
حنا أيوب

ال تزال عمليــة تأليف الحكومة عىل حالها من الجمود 
واملراوحــة وكأنها تــدور يف حلقة مفرغة، ولقد بلغ بها 
الحال اىل غرفة العناية الفائقة حيث تلفظ أنفاسها، رغم 
كل الدفع الخارجي تحت مســمى نصائح دولية بالترسيع 
يف تشكيل الحكومة للحصول عىل املساعدات والقروض 
املالية أو عرب الضغوط وابالغ املسؤولني عن ملف الحكومة 
عــن اجراءات وعقوبات قــد تطالهم يف حال أرصوا عىل 
مطالبهــم التعجيزية وعىل وضــع العيص يف عجالت 

تشكيل الحكومة العتيدة.
ومل تنفع حتى االن التهديدات الدولية وباألخص الفرنسية 
بفــرض عقوبات عىل معرقــي الحكومة باالفراج عنها، 
فبالظاهر تبدو األمور عالقة عىل من يستحوذ عىل وزاريت 
العدل والداخلية وعىل آلية تسمية الوزيرين املسيحيني من 
خارج حصة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، غري أن 
املعركة الحقيقية هي رفض عون ورئيس “التيار الوطني 
الحر” اعطاء حلف “بــري- جنبالط- فرنجية- حريري” 
مع حلفائهــم النصف زائدا واحدا يف الحكومة املوعودة، 

اذ يحتســب العهد وباسيل 
يف العــدد الجديد للوزراء 
اقرار  بعــد  الحكومة  يف 
مبادرة بري ب 24 وزيرا، أن 
يجب  املسيحيني  الوزيرين 
أن يحتسبا يف حصة عون 
حيث يشكل عون مع وزراء 
نصف  اإلثنني  اللــه  حزب 
الحكومة ما يقطع الطريق 
عىل الحلف الرباعي املذكور 
آنفاً أن ميتلك النصف زائدا 
واحدا يف حكومة قد تبقى 
اىل أواخر العهد الحايل يف 

موقع املســؤولية ويف أســوأ األحوال يف خانة ترصيف 
األعامل.

عىل صعيد آخر، مير القضاء اللبناين بأزمة مل يشــهد 
لها منذ حرب السنتني، اذ ال تزال قضية كف يد مدعي عام 
جبــل لبنان القاضية غادة عون عن عدد من امللفات املالية 
آخرهــا قضية رشكة “مكتــف” للصريفة من قبل املدعي 

العام التمييزي القايض غســان عويــدات تتفاعل، ففي 

حني يرى البعض أن القاضية عون هزمت أمام ما يســمى 

“حزب املصارف”، رأت أوســاط قضائية يف ترصف عون 

متردا واضحا عىل الهيكلية واالنتظام العام يف الجســم 

القضايئ بدعم وتدخل ســيايس واضح، هذا وتضامن مع 

عون عدد كبري من الشخصيات والسياسيني أبرزهم النائب 

باســيل من دون أن يسميها داعياً اىل استقاللية القضاء 

ودعمه يف مالحقة الفاســدين، مع العلم أن باسيل متهم 

مــن قبل عدد من جهات سياســية وجمعيات مدنية يف 

التدخل يف القضاء ومع القاضية عون تحديداً واستعامله 

ملصالح سياسية وملالحقة منتقديه. ويف السياق نفسه، 

برز كالم نوعي لوزيرة العدل يف حكومة ترصيف األعامل 

2000 L.L.  2000 ل.ل.

تشكيل الحكومة في العناية الفائقة وتلفظ أنفاسها وأزمة قضائية لم يشهد مثلها لبنان منذ حرب السنتين
قــــــــرار النائــــــــب العــــــــام عويــــــــدات لــــــــم ينفــــــــذ واســــــــتنفار قضائي كي ال تنهــــــــار الســــــــلطة القضائية كاملًة
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»كورونـــــــــــا«: 32 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة 
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة  و1695 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 1695 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020 إىل 508503  حاالت .
وأوضحــت أنّه »تّم تســجيل 1679 حالــة إصابة بني 
املقيمــني و16 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 32 حالة وفاة جديدة، لريتفــع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 6886«.

بــطــولــة لــبــنــان فـــي كــــرة الــســلــة :
ــى بـــيـــبـــلـــوس ــ ــل ــ ــد ع ــ ــح ــ ــت ــ فـــــــوز امل

البطوالت األوروبية املحلية في كرة القدم :
بايرن يهزم فولفسبورغ ويقترب من اللقب

ص 10ص 10

القاضية عون النائب العام عويداترئيس التفتيش بركان سعد الرئيس عبود وزيرة العدل نجم

الجيش الرويس عىل الحدود مع اوكرانيا رضا كرميي املتورط بحادثة »نطنز« 

توتر امرييك رويس

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمةص12( 

)التتمةص12( 

)التتمةص12( 

)التتمةص12(  )التتمةص12( 

الدوليين:  بالخبراء  اإلستعانة  ديبلوماسي:  مصدر 
ليسوا »دوليين«... ولن يرسموا »خطاً دولياً بحرياً«

دولي بشعالين    ص 2

يفشل  عــون  االدراج...  ــى  ال  6433 املــرســوم 
»انــتــقــامــيــة« ســيــاســة  يــنــفــذ  وديــــاب  بمعركته 

بوال مراد    ص 2

مستوى  على  سنحافظ  »الديار«:  لـ  التربية  وزير 
االمــتــحــانــات الــرســمــيــة ومــكــانــتــهــا بـــأي ثمن!

يارا حرب    ص 4

ــحــدود ــن ال ــة ملــوســكــو لــســحــب قــواتــهــا م ــيـ ــوة اوروبـ دعــ
ــيـــف الـــقـــنـــصـــل االوكــــــرانــــــي فــــي بـــطـــرســـبـــورغ ــوقـ تـ

القدس في  االحتالل  مع  مواجهات 
غــــارات اســرائــيــلــيــة عــلــى غــزة

االمـــــن االيرانـــــي يكشـــــف هويـــــة املتـــــورط بحادثـــــة »نطنـــــز«
بايدن:من السابق الحديث عن نجاح...وطهران ترى تفاهما جديدا

بعـــــد الـــــرد الروســـــي بطـــــرد دبلوماســـــيين اميركييـــــن
واشـــــنطن: ليـــــس مـــــن مصلحتنـــــا التصعيـــــد

كورونـــا... اكثـــر مـــن 3 مالييـــن وفـــاة حـــول العالـــم
ومنظمة الصحة تعارض جوازات سفر خاصة »بامللقحين«

الخارجية  وزارة  اعلنــت 
جهاز  إن  امــس  األوكرانية 
األمــن االتحــادي الرويس 
»إف إس يب« )FSB( احتجز 
لفرتة  أوكرانيا  دبلوماســيا 
وجيزة يف ســان بطرسربغ 
يف أحدث اشتعال للتوتر بني 

الدولتني الجارتني.
ويف وقــت ســابق نقلت 
وكالــة إنرتفاكــس لألنباء 
االتحادي  األمــن  جهاز  عن 
الرويس قوله إن الجهاز اقتاد 
أولكســندر سوسونيوك إىل 
الحجز عندما حاول الحصول 
من  رسية  معلومــات  عىل 

أفادت معلومات صحافية بأن طائرات االحتالل اإلرسائيي 
قصفت مواقع للمقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة.

وأضافت أن االســتهداف االرسائيي شمل موقع بدر التابع 
للمقاومة جنويب مدينة غزة إضافة إلىل موقع آَخر غرب رفح.
ويف مجمــل األحداث، قصفت طائرات االســتطالع بثالثة 

أكــد كبــري املفاوضــني 
املحادثــات  يف  اإليرانيــني 
النوويــة املنعقدة يف فيينا 
عباس عراقجــي أن تفاهام 
بــدأ يظهــر يف املفاوضات 
رغم استمرار وجود »خالفات 
شديدة«، وهو ما أكده ممثل 
روســيا بأن هناك »ارتياحا« 

لدى املشاركني.
ونقلــت وســائل اإلعالم 
الرســمية اإليرانيــة عــن 
أن  عراقجــي قولــه »يبدو 
تفاهــام جديدا بــدأ يظهر، 
الطرفني  بــني  تفاهم  ومثة 
بشــأن الهدف النهايئ )…(، 

دانت الواليات املتحدة ما ســّمته »التصعيد 

املؤســف« من جانب موسكو التي ردت عىل 

عقوبات أمريكية جديدة بقرارات شملت طرد 

دبلوماسيني وحظر دخول مسؤولني أمريكيني 

كبار إىل أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية األمريكية، إنه ليس 

مــن مصلحة الواليات املتحدة التصعيد »لكننا 

نحتفظ بحق الرد عىل اإلجراءات الروسية«.

وتابــع املتحدث أنه »ليــس من مصلحتنا 

الدخــول يف دائرة تصعيديــة، لكننا نحتفظ 

بالحــق يف الرد عــىل أي انتقام رويس ضد 

الواليات املتحدة«.

وكان وزيــر الخارجية الرويس ســريغي 

دبلوماســيني  أقّر، طــرد  قــد  الفــروف 

ُسجلت رسميا أكرث من 3 ماليني وفاة جراء 

فريوس كورونا يف العامل منذ ظهوره بالصني 

يف كانون األول 2019، يف حني أعلنت منظمة 

الصحــة العاملية معارضتهــا توفري جوازات 

سفر خاصة بالحاصلني عىل اللقاح.

وأحصيت أكــرث من 139 مليون إصابة يف 

العــامل منذ بدء تفيش الوبــاء، بينها حوايل 

730 ألفا يف اليوم حاليا، وهو عدد يف ارتفاع 

مستمر أيضا منذ أواخر شباط املايض.

وبعد تباطؤ طفيف يف آذار الســابق، عاود 

عدد الوفيات اليومــي االرتفاع من جديد يف 

العامل، مع تســجيل معدل يفوق 12 ألف وفاة 

يف اليوم األســبوع املايض، مقرتبا من معدل 

14 ألفا و500 وفاة يومية مســجلة يف نهاية 

ــحــضــور الـــيـــزابـــيـــت الــثــانــيــة ــر فــيــلــيــب ب ــيـ تــشــيــيــع االمـ
وســط إجراءات أمنية مشددة واتباع اإلجراءات االحرتازية 
بســبب فريوس كورونا، شيع جثامن األمري فيليب، امس، مع 
نقل نعشه من قلعة وندسور إىل كنيسة سانت جورج بحضور 

امللكة إليزابيث الثانية وأفراد العائلة.
واقترصت مراسم التشييع عىل أفراد العائلة املالكة واملقربني 
جــراء اإلجراءات االحرتازية لكورونا، حيث ســار أبناء األمري 
الراحل األربعة، تشــارلز وآن وأندرو وإدوارد، خلف النعش بعد 
تأدية الحرس الوطني التحية له، يرافقهم حفيداه وليام وهاري.

وكان األمري الراحل تويف عن عمر يناهز 99 عاما.

وأعلنــت بريطانيا دقيقة صمت تكرميا لألمري فيليب، الذي 
حظي جثامنه باستقبال عسكري، حيث كان أفراد من الجيش 

يقفون يف الحراسة يف يوم جنازته.
واستمرت إجراءات التشييع، التي انتقلت من قلعة ويندسور، 

خمسني دقيقة.
وهذه هي املرة األوىل التي تغادر فيها ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية املدخل املليك لقلعة وندســور بينام كان أفراد العائلة 
املالكة يســتعدون ملراسم التشــييع التي سبقت جنازة األمري 

فيليب.

رســـــــــــالـــــــــــة مـــــفـــــتـــــوحـــــة
التركية  الجمهورية  رئيس  الــى 
السيد رجب طيب  اردوغان املحترم 
مل يبق من الحضور الرسياين التاريخي يف طورعابدين، 
جنويب رشق تركيا، ســوى«بقايا«، آالف قليلة فوق رفات 
وعظام اجداد، واديرة تذكر العامل ان حضارة غارزة يف رحم 

االرض ازدهرت هناك.
يــوم االربعــاء يف 2021/4/7، غرمت محكمة تركية 
يف ماردين الراهب الرسياين آحو بيليجان ســفر بالسجن 
لسنتني وشهر، فقط النه قدم الطعام واملاء لناس متهمني 
انهم من »حزب العامل الكردســتاين«املصنف ارهابيا من 
قبــل الدولــة الرتكية. علام ان الراهــب لجأ عرب محاميه 

لالستئناف.
ان رمزية هذه القضية، انها برهان جديد عىل ان شعبنا 
يبقــى ضحية مجازر او حروب او نزاعات او لعبة امم او 
رصاع قوى، ان انتشــارنا يعترب الراهب آحو ايقونة االن، 

وحقه بالحرية مقدس.
اننا نناشــدكم، حرضة الرئيــس، ان توقفوا هذا الحكم، 
بعفــو خاص، انه حكم جائــر ومجحف، الن من تعاليمنا 
يف كتابنــا املقدس:«الين جعت فأطعمتموين، عطشــت 
فسقيتموين، كنت غريبا فآويتموين ».هذه رسالة رهباننا 

لكل من يلجأ الينا، انها املحبة ال السياسة.
السجن مكان القتلة واالرهابيني واملجرمني، اما الراهب 

فمكانه ديره وكنيسته.
انها صورة تركيا وانتم املؤمتنون. 

حبيب افرام 
رئيس الرابطة الرسيانية يف لبنان 

الرئيس السابق لالتحاد الرسياين العاملي

ــة  ــ ــالمـ ــ هــــــيــــــل يـــــــهـــــــدي سـ
غـــــــداء فــــي مـــكـــتـــب الـــحـــاكـــم

تناول الغداء معاون وزير الخارجية االمرييك الســابق 
ديفيد هيل يف مكتب حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة. 
هذا وعلقت اوســاط سياســية عىل دالالت هذا االجتامع 
حيث اعتربت انه رسالة واضحة عن دعم االدارة االمريكية 
لحاكم مرصف لبنان رياض سالمة، وقد حصل الغداء اول 

امس.



بوال مراد

رغم كل محــاوالت تربير عدم توقيع رئيس 
وع  الجمهوريــة العامد ميشــال عــون م
مرسوم تعديل املرسوم رقم 6433 واحالته اىل 
مجلس الوزراء للحصول عىل موافقته، ميكن 
الجزم بأن ما آلت اليه االمور يف هذا امللف شكل 
بة جديــدة للعهد نجح اخصامه باعدادها 

بذكاء. وباستثامرها  باتقان 
عدم توقيع »الرئيس« كان ليمر مرور الكرام 
لو مل يســتنفر العونيون لتبني معركة التعديل 
وتحميلهم مســبقا مســؤولية التلكؤ لوزير 
االشــغال والنقل يف حكومة ترصيف االعامل 
ميشــال نجار ومن خلفه رئيس تيار »املردة« 
ســليامن فرنجية ورئيس املجلس النيايب نبيه 
بــري، وذهابهم ابعد من ذلك باتهام كل هؤالء 
بالخضوع الجندة امريكية ولتعهدات ســابقة 
قــام بها بري من خالل »اتفــاق االطار« مع 

ارسائيل...بعــد كل ذلك مل تعد كل تربيرات العامل تقنع حتى 
جــزءا كبريا من القاعدة العونية بأن ما قام به الرئيس عون 
باحالــة املرســوم اىل الحكومة مــن دون توقيعه، يندرج 
باطــار متســكه بالنصوص الدســتورية، خاصة ان مئات 
املراســيم كانت قد صدرت طوال االشــهر املاضية بشــكل 
اســتثنايئ حاملة تواقيع الوزراء املعنيني ورئي الحكومة 

والجمهورية.
وكعادتهم يتقن اخصام عون السياســيني نصب االفخا 
له واالســتثامر السيايس بســقوطه فيها. اذ تعترب مصادر 
سياســية واسعة االطالع ان »ما حصل هو ان وزير االشغال 
وع  ومــن خلفه فرنجيــة ومن خلفه بــري وبتزيلهم م

ا  املرسوم بوجوب الحصول عىل موافقة مجلس الوزراء، ا

وضعــوا عون امام خيار واحد هى احالته اىل االمانة العامة 

اىل مجلس الوزراء حيث يعلم انه ســينام يف االدراج يف ظل 

وجود قرار واضح لدى حســان دياب بأنه لن يدعو حكومة 

ترصيف االعــامل لالنعقاد. فطاملا مل يجــد باقرار املوازنة 

حتى الســاعة امرا طارئــا وال بوصول االحتياطات االجنبية 

اىل مرحلــة النفــاد ما يعني اقرتابنا اكرث من اي وقت م 

من رفع الدعم وبالتايل انفجار اجتامعي كبري بدأت مؤرشاته 

يف املعارك اليومية بني املواطنني يف الســوبرماركات، فهو 

ال شــك ال يجد بتعديل املرســوم 6433 امرا طارئا يستدعي 

راء الدســتورية التي  دعــوة حكومته لالنعقاد رغم مئات ا

تقول العكس اضافة اىل اكرث من تجربة ســابقة... فبنهاية 

املطاف يقارب دياب كل امللفات اليوم من زاوية 
سياســية انتقامية من كل القوى التي خذلته 

منذ تكليفه حتى دفعه لالستقالة«.
وتعترب املصادر انه »رغم البيان الذي صدر عن 
رئاسة الجمهورية بعد لقاء عون مساعد وزير 
الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل والذي 
اكد فيــه عون »حق لبنان يف أن يطّور موقفه 
وفقاً ملصلحته ووفقاً لألصول الدستورية«، اال 
انــه ال ميكن اغفال ســيناريو ان يكون رئيس 
الجمهورية الذي كان املتحمس االبرز لتوسعة 
الحــدود اللبنانيــة التي يتم التفــاوض عليها 
مــن خالل تعديل املرســوم، توصل اىل قناعة 
بعــد لقائه هيل بــأن االرصار عىل هذا التوجه 
سينســف املفاوضات غري املبارشة مع ارسائيل 
املجمدة اصال وبالتايل يفتح الباب عىل خيارات 
احالهــا مر وابرزها انطالق تــل ابيب بعملية 
التنقيــب غري آبهة باملوقــف اللبناين ما يعني 
ضيــاع حقوق لبنان، او اندالع مواجهة عســكرية يف حال 

قرر حزب الله التصدي لسيناريو مامثل«.
اذا هي معركة جديدة يبدو ان رئيس الجمهورية ومعه »التيار 
الوطني الحر« يتجه لخسارتها بعدما نصب نفسه رأس حربة 
فيهــا، متاما كمعركة التدقيــق الجنايئ التي يبدو انه يف هذا 
امللف ايضا قام بخطوة اىل الوراء من دون ذلك ما يحصل عىل 
املســتوى القضايئ مع القاضية غادة عون املحســوبة عليه. 
فرغم احقية كل هذه املعارك ووجوب وقوف كل اللبنانيني اىل 
صفه بخوضها، يتأكد مرة جديدة ان فريق العهد ال يتقن خوض 
معاركه وباملقابل يتقن اخصامه التنصل من كل مسؤولياتهم 
وسهم اىل رأس من يوجهها  وتحويل االسلحة املوجهة اىل ر

اليهم ليقدم هو عىل االنتحار

دولي بشعالين

طالب لبنان خالل زيارة مســاعد وزير الخارجية األمريكية 
السفري ديفيد هيل، مساعدته لإلستعانة بخرباء دوليني يف ملف 
ترسيم الحدود الجنوبية البحرية بني لبنان والعدو اإلرسائيي، 
ســيام وأّن املفاوضات غري املبارشة بينهام التي جرت برعاية 
واســتضافة األمم املتحدة وبحضور وســيط أمرييك وبدأت 
ين الثاين  يــن األول املايض، قد ُعلّقت يف 11 ت يف 14 ت
الفائت، بسبب اعرتاض الوفد اإلرسائيي عىل مساحة الـ 1430 
كلم2 املُضافة من جانب الوفد اللبناين املُفاوض. فهل باستقدام 
خرباء دوليني سيتمكّن لبنان من حفظ حقوقه البحرية كاملة، 
وهل ســيكون هؤالء منصفني بحّقه، أم أنّهم سينحازون اىل 
العدو اإلرسائيي، عىل غرار ما فعل الســفري األمرييك السابق 
فريديريك هوف يف العام 2012 عندما رسم ما يُسّمى بـ »خط 

هوف«، ورفضه لبنان
يقول مصدر ديبلومايس مطلع عىل مســار ترسيم الحدود 
البحرية والربية، بأّن املقاربة اللبنانية ملسألة الرتسيم ال يزال 
يشــوبها بعض الخّفة، واالســتهتار املتعمد، واالستطراد يف 
املامحــكات الداخلية، ومحاولة كّل مكّون لبناين اإلســتئثار 
بامللــف ألهميته من دون إغفال أنّه يقوم متعّمداً باملناورة عىل 
األطراف األخرى. فعىل ســبيل املثال قام رئيس مجلس النّواب 
نبيه بّري برسم إطار املفاوضات البحرية وأعلن »اتفاق اإلطار« 
بكامــل بنوده، يف اجتامع كبري أمــام اإلعالم حرضته وزيرة 
الدفاع وقائد الجيش يف املقاعد األمامية وتسلّام منه امللف بعد 
ذلك. ومل ميض بعض الوقت، إال وكان الوفد اللبناين الذي ذهب 
للتفاوض الناقورة يُعلن بأّن الجيش قد رســم إحداثيات جديدة 
كان يعمل عليها منذ ســنوات عّدة تصل خط الحدود البحرية 
إىل النقطة 29 إســتناداً إىل تقرير مركز »الهيدرو كارتوغاك« 
الربيطاين. بينام كان الرئيس بّري يحمل امللف الربيطاين ذاته 
ويفاوض ملدة ع سنوات، كام تعلن أوساطه عىل النقطة 23 
التي كان اإلمريكيون يحاولون تقليصها إىل ما يعرف بـ »خط 
هوف« أو باألحرى »هوف ميلفيسيك« )إذ اعرتف هوف الحقاً 
بأّن الخبري الذي رسم الخط هو األمرييك راميوند ميلفيسيك(. 
طالع رئيس مجلس  وتســاءل: ملاذا مل تقم قيادة الجيش ب
عادة رســم الخرائط وملاذا مل يقم  النــواب عىل أنّها تقوم ب
طالع قيادة الجيش عىل مسار املفاوضات التي  الرئيس بّري ب
كان يجريهــا ويأخذ رأي قيادة الجيش فيها وملاذا أرّص رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون عىل أخذ ملف الرتسيم الحدودي 
ألّن هذه هي صالحياته الدستورية كرئيس للسلطة التنفيذية، 
ثم انقلب عىل الوفد املفاوض الذي طالب بالنقطة 29 و »حقل 
كاريش« الذي تّدعي إرسائيل أنّه لها وستبدأ التنقيب فيه قريباً 
وملاذا يف وقت من األوقات كان رئيس مجلس الوزراء الحريري 
يفــاوض وزير خارجية ترامب، مــارك بومبيو، عىل أن يأخذ 

مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة عىل عاتقه
وأشــار املصــدر اىل أنّه فضــالً عن كّل هــذه املامحكات 

الداخليــة وانعدام الثقة بني مختلف املكّونات الطائفية والتي 
يتم ترجمتها بشــكل فاقع يف الرصاع الجاري بني املؤسسات 
نّه من الواضح أّن كّل مكّون  الدستورية وتفّرعاتها املختلفة، ف
جــراء مفاوضات غري مبارشة من  مــن هذه املكّونات يقوم ب
تحت الطاولة مع أطراف دولية حول مســألة ترسيم الحدود، 
والتنقيــب عن الغاز والنفط. لقد كان موقف الرئيس عون من 
وضــع ملف التعديل عىل الرّف مفاجئاً، ولكنه مل يأت من فراغ 
إذ سبقته إتصاالت ديبلوماسية غري معروفة الهوية واملصدر. 
وامللفت صمت الرئيس بّري حول املوضوع، ولكن ماّم ال شك أّن 
أوساطه تقوم باتصاالت ديبلوماسية ومشاورات غري معلنة. 
ومــن املحزن واملؤســف أّن كّل مكّون طائفــي يف اتصاالته 
الديبلوماســية ســيعمد إىل تقديم نفســه بأنّه املنقذ والحّل 
ا هي تُخادع وتُناور.  ّ والطرف الناصع، وأّن املكونات األخرى إ
وهذه االســرتاتيجية تضعف يف النهاية املوقف الوطني العام 
اللّهم إال إذا متكّن ممثلو هذه املكّونات بعد الكثري من املامحكات 
والخالفات،  التوّصل إىل محاصصة يرونها عادلة لهم جميعاً 
فتنقلب املواقف رأساً عىل عقب ويبدأون بكيل املديح ألنفسهم 

ويطنبون يف مديح ممثي غريهم من املكّونات.
وبــرأي املصدر الديبلومايس نفســه، أّن هذه الطريقة يف 
التفــاوض مع األطراف الدولية من تحــت الطاولة، ينقصها 
الشفافية املطلوبة يف األنظمة الدميوقراطية، والتي تفرتض 
إطالع الشعب )ال الحلفاء واملحازبني( من خالل اإلعالم أو عرب 
ممثليــه يف مجلس النواب عىل مجريات مســار املفاوضات. 
إلن االحتكام يف مسائل وطنية كربى مثل ترسيم الحدود هو 
يف نهاية األمر للشعب لخطورتها وتعقيداتها وتأثرياتها عىل 

األجيال القادمة. 

وأعطــى مثاالً آخــر هو الجدل القائم عــىل تكاليف إجراء 
دراســة مركز الهيدرو كارتوغرافك الربيطاين: مليونان دوالر 
، متسائالً: ملاذا مل يتّم ترجمة هذه الدراسة  ة آالف دوالر أم ع
ها يف جميع وسائل األعالم ليك يطلع عليها املواطنون  ون
اللبنانيــون، أيّــاً تكن التكاليف التي تكّبدتها وزارة األشــغال 
العاّمــة والنقل آنــذاك )يف العام 2011( وقال إّن األدهى من 
ذلك، أّن وزير األشــغال العاّمة والنقل الحايل ميشال نجار بدا 
يف مؤمتره الصحفي األخري، وكأنّه مل يقرأ التقرير أو تســّنى 
لــه اإلطالع عليه، ما يعني أن وزارته املعنّية برتســيم الحدود 
ليســت لديها نســخة عن التقرير. فاملقاربة اللبنانية ال تزال 
مقاربة مالية إســتثامرية وكيفية عقد الصفقات وجني املال 
وتوزيع الحصص. فهل هدف الدراسة هو كيفية ترسيم الحدود 

أم كيفية تحقيق األرباح من خالل استخراج النفط والغاز
وأكّد فيام يتعلّق باملســألة املســتّجدة أال وهي اإلستنجاد 
بخرباء دوليني يف رسم الخط البحري، وعىل ما يبدو أنّه اقرتاح 
ء إسمه »خبري دويل« يف  من ديفيد هيل نفسه، فال يوجد 
ترسيم الحدود. هنالك خرباء أمريكيون، فرنسيون، بريطانيون، 
...، عىل غرار ما حصل يف الســابق عندما جرت اإلستعانة  إل
بالخرباء الربيطانيني، وليس الدوليني، كون رأيهم ال يُلزم سائر 
وجب  الدول. كام أنّه ليس هنالك من »خط حدود دويل« ُرسم  
القوانني الدولية، بل إّن الخط يصبح دولياً بعد أن توافق الدول 
املعنية عليه، ويُسّجل يف األمم املتحدة، وتعرتف به دول العامل 

من دون أن يتّم اإلعرتاض عليه من قبل أحد.
أّمــا ملــاذا اقرتح هيل عــىل لبنان وليس العكــس، أن تتّم 
ّن األيام  اإلســتعانة بخرباء دوليني لرتســيم الخط البحري، ف

املقبلة ستوضح للشعب اللبناين الصورة بشكل أفضل
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األنانيات املقدسة
نبيه الربجي

 لشــدة يهوديتها، رصعت 
داود،  بنجمة  الف  السوار 
. الكسندرا  كذلك العقد الف
شــميدت، املهاجرة الروسية 
كانت تعتقد أنها ســتجد يف 
ارسائيل »امارة يهوه«، وحيث 
وس  روح األنبياء تحل يف ر
القادة. اكتشــفت أن الجميع 
مصابون بـ »متالزمة هتلر« 

...  
 كان عليهــا أن تنتقل اىل 

باريس لتجالس، يف الحي الالتيني، ورثة جان بول سارتر 
)الفيلسوف الوجودي(، ال أن تبقى قرب قرب راحيل تجالس 
ورثة زئيف جابوتنســيك الذي قــال بالحائط األبدي بني 

اليهود والعرب.
 الرســامة الروســية كانت يف صدد ن كتاب بعنوان 
»األنانيات املقدســة« لتلقي الضوء عىل االختالل النف 
لدى أهم القــادة يف الدولة العربية. هؤالء الذين يقودون 
بني قومهم اىل ما هو أشد هوالً من الهولوكوست ما دامت 
تالحقهم عقدة األنبياء. كل واحد منهم يرى يف نفسه النبي 

الذي سقط سهواً من التوراة.
 جهة ما، ولعله »املجلــس التمثيي لليهود« حال بينها 
وبني نــ الكتاب الذي أبدت فيه خشــيتها من أن يقود 
خر«. مل يكن زعيم  بنيامــني نتنياهو ارسائيل اىل »التيه ا
الليكود يحلم بأن يدخل اىل دمشــق عىل م دبابة. كان 
واثقاً، مع دخول سوريا يف فو أبوكاليبتية، من أنه عىل 

قاب قوسني من القرص الرئايس عىل احدى تالل املدينة. 
يا«،  ا »هشاشة الر ية«، ر  أخذت عليه »هشاشة الر
اكة مع رجــب طيب اردوغان، الرئيس  بالرهــان عىل ال
الــرتيك الذي يعتقد أنه، يف شــخصه، يختزل كل الرتاث 

التاريخي، واالسرتاتيجي، للعثامنيني كام للسالجقة.
 االثنــان، كظاهرتني فرويديتــني، كانا يظنان أن أبواب 
عة أمامهام. األول عىل برج دبابة. الثاين عىل  دمشق م

صهوة حصان.
، وحيث دمشق والية عثامنية   اردوغان مسكون بالتاري
وليست عاصمة األمرباطورية األموية. نتنياهو مسكون 
بااليديولوجيا، وحيث ورد يف سفر أشعيا أن دمشق »تزول 

من بني املدن وتصبح ركاماً من األنقاض«.
ياه بردى. عىل   ال أحد منهام متكن من أن يغسل يديه 
أبواب دمشــق سقط الكوندومينيوم )الحكم الثنايئ( الذي 
ا وصوالً اىل الخلي  يشــمل ســوريا والعراق ولبنان. ر

كمستودع لألرصدة املالية والدينية.
 الكســندرا شــميدت رأت أن الرصاع مع ايران أكرث من 
أن يكــون عبثياً. نصحت نتنياهو بــأن يقرأ التاري بعني 
الســيايس ال بعني الحاخام. هذا ليتذكر »ما فعله قورو 
مع آبائنا« )السبي البابي(. هذه دولة عىل مفرتق الطرقات 
، وال ميكن أن  ق األق ق األد وال الكــربى بني الــ
يســمح الرسائيل بأن تؤثر يف مسارها الجيوسيايس، أو 

يف مسارها الجيوسرتاتيجي.
 وألنهــا دولة النظام الحديدي، وألنها عىل مفرتق طرق، 
يتســابق األمريكيون، والروس، والصينيون، لخطب ودها. 
املواقف األمريكية تيش بأن ادارة جو بايدن تحاول أن تتجاوز 
كل العوائق لتطبيع عالقاتها مع آيات الله، وألسباب تتعلق 
باملصالح ااالسرتاتيجية األكرث حساسية للواليات املتحدة.

 ماذا يفعل رئيس الحكومة االرسائيلية سوى اللجوء اىل 
املراوغة، املراوغة بالنار، من أجل اســتدراج االيرانيني اىل 
االشــتباك معه لقطع الطريق عىل املسار التفاويض بني 

واشنطن وطهران.
 اللعــب يف الزوايا الضيقة. هكذا اخرتاق مفاعل نطنز، 
اىل التفجريات التكتيكية يف السفن االيرانية، والغارات عىل 
املواقع االيرانية يف ســوريا. هو الذي يعلم أن باستطاعة 
ون، اسقاط أي طائرة تقلع من مطار  االيرانيني، ساعة يشا

اللد، أو اغراق أي سفينة تبحر من ميناء أشدود.
 لكنهم حائكو الســجاد الذين يتقنون »ثقافة الصرب«، 
عــىل ما كتــب ديفيد أغناثيوس. وهــم الذين يعلمون أن 
الــدور األمرييك الرسائيل يتضــاءل أكرث فأكرث، حتى ولو 
فتح دونالد ترامب أمامهم أبواباً كثرية، لتبقى أبواب أخرى 

موصدة باحكام. 
 التعامل الديبلومايس، وبحرفية مثرية، مع جو بايدن ال 
مراقصة بنيامني نتنياهو عسكرياً. العب الزوايا القاتلة أم 
العب األنانيات القاتلة ال يسأل ما مصري ارسائيل اذا ما أدت 
املفاوضات اىل تفاهم بعيد املدى. يسأل ما اذا كانت نهايته 
. مثل نهاية استاذه مناحيم بيغن ملفوفا ببطانية الصوف..

املرســـــوم 6433 الـــــى االدراج... عـــــون يفشـــــل بمعركتـــــه وديـــــاب ينفـــــذ سياســـــة »انتقاميـــــة«

مصـــــدر ديبلوماســـــي: اإلســـــتعانة بالخبـــــراء الدولييـــــن: ليســـــوا »دولييـــــن«... ولـــــن يرســـــموا »خطـــــاً دوليـــــاً بحريـــــاً«
ســـــتمرار املماحـــــكات الداخليـــــة وانعـــــدام الثقـــــة بين مختلـــــف املكونات الطائفية يضعفـــــان املوقف الوطني العام

ــة تـــقـــتـــضـــي ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــة الـ ــ ــح ــ ــل ــ ــص ــ ــي: امل ــ ــ ــرزلـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ
بـــــــقـــــــاء الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــن عـــــــــــون والـــــــحـــــــريـــــــري 

دعت وزيرة العدل يف حكومة ترصيف األعامل 
ماري كلود نجم، القضــاء إىل »انتفاضة تغري 
واقعه القائم«، وإىل إجراء »محاسبة ذاتية ترفع 

الظلم عن القضاة«.
ورأت أن »القضــاء يظهر نفســه عاجزا عن 
مكافحة الفســاد، ويقاتل يف معارك إعالمية، 
وهــذا يفقد ثقة الناس به«، مؤكدة أنها »ترفض 

أن تكون شاهد زور عىل ما يحصل«.
مواقف نجم جاءت عقب االجتامع الطار الذي 
عقدته يف مكتبهــا يف الوزارة، وحرضه رئيس 
مجلــس القضاء األعىل القايض ســهيل عبود، 
النائب العام التمييزي القايض غســان عويدات 
ورئيس هيئة التفتيش القضايئ القايض بركان 

ســعد، وخصص للبحث يف قــرار كف يد القاضية 
غادة عون كمدعية عامة استئنافية يف جبل لبنان 

وما حصل بعد ذلك يف رشكة مكتف للصريفة.
وبعد االجتامع الذي اســتغرق ســاعتني ونصف 
الســاعة، خرج القضاة الثالثة من دون االدالء بأي 
ترصيح، وعندما ســئل عبود عن القرار الذي اتخذ، 

أجاب: »هلق بتشوفوا«.
بعد ذلــك، أدلت نجم بترصيح قالت فيه: »دعيت 
اليوم الجتامع طار ألن ما حصل أمس االول ويف 

ونة األخرية مرفوض من قبل الجميع »ويي بدو  ا
يزعل يزعــل«. أنا ال أنصب نف حكام ولن أدخل 
يف لعبــة االصطفاف رغم محاوالت جري إىل هذا 
املكان، وليست لدي أي تبعية سياسية بل مرجعيتي 

الوحيدة هي القانون واملؤسسات«.
وعــربت عن أســفها ل«الخــالف القائم داخل 
القضاء، وكيف يرى الشــعب أن القضاء منقســم، 
فهذا القايض يتبع ملرجعية سياســية، وقاض آخر 
يتبع ملرجعية أخرى«، وقالت: »أرفض وضع القضاء 
الحايل الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس. 

القضاء يظهر نفسه عاجزا عن مكافحة الفساد، 
ويقاتل يف معركة إعالمية، فيام السلطة عاجزة 
عن تكوين سلطة، وال تزيح أو تحتكم إىل الناس. 
ال يعقــل أن يكون هناك قضاة مع حاكم مرصف 
لبنان ومع املصارف وقضاة ضدهم، ألن القضاء 

يلغي نفسه بهذه الطريقة«.
وحثت هيئة التفتيش القضايئ عىل »التدخل 
ووضع يدها عىل كامل هذا امللف، فتحدد القايض 
، وما إذا كان سيحاسب أم ال«.  الفاســد واملخط
كام طالبت ب«تحريــك كل امللفات العالقة يف 
ورة أن  التفتيش القضايئ«. وشــددت عىل 
»ينتفــض القضاء عىل الواقــع القائم، وأنا مل 
اترك كتابا اال ووجهته إىل مجلس القضاء األعىل 
والتفتيش القضايئ والنائب العام التمييزي، لنصل 

إىل قضاء فاعل«.
وشــددت عىل أنها لن تكون »شــاهد زور عىل 
انحالل القضاء، ومل نأت لتغطية فريق ســيايس 
يف وزارة العدل، وال ميكنني االســتمرار بترصيف 
األعــامل يف هذه األوضاع الرديئة. القضاء يحتاج 
اىل محاسبة داخلية وفورية لرفع واقع الظلم عن 
كل القضاة، وأال يرتك البلد بدون سلطة قضائية أو 

يتحول القضاء إىل ضحية«.

ــم« ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــــيــــر واقـــــــعـــــــه الـ ــة تــــ ــ ـ ــا ــ ــفـ ــ ــتـ ــ لـــــــــى انـ ــاء  ــ ــ ــض ــ ــ ــق ــ ــ »أدعـــــــــــــو ال
الــــــقــــــضــــــاء...  انـــــــحـــــــالل  ــى  ــ ــلـ ــ عـ زور  شــــــاهــــــد  أكـــــــــــون  لـــــــن  نــــــجــــــم: 
ــال ــ ــام ــ ــف ك ــ ــلـ ــ ــى املـ ــ ــل ــ ــا ع ــ ــدهـ ــ ــي يـ ــ ــائ ــ ــض ــ ــق ــ ــ ال ــيـ ــتـ ــفـ ــتـ ـــة الـ ــع هـــيـــ ــ ــض ــ ــت ــ ول

»الصحة«: وصول الشحنة العاشرة
لى لبنان من لقاح »فايزر« 

أعلنــت وزارة الصحة وصول الشــحنة العارشة من لقاح 
»فايــزر« إىل لبنان، وتحتوي عىل 47970 لقاحا. وبذلك يكون 

ن 391950 لقاحا من »فايزر«. لبنان قد تسلم حتى ا

أكد نائب رئيس مجلس النواب ايي الفرزيل، 
أنه »لن تبذل جهود إضافية يف مسعى تأليف 
الحكومة بسبب استمرار التعنت الداخي عىل 

عدم تسيري شؤون البالد والناس«.
وشــدد يف حديث اذاعي، عىل أن »الرئيس 
ســعد الحريري مستعد لإلتفاق وقد أبدى ذلك 
بشــكل واضح يف العروض التي أرسلها من 

خالل الوسطاء«. 
وكشــف أن »حزب الله موافق عىل تسمية 
الحريري للوزراء الشــيعة يف التشكيلة التي 
قدمها أخريا ألنه يعطي األولوية لالســتقرار 

عىل تسمية الوزراء«.
واعترب أن »توتر العالقة بني الرئيسني عون 
والحريري ليســت العائق األساس أمام عدم 
والرئيس  الحكومة وميكــن تخطيه،  تأليف 

الحريري لن يحرج ليخرج«.

وإذ رأى أن »املصلحة الوطنية تقت بقاء 
الطرفــني، فال ميكن الحدهام أن يحيد ليبقى 
يجابية اىل مســار  االخر« دعا اىل »النظر ب
تشكيل الحكومة لخلق ديناميكية تساعد يف 

اإلرساع بالتشكيل«. 
واستغرب ما يحدث اليوم يف القضاء، مشريا 
اىل أنه »يدعو للقلــق إزاء التعاطي الطائفي 
والحزيب للممســكني بالجســم القضايئ«، 
معتربا أن »بداية املشــكلة كانت بالتشكيالت 
القضائيــة«، داعيا »مجلــس القضاء األعىل 
والنيابــة العامة ووزيرة العــدل اىل التحرك 
واملعالجة الرسيعــة ملا يراه انقالبا وتصفية 

ممنهجة للدولة اللبنانية«.
وكشــف أن »قانون اســتقاللية القضاء 
ســيحرض عىل جدول أعــامل مجلس النواب 

منتصف الشهر املقبل«.

الخاصة الــشــركــات  طــريــق  عــن  التلقي  عملية  عــراجــي: 
ــول ــ ــب ــ ــق ــ ــر امل ــ ــيـ ــ ــا عــــــامــــــل الـــــــربـــــــ غـ ــ ــهـ ــ دخـــــــــل بـ

غرد النائب عاصــم عراجي عرب »تويرت«: 

كات الخاصة  »عملية التلقيح عن طريق ال

دخل بهــا عامل الربح غــري املقبول، نقابة 

كة  الصيادلــة واملحامني، تعاقــدوا مع ال

لتلقيح األهل واألوالد ولالســف بدهم يدفعوا 

38 كا للفــرد، مع 40 الــف لرية لالبرة، 

و5000 عموله للبنك، هذه االرباح غري مقبولة 

كات«. من ال
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ــاً ــ ــب ــ ــري ــ لــــــــى مــــوســــكــــو ق بــــعــــد الـــــــحـــــــريـــــــري.. بــــاســــيــــل 
محمد علو

الصورة  أصبحــت  أن  بعد 
واضحة بشــأن زيارة ديفيد 
ن الحكومة  هيل إىل لبنان، ف
ا  ّ ور لزيارته،  سبباً  تكن  مل 
كانت اإلشــارة إليها من باب 
رفع العتب ليــس إال، إذ تبنّي 
يــزوروا  مل  االمريكيــني  أن 
لبنان لدفع عملية التشــكيل 
الحدود  بسبب  بل  األمام،  إىل 
البحرية مع فلسطني املحتلة.
تؤكــد مصادر سياســية 
موعد  تقديــم  أن  مطّلعــة 
زيارة هيــل إىل بريوت كان 
البحرية  الحدود  ملف  بسبب 
ومرسوم تعديلها، وهو االمر 
ومنع  ضبطه  يف  نجح  الذي 

إصداره بعد قرار بعبدا املفاجىء بشــأنه، والذي جاء 
بعد حملة إعالمية شعواء بوجه من وصفهم العهد 
عرقي صدور املرســوم، مشــرية إىل أن الكالم 
الحكومي يف زيارة هيل كان عمومياً جداً ومل يخرج 
عن املسلامت القائلة بتشكيل حكومة اختصاصيني 
قادرة عىل تبّني اإلصالح، مام يؤكد أن واشــنطن ال 
تضع الحكومة اللبنانية يف أولويات عملها باملرحلة 
الحالية، وهي تركز بشكل خاص عىل امللف اإليراين 

الذي يتسارع.
طبعاً ال تُريد الواليــات املتحدة األمريكية الخروج 
من لبنان وترك الساحة للرويس الذي يتحرك، ولكنها 
باملقابــل مل تعد ترغب بالعمل بنفس اإلندفاعة ويف 

كل امللفات، لذلك كان الرتكيز عىل امللف الحســاس 

واإلســرتاتيجي بالنســبة إليها وهو ملف الحدود، 

الجمهورية ســلّف  أن رئيس  وتُشــري املصادر إىل 

االمريكيني موقفاً كبرياً بتعليق املرســوم، عىل أمل 

أن يــرّد االمرييك املعروف برفع العقوبات عن رئيس 

التيار الوطني الحر جربان باسيل.

األمــرييك إىل بريوت، عادت  املبعوث  زيارة  بعد 

املشهد  لتســيطر مجّدداً عىل  السياسية  السجاالت 

املستقبل  تيار  املتبادلة بني  اإلتهامات  العام، وعادت 

والتيــار الوطني الحــر لتكون طريقــة التخاطب 

الوحيــدة بني الفريقــني، ما يُوحي بــأن الزيارات 

الخارجيــة للبنان، أو اللبنانية للخارج مل تتمكن بعد 

من تغيري الوضع القائم.

األمرييك  العمــل  وازاة 
يحمل  والــذي  املنطقة،  يف 
تغيــريات جوهريــة، تعمل 
روســيا بدورها عىل رســم 
ويبدو  الجديــدة،  الصــورة 
قررت  أنها  املصادر  بحســب 
دخول تفاصيل امللف اللبناين، 
وما زيــارة ســعد الحريري 
البداية،  إىل موسكو ســوى 
إذ كشــف مستشــار رئيس 
أن  أبو زيد  امــل  الجمهورية 
باســيل  جربان  التيار  رئيس 

سيزور موسكو قريباً. 
أن  املصــادر  وتكشــف 
من  املزيد  ســتدعو  موسكو 
القــوى اللبنانيــة لتزورها، 
وجهات  تقريــب  وتحــاول 
النظر، مشددة عىل أن روسيا 
ال تحمل مبادرة خاّصة بهــا بل تؤيد وتدعم املبادرة 
الفرنســية، مشرية إىل أن التحّدي األول ملوسكو هو 
يف ردة الفعل االمريكية، وهنا ســُتظهر ردة الفعل 
هذه نوايا اإلدارة الجديدة برئاســة بايدن، فهل فعالً 
لفات  املنطقة والتمســك فقط  الخروج من  تريد 

اسرتاتيجية
تؤكد املصــادر أن ال جديد يف امللف الحكومي يف 
املدى املنظــور، بانتظار ما ستســفر عنه اللقاءات 
ن الســلطة تُكمل مسلســل  الخارجية، وبالتايل ف
ب صورتها، باملقابل هناك من يســتعد من قوى 
املعارضة واملجتمع املدين لخوض اإلنتخابات النيابية 
السلطة باستلحاق نفسها  املقبلة، فهل تنجح قوى 

وتشكيل حكومة تبدأ طريق اإلنقاذ

ـــــــــــــــوري! ـــــــــــــــي القصـــــــــــــــر الجمه ـــــــــــــــد اال ف ـــــــــــــــن تول ـــــــــــــــرة ول ـــــــــــــــوا« متعث ـــــــــــــــة »شـــــــــــــــم اله حكوم
كامل ذبيان

ليست املرة االوىل التي يوجه رئيس الجمهورية 
العامد ميشال عون انتقادا علنيا ومبارشا للرئيس 
فبعد  الحريري،  الحكومة ســعد  املكلف تشكيل 
وصفه بـ »الكاذب« اعلن قبل ايام بأنه »يشــم 
الهوا« يف تســخيف لزياراته الخارجية اذ تزامن 
استهزاء الرئيس عون بالحريري يف اثناء وجوده 
يف موســكو التي مل يلتق فيها الرئيس الرويس 
فالدميري بوتني وهو عىل بعد امتار من الكرملني 
بل اقتــرصت لقاءاتــه عىل رئيــس الحكومة 
سريغي  الخارجية  ووزير  ميشوستني،  ميخائيل 
االوسط  ق  ال الفروف، ومســاعده لشــؤون 
ميخائيل بوغدانوف، وهذا ما حدث مع الحريري 
يف زيارته اىل باريس قبل اشهر فقابله الرئيس 
الفرنــ مانويل ماكرون من دون اســتقبال 
رسمي واعالم بل بيان صدر عن املكتب االعالمي 
للحريري وهو االمر نفسه عندما يزور ابو ظبي 

وان االســتقبال الوحيد كام كان يف لقائه مع الرئيس املرصي عبد 
. الفتاح السي

فالحريري كام وصفه الرئيس عون ينطبق عليه القول الشــعبي 
»شــامم هوا قطاف ورد« لكنه يف زياراته ال يقطف سوى الخيبات 
كام تصفها اوســاط القــرص الجمهوري التي تقر بــأن التواصل 
ن مرجعه  مقطــوع مع الرئيس املكلف الذي لو جــال العامل كله ف
رئيس الجمهورية رشيكه الدســتوري يف تشكيل الحكومة والذي 
لن يأخذ احد منه توقيعه عىل مراسيم حكومة ليس هو صانعها مع 
الرئيس املكلف ســواء كان الحريري او غريه الن زمن املايض تحول 
عندما كان يؤ باملراســيم ويبصم عليها بعض من مر عىل قرص 

بعبدا.
فال يفيد »شــم الهوا« الرئيس املكلف وهو مل يحصد من زياراته 
املكوكية شيئا طاملا انه يتجاهل مالحظات رئيس الجمهورية وهي 
باتت معلومة تقول االوساط وتتلخص بأن تكون الحكومة ميثاقية 
ومتوازنة وصاحبة مهمــة انقاذية تبدأ يف معرفة اســباب هذا 
االنهيار ملعالجته، واملســودة التي قدمها الحريري، ال تعكس املعيار 
الدســتوري الذي وضعه الرئيس عون الذي  منــذ البداية اتفق مع 
الرئيس املكلف عىل شكل الحكومة ومل يكن يطرح ما يعرقل الوالدة 

وقد نفى مرات عدة مــا كان يقال ويرسب بأنه يريد الثلث الضامن 
يف الحكومة ليتبني ان الحريري يســعى له ولكن بأسلوب اخر اي 
بالحصول عىل النصف زائدا واحدا يف الحكومة التي رست عىل 24 

وزيرا بعد مبادرات واتصاالت داخلية لحلحة العقد.
لذلك ال يبدو ان حكومة »شــم الهوا« ستولد يف فرتة قريبة وان 
محاولة الحريري كسب الوقت ملزيد من االنهيار املايل واالقتصادي 
واالجتامعــي وتحميل عهــد الرئيس عون مســؤولية ما آلت اليه  
االوضاع فانه يخط يف القراءة الن الحكومة كســلطة اجرائية 
هي صاحبة القرار وليس رئاســة الجمهورية وهذا هو الدســتور 
الذي مل ينص عىل النظام الرئايس بل برملاين او نيايب وبات رئيس 
الحكومة يف دســتور ما بعد اتفاق الطائف، يسمى من قبل النواب 
يف استشــارات ملزمة يخضع لها رئيس الجمهورية وفق ما تؤكد 
االوســاط وان من يسقط او يســتقيل هي الحكومة وليس رئيس 
الجمهورية املحددة مدته يف الدســتور بست سنوات وكذلك رئيس 
مجلس النواب اما الحكومة فتعترب مســتقيلة اذا استقال رئيسها 
او اســتقال الثلث زائدا واحدا من اعضائها او حجب مجلس النواب 
الثقة عنها وحصل مع الحريري، انه عندما قدم وزراء حركة »امل« 
و«حــزب الله« و«التيار الوطني الحر« والوزير امللك عدنان الســيد 
حسني اســتقاالتهم اعتربت الحكومة مســتقيلة حكام ويخ 

الحريري ان يتكرر االمــر ثانية معه كام حصل 
مطلع عام 2011 اثناء زيارته واشــنطن ولقائه 

الرئيس باراك اوباما.
ن التباعد يف االفكار بني الرئيســني  من هنا ف
عون والحريري قائم بســبب وباء الطائفية التي 
الســلطة الســتخدامها  اليها من هم يف  يلجأ 
ملصالحهم اوال ثم لشــعبوية بائــدة ال قيمة لها 
يف زمن بــات اكرث من نصف الشــعب اللبناين 
تتفاقم،  والبطالــة  مشــلوال،  واالقتصاد  فقريا 
ائية واملبادرات  واللرية اللبنانية تتآكل قدرتها ال
الداخليــة والخارجيــة لالنقاذ تتعــرث، اذ ترى 
مصادر سياســية يف موقــع املعارضة للنظام 
الســيايس بأكمله بأن ال حل يف ظل هذا الوباء 
الطائفــي واملذهبــي املصاب بــه اوال املواطن 
اللبناين الذي اقنعه زعيمه الطائفي بأن خصمه 
السيايس هو من تســبب له يف مصائبه ويقدم 
نفسه مالكا أليس هذا ما يعلنه يوميا من تسلموا 
مواقع املسؤولية يف مرحلة ما بعد اتفاق الطائف 

وانسحاب القوات السورية يف تجهيل الفاعل.
فاملسألة متوقفة عىل املساءلة واملحاسبة وقد فتح الرئيس عون 
ملف التدقيق املايل الجنايئ، ولن يقفله كام تقول اوســاط، وهنا 
بيت القصيد الن من اســقط حكومة حسان دياب الذي بادرت اىل 
هذا التدقيق وعادت بالحريري رئيســا مكلفا، لن تقبل ان يكون من 
مهام الحكومة هــذا التدقيق ملعرفة اين هدر مبلغ 85 مليار دوالر، 
وملــن رصف وهو من امــوال املودعني اذ تنقل هذه االوســاط ان 
الصدام هو من صلب املبادرة الفرنسية واحد بنود االصالح الذي هو 
ط  مطلب الشعب اللبناين كام مراكز القرار االقليمي والدويل وك

املساعدة.
فالحكومة لن تولد اال يف القــرص الجمهوري مهام زاد الرئيس 
الحريري من »شــم الهوا« يخط اذا اعترب بأنه يســتهلك الوقت 
وسيبقى رئيسا مكلفا حتى نهاية العهد الذي لن يقبل الرئيس عون 

وفق االوساط بان يستمر تعليق تشكيل الحكومة اىل ما ال نهاية.
ومل يعط الدســتور مهلة محددة للرئيــس املكلف للتأليف وهذه 
ثغــرة وقع فيها من كانوا يف الطائف فكام مل يعطوا مهلة للرئيس  
نهم ايضا مل مينحوا مهلة لرئيس الجمهورية بالدعوة اىل  املكلف ف

استشارات نيابية ملزمة لحسابات طائفية النه النظام السيايس.

ــل ــأم ن صــــــالح  أي   : ــيـــل  بـــاسـ
ــضــــاء  ــقــ الــ يـــصـــلـــ  لــــــم  ن 

غرد رئيــس »التيــار الوطني الحــر« النائب جربان 
باسيل عرب »تويرت«: »إن الكالم عن اإلصالح ومكافحة 
الفســاد ال معنى لــه إذا مل يكن هناك قضاء مســتقل 
القضاء  الحقيقيــة هي ثورة  فالثورة  وجريء وفاعل 
النزيه الذي يالحق قضايــا الناس بوجه بعض القضاة 
الفاســدين الذين يخبئون بعض امللفات ويقرصون يف 
خر. أي إصالح نأمل إن مل  بعضها ويعطلون بعضهــا ا
يصلح القضاء عىل كل لبناين أن يحدد موقفه بني من 
يريد اإلصالح لتقوم الدولة وتستعاد األموال ومن يريد 
استمرار الفســاد فيكون استمرار لالنهيار. أين االعالم 
للقضاء  االعىل  العدل واملجلس  املدين ووزيرة  واملجتمع 

.» والقوى السياسية

لباسيل  مــرتــقــبــة  زيــــارة   : ــد  زيـ ــو  أبـ
املقبلة ــام  ــ األيـ فـــي  مــوســكــو  الـــى 

ن الروسية النائب  أشار مستشار  رئيس الجمهورية للشو
السابق امل ابو زيد، اىل أن »روسيا تعترب أن االستشارات أّدت 
لتكليف  سعد الحريري لذلك تطلب اإلرساع بتشكيل الحكومة 
برئاســته، لكن أعتقد أن كل زياراته للخــارج لن تنت والدة 

حكومية يف  لبنان ».
ويف حديث تلفزيوين، كشــف أبو زيد عن »زيارة مرتقبة 
لرئيس  التيار الوطني الحر  النائب  جربان باســيل  اىل  موسكو 
يف االيــام املقبلة«، الفتا اىل انه »ســألت املعنيني الروس ما 
إذا كانت هناك مبادرة روســّية للبنان، فأكّدوا يل أال مبادرة 
يجاد حل عرب تقريب  باملطلق بل مساعي روسية للمساهمة ب

وجهات النظر«.
ورأى أبو زيد انــه »لو كان رئيس حكومة ترصيف االعامل 
حسان دياب جريًئا لقبل بعقد جلســة استثنائية، أقلّه للبّت 
يف مرســوم تعديل الحدود البحرية، فرجل الدولة الحقيقي 
يترّصف وفق املصلحة الوطنية العليا ال الحسابات السياسية 

الضّيقة«.

ـــون بــمــكــافــحــة الــفــســاد ــار فـــي الـــحـــكـــومـــة.. ومـــا ــشـ ــن نـ ــنـــي«: لـ ــوطـ الــتــيــار الـ
عقــدت الهيئة السياســية يف »التيار الوطني 
الحر« اجتامعها الدوري إلكرتونيا برئاسة النائب 
جربان باسيل، وأصدرت بيانا، أكدت فيه أن »التيار 
كافحة الفساد،  ماض يف فضح كل ملف يتصل 
وهو يحيي كل قاض يتجرأ بالحق ويقوم بواجباته 
رغم ما يتعرض له أحيانا من ظلم، ويؤكد أن الكالم 
عن اإلصالح ومكافحة الفاســد ال معنى له إذا مل 
يكن هناك قضاء مســتقل، جريء وفاعل يالحق 
امللفــات حتى خواتيمها، فالثــورة الحقيقية هي 
ثــورة القضاء النزيه الذي يقــف بجانب القضايا 
املحقة للناس يف وجه بعض القضاة الفاســدين 
الذين يخبئون بعض امللفات ويقرصون يف بعضها 

خر«. ويعطلون بعضها ا
وجاء يف البيان: »يأسف التيار ألن يكون بعض 
اإلعالم وكرث من املجتمع املدين، غائبني عن منارصة 
الحق بل مســاندين للباطل وخصوصا يف قضايا 
تهريب أمــوال اللبنانيني اىل الخارج وتفريغ البالد 
بطرق ملتوية من العمالت الصعبة لغايات ال تتوقف 
وعة بل تؤدي  عند حدود تحقيق األرباح غري امل
. ويدعو التيار  ب االستقرار وخلق الفو اىل 

القوى الشــعبية والسياســية املؤمنة باإلصالح، 
ن يتوىل الدفاع عن  اىل رفض التعســف الالحق 
حقــوق الناس وتحديدا من هــم يف القضاء، فال 
ب من  يجوز إحبــاط آمال النــاس باإلصالح و
ميثلون عنوانا ملكافحة الفساد. ويتوجه التيار اىل 
وزيرة العدل واىل املجلس األعىل للقضاء، بالدعوة 
إىل تحمل مسؤولياتهم وعدم السكوت عام يصيب 
القضاء من سوء سمعة وسوء أداء وسوء تحكيم 
للضمري، فأي إصالح نأمــل إن مل يصلح القضاء 
ويتوجــه التيار اىل كل لبنــاين ليحدد موقفه من 
معركة واضحة بني من يريد اإلصالح لتقوم الدولة 
وتســتعاد أموال اللبنانيني، ومن يريد اســتمرار 

» الفساد فيكون استمرارا لالنهيار
أضاف: »مل اللبنانيون من تكرار األســباب التي 
تقف وراء امتناع الرئيس املكلف للحكومة ســعد 
الحريري عن تشكيل الحكومة، وهذا التأخري يرتد 
عىل حياة الناس ومعيشتهم ويفاقم االنهيار املايل 
واالقتصــادي. والتيار الذي يكرر مجــددا أنه لن 
يشارك يف الحكومة، يؤكد أنه لن يتوقف عن فعل 
كل ما يلزم واملبــادرة إىل حث الرئيس املكلف عىل 

التأليف من ضمن امليثاق والدســتور، وهو يقوم 
أخريا بجهد إضايف ومكثف يف اتجاهات عدة من 
وع  أجل تشــجيع الرئيس املكلف عىل وضع م
حكومة متكامل يقدمه لرئيس الجمهورية بحسب 
األصول، من أجل االتفاق بينهم عىل تأليف حكومة 
تحصل عىل ثقة املجلس النيايب واملجتمع الدويل 

وكل اللبنانيني«.
وختم: »مســألة الحدود البحرية للبنان يجب 
أن تعالــ عىل مســتوى عــال من املســؤولية 
وباســرتاتيجية وطنية تســري بني حدين، عدم 
التفريط بالحقــوق والرثوة النفطيــة والغازية 
نتيجة العجز عــن اتخاذ أي قــرار جريء، وبني 
االرتدادات املســيئة واملؤذيــة ألي قرار غري متأن 
يتخــذه لبنان. ورئيــس الجمهورية املؤمتن عىل 
الدســتور والحقوق، هو من نركــن إليه العتامد 
السياســة الصالحة التي تســمح لنا باستثامر 
ار الناتجة  ثرواتنا ومتنع عنا ضياع الفرص واأل
من ذلك. ال التخاذل ينفعنا وال الشعبوية واملزايدة 
تجدينــا. وحدها املســؤولية الوطنيــة ما ينقذ 

ثرواتنا«.

لى الجيــــ اللبناني ــــرب  هبــــة غذائية من امل
أصــدرت قيــادة 
ة  ـ ـ ي ر ي د م ش  ـ ـ ي ج ل ا
التوجيــه بيانــاً جاء 
فيــه: »وصلت صباح 
امس إىل مطار رفيق 
الــدويل  الحريــري 
ن  ا ت ل ّم ح م ن  ا ـ ـ رت ئ ا ط
بـ 22 طنــاً من املواد 
املقّدمــة  ئيــة  لغذا ا
مللك محمد  ا كهبة من 
الســادس إىل الجيش 
اللبنــاين، وذلــك من 
ضمن مثاين طائرات 
ســوف تصــل تباعاً 
خالل األيــام املقبلة، 
تنقل ما مجموعه 90 

طناً«.
أضاف »أعرب ممّثل قائــد الجيش العامد 
جوزاف عون خالل اســتقبال الهبة امللكية 

عن الشكر الجزيل للملك محمد السادس عىل 

نينة  مبادرته القّيمة، متمنياً الســالم والط

للشــعب املغريب الشقيق، وللمملكة املغربية 

دوام االزدهار والتقّدم«.

! عـــــــــــــــالن لفدراليـــــــــــــــة جديـــــــــــــــدة فـــــــــــــــي القضـــــــــــــــاء االشـــــــــــــــتراكي:  ــيــل  ــال ــقــبــل« لــــ »الــوطــنــي الـــحـــر«: تــوقــفــوا عـــن بـــث األ »املــســت
صدر عن مفوضية العدل يف الحزب التقدمي اإلشرتايك 
البيــان التايل: »ها قــد ظهر اىل امللء ما كنــا نحّذر منه 
ونلفت إليــه وندعو ملعالجته، وأول مــا ميكن فعله اليوم 
قبل الغد إقرار استقاللية القضاء قوال وفعال، نّصا وروحاً 
وتطبيقاً. فاملشــهد املؤســف الذي خربه أمس اللبنانيون 
عىل أسوار ما تبقى من ســلطة القضاء يدفعنا اىل اعالء 
الصوت اىل جانب كل حريص عىل منع انهيار كل السلطات 
ووقف تقويض مؤسســات الدولة. وإن ما جرى من قبل 
النائب العام االستئنايف املســتقلة عن القضاء التابعة ملا 
يفّصله مستشار الفتاوي الدستورية من بدع واستنسابية 
ومالحقات عشوائية، لهو عراضة مهينة جرت عىل مرأى 
ــا هي إعالن لفدراليــة جديدة يف  مــن اللبنانيني، وكأ

القضاء«.
يع يف الحزب  أضاف البيــان »إن مفوضية العــدل والت

تحذر من املســاس باملالذ األخري للمواطن اللبناين وحقه يف 
اعادة بناء دولة املؤسسات، ويف مقدمها السلطة القضائية، 
وتحــذر من ترك ما جرى باألمس ميــر دون رادع حازم مينع 
انقسام الجســم القضايئ وتكريس التبعية السياسية عليه 
وإلغاء دور مجلس القضاء األعىل بعد أن أرص البعض عىل رد 
التشكيالت القضائية التي قررها هذا املجلس، فهذا ينذر بنية 
ذمة الجســم القضايئ وتحويل الدولة اىل نظام  واضحة ل

بولي تضمحل فيه العدالة«.
وختم »كل ذلك يســتدعي تدخالً رسيعا ملجلس القضاء 
االعىل لوضــع االمــور يف نصابها عرب ضغطــه القرار 
التشــكيالت القضائية وتفعيــل دور التفتيش القضايئ 
لتنقية الجسم القضايئ ووضع حد لكافة التجاوزات وكرس 
الحلقة السياسية املسيطرة واملستبدة بالقضاء وبأحكامه 

والعمل عىل ترسيع اقرار قانون استقاللية القضاء«.

دعا »تيار املســتقبل« يف بيان، »التيار الوطني الحر« اىل 
»وقف املرسحيات الهزليــة اململة، والتوقف عن بث األضاليل، 
فهو يعرف ان الرئيس املكلف قدم تشــكيلة حكومية كاملة 
املواصفات منذ اكرث من اربعة اشــهر اســتنادا اىل معايري 
ن فان  الدســتور وامليثاق والكفاءة، ولكن لالســف حتى ا
رئيس الجمهورية يحتجزها اىل جانب التشكيالت القضائية 

ومراسيم مجلس الخدمة املدنية.
ورأى ان »مــا يحصل يف الجســم القضايئ مســألة يف 
غاية الخطورة، وهي ســابقة مل تحصــل يف خالل الحرب 
األهلية املشــؤومة، وال حتى يف ايام ســطوة النظام االمني 
اللبناين السوري املشرتك. وان التبايك عىل بعض القضاة بعد 
تشــجيعهم عىل مخالفة القوانني، والطلب اليهم فتح ملفات 
استنســابية للخصوم، هو أمر مل يعد ينطــي عىل احد من 
اللبنانيني. فالقضاء هــو حصن العدالة ومالذ املظلوم، ومتى 

سقط تســقط منظومة قيم الحقوق والواجبات ونذهب اىل 
نظام تسوده رشيعة الغاب، فالتصدي ملا يحصل من مامرسات 
غريبــة عجيبة يف القضــاء، تبدأ باالفراج عن التشــكيالت 
القضائية املحتجــزة يف القرص الجمهــوري لغايات كيدية 
وسياسية، وما يشــاهده اللبنانيون اليوم هو نتيجة طبيعية 
لالعتداء عىل صالحيــة مجلس القضاء االعــىل ومخالفة 
القوانني عرب االستمرار يف توقيف التشكيالت القضائية دون 

اي مسوغ قانوين«.
وختم »تيار املســتقبل« بيانه معتــربا ان »الحل يكمن يف 
الحفا عىل الدســتور واحرتام القوانــني وعدم التدخل يف 
صالحيات املؤسســات الدســتورية وعدم استخدام القضايا 
الكربى ألهداف شــخصية كام حصــل يف مرسحية تعديل 
مرسوم الحدود البحرية وادخاله يف بازار املزايدات السياسية 

واالنتخابية قبل الرجوع اىل االساس«.

ــد ــديـ ــن جـ ــ ــ ــت م ــ ــ ــم ــ ــ ــة عـــــــون داه ــ ــي ــ ــا ــ ــق ــ ال
ــة ــ ــرف ــ ــي ــ ــص ــ ــل ــ شــــــــركــــــــة »مــــــــكــــــــتــــــــف« ل

دهمت املدعي العــام لجبل لبنان القاضية 

غادة عون لليــوم الثاين عىل التوايل، رشكة 

»مكّتــف« للصريفة يف عوكر، الســتكامل 

التحقيقات.

كة تجمعــاً لعدد من  وشــهد محيط ال

مؤيّدي القاضية عون، علامً أّن القايض سامر 

كة. ليشع موجود داخل ال

وليس بعيدا، دعت القاضية عون املعتصمني 

أمام رشكة »مكتف« للصريفة يف عوكر، اىل 

»إبقاء اعتصامهم ســلميا«، مشرية اىل »أننا 

نعمل ضمن القانون وندرس ملفات قضائية 

وال نريد التطاول وال االعتداء عىل أحد«.

وكان رئيس رشكة مكّتف املالّية ميشــال 

مكتف قال يف حديث تلفزيــوين: »فوجئنا 

بحضــور القاضيــة غادة عــون مع بعض 

العونيني ويعمدون إىل تكســري مدخل املبنى 

ويحاولون دخوله بالقّوة«.

أضاف »نناشد الجيش وقوى األمن الداخي 

التدّخــل فهنــاك قاضية تأيت مــع حزبيني 

يقدمــون عىل أعامل شــغب بحــق ملكّية 

ف أيّن كنــت يف 14 آذار  خاصة. يل الــ

ء إسمه  متياز وال  وهذا امللف ســيايّس ب

»حامية املودعني«.

وختم مكتف: »مستعدون لتقديم املستندات 

الالزمة كاّفًة ونحن تحت القانون وأنا شاهد 

ولسُت متّهامً يف هذه القضّية«.



4
ســــيــــايــــة لـــبـــنـــانـــيـــة

األحد  18  نيسان 2021

ــادة عــون شخصيا  ــم: ال أعــر غ شــري
بالبالد  املتحكم  اللوبي  ر  ـ ـ ع أ ي  ن ك ل
غردت وزيــرة املهجرين يف حكومة ترصيف االعامل غادة 
رشيم عرب »تويرت«: »أعرف ومن خالل تجربتي الحكومية أن 
لف مايل يعرض صاحبه البشع أنواع الحمالت،  أي مساس 
وما تعرضت له الحكومة يوم فتحت ملف التدقيق خري دليل، 
عون أم مل تخطىء، وأنا ال أعرفها شخصيا  سواء أخطأت غادة
لكن الخطأ االكرب يقع عىل عاتق القضاء بالقسم االكرب منه 

الذي رض للويب سيايس -مايل يتحكم بالبالد«. 

ا لم يكن القضاء متضامناً  رحمة: ا
ســـــــــــــــنذهب الى املوت الحتمي

لفت النائب السابق أميل رحمة يف ترصيح، اىل أن األوطان 
ال تعيش اال يف وحدة سياســية وحــدة اقتصادية وتضامن 
قضايئ، مشــريا اىل أنه »يف لبنان تعودنا ان نعيش يف جزر 
سياســية وطائفية فبقي لبنان عليال مريضا وتساكنا معه 
منذ العام 1975 حتــى اليوم ولكن ان نصل اىل جزر قضائية 
فهذا غــري مقبول ومرفوض حتام«، مؤكــدا أنه »اذا مل يكن 
القضــاء متضامنا ســنذهب اىل املوت الحتمي وســينترص 

تضامن الفاسدين عىل تبعرث القضاة«.
ورأى أنه »ال يجوز أن تستمر الجزر القضائية يف لبنان بل 
يجب يكون واحة مرتاصة متامســكة تحت سقف الدستور 
والقانون من أجل عدالــة مطلوبة يف يومنا هذا أكرث من أي 
ويوم، ويجب أن يحارب القضاء الفســادين وان يكون فاعال 

وأن يتم فتح امللفات وليربأ املظلوم وليحاسب املرتكب«.

ــأي ثــمــن! ــ ــرســمــيــة ومــكــانــتــهــا ب ــوى االمــتــحــانــات ال ـــ »الــــديــــار«: ســنــحــافــظ عــلــى مــســت ــة لـ ــي ــرب ــت وزيــــر ال
ــام الـــــــــدراســـــــــي!« ــ ــ ــعـ ــ ــ ــذ الـ ــ ــق ــ ــن ــ ــاون ي ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــر… والـ ــ ــ ــط ــ ــ ــي خ ــ ــ »الــــتــــعــــلــــيــــم والـــــتـــــربـــــيـــــة فـ

يارا حرب

صحيــح أن الوضــع الصحي يف لبنــان يسء يف الوقت 
الحا ال ســيام وأن عدد اإلصابات ال يزال يف ازدياد، وليس 
هناك إلتزام مــن جانب املواطنني كام يجب بالتدابري الوقائية 
واإلجراءات، خصوصاً وأن كمية اللقاحات ال تزال قليلة جداً، 
، فيام ال يزال نحو 10  إذ أن نسبة الذين تلقحوا ال تتعدى ال 5
آالف من الذين يعملــون يف القطاع الصحي مل يتلقوا اللقاح. 
وعــىل الرغم من الوقت الذي انق بوصول جائحة كورونا 
اال أنه من الناحية الصحية يبقى أمامنا ما ال يقل عن ســنة 
للتعايش مع هذا الوبــاء، ومن الرضوري جداً يف هذه الفرتة 
ار قدر اإلمكان لتمر املرحلة بأفضل طريقة  التخفيف من األ
ممكنة مــن دون أن تكون لها إرتدادات ســلبية عىل الناس، 
خاصًة التالمذة الذين خرسوا مقاعد الدراسة والجو املدريس 

الصحي.
فقد أشــارت الدراســات العلمية يف الغرب أن اإلصابات 
املرضية بني التالميذ الذين تابعوا دراســتهم يف املدارس التي 
واظبــت عىل التعليم الحضوري كانت أقل بكثري مام هي لدى 
التالمذة الذين تابعوا دروسهم عرب التعليم عن بعد يف املنازل، 
كام أن اإلقفال زاد من نســبة األزمات النفسية لدى التالمذة 
من الضغط النف واإلنطواء واإلدمان عىل شبكات التواصل 
اإلجتامعي والبدانة والعنــف املنزيل بني األوالد وحتى حاالت 
اإلنتحار إضافة إىل تراجع النمو الفكري عند التالميذ سنوات 
عدة خصوصاً لدى األطفال دون الع ســنوات. نستنت من 
ذلك أن نسبة مساو إقفال املدارس هي عالية جداً وتضاهي 
نســبة مساو عدم أخذ اللقاح ضد فايروس كورونا، من هنا 
ورية جداً رشط  فان عودة التالميــذ إىل املدارس باتــت 
تحســني وتأمني اإلمكانات الوقائية التــي تبقى يف الدرجة 
األوىل العــالج األفضل يف الوقت الحــا وذلك يف غياب 
اللقاح التام ويف غيــاب املناعة املجتمعية، وكذلك العمل عىل 

زيادة أعداد اللقاحات للمعلمني. 
خاصًة وأن التعليم عن بعد مل يبلغ الغاية املنشودة، من هنا 
ب ومن الرضوري  فان املدرســة حق للطفل كام املأكل وامل
اليوم تأمني عودة آمنة وصحية للتالمذة واألســاتذة للحفا 
ن الخسارة العلمية  أقله عىل املستوى العلمي يف هذا، وإال ف
ســوف تكون كبرية جداً ومع األســف لقد بدأنا نلمســها، 
وستكون انعكاســاتها أخطر وأسوأ من الخسائر االقتصادية 

واالجتامعية والسياسية التي وصلنا اليها يف لبنان 
من هنــا وبعد اعالن وزيــر الرتبية والتعليــم العايل يف 
حكومة ترصيف االعامل طارق املجذوب، يف مؤمتر صحايف، 
العودة اىل التعلم املدم بدوامي قبل الظهر وبعده بدءاً من 21 
نيسان. كان لنا هذا الحديث الخاص معه ملعرفة تحديده كيفية 
استكامل العام الدرايس ومواعيد اإلمتحانات الرسمية وسبل 

منة اىل املدارس. إجرائها. وكل تفاصيل ضامن العودة ا
فســألناه بدايًة عــن االمتحانات الرســمية فاجاب »قبل 
الدخول يف تفاصيل االمتحانات الرســمية، ال بد من اإلشارة 
إىل أن الوزارة يف هذه الفرتة، بتنسيق تام مع املركز الرتبوي، 
عملت عىل توحيد الجهود لتحضــري منصات للتعلم عن بعد، 
تدم نظام إدارة التعلم مع املحتوى الرتبوي. وسنعقد لقاءات 
ح كيفية االســتفادة منها. كام أَصدرنا خطة للتعلم عن  ل
بعــد، بالتعاون مع اليونيســكو. وتم تأمني مــا ينقصنا من 
حواســيب محمولة لُنغطي جميع غرف صفوف مدارســنا 
الرسمية، وَسَنستلمها خالل األسابيع القادمة. وألننا ال نعلم 
التاريــ الحقيقي للقضاء عىل جائحــة كورونا، وألن عىل 
التعليم ما بعد كورونا لن يكون كام قبله، فقد أمنا، بالتعاون 
معGIZ األملانية، 60000 تابليت للتالمذة، باإلضافة اىل بعض 
املشاريع األخرى لدعم التالمذة، سُنعلن تفاصيلها عند استالم 
املعدات”. وأردف: »أما بالنســبة لالمتحانات الرسمية، فكلنا 
يُريد املحافظة عىل مستواها ومكانتها بأي مثن، والكل أصبح 
يعلم الصعوبات التي واجهت طالبنا الســنة املاضية بسبب 
اإلفادات. لذلك قررنا إجراء االمتحانات الرســمية لشــهادة 
الثانوية العامة بجميع فروعهــا، حضورياً. وبعد أن حددت 
وحدات الوزارة األسابيع التي نفذت يف العام الدرايس الحايل، 
ودرســت عطل األســابيع القادمة بســبب األعياد )الفصح 
والفطر واالضحى ومناسبات أخرى.(، وبعد أن درسنا الفرتة 
الكافية لتحضري تالمذتنا لالمتحانات، مرتكزين عىل مبديئ 
العدالة واملســاواة، ومنحهم الوقت الكايف للمراجعة وبعد 
أن درســت دائرة االمتحانات الرســمية، بالتنسيق مع باقي 
الوحدات يف الوزارة، االمكانات اللوجســتية يف ضوء األزمة 
االقتصادية التي مير بها لبنان والتي تؤخر كل تلزيم يحصل، 
قررنا أن تبدأ االمتحانات الرســمية للشهادة الثانوية العامة 
نهار االثنــني الواقع فيه 26 متوز 2021.وقــد أصدرنا قرارا، 
بناًء عىل اقرتاح املديرية العامة للرتبية وبعد استشارة املركز 
الرتبوي، يحدد املواد االلزامية املطلوبة لكل فرع من الثانوية 
العامة واملواد االختيارية.« وتابع: “وهذا التدبري لن يُقلل من 
شــأن االمتحانات، ألن التلميذ سيتابع كل املواد. وقبل أسبوع 
واحد من انتهاء التدريــس يختار املواد االختيارية.« مؤكداً أن 
مستوى املسابقات ســيكون مدروساً، ولن تكون االمتحانات 

شكلية كام سَوق لها البعض، حتى قبل معرفة التفاصيل.
أما بخصوص االمتحانات الرســمية للشهادة املتوسطة، 
فقال »ستكون امتحانات مدرسية، كل يف مدرسته مع بعض 
االستثناءات إذا كان عدد املرشحني قليالً أو اذا كانت املدرسة 
وط املوضوعة لذلك. وسيتم تحضري  ال تســتويف جميع ال
االمتحانات وتصحيحهــا، كام جرت العادة، مــن قبل دائرة 
االمتحانات الرسمية. ستكون املراقبة، بارشاف الوزارة. وتبدأ 

امتحانات الشهادة املتوسطة يف 12 متوز. وكل هذه املواعيد 
والتواري مرتبطة باملُســتجدات الصحية وخاضعة بالتايل 

للتعديل أو التغيري«.
، أوضح قائــالً: »إن املركز  وبســؤال حول تقليص املناه
اء، وقبل بــدء العام الدرايس الحايل،  الرتبوي للبحوث واال
حرض تقليصاً ملناه جميع الصفــوف. وكان من الطبيعي، 
وكام كان ُمقرراً، إعادة النظر ببعض تفاصيله بعد عدة أشهر 
من اطالقه، بعد استشــارة أســاتذة من القطاعني الرسمي 
والخاص. وقد وقعنا قــرارات التقليص النهايئ للمناه بعد 
ا يخص  تعديل بســيط اقرتحه املركز الرتبوي مشكوراً. هذا 
هذه الســنة. أما بخصوص العام الدرايس املقبل، يقوم املركز 
كاء يف  اء، بالتنسيق مع الوزارة وال الرتبوي للبحوث واال
عداد دراســة الواقع الرتبوي لالرتكاز عليها لوضع  الرتبية، ب
خطة العام الدرايس املقبل. وســتبدأ ورشات العمل يف األيام 

القليلة املقبلة«.
وحول األزمة االقتصادية واملالية التي يعاين منها االستاذ، 
وراتبه الذي مل يكن يكفيه أساســاً وبات اليوم أسوأ وأسوأ. 
قال: »أعلم أن املعلم مل يعــَط حقه يف لبنان، يف كل العهود، 
ولكن بقي يناضل ليحافظ عــىل الرتبية الكنز الوحيد الباقي 
لنــا. وهذا ليس شــعرا وال بيع كالم بل هــو واقع واعرتاف 
بالحقيقة كام هي، والتي وصلتنا من كل السلطات يف البلد.« 
وتابع كالمه قائالً:«اما بالنسبة للوضع الصحي فكلنا يعرف 
أزمة كورونا العاملية، ولكــن يف لبنان الوضع خاص ألن كل 
التدابري الوقائية تتطلب دعامً ماديــاً كبرياً، وهذا هو مكمن 
املشكلة. إذ أنه من السهل أن نقول، اننا يف وضع صحي خاص 
ويف وضع مادي خاص. من الســهل جداً أن نتخذ قراراً بوقف 
التدريس وبالتايل إعطاء إفادات، كام أنه من الســهل جداً أن 
نتخــذ قراراً بعدم إجراء اإلمتحانات الرســمية، ولكن كل هذا 
ليــس هو دور وزارة الرتبيــة وال دور وزير الرتبية بأن يتجه 
نحو القرار السهل واالستسالم. فاألساتذة الذين حاربوا نهاراً 
وليالً عىل الرغم من كل الظروف، هــم اليوم أيضا جنود يف 
ة من أجل العلم والتالميذ  الصف األمامــي، وإن معركتهم دا
ن هدفنا كوزارة تربية وهدف األساتذة  ومستقبل لبنان. لذلك ف
هو عدم الذهاب بالعام الدرايس اىل املجهول ال بل حامية هذا 
العام الدرايس قــدر اإلمكان، وبكل االمكانات املوجودة والتي 
تم العمل ليك تكون متوافــرة. فعندما توقفنا عن التعلم عن 
ن الهدف كان بأن نضع  بنا كام وصــف البعض، ف بعد أو أ
القطاع الرتبــوي ولو ملرة ضمن أولويات الســلطة، وهذا ما 
نجحنا معــاً يف تحقيقه. افتتحنا مرحلــة التلقيح لصفوف 
الثانويــة العامة مع وزارة الصحة التي اســتطاعت أن توفر 
لنا 17000 لقاح كمرحلة أوىل وســوف تتبعها باقي املراحل. 
هناك الكثري من املنظامت التــي وقفت إىل جانبنا، مثل البنك 
الدويل الذي دعمنا ليك نصبح أولوية يف التلقيح، اليونيسف، 
منظمة الصحة العاملية، والصليب األحمر. ولكن عدم االنتهاء 
من عملية التلقيح ال يعني اننا غــري قادرين عىل العودة إىل 
التعليم املدم بوقاية تامة واتخاذ كل التدابري الالزمة، وهذا 
ما أكدته لجنة متابعة التدابري واالجراءات الوقائية لفريوس 
كورونا باجتامعاتها وخصوصاً االجتامع االخري الذي أشارت 
فيه اىل أن عدم تلقي اللقاح ال مينع استئناف النشاط الرتبوي 

مع التزام التدابري واالجراءات الوقائية«.
واضاف: »هذه التدابري التــي أوجدتها وزارة الرتبية من 
خــالل الدليل الصحــي بالتعاون مــع وزارة الصحة ومع 
الصليب االحمر اللبناين ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة 
اليونيسف، بحيث تم تأمني مســتلزمات التعقيم والوقاية 
للمــدارس الرســمية، rapid test 80000 مجانا للقطاع 
الرتبوي، الخاص والرسمي، قدمتها منظمة الصحة العاملية 
جرائها يف  وســوف تكون وزارة الصحة هي التــي تهتم ب
األقضية للتالميذ أو االساتذة الذين هم يف حاجة الجرائها. 
كذلك تم استحداث غرفة عمليات يف وزارة الرتبية ملواكبة 
يوميات العودة للتعلم املدم بتعاون تام مع الصليب االحمر 
اللبناين وعىل مدار الســاعة، وســوف يتم تنظيم زيارات 
للتأكد من التزام كل املدارس والثانويات الرسمية والخاصة 
بالدليل الصحي من خالل جهاز االرشاد والتوجيه ومصلحة 
التعليم الخاص بالتنسيق مع الصليب األحمر اللبناين ولجنة 
كورونا، وتــم تجهيز غرفة العمليــات بربنام الكرتوين 
وبصفحــة الكرتونية ليك تكون كل البيانــات، وكل الداتا 

املتعلقة بكورونا شفافة«. 
هذا وشــدد قائالً: »باختصار، مل يبق لنا يف لبنان إال الرتبية، 

وإن كل قرار نأخده لن يريض الجميع، النه ال يوجد قرار يتامهى 
مع كل االقرتاحات، ولكن ال بد من اتخــاذ القرار، وإن القرارات 
التي أتخذناها كانت بناء عىل اقرتاح الوحدات املعنية يف الوزارة 
واملركز الرتبوي، وإننا ســوف نتحدث اليوم عن املديرية العامة 

للرتبية وقريباً عن التعليم املهني والتعليم العايل«.
أما بالنســبة للتالمذة الذين يعانون مــن أوضاع صحية 
والتالمذة الذين يتعــذر عليهم متابعة دراســتهم حضورياً 
ألسباب خاصة أوضح املجذوب: ل »الديار«: »لقد وعدنا األهل 
أن العودة للتعلم املدمــ لن تكون للتالمذة الذين يعانون من 
أوضاع صحية والتالمذة الذين يتعذر عليهم متابعة دراستهم 
حضورياً ألســباب خاصة. ويف هذه الحالة، يســتطيعون 
متابعة التعلم عن بعد عىل أن يتقدم ذووهم من إدارة املدرسة 
املعنية بطلب تربيــر أوضاعهم ليصــار إىل املوافقة عليها 
وجب لوائح تقدمها املدرســة  من قبل املدير العام للرتبية 
املعنية. كام أن ادارات املدارس التي ترغب باســتكامل التعلم 
عن بعد، تستطيع ذلك بالتنسيق مع لجنة االهل عىل أن يكون 

التقييم حضوريا«.
واشــار اىل أن نقابة األطباء تســاعدهم يف إعداد الئحة 
 ، األمراض التي متنع أصحابها من العــودة اىل التعلم املدم
سواء أكان للمعلمني أم للمتعلمني. فأي معلم لديه حالة صحية 
تشكل العودة الحضورية خطراً عليه، تعرض حالته عىل لجنة 
طبية يف الوزارة بالتنسيق مع نقابة االطباء، فيستمكل عمله 
عن بعــد. أما بخصوص التالمذة الذين تعــذر عليهم متابعة 
التعلم عن بعد، يف الفرتة السابقة، ألسباب مربرة، تتوىل إدارة 

املدرسة وضع خطة دعم معتمدة عىل التعلم املتاميز.
وحني ســألناه عن التالمــذة ذوي االحتياجــات الخاصة 
والصعوبــات التعليميــة، الذين هم أكرث مــن كانت عليهم 
وطأة الكورونا صعبة، نوه اىل انهم قرروا الســامح للمدارس 
التي تعنى بذوي االحتياجات الخاصــة )املدارس الدامجة أو 
املختصة( متابعة التعليم الحضوري ابتداء من 2021/4/21، 
وط الصحية املحــددة يف الدليل الصحي،  رشط التقيد بال
وبعد أخذ املوافقة االستثنائية من املدير العام للرتبية إذا كانت 

املدرسة تريد فتح مراحل تعليمية قبل أوانها.
وبسؤاله حول إقرار مبلغ ال 500 مليار للمدارس الرسمية 
والخاصة وتأمني الدوالر الطالبي، أوضح أن »الدوالر الطالبي 
تم إقراره بقانون ويجب أن مير عــرب املصارف التجارية، أما 
ال 500 مليار فهو قرار من الســلطات اللبنانية التي تستطيع 
تأمينها وقد وافق وزير املالية يف حينه ونحتاج إىل إقرارها يف 
املجلس النيايب وهــذه األموال تحول مبارشًة من وزارة املالية 
إىل الصناديق يف املدارس لدعم التلميذ واألستاذ واملدرسة يف 
القطاعني الرسمي والخاص، ونأمل إقرار القانون ألنه يغطي 

العام الدرايس املايض وليس العام الحايل«.
وختم بالقول: »كان التعليم النوعي يؤَمن للجميع، للطبقة 
الفقرية والوســطى وامليسورة… أما اليوم، ويف ظل الظروف 
أُناشــد الجميع،  االقتصادية الخانقة التي َصَهرت الطبقات، 
أَُحض الجميع عىل التعاون والعمل عىل الحفا عىل الرتبية، 
وعىل تأمــني التعليم النوعي املــرن للجميع.التعلُم حق، حق 
ألوالدنــا… والتعليم والرتبية يف خطــر… فلنتعاون جميعا 

إلنقاذ العام الدرايس«.
التدابري واالجراءات  اىل توصيات لجنة متابعة  واســتناداً 
الوقائية لفريوس كورونا التي أوصت باستئناف النشاط يف 
القطاع الرتبوي بفروعه ومراحله كافة، بشكل تدريجي ضمن 
منه مدم يراعــي التدابري واالجراءات الوقائية، والنقاذ ما 
تبقى من العام الدرايس، تبدأ العودة التدريجية للتعلم املدم 
يف املدارس والثانويات الرســمية لدوامي قبل الظهر وبعده، 
ويف املدارس والثانويات الخاصة، اعتباراً من 21 نيسان، وفقاً 

يت: للمراحل املحددة يف الجدول ا
مرحلة أوىل: صفوف شــهادة الثانويــة العامة بفروعها 

االربعة 2021/4/21
مرحلة ثانيــة: صفوف الشــهادة املتوســطة وصفوف 

الروضات 2021/5/5
مرحلة ثالثة: صفا العارش والحادي ع من مرحلة التعليم 
الثانوي، وصفا الســابع والثامن من مرحلة التعليم األسايس 

الحلقتان األوىل والثانية 2021/5/17.
يف ســياق متّصل وتعقيباً عىل قرار الوزير شددت رئيسة 
اتحاد لجان األهل يف املدارس الخاصة ملى الطويل، يف حديث 
خاص ل«الديار«، عىل أّن »القرارات التي اتّخذها وزير الرتبية 
يف حكومــة ترصيف األعامل طارق املجــذوب أصبحت أمراً 
واقعاً علينا التعامل معه«، واضافت قائلة: »اتّفقنا مع الوزير 
عىل أن يُسَمح لألهل القلقني عىل صّحة أوالدهم حيال كورونا 
بعدم إرسالهم إىل املدارس ومتابعة التعليم عن بُعد من املنازل 
وافقة الوزارة، مع  عىل أن يتّم التنسيق مع إدارات املدارس و
ورة التشــديد عىل أّن التقييم النهايّئ، أّي امتحانات نهاية 

السنة، إلزامي لجميع التالميذ«.
ومتّنت الطويل أن »يتمكّن املجذوب من تنفيذ القرارات التي 

اتّخذها عىل أرض الواقع«.
ورة متابعة التلقيح  ويف النهاية ال بد من التشديد عىل 
يف املــدارس وااللتزام بالتدابري الوقائيــة والحصانة ليكون 
لالســاتذة والتالمــذة واألهل ولكل  آمناً  الحضوري  التعليم 
العاملني يف القطــاع الرتبوي واملدارس عىل حد ســواء وال 
اً عىل أربعة  ن لبنــان ال يزال قا نخرس أكرث مام خرسنا. ف
أعمدة هي السياحة التي ميكن أن نحييها، والعمود اإلقتصادي 
ء أن نحييه، أما العمود  الــذي ميكننا عىل الرغم مــن كل 
الرتبوي والفكري عند التالمــذة فال ميكن تعويضه كام هي 

ذا خرسناها لن تعود الصحة ف

ــاً ــ ــي ــ ــل ــ ــاً داخ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــب شـ ــلـ ــطـ ــتـ ســـتـــاتـــيـــكـــو اإلســــــتــــــقــــــرار مــــــهــــــدد والـــــــدعـــــــم الـــــخـــــارجـــــي يـ
هيام عيد

تبدي أوساط ديبلوماسية مطلعة عن مخاوف جدية عىل 
معادلة اإلســتقرار يف لبنان، وقد بدأت تتكّون لدى عواصم 
القرار الغربية، عىل أثر الحراك املكثف الذي شــهدته بريوت 
خالل األسبوعني املنرصمني، ويجري التداول به يف التقارير 
الديبلوماســية الغربية التي تتناول املســتوى الخطري الذي 
المسته األزمة املالية وتدهور سعر رصف اللرية التي فقدت 
قيمتها بالكامل مقابل سعر الدوالر األمرييك، وتداعيات هذا 
التدهور عىل املســتوى اإلجتامعي واألمني ، يف ظل ارتفاع 
مســتوى الفقر تزامناً مع مســتوى الجرمية الذي تتناوله 

يومياً تقارير األجهزة األمنية.
ن اســتمرار عملية عّض  وبحســب هذه األوســاط، ف
األصابع واللعب عىل حافة الهاوية من قبل املعنيني بتوفري 
الحلول لهذه األزمات، يعكس بشــكل واضح الصورة التي 
ســتتكرس قريباً وتحديداً خالل األســابيع القليلة املقبلة، 
عندما، تصل عملية دعم الســلع األساســية إىل نهايتها 
بحكم األمر الواقع وليس بقرار ســيايس أو حكومي. ومن 
شأن هذا الواقع أن يؤدي إىل تغيري ال بّد منه يف الستاتيكو 
القائــم منذ ســنوات يف لبنان ، الذي بقــي يف منأى عن 
النار السورية، إذ تعترب األوســاط الديبلوماسية أن اندالع 
املواجهــات الجانبية بني القوى السياســية واإلبتعاد عن 

معالجة املشكلة األساسية وهي غياب السلطة التنفيذية، 
وبالتايل عدم تأليف الحكومة، سريتّد عىل الساحة املحلية 
بشكل سلبي إذ أن استمرار دوامة اإلستنزاف لكل ما تحقق 
من استقرار سيايس وخصوصاً أمني بعد انتصار لبنان عىل 
. ومن  إرهاب »داعش«، لن يتأخر عن اإلطاحة بهذه النتائ
ن املعاناة القاسية للبنانيني يف كل  ضمن هذا الســياق، ف
املناطق، تُنذر بفتح الباب واســعاً أمام اخرتاقات أمنية ولو 
محدودة وعىل شاكلة حوادث السلب والخطف مقابل فدية 
ا مرصفية  مالية او اعتداءات عىل مؤسسات تجارية ور
ن العالقة ما  كام تكشــف األوساط نفســها، وبالتايل ف
بني تأليــف الحكومة وحامية اإلســتقرار اإلجتامعي أوالً 
والعام ثانياً، قــد أصبحت وثيقة وهي تفرتض تقاطعاً يف 
املواقف لدى القوى األساســية عىل الساحة املحلية والتي 
متلك مفتاح الحلــول، بعدما أصبح واضحاً أن العقبات هي 
داخلية وقد أعلنها من بريوت أكرث من موفد عريب وغريب 

يف األسبوعني املاضيني.
هل يعني ذلك أن والدة الحكومة قد تكون وشيكة عىل هذا 
السؤال تؤكد األوساط نفســها، أن تقاطعاً غربياً وعربياً قد 
ســّجل أخرياً ومفاده أن تأخري اإلستحقاق الحكومي لن يؤدي 
وبأي شــكل من األشــكال إىل تأجيل اية استحقاقات اخرى 
ن الوقت  خصوصــاً إنتخابية يف املرحلة املقبلــة، وبالتايل ف
قد حان للتشــكيل وفق معيار أسايس هو إعادة النظر بكل ما 

سمعته القيادات السياسية من املوفدين الديبلوماسيني، والذي 

يعترب أن الخارج لن يســاعد لبنان ويقود عملية الدعم عىل كل 

املستويات من دون رشيك لبناين هو الحكومة الجديدة وبرصف 

النظر عن طبيعتها ولو أن الظروف تقت وجود إختصاصيني 

كام يطالب الرئيس املكلف سعد الحريري أو سياسيني كام يرى 

رئيس الجمهورية العامد ميشال عون.

املقيمون في لبنان في خطر !
ثريا عا 

يُخّيل إىل املرء عىل ضوء ما 
الفو  العلم عن  يتناهى إىل 
»املربمجة« يف بــالد األرز، أن 
هذه األخرية تحولت إىل مصيدة 
أطبقت عىل نســبة كبرية من 
مهددين  صاروا  الذين  السكان 
اإلبعاد،  أو  اإلنقــراض  بخطر 
الغاية  تكون  أن  مستبعداً  ليس 
البالد  وإفراغ  الدولة  إلغاء  منه 

أو أجزاء منهــا، عمالً  ببنود خطة معدة يف إطار الرصاع الجيوـ 
اســرتاتيجي من أجل إحتالل مواقع أوســع يف منطقة  رشقي 
ة كام نسمع عىل بحرية من النفط أو الطائرة فوق  املتوسط العا

الغاز، علم ربك
الرأي عندي أن التطورات املتتاليــة واملتصاعدة عنفاً وإجراماً 
قرتاب ساعة اإلنقضاض  وحشــياً منذ نهاية  العام 2019 تنذر ب
عىل فريسة مكبلة، ال تستطيع الدفاع عن  النفس أو الهرب . فمن 
املعلوم أن املناورات التي جرت طيلة العام املايض نجحت إىل  درجة 
كبرية يف تســفيه وابتذال التظاهرات اإلحتجاجية التي خرجت 
ضد غالء املعيشة وضد سطو املصارف عىل أموال املودعني، حيث 
جرى اســتباقها واملبادرة إليها أحياناً من جهات أرادت عمداً يف 
أغلب الظن إثارة الشــبهة حولها، منعاً النتظام سلوكها وتكامل  
خطتها، فتبقى أسرية الجامعات املتنافرة والترصفات العشوائية 

والشعارات اإلستفزازية، وتصفية الحسابات 
بــكالم أكرث رصاحة ووضوحاً افتقد النــاس يف هذه األزمة 
إىل الحركة الوطنية الجامعة عىل مستوى البالد، التي ظنوا يف 
الســنوات الثالثني املاضية انهم بغنى عنها، ال سيام أن أقطاب 
املنظومة الحاكمة توصلوا بواســطة الرتهيــب والرتغيب إىل 
ترويض  الكثريين من نشطائها، فحسُب الناس »إذا كان رب البيت 

بالدف ضارباً   فال تلومن الصغاَر عىل الرقص «.. 
مهام يكن فقــد حفل العام 2020 بأحــداث مفصلية أخرى، 
كان أبرزهــا تفجري مرفأ بريوت واإلشــكاالت التي أحاطت به، 
خاصة محاوالت تنصل الحكومات التي تعاقبت يف الســنوات 
الست املاضية من املسؤولية وتحميلها لحكومة ضعيفة مل يكن 
م عىل تسلمها السلطة سوى بضعة أشهر يف دولة مفلسة 
يرضبهــا وباء الكوفيد، فأجربت عىل اإلســتقالة، ليبقى رئيس 

الجمهورية وحيداً يف امليدان، لغاية يف نفس يعقوب. 
شــيئأ فشــيئاً تتضح الصورة. هربت أموال أهل الحكم إىل 
املصارف الغربية، وضاعت ودائــع الناس يف املصارف، وفقدت 
ائية، وظهر خلل فاضح  العملة الوطنية 9 / 10 من قيمتها ال
مكانية إجراء تحقيق جنايئ  يف السلطة القضائية يطيح نهائياً ب
يف قضايا الفساد والهدر، بينام تتزايد الضغوط  يف مسألة ترسيم 
الحدود البحرية التي ألقيت هي أيضاً يف ملعب رئيس الجمهورية، 
فاملبعوث األمرييك ينتظر توقيعه أو اســتقالته يف دور ضيافة 
رموز السلطة، كام يفهم من اإلشاعات املرّسبة عن وجود خطة 
باء، تق بتشكيل  حكومة وإغالق جميع امللفات، عفا الله عام 

، والبدء من صفر، واإلنضامم إىل  الصف العريب م
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والقانون العدالة  عون:  غادة 
فهد الباشا

أمس، مســاء، ال امســيتم عىل حــزن جديد، 
اتها املسائية،  طالعتنا بعض الشاشــات، يف ن
ا يشبه عروضا اخبارية هي اقرب، عند بعضهم، 
اىل خطب الحجاج بن يوســف الثقفي منها اىل 
ة تنقل الخرب بأمانــة اعالم حر... قلنا بعض  ن
املسمية  تلك  ا فيها  اغلبها،  الشاشــات فقولوا 
ا لذ  عىل لبنان، التقت، كجوعى، عىل مائدة غنية 
وطاب، وكان طبقها االكرث دسامة طبق القاضية 
غادة عون. فــامذا يف املشــهد ويف ما خلفه  
لكأن القاضية عون وقــد اقرتبت يف تحقيقاتها 
مام هو »خطوط حمر« لجهــة ماهو نهب مايل 
ومثله التهريب. غادة عــون، يف فعلها هذا، بدت 
كمن جدفت عىل الروح القدس. ويف االعراف، كل 
التجديف عىل  اال خطيئة  الخطايا ممكن غفرانها 
الروح القدس، الذي هو، يف لبنان، اله املال وناهبو 
املال ومهربوه ولو بتغطية قانونية. اذن، كفوا يد 
القاضية غادة عون، هذي املتجرئة عىل محرمات 
االعايل  يف  ومحمياتهم  وحامتهــم  الحرام  ابناء 
واالداين. اعجــب ما يف هذا املشــهد غياب »ثوار 
17 ايار« غياب يثري غري سؤال واكرث من شبهة... 
عىل شاشة الذاكرة سيبقى مطبوعا واىل امد بعيد 
كيف ان بعض الشاشــات، امس، اغلب الشاشات 
اتها املســائية يندفعون وبحامسة  كان قارئو ن
املدفوع لهم اجر اضايف يفندون كيف ان القاضية 
عــون خالفــت القوانني يف مالحقــة الناهبني 
املجرمني.. والالفــت صياغة النصوص االخبارية 
باســلوب مزهى بفنون البديع والبيان، يضمنون 
ات ما هو اقــرب اىل الهجاء، يكيلونه تهام  الن
لغادة عون، وبطريقة » جاهلية »، تحرص، كرمى 
ملن يقدم العطايا والهدايا واملكرمات، تحرص عىل 
وأد الحقيقة سرتا لعري وخوفا من عار. قصارانا 
يف املوضــوع: قد تكون غادة عــون خالفت، يف 
غــري مطرح، القانون كام تنقلــون، كام تدعون. 
املوجوعني واملفجوعني برسقة جنى  الناس  ولكن 
اعامرهم يرون ان غاية القانون ووظيفة القانون 
هي خدمة العدل واحقاق العدل. وليســت وظيفة 
العــدل ان يخدم القانون. ومن قبــل ومن بعد، ال 
امتنى الجيالنا االتية ان تشــهد عىل الشاشــات 
شبيه ما شهدناه وسمعناه امس. البغاء االعالمي 
يف حالة استنفار من الدرجة االوىل ملساندة البغاء 
املايل، يف مشــهدية سوريالية، مل يحك عن مثيل 
 . لها يف اكرث اســواق الدعارة شــهرة يف التاري
الناس، يف ماسيها، تقول لكم خذوا قوانينكم اىل 

ون وردوا لنا اموالنا، هاتوا لنا العدل. حيث تشا

كلامت يف زمن الغربة

مجدليـــــــــــــــون  فـــــــــــــــي  دوري  تشـــــــــــــــاوري  جتمـــــــــــــــا 
اإلقتصادية واألزمـــــــــــــــة  »كورونـــــــــــــــا«  مســـــــــــــــتجدات  بحث 

إنعقد يف مجدليون االجتامع الدوري التشاوري مع جمعيات 
ومؤسســات أهلية عاملة يف املدينة وضواحيهــا بدعوة من 
النائبــة بهية الحريري ومشــاركة رئيس بلديــة صيدا محمد 
الســعودي، خصص للبحث يف مستجدات جائحة كورونا ويف 
واقع األزمة االقتصادية االجتامعية وانعكاســها عىل املواطنني 
وســبل التخفيف من وطأتها من خالل التكامــل بني املبادرات 

األهلية بهذا الخصوص.
إســتهلت الحريري كلمتها بالقول: »من الواضح أننا ال ميكن 
مواجهة املستجد سواء يف موضوع جائحة كورونا أو اللقاحات 
أو يف موضــوع األزمة االقتصادية اإلجتامعية إال بالتعاون معا 
لنخرج بخطة متكاملة عىل األقل لنخفف من وطأة هذه األزمات. 
وأنا فخورة باملجتمع املدين املوجود والذي يتطور يف صيدا وكام 
ترون هناك أطر ومبادرات جديدة وال ســيام شــبابية تنشأ يف 
املدينة وتنم عن نخوة وحس تكافي عال وهذا ليس بغريب عىل 

صيدا.
ويف موضوع كورونا، قالت الحريري: »ال شك أن خطر كورونا 

جراءات الوقاية، وهنا أعتقد  ا يف ظل عدم االلتزام ب ال يزال قا
أن الجمعيات تســتطيع أن تســاعد يف موضوع التوعية حول 
الكاممة والتباعد، وحتى لو عادت الحياة اىل طبيعتها، فالوقاية 
ط حياة وثقافة ســنحاول قــدر االمكان أن  يجب أن تصبح 
ء يتقدم عىل الصحة والتعليم النهام  نعممها، وبالنسبة لنا ال 
يطاالن املجتمع ككل«، مضيفة »يف موازاة ذلك ســيبقى همنا 

األسايس التشجيع عىل تلقي اللقاح ». 
ية  ثم قــدم فريق عمل مؤسســة الحريري للتنميــة الب
املستدامة، عرضا ملســتجدات كورونا ضمن نطاق إتحاد بلديات 
صيدا الزهراين، وجديد اللقاحات ومسار ومراحل عملية التلقيح 

يف صيدا وفق معايري الخطة الوطنية. 
ساء وممثي الهيئات  بعد ذلك، كانت مداخالت من عدد من ر
والجمعيات املشاركة حول املواضيع املطروحة حيث كان عرض 
ملا تقوم به بعــض هذه الجمعيات عىل صعيــد مواكبة عملية 

التلقيح والتسجيل لتلقي اللقاح. 
ويف املوضــوع االقتصادي االجتامعي، تــم التأكيد عىل دور 

املجتمــع املدين واألهي يف الحد من وطــأة األزمة االقتصادية 

واملعيشــية عىل األرس الفقرية واملحتاجــة وجرى طرح بعض 

األفكار بهذا الخصوص. 

ووضعت الحريري املشــاركني يف أجــواء متابعتها ملوضوع 

اللحوم والســلع املدعومة يف منطقة صيدا بالتعاون مع املدير 

العام لالقتصاد محمد ابو حيــدر، وأكدت أن »األمن االجتامعي 

والغذايئ خط أحمر ومن غري املقبول التالعب به. وأعلنت تأسيس 

صندوق دعم اقتصادي اجتامعي سيكون يف ترصف خلية إدارة 

الكوارث واألزمات يف بلدية صيدا.

ت الل ا

حسن: للتشدد بالسلو الوقائي من الوباء 
واإلقبال للتسجيل على منصة التلقي

وجه وزير الصحة يف حكومة ترصيف األعامل حمد 
حســن يف ترصيح عىل مواقع التواصــل االجتامعي 
»تحية لفرق الرتصد الوبــايئ يف وزارة الصحة العامة 
املســتمرة بالفحوصات امليدانيــة يف مختلف املناطق 
بالتــوازي مع حمالت التلقيح للفئات املســتهدفة مع 
إيجابية  نخفاض نسبة  ب تسجيل مؤرشات مشــجعة 
الفحوصات مام يدعونا إىل التشدد بالسلوك الوقايئ من 

الوباء واإلقبال للتسجيل عىل منصة التلقيح«.

ــون االعـــالم  ــان ــرار ق ــ عــبــد الــصــمــد: إلق
ــات تـــحـــاكـــي  ــ ــالحـ ــ صـ ــ ــ ــر بـ ــيـ ــلـــسـ لـ
الصحافيين وحقو  الجمهور  حاجات 

متّنت وزيرة اإلعالم يف حكومة ترصيف األعامل منال عبد 
الصمد، عىل كّل املعنّيني بقطاع  اإلعالم »االطّالع عىل اقرتاح 
 قانــون اإلعالم كام عّدلته  وزارة اإلعالم وأرســلته يف متوز 

2020 إىل رئيس لجنة اإلدارة والعدل«.
وأكّدت، يف ترصيح عىل مواقــع التواصل االجتامعي، أّن 
»إقرار هذا القانون العرصي هو محوري لتنظيم اإلعالم العام 
جموعــة إصالحات تحايك  والخاص يف  لبنان، وللســري 

حاجات الجمهور وحقوق الصحافّيني«.

قرار تأمين الحماية  أبو شر نو ب
طباء والعاملين بالقطا الصحي  القانونية ل
نوه نقيب أطباء لبنان يف بريوت الربوفسور رشف أبو 
قرار لجنــة االدارة والعدل يف املجلس النيايب،  رشف، ب
وع قانون تأمــني الحامية القانونيــة لالطباء  مــ
والعاملني يف القطــاع الصحي وتحويلــه اىل الهيئة 
العامة، معتربا أن »هذه الخطوة تشكل بارقة أمل الفراد 
يعملون بال هوادة يف ظل هــذه الظروف الصعبة التي 

مير بها القطاع الطبي«.
وإذ شــكر أبو رشف العضاء اللجنة خطوتهم، متنى 
عليهم »تكثيف الجهود من أجل »إقرار 3 مشاريع أخرى 
وع االول يتعلق بضــامن الطبيب الصحي  مهمة: امل
بعد التقاعد، ألن الطبيب يتوقــف ضامنه الصحي بعد 
تقاعده، معتربا يف إقرار هذا القانون لفتة تفي الطبيب 
حقه بعد جهود وتضحيات جمة قدمها خالل عمله عىل 
وع القانون الثاين فيتعلق بالهيئة  مر السنوات. أما م
اللبنانية العليا للتخصص، الــذي مر يف هيئة الصحة 
النيابية، وجرى العمل عليه مع عمداء كليات الطب يف 
الجامعات ووزارة الرتبية والتعليم العايل ووزارة الصحة 
العامة ونقابة االطباء، حيث عقــدت إجتامعات عدة. 
وقد كان ســاريا منذ 6 ســنوات ثم توقف بعدها. نحن 
نحاول ان ندفع به إىل االمام طالبني مســاعدة اللجنة، 
نظرا ألهميته يف الحفا عىل املستوى بعد إذن مزاولة 
الطبيب  باعتبار  يتعلق  الثالث  القانون  وع  املهنة. وم
املتويف بسبب كورونا أثناء مامرسته عمله شهيدا أسوة 

بشهداء الجيش«.
وأعرب عن تقديره للجنــة االدارة والعدل عىل كل ما 
ورة إقرار  تقوم به حاليا يف هذا اإلطار، مشددا عىل »
هذه القوانني من أجل تحفيز العاملني يف القطاع الطبي 

عىل البقاء والحد من هجرتهم«.

ـــم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدر حج ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل ي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــات هي ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــمع تصريح ـــ ـــ ـــ ــــــن يس ـــ ـــ ـــ ـــوي: م ـــ ـــ ـــ ـــ املوس
ون اللبنانيـــــــــــــــة ـــــــــــــــ فـــــــــــــــي الشـــــــــــــــ التدخـــــــــــــــل األميركـــــــــــــــي الفا

ــون:  ــى عـ ــة عــل ــحــمــل ــكــرون ال ــن ــســت ــر« ي ــحـ ــنـــي الـ ــو »الـــوطـ ــام ــح م
مـــــــــع كـــــــــل قـــــــــــــــاض شــــــــريــــــــف يــــــكــــــافــــــ الـــــفـــــســـــاد

علق عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب ابراهيم املوسوي، 
يف ترصيح، عىل كالم وكيل وزارة الخارجية األمريكية للشؤون 
السياسية دايفيد هيل، قائال: »قرعت آذاننا ترصيحات املندوب 
األمرييك دايفد هيل التي كرر فيها أسطوانته املمجوجة املليئة 
باالفرتاءات والحقد بســبب نجاح حزب الله يف بناء قوة ردع 

ودفاع وتحرير تصون لبنان وتحمي سيادته وتحرر أرضه«. 
أضاف: »لقد اعتدنا عىل هيل وغريه من املسؤولني األمريكيني 
الذين كلام افتقدوا للحجة واملنطق، لجأوا إىل توجيه االتهامات 
الباطلة، عدمية األســاس واالفرتاءات، املضللــة، التي مل تعد 
ئات  تنطي عىل أحد بعد أن كشــفت إدارته عــن موازنات 
ماليني الدوالرات أنفقت لتشــويه صورة حزب الله ومقاومته 

ا طائل«. دو
وتابع: »إن من يســمع ترصيحات هيــل يدرك حجم التدخل 
األمرييك الفاضح واملدان يف الشــؤون اللبنانية، فهو وإدارته 
يعتمدان منطقا متغطرسا يعطي لنفسه الحق يف التدخل يف 

شؤوننا الداخلية بشكل ســافر، وميارس التحريض واالفرتاء 
ضد أقــدس وأرشف وأنبل ظاهرة حفظت لبنان ودولته وأرضه 
وشــعبه خالفا للرغبة الحقيقية لواشــنطن وحليفها الكيان 

الصهيوين«.
وأردف: »إن إدارة بالدك مسرت هيل هي التي زودت وتزود عدو 
لبنان الكيان الصهيوين بكل أنواع األسلحة املتطورة والفتاكة 
الف من أبناء الشــعب اللبناين،  ات ا التي قتلت وتقتــل ع
ودمرت بناه التحتية عىل مدى عقــود من الزمن، وهي اإلدارة 
نع أي إدانة أو اجراءات عقابية بحقه يف  نفسها التي تكفلت 

املحافل الدولية
وختم املوسوي: »إن كالم هيل مردود عليه، وهو نفسه يعلم 
خواء ادعاءاته وإفالســها الكامل، لكنه ال يني يرددها تنفيذا 
الســرتاتيجية أمريكية ثابته ملعاداة وتشويه ومحاولة وأد أي 
املنطقة ولبنان  وعها االســتعامري يف  مقاومة ناجحة مل

والعامل«. 

رأت هيئة املحامني يف »التيار الوطنــي الحر«، يف بيان، 

أنها »ليســت املرة األوىل التي تتخذ فيها إجراءات، ظاهرها 

قانوين وباطنها ســيايس بحت، بحق قاض تجرأ عىل فتح 

ملفات فساد ومالحقة الفاســدين، وليست صدفة أن تتخذ 

هكذا إجراءات بالتزامن مع تقدم هذا القايض يف التحقيقات 

لكشــف مغارة الفساد، وليس مســتغربا عىل بعض وسائل 

اإلعالم التي تدعي محاربة الفســاد، أن تشن حملة إعالمية 

رخيصة عىل هذا القــايض يف كل مرة يالحق فيها رمزا من 

رموز الفساد«.

وقالت: »أمام هذا املشــهد املؤسف وأمام ما نراه من تخي 

فاء  ال القضاة  الكربى عن مســاندة  القضائية  املرجعيات 

ودعمهم يف مكافحتهم للفســاد، ال بــد من قول كلمة حق: 

قفوا بصالبة وعناد يف وجه كل هؤالء، إذ ال يجوز ألي مرجع 

قضايئ أو إداري، مهام عال شــأنه، التعسف باتخاذ قراراته 

واستغالل صالحياته لقمع من أقدم من قضاة وإداريني عىل 

العمل القتالع بؤر الفســاد من جذورهــا، وال يجوز تهريب 

ء، فعىل طمس  ملفات قضائيــة، ألن ذلك إن دل عــىل 

الحقيقة وحامية كل من كان سببا يف إفقار اللبنانيني ونهب 

جنى عمرهم«.

وختمت: »عليه، هيئة املحامــني يف التيار الوطني الحر، 

تســتنكر هذه الحملة املغرضة التي تطــاول القاضية غادة 

عون، وتؤكد وقوفها بجانبها وبجانب كل قاض رشيف أقدم 

عىل مكافحة الفســاد. وتدعو نقابة املحامني يف بريوت إىل 

التصدي لهكذا مامرسات، لكونها أحد جناحي العدالة«. 

حراج الحريري إلخراجه الحجار: لن يصلوا ملنال 
ي مصلحة باسيل وعون يمارس حق »الفيتو« بما ير

ولين: للترفع عن الحسابات الضيقة بزي للمس
الحكومــــــــــــــــــــــة  والدة  عــــــــــــــــــــــالن  و

لفت عضــو »كتلة املســتقبل« النائب 
محمد الحجار، إىل أّن »أكرث من 50 مليار 
الحر«  الوطني  بها  «التيار  دوالر تســّبب 
هدًرا عــىل البالد يف ملف الكهرباء، وهذا 
حكومة  تأليف  بتعطيل  يتســّبب  الفريق 
أنّــه »ال يجب  اليــوم«، مؤكّــًدا  جديدة 
فشلها  أثبتت  ســابقة  تجارب  استنسا 

وعقمها، والكل يتحّمل املسؤولّية«.
وأشــار، يف حديث تلفزيــوين، إىل أّن 
»النــاس ملّت من الســجاالت والبيانات، 
وأّن »ال دخل لنا، وشوفوا غرينا«، مبّيًنا أّن 
»التيار الوطنــي الحر« يتكلّم عن »حقوق 
املســيحيني«، يف الوقت الّذي سيستقبل 
البابا فرنســيس، أكــرب مرجعّية  فيــه 
مســيحّية يف العامل، رئيــس الحكومة 
املكلّف سعد الحريري«. وأوضح أّن »هناك 
رئيس  لدى  موجودة  حكومّية  تشــكيلة 
الجمهوريّة ميشال عون، فليوّقع عليها«.

وذكر الحجــار أّن »صيغة الـ18 وزيًرا، 
الّتي تقــّدم بها الحريــري يف 9 كانون 
األّول، هي صيغة كاملــة، وقال للرئيس 
عون إنّه إذا كان لديه أي مالحظة عىل أّي 
«، الفًتا  اسم أو حقيبة، فهو جاهز للنقا
إىل أنّــه »إذا ال مالحظات لدى عون عىل 

التشكيلة، فليوّقعها ولتسقط يف مجلس 
النواب إذا مل تحصل عىل الثقة«. وشــّدد 
عىل أّن »الحريري يُحرّض إىل ما بعد تأليف 
الحكومة، بينام رئيــس »التيار الوطني« 
النائب جربان باســيل يُريد الخري لنفسه، 

وهو االن يريد التفاوض باسم عون«.
كام أكّــد أّن »رئيــس الجمهوريّة لديه 
حّق »الفيتو« الدستوري، يتمّثل بالتوقيع، 
والكل يســلّم بذلك. لكن أن يسّمي الرئيس 
أســامًء حزبّيًة أو أن يوصــل عددها إىل 
صيغــة بثلث معطّل، فهــذا أمر ال ميكن 
القبول بــه«، مركّزًا عــىل أّن »القاعدتني 
ملتطلّبــات  لالســتجابة  األساســّيتني 
اللبنانّيني الّذين انتفضوا واملجتمع الدويل، 
حزبّيني،  غري  اختصاصّيني  حكومة  هام: 

وحكومة دون ثلث معطّل«.
وجزم الحجار أنّهم »لن يصلوا إىل منال 
الحريري إلخراجــه، وأّن مصلحة  إحراج 
لبنان اليوم بأن يكــون الحريري وال أحد 
غريه، رئيًســا للحكومة«، مشّدًدا عىل أّن 
»ال« قاطعة لحكومــة من حزبّيني و«ال« 
ة عىل ثلث معطّل، والرئيس  لحكومة قا
ا يريض  عون ميــارس حق »الفيتــو« 

مصلحة باسيل«.

أشــار النائــب عي بــزي يف حديث 
تلفزيوين اىل »التوصل لورقة تشــاركية 
ثابة مدخل العادة توجيه الدعم  موحدة 
بدعوة من املجلس االقتصادي االجتامعي 
ومشــاركة النائبني فريد البستاين وعي 
بــزي عن مجلــس النــواب، إضافة اىل 
الوزراء املختصني وممثي الكتل الربملانية 
الدولية  واملؤسسات  السياسية  واالحزاب 
واالختصاصيني«،  الخرباء  من  كبري  وعدد 
الفتا اىل أن »هذه الورقة تتضمن سلسلة 
من االهــداف واالجــراءات واالقرتاحات 
االصالح  يف  كمســاهمة  والتوصيــات 
واالنقاذ واســتهداف العائــالت اللبنانية 
البطاقة  اىل  إضافــة  األكــرث حاجــة، 

التمويلية«.
ومعاناة  القاســية  »الظروف  أن  وأكد 
اللبنانيــني واالزمــات املتعــددة تفرض 
عىل املســؤولني الرتفع عن الحســابات 
الضيقة وإعالن والدة الحكومة، حكومة 
تأمــني حياة  الناس يف  تعكس همــوم 
كرمية لهم من خــالل برنام إصالحي 

ومكافحة الفســاد وتحرير جنى عمرهم 
وودائعهــم، ومعالجة االزمة االقتصادية 
املالية واســتعادة ثقــة املجتمع اللبناين 

والخارجي«.
ولفت إىل أن »كل الذين أتوا اىل لبنان من 
مصدومني  غادروا  وأجانب  عرب  موفدين 
من حال املكابرة والعنــاد واالنكار بعدما 
أســدوا النصائح والدروس يف العمل عىل 
ووقف  والبلــد،  الشــعب  مصالح  تأمني 
سياســة جلد الدولة والذات والناس. لكن 
لألســف، بدل إيجاد مســاحة مشرتكة 
للتفاهــم والتوافــق، اصبحــت املعادلة 

الجديدة إن مل تستح، فافعل ما شئت«.
التي  »االفــكار  أن  القــول  بزي  وجدد 
عرضهــا رئيس املجلس النيــايب ما زالت 
تشــكل طوق النجــاة ألنهــا تنطلق من 
املصلحة الوطنيــة وتحظى بدعم داخي 
املعنيون  أن يســتلهم  وخارجي، عــ 
من شــهر رمضان والفصح معاين الخري 
واملحبة والتســامح والخــالص من أجل 

لبنان«. 

روكز: مع »ندرة النزاهة«
تشبي متبادل على حساب الحق

غــرّد النائــب شــامل روكز عرب 
»تويرت« كاتبا: »لألسف، بدل أن يكون 
القضاء ضامنة اللبنانيني بات عنرص 
تجاذب بني السياســيني وكيدياتهم، 
فنشهد فصالً جديداً من فصول تحلل 
الدولة والتشبيح املتبادل عىل حساب 

الحق والعدالة...«
وســأل: »ما الحل اقرار وتطبيق 
القضاء  اســتقاللية  قانون  اقرتاح 
الذي سبق وتقدمنا به، ليكون اساس 
حّد يد السياســيني واطالق يد العدل 

» والنزاهة
ختم قائال: »هنا تكمن املشــكلة 
التي تتلخص بعبارة واحدة هي ندرة 
بال  حرية  فال  فقدانهــا  و  النزاهة 
نزاهة، وال دميقراطيــة بال نزاهة، 
وال ســيادة وطنية بــال نزاهة، وال 
إســتقالل بال نزاهة، واهم من كل 
ء فال قضاء بال نزاهة وال ميكن 
تطبيق القانــون واحقاق الحق دون 

» النزاهة

: لن تقتلوا  الصرا
العدالة ما دام هنا 

ادة عون  قضاة ك
غرد الوزير الســابق يعقوب 
عىل  حســابه  عــرب  الرصاف 
مــن  ســنة   »39 »تويــرت«: 
العمل  من  ســنة   39 النزاهة.. 
ومل يســتطع الفساد املس بها، 
يا أيها الخائفــون من القانون 
تقتلوا  لن  الحق،  والهاربون من 
العدالــة ما دام هنــاك قضاة 

كغادة عون«.

سعد: العدل
تحت املقصلة 

غرد رئيس التنظيم الشعبي 
النارصي النائب أسامة سعد 
عرب حســابه عىل »تويرت«: 
»القضاء مالذ العدل ذبيحا... 
العدل تحت املقصلة... الظلم 
رادع...  بــال  ويجول  يصول 
البلد...  عىل  يســطو  القهر 

 .» ماذا بعد

القضاة واملحامون.... مواقف وطرائف

املحامي نا كسبار

 عذرا ايها املسؤولون ...
اوالدنا ليسوا حقل تجارب 

بلغة الواثق من نفســه عىل طريقة انطوان كرباج يف فيلم 
البطل بربر اغا اعلن وزير الرتبيــة انه حدد موعدا للدخول اىل 

املدارس وموعدا لالمتحانات الرسمية.
ا انــه اتخذ قــراره ومل يأخذ بعني االعتبــار مالحظات  و
اللبنانية والقيمني عىل املدارس وخصوصا ما ادىل به االب عازار 
ننا لن نتوجه اليه بل نتوجه اىل املسؤولني االعىل منه لنسأل: ف
عنى هل تم  1- هل تأمنت اللقاحــات للمعلمني والتالميذ 
تلقيحهم وليس هل وصلت اللقاحات اىل لبنان علام بأن الخطر 
يبقى بشكل عام وملدة ماية يوم بعد اخذ اللقاح. وهل تتحملون 
مســؤولية اصابتهــم او اصابة العاملني يف املــدارس واالهل 

خصوصا لدى االختالط يف االوتوكار واملالعب والصفوف
2- السنة املاضية كان الخطر اقل ومل يكن ميوت اال شخص او 
الف. ات يوميا واالصابات با شخصان يوميا. اما حاليا فيموت الع

ومع ذلك مل تجر االمتحانات الرسمية السنة املاضية.
اذا سيســتفيد  3- ما النفع من اختيار مواد لالمتحانات و
التالميذ واين الجدية يف االمر واذا كانت االمتحانات صورية 
للقــول اننا اجريناهــا فلامذا تجرى وملن تذهــب املبالغ التي 

يدفعها التالميذ من اجل االمتحانات الرسمية
4- عدد التالميذ الذين سوف يسافرون اىل الخارج قليل جدا. 

فلتجر لهم االمتحانات لوحدهم بصورة جدية.
5- كل ذلــك مع قناعتنا التامة ان معظم الربام املدرســية 
ال فائــدة منها ويجب تعديلها مســتقبال وان التعليم الجامعي 

مختلف كليا عنها.
فعذرا ايها املسؤولون اوالدنا ليسوا حقل تجارب.

 القايض شخص مميز 

اثنــاء الربنام الذي وافق عليه املحامــي الرئيس نبيه بري 
بعنوان: نائب ليــوم واحد. وقف احد املشــرتكني وبدأ بانتقاذ 
موقف القضاء من بعض القضايا قائال انه يتأثر بالسياســة. 
اال ان الرئيــس بري لفت نظره بلباقة طالبــا منه عندما يتكلم 
عن القضاء ان ينتقــي الفاظه ويختارها بدقة الن القايض هو 
شــخص مميز. واعطى مثال عن الفراعنة الذين كانوا يصنعون 
متاثيل كبار الشــخصيات بصورة عادية ما عدا متثال القايض 

الذي كان بدون يدين الن القايض ال يأخذ وال يعطي.
ويضيف الرئيس بري ان الرئيس بشــارة الخوري كان عندما 
يخرس دعــوى يتم يف العدلية وال يقــول اال عبارة واحدة: 

»الويل لقايض االرض من قايض السامء«.

 »لعامة الشعب فلسفة ايضا« 

يقول نائب امل املحامي اوغســت باخوس ان الفلســفة ال 
تقترص عىل الكبار بل ان عامة الشعب تتحىل بها ايضا. ويخرب 
عن احد ابناء بلدته البورشية يف ســاحل امل الشاميل والذي 
كان يف حالة ســكر دائم انه حرض اىل مكتب االستاذ باخوس 
يف البلدية يوم انتخب رئيسا لها وقال له وهو يقف عىل  الباب:

- استاذ باخوس هل بدأت بتعيني القواريط
وعندما رفع االستاذ باخوس رأسه عالمة النفي اردف قائال:

- عندما تبدأ بذلك احسب حسابنا.
وذهب.

 حنان املرأة اللبنانية 

يروي املحامي ابراهيم مســلم ان صديقا له يف سويرسا بات 
معجبا باملــرأة اللبنانية وبحنانها وبتضحياتهــا وبعاطفتها. 

وعندما استفرس منه عن السبب اجاب:
- تصور ان جارتنا اللبنانية كانــت تقوم بتعليق زر قميص 

زوجها بواسطة االبرة والخيط.
وبعد ان انتهت قبلت الزر. ما هذه العظمة لدى املرأة اللبنانية.
ويختم االســتاذ مسلم ان صديقه الســويرسي مل يعلم انها 

كانت تقطع الخيط بأسنانها.

 فوائد مكب برج حمود 

يقول املحامي ســامي ابو جودة ان احد املسؤولني كان يقوم 
ين عىل مكب برج  بواجب التعزية عندما اعرتض عدد من الحا
هم املسؤول انه يدرس امكانية  حمود وما يسببه من روائح. فب
وضع الزبالة والنفايات يف مســتوعبات يجري كبســها بحيث 

تصلح لردم اماكن بحاجة لذلك. فتدخل االستاذ سامي وقال له:
- بعد ناقص تقول الزم نشــكر الله عــىل وجود هذا املكب. 

تية: واخربه الطرفة ا
دخــل احدهم اىل مطعــم وطلب صحن شــوربا فأحرضه 
الغارســون. وما ان شــاهده الزبون حتى رص بأعىل صوته. 

فحرض الغارسون وسأله:
- شو القصة. شو القصة

فأومأ الزبون اىل الصحن قائال:
- ذبابة ذبابة يف الصحن.
فنهره الغارسون وقال له:

- وطي صوتك... ولك وطي صوتك. هلق اذا عرف بقية الزبائن 
بيصري كلهم بدن متلك وما عندما ذبابة غريها.
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ــل  ــ ــ ــاب ــ ــ ــق ــ ــ ــــــــيــــــــاً«... وامل فــــــــتــــــــرا  يـــــــرفـــــــع اســــــــــم لــــبــــنــــان »

لى وزارة اإلقتصاد! أكثر من ســـــبب ملشـــــهد التضارب في الســـــوبرماركت...وكتاب 

سابني األشقر

 »هديف إرفع إســم بلدي«، بهذه العبارة اخترص الشــاب 
الّلبناين، كريم حريق، هدف مشــاركته باملسابقات العاملّية، 
علُّه يعكس صورة لبنان الجميلة. صورة تبّدلت وتشــّوهت. 
لكّن رغم ذلك ال يزال هناك من يسعى إىل ايصال صورة لبنان 
»الجميل« ولبنان »الفوز« إىل بلدان االغرتاب حّتى يف املجال 

الريايض. 
كيف سعى الشاب الطموح للوصول ما هي البطولة الّتي 

شارك بها وهل من أمل أمامه يف بلد مل يتلّق به أّي دعم 
من لبنان إىل النمسا، ورغم ما فرضته كورونا من تغرّيات، 
شــارك حريق ببطولة قتالّية. لكّن كورونــا بّدلت جزءاً من 
مجريات اللّعبة، لكّنها مل تبّدل طموح الشاب وال حّتى دفعته 
بالرّتاجع عن متثيل لبنان. فأ »األونالين« لُينقظ أشهراً من 

الّتامرين والتحضريات. 

 بطولة قتالّية... إفرتاضّياً 

خمُس مئة مشرتك من أربعة ع بلداً منها املانيا والنمسا 
وايطاليا، كان حريق الّلبناين الوحيد املتمّســك بشغفه للّعبة 
وحبه لوطنه، فشارك ببطولة  »Shadow boxing«االفرتاضية 
العاملّية املنظّمة من قبــل الّلجنة العاملّيــة للفنون القتالية 
»wmac«، ضمن فئة 18 ســنة وما فوق. غرّيت كورونا وجه 
يّة، وأصبح »األونالين« املخلّص الوحيد حّتى يف الفنون  الب
القتالّية. أّما عن طريقة املشــاركة، وتأدية املسابقة، فيقول 
كريم حريق لـ »الديار« أّن »بســبب تعــّذر إجراء البطولة يف 
موقعهــا، تجّهزُت للبطولة اإلفرتاضّية حيث أقوم بتســجيل 
الرّضبــات والهجوم والّدفــاع إفرتاضياً، مــن خالل مقطع 
»فيديو« مصّور، متخّيالً الخصم أمامي، وأعمُل عىل إرســاله 
للجنة التحكيــم العاملّية. عندها تقوم لجنــة الحكم بوضع 
النقاط التي أســتحقها بناًء عىل الّتصنيف الفّني للرضبات، 

دّقتها، وقّوتها وكأيّن فعالً أنافس الخصم«. 

 الرضبات افرتاضّية... ماذا عن الّتقييم 

بعد تقدير لجنة الّتحكيم الرضبــات، متنح الّلجنة الّالعب 
املشارك إفرتاضّياً النقاط التي يستحقها . ليحّل حريق املشارك 
الوحيد مــن لبنان يف البطولة العاملّيــة يف املركز الّثاين بني 
النمساوي يف  خمس مئة العب مشــارك، بينام حّل الّالعب 
املركز األّول. ليكون حريــق أّول لبناين ميّثل بلده يف بطوالت 

عاملّية وإفرتاضّياً.
وأضاف حريق، بعــد فوزه بالبطولــة »يف هذه الظروف 
الصحّيــة الّصعبة، تبّدلــت أمور عديدة منهــا عىل الصعيد 
الــدرايس، العمي والحيــاة اليومّية، كذلــك طريقة اجراء 

البطوالت التي يجب ان نتاقلم مع قوانينها الجديدة«. 
ا أطمح له ليك أرفع اسم لبنان  وتابع حريق: »سأستمّر 
عالياً برصف النظر عن كيفية اجراء البطولة، عىل امل ان نعود 

اىل مامرســة رياضة الفنون القتالية كالّســابق بعد تجاوز 
جائحة كورونا«. 

 كريم يرفع اسم بلده... واملقابل 

البطل الّلبناين شــارك يف عّدة بطوالت عاملّية، فهي ليست 
املــرّة األوىل الّتي يتقّدر بها يف بلــدان اإلغرتاب. قد فاز عام 
2020 بســباق برلني اإلفرتايض للجري، وحّل يف  املركز الثاين 

1 كلم. 4 كلم، ويف املركز االول يف مسافة 6  يف مسافة 2
 فضالً عن هذه البطولة، شارك حريق عام 2020 يف سباق 
اســطنبول االفرتايض للجري يف املسافات القصرية وحّل يف 
 املركز االّول. ويف ســباق  فيالدلفيا اإلفرتايض الثالث للجري 
وجاء يف املركز  االول يف فئة الشباب. ونُظمت هذه املنافسات 
ايضاً بطريقة إفرتاضّية من خالل كامريا لكّل متســابق يف 

بلده بسبب الجائحة. 
 »ما حدا بســاعدين، أنا كّل  وحدي... ال دعم ماّدي وال 
معنوي«. فياما الشباب الّلبناين يسعى جاهداً الّتمّسك بالبلد، 
وتغيــري صورته الّتــي انطبعت خاّصًة يف الّســنة األخرية، 
مســؤولو هذا البلد يقفون مكّتفي األيــدي حّتى يف املجال 

الريايض. 

 آمال معلّقة عىل أجنحة طائرة 

يــن عاماً وهو طالــب يف كلّية  يقول كريــم  ابن الع

إدارة االعــامل يف الجامعــة الّلبنانية االمريكّيــة: »بعد كّل 
اإلســتحقاقات التــي حصدتُها، مل يبق أمامــي يف لبنان اال 
الهجرة بعد تحصيي العلمي، فأنا أتحرّض للهجرة إىل أمريكا، 
حيث البلد يدعم الشباب الريايض الطموح، لكن مهام الهجرة 

أبعدتني عن بلدي سأستمّر برفع اسمه عالياً«.  
ومتّنى حريق عىل كّل شــاّب لبناين مهام متلّكه شــعور 
اليأس يف الوطن، ومهام كانت ظروف البلد صعبة، أن يسعى 
للوصول إىل أهدافه، علّه إذا هجــر البلد تبقى صورة »لبنان 

الجميل« مطبوعة يف قلبه.
موجع مصري الّشــباب اللبناين يف بلد حّتى الّدعم املعنوي 
باَت مفقوداً. كريم كغريه من الشباب الّلبناين الّذي إّما هجر 
البلد، إّما يتحرّض للهجرة القريبة. وليك تكن صلة الوصل مع 
ا  ّ لبنان أقوى، وليس فقط من خالل رفع اسم البلد رياضّياً، إ
 »Medlifelebanon« مساعدة أبناء بلده، بدأ حريق العمل عىل
وهي منّصة عىل »انستغرام« يســعى من خاللها إىل تأمني 
الّتي تحتاج  الّلبنانّيــة  للعائــالت  األدوية ونفقــات تعليم 

املساعدة.
 الّســؤال عينه يتكّرر عىل ألسن الّلبنانّيني إىل متى سيظّل 
... علّه يأيت اليوم الّتي  الّشــباب الّلبناين يبحث عن الهجــرة
تعــود فيه البطــوالت »واقعّية«، وتصبــح وحهدها الهجرة 

»إفرتاضّية«.

غنوة عطية

وكأنه بات الســوبرماركت »ساحة معركة« لتأمني املواطن 
لقمة عيشه تالسن وتضارب ومشاهد مل نشهد مثلها سابقاً 
من عىل وســائل التواصــل اإلجتامعي، تنتــ فيديوهات 
اإلشــكاالت وتلقى إندهاشاً من قبل الناشــطني إالّ أنه ومع 
تكرار املشهد، قد باتت املسألة شبه »عادية«. فام هي األسباب 
املبارشة والنفســية لهكذا ترصف ماذا جاء يف كتاب نقابة 
السوبرماركت املُوجه إىل وزارة اإلقتصاد يف حال ُرفع الدعم، 
كيف ستصبح األسعار وهل سيسبب ذلك بتفاقم اإلشكاالت 
بات واضحاً الســبب املبارش لإلشكاالت املتكررة الذي يعود 
لعدم تّوفر الســلع املدعومة بالكميــات الكافية، مام يدفع 
املواطنون التضارب للحصول عليها. ويف السياق يقول نقيب 
أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، يف حديث لـ »الديار«، أن قلّة 
املواد املدعومة تسبب قلق لدى املواطن مام يدفعه لرفع نقمته 
ا أننا نعتمد  حلها.  عىل الســوبرماركت، التي عملياً ليست 
عىل املوردين الذين بدورهم يعتمدون عىل مرصف لبنان لتأمني 
ا أننــا يف »الواجهة«، لذا يقع اللوم  املواد املدعومة. ولكن 

علينا ويتعرض موظفينا لإلهانات وأحياناً حتى للرضب«. 
ويضيــف فهد الفتــاً إىل أنه »رغم وجــود القوى األمنية 
ورشطة البلدية مشــكورين، حتى أنه أحيانــاً يتطلب األمر 
وجود آليات عســكرية عىل أبواب الســوبرماركت للتصدي 
اء بضاعة مدعومة بالقوة«.  ألي هجوم جامعي يهدف لــ
إثر هذا املشــهد، يقول فهد: »أرسلُت كتاباً إىل وزارة اإلقتصاد 
لتغيري طريقة سياســة الدعم والطلب منها وضع آلية جديدة 
لتوزيع املواد املدعومة ألنه بالرغم من مساعدة القوى األمنية، 

اإلشكاالت مستمرة بالتفاقم«.

 سبب أسايس آخر...الشعور بالندرة 

تشــري األخصائية يف الســلوكيات واإلضطربات الغذائية 
جوانــا جلياليت لـ«الديار«، إىل الســبب النف جراء هكذا 
ترصف، وهو شــعور املواطن بالـ »scarcity« أو ما يُسمى بـ 
»الندرة« وهو شعور املواطن بأنه سيفتقد لسلعة هو بحاجة 
لها، وســيعجز من الحصول عليها. وحتى إذا ُوجدت السلعة، 
ا أنه مهدد بغيابها من  يشــعر بعدم قدرته الحصول عليها 
جهة، ومهدد من األفراد الذين يحتاجون إىل الســلعة نفسها 

من جهة أخرى«. 
ا أنه غالباً ما يقع اإلشكال للحصول عىل القطعة األخرية  و
من الرّف، فتوضح جلياليت أنه »يشعر اإلنسان حينها أن هذه 
القطعة لن يجد غريها فيام هو بحاجة ماسة لها. وبالتايل إذا 
كان هناك شــخص آخر يفكر بالطريقة نفسها ويحتاج لهذه 

السلعة أيضاً، يؤدي ذلك إىل التضارب بني الطرفني«. 

 رفع الدعم يقرتب...
واألسعار »النارية« باملرصاد 

فيام رفع الدعم غري ُمعلن عنه رســمياً بعــد، إالّ أنه بات 

قريبــاً بعد توجيه مرصف لبنان عدة إنذارات بأنه مل يعد قادراً 
عىل اإلســتمرار يف سياســة الدعم، كون اإلحتياطي القابل 
مكانه  لإلســتعامل شــارف عىل اإلنتهاء. وبالتايل لن يعد ب
تأمني الدوالرات املطلوبة لدعم استرياد السلع األساسية. ويف 
هذا اإلطار، يقول فهد أن »األسعار ستصبح عىل أساس سعر 
رصف الدوالر يف الســوق املوازية فور إنتهاء املواد املدعومة. 
وذجاً لهذه األســعار عىل السلع التي مل تلقى دعامً  وهناك 

من مرصف لبنان منذ البداية«. 
ومن هذا املنطلق وبعد جولة عىل مختلف الســوبرماركت، 
إليكم معّدل أســعار بعض السلع غري املدعومة التي ستصبح 
 100 متوفرة فقط يف املرحلة القادمة الزيوت )3 ليرت( 000
55 لرية، الحبوب وتحديداً الفاصوليا  لرية، األرز )3 كلغ(  000
17 لرية،  37 لرية، الحمص )َحب( )1 كلغ( 000 (1 كلغ( 000
15 لرية. 17 لرية، والسكر )1 كلغ( 000 العدس )1 كلغ( 000

أمام هذا الواقع... هل ستتفاقم اإلشكاالت

يعتــرب فهد أن »املشــكلة التي قد نواجههــا هي اإلرتفاع 
الجنوين لســعر رصف  الدوالر حيُث ســيتجه املســتوردون 
إىل تأمني الدوالر من الســوق املوازية بدالً من مرصف لبنان، 
فريتفع الطلب ويرتفع بذلك ســعر رصف الدوالر«. ويتخوف 
فهد من إرتفاع مشــاهد الخالفات والتضارب بالسوبرماركت 
نتيجة الضغط املعييش اليومي الذي يعيشه املواطن. علامً أن 
تقليص املواد املدعومة أدى إىل سلســلة إشكاالت، فكيف مع 

فقدان الدعم نهائياً عن املواد الغذائية

 رفع الدعم مشكلة... ولكن 

خر، يشــري نقيب مســتوردي املواد الغذائية  عىل املقلب ا
هــاين بحصي لـ »الديــار« إىل أن »رفع الدعم عن الســلة 
ا أن البضاعة املدعومة  الغذائية ال يشكل املشكل األسايس 
قليلة منُذ البداية. ومن هذا املنطلق، فاملشــكلة ستكمن برفع 

الدعم عن املحروقات، واألودية والطحني«. 
ويضيف بحصي الفتاً إىل أن »دعم املواد الغذائية، وتحديداً 
ا أنه، أوالً،  ونة األخرية، إنعكس ســلباً عــىل املواطن  يف ا
مل يتمكن من الحصول عليها. ثانياً، عزز التهريب واإلحتكار. 
وثالثاً، حــني تتوفر املواد املدعومة يتــّم التضارب عليها يف 
الســوبرماركت«. ويختم بحصي مؤكداً أن »هذا ال يعني أنني 
يجاد حلول أخرى ملســاعدة  مع وقف الدعــم ولكن أطالب ب
املواطــن يف هذه املرحلــة الصعبة ومــن دون املّس بأموال 

املودعني«.
 »Numbeo« - »بيو أظهر مؤرّش غالء املعيشة الصادر عن »
لعام 2021، الذي يعتمد يف تصنيفه للدول عىل أسعار السلع 
اإلستهالكية، تكاليف النقل والوحدات السكنية، أن لبنان هو 
األكرث غالء يف املعيشــة بني الدول العربية، تليه دولة قطر 

واإلمارات والبحرين. 
من إحتياطي مرصف لبنان الذي شــارف عىل اإلنتهاء، إىل 
مؤرش غالء املعيشــة وحالة املواطن التــي تدهورت قدرته 
ائية... عوامل دّقت ناقوس الخطر منُذ زمن وال تزال حتى  ال
اليوم. لــذا أمل يحن الوقت لتوحيد الجهود بهدف إيجاد مخرج 

لألزمة اإلقتصادية

ــوح ــ ــ ــت ــ ــ ــف ــ ــ كــــــــــتــــــــــاب م
سامي الهاشم

اىل دولة الرئس نبيه بري املحرتم
تحية وبعد،

كونكم رجل دولــة وقانون ولديكم مــن املعرفةوالخربة ما 
يكفي ويزيد،

وكونكم تتمتعــون بالحس الوطني الصادق وبالوالء الوطني 
األصدق،

وبصفتكم رئيســا للمجلس النيايب اي رئيسا ألم »السلطات 
وابيها، املجلس الذي ميّثل الشــعب ويضــع القوانني ويعدلها 
ويلعبها، ويقّر املوازنة ويراقب الحكومة  ويحاسبها ويسقطها 

ساعة يشاء بحجب الثقة عنها...
ا ان البلد ينهار، يوما بعد يوم ويســقط حجرا اثر حجر  و
ا اننا قد اصبحنا عىل كّف  ويتفتت كالحــ وذرات الرتاب،و

عفريت،
وملا كانت مؤسســات الدولة قد انهارت من كهرباء لبنان اىل 

اصغر مؤسسة،
وملا كنا نحن الشعب اللبناين نعاين من حاالت الفقر والجوع 

ستقبل افضل، واملرض والبؤس وفقدان االمل والرجاء 
ا ان الخالف الواقع اليوم هو عىل كيفية تشكيل الحكومة  و
وعىل من له الحق بتســمية الوزراء وعــىل عدد الوزراء وعىل 

الثلث املعطل او الثلث الضامن والوزير امللك ونوعية الحقائب...
جئنا يف كتابنا هذا نطلب اىل دولتكم بأق رسعة يف مدة 
ال تتجاوز االسبوع ان تعقدوا جلســة طارئة للمجلس النيايب 
يك تفرّسو الدستور وتقولوا كلمة الفصل القاطعة والواضحة 
التي ال تقبل االلتباس والتأويل، ليتوقف الجدل البيزنطي العقيم 

الحاصل بني الرئاستني االوىل والثالثة.
رجاء اطلبوا مجلــس القضاءاالعىل واملجلس الدســتوري، 
الدولة وجهابذةالقانون الدستوري يف بريوت  ومجلس شورى 
ائع ومرضعة  ولبنان كله وال تنســوا ان بريوت كانــت ام ال
القوانــني La nourriciere des lois ومقــرا الحــدى كربيات 
الجامعــات الرومانية يك يحرضوا الجلســة النيابية الطارئة 
اسمعوا رأيهم وتفســريهم للدســتور الحايل وتعاونوا معهم 
لوضع مادة قانونية واحدة ال لبس فيها وال غموض يف عملية 
تشكيل الحكومة عىل ان يعطى الرئيس املكلّف مدة شهر فقط 

لتأليف حكومته واالّ يتنحى ليتم تكليف شخص اخر.
الزموا املعنيني بهذا التفســري فأنتم املرجــع الصالح الوحيد 

لتفسري الدستور.
دولة الرئيس نسألكم:

اين مصلحة الشــعب اللبناين الذي يجد نفســه عىل طريق 
الزوال،واملســؤولون ال يؤلفون حكومــة انقاذية تعطي امال 

ودفعا للحياة
اذا بقي عناد الرئيسني سّيد املوقف كيف سيصبح مصري البلد 

وهل ينتظر الشعب اىل ما شاء الله حتى تؤلف حكومة
اذا ظّل كل طرف يفرّس الدســتور عىل ذوقه وهواه ومزاجه 

ومصالحه هل سيبقى بلد ليختلفوا عىل تسمية وزرائه
هل ســيبقى اللبنانيون قادرين عىل تحّمل مزاجني متنافرين 

مضادين ال تجمعهم اية معادلة كيميائية
هل يستطيع الشــعب ان يصرب بعد عىل نهجني مختلفني ان 

ينتظر التقاء خطني متباعدين
: »نقيضان ال يصنعا يف امة:  أمل يقل الصحايف جورج نقا

.»Deux bnegations ne font presence ration«
ن مل يكن مجلس النواب الطبيب االقوى  هذا مرض رسطاين ف

واالفعل ليتمكّن من اقتالعه سينتهي لبنان.
واخريا،

نناشــد وطنيتكم ومســؤوليتكم امــام اللــه والتاري ان 
تضعوا حــدا لهذه املهزلــة او باالحــرى لهذه املأســاة، لقد 
ســخرت منااالمم،واصبحنا نخجل من انفســنا نســتحي من 
ان يتدخال يف  الــداين  للقا و  تاريخناوواقعنا،وســمحنا 
شؤوننا والشجون ونقول آسفني حرام والف حرام عىل اللبناين 
الذيك النشــيط، املبدع، املثقف الذي عّمــر كل ما نراه يف لبنان 
اليوم، يف فرتة مل تتجاوز االربعني سنة رغم الحروب والكوارث 
والويالت واالزمات التي عاشها طوال هذه املدة التي كانت تشّد 

اىل الوراء
اقدموا يا دولة الرئيس عىل هذه الخطوة الجريئة لعلها تكون 
ثابة اليك يف املعالجات الطبية القدمية: »آخرة الطب اليك«،

واعملوا بحنكتكــم وعلمكم وحكمتكــم وضمريكم النقاذ 
الوطن.

»اللبنانية«: فـــــي  الصحة  متعاقـــــدو 
ـــــــــراب  مــــــســــــتــــــمــــــرون بـــــــــاال

أوضح عدد من االساتذة املتعاقدين بالساعة يف كلية الصحة 
الفرع األول، أســباب رفضهم البيان األخــري الصادر عن »لجنة 
األساتذة املتعاقدين بالســاعة« يف 14 الحايل، وقالوا يف بيان: 
»إضطلعت هذه اللجنة بجهود مشــكورة منذ ســنوات، ورغم 
األهواء الحزبية لكثري من أعضائها، لدرجة شــيوع تســميتها 
بلجنة األحزاب، كنا نعول عىل التزام أعضائها بأساسيات العمل 
النقايب، وعىل متثيلها الحقيقي ملن تزعم متثيله. لألسف، إتضح 
أمامنا يف األيام األخرية ضعف ما كنا نعول عليه، ومل يكن بيانها 

األخري إال النقطة التي أفاضت الكأس«.
أضــاف: »مل يلتزم بعض أعضاء اللجنــة بنتائ التصويت 
والجمعيات العمومية، بل عادوا إىل حصص تدريســهم يف 
اب، وكان من املنطقي أن يلتزموا بنتيجة  خرق موهن لــال
التصويت ولو خالفت أهواءهم وإال فاإلســتقالة من اللجنة. 
وقد ســاهم بعض أعضاء اللجنة عــن قصد أو عن غري قصد 
شــاعة أجواء من الســلبية، وتثبيط العزائــم، أولها خرق  ب
اب وتوهينــه بالحديث عن تناقص  بعضهم اإللتــزام باإل
أعــداد امللتزمني، والرتوي لوعود لطاملا ســمعناها عىل أنها 
اب وكأن شــيئا حقيقيا تحقق،  الحل للخروج من مأزق اإل
اب،  ثم تضافــرت الظــروف لتناقص عدد امللتزمــني باإل
ونظمت اللجنة مشــكورة اإلســتبيان األخــري، وكنا لنلتزم 
بنتيجته أيا كانت إميانا بصوابية العمل الجامعي الشــفاف. 
وختم البيــان: »لذلك بعدما انقلبت هــذه اللجنة عىل نتيجة 
التصويت، وخرقت أساســيات العمل النقايب وأبسط معايري 
الدميوقراطية، ولألســباب الواردة أعاله، نعلن نحن األساتذة 
املتعاقديــن يف كلية الصحة الفــرع األول أن هذه اللجنة ال 
متثلنا إحرتاما ألنفســنا وحفاظا عىل كرامتنا التي فرط بها 
زمالء لنا بخذالنهم وتقاعســهم، كام نؤكد أننا مســتمرون 
اب ونعمل عىل إنشاء لجنة جديدة تحمل هموم املتعاقد  باإل

ومتثله حق متثيل«.

ــاهــر ــ مـــن وكــيــل بــــدري  ــي ــو ت
السبيل  الخــــالء  جــديــد  طــلــب  عـــن 

نفى الوكيل القانوين للمدير العــام للجامرك بدري ضاهر 
املحامي جورج الخوري، جملــة وتفصيال، ما تم تداوله عرب 
وســائل اإلعالم عن أنه »بعد رفض تخليــة ضاهر يف ملف 
تفجري املرفأ، نقل الخوري أن املحقق العديل ســيخي سبيله 

قتضحى التوضيح«. فور تقديم طلب تخلية جديد، ف

توقيف مواطنين اثنين في البقا 
بسبب تهريبهما املازوت والبنزين 

اعلنت قيادة الجيــش - مديرية التوجيه يف 

بيان لها انه: »بتاريــ 16/ 4/ 2021، أوقفت 

وحدة من الجيش يف بلدة حو الســيد عي - 

الهرمــل، مواطنا أثناء محاولتــه تهريب 2000 

ليــرت من مادة املــازوت بواســطة بيك أب يف 

اتجاه األرايض السورية، كام دهمت دورية من 

مديرية املخابرات يف بلدة مجدل عنجر منزل أحد 

املواطنني، حيــث ضبطت حواىل 1090 ليرتا من 

مادة البنزيــن كانت مخزنة ومعدة للتهريب إىل 

املراجع  إىل  واملضبوطات  املوقوف  سلم  سوريا. 

املختصة«.

لبنـــــــــــــــان علـــــــــــــــى موعـــــــــــــــد مـــــــــــــــع موجـــــــــــــــة حـــــــــــــــر!
توقعت دائرة التقديرات يف مصلحــة األرصاد الجوية يف 
املديرية العامة للطريان املدين أن يكــون الطقس اليوم قليل 
الغيوم بســحب مرتفعة، مع ارتفاع ملحو بدرجات الحرارة 
بحيث تتجــاوز معدالتها القصوى بحــدود ال 9 درجات عىل 
الســاحل، تنشط الرياح مع اســتمرار ظهور طبقات خفيفة 
من الغبار يف األجواء مع انخفاض يف نسبة الرطوبة وتكون 

املناطق الجنوبية الداخلية االكرث تأثرا. 
ة االيت: الحال العامــة: كتل هوائية حارة  وجــاء يف الن
قي للمتوســط ابتداء من  وجافة تســيطر عىل الحوض ال
اليوم السبت، تكون محملة بغبار ومرتافقة برياح خامسينية 
تبلغ ذروتها نهار االثنني عىل لبنــان، بحيث تتخطى درجات 
الحرارة معدالتها القصوى لشهر نيسان بحدود الع درجات.

الطقس املتوقــع يف لبنان: اليــوم األحد:  قليــل الغيوم 

بســحب مرتفعة مع ارتفاع ملحو بدرجات الحرارة بحيث 
تتجاوز معدالتها القصوى بحدود ال 9 درجات عىل الســاحل، 
تنشط الرياح مع اســتمرار ظهور طبقات خفيفة من الغبار 
يف األجواء مع انخفاض يف نســبة الرطوبة وتكون املناطق 

الجنوبية الداخلية األكرث تأثرا.
اما اإلثنني: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضايف بدرجات 
الحرارة بحيث تتجاوز معدالتها القصوى بحدود الـ 10 درجات 
عىل الساحل خاصة يف املناطق الجنوبية والداخلية مع ازدياد 
نسبة الغبار يف األجواء ونســبة رطوبة منخفضة. الثالثاء: 
غائم جزئيا مع انخفــاض ملموس يف درجات الحرارة ورياح 
ناشــطة مرتافقة مــع ازدياد يف نســبة الرطوبة واحتامل 
لتســاقط بعض الرذاذ املحي وبدء انحسار الغبار من االجواء 

اللبنانية.



د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
االحد 18 نيسان 2021

ــر ــحــف ــال ال ــ ــم ــ ــ أع ــت ــت ــف مـــرتـــضـــى ي
فــــــــــي راشــــــــــيــــــــــا الــــــفــــــخــــــار ــــــــس االقتصــــــــادي حــــــــول ترشــــــــيد الدعــــــــم: ــــــــة التشــــــــاركية للمجل ــــــــار« تنشــــــــر الورق  »الدي

6 مليــــــــار دوالر الــــــــى 2 مليــــــــار دوالر تخفيــــــــ الدعــــــــم الحالــــــــي مــــــــن 2
الكهرباء لتعرفة  تدريجي  وتصحي  ــة  االدوي على  الدعم  ويبقى  نهائياً  البنزين  رفــع 

ـــان  ـــ ــ ـــر لبن ـــ ــــــي  ملصــ ـــتنز االحتياطــ ـــ ـــد ان اســ ـــ ــــــم بعــ ـــا الدعــ ـــ ــ ــــــي اليق ـــد النهائــ ـــ ـــار املوعــ ـــ ــ ـــر اي ـــ اخــ
عــــــــا علــــــــى نــــــــار حاميــــــــة  ــــــــو الدعــــــــم والبطاقــــــــة التموينيــــــــة و البســــــــتاني :مو

طــــــــون باتجــــــــا رفــــــــع اســــــــعار االشــــــــتراكات  اصحــــــــاب املولــــــــدات يض

جوزف فرح

الكتاب الذي وجهه حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة اىل 
وزيــر املالية يف حكومة ترصيــف االعامل غازي وزين  رأى 
ورة أن تقوم الحكومة رسيعاً، بوضع تصّور واضح  فيــه »
لسياسة الدعم تضع حداً للهدر الحاصل كان محور االجتامعات 
واللقــاءات والتحــرك الرسيع لتدارك رفع الدعم عن الســلع 
واملحروقات الذي حدد يف نهاية شــهر ايار حيث ســيضطر 
سالمة اىل اتخاذ القرار منفردا اذا مل يوضع هذا التصور واهمه 
تأمني البطاقة التموينية، وقد سارع وزين اىل تحويل الكتاب 
اىل مجلــس الوزراء للبت به النه املرجع الصالح لهذا املوضوع 
بعد ان حذر اكرث من مرة من اســتنزاف هذا االحتياطي الذي ال 
يســتفيد منه اللبنانيون خصوصا ان ورقة املجلس االقتصادي 
واالجتامعي حسبت انه يستنزف اكرث من 6مليارات دوالر يف 
الســنة :الكهرباء 900مليون دوالر البنزين 963مليون دوالر 
1 دوالر  1 مليار دوالر ادوية وادوات طبية 105 املــازوت 075
القمــح 135 مليون دوالر مواد اساســية 960 مليون دوالر 

1مليــون دوالر فيكون  نفقات القطــاع العام بالدوالر 000
6مليار دوالر . املجموع 237

وكان محور هذه االجتامعات رئيس لجنة االقتصاد النيابية 
الدكتور فريد البســتاين الــذي عقد اجتامعا لهذه اللجنة التي 
درست الخيارات املطلوبة وزار رئيس املجلس النيايب نبيه بري 
كام ســيزور حاكم مرصف لبنان يف االسبوع املقبل حيث تم 
الرتكيز عىل امكانية املوافقة عىل الورقة التشاركية للمجلس 
االقتصادي واالجتامعي والتي عمل عليها رئيس املجلس شارل 
عربيد وشــارك يف اعدادها خرباء وكتل نيابية واحزاب لبنانية 
وعرضها البستاين مع عربيد ونائبه سعد الدين حميدي صقر 
فطلب الرئيس بري عرضها عىل اللجان النيابية يف ارسع وقت 
ممكن الن االجتامعــات التي عقدت مل تتوصل اىل اي نتيجة 
فكانت هذه الورقة »ح خالص«لكل الذين يبحثون عن حلول 

ملعالجة هدر الدعم الذي مل يكن يستفيد منه اللبنانيون.
ويقول البســتاين ل«الديار«ان ترشيد الدعم واقرار البطاقة 
التموينية قد وضعا عىل نار حافية الن ترشــيد الدعم مرتبط 
بأقــرار البطاقة حيث وعدنا الرئيس بري بترسيع االجتامعات 
عرب »خط عسكري »متهيدا القرارها خالل االسبوعني املقبلني .

ويضيــف البســتاين :بعد رفض ما تــم طرحه من مجلس 
الوزراء حول ترشــيد الدعم تم تقديم ورقة املجلس االقتصادي 
واالجتامعــي التــي نالت موافقتنا وموافقــة الكتل النيابية 
والرئيــس بري وان تكــون البطاقة التموينيــة للمواطنني 
املحتاجــني خصوصا ان الدعم اســتفاد منــه التجار وغري 
اللبنانيني وامليسورين وكيف ميكن استفادة 800الف عائلة من 
دعم البنك الدويل املقدر ب247مليون دوالر وان يتم التعاون بني 
الداتا املوجودة يف التفتيش املركزي الذي قام بجهود من خالل 
عملية التلقيح ملكافحة جائحة الكورونا وداتا وزارة الشــؤون 
االجتامعية ووزارة الدفاع بعد ان تم االتفاق عىل الدفع بالدوالر 

تجنبا لتقلبات سعر رصف اللرية اللبنانية.
واكد البستاين ان محور اجتامعاتنا يتناول كيفية تأمني هذه 
املساعدة لهذه العائالت وان نتوقف بعد فرتة بسبب نفاد االموال 

وهذا ما يؤدي اىل ردة فعل عكسية لدى املواطنني.
واكد البستاين ان الرئيس بري قال ان سالمة ابلغه عدم متكن 
مرصف لبنان من اســتمرار الدعم وانه سيتوقف يف نهاية ايار 
املقبل اذا مل تتم املعالجة وايجاد التصور املطلوب رابطا ترشــيد 
الدعم بأقرار البطاقة التموينية واننا اليوم يف سباق مع الزمن .

بعد تصعيد أصحاب املولّدات الخاصة األخري، ومطالبتهم برفع 

تســعرية الكيلوواط ساعة إىل 1000 لرية لبنانية، معلنني أنّهم 

لن يلتزموا التســعرية الرسمية يف حال مل تصحح، اتّفق تجّمع 

أصحاب املولّدات مع وزارة الطاقة واملياه عىل تكليف لجنة علمية 

تقنية من ثالثة أشــخاص، مهمتها متابعة قضايا التســعرية 

واملازوت ودوالر السوق السوداء، عقدت اجتامعاً مرّة واحدة. 

كان من املقــرر أن يكون اللقاء الثاين أمس، حيث يتم اتخاذ 

قــرارات »مهّمــة« منها التوّصل إىل حــّل تقني يف موضوع 

التســعرية، إال أن »االجتامع تأّجل بســبب طار صّحي، ومن 

املفرتض أن يحدد موعد آخر األســبوع املقبل، لكن مل يُتفق بعد 

عىل تاريخه«، وفق ما كشــف رئيــس تجّمع أصحاب املولّدات 

الخاصة عبدو سعادة لـ »املركزية«.  

وأكّد أن »أجواء االجتامع الســابق كانت إيجابية، وسّجلنا كّل 

مالحظاتنا ومختلف املواضيع الشائكة، إال أن العربة يف التنفيذ 

وكان مــن املتوّقــع يف اجتامع أمس اتّخاذ قــرارات تؤّدي إىل 

حلول، لذا يف اللقاء املقبل يفرز الخيط األبيض من األســود«، 

موضحاً أن »معركتنا عىل تصحيح تســعرية العداد ألنها تصدر 

رسمياً عن وزارة الطاقة. وليس تسعرية »املقطوعة« ألن سعرها 

يحّدد باالتفاق بني صاحب املولّد واملشــرتك، لذا لن تناقشها يف 

االجتامع«. ومتّنى »التوصل إىل تســوية يف التسعرية ال تكون 

عىل حساب املولّدات وال عىل حساب املواطن، من دون أن نن 

أنها ال تلحظ سعر املازوت يف السوق السوداء«. 

ولفت ســعادة إىل »معاناة أصحاب املولّدات من مشــكلة 

تأمني املازوت من الســوق الســوداء يف مختلف املناطق، ألن 

سعر الصفيحة ما بني الـ 35 والـ 40 الف لرية، هذا إن وجدت، 

ويوميــاً أتلّقى اتّصــاالت يقول فيها أصحــاب املولّدات أنهم 

سيبدأون بالتقنني«. 

وأشــار إىل أن »رغم رفع الصوت ومطالبــة الدولة بتأمني 

املازوت بالســعر الرســمي تفادياً للتقنــني، إال أن يبدو وكأننا 

صحلة املواطن«، مضيفاً  نــرص يف الصحراء وال أحد يهتّم 

»ســبق وطرحنا املشكلة هذه عىل مستشار وزير الطاقة خالد 

نخلة املســؤول عن ملف املولّدات، وسنعيد طرحها، لكن نخلة 

أكّد ان وظيفته تقترص عىل ُمراســلة وزارة االقتصاد ويعترب أن 

من صالحياتها واألمن العام مواكبة املوضوع وضبط عمليات 

اء يف السوق السوداء«.  البيع وال

وأردف سعادة »طرحنا أيضاً موضوع دعم قطع الغيار والزيوت 

والفالتر من مرصف لبنان. ولبنان يخرس أكرث من 2 مليار دوالر 

لدعم مؤسسة كهرباء لبنان، فليدعموا املولّدات بفلس األرملة، 

يك نتمكن من من التصليح والصيانة أي االستمرار...«.

يف خضــم الواقع الحايل وتراكــم األزمات املتداخلة 
التــي يعاين منها لبنان، بــادر رئيس املجلس االقتصادي 
واالجتامعــي إىل دعوة مجموعة خــرباء متخصصني 
وممثلني عن املؤسسات الدولية بحضور ومشاركة واسعة 
مــن الوزراء املعنيني، وممثي الكتــل النيابية واألحزاب 
السياســية للبحث عن توافقات حول إعادة توجيه الدعم 
اىل مســتحقيه، وتحويله إىل منطلق لتحقيق سياســة 

اجتامعية مطلوبة.

 األسباب املوجبة 
ينطلــق التوافــق املبنــي عىل نقاشــات عميقة بني 
املشــاركني حول مجموعة األسباب املوجبة التي وضعت 
ورات ضاغطة وخيارات اسهلها عسري،  الجميع أمام 
حتمت اقرتاح إجراءات تتناسب مع الظروف الحالية إلدارة 
االزمة حتى الوصول اىل حد اد من التوافق الســيايس 
يف املستقبل القريب، من خالل عمل حكومي فعال يضع 
خارطة طريق لإلنقاذ املايل والنقدي واملرصيف والتعايف 

، يتم تبنيها ودعمها من  االقتصادي متهيًدا لقيام اقتصاد منت
قبل املجتمع الدويل واملؤسسات الدولية.

يف مســتهل هذه األسباب يربز االنهيار االقتصادي واملايل 
والنقــدي، وتدهور قيمة العملة الوطنيــة، وتال القدرة 
ائية للمواطنني، وضعف قدرة املؤسسات الحكومية عىل  ال
ايجاد شــبكة امان اجتامعي للبنانيني. ومن العوامل الدافعة 
ايضاً فشــل آليــة الدعم الطارئة التي اعتمدت خالل الســنة 
املنرصمة اذ مل تخدم الهدف املنشــود منها يف حامية الفئات 
الفقرية من اللبنانيني اضافة اىل مساهمتها يف ازدياد مضطرد 
يف حجــم التهريب واالحتكار وانقطاع الســلع املدعومة عدا 
عن شــمولها ما ال يجب دعمه من ســلع، والتي أدت اىل كلفة 
باهظة ليس باإلمكان االســتمرار يف متويلها وتحملها. وقد 
اطلع املشاركون عىل الدراسات املوجودة واقرتاحات املشاريع 
التي وضعتها وزاريت االقتصاد والتجارة، والشؤون االجتامعية 
كذلك اوراق عمل تقدم بها عدد من املشــاركني يف جلســات 

الحوارء كام استأنســوا بأراء وتجارب دول اخرى عملت 
عىل اعادة النظر يف سياسات الدعم.

لقــد حكمت الرضورة واملصلحــة الوطنية العليا أن 
يتوافق املشــاركون عىل التحرك الرسيع لوقف النزيف 
النقــدي الذي يصيب املرصف املركزي الذي يقدر متويله 
5 مليــار دوالر باإلضافة اىل متويل بعض  للدعــم بـ 2
عمليــات الخزينة بحوايل 1   مليار دوالر ســنوياً والذي 
وصل اىل حد استخدام االحتياطي االلزامي الذي ال يجوز 
مخالفة قانون النقد والتسليف يف استعامله، وهو يف 
النهاية جــزء من ودائع املواطنني يف املصارف والتي ال 
ميكــن املس بها. وزاد من إلحاح هذه الظروف االختناق 
الكبري الذي أصاب دينامية العمل السيايس واملؤسسايت 
عىل مستوى اإلدارة العليا للدولة، وتعرث املسار السيايس 

القادر عىل إنتاج الحلول.
من هذا املنطلق، كان ال بد أن يقرتح املشــاركون مجموعة 
إجراءات تشــكل الخطوات االوىل يف إعادة النظر يف سياسة 
الدعــم الحايل كمرحلة انتقالية نحو توجيه سياســة الدعم 
ســتحقيه من املواطنني اللبنانيني املقيمني،  الحايل وحرصه 
واالنطالق من ذلك الحقاً نحو برنام متكامل يتضمن سياسة 
اجتامعية قادرة عىل تغطية الثغرات االجتامعية التي يخلفها 
التعرث االقتصادي، باإلضافة اىل خطوات عملية إلعادة عجلة 

النمو االقتصادي.

 االهداف 
تهدف االجراءات املقرتحة اىل:

1 - تصويب الدعم بحيث يســتهدف اللبنانيني االكرث حاجة 
واســتحقاقاً، لحاميتهم يف املرحلة القادمة من السقوط يف 
العوز والفقر الشديد وتعويضهم عن التدهور الرسيع بالقدرة 
ط العيش السائد منذ  ائية، عوضاً عن حامية اســلوب و ال

زمن وتأثرياته عىل العجز يف امليزان التجاري.
 2- تحســني كفاءة الدعم وتخفيض الهدر اىل أد مستوى 

ممكن، ووقف كل اشكال التهريب واالحتكار.
 3- الحفا عىل االحتياطي االلزامي يف املرصف املركزي.

 من املتوقع ان تحقق االجراءات املقرتحة النتائ واملحصالت 
التالية:

- تخفيــض الدعم الحايل من املرصف املركزي املقدر بحوايل 
5مليار دوالر سنوياً اىل حد اقصاه2 مليار دوالر خالل سنة  2

عىل ان يوزع بشكل شهري بسقف 160   مليون دوالر.

- وقف التهريب الذي يستنزف جزءاً مهامً من الدعم من خالل 
ضبط الحدود واعتامد ادوات مالية تجعل اســعار السلع  غري 

جاذبة للتهريب.
من هــذا املنطلق، يقرتح املشــاركون العمل عىل توجهني 

اسرتاتيجيني:
وع رسيعاً بتطبيق عدد من  التوجه االسرتاتيجي االول: ال

اإلجراءات امللحة وملدة 12 شهرا
اوالً: رفع الدعم تدريجياً عن معظم السلع وصوالً اىل الغائه 
ضمــن برنام متكامل لإلنقاذ واالصالح والتعايف وبالتزامن 
ساعدات نقدية مبارشة عرب بطاقة نقدية  مع تفعيل العمل 
مــع االخذ بعني االعتبار زيادة قيمتها بالتوازي مع عملية رفع 

الدعم، عىل الشكل التايل:
1 - البنزين: يعاد تدريجياً تســعري البنزين عىل اساس سعر 
الســوق وعىل مرحلتني، االوىل حســب سعر منصة مرصف 

لبنان، حتى رفعه نهائياً خالل مدة عام.

2- املــازوت: يبقــى الدعم عىل املازوت خــالل العام االول 
مع ابقاء املرونة يف التســعري منعاً للتهريب مع التشديد عىل 
مراقبة الكميات املســتخدمة وحرصها بحجم السوق املحي، 
عــىل أن توضع رسيعاً خطة إللغاء الدعم بعد اســتيعابه يف 

البطاقة النقدية املخصصة لألرس.
3- الغاز: يخفض الدعم تدريجيا عىل مرحلتني، االوىل حسب 
ســعر منصة مرصف لبنان، حتى رفعه نهائياً خالل عام بعد 

استيعابه يف البطاقة النقدية.
4- االدويــة: يبقى الدعم عىل الئحة اساســية من ادوية 
االمراض املزمنة وامللحة )biosimilars( ضمن ســقف محدد 
لية  لإلنفاق ال يتعد 600 مليون دوالر سنوياً، عىل ان تُدرس ا
املعضلة من قبل الوزارات واللجان املختصة واملرصف املركزي.
5- القمح: يبقى دعم القمح عىل ما هو عليه وتشدد الرقابة 

الستخدامه للخبز العريب )قيمته 135 مليون دوالر سنويا(.
6- باقي املواد: الغاء كامل للدعم خالل ثالثة اشهر.

7- الكهرباء: نُصحح تدريجًيا تعرفة الكهرباء والبدء رسيعاً 
بالشطور العليا اىل أن تصل ميزانية مؤسسة كهرباء لبنان اىل 
توازن مايل آخذة باالعتبار قوة العدادات واالستهالك، وتراعى 
الطبقات الفقرية ومحدودي الدخل وكذلك الخصوصية الحالية 
للقطــاع الصناعي. عىل ان يرتافق هذا االجراء مع العمل عىل 
ترشــيد انتاج الكهرباء ومع تأمني حد اد من التغذية ووقف 
الهــدر غري التقني وفق برنام زمني ملزم لوقف الهدر التقني 

يتم تنفيذه يف مدة وجيزة.

يوضع يف الســنة االوىل سقف قيمته 750مليار لرية 
ملساهمة الخزينة لدعم مؤسسة كهرباء لبنان.

باإلضافة اىل:
8- العمــل عىل تخفيض نفقات القطاع العام بالدوالر 

اىل ما دون الـ 700 مليون دوالر خالل العام القادم.
ثانيــاً: تحويل سياســة الدعم الحاليــة نحو تقديم 
مســاعدات نقدية مبارشة متاشــياً مع اجراءات الرفع 

التدريجي للدعم:
1 - يشمل الدعم النقدي املبارش اإلرس اللبنانية املقيمة 
فعلياً عىل االرايض اللبنانية، عدا املســتثناة وفقا ملعايري 
اقتصادية واجتامعية تحايك افضل املامرســات يف هذا 

الحقل، او االرس التي مل تبد رغبتها باالستفادة.
 2- توضع البطاقة النقدية حيز التنفيذ يف مدة اقصاها 

30 حزيران 2021.
 3- يجري الدفع عرب بطاقات مرمزة بشكل شهري عىل 
ان يكون الدفــع ملرحلة انتقالية بالدوالر النقدي حفاظاً 
ائية وبســبب التغيري الرسيع يف سعر الرصف  عىل القوة ال
أكان صعوداً ام نزوالً مام يسمح ويشجع عرض الدوالر النقدي 
يف الســوق، ويف الوقت عينه ال يزيد ذلك من الكتلة النقدية. 
تُحــدد املرحلة االنتقالية مع املــرصف املركزي عىل ان يصبح 
الدفع الحقاً باللرية اللبنانية حســب سعر الرصف يف السوق 

املوازي.
 4- تُحدد قيمة املساعدة النقدية بناء عىل معايري منبثقة من 
دراســة »الحاجات االساسية« لالرس، من الغذاء وغري الغذاء، 
وتحتسب عىل اساس 25 دوالرا يف الشهر للبالغني و 15 دوالرا 
يف الشــهر لألطفال القارصين بسقف ال يتعد الـ 100 دوالر 
لالرسة الواحدة، عىل ان يتم تعديل قيمة هذه املساعدات متاشياً 

مع الرفع الكي للدعم، وذلك وفقاً للحاجات واالمكانيات.
5-  عب عىل ان تسعى الحكومة اللبنانية اىل جذب التمويل 
للمســاعدات النقدية من املرسســات الدولية والدول املانحة 

 بالتعاون مع مرصف لبنان لتأمني متويل اضايف.

 التوجه االسرتاتيجي الثاين: تنفيذ 
إجراءات تكميلية رسيعة ترتافق مع بدء 

العمل عىل الرفع التدريجي للدعم 

1 - العمل عىل دم برام املساعدات النقدية املبارشة 
ضمن برنام حكومي موحد يطلق عليه: مثالً »برنام 
التكافل  االجتامعي«، الذي سيســتهدف االرس الفقرية 
من ناحية توحيد معايري االســتفادة، واطالق الســجل 
االجتامعي لتوحيد الئحة اســامء املســتفيدين، وكذلك 
الحساب االئتامين املوحد وطرق ادارة ومتابعة الربنام 
وع دعم  وطرق تقديم الشــكاوى. عىل ان يشــكل م
شــبكات االمان االجتامعي املمول من خالل قرض من 

. البنك الدويل نقطة انطالق هذا الربنام
وع بتصحيــح بدل النقل اليومي يف مؤسســات  2- الــ

ا يتناسب مع إجراءات رفع الدعم. االعامل 
3- الحث عىل التصحيح التدريجي للحد االد لألجور ضمن 
تفاهــامت مرنة بني اصحاب العمــل والعامل، مع احتامل ان 
يكون ارشادياً )indicative( لفرتة انتقالية، اخذاً بعني االعتبار 

حجم التضخم.
4- وضع اجراءات مرحلية لدعم وسائل النقل العمومي من 
تاك وفانات بالتزامن مع الرفع التدريجي للدعم عن البنزين.

5- اقرار اسرتاتيجية الحامية االجتامعية.
6 -  اإلرساع يف إقرار قانون عرصي وحديث للمنافسة.

 7- تشــجيع ومساعدة املؤسســات الصغرية واملتوسطة 
املنتجة التي تســاهم يف خفــض البطالة وتامني فرص عمل 

للمواطنني اللبنانيني وتفعيل الدورة االقتصادية.
 8- العمل عىل تفعيل االنتاج املحي ملســاهمته يف خفض 
امليــزان التجاري وميــزان املدفوعات عرب زيــادة الصادرات 

واستبدال الواردات باإلنتاج املحي.
 9- اصالح قطــاع الطاقة واعادة هيكلته وتطبيق القوانني 

املرعية االجراء .
تشكل الورقة جملة من املقرتحات واالجراءات والتوصيات 
التي تســاهم يف توجيه الدعم اىل مســتحقيه، وتؤكد عىل 
اهمية  التفاهم مع صنــدوق النقد الدويل واملنظامت الدولية 
بناء عىل برنام حكومي متكامل لإلنقاذ واالصالح والتعايف، 
وتنفيذ االصالحات املطلوبة بحيث تصبح اسرتاتيجية الحامية 

. االجتامعية جزءاً ال يتجزا من الربنام

ــل وفــــــــدا ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ دبــــــــوســــــــي اسـ
ــة ــ ــي ــ ــدول ــ ــة اإلنــــــقــــــا ال ــنـ ــجـ مـــــن لـ

دهم مستودعات مواد غذائية ومالحم

ل الحفر مرت يفتت اع

نقا دبويس مع لجنة ا

ة الل املدا اد  ت مدير عام ا

افتتح وزير الزراعة عباس مرت وبلدية راشــيا الفخار، 

اعامل الحفر يف بحرية حام صنوبر راشيا الفخار.

وأشــاد النائب قاسم هاشم بهذه الخطوة التي تعزز صمود 

اهل الجنوب، وشــدد عــىل تغايض بعض السياســيني عن 

مواقفهم يك تشــكل الحكومة. واكد وزير الزراعة عىل دعم 

متل هذه املشاريع الزراعية التي تُعّد حيوية الهل القرى، ودعم 

وع االخرض. املزارعني الصغار من م

 استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف طرابلس 
والشامل توفيق دبويس، يف حضور مديرة الغرفة ليندا سلطان، 
وفدا من لجنة اإلنقاذ الدولية، ضم كال من املستشــار لدى بنك 
التنمية األملاين الداعم ملشاريع لجنة اإلنقاذ الدولية IRC ليونارد 
دلوباتز، منسق االنتعا االقتصادي والتنمية يف لجنة االنقاذ 
الدولية نعيم فريوات، واملسؤولة األوىل يف لجنة االنقاذ الدولية 

عن تطوير سبل العيش يف طرابلس سليمى األيي.
وأثنى دبويس عىل »الدور اإلنساين واالجتامعي الذي تقوم 
به لجنة اإلنقاذ الدولية IRC، وما تنجزه تجاه قضايا النزاعات 
ق األوســط وبشكل خاص  والكوارث يف مجتمعات بلدان ال
يف لبنان«. وقال: »نتقاســم مع هذه الهيئة األوروبية الدولية 
النظرة اىل صعوبة الظروف االقتصادية واالجتامعية التي مير 
بها املجتمع اللبناين يف املرحلة الراهنة، وهي من األسباب التي 
توجب علينا االلتفات اىل إطالق أوســع املشاريع االستثامرية 
يف لبنان من طرابلس الكربى التي تشــكل مدماكا أساسيا يف 
تطويــر حياتنا االقتصادية واالجتامعية اللبنانية، كام نتطلع 
اكة والتعاون  من خالل تلك املشــاريع اىل توثيق عالقات ال
ختلف جنسياته وبشكل خاص مع أملانيا  مع املجتمع الدويل 

الصديقة واملجموعة األوروبية«.

 دلوباتز 
ختلف املشــاريع  وأعرب املستشــار دلوباتز عن إعجابه 
االســتثامرية، مثنيــا عىل جهــود دبويس، والفتــا اىل أن 
ية اســرتاتيجية بعيدة النظر  »هذه املشــاريع تنطوي عىل ر
وتنــدرج يف إطار العمــل عىل النهــوض باملجتمع اللبناين 
وتحســني ســبل العيش فيه، وهذا ينســجم مع ما تقوم به 
لجنة اإلنقاذ الدولية ملســاعدة األشــخاص الذين يعيشــون 
أوضاعا حياتية ومعيشــية صعبة بســبب الرصاع واملرض، 
 وبالتايل العمل عىل اســتعادة الســيطرة عىل مستقبلهم«.

وأكد أن »اللجنة تتعاطى بذلك مع أســوأ األزمات اإلنسانية يف 
العامل، مام يســاعد عىل توفري الربام الهادفة عىل مستوى 
الصحة والســالمة والتعليم والرفاه االقتصادي وتعزيز قوة 
النهوض لدى األشخاص الذين دمرتهم الرصاعات والكوارث«.

جــال املدير العام لوزارة اإلقتصــاد محمد أبو حيدر، يرافقه 
رئيس مصلحة اإلقتصاد يف الجنوب عي شــكرون ومراقبون 
مــن الوزارة ودورية من مكتب أمن الدولة باإلضافة اىل رئيس 
إتحاد بلديات صور حسن دبوق ونقيب القصابني طالل خرضا، 
عىل عدد من التعاونيات واإلستهالكيات يف مدينة صور، حيث 
تفقد العديد منها وخصوصا موضوع اإلسعار والسلع املدعومة، 
حيث اختتمها بزيارة مسل املدينة الذي أعيد العمل به منذ يومني 

تقريبا، بفضل جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ورحب دبوق بأبو حيدر والوفد املرافق، وقال: »إن الزيارة أكرث 
من رمزية حيث شــملت التدقيق يف األسعار عىل طول املحال 
والتعاونيات التي شــملتها الجولة التفقدية، والتي من شأنها 
حامية املســتهلك وإيصال الحق اىل أصحابه وأن تصل الســلع 

املدعومة إىل من يستحقها«.
وختم دبــوق: »االمور تتطلب قرارا ومتابعة، وهذا ما حصل 
بخصوص مسل صور الذي أعيد العمل به بفضل متابعة حثيثة 
من الرئيس نبيه بري«. ولفت أبو حيدر إىل أن »جولته اليوم تأيت 
ضمن الواجب يف ظل العدد القليل ملراقبي حامية املستهلك حيث 
املواكبــة من البلديات والقوى األمنية لنكون يف خدمة الناس 

خصوصا يف ظل الوضع اإلقتصادي املرتدي«.
واذ شكر األجهزة األمنية ملواكبتها الجوالت التفقدية، أمل يف 
أن »ننتهــي يف أقــرب فرصة وننتقل اىل دعم املواطن بدل دعم 

السلع يك ال نستنفد ال نحن وال األجهزة األمنية وال البلديات«.
وختم ابو حيدر مشــريا اىل أنه »الحظ خالل جولته إرتفاعا 
ألسعار الخضار، حيث تم تسطري محرض ضبط بهذا الخصوص«، 
وضوع اللحوم ومراقبة املصدر واملستورد ومن  مؤكدا »اإللتزام 

يزود امللحمة به«.



دولــــــــــــــــــيــــــــــــــــــات
األحد  18  نيسان 2021

ــات أمــنــيــة  ــا عـــالقـ ــن ــدي ــان: ل ــبـــرهـ الـ
واشــــنطن وثيقة مع  واســــتخباراتية 

ــر تــشــارلــز ــيـ ــد يـــعـــزي األمـ ــ ــن زايـ بـ

أكد رئيس مجلس السيادة يف الســودان، الفريق أول ركن 
عبد الفتاح الربهان أن لدى بالده »عالقات أمنية وثيقة« مع 

الواليات املتحدة.
وأشار الربهان إىل أن عالقات السودان مع الواليات املتحدة 
األمريكية »تسري بشكل وثيق أمنيا واستخباراتيا«، مؤكدا أن 
اإلدارة األمريكية الجديدة مل تغري سياســة اإلدارة الســابقة 

بشأن السودان.
وأكد بدء جني مثار إزالة اســم الســودان مــن الالئحة 

األمريكية »للدول الراعية لإلرهاب«.
وأَضاف أنه ســيزور واشــنطن عندما تكون هناك ظروف 

مواتية لذلك.
ة الدول  يذكر أن الواليات املتحدة حذفت الســودان من قا
»الراعية لإلرهاب« يف أكتوبر املايض، وذلك بعد 27 عاما من 

ة بتهمة دعم تنظيم »القاعدة«. إدراجه عىل تلك القا

قّدم ويل عهد أبوظبي الشي محمد بن زايد آل نهيان، خالل 
اتصال هاتفي، خالص تعازيه ومواســاته إىل األمري تشارلز، 

ويل عهد اململكة املتحدة، يف وفاة األمري فيليب دوق إدنربة.
ونقل بن زايد لألمري تشارلز، تعازي رئيس اإلمارات خليفة 
بن زايد آل نهيان، إىل امللكة إليزابيث الثانية »يف هذا املصاب 

األليم«، متمنيا لها دوام الصحة والعافية.
من جانبه، عرب األمري تشارلز عن شكره وتقديره إىل محمد 
بن زايد، لتعزيته »وما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه والعائلة 

امللكية«.

لى األسد رسالة من روحاني 
بعث الرئيس اإليراين، حســن روحاين، امس، برقية تهنئة 
إىل نظريه السوري، بشار األسد، هنأه فيها والشعب السوري 

ناسبة العيد الوطني يف سوريا »عيد الجالء«.
و أعرب الرئيس اإليراين يف برقيته عن أمله بتعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدین يف شتى املجاالت، واتخاذ خطوات قيمة 
إلحالل السالم واالستقرار يف املنطقة، وإقامة تعاون إقليمي 

من خالل توظيف كافة اإلمكانيات املتوفرة لدى البلدين.
ومتنى روحاين الصحة والتوفيق للرئيس بشــار األســد، 

والتقدم والنجاح للشعب السوري.
ويحيي السوريون اليوم السبت الذكرى الخامسة والسبعني 

لجالء املستعمر الفرن من وطنهم.

ــوى إلســـرائـــيـــل ــتـ ــسـ الـــــســـــودان يــنــفــي زيـــــــارة وفـــــد رفـــيـــع املـ
نفى الســودان تقارير أفادت بأنه سريسل أول وفد له إىل 
إرسائيل بعد شــهور من إعالن اتفاق إلقامة عالقات ثنائية، 

وقال مسؤوالن سودانيان إن الخرطوم ألغت الزيارة.
وقالــت مصــادر إن وفــدا ســودانيا يضم مســؤولني 

من األمن واملخابرات سيزور إرسائيل األسبوع املقبل.
ووافق الســودان عىل اتخــاذ خطوات نحو الســالم مع 
إرسائيل العام املايض يف اتفاق توســطت فيه إدارة الرئيس 
الوزراء  ترامب. وصــوت مجلس  الســابق دونالد  األمرييك 
السوداين هذا الشــهر باملوافقة عىل إلغاء قانون يعود لعام 

قاطعة إرسائيل. 1958 كان يق 
وقال مسؤوالن ســودانيان لرويرتز إن السودان قبل دعوة 
لزيارة إرسائيل لكــن الخطط تغريت فيام بعــد. ومل يقدما 

تفسريا لهذا التغيري.
وأفادت وكالة األنباء الســودانية نقال عن جهاز املخابرات 
العامة بعدم »صحة األخبار املتداولة يف بعض وسائل اإلعالم 

ووســائط التواصل االجتامعي حول زيــارة وفد أمني لدولة 

إرسائيل ونفى صدور توجيهات بذلك«. كام نفى مجلس الدفاع 

واألمن السوداين ذلك أيضا

لـــــــــــــــى الرئيـــــــــــــــس الســـــــــــــــوري برقيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ســـــــــــــــلطان عمـــــــــــــــان 
بن  بعث ســلطان عامن هيثم 
طارق برقية اىل الرييس السوري 
بشار االسد هنا فيها بعيد الجالء 
الذي تحيي سوريا ذكراه الخامسة 

والسبعني.
وقالت وكالــة األنباء العامنية 
صادق  »عن  أعرب  الســلطان  إن 
التمنيــات  وأطيــب  التهــاين 
الصحة  وفور  لألسد  ومتنياته 
والســعادة داعياً املوىل جل وعال 
أن يحقق للشعب السوري الشقيق 
االســتقرار  نحو  تطلعاته  كافة 

والتقدم واالزدهار«.
أول  أن سلطنة عامن هي  يذكر 
دولــة عربية وخليجيــة أعادت 
يف  وذلك  دمشــق،  إىل  سفريها 
الرابع مــن أكتوبر املايض، بعدما 
كانت خفضت متثيلها يف سوريا 
عام 2012 إثر األزمة التي اندلعت 

يف البالد.
كام كانــت أول زيــارة لوزير 
منذ  املقــداد  فيصل  الخارجيــة 
إىل  دولــة عربية،  إىل  تعيينــه 

سلطنة عامن الشهر املايض.

ــــطينية ــ ــ ــ ــ ــ ــات الفلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء االنتخابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رجـ ــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنطن ال تمانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واشـ
أمــرييك  أفــاد مصــدر 
لصحيفة »القدس املقدسية«، 
ال  االمريكيــة  اإلدارة  بــأن 
االنتخابات  إرجاء  يف  متانع 
يعيــة الفلســطينية،  الت
الفلســطينيون  اختار  اذا ما 

ة. موعدا أكرث مال
نقال  الصحيفة  وأشــارت 
عن املصــدر إىل أن الواليات 
يجابية إىل  املتحدة تنظــر ب
يف  الفلسطينيني  مشــاركة 
النتخاب  السياسية  العملية 
الفتة  وقياداتهم،  ممثليهــم 
تعــي  واشــنطن  أن  إىل 
تواجــه  التــي  التحديــات 
الفلسطينيني، وهي تعقيدات 
الضفة  يف  السيايس  املشهد 

الغربية وقطاع غزة، وأزمة جائحة كورونا، واملأزق االقتصادي 
.

ويف إطار اإلجابة عىل ســؤال الصحيفة حول ما إذا كانت 
هناك اتصاالت بني إدارة بايدن والقيادة الفلســطينية يف رام 
الله بشــأن إرجاء االنتخابات، أكد املصدر أن البيت األبيض ال 

يزال صامتا بهذا الخصوص، ألن هذا شــأن فلسطيني، مبينا 

أن هنــاك اتصاالت أمريكية فلســطينية عىل مســتوى فرق 

العمل، تتناول مجموعة من القضايا، منها تقديم الدعم املايل 

بني  العالقات  وإعــادة  »األونروا«،  واالقتصادي ومســاعدة 

الجانبني.

فصائل فلســـــطينية: قضية األســـــرى ســـــتبقى علـــــى رأس األولويات
أعلنت حركــة حامس أن 
»أكرث من 4450 أسرياً ال زالوا 
املعاناة يف سجون  يعيشون 
 140 بينهم  املختلفة،  املحتل 
أســرية، و440  طفالً، و37 
أسرياً  و541  إدارياً،  أســرياً 
املؤبد،  بالسجن  محكومون 
وأكرث من 700 أسري مريض 
وجرعات  الم  ا تهاجمهــم 

اإلهامل الطبي«.
لهــا  بيــان  ويف 
يف ذكــرى يــوم األســري 
أن  أكّدت  الفلسطيني  امس، 
وال  »كانت  األرسى  قضيــة 
تزال أوىل أولوياتنا«، وحملّت 
الصهيوين  »العــدو  الحركة 
عن  الكاملــة  املســؤولية 
ــه املمنهجــة ضــد  جرا

األرسى«، مشرية إىل »أّن تلك الجرائم املستهدفة لحياة األرسى 
وكرامتهم هي سياســة رســمية وبتوجيهات مبارشة من 

حكومة االحتالل«.
حــامس رأت أن »اعتقال واســتدعاء االحتالل ملرشــحي 
ة »القدس موعدنا«  يعي وال سيام قا انتخابات املجلس الت
هو تدّخل ســافر يف الشأن الفلســطيني الداخي، ومحاولة 
تشكيل حجر عرثة أمام العملية االنتخابية بقصد التأثري عليها 

ومنع إجرائها«.

 »الجهاد اإلسالمي« 

من جهتهــا، أصدرت حركة الجهاد اإلســالمي كذلك بياناً 
ناسبة يوم األســري الفلســطيني، وأكدت فيه أن »تحرير 

األرسى واجب ديني ووطني، ال تسقطه كل املؤامرات«.
وأكّــدت أن »معركة التحرير مســتمرة ومتواصلة رغم كل 
العذابات والتضحيات التي يدفعها شعبنا ويف مقدمته األرسى 

األبطال«.
وشدد بيان الحركة كذلك عىل أن »قضية األرسى هي قضية 

إجامع وطني، وستبقى عىل رأس أولويات العمل املقاوم«.
الفلســطيني يف 17  الفلســطينيون يوم األسري  ويُحيي 

نيسان من كل عام.
وقد اعتمد هذا اليوم من قبل املجلس الوطني الفلســطيني 
عام 1974، باعتباره يوماً وطنياً من أجل حرية األرسى ونرصة 

قضيتهم العادلة.

 »الشعبية« 

الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطني دعت إىل اتخاذ »كل 
اإلجراءات املناســبة لرعايــة ذوي األرسى وأبنائهم وضامن 
ا يستوجب  ختلف األشكال،  حقوقهم وتعزيز صمودهم 

بشكل عاجل سن قانون يحمي حقوقهم«.
ورة االســتجابة لنداء الحركة األسرية،  كام أكدت عىل »
برضورة توظيف كل طاقاتنا وجهودنا وعملنا يف إطار إنجاز 
إعادة بناء مؤسســاتنا الوطنيــة ويف املقدمة منها منظمة 
التحرير عىل أساس اسرتاتيجية وطنية مقاومة، وما يتطلبه 

ذلك من نجاح إجراء االنتخابات«.

 »الدميوقراطية« 

وأصدرت الجبهــة الدميوقاطية لتحرير فلســطني، بياناً 
قالت فيه إن »أرسانا يف ســجون إرسائيل هم الخط األول يف 
االشتباك اليومي مع ســلطات االحتالل، وهم العنوان الكبري 
التمســك بحقوقه  لصالبة شــعبنا وعنفوانه، وثباته عىل 

وعة أياً كانت التضحيات«. الوطنية امل
وقالت الجبهة: »إنه مل يعد مقبوالً، ال سياسياً، وال قانونياً، 
الف من أبناء  وال أخالقياً، أن يقبع يف ســجون االحتــالل ا
شعبنا األرسى، نســاء وأطفاالً وشــيوخاً، م عىل أرس 
بعضهم واعتقالهم ما يزيد عىل 4 عقود من الزمان، يف الوقت 
الذي مازالت فيه الســلطة الفلســطينية تلتزم استحقاقات 

اتفاق أوسلو يف التنسيق األمني مع سلطات االحتالل«.

اســـــــــــــــتهدا قاعـــــــــــــــدة امللـــــــــــــــ خالـــــــــــــــد بالســـــــــــــــعودية
وتعـــــــــــــــز مـــــــــــــــأرب  فـــــــــــــــي  محتدمـــــــــــــــة  معـــــــــــــــار 

ـــــــــــــــ هـــــــــــــــد دوريـــــــــــــــة حاملتـــــــــــــــي البنتاغـــــــــــــــون يو
ــــــرب ــ ــ ــ ــــر العـــ ــ ــ ــ ــ ــــــي بحـــ ــ ــ ــ ــــية فـــ ــ ــ ــ ــ ــــــة وفرنســـ ــ ــ ــ ــــرات أميركيـــ ــ ــ ــ ــ  طائـــ

ــة الــيــمــن ــاع ــج ــع م ــن ــي: مــجــلــس األمـــــن شـــريـــ فـــي ص ــوثـ ــحـ الـ

تجــددت املواجهات بــني الجيش 
اليمني ومسلحي جامعة الحو يف 
عدة جبهات شامل البالد وغربها، يف 
حني أعلن الحوثيون استهداف قاعدة 

جوية جنوب غريب السعودية.
وقالت مصادر عسكرية إن املعارك 
تركزت يف جبهتي الكسارة واملشجح 
محافظة  غــريب  رصواح  ديرية 

مأرب.
وأضافت املصادر أن الجيش اليمني صد 
هجوما للحوثيني عىل جبهة املشــجح، 

مخلفا خسائر كبرية يف صفوفهم.
طائرات  شــنت  ذلك،  غضون  يف 
غارة  اإلمارايت  الســعودي  التحالف 
اســتهدفت مواقع وآليات للحوثيني 

يف مأرب خالل اليوميني املاضيني.

 جبهة تعز 

ويف تعز الساحلية غربا، متكن الجيش اليمني من السيطرة 
عىل تلة املوشيك وقرية زبيدة غريب املحافظة.

وقالت مصادر عسكرية إن الجيش حقق تقدما يف مديرية 
مقبنة بعد شنه هجوما مباغتا عىل مواقع متركز الحوثيني.

وأضافت أن املواجهات أســفرت عــن مقتل وجرح 35 يف 
صفوف الحوثيني، وإعطاب وإحراق مدرعة تابعة لهم.

مــن جانبها قالت جامعــة الحو إن قواتهــا تصدت ملا 
وصفته بالزحف الواسع يف تعز، الذي أدى إىل مرصع وجرح 

عدد كبري من أفرادها.

 هجوم حو 

يف ســياق متصل، أعلن املتحدث العسكري باسم الحوثيني 

يحيى رسيــع »تنفيذ عملية هجومية بطائرة مســرية عىل 

قاعدة امللك خالد الجوية يف خميس مشــيط« جنوب غريب 

اململكة العربية السعودية.

وأضاف رسيع -يف بيان مقتضب- »نفذ سالح الجو املسري 

عملية هجومية عىل قاعدة امللك خالد الجوية بطائرة مسرية 

نوع قاصف اســتهدفت هدفا عســكريا حساسا«، مؤكدا أن 

اإلصابة اتسمت بالدقة«.

باســم  املتحــدث  قــال 
البنتاغــون، جون كرييب، إن 
إطالق دورية قتالية لحاملتي 
الطائــرات األمريكية »دوايت 
والفرنســية  إيزينهاويــر« 
بحر  يف  ديغــول«  »شــارل 
أي  لتوجيه  العرب ال يهــدف 

رسالة إىل إيران.
وقال كرييب، خالل مؤمتر 
صحفي عقده، ردا عىل سؤال 
حول ما إذا كان ميكن اعتبار 
هذا اإلجراء رسالة إىل إيران: 
»ننفــذ تدريبات مــع قوات 
بحرية مسلحة أجنبية بشكل 

دوري، هذا أمر عادي«.
عملية  ليس  »هذا  وأضاف: 
إىل  خاصة  رســالة  أو  غزو 
هذا  األرجح  عــىل  دولة.  أي 

اإلجراء ميثل رسالة لقواتنا البحرية ولبحارتنا مفادها أننا نأخذ 
عىل محمل الجد التدريبات واالستعداد القتايل، كام ميثل رسالة 
إىل رشكائنا وحلفائنا يف املنطقة تقول إننا نتعامل بجدية مع 

التزاماتنا يف املجال األمني«.
وســبق أن أعلن البنتاغون أن حاملتــي الطائرات األمريكية 
»دوايت إيزينهاوير« والفرنسية »شــارل ديغول« بدأتا يوم 13 

نيسان دورية مشــرتكة يف مياه بحر العرب يف إطار عمليات 

ا يف ذلك يف مجال مكافحة اإلرهاب. قوات التحالف الغريب 

وتأيت هــذه الدورية تزامنا مع محادثات تســتضيفها فيينا 

لبحث ســبل إحياء االتفاق حول الربنام النووي اإليراين، الذي 

انســحبت منه الواليات املتحدة عام 2018، لرتد إيران بخفض 

التزاماتها ضمن الصفقة.

حّمل عضو املجلس الســيايس 
عي  محمد  اليمــن  يف  األعــىل 
األمن  مجلــس  امس،   ، الحــو
التي  املجاعة  مســؤولية  الدويل 

يخشاها يف اليمن.
وقال الحــو يف تغريدة عرب 
»تويــرت« إن التحالف الســعودي 
ومجلس األمن يحملون مسؤولية 
أن اليمنيــني  املجاعــة، مؤكــداً 
السياســية«  »املناورات  يرفضون 
ولــن يقبلــوا »باملســاومة عىل 

الرتتيبات اإلنسانية«.
ومنــذ يومني قــال الحو إن 
اليمن  اىل  األممي  املبعوث  موقف 
األمن  يف مجلس  غريفيث  مارتن 
عن اســتمرار جرمية  الدويل ي

الحصار عىل بالده.
وأكد الحو أن إحاطة غريفيث 

علقت تلبية الحاجات اإلنســانية من جراء جرمية الحصار عىل 
الحل السيايس الذي رفضه تحالف العدوان.

وكان  مجلس األمــن الدويل  قد دان التصعيد العســكري يف 
محافظة مأرب، وأعــرب عن إدانته لهجامت القوات املســلحة 
عالن السعودية إلنهاء الرصاع  اليمنية ضد  السعودية ، مرحباً »ب

يف اليمن والتوصل إىل حل سيايس شامل«.
وقال املبعوث األممي إىل اليمــن مارتن غريفيث، إن »الطريق 

إلنهاء الحرب معلوم«، وهو يتمثل باملوافقة عىل الخطة األممية 

والتي تضمنت »وقفاً شامالً إلطالق النار، وفتح الطرق الرئيسية 

بني الشامل والجنوب، وفتح مطار صنعاء أمام الرحالت الدولية 

واملحلية«.

وأكد عضو املجلس الســيايس األعىل يف اليمن أن ما صدر عن 

مجلس األمن يوضح »انعدام املعايري والتوجه الصادق الذي عاشه 

ويعيشه املجلس باستمرار«، واصفاً أداءه بالـ«مرتهل«.



مدينة  شــوارع  شــهدت 
شــيكاغو تظاهــرات منددة 
رفع  وقــد  طة.  ال بعنــف 
تطالب  الفتــات  املتظاهرون 
بوقــف العنف الــذي يتعّرض 
لــه األمريكيــون األفارقــة 

واملهاجرون.
بعد  التظاهرات  واندلعــت 
ن مشــاهد ملقتــل فتى مل 
ة  الثالث ع يتجاوز عمــره 
قبل  من  مالحقته  خالل  عاماً 
طة، وحينام انصاع الفتى  ال
تّم  بالتوقف  طة  ال لنداءات 

اطالق النار عليه.
ويظهــر الفيديــو الذي تّم 
وهو  الضابط  شخصية  ه  ن
يــرص »ألقــه«، قبل إطالق 
النــار عــىل آدم توليدو مرة 
واحــدة يف صدره يف 29 آذار 

املايض.
وال يبــدو أن الصبــي كان 

يحمل ســالحاً يف الوقت الذي تّم إطالق النار عليه خالله، 
طة وهم يكتشــفون مسدساً  لكن الفيديو يظهر رجال ال

بالقرب من املكان الذي سقط فيه.
وقبل وقت قصري من ن الفيديو، عقدت عمدة شيكاغو، 
لــوري اليتفوت، مؤمتراً صحفياً، وصفت فيه اللقطات بأنها 
»مؤملة«. وقالت »ببســاطة، لقد خذلنا آدم .. وال يســعنا أن 

نخذل شاباً آخر يف مدينتنا«.
وحثت العمــدة اليتفوت الجمهور عىل التزام الهدوء حتى 
يتمكــن املجلس من اســتكامل تحقيق، كام ناشــدت عائلة 

التزام الهدوء. توليدو 

وقال رئيــس بلدية املدينة »نحن نعيش يف مدينة أصيبت 

طة وسوء سلوكها  بصدمة بسبب تاري طويل من عنف ال

لك املعلومات الكافية لنكون القايض  .. لذا، يف حني أننا ال 

وهيئة املحلفني يف هذا الوضع بالذات، فمن املفهوم بالتأكيد 

أسباب شعور الكثري من سكاننا بأن كل موجة الغضب واألمل 

للغاية«. مألوفة 

وهذه ليست املرة األوىل التي تتعرض فيها مدينة شيكاغو، 

طة يف البالد. وباقــي الواليات األمريكية لعنف ال

9
دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

االحد 18 نيسان 2021

يــــــــــــــــــــران تــــــــرفــــــــع تـــــخـــــصـــــيـــــب الــــــــيــــــــورانــــــــيــــــــوم
ــا ــفـ لــــى االتـ ــار أمـــيـــركـــي لـــلـــعـــودة  ــ ــس ــ ســـرائـــيـــلـــي وت قــلــق 

تــرضب إيران مــن حيثام 
التي  نطنز  فمنشــأة  بت،  ُ
قيل إنها توقفت عن التخصيب 
بعــد العمــل التخريبي الذي 
عمليات  تواصل  اســتهدفها، 
املخصب  اليورانيــوم  إنتــاج 
ولكن هــذه املرة بطاقة ثالثة 
أضعاف ما كانت عليه سابقاً.

لإلعــالن  األول  الصــدى 
يورانيوم  إنتــاج  عن  اإليراين 
مخصب بنســبة 60 تردد يف 
»إرسائيل«، فهناك النقاشــات 
تعــرب عــن قلق كبــري تجاه 
الرسعة لدى العلامء اإليرانيني 
يف الوصول إىل نسب تخصيب 
عالية، ما يعني اختصار الزمن 
بحســب  نووية  قنبلة  إلنتاج 

االرسائيليني.
وتعيش »إرسائيــل« رصاعات سياســية داخلية صعبة، 
وتشــهد سجاالت حادة حول استغالل نتنياهو امللف اإليراين 
لحســابات داخلية وشــخصية، فوجدت نفسها يف معضلة 
اسرتاتيجية، فكل محاوالتها لرضب الربنام النووي اإليراين 

باءت بالفشل.
يضاف إىل ذلك، تحذيــرات جدية من داخل »إرسائيل« من 
خطورة املغامرة بحرب الســفن والناقالت البحرية مع إيران، 
حيث يؤكد الخرباء العسكريون اإلرسائيليون أنها حرب خطرة 

وشبه خارسة لـ»إرسائيل«.
األصــداء ترددت أيضاً يف واشــنطن، فالصحف األمريكية 
تتحــدث عــن إطار جديد للتفاوض قد تلجــأ إليه إيران ليس 
عنوانــه االتفاق القديم بل النســب العاليــة للتخصيب التي 
وصلــت إليهــا. وإن كان اإلعالم األمرييك غــري متأكد من 
الخيارات اإليرانية إال أنه كان عىل ثقة بأن إدارة بايدن راغبة 

بالعودة لالتفاق معها.
وتساءلت صحيفة »وول سرتيت جورنال« إن كان استهداف 
 ، ســتوى 60 نطنز حافزاً إليران لالنطالق يف التخصيب 
وإن كان مــع إعالنها قرار برتكيب ألف جهاز طرد مركزي من 
الجيل األول قريباً، فهل انتقلت طهران إىل التفاوض عىل هذه 

املرحلــة من التخصيب وليس عىل الربنام النووي
الصحيفة لفتت إىل أن كشــف إيــران عن إنتاجها كميات 
صغــرية من معــدن اليورانيوم الذي يســتخدم يف تصنيع 
األســلحة النووية يشري إىل عزمها إبقاء خياراتها مفتوحة 

وجعل وقف اإلنتاج كورقة مساومة.
ويبــدو الرئيس األمرييك جو بايدن عازماً عىل اســتعادة 
االتفــاق النووي مع إيــران، حيث بدأ كبري مفاوضيه روبرت 
مايل بوضع خارطة طريق حول كيفية تأمني ذلك، وفق مجلة 

.» »فورين بولي
ونقلــت املجلة األمريكية عن مصادر قريبة من املفاوضني 
األوروبيني واألمريكيني توقعات بأن يعرض مايل عىل طهران 
ا يكفــي حتى تعود إيران إىل  صفقــة لتخفيف العقوبات 
االتفاقيــة، ولكن ليس لدرجــة تجعل بايدن عرضة لهجامت 

املتشددين يف بالده.
ويف هــذه املفاوضات كبا لكل طرف حلفاء إىل جانبه، 
انحيــاز تام وأكيد من روســيا والصني للموقف اإليراين. يف 
املقابــل تبدو أوروبا حليفة واشــنطن يف ضياع بني التصلب 

األمرييك ومصالحها الخاصة، فكيف ستكون الخواتيم

يجابيــة وحذر، تخوض إيــران املحادثات حول ملفها  وب
النــووي، وفق رشوط يكررها مســؤولوها بــأن رفع كامل 
العقوبــات األمريكية البالغــة 1500، هو املدخل للعودة إىل 

االتفاق.
وعاود املرشــد خامنئي تحديد الضوابــط للوفد اإليراين 
والجهات اإليرانية املعنية برضورة عدم إطالة أمد املحادثات، 
وهــو ما عرب عنه مســاعد وزير الخارجيــة اإليراين عباس 
عراقتيش بقوله إن إيران لن تخوض مفاوضات اســتنزافية.

وحيــال هذا امللف، قال أســتاذ العالقــات الدولية إدمون 
غريب إن »الهجــامت اإلرسائيلية ضد إيران تهدف لتقويض 
املفاوضات«، مؤكداً أن »كل املحاوالت اإلرسائيلية الستهداف 

املفاوضات مل تنجح«.
وأشار غريب إىل أنه »يوجد انقسام داخل اإلدارة األمريكية 
حــول امللف النووي اإليــراين، ويجري الحديــث عن اتفاق 

إرسائيي أمرييك عنوانه صفر مفاجآت«.
وأكد أن »بايدن وكل أطراف االتفاق النووي يرغبون بالعودة 

إىل االتفاق النووي«.
أما الخبري يف الشؤون اإلرسائيلية أنطوان شلحت اعترب أن 
»التحليــالت اإلرسائيلية تتحدث عن مأزق بخصوص االتفاق 
النــووي اإليراين، وتقــول إن ما يحدث يضع »إرسائيل« أمام 

مفرتق طرق اسرتاتيجي«.
وأضاف شــلحت أن »إعالن إيران إنتاج يورانيوم مخصب 
بنسبة 60 أمر بالغ األهمية، ويوجد قلق كبري يف »إرسائيل« 

من اإلعالن اإليراين«.
ورأى أن »إدارة بايدن تريد العودة لالتفاق النووي وحكومة 

نتنياهو تبذل كل جهدها ملنع ذلك«.
مــن جهته، قال مدير املركز األورويب لدراســات التطرف 
مكــرم خوري مخــول إن »أوروبا تريد البقــاء يف االتفاق 
النووي«، مشــرياً إىل أن »أوروبا كانت تعارض ترامب لكنها 

ن يف تناغم مع بايدن«. ا
وأضاف مخول أن »بعض املواقف كانت لالســتهالك ومنها 
الحديث عن مشاركة السعودية باملفاوضات النووية«، معترباً 
أن »الالعــب املخرب الوحيد للموضــوع النووي االيراين هو 

نتنياهو«.
واعتــرب أن »أمريكا وأوروبا لــن تفوتا الفرصة للعودة إىل 
االتفــاق النووي قبل االنتخابات اإليرانية«، مشــدداً عىل أنه 
»ال توجد دولة كربى يف املنطقة ميكن أن تواجه أمريكا كام 

إيران«.

ـــــــــــــــي: الجيـــــــــــــــ مســـــــــــــــتعد إلنجـــــــــــــــاز املهمـــــــــــــــات خامن

لى القرم.. مناورات روسية في البحر األسود طائرات حربية 

تظاهرات في شيكاغو بعد نشر فيديو إلطال الشرطة النار على مراهق

بـــــــهـــــــد اســــــــتــــــــهــــــــدا الــــــــــقــــــــــوات األمـــــيـــــركـــــيـــــة
ــون مـــــــن الــــتــــقــــاريــــر ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الــــــــدفــــــــا االمــــــيــــــركــــــيــــــة: قـ
عـــــــــــــن دعـــــــــــــــــم روســـــــــــــيـــــــــــــا لـــــــــــ»طــــــــــالــــــــــبــــــــــان«

أكّد املرشــد اإليراين السيد 
عــي خامنئــي أن الجيــش 
اإليراين حا يف الســاحة 
وهو عــىل أهبة االســتعداد 

لتأدية املهام التي يكلف بها.
جاء ذلك يف رسالة وجهها 
املرشد إىل قائد الجيش اإليراين 
اللــواء عبد الرحيم موســوي 
ناســبة يوم الجيش والقوة 

الربية.
ومن خالل الرســالة وجه 
القائــد تحياتــه إىل كل أفراد 
الجيــش وعوائلهم املحرتمة، 
مؤكــداً أن الجيــش اإليراين 
متواجــد يف الســاحة اليوم 
ومستعد ألداء املهام املطلوبة.

كام دعــا إىل االرتقاء بهذه 
االستعدادات إىل الحد املطلوب 

وأن يكون للجيش دوره الخالَق.

 موسوي 
مــن جهته، قــال القائد العــام للجيش االيــراين اللواء 
عبدالرحيم موســوي إن قدرة القوات املسلحة خاصة الجيش 
اإليراين تؤدي دورها كاداة اسرتاتيجية يف دبلوماسية البالد 

والعاملية. االقليمية 
وأكّد اللواء موســوي يف بيان أصدره اليوم السبت ملناسبة 
يــوم الجيــش اإليراين الذي يصادف اليــوم أن قدرة القوات 
املســلحة خاصة الجيش اإليراين، فضالً عن إيجاد إمكانية 
الحفــا عىل الحدود الربيــة والجويــة والبحرية للبالد، 
تحظى بخصائص الردع وتؤدي دورها كاداة اسرتاتيجية يف 

دبلوماسية البالد االقليمية والعاملية.
كام أشار إىل وقوف الجيش يف اطار مسؤولياته االجتامعية 
إىل جانب الشــعب يف املصاعب واألحداث كالسيول والزالزل 
وتقديــم الخدمــات الصحية والعالجيــة ويف مجال البناء 
واً، الفتاً إىل مشاركة 440 مركزاً  واالعامر يف املناطق االقل 
طبياً ومستشــفى و 15 ألفــاً من الكوادر الطبية للجيش يف 

مجال مكافحة مرض كورونا.

كذلك أضاف أن املنطقــة والعامل اليوم يف مخاض أحداث 
كبرية بســبب ف االســتكبار العاملي ووفقــاً لترصيحات 

ن العامل اليوم يف منعطف تاريخي. ســامحة قائد الثورة ف
هذا وأكّد اســتعداد الجيش لتحقيق شــعار العام الجاري 
الذي أطلق عليه املرشــد اإليراين عام »االنتاج والدعم وازالة 
العقبات«، مشــدداً عىل حضور الجيش بأق حد إىل جانب 

الشعب اإليراين.
وأضاف »الشــك أن اقتدار إيران اليــوم متجذر يف االرادة 
الصلبــة لرفاق الحرب االبــاة والوالئيني يف الجيش االيراين 

الثوري.

 قرباين 
بدوره، كشــف العميد طيار يوســف قرباين قائد طريان 
الجيش اإليراين أن قواته متتلك أكرب أســطول للمروحيات يف 

ق األوسط. منطقة ال
وبحســب ترصيحات نقلتها وكالة أنباء »فارس« اإليرانية، 
تلك اليوم أكرب أســطول للمروحيات يف  قال قرباين: »إننا 
ق األوســط«، مشريا إىل أن »مركز التدريب عىل  منطقة ال
قيادة املروحيات لدينا ال نظري له يف املنطقة، ونحن قادرون 

عىل الدفاع عن منجزات الثورة«.

حربية  ســفينة   15 عربت 
روســية تابعة ألسطول بحر 
قزوين مضيق كريتش ودخلت 
للمشاركة  األسود،  البحر  مياه 
يف مناورات بحرية مع أسطول 
القدرات  وتعزيز  األسود  البحر 

القتالية.
وقال األسطول إن »تشكيلة 
من سفن أسطول بحر قزوين 
مرت تحت جرس القرم وعربت 
مضيــق كريتــش لتدخل مياه 

البحر األسود«.
ونقلــت روســيا أكرث من 
50 طائــرة حربيــة إىل القرم 
ومقاطعة أســرتاخان بجنوب 
روســيا، يف إطــار اختبــار 
جاهزيــة القوات، وفق ما أفاد 
املكتــب الصحفــي للمنطقة 
العسكرية الجنوبية الروسية.

وجرى نقل طواقم طائرات »سو  25 إس إم 3« التابعة للجيش 
الرابع من إقليم ســتافروبول إىل القرم، ورسب آخر لطائرات 
»ســو  25 إس إم 3« من القرم إىل مطار »أشولوك« العسكري 

يف مقاطعة أسرتاخان.
وخالل التدريبــات التكتيكية املخطط لها يف املنطقة، من 
املقرر أن تنفذ طواقم مقاتالت »سو - 27 إس أم« و»سو - 30 
إس إم« وقاذفات »ســو  24 إم« و»ســو - 25 إس إم 3« و»سو  

34 عمليات إطالق صواري وقنابل عىل أهداف بحرية.
كام ســيجري التدريب عىل التحليقــات يف ظروف جوية 

صعبة وعىل ارتفاع منخفض للغاية فوق املياه.
وأفادت البحرية الروسية بأن التشكيلة الحربية »انتقلت إىل 
األمرة العمالنية ألسطول البحر األسود، بعد أن تزودت بالوقود 

واإلمدادات الغذائية يف ميناء متريوك«.

وأكد وزير الدفاع الرويس ســريغي شويغو، يف 13 نيسان 
الجــاري، أن بــالده تتخذ تدابري »رداً عــىل تهديدات الناتو«، 
وأنه خالل اختبار قيادة القوات »تم ن جيشــني و3 وحدات 

محمولة جواً عىل الحدود الغربية«.
املتحدثة باســم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا  
قالت يف 15 نيسان إن روسيا تحث عىل عدم اعتبار مناورات 
القوات املســلحة بالقرب من الحــدود مع أوكرانيا مظهرا من 

مظاهر العدوان، »فهي ال تهدد أحداً«.
وكانــت الواليات املتحدة والدول األوروبية أعربت عن قلقها 
إزاء تعزيز املجموعة العسكرية يف شبه جزيرة القرم وحركة 

القوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وتصاعدت التوترات بني روســيا وأوكرانيا، خالل األسابيع 
املاضية، إذ تتهم كييف موسكو بأنها تبحث عن ذريعة القتحام 
أراضيها، فيام تتهم موســكو كييــف بالتحضري لهجوم ضّد 

ق األوكراين. املوالني لها يف ال

ــــــــم ــ ــ فطارهـــ ــــــــرطة  ــ ــ ــــــــن الشـــ ــ ــ ــــــــر مـــ ــ ــ ــــــار عناصـــ ــ ــ ــ ــــــــان يشـــ ــ ــ أردوغـــ
شــارك الرئيس الرتيك رجــب طيب أردوغــان، اإلفطار 
دينة  طة يف أحــد املخافر  الرمضــاين مع عنــارص ال

اسطنبول.
طة،  وحل أردوغان ضيفا عىل مركز »تشــنغل كوي« لل
طة طعام  نطقة أوسكودار، وشــارك عددا من رجال ال

اإلفطار، رفقة وزير الداخلية، سليامن صويلو، وقائد رشطة 
. اسطنبول، ظفر أقطا

ويف وقت سابق، حل الرئيس الرتيك صحبة عقيلته أمينة 
أردوغــان، ضيفني عىل عائلة أحد املواطنني بالعاصمة أنقرة، 
حيث شــاركهم طعام اإلفطار يف ثاين يوم من شهر رمضان.

قــال املتحدث باســم وزارة 
)البنتاغون(  األمريكية  الدفاع 
التقارير  إن  كــرييب،  جــون 
االســتخباراتية التي أشــارت 
إىل أن روســيا دفعت مكافآت 
لطالبــان الســتهداف القوات 
األمريكية »ما زالت تثري القلق«.
وأضاف كــرييب يف مؤمتر 
صحــايف، أنه »رغم أن التقييم 
االســتخبارايت ال يتحدث عن 
التفاصيل مئة باملئة، إال أننا ما 

زلنا نشعر بالقلق«.
وأشــار إىل أنــه »حتى مع 

وصــف البيت األبيض للمعلومات حــول عرض مكافات 
ننا ندعو  الســتهداف قواتنا بأنها متدنية إىل متوسطة، ف

روسيا مجدداً للتوضيح والشفافية«.
وتابع كــرييب »البنتاغون ال يتهم أحــداً، ونعتقد أننا 

بحاجة إىل معرفة املزيد عن مزاعم املكافآت الروسية«.
وكشــف أنه »ال نســتبعد احتامل زيــادة عدد القوات 
من  األمريكية لفرتة قصرية من الوقت لتمكني االنسحاب ا

واملسؤول من أفغانستان«.
وفيام قال إنه »لقد رأينا تهديدات طالبان وسيكون من 
غــري الحكمة أال نأخذها عىل محمل الجد«، إال أنه رأى أنه 
»ســيكون من الحامقة أن تهاجم طالبان، وأن أي هجوم 

عىل الواليات املتحدة والحلفاء، سيواجه بقوة شديدة«.
كرييب كشف أنه تّم تحســني قدرات القوات األفغانية 
بشــكل كبري عىل مر السنني، »وســنواصل الوقوف إىل 

جانبهم ولن نبتعد عنهم«.
كام تنــاول الوضع يف أوكرانيا، وأكد أن دعم بالده لها 
سيستمر، من أجل مساعدتها يف الدفاع عن نفسها، وفق 
قوله، داعياً روســيا »إىل وقف مضايقاتها للســفن يف 
املنطقة، والرتاجع عن حشــدها قواتها عىل طول الحدود 

األوكرانية«.
وكانت املتحدثة باســم البيت األبيض جني سايك قالت 
أمس الخميس إن واشــنطن »لن تقبل استهداف قواتنا من 
ا يف ذلك من دول أخرى، وشــعرنا أن التقارير  أي أحــد 
بشــأن املكافآت الستهداف القوات األمريكية كافية إلثارة 

قلقنا«.
هذا وقــال البيت األبيض، أمــس الخميس، إن الرئيس 
األمــرييك جو بايدن، أعلن حالة الطوار يف مجال األمن 

القومي بسبب روسيا.
وقــال بايدن يف رســالة إىل الكونغرس »لقد أصدرت 
طي وشديد  مرســوم طوار وطنياً رداً عىل تهديد غري 
لألمن القومي والسياســة الخارجية واقتصاد الواليات 
املتحدة من جراء بعض اإلجــراءات الضارة التي ارتكبتها 

الحكومة الروسية«.
يــأيت ذلك، يف الوقت الذي أعلن فيه البيت األبيض أيضاً 
أن الدعــوة ال تزال موجهــة للرئيس فالدميري بوتني لعقد 

القمة مع الرئيس بايدن.
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للسرعة: األول  السبا  اليوم  ينظم   »ATCL« الـ 
ــة ــق ــق وســائ ــائـ 6 سـ لــــ  ــة  ــاســي ــي ق مـــشـــاركـــة 

ة سيارات والسيا بناين ل عار الناد ال

من الواضح أن موســم الرياضــة امليكانيكية 
ســيكون واعداً يف العام 2021 مع اعالن النادي 
اللبناين للسيارات والسياحة ATCL(( مشاركة 68 
سائق  وسائقة يف الســباق األول للرسعة)سبيد 
تســت( الذي ينظمه اليوم األحد يف كازينو لبنان 
برعاية »موتول« والذي يندرج ضمن الجولة األوىل 
الجاري. للعام  لبنان لسباقات الرسعة  من بطولة 
والسباق هو«باكورة«  الروزنامة امليكانيكية للعام 
الجاري وســيقام يف ظل اجراءات وقائية صارمة 
من وباء »كورونا« ســيتخذها النادي املنظّم عىل 
غرار االجــراءات التي اتخذها يف ســباقات العام 
الفائت مع خضوع الجميع يف ســباق اليوم األحد 
اىل »فحــص رسيع« )رابيد تســت( بعدما قّدمت 
وزيرة الشــباب والرياضة فارتينيه اوهانيان مائة 

فحص مخّصص للسباق.
اذاً، سّجلت مشاركة قياسية لـ 68 سيارة لخوض 
غامر ســباق األحد وهو رقم يشري اىل أن  الرياضة 
امليكانيكية يف لبنــان ما زالت بألف خري عىل رغم 

الظروف التي مير بها لبنان . 
الئحة املشاركني

وظهر أمس الســبت، اذاع النادي املنظّم الئحة 
يت: السائقني وسياراتهم املشاركني يف السباق كا

1-بول قصيفي عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 9
2-روجيه فغايل عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 6
3- سليم واكيم عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 8
4-جان البريي عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 7
5-شاهني جابر )سوين( عىل سوبارو اميربيزا

6-طوين الحلو عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 8
7-احمد خالد عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 9
8-نديم حلبي عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 9

9-شادي فقيه عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 9
10-طارق يونس عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 9

11-مو شبي عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 8
12-روجيه الخوري عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 9

....-13
14-انطوين داغر عىل كروس كار

15-جو كفوري عىل كروس كار
16-جوانا حّسون عىل كروس كار

17-يوسف باسيل   عىل كروس كار
18-مو جهرييان)االردن( عىل كروس كار

19-الياس شالال عىل كروس كار
20-ريا داغر عىل كروس كار

21-ابراهيــم الياس )باهو( عىل فولســفاكن 
غولف 1

22-الياس الدهني عىل رينو كليو 
23-دافيد مزهر عىل سيرتوين دي اس 3

24-هوفيــك كاراكوزيــان )هوفــوس( عىل 
فولسفاكن غولف 2

25-انطوان سامل عىل سكودا فابيا
26-ماهر غزال عىل يب ام دبليو 325 اي

27-شادي بتديني عىل يب ام دبليو 323 اي
28-ريشار ابراهيم عىل بيجو 306

29-رامونا مبارك عىل بيجو 206
30-اكزافييه مســعد عىل ميتسوبيتيش النرس 

ايفو 7
31-ايي غانم عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 9

32-بيار رزق عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 10
33-كامل قرعة عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 10
34-جوي اشقر عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 8

35-باسل نرص عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 8
36-محمد تاج الدين عىل ميتسوبيتيش النرس 

ايفو 8
37-نديم الحداد عىل ملبورغيني مورشياالغو

38-جوناثان ملك عىل ملبورغيني غاالردو
39-جورج ملك عىل فرياري 458 ايطاليا
40-هاين شيت عىل ملبورغيني هوراكان

41-ميشال جدعون عىل بور 911 توربو
42- جوزيف الراعي)جي. ار. الس فيغاس( عىل 

فرياري 458 ايطاليا
43-جاد اسطفان عىل يب ام دبليو ام 3

44-ايي سيف عىل يب ام دبليو ام3
45-بيار عي عىل يب ام دبليو ام 3

46-دانيال ترزيان عىل رينو ميغان ار اس
47-مروان سعد عىل رينو كليو ميغان ار اس
48-ماريو عنيد عىل رينو كليو ميغان ار اس

49-ايف متى عىل رينو ميغان ار اس
50-نيشان كاروغالنيان عىل رينو ميغان ار اس

51-طارق عيتاين عىل نيسان 350 زد
52-هوفسيب كانلدجيان عىل غولف جي يت اي

53-مطانيوس سعود عىل غولف جي يت اي
54-شادي ابو عا عىل بيجو 205 جي يت اي

55-رالف حامو عىل رينو كليو 3 ار اس
56-شادي مخايل عىل فولسفاكن غولف جي 

يت اي
57-نادر ايوب عىل رينو كليو 3 ار اس

58-رشبل جربايل)بوال( عىل فولسفاكن غولف 
جي يت اي

2 ار اس 59-شادي سقّيم عىل رينو كليو 0
60-مازن الهرب عىل فولسفاكن جي يت اي

61-مروان قسطنطني عىل رينو كليو 2 ار اس
62-كريستوفر ملك عىل رينو كليو 3 ار اس

63-زاد كاخيا عىل مازدا ام اكس 5
64-الياس بشارة عىل مازدا ام اكس 5

65-روبن خوري عىل رينو كليو
66-كريســتوفر كنلدجيــان عىل ســوزويك 

سويفت سبورت
67-كريم خريالله عىل نيسان ساين

68-سامي رعد عىل يب ام دبليو 2002 
69-سرييل دو بسرتس عىل الفا روميو جي يت 

.2000
 ويتضّمن الســباق، الذي ينطلق عند الســاعة 
الثامنــة والنصف صباحاً، ثالث طلعات رســمية 
ويعتمــد افضل وقت مســّجل يف احدى الطلعات 

الثالث العالن النتائ النهائية وتتوي الفائزين. 

ة املركزية في التيـــــار الوطني الحر لجنـــــة الريا
ــة بـــــيـــــروت ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ تــــهــــنــــ نــــــــــــادي الـ

السلة: كــرة  فــي  للمحترفين  األمــيــركــي  الـــدوري 
مــبــيــد يــنــهــيــان ســلــســلــة كــلــيــبــرز ــفــيــا و فــيــالدل

و ة ا عود ا الدر ة يحتف ب ريق الح

وجهت لجنة الرياضة املركزية يف »التيار الوطني 
الحــر« التهنئة إىل نادي الحكمــة - بريوت إدارًة 
ناسبة عودة فريق  وجهازاً فنياً والعبني وجمهور 
كرة القدم إىل مكانه الطبيعــي بني اندية الدرجة 
األوىل، وهو الفريق الذي طبع كرة القدم اللبنانية 
بنتائجه املميزة وجمهوره الكبري والويف عىل مدى 
عقود طويلة . وال بد من تخصيص اللجنة اإلدارية 

للنادي برئاســة السيد ايي يحشــو بالشكر 
نسبًة للمجهود الجبار التي قامت به لناحية تأمني 
كل مســتلزمات الفوز والصعــود للدرجة األوىل، 
وخاصًة وفائها للوعود التي اطلقتها عند استالمها 
مســؤولية النهوض بنادي الحكمــة وإعادته إىل 
موقعه الطبيعــي يف كرة القدم وإعادة مســرية 

النادي البطولية يف كرة السلة.

سّجل الكامريوين العمالق جويل إمبيد 36 
نقطة و14 متابعة، فأوقف فيالدلفيا سفنتي 
ســيكرسز سلســلة من ســبعة إنتصارات 
املنطقة  ثالث  كليربز  أنجليس  للوس  متتالية 
الغربيــة 106-103، الجمعة يف دوري كرة 

السلة األمرييك للمحرتفني.
أول العب مــن فيالدلفيا  إمبيــد  وأصبح 
منذ 2006، يســّجل 35 نقطــة أو أكرث يف 
ثالث مباريات تواليــا، إذ يتابع حمل العبء 
الهجومي لفريقه منذ عودته إىل التشــكيلة 

قبل أسبوعني.
إمبيد يف آخر ســت مباريات  وبلغ معدل 
30 نقطــة زائد 9 متابعات، فيام كانت أفضل 
أرقامه األربعاء عندما ســجل 39 نقطة و13 
املنطقة  القمــة يف  مبــاراة  متابعة خالل 

قية مع بروكلني نتس. ال
أيفرسون آخر من  ألن  الخارق  النجم  وكان 
ســّجل 35 نقطة أو أكرث لفيالدلفيا يف ثالث 

مباريات توالياً يف العام 2006.
وسمع إمبيد بعض الهتافات من الجامهري 
البالغ عددهــا 4100 يف ملعب »ولس فارغو 
كورونا،  فريوس  بروتوكول  بســبب  سنرت« 
نحه جائزة أفضل العب يف الدوري  تطالب 

لهذا املوسم »أم يف يب«.
قال زميله األسرتايل بن سيمونز »أعتقد أن 
الفرق ال تعرف كيــف تدافع أمامه. أعتقد أنه 
اً،  بحق أم يف يب هذا املوسم. كان متفّوقاً دا

وال أعرف كيف ميكن إيقافه«.
وبفضل نجاحــات إمبيد، ال يزال فيالدلفيا 
الذي حقق فوزه الرابع توالياً، متصدراً ترتيب 
قية مع 39 فوزاً و17 خســارة،  املنطقة ال

أمام بروكلني نتس )18-38(.
وأضاف للفائز الرتيك فوركان كوركامز 18 
نقطة بينها 5 ثالثيات، فيام ســّجل سيمونز 

12 نقطة، 9 متابعات و6 متريرات حاسمة.
الذي غاب عنه نجمه كواي  الخارس  ولدى 
لينــارد ملبــاراة رابعة تواليا بســبب إصابة 
بقدمه اليمنى، سّجل بول جورج 37 نقطة، 9 

متابعات و6 متريرات حاسمة.
قال مدّرب كليربز تايــرون لو »أعتقد أننا 
قمنا بعمل جيد. يف املجمل، أعجبتني طريقة 

قتالنا وتنافسنا«.
وتقّدم فيالدلفيــا 31-20 يف الربع األول، 
لكن كليربز عاد تدريجيا ألجواء اللقاء إىل أن 
تقّدم للمرة األوىل يف املباراة يف الربع األخري 
عندما ســجل باتريك باترسون ثالثية )91-

90(. بيــد أن فيالدلفيا بقي ممســكاً بزمام 
املبادرة، إىل أن أهدر الضيوف فرصة املعادلة 

يف الرمق األخري.

 إصابة ميتشل 
ويف سولت اليك سيتي، ســّجل دونوفان 
ميتشل 22 نقطة قبل خروجه مصاباً بكاحله 

األمين مطلع الربع الثالث، خالل فوز فريقه 
يوتا جــاز متصّدر الدوري عىل إنديانا بيرسز 

عىل 111-119.
وكان الكروايت بويان بوغدانوفيتش أفضل 
مســّجي جاز مع 24 نقطة، وأضاف العب 
االرتــكاز الفرنــ رودي غوبري 13 نقطة 
و23 متابعة والبديل جوردان كالركسون 18، 
ليحقق يوتا فوزه الثالث ع يف 16 مباراة، 
رافعا رصيده إىل 42 فوزا و14 خســارة يف 

الدور املنتظم.
وحافظ جاز عىل فوزه، رغم خروج ميتشل 
قبل أربع دقائق مــن نهاية الربع الثالث، إثر 
هبوطه بشكل غريب عىل قدمه اليمنى عندما 

كان يحاول رسقة إحدى الكرات.
وقال فريقه إن الالعب ســيخضع لصورة 

بالرنني املغناطي لتحديد خطورة اإلصابة.
قال زميله املــوزع مايك كوني )10 نقاط 
و10 متريرات حاســمة( »دونوفان هام جداً 
بالنســبة لفريقنا.. بسببه تابعنا، وأنا فخور 

بطريقة رّدنا بعد سقوط دونوفان«.
يوكيتش  نيكوال  الــرصيب  العمالق  وقّدم 
مباراة رائعة مع فريقــه دنفر ناغتس، رابع 
املنطقــة الغربيــة، الفائز عىل هيوســ 

روكتس 99-128.
وكان يوكيتش قريبا من تحقيق تريبل دابل 
ة أو أكرث يف ثالث فئــات احصائية(،  )ع
بتسجيله 29 نقطة، 16 متابعة و7 متريرات 
حاسمة. وبلغت نســبة تسديد يوكيتش يف 
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باول  نورمــان  زرع  أخــرى،  مباراة  ويف 
ســلّة الفوز قبل 22 ثانية من مباراة فريقه 
املنقوص بورتالند ترايــل باليزرز الذي قلب 
تأخره أمام ســان أنتونيو ســبريز إىل فوز 

صعب 106-107.
وإضافة إىل نقاط باول الـ22، أضاف يس 
جاي ماكولوم 29 نقطة لبورتالند الذي كان 

قد خرس أربع مرات يف آخر خمس مباريات.
وغاب نجم باليزرز والعب فريق كل النجوم 
ليالرد إلصابــة عضلية  دامني  ســت مرات 
بفخذه األمين. وكان ليالرد يخوض موســامً 
 7 28 نقطة و7 عدل تســجيل بلغ 7 مميزاً 

متريرات حاسمة.
ولدى ســبريز الذي خرس مرتــني تواليا، 
سجل دميار ديروزان 26 نقطة و10 متريرات 

حاسمة.
املنطقة  نتس وصيــف  بروكلــني  وحقق 
قية فوزاً عريضاً عىل تشارلوت هورنتس  ال
يف  ســيكرسز  من  قريبا  ليبقى   ،115-130

الصدارة.
وكان جو هاريس أفضل مسجل لنتس مع 
26 نقطة، وأضــاف النجم كيفن دورانت 25 
نقطة، فيــام كان مايلز بريدجز األفضل لدى 

هورنتس مع 33 نقطة.

ــو ــارل ــارج مـــونـــت ك ــ ــادل خـ ــنـ روبــلــيــف يــطــيــ بـ
املصنف سادسا،  أندريه روبليف  الرويس  أطاح 
الثالث، من بطولة مونت  باإلسباين رافائيل نادال 
كارلو، وتأهل إىل نصف نهايئ ثانية دورات األلف 
نقطة للامسرتز، بالفوز عليه 6-2، و4-6، و2-6.

وبعدمــا خــرس مواجهتيه الســابقتني أمام 
اإلســباين عامي 2017 يف ربع نهــايئ بطولة 
فالشــينغ ميــدوز، و2020 يف دور املجموعات 
أمس  روبليف  نجح  الختامية،  املاســرتز  لبطولة 
الجمعة، يف الســيطرة عــىل مواجهته مع بطل 
مونــت كارلو 11 مرة، حارما إيــاه من بلوغ دور 

األربعــة للمــرة الـــ75 يف دورات األلف نقطة 
للامسرتز، التي أحرز فيها ابن الـ34 عاما 35 لقبا 

من أصل 51 مباراة نهائية.
ويعترب إقصاء نادال وبلوغ نصف نهايئ مونت 
كارلو، إنجازا لروبليف، إذ مل يسبق للرويس البالغ 
23 عاما، الذي كان أكــرث الالعبني فوزا باأللقاب 
يف 2020 )خمســة( والفائز هذا املوســم بدورة 
روتــردام، أن ذهب اىل أبعد مــن الدور الثالث يف 
مونت كارلو من أصل ثالث مشــاركات سابقة يف 

القرعة الرئيسية.

صــــابــــة كــيــن ــأن  ــشــ ــ مـــوريـــنـــيـــو: مـــتـــفـــائـــل ب
علق جوزيــه مورينيو، مــدرب توتنهام، عىل 
اإلصابة التي عا منها نجم الفريق هاري كني يف 
الكاحل، يف تعادل سبريز، أول من أمس الجمعة، 
أمام مضيفه إيفرتون )2-2(، ضمن الجولة 32 من 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وقال مورينيو عقب املباراة لشــبكة ســكاي 
ء، لكن مغادرته  سبورتس: »من املبكر قول أي 
أرض امللعب قبل دقائق من النهاية تعني أنه شعر 

بيشء ما«.
ل. أعتقد أن لديه  وأردف: »دعنا نتحــىل بالتفا

، دعنا نرى«. الوقت ليتعا
وأضاف: »ال أفكــر يف أن اإلصابة خطرية، هو 
العب مهم للغاية، ال ميكنني قول املزيد أو التكهن«.
وتابع: »ســجل كني الهدفني من كرات عرضية 
لكنه متتع باإلنهاء املميــز، هو العب اعتدنا عىل 

مشاهدة ملسته األوىل واإلنهاء يف التدريبات«.

يب عن دوري األبطال ليفربول قد ي
حتى لو احتل املركز الرابع في الدوري

عبو ليفربول

يواجــه نادي ليفربول خطر الغياب عن مســابقة دوري أبطال 
أوروبــا لكرة القدم يف املوســم املقبل، للمرة األوىل منذ موســم 

.2017-2016
وعىل بعد 7 جوالت فقط من إســدال الســتار عىل منافسات 
الدوري اإلنكليزي، يحتل ليفربول حاليا املركز الســادس يف جدول 
الرتتيب، برصيد 52 نقطة، متخلفــا بفارق 22 نقطة عن املتصدر 
مانشسرت سيتي، وبـ11 نقطة عن الوصيف مانشسرت يونايتد، و4 
نقاط عن ليسرت سيتي الثالث، و3 نقاط عن وستهام صاحب املركز 
الرابع، آخر املراكز املؤهلة ملسابقة دوري أبطال أوروبا يف املوسم 

املقبل.
ة يف احتالل املركز  وعىل الرغم من أن فرص ليفربول تبقى قا
الثاين، أو الثالث، للمشــاركة يف دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل 
ن احتالله املركز الرابع قد  دون الدخول يف الحســابات الضيقة، ف

يعرضه لخطر الغياب عن أبرز البطوالت األوروبية.
ومنذ العــام 2018، تتأهل األندية األربعــة األوىل يف الدوري 
اإلنكليزي مبارشة إىل دوري أبطال أوروبا، قبلها كان يتأهل صاحب 

املركز الرابع عن طريق امللحق.
ولكن هذا العــام، ويف حالة نادرة، من املمكــن أن يغيب رابع 
الرتتيب يف »الربميريليغ« عن منافسات دوري أبطال أوروبا بشكل 
عام ســواء كان ذلك مــن خالل دور املجموعــات أو حتى األدوار 

التمهيدية.
وســتكون هذه الحالة واردة، يف حال فاز فريقان خارج املربع 
الذهبي لـ«الربميريليغ« ببطولتــي دوري أبطال أوروبا، والدوري 
األورويب، وهو ما ميكن أن يحدث وفقــا للرتتيب الحايل للدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
وينص قانــون االتحاد األورويب لكرة القــدم، عىل أنه ال يحق 
ألي دولة باملشــاركة بأكرث من 5 أندية يف منافسات دوري أبطال 
أوروبا، حتى لو كانت هذه الدولة يتأهل األربعة األوائل من دوريها 

إىل املسابقة.
، صاحــب املركز الخامــس حاليا يف  ويف حال توج تشــل
ترتيــب الدوري اإلنكليــزي املمتاز، بلقب مســابقة دوري أبطال 
أوروبا، الذي بلغ الدور نصف النهايئ فيها، وفاز أرســنال، صاحب 
املركز التاســع يف »الربميريليغ«، ببطولة الدوري األورويب، الذي 
وصل إىل مربعها الذهبي، ســتكون هنا املشــكلة، حيث أن حامل 
اللقــب يف دوري األبطال، والدوري األورويب يتأهالن مبارشة إىل 
»التشامبيونز ليغ«، ويف هذه الحالة ليك ال يشارك »الربميريليغ« 
بأكــرث من 5 أنديــة يف مجموعات أعرق املســابقات األوروبية، 

ستتأهل أول 3 أندية فقط من الدوري.

دوناروما يطلب أعلى راتب في العالم
طلب جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميالن، الحصول 

عىل راتب ضخم، من أجل تجديد عقده مع الروسونريي.
وينتهي عقد دوناروما مع ميــالن يف الصيف املقبل، ومل 

ن. يصل الطرفان إىل اتفاق بشأن التجديد حتى ا
ن دوناروما ووكيله  ووفقا ملوقع »كالتشــيو مريكاتو«، ف
مينو رايوال، يطلبان الحصول عىل 12 مليون يورو سنويًا، يف 

العقد الجديد للحارس الشاب.
وقال املوقع اإليطايل إن رايوال متواجد هذا األســبوع يف 

إيطاليا، من أجل استئناف مفاوضات التجديد مع ميالن.

: الــقــدم  ــرة  الــبــطــوالت األوروبــيــة املحلية فــي ك
ــن اللقب ــهــزم فــولــفــســبــورغ ويــقــتــرب م ــرن ي ــاي ب

اســتعاد بايرن ميوني نغمة االنتصارات، 
بفــوز مثني خارج أرضه عىل فولفســبورغ 
)3-2(، أمس الســبت، ضمن الجولة 29 من 

الدوري األملاين.
 )2( موسياال  جامل  بايرن،  أهداف  وسجل 
وتشــوبو موتينغ، يف الدقائق 15، 24، 37، 
بينام أحرز فوت فيغورســت وماكسيميليان 
الدقيقتني 35  فيليب هديف فولفسبورغ، يف 

و54.
وبهذه النتيجة، عزز بايرن صدارته لجدول 
ترتيب البوندسليغا، برصيد 68 نقطة، مبتعدا 
عن مطــارده اليبزيغ بفارق 7 نقاط، ليقرتب 
أكرث من اللقب، فيام توقف فولفسبورغ عند 

54 نقطة، يف املركز الثالث.
وبعد املباراة، قــال مدرب بايرن هانز فليك 
إنه أبلغ مسؤويل النادي املنافس يف الدوري 

األملاين برغبته يف الرحيل بنهاية املوسم.
وأبلغ فليك محطة »ســكاي« التلفزيونية 
»قلت للفريق اليوم إنني أبلغت النادي األسبوع 

املايض برغبتي يف الرحيل بنهاية املوسم«.
ة  وقاد فليك بايرن لستة ألقاب يف آخر ع
أشــهر ويتقدم الفريق يف صــدارة الدوري 
بفارق ســبع نقاط عن اليبزي ثاين الرتتيب 
قبل خمس جوالت مــن النهاية واقرتب من 
متديد رقمــه القيايس بحصــد اللقب للعام 

التاسع عىل التوايل.
، فاز بوروســيا  ويف باقــي النتائــ
مونشنغالدبا عىل أينرتاخت فرانكفورت 
)4-0(، وفرايبورغ عىل شــالكه )0-4(، 
ويونيون برلني عىل شــتوتغارت )1-2(، 
بيليفيلد  أرمينيا  وتعادل أوغســبورغ مع 

.)0-0(

 انكلرتا 
عّزز نيوكاســل يونايتد حظوظه بالبقاء 

عندما فرمل ضيفه وست هام يونايتد وتغلب 
عليه 3-2، أمس الســبت يف املرحلة الثانية 

والثالثني من الدوري االنكليزي املمتاز.
وتجمد رصيد وســت هام يونايتد عند 55 
املقابل يحتل  الرابــع يف  املركــز  نقطة يف 

نيوكاسل املركز 15 مؤقتاً بـ35 نقطة.
عىل صعيــد آخر، ضمن نوريتش ســيتي 
املمتاز يف كرة  اإلنكليزي  الدوري  إىل  عودته 
القدم دون أن يلعب أمس الســبت بعد تعادل 
املرحلة  ســوان ســيتي وبرينتفورد يف 
الثانية واألربعني مــن دوري الدرجة األوىل 

)الثانية عملياً(.
ونجح نوريتش ســيتي يف ضامن عودته 
إىل الدوري املمتاز بعد موسم واحد فقط عىل 

هبوطه.
واســتفاد نوريتش سيتي أمس السبت من 
تعادل سوان ســيتي مع وايكومب 2-2، 

وبرينتفورد الرابع مع ميلوول صفر - صفر.

 ايطاليا 

كروتوين  مضيفه  جــراح  أودينيزي  عمق 
صاحب املركز األخــري عندما تغلب عليه 1-2 
الدوري  الجولة 31 مــن  الســبت يف  أمس 

اإليطايل. 
التوايل  عىل  الخامســة  الخســارة  وهي 
لكروتوين والـ24 هذا املوسم فبقي يف املركز 
األخري برصيد 15 نقطة، فيام صعد أودينيزي 
إىل املركــز الحادي ع مؤقتــا برصيد 36 

نقطة.
ويف مباراة ثانية، قلب سمبدوريا الطاولة 

عىل ضيفه فريونا وخرج فائزاً 1-3.
العارش  وعزز سمبدوريا موقعه يف املركز 
برصيد 39 نقطة بفارق نقطتني خلف فريونا 

التاسع.

ــة : ــســل ــرة ال ــ ــان فـــي ك ــن ــب ــة ل ــطــول ب
ــوس ــل ــب ــي فــــــوز املـــتـــحـــد عـــلـــى ب

فاز املتحد عىل بيبلوس )73-61(، الربع األول )14-16(، والثاين 
)39-29(، والثالث )55-45(، يف املباراة التي جرت أمس الســبت 
عىل ملعب املتحد يف طرابلس، ضمن املرحلة الخامسة من بطولة 

جي« يف كرة السلة. لبنان »أكس اكس أل أي
وكان الثــال مالك حجــازي وابراهيم حــداد ووليام صوان 
االفضل يف صفوف املتحد، إذ ســجل األول 20 نقطة و6 ريباوندز 
و5 متريرات حاسمة، والثاين 18 نقطة و6 ريباوندز و3 متريرات 

حاسمة، والثالث 17 نقطة و10 ريباوندز.
ويف صفوف بيبلوس، ســجل محمد ســكاف 17 نقطة و14 
ريباوندز ومتريرة حاســمة واحدة، وبشارة بســتاين 12 نقطة 
و9 ريباوندز و3 متريرات حاســمة، وطارق هورش 10 نقاط و9 

ريباوندز، وزياد العي 9 نقاط و13 ريباوندز.
وضمن املرحلة السادسة، يلتقي اليوم األحد عند الساعة الرابعة 
بعد الظهر أطلــس الفرزل مع بريوت عىل ملعب مجمع نهاد نوفل 
يف ذوق مكايل، وعند الســاعة الســابعة والنصف مساء يلتقي 

هوبس مع الهومنتمن عىل ملعب مجمع ميشال املر.
وغــداً االثنني، يلتقي عند الســاعة الرابعة الريايض بريوت مع 
بيبلوس عىل ملعب الريايض يف املنارة، وعند الســاعة الســابعة 
والنصف مساء يلتقي الشانفيل مع املتحد عىل ملعب الشانفيل يف 

ديك املحدي.
وتختتم املرحلة بعد غد الثالثاء فيلتقي عند الســاعة السادسة 
والنصف مساء الحكمة مع أبناء أنيبال عىل ملعب أنطوان شويري 

يف غزير.

اتحاد السباحة نعى املدرب عبدالله يوسف

ائزي املدر الرا عبد ال يوس يتو 

نعى رئيــس وأعضاء االتحاد اللبناين للســباحة املدرب عبدالله 
يوســف. وجاء يف بيان صادر عن األمانة العامة لالتحاد »باسم 
رئيس واعضاء اتحاد الســباحة وباســم عائلــة اللعبة وبأ 
خر والذي  كبري  ننعي املدرب عبدالله يوسف الذي انتقل اىل العامل ا
أعطى الكثري للعبة الســباحة وخّرج الكثري من األبطال والبطالت 
طوال مسريته التدريبية. ونتقّدم بالتعزية الحارة اىل عائلته وأهله 
وايل نادي »الس ساليناس« راجني من الله ان يتغّمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يلهم أهله الصرب والسلوان«.

عبي بايرن ميوني ة  ر



1ـ سعد رمضان، اياتا

2ـ أرقب، أول، خجل

3ـ روالبندي، ملفوف

4ـ سل، عري، در

5ـ حاتم الطايئ، دلهمس

6ـ أحّبه مهام أشــوف 

منه، أم

7ـ صــأي، رد، فا، نتلو، 

يدي

8ـ بوباي، سامل، بربور

9ـ يلــدغ، إميل مكرزل، 

سنة

10ـ قليل، يهرم، خالص

11ـ له، كريت، سنونو

12ـ بو، يفهم، بحمدون، 

نّسَق

االمــام،  حســن  13ـ 

طرنيب، يف

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
دجيفري تشورس

اخترب معلوماتك

1ـ دهليز تحت األرض.

2ـ عاصمة أوروبية. 

3ـ عندنا. 

4ـ عنب أسَود.

5ـ نتابع ونستمر.

1ـ أحد حكامء االغريق 

السبعة.

2ـ من وسائل االعالم. 

3ـ علمنا وعرفنا. 

4ـ أشحذ السكني.

5ـ شجعان وأبطال. 

عامل تربية أملاين. أوجد فكرة روضة األطفال، وأّسس، 

أول مدرسة روضة لألطفال العام 1837

إسمه مؤلف من 11 حرفا، إذا جمعت: 

1+5+8+3+5- موسيقي إيطايل. 

10+5+2+9- دولة أمريكية. 

11+9+4+3- مدينة فرنسية. 

7+4+1+8- عصفور. 

8+6+5+3- مدينة مرصية.

1+9+11- من الحبوب. 

2+5+7- منطقة بعيدة عن املدن.

10+6- طلق الوجه.

1ـ ما إســم الشاعر القديم الذي إشتهر بظرفه، ومدح 

الربامكة والعباسيني، ونقل كتاب كليلة ودمنة بالشعر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اسم امللك املغويل الذي خلَف والده هوالكو وحالف 

الصليبيني واألرمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اسم املغارة التي ينبع منها نهر ابراهيم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إسم األديب الفرن الذي ألّف ملحمة املأسويون، 

وهي ملحمة رمزية مشهورة متتاز بسخرية الذعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هــو الطبيب البلجييك الذي إكتشــَف جراثيم 

الشهاق والخناق، ونال جائزة نوبل سنة 1919

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم الدولة التي أعلنت الحرب عىل فرنســا يف 

3 آب 1914

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اسم املنطقة يف شامل غريب إسبانيا التي نالت 

االستقالل الذايت سنة 1980

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم امللك الفرن الذي أقر الفرنسية لغة البالد 

الرسمية عَوضا عن الالتينية

1ـ ساّر، حاصبيا، بح
2ـ عروس، حاول، لوس

3ـ دق الحبيب دّقه
4ـ ربل، آه، اغل، يا

5ـ بيت مري، يكفل
6ـ ضغن، مهد، الرها

7ـ دوام، سم، ميّم
8ـ ناي، الفاييت
9ـ عطاالله، بم

، ممراح 10ـ املرا
11ـ ليئون، كم، مط

12ـ أخف، يفتقر، سدر

13ـ تجود، مل، زينون

14ـ ألفرد نوبل، ويّن

15ـ له، خن

16ـ يبسلون

17ـ مادونا، سف

18ـ سمرية صدقي

من هو
من هي

عموديا: 

1ـ ورد أبيض، ثور التيبت 

الضخم.

2ـ شاعر انكليزي، للتمني.

3ـ ضــّد بطيء، نأيت بعد، 

ُمظلم. 

4ـ بلدة يف الشامل، أهجم، 

اله. 

5ـ بحر، مقياس، سار يف 

درب، أداة رشط.

كرَس  ونــاَدى،  طالَب  6ـ 

اليشء، نقيض معارض. 

أثر  يزيــل  املتأّهــب،  7ـ 

اليشء عن. 

8ـ املرتفع، صّورُه.

9ـ مــن املكاييــل، تحرّك 

ومُتيل، اشتد هول األمر. 

10ـ ماء قليــل، جامَعة، 

حلَف. 

11ـ مــس، نظــر، تُظهر 

خالف ما تضمر.

تفســريية،  للتذمر،  12ـ 

طبيب، آلة طرب. 

13ـ فنــان مرصي راحل، 

أغلظ أصوات العود. 

 ، ونســتنت نخرتع  14ـ 

ماركة سيارات. 

أقاَم باملكان، جامعة  15ـ 

كثرية. 

16ـ أديب لبناين راحل. 

17ـ سكينة ووقار، أعمل.

18ـ ممثلة مرصية راحلة 

صاحبة الصورة.

أفقيا: 

الحوار  أوروبية،  دولة  1ـ 

والجدال يف الكالم.

2ـ يُعرَف بالقريشة، تقال 

للوزير، َمن مل يبَق معه مال.

3ـ نرغب، الديك، قادم. 

4ـ صدموا اليشء باليشء، 

ن.  نهر أورويب، اط

5ـ حــرف جــر، ُمكاتب، 

رئيس مجلس النواب. 

6ـ مدينة أملانية، جامعة، 

كرّسوها وهّشموها.

7ـ ســحاب، طائرة قتال، 

من األلوان. 

8ـ فريق كرة أورويب، ماَع، 

هلَك. 

9ـ حــرف عطــف، جمل 

الثاين  االسم  حاجز،  صغري، 

ملمثل وفنان لبناين. 

10ـ عاصمــة الضبــاب، 

ذكَر األفعى، رجَع الفيء، من 

أعضاء الجسم، ملجأ.

11ـ البحر، صوت الغزال. 

12ـ الكركــدن، اطالة يف 

الــكالم، معال ومســاعد 

 . املر

13ـ بلدة يف الكورة، وزير 

لبناين سابق، يخصني. 

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(

اعتمد سياسة التفاهم حول كل األمور، ألن 

الرصاحة أجدى وأنفع. عــدم التجانس بينك 

خر سببه الفتور يف عالقتكام.  وبني الطرف ا

ال تتظاهر بعكس مــا أنت عليه. تفكر يف 

أمور ال أســاس لها. ابتعد عن نوبات الغضب 

صالحك.  ألنها تزيد أمورك تعقيدا، كام ترّض 

يوم معقول تنتهي فيه فرتة القلق التي تنتابك 

منذ فرتة طويلة. أمامك خيارات كثرية وأنت غري 

قادر حاليا عىل اتخاذ موقف نهايئ منها. 

نقا بســيط قد يتطور اىل األســوأ اذا مل 

تخطط للحل املناسب بشكل رسيع ومقنع. حدد 

لنفسك أهدافا واضحة ومدروسة بعناية فائقة. 

االرادة الحسنة تسهل العالقات. عيناك فيهام 

ُحب املغامرة. اترك األمور تســري يف مجاريها 

الطبيعية، وال تستعجل مجرى األحداث. 

عدم تقديرك لألمور الدائرة حولك قد يؤذيك. 

حــاول أن تكــون أكرث اطالعــا عليها يك ال 

يستطيع أحد مترير املياه من تحت قدميك. 

ال تصدق كل الكالم الذي تســمعه يف هذه 

الفــرتة وتعّود عىل اخضاع األخبار التي تصلك 

يك اللطيف باالعتبار.  للتدقيق. ُخذ رغبات ال

ال ترتدد يف أمورك فأنت تسري عىل الطريق 

الصحيح. اعتمد التوازن يف مصاريفك، وعليك 

أن تخب قرشك األبيض ليومك األسود. 

حالة رومانســية تعصــف بك وتدفعك اىل 

تنازالت كثرية أمام من تحب. ضع ثقتك بنفسك 

وتقدم بخطى ثابتة ألن الدنيا تبتسم لك. 

أمور عديدة بحاجة الهتاممك يف هذه الفرتة 

عليك أال تهملها. اذا نظرت بايجابية اىل الحياة 

تستطيع القيام باملهامت التي كُلفت بها. 

افعل الخطوة األوىل اذا كنت تنوي الوصول 

بنجاح وســالم اىل هدفك. حافظ عىل هدوئك 

وطيبتك. توافق وانسجام يف الحياة العاطفية. 

متر بفرتة من الحساسية املفرطة تجاه كل 

ما له عالقة باألمور العملية. ال تفتقد لألفكار 

ولكن للتنفيذ، فأنت تشعر ان القدر يعاكسك.

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 23 آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

استعالم

املغرب

السنيغال

أفغانستان

الكويت

أثينا

أساس

براغ

برلني

بروكسل

بلجيكا

بودابست

تربيز

مثر

ثوب

ثانية

حوانيت

حامض

حذر

حلوان

حرية

حظ

خلود

دنكرك

دبابات

دقة

دهر

رقبة

روزانا

رواية

رومانيا

روسيني

زوربا

ساتان

شيكاغو

عذاب

عناقيد

غينيا

قربص
محاماة

محروقات
هريوشيام.

الحل السابق

الحل السابق

  تنزانيا

االحد 18 نيسان 2021

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. 

S U DO K U

 افقيا: الحل السابق  عموديا:

1ـ الشاعر تاسو.

2ـ اللون األبيض.

3ـ الخرطوم. 

4ـ يف 27 شباط 1922

5ـ ريتشموند.

6ـ عام 1963

7ـ بريسبا

8ـ جوزف بروست.

9ـ إسمه كني.

ـ رشبني. 

2ـ يواجه. 

3ـ رانيا. 

4ـ أسّدده. 

5ـ كيا. 

1ـ شرياك.

2ـ روايس. 

3ـ باندا. 

4ـ يجيد.

5ـ نهاهم.



تشـــــكيل الحكومة في العناية الفائقة وتلفظ أنفاســـــها وأزمة قضائية لم يشـــــهد مثلها لبنان منذ حرب الســـــنتين
قـــــرار النائـــــب العـــــام عويـــــدات لـــــم ينفـــــذ واســـــتنفار قضائـــــي كـــــي ال تنهـــــار الســـــلطة القضائيـــــة كاملـــــًة

»نطنز« بحادثة  املــتــورط  هــويــة  يكشف  ــي  ــران االي االمـــن 

ــول الــعــالــم ــ ــاة ح ــ ــن وفـ ــي ــن 3 مــالي ــا... اكـــثـــر مـ ــ ــورونـ ــ كـ

ــحــدود ــن ال ــة ملــوســكــو لــســحــب قــواتــهــا م ــيـ ــوة اوروبـ دعــ

ــن امــيــركــيــيــن ــي ــومــاســي ــل ــرد الـــروســـي بـــطـــرد دب ــ ــد الـ ــع ب

مـــــــواجـــــــهـــــــات مـــــــع االحـــــــــتـــــــــالل فـــــــي الـــــقـــــدس

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االحد 18 نيسان 2021

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

ماري كلود نجم، حيث طالبت يف مؤمتر صحايف التفتيش 
القضايئ بالتحرك والبحث يف ملف القاضية عون وجميع 
امللفات الشائكة، حيث اعتربت انه من املعيب أن يتم التجادل 
يف االعالم عن قاض فاسد وقاض مخط وعن االنتامءات 
السياســية لهذا أو ذاك، داعية اىل التوقف عن هذه املهذلة 

وتبيان الحقائق كافة عرب الهيئات الرقابية القضائية.

 الحكومة مكانك راوح 

مل يتغــري الواقع الحكومي املتأزم، فال تزال األمور عىل 
حالها من التشــدد باملواقف والتمــرتس خلف الطوائف 
والحقوق “الواهية”. ويف هذا االطار، ترى أوساط مطلعة 
ورفيعة املستوى، أن العقد ال تزال عىل حالها، حيث يرفض 
الرئيس املكلف ســعد الحريــري أن تؤول وزاريت الدخلية 
والعدل اىل حصة الرئيس عون، مطالباً أن تكون العدل من 
حصته عىل أن تكون الداخلية من حصة رئيس الجمهوية. 
غري أن املشكلة االساس حسب األوساط تكمن يف انعدام 
الثقة كلياً بني عون والحريري، فاألول يتوجس من حكومة 
يسيطر عليها الحريري يف حني قد تكون األخرية يف عهده، 
عية”،  لذا لن يتنازل للرئيس املكلف عام يعتربه حصته “ال
فيام الحريري ال يريد تكرار التجارب الســابقة حيث كان 
لباســيل والعهد الكلمة الفصل يف الحكومة، ويرص تحت 
عنوان الحفا عىل املبادرة الفرنســية اضافة اىل مبادرة 
رئيــس مجلس النواب نبيه بــري، أن تكون الحكومة من 
اإلختصاصيــني وخالية من أي ثلث معطل، خاصًة لفريق 

عون وباسيل.
ويف الســياق، كشفت مصادر قريبة من حزب الله عن 
امكانية تحرك فرن جديد يف الســاعات واأليام املقبلة 
بهــدف كرس الجمود يف امللف الحكومي اللبناين، خاصة 
بعد التامس الفرنسيني ملعطيات خارجية وداخلية تعرقل 
تأليف الحكومة، منها اغالق أبواب الســعودية يف وجه 
الرئيس املكلف والهمس بأن ويل العهد الســعودي محمد 
بن ســلامن ال يؤيد عودة الحريري اىل الحكم يف حكومة 

يشــارك فيها حزب الله، أما داخلياً، يربز انعدام الثقة بني 
الحريري وعون وعدم رغبة األخري بتشــارك الحكومة مع 
سعد الحريري. هذا ومل تكشف املصادر عن ماهية وأسس 
هذا التحرك، غري انها أشارت اىل اعادة تفعيل االتصاالت مع 
األفرقاء الداخليني للخروج من األزمة. أما عن الوســاطات 
املحليــة اللبنانية وباألخص التي يقودها مدير عام األمن 
العــام اللواء عباس ابراهيم فتفيد املصادر أنها جمدت منذ 

ما يقارب ال 6 أيام الصطدامها بالعراقيل املذكورة آنفاً.
مــن جهة أخرى، يعقد يوم غد اإلثنني اجتامع يف مركز 
االتحاد األورويب يف بروكسل لوزراء الخارجية األوروبيني، 
حيث توقعت مصادر دبلوماسية مطلعة أن يصدر موقف 
موحــد حاد اللهجة تجاه املعنيــني بتأليف الحكومة يف 
لبنان، غري أن املصادر ذاتها اســتبعدت أن تفرض عقوبات 
نتيجة هذا االجتامع رغم جدية الفرنســيني واألوروبيني 
باتخاذ اجراءات حاسمة تجاه الطبقة السياسية اللبنانية 
واملعرقلني لتأليف الحكومة الجديدة. وتشــري املصادر أنه 
من غري املعروف حتــى االن اذا كانت العقوبات)يف حال 
صدورها( ســوف تصدر باســم الدول أم باســم االتحاد 
األورويب ، خاصــًة أن بعض الــدول األوروبية ترفض أن 
تكون مشرتكًة يف عملية العقوبات النعدام مصالحها يف 

لبنان أو ضآلتها.

 اجتامع طار وكالم نوعي لوزيرة العدل 

وبعد أن أصدر أمــس األول مدعي عام التمييز القايض 
غســان عويدات، قراًرا يقــ بتوزيع األعامل يف دوائر 
النيابات العامة اإلســتئنافّية يف جبل لبنان عىل الشكل 
التايل: جرائــم اإلتجار باملخــدرات وترويجها القايض 
سامي صادر الجرائم املالّية الهامة- القايض سامر ليشع 
جرائم القتل- القايض طانيوس السغبيني. ومن نتائ هذه 
الخطــوة كف يد القاضية غادة عون عن امللفات املالية، ما 
جعل األخرية تسارع اىل مداهمة مكاتب “مكتف” للصريفة 
ليل الجمعة، كام عاودت مداهمة  رشكة “مكّتف” للصريفة 
ليل أمس مدعومة من حزبيني من التيار الوطني الحر يف 
تحد واضح لقرار كف يدها عن امللف من قبل عويدات. وكان 

ؤازرة أمنّية اىل  مقرراً أن يحرض القايض ســامر ليشع 
مكاتب رشكة “مكتف بعد احالة امللف اليه من قبل مدعي 
عام التمييز ففوج بوجود القاضية غادة عون هناك، ما 

جعله يعود أدراجه لتجنب أي جدال مع عون.
هذا وضمن استنفار قضايئ شامل ملنع االنهيار الكامل 
للقضــاء اللبناين بعد رفض القاضية عون االمتثال لقرار 
القايض عويدات،  دعت وزيرة العدل يف حكومة ترصيف 
األعامل ماري كلود نجم ليل الجمعة اىل اجتامع طار يف 
مكتبهــا يف الوزارة أمس، وحرضه رئيس مجلس القضاء 
األعىل القايض سهيل عبود، النائب العام التمييزي القايض 
غســان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضايئ القايض 
بركان سعد، وخصص للبحث يف قرار كف يد القاضية غادة 
عون كمدعية عامة اســتئنافية يف جبل لبنان وما حصل 

بعد ذلك يف رشكة مكتف للصريفة.
وبعد االجتامع الذي اســتغرق ساعتني ونصف الساعة، 
خرج القضاة الثالثة من دون االدالء بأي ترصيح، وعندما 

سئل عبود عن القرار الذي اتخذ، أجاب: »هلق بتشوفوا”.
بعــد ذلك، أدلت نجم بترصيــح قالت فيه: »دعيت اليوم 
ونة األخرية  الجتامع طار ألن ما حصل أمس االول ويف ا
مرفــوض من قبل الجميــع »ويي بدو يزعل يزعل«. أنا ال 
أنصــب نف حكام ولن أدخل يف لعبة االصطفاف رغم 
محاوالت جــري إىل هذا املكان، وليســت لدي أي تبعية 
سياسية بل مرجعيتي الوحيدة هي القانون واملؤسسات«.
وعربت عن أسفها ل«الخالف القائم داخل القضاء، وكيف 
يرى الشعب أن القضاء منقسم، فهذا القايض يتبع ملرجعية 
سياسية، وقاض آخر يتبع ملرجعية أخرى«، وقالت: »أرفض 
وضع القضاء الحايل الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام 
الناس. القضاء يظهر نفســه عاجزا عن مكافحة الفساد، 
ويقاتــل يف معركة إعالمية، فيام الســلطة عاجزة عن 
تكوين ســلطة، وال تزيح أو تحتكم إىل الناس. ال يعقل أن 
يكــون هناك قضاة مع حاكم مرصف لبنان ومع املصارف 

وقضاة ضدهم، ألن القضاء يلغي نفسه بهذه الطريقة«.
وحثت هيئة التفتيش القضايئ عىل »التدخل ووضع يدها 
، وما  عىل كامل هذا امللف، فتحدد القايض الفاسد واملخط

إذا كان سيحاسب أم ال«. كام طالبت ب«تحريك كل امللفات 
ورة أن  العالقة يف التفتيش القضايئ«. وشــددت عىل 
»ينتفــض القضاء عىل الواقع القائم، وأنا مل اترك كتابا اال 
ووجهتــه إىل مجلس القضاء األعىل والتفتيش القضايئ 

والنائب العام التمييزي، لنصل إىل قضاء فاعل”.
وشددت نجم عىل أنها لن تكون »شاهد زور عىل انحالل 
القضاء، ومل نأت لتغطية فريق ســيايس يف وزارة العدل، 
وال ميكنني االستمرار بترصيف األعامل يف هذه األوضاع 
الرديئة. القضاء يحتاج اىل محاسبة داخلية وفورية لرفع 
واقع الظلم عن كل القضاة، وأال يرتك البلد بدون ســلطة 

قضائية أو يتحول القضاء إىل ضحية«.
هذا وأفاد الزميل روجيه شــاهني أن التوجه األســبوع 
املقبل لدى الســلطات القضائية هو تخيري القاضية عون 
بني االســتقالة أو الفصل، اال اذا عادت والتزمت بالقانون 

والقرار الصادر عن النائب العام عويدات.

 البزري للديار: جرعة »فايزر«

الثانية بعد 6 أسابيع 
ويف جديــد خطة التلقيح الوطنية ضد وباء »كورونا«، 
قــال الدكتور عبدالرحمن البزري للديار أن اللجنة الوطنية 
وافقة منظمة الصحة  للتلقيــح اتخذت قرارا داخليــا 
العامليــة والبنك الدويل بتأجيــل الجرعة الثانية من لقاح 
ا أن الجرعة األوىل تؤمن حامية للمتلقي تصل  »فايزر«
، وذلك بهدف تلقيح أكرب عدد ممكن من املواطنني.  اىل 80
كام أشــار البزري اىل اتخاذ قرار ثان بتلقيح من اصيب 
بوبــاء »كورونــا« بعد ثالثة أشــهر، خاصة بعد صدور 
دراسات تؤكد عىل فعالية أقوى للقاح عىل املتلقي يف هذه 
الحالــة كام أن جرعة واحدة من أي لقاح قد تكون كافية 

ملن أصيبوا سابقاً بالوباء.
أمــا عن لقاح »أســرتازينيكا«، أكد البزري اســتمرار 
اســتعامله ملن يفوق عمره ال 50 عامــاً، مع األخذ بعني 
االعتبار امكانية اســتبداله بلقاح »فايزر« ملن يعانون من 

أمراض مزمنة. 

لكن الطريق ليس سهال، وهناك بعض الخالفات الشديدة«.
وقــال عراقجي »وصلنا ملرحلة تســمح بتدوين نص جديد 

يشمل رفع العقوبات والخطوات النووية«.
من جانبه، قال املمثل الرويس يف املفاوضات إن املشــاركني 
يف اجتامع اللجنة املشــرتكة أعربوا عن ارتياحهم للتقدم الذي 
تحقق، وهو ما أكده ممثل الخارجية األوروبية يف املفاوضات، 
الذي قال إن املحادثات حققت تقدما يف مهمة ليست يسرية.

بدوره، قــال املبعوث الصينــي إىل املفاوضات إن األطراف 
املشــاركة اتفقت عىل الخوض يف عمل أكرث موضوعية بشأن 
رفع العقوبات. وأضاف مبعوث الصني وانغ تشون - بعد اجتامع 
بقية األطراف املوقعة عىل االتفاق النووي املربم عام 2015- أن 

املحادثات ستتواصل.

 بايدن 
من جانبه، أعلن الرئيس األمرييك جو بايدن أّن »من السابق 
ألوانــه« معرفة ما إذا كانت املحادثات غري املبارشة التي بدأتها 
الواليات املتحدة مع إيران ســُتنقذ االتّفاق بشــأن برنامجها 

النووي.
وأكّد بايدن أّن إنتاج اليورانيوم املخصب بنســبة 60 الذي 
أعلنت عنه إيران الجمعة يف تراجع جديد عن التزاماتها الدولّية، 

ال يُساعد »إطالًقا« يف الخروج من املأزق.
وأضــاف الرئيس األمرييك خالل مؤمتر صحايف مع رئيس 
الوزراء الياباين يوشيهيدي سوغا يف واشنطن »نحن رغم كل 
ية أن إيران تُواصل املشــاركة يف املناقشات«  ء راضون لر

التــي تجري منذ األســبوع املايض يف فيينــا حول برنامجها 
النــووي. وقال »أعتقد أّن من الســابق ألوانه معرفة النتيجة، 

.» لكننا سنستمر يف النقا

 كشف هوية 
يف غضون ذلك، كشفت السلطات اإليرانية عن هوية املتورط 
يف عملية منشأة »نطنز« التخريبية، التي وقعت فجر يوم األحد 
املايض، وكادت تؤدي إىل »كارثة وجرمية ضد اإلنسانية«، وفق 

ترصيح املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية.   
وأعلنت وزارة األمن اإليرانية، امس، عن اسم وصورة املتورط 
ويدعى رضا كرميي، مشريًة إىل أنه »غادر قبل الحادثة، والعمل 

جار إلعادته إىل إيران عرب الطرق القانونية«.
وكان منــدوب إيران لدى الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، 
كاظم غريب آبادي، لفت إىل دور »إرسائيل« يف حادثة مفاعل 
»نطنز«، مضيفاً أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بذلك. كام أكد املتحدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية، سعيد 
خطيب زادة، أن »إيران ستنتقم من الكيان الصهيوين يف الوقت 

واملكان املناسبني«.

 أشكنازي 
عــىل صعيد آخر، نقــل موقع »إرسائيل نيوز 24«، عن وزير 
الخارجية اإلرسائيي غايب أشكنازي، أن »إرسائيل ستفعل كل 

ما يلزم« لضامن عدم امتالك إيران أسلحة نووية«.
ويف حديثــه بعــد قمة يف بافوس، قــربص، مع نظرييه 
، وممثل رفيع من اإلمارات العربية املتحدة ،  اليوناين والقرب
قال أشكنازي إن »املناقشات تركزت عىل الجهود املبذولة لتعزيز 

ق األوسط«. الرخاء واالستقرار يف ال

كانون الثاين املايض يف ذروة تفيش الوباء.
واعتــربت منظمــة الصحة العامليــة أن الوباء يف »نقطة 
حرجــة« بني دول عىل غرار إرسائيــل متكنت من لجم تفيش 
الوباء بفضل حمالت التلقيح الكثيفة، وأخرى مثل الهند تواجه 

ارتفاعا حادا جديدا ألعداد اإلصابات والوفيات.
ومل تعد تســجل بريطانيا الدولة األكرث ترضرا من الوباء يف 
أوروبا )127 ألفا و225 وفاة(، ســوى نحو 30 وفاة يف اليوم 
بعد أن بلغ عدد الوفيات ذروته بأكرث من 1200 وفاة يف اليوم 
يف أواخــر كانون الثاين املايض. وبدءا من مطلع كانون األول 
السابق، أطلقت بريطانيا -التي خرجت االثنني من إغالق استمر 
أكرث من 3 أشــهر- حملة تلقيح مكثفة سمحت بحقن جرعة 

واحدة عىل األقل لـ60 من السكان الراشدين.

 ارتفاع اإلصابات 
كــام تراجع الوباء منذ كانون الثــاين املايض يف الواليات 
املتحدة، الدولة األكرث ترضرا يف العامل بـ 566 ألفا و224 وفاة، 

رغم تسجيل ارتفاع جديد لألعداد يف بعض الواليات.

وتعاين دول عدة لوقف تفيش الوباء، مع تحذير املســؤولة 
التقنية يف منظمة الصحة العاملية ماريا فان كريخوف الثالثاء 

املايض من أن الوباء »ينت برسعة«.
وارتفــاع عدد الوفيات رسيع أيضا يف الهند، حيث تســجل 
1 مليار نســمة- أكرث من ألف وفاة يومية،  الدولة -التي تعد 3
أي أكرث بتســعة أضعاف مام كانت تحيص مطلع آذار السابق، 
مــع ارتفاع مامثل لعدد اإلصابات )أكرث من 188 ألفا يف اليوم 

مقابل 15 ألفا يف مطلع آذار املايض(.

 جوازات سفر خاصة 
انضمت منظمة الصحة العاملية إىل حالة الجدل الدائر بشــأن 
فكرة توفري جوازات ســفر خاصة بالحاصلني عىل اللقاح املضاد 
للفــريو، معلنة معارضتها لها، اســتنادا إىل أن هناك الكثري من 
املعلومــات غري املعروفة بشــأن قدرة تلــك اللقاحات عىل منع 
اإلصابة بالفريوس بالفعــل. وأضافت املنظمة أن منح جوازات 
سفر للحاصلني عىل اللقاح لن يكون عادال بالنسبة ملواطني الدول 
األكرث فقرا، والتي تتســم فيها وتــرية إعطاء اللقاحات بالبطء، 
مام قد يتســبب يف التمييز ضد األشخاص الذين ال يستطيعون 

الحصول عىل اللقاح، بحسب ما نقلته وكالة بلومبريغ لألنباء.

قواعد بيانات جهات إنفاذ القانون الروسية خالل اجتامع مع 
مواطن رويس.

وأعلــن جهاز األمــن االتحادي الرويس أن »هذا النشــاط 
غري متوافق مــع وضع موظف دبلومايس ومناهض لالتحاد 
الرويس. سيتم التعامل مع الدبلومايس األجنبي وفق القانون 

الدويل«.
وقالــت الخارجية األوكرانية إن سوســونيوك ظل محتجزا 
بضع ساعات لكنه عاد إىل قنصلية بالده يف سان بطرسربغ، 
وإن اعتقال قنصلها العام استفزاز آخر من جانب موسكو وإن 

كييف سرتد بالطرق الدبلوماسية.
وقال يفهيني ينني نائب وزير الخارجية إنه وفًقا للمامرسة 
ن الجانب األوكراين  ة واستناداً إىل مبدأ املعاملة باملثل، ف القا

يستعد للرد عىل الروس

 تطورات عسكرية 
ميدانيا، أكــد الجيش األوكراين رصد 16 خرقا لوقف إطالق 
النار يف إقليم دونباس رشقي البالد، لكن دون وقوع أي ضحايا.

وأضاف الجيش األوكراين أن االنفصاليني املوالني لروســيا 
أطلقوا النار باتجاه مواقع دفاعية تابعة له.

وأوضــح أنه رفــع تقريرا بهذه االعتــداءات ملنظمة األمن 
والتعاون األوروبية.

من جهتها، قالت السلطات االنفصالية يف مقاطعة دونيتسك 
جنــوب رشق أوكرانيا إن الجيش الحكومي قصف املنطقة 13 

مرة خالل الساعات الـ 24 األخرية.

 دعوة لالنسحاب 
ودعا كل من الرئيس الفرن إميانويل ماكرون واملستشارة 
األملانية أنجيال مريكل روسيا إىل سحب قواتها من شبه جزيرة 

القرم والحدود األوكرانية.

جــاء ذلك خالل لقاء جمــع أمس رئيس أوكرانيا فولودميري 
زيلينســيك مع ماكرون يف باريس، وشاركت فيه مريكل عن 

بعد.
وقــد دعــا الرئيُس األوكراين إىل قمة يشــارك فيها نظريه 
الــرويس، فالدميري بوتني، إضافة إىل ماكرون ومريكل بهدف 

خفض التصعيد مع موسكو.
وقال زيلينسيك يف مقر السفارة األوكرانية يف باريس بعد 
املحادثات »أريد أن نجتمع نحن األربعة ملناقشة مسألة الوضع 

األمني رشق أوكرانيا وإنهاء احتالل أراضينا«.
ولعبت فرنسا وأملانيا دور الوساطة يف النزاع منذ العام 2015 
يف إطار ما يعرف بـ »صيغة نورماندي«. وأرشفت الدولتان عىل 

وقف هش إلطالق النار.
وأعرب زيلينسيك عن أمله بأن يعاد تطبيق وقف إطالق النار 

بعد اجتامع مقرر االثنني لكبار املستشارين من الدول األربع
وأفاد الناطق باسم مريكل يف بيان أن القادة الثالثة »تشاركوا 
القلق حيال حشــد القوات الروســية، ودعوا إىل تخفيف هذه 

التعزيزات العسكرية من أجل خفض التصعيد«.
وأما يف موســكو، فحّض الناطق باســم الكرملني دميرتي 
بيســكوف املستشــارة األملانية وماكرون عــىل أن يطلبا من 
كييف »الوقف الحاسم ألي أعامل استفزازية عىل خط التامس 
وط بوقف إطالق  والتأكيــد عىل الحاجة إىل التــزام غري م

النار«.
وقال زيلينسيك لصحيفة »لو فيغارو« الفرنسية يف مقابلة 
قبيل الزيارة »ال ميكننا البقاء إىل ما ال نهاية يف غرفة انتظار 

.» االتحاد األورويب وحلف شامل األطل
وأضاف »إذا كنا ننتمي إىل العائلة نفســها، يجب أن نعيش 
معا. ال ميكننا أن نخرج معا إىل األبد، مثل خطيبني أبديني، يجب 

ع عالقاتنا«. ّ أن ن
لكن وزير الدولة الفرن للشــؤون األوروبية كليامن بون 
شدد عىل أن دعم أوكرانيا مختلف عن منحها عضوية باالتحاد 

األورويب، و«هذا ليس طرحا جديا«.

أمريكيني وفرض عقوبات عىل مســؤولني آخرين، بينهم عدد 
من أعضاء إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن. ومنعت روسيا 8 
مسؤولني أمريكيني حاليني وسابقني، من بينهم مستشار األمن 
القومي األمرييك السابق جون بولتون، من دخول البالد رداً عىل 

العقوبات األمريكية وطرد دبلوماسيني روس.
وكشفت موســكو، أن من بني املمنوعني من دخول األرايض 
الروســية، مدير مكتب التحقيقات الفيدرايل كريستوفر راي 
ووزير العدل مرييك غارالند وكبرية مستشاري بايدن للسياسة 

الداخلية سوزان رايس.
وقالت موسكو يف بيان صدر عن الخارجية الروسية حول 
رد موسكو عىل العقوبات األمريكية: »ال ميكن أن يبقى الهجوم 
ا رد. يبدو أن واشنطن  األخري الذي شنته إدارة بايدن عىل بلدنا دو
ال تريد أن تتحمل حقيقة أنه يف الواقع الجيوســيايس الجديد 
ال يوجد مكان للديكتاتورية أحادية الجانب، والســيناريوهات 

املفلسة املتمثلة يف »احتواء موسكو«، والتي تواصل الواليات 
املتحدة الدفع بها عن قرص نظر، محفوفة باملخاطر. وال سيام 

مزيد من التدهور يف العالقات الروسية األمريكية.
ومن بني اإلجراءات التي ســتتخذها موســكو وفقا للبيان 
قدار  »سيجري طرد موظفي البعثات الدبلوماسية األمريكية 
يتناســب مع اإلجراء الذي قامت به الســلطات األمريكية ضد 

الدبلوماسيني الروس« وذلك عىل أساس سياسة الرد باملثل.
كذلك قررت روسيا تقرر طرد خمسة دبلوماسيني بولنديني، 

ردا عىل طلب وارسو ترحيل 3 دبلوماسيني روس من بولندا.
نه  وبحســب البيان الصــادر عن الخارجية الروســية، ف
»سيتم تخفيض إصدار التأشريات الخاصة باإليفادات قصرية 
األجــل ملوظفي الخارجية األمريكية إىل األرايض الروســية 
: أي حتى  عرب الســفارة األمريكية يف موسكو إىل الحد األد

10 أشخاص سنويا، عىل أساس املعاملة باملثل والتكافؤ«.
و«ســيتم اتخــاذ تدابري إلنهاء توظيــف العاملني اإلداريني 
والفنيني من قبل البعثات الدبلوماســية األمريكية وانتقائهم 

من بني مواطني روسيا ودول أخرى«.

صواريــ عىل األقل موقعاً للمقاومة غرب مدينة رفح جنوب 
قطــاع غزة، ثــم أغارت الطائرات الحربيــة عىل نفس املوقع 

بصاروخني عىل األقل.
وقصفت طائرات االستطالع بصارو واحد عىل األقل أرضاً 
زراعية رشق مخيم الربي وســط قطاع غزة، تبعها استهداف 

الطائرات الحربية نفس املكان بصارو واحد عىل األقل.
كام قصفت طائرات االســتطالع بصارو واحد عىل األقل 
موقعاً للمقاومة جنوب مدينة غزة، ثم أغارت الطائرات الحربية 

عىل نفس املكان بصارو واحد عىل األقل. 
كذلك قصفت موقعاً آخر غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

من جهته، قال الناطق باســم حامس حازم قاســم، »لليوم 
الثــاين عىل التوايل تعيش غزة تحت قصف صهيوين يف وقت 
السحر من ليايل رمضان.. وبرغم عنف القصف وإرهاب املحتل، 

تكابر غزة وتقاتل، تصرب وترابط، ال تنكرس ولن تنحني«.

وأضاف قاسم »ستصحو غرة كالعادة عىل نهار جديد تبحث 
فيــه عن حياتها الكرمية وتســتكمل جهادهــا، مع كل مدن 

فلسطني، لتنتزع حريتها من املحتل«.

 القدس 
يف غضون ذلك، أفاد الهالل األحمر الفلسطيني، بسقوط 6 
إصابات لشبان فلسطينيني خالل مواجهات مع قوات االحتالل 

اإلرسائيي يف محيط البلدة القدمية.
وأضاف الهالل األحمر، أنه جرى نقل اإلصابات للمستشفى.
 وتواصل قوات االحتالل اإلرسائيي لليوم الثالث عىل التوايل 
قمع الفلسطينيني ومالحقتهم يف شوارع مدينة القدس، ملنع 
طة  الوجود فيها.  واقتحم ضباط االحتالل برفقة أفراد من ال

املسجد األق بعد الصالة، وأخرجوا املصلني من ساحاته.
وتزامــن قمع القوات االحتالل مع خروج املصلني عرب أبواب 
القدس القدمية عقب انتهائهم من صالة الرتاويح يف املســجد 
ات النســوة وأطفالهن وكبار  ، وتواجد يف املكان ع األق

السن.

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 عي

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دولي 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


