يونهاب«.
وأشارت الوكالة إىل أن املصادر أفادت بأن »كال من سلطات 
املخابــرات الكورية الجنوبية وســلطات املخابرات األمريكية 
أجرت تقييام مفاده أن كوريا الشــاملية قد انتهت بالفعل من 
بناء الغواصة التي يبلغ وزنها 3000 طن، والتي تم الكشف عنها 
فيتموز 2019«، الفتة إىل أن أحد املصادر أوضح أن » السلطات 
تقدر أن كوريا الشاملية تنظر يف التوقيت املناسب للكشف عن 
الغواصة لتحقيق تأثري اسرتاتيجي، مبا يف ذلك زيادة الضغط 

إىل أقىص حد عىل الواليات املتحدة«.
وبحســب املصدر، فإن كوريا الشاملية ميكن أن تكشف عن 

الغواصة يف حفل التدشــني وأن تقوم بالفعل بإطالق صاروخ 
باليستي يطلق من الغواصات، مثل بوك »غوك سونغ -3«، وفقا 

لـ«يونهاب«.
وكان موقع »38 نورث« االمرييك، قد كشف أنه »تم مؤخرا 
تغيري موقع رصيف جاف يف حوض بناء الســفن يف سينبو 
بكوريا الشاملية عىل طول رصيف إطالق الغواصات«، معتربا 
أن »هذه الخطوة قد تشري إىل أن غواصة الصواريخ الباليستية 
الجديدة لكوريا الشــاملية قد تكون عىل وشــك االكتامل أو 

جاهزة للنرش والكشف عنها يف املستقبل القريب«.
كــام أعلن مرشوع تابع ملركز الدراســات االســرتاتيجية 
والدولية، األسبوع املايض، أن كوريا الشاملية قد نقلت بارجة 
الختبــار صواريخ باليســتية تطلق من الغواصات يف حوض 
بناء الســفن عىل ساحلها الرشقي، مستشهدة بصور األقامر 

الصناعية.
وأضــاف مركز األبحــاث أن »الحركة ميكن أن تشــري إىل 
االســتعدادات الختبــار قادم لصاروخ يطلــق من الغواصات 
أو إطــالق أول غواصة للصواريخ الباليســتية حقيقية طال 

انتظارها«.

قال املتحدث باسم الرئاسة الروسية دميرتي بيسكوف، إنه 
ال أحــد يف الكرملني يتجه نحو الحرب ضد أوكرانيا، بل وال أحد 

يتقبل مجرد طرح هذه الفكرة.
ويف ترصيحــات لربنامج »موســكو. الكرملــني. بوتني« 
األسبوعي الذي يبثه الصحفي بافل زاروبني عىل قناة »روسيا 
1« التلفزيونية، قال بيسكوف اليوم األحد: »بالطبع ال ينوي أحد 
التوجه نحو حرب )مع أوكرانيا( وال أحد يتقبل حتى مجرد فكرة 

إمكانية نشوب مثل هذه الحرب«.
وأشار املتحدث باسم الكرملني إىل إنه »ال يوجد هناك أيضا من 

يتقبل فكرة إمكانية نشوب حرب أهلية يف أوكرانيا«.
مع ذلك فقد جدد بيســكوف اهتامم موســكو بأمن أهايل 

منطقة دونباس الناطقني باللغة الروسية، يف ظروف احتدام 
النزاع املســلح هناك، قائال: »مل تكن روســيا أبدا طرفا يف هذا 
النزاع. لكن روسيا قالت دوما إنها لن تبقى غري مكرتثة مبصري 
الناطقني باللغة الروســية الذين يقطنــون يف جنوب رشق 

البالد«.
وتشــهد منطقة دونباس يف األسابيع األخرية تصاعدا أمنيا 
ملحوظا وســط تبادل السلطات األوكرانية وقادة جمهوريتي 
دونيتسك ولوغانسك »الشعبيتني« )غري املعرتف بهام( اتهامات 
بخــرق وقف إطالق النار عىل خط التامس بني الطرفني. وتتهم 
أوكرانيا وبعض الدول الغربية روسيا بحشد قوات ضخمة عىل 
حدود أوكرانيا تحضريا لشن »عدوان عسكري« ضد البلد املجاور.

ــل<  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــل الـــــــى >إسـ ــصــ ــ ــي ي ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع االمـ
عـــــــلـــــــى مـــــــتـــــــن طــــــــــائــــــــــرة »يــــــــــــــــوم الــــــقــــــيــــــامــــــة«

عىل مــن طائرة تعد األكرث 
تطــورا يف أمريكا، وتســمى 
»يــوم القيامــة«، وصل وزير 
الدفاع االمرييك لويد أوســن 
إىل إرسائيل امس يف أول زيارة 
ملسؤول كبري بإدارة الرئيس جو 

بايدن.
ومن املقرر أن يبحث أوسن 
عــددا من القضايــا اإلقليمية 
والصفقــات العســكرية مع 
املســؤولني اإلرسائيليني خالل 

زيارته التي تستمر يومني.
إعالمية  تقارير  وبحســب 

إرسائيليــة، فإن الطائرة »تم تطويرها للتحكم وإدارة أي حرب 
تصل إىل حد اســتخدام الســالح النووي، وميكنها التحليق 

عدة أيام بالســامء دون توقف، 
وميكــن لطاقمها التواصل مع 
أي بقعة يف األرض، ومحصنة 
ضد أي هجوم نووي أو النيازك 
والشهب، وتقلع يف أي لحظة 
وبــأي أجواء كانــت، ومزودة 
بوسائل حامية مختلفة، ويبلغ 

مثنها نحو 250 مليون دوال«.
وتأيت زيارة أوسن إلرسائيل 
ضمن جولة تشمل أملانيا ومقر 
حلف شامل األطليس يف بلجيكا 
وبريطانيــا، عىل أن يبحث يف 
اإلقليمية  »القضايــا  إرسائيل 
الشائكة ويف مقدمها التهديدات األمنية التي تواجهها إرسائيل 

من كل من إيران ولبنان وسوريا«.
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ــن فـــــــي الــــتــــريــــاتــــلــــون ــ ــ ــام ــ ــ ــث ــ ــ ــوي ال ــ ــ ــن ــ ــ ــس ــ ــ ــش ال ــ ــيـ ــ ــجـ ــ كـــــــــأس قــــــائــــــد الـ
ـــي والــــــســــــيــــــدات لــــلــــيــــنــــدزي نـــاضـــر ــ ــب ــ ــزعـ ــ ــي الـ ــ ــل ــ ــع ــ لــــقــــب الـــــــرجـــــــال ل

للســنة الثامنة عىل التوايل، نظم نــادي األيليت كأس قائد 
الجيش اللبناين  العامد جوزيف عــون  يف الرتياتلون  صباح 
األحــد و املؤلف من ثــاث ألعاب متتالية :ســباحة،دراجات 
وركض يف املسبح العســكري املركزي يف رأس بريوت-املنارة 
تحت ارشاف االتحاد اللبناين للرتياتلون .تقّدم الحضور ممثل 
قائد الجيش العقيد الركن رشبل بولس واعضاء األتحاد  رئيس 
األتحاد املهندس وسيم اسامعيل ،نائب الرئيس أالن بجاين،امني 
الرس ورئيس النادي املنظم  الدكتور أحمد خليفة واألعضاء عيل 
صباغ،صاح رباح وعيل زيعور .  شارك يف السباق 180 متبار 
ومتبارية  من مختلف الفئات العمرية  اعتبارا« من الســاعة 
السابعة صباحاً وســط ظروف مناخية مستقرة نوعا ما بعد 
ان هدأت العاصفة قبل  بداية الســباق.وانطلقت  مســابقة 
السباحة يف النادي العسكري وبعدها مبارشة  سباق الدراجات 
يليه سباق الركض عىل املســلك التايل:الحامم العسكري-عني 
املريســة ومن ثم العودة اىل الحامم العسكري خمس دورات 

متتالية.
شارك يف السباق رياضيون  من مختلف األندية األتحادية  و 
القوى العســكرية من مختلف الفئات العمرية من 10 سنوات 

حتى 60 سنة.
ويف الختام  تم توزيــع  امليداليات والكؤوس عىل الفائزين 
مبشــاركة العقيد الركن رشبل بولس ورئيس و اعضاء األتحاد 

اللبناين للرتياتلون.

{ النتائج الفنية {

ويف ما ييل النتائج الفنية:
*رجال: 

1-عيل الزعبي )الجيش(:58:17 دقيقة
2-عبد الله مالك)اكادميية األيليت للسباحة(1:02:30 ساعة 

3-نزار القايض )الجيش(1:02:43 س
*سيدات 

1-ليندزي نارض)Profit(  1:05:57س
2-ستيفاين خرياطي)BARR Triathlon Team(1:13:42س

3-صويف شابل )سويرسا( 1:16:46س
*بدل للرجال

دريم تيم: ايهاب شيباين، هاغوب كيشيشيان و طوين حنا
بروفيت تيم: ابراهيم مراد وعباس حلباوي. 

فريق الجيش:محمد عجمي وكامل شعبان و زاهر زين الدين
*بدل للسيدات 

بروفيت )2(: مرياي شدياق،سامية عبيد وهيفاء نجار
بروفيت )1(:دانا خاط وحياة توتنجي

*بدل للصغار
1-بروفيت كيدز )1(:عميد طحيني،جاد جابر ,وخالد زعبي

2-فورتيز تيغريس:كارين ابراهيم،ـجان هامم وألكس حاق
3-فايرتز : آدم الحاج حاج ،سمري سبع اعني واحمد اياد عيتاين

*الصغار
سعيد دمج  ) اكادميية االيليت للسباحة(
عمر الغصن )اكادميية األيليت للسباحة(

خالد املرصي) اكادميية األيليت للسباحة(
*الصغريات

)Pro Swim ( 1-شيان خليل
)profit(2-ميا صهيون
3-سارة حمود )ايليت(

*الناشئات
)Youthletes( 1-فيبي كامب
)Youthletes( 2-نورا غندور

)Youthletes(  3-ليا  رينك
*الناشئني

1-عمر حجازي )ايليت(
)Proswim(2-رالف داغر

3-عيل بزي)ايليت(

....وبطالت السيدات تتويج ابطال الرجال

تتويج ابطال فرق الرجال

...بطالت الفرق عىل منصة التتويج

ضـــــمـــــن املــــــرحــــــلــــــة الـــــثـــــاثـــــيـــــن مــــــــن بـــــطـــــولـــــة اســـــبـــــانـــــيـــــا بـــــــكـــــــرة الـــــقـــــدم
بــــــرشــــــلــــــونــــــة)1-2( ــه  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ غـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ الـــــــفـــــــوز  يـــــــجـــــــّدد  مـــــــدريـــــــد  ريـــــــــــال  االرض<:  ــو  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ >كـ
ــي ــان ــث ــالـــشـــوط ال ــجــة بـ ــي ــت ــن ــة ال ــادلـ ــعـ ــي  مـ ــ ــوف فـــشـــلـــوا فـ ــ ــيـ ــ ــضـ ــ ــوط األول ....والـ ــشــ ــ ــي ال ــ ــديـــة ف ــدريـ ســـيـــطـــرة مـ

حقق ريــال مدريــد فــوزاً مثــرياً عىل غرميــه نادي 
برشلونة)2-1( يف املباراة التي جرت بينهام مساء السبت يف 

اطار املرحلة الثاثني من الدوري األسباين لكرة القدم. 
ســجل الفرنيس كريم بنزمية )13( واالملاين توين كروس 
)28( هديف الفائز عىل ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، فيام 
أحرز أوســكار مينغيســا هدف الضيوف )60(، لريفع ريال 
رصيده إىل 66 نقطة يف الصدارة بفارق املواجهتني املبارشتني 

عن أتلتيكو قبل 8 مراحل من النهاية.
وأشهر حكم املباراة البطاقة الصفراء الثانية يف وجه العب 

ريال مدريد كاسيمريو، ليطرده يف الدقيقة 90
وسيستعيد أتلتيكو املركز األول يف حال تعادله أو فوزه عىل 

مضيفه ريال بيتيس.
وأنهى ريال مدريد سلســلة من 19 مباراة متتالية من دون 
هزمية لربشلونة يف الدوري، مبا فيها ستة انتصارات توالياً، 
فيام بقي فريــق العاصمة من دون خســارة للمباراة الـ13 

توالياً يف جميع املسابقات.
وجدد النــادي املليك فوزه عىل النــادي الكاتالوين بعد أن 
تفوق عليه ذهاباً 3-1 يف ملعــب “كامب نو” ليزيح أتلتيكو 
عن الصدارة للمرة األوىل منذ كانون األول، بعدما كان األخري 
خال شباط يف الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب ماحقيه.

كان برشــلونة يدرك مدى أهمية الفوز كونه كان سيبتعد 
بفارق 5 نقاط عن النادي املليك يف الصدارة ويصبح مصريه 
بني يديه مبا أنه ســيلتقي أتلتيكو يف 9 أيار املقبل عىل أرضه 

ضمن املرحلة 35
الـ”كاســيكو”  مييس  ليونيل  األرجنتيني  النجم  وخاض 
رقم 45 يف مسريته االحرتافية ليتشارك ترتيب أكرث الاعبني 
مشاركة يف هذه املوقعة ضمن جميع املسابقات مع قائد ريال 

مدريد سريجيو راموس الغائب عن املباراة بسبب اإلصابة.
ويف ظل الغموض القائم حول مســتقبل أفضل العب يف 
العامل ست مرات يف القلعة الكاتالونية، قد يكون “الربغوث” 
قد خاض الكاســيكو األخري له، حيث كان يأمل تعزيز سجل 
األهداف الـ26 التي سجلها يف 44 مشاركة سابقة وصدارته 
لرتتيب هدايف الليغا هذا املوسم )23(، بينها 19 يف 20 مباراة 

منذ بداية العام الجديد.
ودخل النادي امللــيك املباراة بعد فوز مهم 3-1 عىل ضيفه 
ليفربول اإلنكليزي منتصف األســبوع الفئات ليخطو خطوة 
كبرية إىل املربع األخري مــن دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل 

عىل ملعب “أنفيلد” إياباً بعد غد  االربعاء..
أما برشــلونة، الذي وّدع املنافسة القارية باكراً هذا املوسم 
فتنتظره املباراة النهائية يف الكأس ضد أتلتيك بلباو، الســبت 

املقبل.

{ املباراة {

وبدأ الشوط االول بســيطرة كتالونية عىل مجرياته حيث 

حاول ابناء املدرب رونالــد كومان الضغط بقوة عىل مرمى 
الخصم يف ظل تنظيم دفاعي جيد لاعبي املرينغي

وبــدوره انتظر العبــو الفريق املليك هفــوة من العب 
برشــلونة لانقاض عليهم بهجامت مرتدة رسيعة ورغم 
سيطرة واســتحواذ العبي الربشــا اال ان خطورتهم كانت 
محدودة بشكل كبري، وشــهدت الدقيقة 13 هدف رائع من 
كريم بنزميا بكعب قدمه عىل طريقة رابح ماجر بعد عرضية 
من لوكاس فاسكيز وبعدها حاول الفريق الكتالوين القيام 
بردة فعل رسيعة يف محاولة القتناص هدف التعادل ولكن 
بغيــاب أي فعالية هجومية تذكــر ويف الدقيقة 28 متكن 
توين كروس من خطف هدف ثاين للمرينغي بعد رضبة حرة 

قوية ارتطمت باملدافع سريجينو ديست لتغري اتجاهها 
ومل ينجــح جوردي البا من منعها دخول الشــباك ليمنح 
االملاين فريقه الهدف الثــاين يف اللقاء ومن هجمة مرتدة 
خطرية اصاب فيديريكو فالفريدي القائم بعد تسديدة قوية 
وحاول لوكاس فاسكيز متابعتها ليتصدى له الحارس مارك 
اندريه تري شــتيغن برباعة كبرية ومل ينجــح ابناء املدرب 
كومــان من القيام بــأي ردة فعل تذكر يف ظــل غياب تام 
لاعبي الفريق الكتالوين وبعدها اصاب ليونيل مييس القائم 
بعد ركنيــة جميلة اصطدمت بالقائم لينتهي هذا الشــوط 

بتقدم املرينغي وبواقع 0-2
ويف الشوط الثاين اجرى املدرب كومان تبديل رسيع حيث 
ادخل انطوان غريزمان مكان سريجينيو ديست يف محاولة 
لتقليص الفارق واعطاء دفع جديد للقاء ولكن سيطرة العبي 
الفريق الكتالوين كانت بــدون اي فعالية تذكر حيث نجح 
العبو املرينغي من الحّد من خطورة ليونيل مييس وزمائه 
لتغيــب خطورة الفريق الكتالوين بشــكل كبــري، وبدوره 
واصــل املرينغي هجامتهــم املرتدة وشــهدت الدقيقة 59 
هدف لربشلونة سجله اوسكار مينغيزا بعد متابعة جميلة 

وعرضية من جوردي البا، وهذا الهدف اشــعل اجواء اللقاء 
بشــكل كبري وبعدها حرم القائم فينيســيوس جونيور من 
هدف ثالث للمرينغي بعد تسديدة قوية من الربازييل وبعدها 
لجأ مدريب الفريقني اىل اجراء تبديات يف صفوفهام حيث 
ادخل زيدان ماركو اسينســيو مــكان فيديريكو لريد عليه 
املدرب كومان بإدخال ســريجي روبريتو مكان ســريجيو 
بوســكيتس، وضغط العبو برشــلونة بقوة يف محاولة 
لخطــف هدف التعادل وبدوره حــاول العبو الريال رضبهم 
بهجامت مرتــدة رسيعة لخطف هدف ثالث يف اللقاء ولكن 
اللمسة االخرية غابت عن العبي الفريق املليك ويف الدقائق 
الـ15 االخرية كّثف العبو برشلونة من وترية ضغطهم وكان 
املدرب زيدان قد ادخل دماء جديدة ليواصلوا ضغطهم الكبري 
عىل العبي الفريق الكتالوين وطالب العبو برشلونة برضبة 
جزاء بعد خطأ ارتكبه مينــدي عىل مارتني برايتوايت ولكن 
حكم اللقاء طالب بإستمرار اللعب ومل ينجح العبو برشلونة 
من تهديد رصيح ملرمــى الريال يف ظل تنظيم دفاعي مميز 
لاعبي املرينغي وشــهدت الدقيقة 91 طرد كاسيمرو بعد 
نيله االنذار الثاين يف اللقاء ومل تنجح محاوالت برشــلونة 
يف هّز الشــباك لتنتهي املباراة بفوز الفريق املليك وبواقع 

1-2

{ زيدان {

عىل صعيد آخــر، يخىش زين الدين زيــدان من فقدان 
اثنني من أبرز العبيه، خال املواجهة املرتقبة أمام ليفربول 
األربعاء املقبــل بإنكلرتا بإياب ربع نهــايئ دوري أبطال 

أوروبا.
وتعرض كل من لوكاس فاسكيز، واألوروغواياين فيدي 
فالفريدي، لإلصابة الســبت خال مباراة الكاسيكو أمام 

برشلونة التي انتهت بفوز املليك .
ومن املنتظر أن يخضع فاســكيز وفالفريدي لفحوصات 

ملعرفة طبيعة إصابتهام، وما إذا كانا سيتمكنان من خوض 
لقاء ليفربول 

وكان فاسكيز قد غادر الكاسيكو يف الدقيقة )43( بعد 
اصطدامه باعب برشلونة ســريجيو بوسكيتس، ما أدى 

لشعوره بآالم يف الركبة اليمنى.
أما فالفريدي فغادر امللعب وهو يعرج يف الدقيقة )61( 
بعد شــعوره بآالم، وقالت رفيقته الصحافية مينا بونينو 

عىل الشبكات االجتامعية، إنه تعرض لرضبة يف القدم. 
وأنهى الربازييل ميليتاو الكاســيكو مبشكات بدنية، 
لكن أوضحت مصادر يف الريال، أنه ســيتمكن من اللعب 
أمام ليفربول، يف املباراة التي يتطلع فيها املليك القتناص 
بطاقة التأهل لنصــف النهايئ بعدما فاز ذهابا عىل أرضه 

.)1-3(
ويفتقد زيدان أمام ليفربول لجهود قائد الفريق سريجيو 
راموس الذي مــازال يتعاىف من إصابــة، وكذلك املدافع 
الفرنيس رافاييل فاران إلصابته بفريوس كورونا املستجد، 
وســيكون عليه أن يقرر ما إذا كان البلجييك إيدين هازارد 

مستعدا للعودة للماعب بعد تعافيه من إصابته.
وقال زيدان بعد الفوز بنتيجة 2-1: “أشــعر أننا بحالة 
جيدة للغاية، وأنا ســعيد من أجل الاعبني، وقد قمت بعدد 

من التغيريات وأرشكت ماريانو وأودريوزوال 
وإيســكو ومارســيلو، وكانوا جميعهم ملتزمني وأبدوا 

الرغبة يف اللعب”.
وعن ترصيحات مدرب برشــلونة عن وجود ركلة جزاء 
لفريقه، قال زيدان: “أظن أنه إذا مل يحتســب الحكم ركلة 
جزاء فهي ليست ركلة جزاء، علام أن برشلونة فريق رائع”.

وأضاف: “ما زال الطريق طويا لنهاية املوسم، وال أعرف 
كيف ســتنتهي االمور. فنحن مل نفز بــأي يشء رغم 13 

مباراة من دون خسارة”.

ركنية من ميىس والكرة تتجه اىل اصابة العارضة ...وفرحة بهدف بنزميا األول فرحة مدريدية بهدف األملاين كروس الثاين 

ــرة الـــســـلـــة ــ ــ ــان فـــــي كـ ــ ــن ــ ــب ــ ــة ل ــ ــول ــطــ ــ ب
)64-67( أطـــلـــس  ــى  عــل ــس  ــهــوب ل مــثــيــر  ــوز  ــ ف
)80-88( الحكمـــــــــــــــة  فاجأ  وهومنتمـــــــــــــــن 

فــاز هوبــس عــىل مضيفــه اطلــس 
الفــرزل)67-64(  وهومنتمن)بريوت( عىل 
املرحلة  ضمــن   )80-88( الحكمــة  ضيفه 
أل  أكــس أكس  لبنان  الرابعة مــن »بطولة 
اللتني  ايرنجي« لكــرة الســلة يف املباراتني 

اقيمتا األحد.

{ فوز هوبس {

فعــىل ملعب مجّمع نهــاد نوفل يف ذوق 
مكايل املعتمد من  قبــل النادي البقاعي،فاز 
نادي هوبس عىل نادي اطلس وبنتيجة )67-

64(  بعد مباراة متقاربة نجح خالها الفريق 
البريويت مــن الفوز عىل الفريــق البقاعي 
بفارق ثــاث نقاط وغنم فــوزاً مثيناً عىل 
الفريق البقاعي العنيد عىل ملعب املعتمد يف 

البطولة .
األربــاع كاآليت:)12-12( نتيجة  وجاءت 

.)64-67()49-41()31-25(
قاد املباراة الحكام رباح نجيم،عادل خويري 

وزياد طنوس.
يف  مســجل  افضل  صليبي  غربيال  وكان 
الفريق الفائــز ويف املباراة ب19 نقطة يليه 

زميله ندي هاشم )18 نقطة(.
ويف الفريــق الخارس كان جــوي زلعوم 
افضل مســجل )14 نقطة( يليــه مارك ايب 

خرس)13(.

وهي الخسارة الثانية ألطلس بعد خسارته 
امام الحكمة عىل ملعب نادي غزير.

{ وفوز هومنتمن {

نادي هومنتمن  فاجأ  الثانية،  املباراة  ويف 
يف  عليــه)80-88(  بفوزه  الحكمــة  نادي 
املباراة التي جرت عىل ملعب سنرت دمرجيان 
الفــوز األول لهومنتمن  النقاش.وهــو  يف 
والخســارة األوىل للحكمة الــذي فاز عىل 

هوبس منذ ايام.
األربــاع كاآليت:)19-25( نتيجة  وجاءت 

.)80-88()55-64()36-38(
قاد املباراة الحكام ربيع املرصي وكلود ايب 

جربايل وسريجيو كساب.
وكان كريم جدايل افضل مسجل يف الفريق 
الفائز )16 نقطة( يليه زميله عمر البابا)15(.

ويف الفريق الخارس كان كريستوف خليل 
املباراة ويف فريقه )21  افضل مســجل يف 

نقطة( يليه زميله عيل مزهر)15 نقطة(.
مباراة عند  تقــام  الرابعة  املرحلة  وضمن 
الســاعة الرابعة من بعد ظهــر الثاثاء بني 
ناديي الريايض)بــريوت( واملتحد)طرابلس( 
يف قاعة صائب سام باملنارة عىل ان تنطلق 
املرحلة الخامســة األربعاء مببــاراة تجمع 
ناديي هومنتمن  وأطلس عىل ملعب ســنرت 
اغباليان يف مزهر عند الساعة الثامنة مساء.

من لقاء هومنتمن والحكمة

لقطة من مباراة اطلس وهوبس



1ـ ادغار ألن بو، يدع

2ـ اليدن، فيليب، جب

3ـ دمل، ال، رو، اراد

4ـ ري، سنام، مهراجا 

5ـ بدينة، حر، دون، البيش

6ـ أود، قمقامن، الرساي

7ـ يركّون، دينه، دكُّه، أرس

8ـ أحوالهم، ملّر، ثغر

9ـ ســمه، ورزازات، سرت، 

عس

10ـ متأّهب، اللجني، هيرثو

11ـ من، سلف، سندباد، فر

12ـ نجاة عيل، ها، وشم، 

باي

13ـ اد، ريم، املهر، سالتا

11
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5   4      3   2   1   

1

2

3

4

5

 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

عاصمة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  عبد الحافظ شمص 

اخترب معلوماتك

1ـ دولة عابرة للقارات. 

2ـ ما يؤكل من أطعمة 

مراحل. عىل 

3ـ ما يُعرف بالقريشة.

أيقظته من نومه.  4ـ 

عريــق  شــجر  5ـ 

مشهور. 

1ـ فريــق كــرة قــدم 
فرنيس.

2ـ عوَديت من . 
يف  تدخــل  مــادة  3ـ 

صناعة عيدان الثقاب.
4ـ للمنادى، فرد. 

قد  بــيء  أُخــرِب  5ـ 
يحصل. 

أديب وصحفــي أمرييك راحل. يُعترب من أبرز ممثيل 

الرواية الواقعية يف أمريكا. الجزء الكبري من أعامله نرَُش 

بعد موته املفاجئ وهو بعمر 32 سنة. 

إسمه مؤلف من عرشة حروف، إذا جمعت: 

1+8+6+10+3- دولة أوروبية. 

5+6+3+8- طائر غريد. 

2+9+4+7- ماركة سيارات. 

5+1+8+3- بلدة يف الجنوب. 

3+10+6- مدينة أملانية.

4+7+6- من أسامء السيف. 

. 8+5- ضعَف ورقَّ

1ـ يف أية سنة ظهرت مقاتالت ميستري الفرنسية يف 

مطار لو بورجيه؟

-----------------------

2ـ من هي املمثلة املرصية التي قامت بدور البطولة يف 

األفالم التالية: الكّداب ـ دّقة قلب ـ و رُجل ضّد القانون؟ 

 -----------------------

3ـ من هو املغني الذي إشتهر يف العهد العبايس، عّمَر 

طويال ولّقَب باملغّني التّياه؟ 

 -----------------------

4ـ من كان وزير الصحة العامة يف الوزارة السادســة 

سنة 1946، وأيضا يف الوزارة الثامنة سنة 1948؟ 

 -----------------------

5ـ ما إســم الجبل الذي يقع يف وسط اليونان، تكرّس 

ألبولون، واعتربَ مهبط االلهام للشعر والفنون؟

 -----------------------

6ـ ما إسم اليوبيل الذي يُحتَفل فيه لدى مرور 17 سنة 

عىل الزواج؟ 

 -----------------------

7ـ من هو الطّيار الفرنيس الذي أول من اجتاز األطليس 

بني فرنسا وأمريكا الجنوبية، وذلك العام 1930؟ 

 -----------------------

8ـ ما إســم الزعيم الســيايس العاملي الذي ُمنَح سنة 

1989 ميدالية مونديال ايطاليا 90 املَذهبة؟ 

1ــ الدرب، ياسمينا

2ـ داليدا رحمة، جد

3ـ غيم، يوكوهاما

4ـ اد، سندوا، هنرت

5ـ رنانة، نلوب، عي

6ـ ال، هر، سلم

7ـ لف، محمد مزايل

8ـ نري، رقي، ألف

9ـ بلوم، منازل، هل

10ـ وي، هداه، أجسام

11ـ بارون، متني

12ـ ران، دل، ندور

13ـ دجاج، أكرس، بش

14ـ عبدالله، تهامس

15ـ اس، ثريد

16ـ براغ، بل

17ـ يارس عرفات

18ـ شري، سوريا

؟ من هو
من هي؟

1ـ عملة عربية، شــاعر 
عريب قديم. 

الثاين لكاتبة  2ـ االســم 
انكليزية راحلة، نهر لبناين. 
3ـ فيلســوف اغريقــي، 

الَبحر، نفس. 
4ـ يخصنــي، زاحــَم يف 
األمر، االســم الثــاين لعّداء 

جزائري أوملبي دويل. 
5ـ أدرَك الشــجر، حــرف 

نصب، بارع وحاذق. 
6ـ وزيــر لبنــاين راحل، 

ادراك. 
7ـ أقهــره وأهزمــه، من 

ملوك انكلرتا. 
8ـ ســاِطع والمع، الشّدة 

يف العيش، أرَخى السرت. 
9ـ أصــل، أثر اليّك، صّوَت 

الضفدع، مدينة أملانية. 
10ـ سهال، يبادرون اىل. 

علَم  منفصل،  ضمري  11ـ 
وعرَف، أفصل يف األمر. 

أمريكية،  عاصمــة  12ـ 
عاصمة آسيوية. 

متســلّحة،  جامعة  13ـ 
فليك فرنيس. 

14ـ أختــار، من األزهار، 
ِمثل. 

15ـ متّرن، مدينة يابانية. 
نال  فرنيس  فيزيايئ  16ـ 

نوبل. 
يفي  الجرس،  قــرَع  17ـ 

بالوعد، أحد الشهور. 
18ـ االســم األول ملطربة 
لبنانيــة صاحبــة الصورة، 

طائر من الجوارح. 

تسلية الديار لالثنني 12 1ـ 

لدولة  االقتصادية  العاصمة 

الكامريون، فرَحها. 

2ـ رائــد فضاء رويس هو 

أول انسان يتمكن من الطريان 

اىل الفضاء الخارجي، عملة 

آسيوية. 

3ـ نــأكل الطعام، ذريته، 

قاوَمت. 

4ـ أدرك وأفهم األمر، مّروا 

واجتازوا، ذئب. 

5ـ أبــوه، آلة طرب، يُظهر 

إستياء من أمر ما. 

6ـ غصن، قائد االســطول 

البحري، فنانة مرصية. 

7ـ مدينة أمريكية، ماركة 

ملغن  الثاين  االســم  غاالت، 

أمرييك راحل. 

فنانة  باألمــر،  يظفر  8ـ 

أمريكية، عاَد، وســيلة لنقل 

الرسائل. 

 ، 9ـ فنان لبناين راحل، رصَّ

أكلة مشهورة. 

10ـ أخّربه، لعلَع الرصاص، 

االســم الثاين ملمثلة وفنانة 

لبنانية. 

11ـ للتمنــي، فَرح، مادة 

جامدة بيضاء، من املقاييس. 

12ـ رصَع، بلدة بني بريوت 

وصــور، مــادة تعاكس أثر 

السّم. 

13ـ رئيــس تنزاين راحل، 

وحدة وزن، منزلنا، قمح.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

العملية واالجتامعية متعددة.  نشــاطاتك 

بعض األشخاص الذين أظهروا لك فتورا أو قلة 

اهتامم سوف يحيطونك باملحبة واالحرتام. 

كآبة بسبب مسألة مررت بها مؤخرا. حوارك 

املفتوح يبعد عنك كل أنواع التعرث، وستشــعر 

بأن الجميع يسعى للتقرب منك واسعادك. 

الهــدوء وعدم الترسع مع الرشيك قد يكونا 

خريا من النقاش يف املستحيل. ابتعد عن الكالم 

والزم الصمت مع العمل بنشاط وإخالص. 

استغل الفرص الثمينة السانحة أمامك الظهار 

صفاتك الحميدة. ال تكــن متصلبا يف قراراتك، 

واقبل التسويات املنصفة التي تعرض عليك. 

تشعر بحاجة كبرية للتقدم اىل األمام نحو 

النجاح وتعتمــد عىل املقربني لتحقيق الهدف 

املنشود. ال تترسع يف اتخاذ القرارات الهامة. 

حدســك يكون خري الهــام لك ويدفعك نحو 

الخيارات الصحيحة. الحظ والنصيب معك. رمبا 

ستلتقي شخصا يكون حلام جميال يف حياتك.

اهتامم غري عادي ملا تفعله اليوم. التجاوب 

يثمر نتائــج ايجابية. عاطفيا، انتبه لرشيكك 

وعامله بحنان بالطريقة التي اعتدت عليها. 

البّناءة ويســتعد  نســيب يقتنع بأفكارك 

لالنطالق معك نحو تنفيذ مشاريعك. حاول أن 

توضح ما تريده، وهذا سيساعدك عىل النجاح. 

صداقة جديدة جميلة ســترتك أثرا طيبا يف 

نفســك. ال ترتك فرص الحظ تفلت منك بسبب 

االهامل. األمور العاطفية ليست متناسقة متاما. 

عالقة حب حــارّة تعصف بك وتحملك عىل 

بســاط الريح. نواياك طيبة وتشــعر بسعادة 

كبرية ال توصف، وتستسلم لقدر الهوى والغرام. 

تتعرف اىل أشخاص جدد وتجد متعة كبرية يف 

هذا التعارف. تحّن يف الوقت نفسه اىل العودة اىل 

صداقة قدمية وتجعلها ترتبط مبستقبلك. 

صداقة قدمية تحن العودة اليها وجعلها ترتبط 

مبارشة مبستقبلك. آفاق جديدة عىل صعيد العمل 

تفتح لك أبواب السعادة وراحة البال.
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اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 
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 افقيا: الحل السابق  عموديا:

1ـ عددها 230

2ـ املخميل.

3ـ طلعت باشا.

4ـ بنغوان. 
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6ـ جائزة واحدة ألنتوين كوين. 

7ـ يف ماليزيا. 

8ـ صالح جاهني.
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1ـ بلباو. 

2ـ اليِنك.

3ـ زرد. 

4ـ أوبال. 

5ـ كسارة. 

1ـ بلزاك.

2ـ الروس.

3ـ بيدبا. 

4ـ آن، آر.

5ـ وكالة. 



تحــــــــٍد جديــــــــد يُواجــــــــه اللبنانيين...املصــــــــارف املراســــــــلة ُتقفــــــــل حســــــــابات املصــــــــارف اللبنانيــــــــة
ــــــــة ــــــــى اســــــــتيراد الســــــــلع واملــــــــواد األّولي ــــــــدرة عل ــــــــي خطــــــــر ومخــــــــاوف مــــــــن عــــــــدم الق ــــــــي ف األمــــــــن الغذائ
ــــــــل املســــــــؤولية بعــــــــد شــــــــلّل حكومــــــــة ديــــــــاب؟ الصــــــــراع السياســــــــي يضــــــــع لبنــــــــان فــــــــي مهــــــــّب الريــــــــح... مــــــــن يتحّم

قوات االحتال تشن حملة اعتقاالت في الضفة والقدس
ــوغــل فـــي غــزة ــت ــى.. وت ــصــ ــ وتــقــتــحــم بـــاحـــات االق

ـــا ـــ ـــ ــ ــــــدوى كورون ـــ ـــد عــ ـــ ـــ ـــدواء ضــ ـــ ـــ ــ ـــراع ل ـــ ـــ ــ ـــراءة اخت ـــ ـــ ــ ـــدار ب ـــ ـــ ـــيا : إصــ ـــ ـــ روســ

ــووي ــ ــادث ارهــــابــــي ن ــ ــح ــ ــت ل ــّرضـ ــعـ ــز تـ ــن ــط ايــــــــران: مـــنـــشـــأة ن
السبراني« »الــهــجــوم  وراء  يقف  املــوســاد  »االســرائــيــلــيــة«:  االذاعـــة 

األزمــة بعد  الله  عبد  امللك  برفقة  حمزة  لأمير  ظهور  أول 

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االثنين 12 نيسان 2021

امللك عبدالله واىل جانبه االمري حمزة امام االرضحة امللكية

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( )تتمة ص1( 

يف العديد من البلدان عىل املصارف املراسلة أن يكون التصنيف 
اإلئتامين لبلد املرصف املحّل أعىل من تصنيف ُمحّدد يختلف 
بحســب القوانني ويكون خاضًعا ملوافقة ُمســبقة من قبل 

السلطات الرقابية املرصفية.

{ مخاطر الدولة {

تلعب مخاطر الدّولة )بلد املرصف املحّل( أو ما يُعرف بالـ 
Country Risk دوًرا أساسًيا يف تحديد العالقة بني املصارف 
املراســلة واملصارف املحلّية باإلضافة إىل إجراءات مكافحة 
تبييض األموال ومتويل اإلرهــاب. فإرتفاع مخاطر الدّولة 
يُصّعــب عىل املصارف املراســلة قبول التعامل مع املصارف 
املحلّية ويجعلــه مكلفاً، أو قد يؤدي يف بعض األحيان إىل 
إيقاف التعامل مع هذه املصارف. هذا األمر نابع من املخاطر 
املالية التي ُيكن للمصارف املراسلة تكّبدها يف حال تعاملت 
مــع مصارف محلّية يف بلــدان ذات مخاطر عالية. مبعنى 
أخر، تواجه املصارف املراســلة معضلة تحقيق التوازن بني 
الحفاظ عىل عالقاتها املالية بهدف تحقيق أرباح من جهة، 
وتلبية متطلبــات العناية الواجبة وإرتفاع تكاليف اإلمتثال 
لقوانــني بالدها من جهــة أخرى. وبالتــايل ومع ارتفاع 
املتطلبــات التنظيمية والرقابية عىل هذه املصارف وإرتفاع 
تكاليف اإلمتثال، تقوم هذه املصارف بعملية تجّنب املخاطر 
أو ما يُعرف بالـ de-risking، وتحوي هذه العملية عىل وقف 
تعاملهــا مع بعض املصارف املتواجدة يف بالد ذات مخاطر 

عالية.
 وبالتايل تأيت عملية تقييم مخاطر الدّولة كعنرص أسايس 
يف عمل املصارف املراســلة حيث يتّم أخذ العديد من األبعاد 

يف هذه العملية:
أوال – املخاطــر اإلقتصادية: الثبــات واملالءة املرصفية، 
التوقعات فيام يخــّص الناتج املحّل اإلجاميل، الدين العام 
نســبة إىل الناتج املحّل اإلجاميل، البطالة، مالية الدّولة، 
السياســة النقديــة، الثبات النقدي، ســعر رصف العّملة، 

الوصول إىل رأس املال...
ثانًيا – املخاطر السياســية: الثبات الحكومي، الشفافية 

والحصــول عىل املعلومــات، اإلرهــاب، الجرية، العنف، 
البيئة التنظيمية، حرية القوى العاملة، برامج املســاعدات 
الحكومية للرشكات، قوانني الهجرة والعمل، السياسات تجاه 
االستثامر األجنبي، قوانني ُمكافحة تبييض األموال ومتويل 

اإلرهاب، قوانني مكافحة الفساد...
ثالًثــا – املخاطر الهيكلية وتضــّم الديوغرافية، البنية 
التحتية واإلجتامعية، القوى العاملة، املنافســني، املشاركة 
يف معاهــدات دولية، قوانني التصدير، قوانني االســترياد، 

فرص اإلنتاج املشرتك مع دول أخرى...
رابًعــا – إدارة الدين العام: إجاميل الدين العام إىل الناتج 
القومي اإلجاميل، نســبة الدين العام إىل الصادرات، نسبة 

الحساب الجاري إىل الناتج القومي اإلجاميل...
عملًيا تعتمد املصارف املراســلة عىل التصنيف اإلئتامين 
للدوّل الذي يُعترب مقياًســا فّعاال ملخاطــر الدّولة. من هنا 
تــأيت أهّمية إدارة املخاطر للدّولة التي من املفروض أنها من 
مهام الحكومات التي يتّم ُمحاســبتها يف الديوقراطيات 
عىل اإلجــراءات التي تتخذها. الجدير ذكره أن عدم ُمعالجة 
املخاطــر املُحدقة بالدولة يــؤّدي إىل عواقب وخيمة وعىل 
رأسها الخسائر املالية الفادحة، الرضر اإلجتامعي، الدعاوى 
القضائيــة، وبالتايل العزلة عن املجتمع الدويل أو ما يُعرف 

باإلقصاء املايل.

{ املصارف اللبنانية ومخاطر الّدولة {
يتعــرّض القطــاع املرصيف اللبناين يف هــذه األيام إىل 
إقفال حســاباته لــدى العديد من املصارف املراســلة نظًرا 
إىل ارتفــاع مخاطر الدولة اللبنانيــة. وإذا ما قّمنا بتحديد 
العوامل األساســية التي لعبت دوًرا يف ارتفاع املخاطر، نرى 
أن التخّبط السيايس وإعالن وقف دفع سندات اليوروبوندز 
تحتل الصدارة يف ظل إســتمرار تراكم الخسائر عىل الدولة 

اللبنانية.
وبحسب كتاب وّجهه حاكم مرصف لبنان رياض سالمة 
إىل القايض غسان عويدات، أقفل العديد من املصارف املراسلة 
حسابات مرصف لبنان عىل مثال مرصف WellsFrago الذي 
أقفل حساب املركزي بالدوالر األمرييك، وHSBC الذي اقفل 
حســابه بالجنيه اإلسترليني، وDanske الذي أقفل حسابه 

بالكورون الســويدي، وCIBS الذي أوقــف كل التعامالت مع 
املرصف املركزي!

وإذا ما نظرنا إىل وّجهة نظر املصارف املراســلة، نرى أن 
تقيمهــا للوضع يف لبنان أصبح ســيًئا لدرجة أنها تُفّضل 

الخروج من السوق اللبناين وذلك للعوامل التالية:
أوال – إنخفــاض مالءة القطاع املرصيف نظًرا إىل شــّح 
الــدوالر وهو ما يرفع مــن املخاطر اإلئتامنية يف محفظة 

املرصف املراسل وبالتايل تُكبّده خسائر مالية؛
ثانًيا – التخّبط الســيايس الذي يّنع الحلول اإلقتصادية 
واملالية مام يخّفض توّقعات الناتج املّحل اإلجاميل ويرفع 

من الدين العام نسبًة إىل الناتج املحّل اإلجاميل؛
ثالًثا – تراجع ســعر رصف اللرية ُمقابل الدوالر األمرييك 
يف الســوق السوداء مع ارتفاع الـ volatility وهوما يرضب 

الثبات النقدي؛
رابًعا – التهّجم عىل القطاع املرصيف ورفع دعاوى قضائية 
ضّده وهو ما يضع املصارف املراسلة يف خطّر تحّمل خسائر 
ماليــة نتيجة العالقة التعاقدية والتشــابك الناتج عن هذه 

العالقة؛
خامًسا –الضغوطات السياسية الخارجية والتي تؤثّر عىل 
توافد الدوالر إىل السوق اللبناين وتزيد من القيود عىل نشاط 

املصارف اللبنانية؛

{ اإلسترياد يف خطر {
مع إقفال املصارف املراســلة الواحد تلو األخر لحسابات 
املصارف اللبنانية وحســابات مصــــرف لبنــان، يظهر 
إىل العــــلن ُمشكلة إسترياد الســــلع واملواد الغــذائية 
واألّوليــــة بحكم أن عمليات اإلسترياد تتّم من خالل فتح 
إعــــتامدات لدى املصارف املراســلة. وبالتايل ففي حال 
إقفال املصارف املراســلة لحسابات املصارف اللبنانية، هناك 
ُمشــــكلة إســترياد ستظهر إىل العلن وســيتّم ترجمتها 
بنقص حاد يف السلع واملواد الغــذائية واألّولية يف السوق 

اللبــناين!
عملًيــا هذا األمر يعني أن األمن الغذايئ للمواطن اللبناين 
أصبــح يف خطر كبــري وهنا يأيت دور القوى السياســية 
يف تحّمل مســؤوليتها بعد شــلل الحكومة املُستقيلة. هذه 

القوى التي مُتعن يف عملية تعطيل تشــكيل الحكومة تُساهم 
بشــكل أسايس يف تدهور الوضع االقتصادي واملايل والنقدي 
واإلجتامعي.وبالتــايل هناك إلزامية للتعجيل يف إيجاد حلول 
لتشــكيل حكومة قــادرة عىل مواجهة األزمــة ألن القطاع 

املرصيف أصبح عاجزًا عن مواجهة األزمة وحيًدا.

{ ماذا إذا إستمّر التخّبط؟ {
إذا إســتمّر التخّبط الســيايس عىل ما هــو عليه أي أن 
القوى السياسية مل تستطع تشكيل حكومة، هناك تحّديات 
ستواجه القطاع املرصيف وأخرى ستواجه الدّولة اللبنانية:

عــىل صعيد القطاع املرصيف، التحــدي األول يكمن يف 
الحفاظ عىل مرصف مراسل عىل األقّل )JP Morgan( وذلك 
بهدف تأمني إســترياد السلع الغذائية واملواد األولية بحّدها 
األدىن. أمــا عىل صعيد الّدولــة، فالتحدي يكمن يف إيجاد 
دّولة تقبل باإلســترياد لصالح لبنــان وذلك من خالل فتح 
اإلعتـــامدات لدى املصارف املراسلة لصالح إسترياد السلع 
واملواد الغذائية وهو ما سيزيد الكلفة طبًعا عىل لبنان. هذا 
األمر يضع لبنان يف مســتوى الدول األكرث فقًرا يف العامل 
أجمع ويضعه تحت وصاية دولية إقتصادية ومالية وحتى 

نقدية.
كام أن هذا األمر ســيزيد من شــلل الحكومة املستقيلة، 
إضافة إىل شــلل قوى السلطة الحاكمة، مام يعني االنهيار 
الكامل للدولة واملؤسسات كافة. وبالتايل يجب عىل من يلك 
)إىل اآلن( فرصــة رفع هذه الكأس املرة أن يبادر قبل أن تخرج 

األمور حقيقة عن السيطرة الكلية.

يف كل هذا اإلطار األســود، هناك خرب خفف من الضغط 
عىل القطاع املرصيف وهو إسقاط القضاء األمرييك للدعوى 
التــي رفعها مودع لبناين وزوجته ضد مرصف لبنان وثالثة 
مصــارف لبنانية لتحصيل أموالهم مــن املصارف اللبنانية 
وتقاضيهــا يف الواليات املُتحــدة األمريكية. قرار القاضية 
األمريكية جاء بتأكيد عــدم صالحيتها يف البت يف قضايا 

من هذا النوع.
مع اإلشــارة إىل أن هذا األمر ال يعني سقوط االحتامالت 
التي سبق ذكرها، وإمنا يعني أن األمر ما زال قابالً لإلصالح 

إذا َصلَُحت النوايا. 

املركزة لألقىص  ويقود عمليات االقتحامــات 
وزراء يف حكومة االحتالل وحاخامات كاملتطرف 

»يهودا غليك«.
وتتواصل الدعوات لعموم املسلمني يف الداخل 
الفلسطيني املحتل وأهايل القدس ومن يستطيع 
الوصول لألقىص من سكان الضفة الغربية، إىل 
تكثيف شــد الرحال نحو املسجد األقىص املبارك 
وإعامره باملصلني واملرابطني، إفشــاال ملخططات 

املستوطنني.
كــام تكثفت الدعوات يف اآلونة األخرية لشــد 
الرحــال نحو املســجد األقىص لصــّد محاوالت 
مســتوطنني ذبح »قرابني« قرب املســجد خالل 

اقتحامه يف »أعيادهم اليهودية«.
واستهدفت قوات االحتالل املقدسيني من خالل 
االعتقاالت واإلبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن 
املسجد األقىص، وتركه لقمة سائغة أمام األطامع 

االستيطانية.
ويستهدف االحتالل موظفي وحراس األقىص 
باالعتقــال واإلبعاد والتضييــق بهدف ثنيهم عن 

دورهم يف حامية املسجد وتأمينه.
وأفاد مكتب إعالم األرسى، بأن قوات االحتالل 
اعتقلت 13 فلســطينيا من الضفة بعد مداهمة 
منازلهم وتفتيشها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات 
ميدانية، حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة 
األمنية بحجة املشاركة يف أعامل مقاومة شعبية 

ضد املستوطنني وجنود االحتالل.
يذكــر انــه يف الفرتة األخــرية اعتقلت قوات 
االحتــالل العديد مــن قيــادات حركة حامس 
وكواردها، تزامنا مع التحضري إلجراء االنتخابات 
الترشيعيــة التي تم االتفــاق عىل إجرائها خالل 

الشهر القادم.
ويف محافظة بيت لحم، داهمت قوات االحتالل 
منزل القيادي يف حامس واملرشــح عىل قامئتها 
االنتخابية »القدس موعدنا« األسري حسن ورديان 
وأقربائه، يف منطقة هندازة، وفتشــته وعبثت 
مبحتوياته، واعتقلت نجله االسري املحرر محمود 

الورديان.
وأفــاد ضياء الورديان، نجل القيادي حســن، 
باقتحام قوات االحتــالل وصفه بالهمجي عىل 
منزل األسري الشيخ حسن الورديان ومنازل أبنائه، 

وتعمد التكسري والتخريب وإعاثة الفساد فيها.

والقيادي ورديان أسري محرر، اعتقل األسبوع 

املايض، وأمىض أكرث من 20 يف سجون االحتالل، 

وهــو قيادي يف حركة حامس يف محافظة بيت 

لحم وأحد مرشحيها يف قامئة »القدس موعدنا«.

كام اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شــبان من 

قرية حرملة، وهم فادي عادل عطا الله، وإبراهيم 

وجيــه صباح، وحمزة عوض عطا الله، وبســام 

الزير بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشــ،تها.

ويف محافظة الخليل، أصيب عرشات املواطنني 

باالختناق بالغاز املسيل للدموع، خالل مواجهات 

اندلعت إثر اقتحام قوات االحتالل بلدة بيت أمر.

واقتحمت قوات االحتــالل منطقة أبو طوق، 

القريبــة من مدخل بيت أمر، وأطلقت قنابل الغاز 

الســام املسيل للدموع صوب منازل املواطنني، ما 

تسبب بإصابة العرشات باالختناق.

ويف القــدس املحتلة، اندلعــت مواجهات مع 

قوات االحتالل، يف قرية العيسوية، حيث اعتقلت 

قوات االحتالل حسن يارس درويش، وأحمد عصام 

درويش وشــقيقه ماجد، من منازلهام وســط 

مواجهات مع جيش االحتالل الذي اقتحم القرية 

بعد إغالق مداخلها.

ويف محافظة رام الله، اعتقلت قوات االحتالل 

الشاب يوسف عليان من مخيم الجلزون، واعتقلت 

الشاب مجاهد الشني يف مدينة رام الله.

بينــام يف محافظــة جنــني، اقتحمت قوات 

االحتالل بلدة قباطية واعتقلت ثالثة شبان وهم: 

محمود أحمد خليل أبو الرب ومحمد تيســري ذياب 

ومحمد ناجح كميل، ومحمد زكارنة، وذلك عقب 

دهم منازل ذويهم والعبث مبحتوياتها.

يف قطــاع غزة، توغلت عدة آليات عســكرية 

إرسائيلية، صباح اليوم األحد، ملســافة محدودة 

رشق مخيم املغازي وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن خمس جرافات عسكرية 

إرسائيليــة توغلــت لعرشات األمتــار انطالقا 

مــن بوابة أبو صفية، ورشعت بأعامل تســوية 

وتجريف.

وتنفذ أليات االحتالل عمليات توغل محدود من 

حني ألخر عىل طول الحدود الشــاملية والرشقية 

لقطاع غزة.

الفيدرالية  البيولوجية  الوكالة الطبية  حصلت 
الروســية عىل براءة اخرتاع لــدواء »مري-19« 
املســتخدم ملنع اإلصابة مبــرض »كوفيد-19« 
والعالج منه، حسبام أوردت الوكالة يف بيان،امس 

األحد.
وأشــار البيان إىل أن براءة االخرتاع تم منحها 
ملعهد علــم املناعة التابع للوكالــة، والذي طور 
الدواء الجديد بتوجيهات من رئيســتها فريونيكا 

سكفورتسوفا.
ويتم تناول الدواء الجديد عن طريق االستنشاق 
أو عــرب األنف. وأكدت سكفورتســوفا ســابقا 

أن »مــري-19« يوقف تكاثــر الفريوس ويحمي 
اإلنسان من اإلصابة بأشكال خطرية من مــرض 
»كوفيــد-19« أو غريه من أمراض أجهزة التنفس 
والتي يكن أن تتطور لدى اإلنســان عىل خلفية 
إصابتــه بفريوس كورونــا، وذلك دون أن يس 

الدواء بجينات اإلنســان ومنــاعته.
وذكــرت الوكالة أن انتهــاء املرحلة األوىل من 
اختبــارات »مري-19« الرسيرية كشــف أنه آمن 
ويتحمله اإلنســان بشــكل جيد، معلنة انطالق 
املرحلة الثانية من اختباراته عىل حاالت مصابة 

بفريوس كورونا املستجد.

اشعاعي نتيجة للحادث.
واضــاف كاملوندي ان التحقيقات جارية ملعرفة االســباب املؤدية اىل 

الحادث، وسيتم االعالن عنها يف وقت الحق
وقد اعرتف رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية عل أكرب صالحي بأن 
الحادث الغامض الذي وقع فجر امس يف منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم 
كان بفعــل فاعــل. ووصف صالحي، يف ترصيحات أدىل بها ، حادث نطنز 
بأنه »تحرك شــائن وإرهاب نووي مدان«، مشددا عىل أن هذا الحادث يثل 
مؤرشا عىل عجز معاريض التقدم الصناعي والســيايس يف إيران عن منع 

تطور الصناعة النووية يف هذا البلد.
كام أشار إىل أن حادث نطنز يدل عىل عجز معاريض املفاوضات النووية 
التي ترمــي لرفع العقوبات األمريكية عن إيــران، ودعا صالحي املجتمع 
الــدويل والوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل »التعامل مع اإلرهاب النووي 
ضد إيران«، مضيفا أن طهران »تحتفظ بحقها يف الرد عىل منفذي حادثة 

نطنز ومن يقف وراءهم ويدعمهم«.
وتعهــد رئيــس املنظمة بــأن تعمل إيران بـــــجدية عــىل تطوير 
صـــناعتـــها النووية ورفع العقوبات »ألجل إحباط مثل هذه التحركات 

اليائسة«.

{ وزير الدفاع اإليراين: الحرب ضدنا 

مل تقترص عىل االقتصاد {
كام أعلن وزيــر الدفاع اإليراين أمري حامتي عن تعرض بالده لـ«أعامل 
إرهابيــة وتخريبية« عىل أيــدي أعدائها ورصح حامتي، خالل لقاء عقده 
امــس مع املوظفــني يف وزارته: »إجراءات العدو يف حربه ضد الشــعب 
اإليراين مل تقترص عىل الجانب االقتصادي، ويف العام املايض )الذي انتهى 
يف 20 اذار حســب التقويم اإليراين( نفذ العدو أعامال إرهابية وتخريبية 

يف مناطق من البالد«.
وأشار حامتي إىل أن بني تلك األعامل اغتيال العامل النووي اإليراين البارز 
محسن فخري زاده يف 27ترشين الثاين املايض، مشددا عىل أن العمل الذي 
كان يؤديه هذا العامل مل يتوقف مع قتله بل أمثرت بحوثه يف تطــوير لقاح 
ضــــد فريوس كــورونا اجتازت حتى اآلن املرحلة األوىل من االختبارات 

الرسيرية.

{ مثة شبهات قوية بعمل تخريبي
 وراء الحادث  {

أقر النائب الربملاين واملتحدث باســم لجنة الطاقة يف مجلس الشــورى 
اإليراين، مالك رشيعتي نيارس، بوجود شبهات قوية بأن الحادث الغامض 

األخري يف موقع نظنز النووي نجم عن عمل تخريبي.
وكتب املسؤول الربملاين يف تغريدة نرشها عىل حسابه يف »تويرت« امس: 
»يســتدعي الحادث الذي حصل يف اليوم الوطني للتكنولوجيات النووية 
ويف الوقت الذي تســعى فيه إيران إىل إجبــار الغرب عىل رفع عقوباته، 
شــبهات قوية بوقوع عمل تخريبي وتســلل«.وأكد النائب أن الربملانيني 
اطلعوا عىل القضية ويتابعونها بالتفصيل، وســيتم اإلعالن عن رأيهم بعد 

التوصل إىل استنتاجات نهائية.

{ مصادر استخباراتية : املوساد  يقف وراء الحادث  {
وافادت »االذاعة العامة االرسائيلية« نقال عن مصادر استخباراتية قولها 
مســاء بأن جهاز املوســاد يقف وراء حادث موقع ايران النووي واضافت 
املصــادر ان وكالة االســتخبارات االرسائيلية )املوســاد( نفذت هجوما 

سيربانيا ضد منشأة نظرن النووية االيرانية.
ومل يكشف تقرير اذاعة »كان« عن جنسية مصادر املخابرات.

كام نقلت صحيفة »جريوزاليم بوست« عن مصادر استخباراتية غربية 
قولها ان جهاز املوساد االرسائيل يقف وراء »الهجوم السرباين« وبحسب 
الصحيفة فان املصادر الغربية قالت ان الهجوم الذي اشري اليه يف البداية 

من قبل ايران عىل انه حادث قام املوساد بتنفيذه.

زار العاهل األردين، امللك عبدالله الثاين، 
برفقــة األمري حمزة بن الحســني وعدة 
أمراء، األرضحة امللكية مبناســبة مئوية 
الدولة، وذلك يف أول ظهور لهام ســويا 

بعد األزمة األخرية.
ورافــق امللك ضمن الوفــد، ويل العهد 
واألمري، الحسن بن طالل، واألمري، فيصل 
بن الحســني، واألمري، عل بن الحسني، 
واألمري، هاشم بن الحسني، واألمري، راشد 
بن الحسن، واألمري، رعد بن زيد، واألمري، 
غــازي بن محمد، واألمري، طــــالل بن 

محمد.
يذكر أن هــذا أول ظهور لألمري حمزة 
برفقة امللك عبــد الله الثاين بعد األحداث 
األخــرية يف األردن، حيث أعلــن العاهل 
األردين، األربعــاء املــايض، أن »الفتنة 
وئدت« يف البالد بعد خالف مع أخيه غري 
الشــقيق ويل العهد السابق، األمري حمزة 
بن الحسني، وشــدد عىل أن اململكة اآلن 

»مستقرة وآمنة«.
وســبق خطاب العاهل األردين صدور بيان 

من الديوان املليك األردين، أشار إىل أن األمري الحسن بن طالل، قاد جهود 
حل القضية، وتوصل إىل توقيع األمري حمزة عىل بيان وضع فيه نفســه 

بني يدي امللك.

وكانت الحكومة األردنية قالت األحد املايض، إن األمري حمزة كان جزءا 

من مخطط لـ »زعزعة استقرار وأمن األردن«.

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير : نــور نعمة

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دولل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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