
التقى رئيس مجلس الوزراء 
الكاظمي  مصطفى  راقي  ع ل ا
ويل العهد الســعودي محمد 
بن ســلامن، ضمن اجتامع 
موســع جمع وفدي العراق 

والسعودية يف الرياض. 
وأكد الجانبــان يف بيان 
مشرتك عىل »تكثيف التعاون 
والتنســيق يف القضايا التي 
الساحتني  عىل  البلدين،  م  ه ت
اإلقليميــة والدولية«. وحّثا 
عىل  الجــوار  دول  ميــع  ج
حســن  مببادئ  االلتــزام  «
يف  التدخل  وعــدم  لجوار،  ا
للدول«،  الداخلية  الشــؤون 

وفق البيان.
من جهتــه، أكد الكاظمي 
دعم مبــادرة الرياض إلنهاء 

األزمة يف اليمن.
وعــىل الصعيد االقتصادي وقع الوفــدان خمس اتفاقيات، 

ومذكرات تفاهم مشرتكة.
واتفــق الجانبان عــىل تعزيز فرص االســتثامر للرشكات 

الســعودية، ودعوتها إىل توسيع نشاطاتها يف العراق، ويف 
مختلــف املجــاالت، ويف جهود إعادة اإلعــامر، وعىل إنجاز 

2000 L.L.  2000 ل.ل.

عندما استلم العدو الصهيوين 60 طائرة من الواليات 

املتحدة األمريكية من طرا ف-35 الشــبح وهي احدث 

طائــرة مقاتلة من الجيل الخامــس يف العامل، أقام 

االحتفاالت الشعب االرسائييل بحلقاٍت من الفرح ألن 

جيشــه أصبح أقوى بتفوق عرشات املرات من السالح 

العــريب كله. وما هي أخالق ارسائيل؟ أخالق ارسئيل 

هي الظلم والقتــل والقصف بالصواريــخ والقنابل 

القاتلــة. أما يف لبنان، فــان الخطابات تطالب بنزع 

سالح املقاومة، وهو السالح الذي يشكل الرادع الكبري 

الرسائيل ولجيشــها القوي وألحــق الهزائم بالجيش 

الصهيــوين بكل انواع أســلحته الحديثة. ليت الذين 

يطالبون بنزع سالح املقاومة، يقومون باملقارنة بني 

أخالق ارسائيل وأخالق املقاومة وقوة ســالحها الذي 

جعــل العدو الصهيوين ال يتجرأ عىل اجتياز مرت واحد 

من األرايض اللبنانية، اال جواً.

عىل طريق الديار

ــــــــادرة ! ــــــــكار ال مب ــــــــة : اف ــــــــة والخارجي ــــــــات الداخلي ــــــــار الني الحكومــــــــة في«مهــــــــب« اختب
ــــــــة ــــــــة اللبناني ــــــــى الدول ــــــــة ال ــــــــة عراقي ــــــــذة امــــــــل اقتصادي ــــــــل الصحــــــــة« ناف ــــــــط مقاب »النف
 »نكســــــــة« فــــــــي عالقــــــــة بكركــــــــي ــــــــــ حــــــــزب اللــــــــه وتوتــــــــر بيــــــــن »املركــــــــزي« و »املاليــــــــة«
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ــــــاة ـــ ـــــــــــة وفــ ــــــا«: 52 حال ـــ ــ  »كورون
و3562 إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 3562 إصابة 
جديدة بالفريوس، توازياً مع تسجيل 52 حالة وفاة جديدة.

ولفتت الوزارة إىل أنه تم تسجيل 3,517 إصابة من بني 
املقيمــني، يف وقت هناك 45 إصابة تعود لوافدين، ما رفع 
عــدد اإلصابات اإلجاميل إىل 471,962 حالة، بينام وصل 

عدد ضحايا الوباء اإلجاميل إىل 6,286 حالة وفاة.

ــي ــ ــرك ــ ــك ــ ــي ب ــ ــ ــاع ــ ــ ــس ــ ــ م
وُمــــــــــــــبــــــــــــــادرة بــــــري
ــان ــع ــن ك الـــنـــائـــب  ودور 

ص 3ص 3

الرئيس عون مستقبال وزير الصحة العراقي والوفد املرافق

»الديار«

الكاظمي وبن سلامن

بايدن روحاين

)تتمة املانشيت ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

ابراهيم نارصالدين 

مــرة جديدة يتارجح االمل بتشــكيل الحكومة العتيدة، بني 
التفاؤل الحذر، »وشــيطان« التفاصيل الذي يهدد بنســف كل 
االجواء التي توحي بحصول تقدم جدي للمرة االوىل منذ اشهر، 
الثابت اليوم ان القوى السياسية املعنية بالتشكيل داخليا امام 
اختبار جديد للنيات، ليس االمر مرتبطا بغياب الثقة بني رئيس 
الجمهورية ميشــال عون والرئيس املكلف سعد الحريري، فهذا 
املعطى ال ميكن تجاوزه او تغيريه، فبغياب النص الدســتوري 
الذي يســمح بسحب »التكليف«، الرجالن محكومان بالتعاون 
القرسي، وال مفر من الذهاب اىل تســويات ليســت »اخرتاع 
بارود« وال تحتاج اىل »فلســفة« او ادعاء »ذكاء« »وحربقة«، 
فاذا نضجت الظروف الخارجية للتشــكيل، ســتولد الحكومة 
قريبا، واذا مل يحصل ذلك فسيتم ابتكار اسباب واهية الجهاض 
املبــادرة الجديدة. ووفقا ملصــادر عاملة عىل خط بعبدا- بيت 
الوسط، ال يشء مينع من االنتقال اىل النقاش يف التفاصيل اذا 
ما صدقت النيات يف تبني معادلة ال3مثانات« يف حكومة من 
24 وزيرا، لكن هذا النقاش مل يبدأ بجدية بعد مغادرة الحريري 
البالد، وال احد يعرف اســباب هذا التاخري،«فالصمت« وغياب 
التحركات العلنية، واستمرار االتهامات املتبادلة بني بعبدا وبيت 

الوسط، يجعل نجاح او فشل املبادرة الجديدة متساويا.

{ »مناكفات« بعبدا »بيت الوسط« {
ويف هذا الســياق، حاول كل من الحزب التقدمي االشرتايك 
والرئاســة االوىل استعادة »بنوة« معادلة حكومة الـ 24 بعد 

نسبها اىل رئيس مجلس النواب نببيه بري، وفيام اكدت اوساط 
كليمونصــو ان جنبــالط طرح الفكرة عــىل الحريري وعون 
وتبناها بري الحقا، وصفــت مصادر بعبدا املبادرة املطروحة 
بانها مجموعة افــكار انطلقت خالل لقاء رئيس الجمهورية 
مــع رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط، ووفقا 
لتلك االوســاط مل يتصل احد بالرئيس البالغه مبضمون جديد 
للتاليــف، وهو ينتظر الرئيس املكلف ليعرض تشــكيلة جديدة 
تراعــي امليثاقية وفيها وحدة معايري تســمح بنيل الحكومة 
الثقة الداخلية والخارجيــة. اما االفكار املطروحة حاليا فقد 
دارت دورتهــا وتوقفت منذ زيارة املوفد البطريريك اىل الرئيس 
نبيه بري ومل تصل اىل »بيت الوســط« بعدما اســتقل الرئيس 

الحريري الطائرة وغادر اىل االمارات...!
يف املقابل، تؤكد اوســاط الحريري ان سفره مرتبط باعامل 
خاصة، هو غادر لساعات وهاتفه معه، فاذا وافقوا يف بعبدا 
عىل املبادرة ميكنهم االتصال به ليعود، فالرئيس املكلف ينتظر 
ابالغه ان الرئيس عون تخىل عن »الثلث« املعطل وعندئذ يبنى 

عىل اليشء مقتضاه، بالنسبة اىل عدد وزراء الحكومة...؟

{ ال مبادرة متكاملة {
مــن جهتها ال تتحدث اوســاط »عني التينــة« عن مبادرة 
متكاملة، وامنا مجموعة افكار تحتاج اىل املزيد من البلورة يك 
تكتمــل فصولها قبل ان تقدم للجهات املعنية بالتاليف، ويعمل 
الرئيــس بري مع معاونه النائب عيل حســن خليل عىل وضع 

ــة تــــقــــديــــم »الــــتــــرشــــيــــحــــات«  ــ ــل ــ ــه ــ انـــــتـــــهـــــاء م
ــل« فـــي مـــأزق ــيـ ــرائـ ــيــة : »إسـ الــفــلــســطــيــنــيــة... وهــن

منظمـــــة الصحـــــة تنبـــــه لخطـــــورة الوضـــــع الوبائـــــي 
»كورونـــــا« ضـــــد  التطعيـــــم  وبـــــطء  أوروبـــــا  فـــــي 

روحانـــي: اإلدارة األميركيـــة لـــم تســـتفد مـــن الفرصـــة الذهبيـــة
الخارجية األميركية: رفع العقوبات بانتظار التفاهم مع طهران

أعــرب رئيــس املكتــب 
حامس،  لحركة  الســيايس 
إســامعيل هنيــة عن ثقته 
االنتخابات  أن  يف  »العالية« 
»ستميض وفق ما تم االتفاق 

عليه«.
هنية ويف حوار مع وكال 
األناضول الرتكية، قال: »نحن 
متمسكون باالنتخابات، وكل 
املواقف الرسمية مبا يف ذلك 
يف حركــة فتح والســلطة 
الفلســطينية، تقــول إنهم 
مصممون بامليض قدما حتى 

النهاية باالنتخابات«.

انتقــدت منظمة الصحة 
العاملية أمس الخميس ما قالت 
إنه بطء »غري مقبول« لحملة 
يف  كوفيد-19  ضد  التطعيم 
أوروبا، مشرية إىل أن الوضع 
الوبايئ يف القارة يثري أعىل 

مستويات القلق منذ أشهر.
ووفــق بيان صــدر أمس 
الخميس عن الفرع األورويب 
»الوترية  فــإن  للمنظمــة، 
أوروبا  يف  للتطعيم  البطيئة 
تطيــل أمد الوبــاء«، وذكر 
البيــان أن عــدد اإلصابات 
الجديدة بفريوس كورونا يف 
القارة األوروبية ارتفع كثريا 

قال الرئيس اإليراين حسن روحاين إّن إيران تفتخر بالتزامها 

وحدهــا بتعهداتها ملدة عام كامل بعد خروج أمريكا من االتفاق 

النووي. 

وذكر أّن الشعب اإليراين أثبت للعامل برمته أنه يلتزم بتعهداته 

من الناحية السياســية والقانونية واألخالقية وأن مرشوعه 

النووي »سلمي«.

كام أكد أنه  حان الوقت لتلــــتزم مجمــوعــــة الــدول 

)5+1( بتــــعهداتها وقرار 2231 التابع ملجلــــس األمــن 

الدويل.

كام قال إّن الواليات املتحدة، ويف حال رفعت العقوبات، فإن 

إيران أيضاً ستعود إىل التزاماتها، »لكنهم مل يستفيدوا من هذه 

الفرصة الذهبية واإلدارة األمريكية الجديدة أيضاً بعيدة جداً عن 

حقائق إيران«.

روحاين أشــار إىل أنه، ويف بداية أزمة كورونا، قال ترامب 

ملســؤويل إحدى البلدان: »إننا مستعدون إلهداء إيران 4 أجهزة 

تنفس اصطناعي«.

 وعلّــق روحاين قائالً: »إىل هذا الحـــــد املضـــــحك ال 

يعـــرف املسؤولون األمريكيـــــون إيران .. حينها قـــلت 

املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى... 
واملــــــــــــــــــحــــــــــــــــــدوديــــــــــــــــــة

ربيع الدبس    ص 4

واألجـــــيـــــال  روح  بـــــال  ــت  ــ ــح ــ ــب أصــ بـــــيـــــروت 
ــاه ــن ــرف لـــبـــنـــان كـــمـــا عــرف ــعـ ــد ال تـ ــ الـــقـــادمـــة ق

رجاء الخطيب    ص 6

ــداول ــ ــت ــ ــن ال ــ ــون م ــ ــة اســـتـــقـــالـــة عـ ــ ــ ســـحـــب ورق
مسيحي  غطاء  بتأمين  »املتحمسة«  القوى  فشل  بعد 

بوال مراد    ص 2

ــتـــعـــاون  ــف الـ ــي ــث ــك ــت ل  : ــلـــمـــان  الـــكـــاظـــمـــي وبـــــن سـ
ــدول ــل ــؤون الــداخــلــيــة ل ــشــ ــ ــي ال وعـــــدم الـــتـــدخـــل فـ

ــة ــ ــاوم ــ ــق ــ أخـــــــــالق اســـــرائـــــيـــــل وســـــــــالح امل
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قانون ليوم القيامة
جي نبيه ال

ال داعي لــ يقول لنا 
أصحاب الســعادة النواب 
»أيها اللبنانيون الحمقى«. 
كذلــك، هل  نكن  مل  لــو 
تلك  انتــاج  نعيــد  كنــا 
يف  دورياً،  األوليغارشيا، 

صناديق االقرتاع ؟
كلود غيان، املستشــار 
قال  االليزيه،  يف  السابق 
»لوباريزيان«  لصحيفــة 

يات!«. ن لبنان املغارة املضاءة بال »لك
ما من لبناين، مهام بلغت حامقته، أن يتصور امكانية 
اســتعادة قرش واحد من ذلك املال. هــذا القانون صي 
ليكون جاهزاً يــوم القيامة، مع أن لذلك اليوم ترشيعاته 
الخاصة. أي قاض، أي دريك، يســتطيع أن يدق عىل باب 

أي من قصور ملوك الطوائف ؟
هؤالء فوق املســاءلة، وفوق املحاســبة. ال فارق بني 
املغارة.  ادارة  الديناصــورات يف  لهة وأنصاف  ا أنصاف 
اء صندوق النقد الدويل  فساد يفوق الخيال البرشي . خ
يتحدثون عن »الشيزوفرانيا الراقصة« لدى أركان الطبقة 
السياسية. يف الضوء يرتدون وجوه املالئكة. وراء الضوء 

وجوه الذئاب.
ماذا يتبقى من املال املنهوب )الــدم املنهوب( اذا بقي 
ملوك الطوائف مثل امرأة القي فوق الشــبهات. ضباط 
وقضاة، ومديرون عامون، ضالعون، والغون، يف الفساد، 
وهم القهرمانات، وهم الجواري، يف خدمة الســلطان، 

اً عىل شاكلة ... فيفي عبده. دا
الفرنسية،  الخارجية  االستخبارات  رئيس  امييه،  برنار 
والسفري الســابق يف بريوت، الذي كان من كبار الداعني 
اىل فرض عقوبات عىل شــخصيات لبنانية، عاد وأودع 
الرئيس اميانويل ماكرون، وبحســب مــا نقل الينا زميل 
يعمــل يف باريس، مالحظات يستشــف منها أنه مثلام 
الشــخص يف البلدان العربية هو الدولــة، وهو النظام، 

... الشخص يف لبنان هو الطائفة، وهو الكاهن األك
هكذا، أي مّس بالشــخص، ولو كان مبواصفات قطاع 

الطرق، هو مّس بالطائفة املقدسة.
البع يعت أن رئيس الجمهورية، وأوراق الروزنامة 
تتساقط كام أوراق الخريف، امنا يطلق النار عىل قدميه. 
وهــذه هي حال الرئيــس املكلف. والواقــع أن الرجلني، 
النار عىل  بارصارهام عىل توســيع الهوة، امنا يطلقان 
رؤوس اللبنانيــني ما دامت اللعبــة تتجاوزهام، وما دام 

الدور يقت عىل اللعب يف زاوية املرسح.
ر ذلك ما يتناهى الينا من بع املستشــارين،  هل ي
وجلّهــم بالطرابيش العثامنية، مــن أن لبنان، مثل دول 
املنطقــة، داخل الدوامة، يف ضــوء التالطم الدويل ؟ ال 
مجال البتة ألي خطوة ســوى االنتظــار أكان ذلك عىل 

الكريس الكهربايئ أم كان عىل حبل املشنقة.
الكالم عــن التدويل، أو عن الحيــاد، كالم يف الوقت 
الضائــع يف هــذه الجمهورية التي باتت عىل شــاكلة 
»الضيعة ضايعة«. املشكلة األساسية ليست يف التبع 
ها يف املنطقة، وامنا يف  عىل خطــوط التامس، وما أك
ى يف بلد يعاين من االعتالل  كون الفساد هو اللعنة الك
السيايس، ومن االعتالل املايل واالقتصادي. هل للتدويل 

أو للحياد أي دور يف الحيلولة دون الدولة واالنفجار.
اع الدويل. الحياد أيضاً،  التدويل مستحيل يف ذروة ال
ودون أن يكــون هناك من مؤ عــىل امكانية تحويل 
الشياطني اىل مالئكة. الفساد )فسادنا كلنا( هو بالؤنا 
العظيــم. حني دخل الرئيس رفيــق الحريري اىل الرساي 

الحكومي. كان يعرف الداء والدواء.
اشرتى رؤسات جمهوريات، الزوجات الفارهات أيضاً، 
أمامي  الدينية.  السياسية واملقامات  املقامات  ناهيك عن 
شعرت مرجعية دينية بالفجيعة ألنها نصحت بعدم تقبل 
سيارة مصفحة مببل 150000 دوالر حتى ال يتم تصفيح 

هذه املرجعية وربطها باملرجعية السياسية.
ن اميانويل  األوساط الفرنسية أوحت، أك من مرة، ب
ماكرون يزمع »تفجري القنبلة«، أن يكشــف للرأي العام 
اللبناين أرصدة العرشات من أركان السلطة وأزالمهم يف 

املصارف السويرسية، وغري السويرسية.
هنا يرتدد، ديبلوماســياً، أن الواليات املتحدة حذرت من 
نرش أي معلومات تتعلق بشخصيات سياسية، وحزبية، 
معروفة بارتباطها بالخط األمرييك. متى مل تكن االدارات 

املتعاقبة عرابة الدمى املرصعة بالوحول ؟
ال تغيري يف متحف الشــمع، لتبقى الجمهورية جنة 

الحمقى. من زمان وهي ... جنة الحمقى!!

يان بزيارة وداعية عون التقى كي

التقى رئيس الجمهوريّة  ميشــال عــون  يف ق بعبدا، 
الســفري الصيني يف لبنان  وان كيجيان، يف زيارة وداعّية، 
خر املستــــجّدات والعالقــات الثنائّية بني  تخلّلها عرض 

البلدين.

عثمان التقى القائم باألعمال البريطاني

اســتقبل املدير العام لقــوى األمن الداخــيل اللواء عامد 
عثامن ظهر أمس يف مكتبه بثكنة املقر العام، القائم باعامل 
يطانية يف لبنان مارتن لونغدن ترافقه مسؤولة  السفارة ال
نام األمني يف الســفارة ســارة قرنفل، يف زيارة جرى  ال

وضاع العامة يف البالد. خاللها عرض ل

را ا و ي          تمعا م الس الصي عون م

امن ور ع دن ي لو

بوال مراد

ظن كثــريون لوهلة ان القوى الداخليــة املعارضة للعهد 
اتفقــت يف ما بينها، رغــم كل خالفاتهــا، وبالتحديد بعد 
اللقاء األخري العاصف بني رئيس الجمهورية العامد ميشــال 
عون ورئيس الحكومة املكلف ســعد الحريــري، عىل لعب 
ورقة اســقاط عون من خالل دفعه لالستقالة تحت ضغط 
ســيايس يرتافق مع ضغط شعبي يف الشــارع. بدا للبع 
أن هذه القوى تلقت رســالة خارجية للرشوع بهذا املخطط، 
حــني ارتفعت أصوات يف »تياراملســتقبل« انضمت ألصوات 
لعهد  للدعوة لوضع حد  »القوات« و«التقدمي االشــرتايك« 
ميشــال عون ظنا انهم بذلك ينجحون باســتخدامه »كبش 
فداء« ما يهدىء من روع وغضب الجامهري التي تتوق لرؤية 
رمز بحجم رئيس جمهورية يسقط  او مسؤول كبري يف هذه 

املنظومة وراء القضبان.
بل هذا التوجه ذروته بعد ساعات من انفجار الخالف بني 
عون والحريري وتعميم األخري جو مفاده ان الرئاسة االوىل 
تنفذ انقالبا غري مسبوق عىل الرئاسة الثالثة ما يحتم تحركا 
كثريين  بالشارع...حامسة  دعمه  يستوجب  رسيعا  سياسيا 
لهذا الســيناريو ما لبث ان فرملتها تحذيــرات داخلية كام 
غربية من امكانية ان يؤدي خيار مامثل النفجار أمني ليس 
مســتبعدا ان يالمس الحرب األهلية خاصة يف ظل غياب اي 
غطاء مسيحي لهذا التوجه. حاول املتحمسون السقاط عون 
طرق أبواب بكريك ومعراب الســتخدام أحدهام رأس حربة 
يف املعركة، اال انهم مل يوفقوا بحيث تلقوا أجوبة حاســمة 
وحازمة ان ايــا منهام لن يغطي اســقاط عون بالقوة يف 
الشــارع. ففي بكريك اعتبارات كثرية تحول دون ذلك ابرزها 

التمسك برمزية املوقع املســيحي االول يف البلد، وتعاطيها 
مع املوضوع عىل اســاس ان السري بهذه الخطة مرة سيعني 
امكانية اللجــوء اليها من قبل باقــي املكونات حني تختلف 
بالسياســة مع رئيس البالد، هذا عدا عن انها قد تؤســس 

لفقدان املسيحيني لهذا املوقع.

ال تختلف اعتبارات معراب كثريا عن اعتبارات بكريك، وان 
كانت االولوية هنا لتجنب سيناريو مامثل تحسبا للجوء اليه 
يف حــال وصل رئيس »القوات« ســمري جعجع يف يوم من 
االيام لسدة الرئاســة. حتى ان عدم مامنعة اململكة العربية 
السعودية السري بهكذا خيار يف حال كان يضعف حزب الله 
ويؤسس النهيار الهيكل عىل رأســه، مل تكن دافعا لجعجع 

للسري بسيناريو يرجح ان يكون انتحاريا للبلد.
وبالرغم من تعاطي العونيني بالعلن مع عدم جدية االخبار 
التي كان يتم الرتوي لها عن سعي السقاط عون يف الشارع 
بالتزامن مع تفاهم املكونات والقوى السياسية املعارضة له 
عىل ذلك، اال انهم كانوا فعليا يســتعدون لســيناريو مامثل، 
اما كام  هب قصوى  فوضع الحرس الجمهوري بحالــة ت
املسؤولون عن األمن يف »التيار«، فكان يتم استدعاؤهم عند 
ة.  كل تظاهــرة ايا كان حجمها خوفا مــن تطور االمور فج
لذلك كان يتم قمع اي تحــرك باتجاه بعبدا بالقوة بعد دقائق 
عىل انطالقه، يك ال تتحول ســاحات بعبدا ساحات للتظاهر 
بديال عن الشــوارع املحيطة بســاحة النجمة، ولعل ذلك ما 
كان يسعى اليه منارصو »حركة أمل« الذين حاولوا يف احدى 
الليايل التحرك باتجاه بعبدا قبــل ان يلعب حزب الله رسيعا 

دور االطفايئ الذي استوعب الحريق رسيعا.
وبحســب املعطيات، فقد بات معارضو عون عىل يقني انه 
مل يعد ينفع بــذل اي جهود النهاء عهده باكرا بغياب الغطاء 
املســيحي الذي ال ميكنهم التحرك من دونه، وقد بات لسان 
ب البحر ما بغص بالســاقية«، باشارة  حال هؤالء:«اليل 
كن من التعايش  اىل ان عهد عون شارف عىل االنتهاء ومن 
مع القســم االك منه، يســتطيع ان يتعايش مع تبقى من 

العهد.

سحب ورقة استقالة عون من التداول بعد فشل القوى »املتحمسة« بتأمين غطاء مسيحي 

كامل ذبيان

التســويات يف لبنــان لحــل ازماته 
كانــت تحصل بقــرار خارجي ومل تكن 
يف تاريخــه ومنذ اســتقالله، صناعة 
بإرادة  كانــت  دولته  ووالدة  لبنانيــة، 
البطريرك  فرنسية معطوفة عىل مطلب 

املاروين الياس الحويك.
ففي العــام 1943 حصلت تســوية 
الخوري  بشــارة  الرئيس  مــن  كل  بني 
الصلح مبــا عرف  والرئيــس ريــاض 
»بامليثــاق الوطنــي« و»صيغة العيش 
املشرتك« ومل تتم اال بدعم بريطاين ضد 
، لتكر  االســتعامر او االنتداب الفرن
سبحة التسويات بعد كل ازمة سياسية 
واقتتــال داخيل وحرب اهليــة. هذا ما 
العام 1958 تحت شــعار »ال  جرى يف 
الرئيس  عهد  نهاية  بعد  ومغلوب«  غالب 

كميل شمعون، وانتخاب قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب بقرار 
ي، ثم كان »اتفاق الطائف« كتســوية رعتها  امرييك - م
دول الســعودية وامريكا وسوريا التي اوقفت الحرب االهلية 
التــي بدأت باردة منذ العام 1969 مرورا بالعام 1973 وصوال 
اىل الفتنة التي اندلعت يف 13 نيســان 1975 لتمتد اىل نحو 
15 سنة حصلت خاللها محاوالت لوقف الحرب التي تداخلت 
فيها عوامــل داخلية لبنانيــة، واخرى فلســطينية ترتبط 
العريب  اع  الفلسطينية وال لة  بالتسويات املطروحة للمس
- االرسائييل، اضافة اىل الحرب الباردة بني القطبني االمرييك 
، اذ نت من ذلك ان لبنان تحول اىل ساحة حروب  والسوفيا
ة او بالوكالة فدخل الســوري بجيشــه واالرسائييل  مبا
ت القوات  بقوات احتالله يف غــزوي 1978 و1982 وح

املتعددة الجنسيات التي كان الجيش االمرييك االك فيها.
هكذا هو لبنان، ساحة رصاع وتسويات، كان ابناؤه وقوداً 
فيه واحياناً بارادتهم، تقول مصــادر نيابية مواكبة للحراك 

الســيايس الداخيل يف انتاج تســوية لالزمة السياسية ـ 
الدســتورية، املولودة من رحمم تشكيل الحكومة، ومن بنية 
النظــام الطائفي، اذ ال ترى احتامالت لنجاح لبناين يف انتاج 
حل لالزمــة، التي تقف عىل صفيح ســاخن، بدأ يحرق من 
يقف عليه، حيث اخفقت مبــادرات الداخل، التي قام بها كل 
من البطريرك املاروين بشــارة الراعي، والوسيط املدير العام 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، كام رئيس الحزب التقدمي 
االشرتايك وليد جنبالط الذي ينسق تحركه مع الرئيس نبيه 
بري، عىل تســوية تقوم عىل رفع عدد اعضاء الحكومة ما 
بني 20 و24 وزيراً، عىل ان ال يكون الي طرف الثلث الضامن 
فيها، حيث ما زال الرئيس املكلف ســعد الحريري يتشدد يف 
عدد 18 وزيراً، ويعمل رئيس مجلس النواب عىل تليني موقف 
الحريري، وهو مــا حاول جنبالط العمــل عليه يف طرحه 
للتســوية بعدما ملس مرونة من رئيــس الجمهورية العامد 
ميشال عون، مبا يخص الثلث الضامن، واكد امامه رفضه له.
لكن املبادرات الداخلية باتجاه التســوية، مل تحقق تقدماً، 

تقول املصادر، التي توقفت امام ما اعلنه 
الســيد حســن  الله  العام لحزب  االمني 
اللــه، عن اجواء ايجابيــة داخلية،  ن
ّ عن  ع اذ  بها اطراف سياســية،  تقوم 
تفاؤله حول جدية التحرك اللبناين، وهو 
صاحــب اقرتاح »لبننة الحــل«، وتقديم 
تنــازالت متبادلة، بعــدم التمرتس حول 
املطالب والرشوط من هذا الطرف او ذاك، 
الوزراء، دون  وسبق له واقرتح رفع عدد 
ثلث ضامن الحد، وهو يصب يف تسوية 
الذي  بري،  بها  واقتنع  بها جنبالط  تقدم 
يســوق لها مع ســيد بكريك، وتجاوب 
معهــا الرئيس عــون، الــذي فتح باب 
التسويات، ويبقى عىل الحريري ان يعلن 

موقفه، من التسوية املطروحة.
والتســوية املتداولة يف عــني التينة 
وكليمنصو وحارة حريك وصوال اىل ق 
بعبدا، تنتظر رداً من بيت الوســط، الذي 
تكشــف املصادر، ان الرئيس املكلف قد يكون مكبالً برشوط 
خارجية، مثل انه رشح نفسه تحت سقف املبادرة الفرنسية، 
لتشــكيل حكومة دون حزبيني ومــن اصحاب االختصاص، 
وهي الصيغة التي قدمها قبل نحو خمســة اشــهر لرئيس 
خر لقاء  ســك الحريري بها يف  الجمهورية، ومل يقبلها، و

عقد بينهام وتوقفت االتصاالت بعده.
لتني  فبعد تجاربه التي قام بها الحريري، ال ســيام يف مس
وهام »التسوية الرئاســية« 2016 التي اوصلت العامد عون 
اىل رئاسة الجمهورية، وقبلها »ربط النزاع« مع »حزب الله« 
ليشــارك يف الحكومة عام 2017، والقــى لوما عليهام من 

السعودية، فانه لن يقدم عىل »دعسة ناقصة« من جديد.
لذلك فان العمل عىل تســوية داخليــة، بحاجة اىل قرار 
ييــد خارجي، قد ي من فرنســا صاحبــة املبادرة، او  وت
وط، لحكومة دون »حزب الله«، فهل  الســعودية التي لها 

يحصل ذلك كام يف التسويات؟

»التســــــويات الداخلية« لحل ازمة تشــــــكيل الحكومة لن تحصــــــل اال بقرار خارجي

الخاص  املبعــوث  التقــى 
لرئيس االتحاد الرويس ملنطقة 
الرشق األوسط وأفريقيا نائب 
وزير خارجية روسيا ميخائيل 
رئيس  بوغدانوف، مستشــار 
للشؤون  اللبنانية  الجمهورية 
الروســية النائب السابق أمل 
الوضع  مناقشة  وتم  زيد،  أبو 
يف الرشق األوســط والرتكيز 
يف  الوضع  تطــورات  عــىل 

لبنان.
إيالء  »تم  بيان،  وبحســب 
اهتــامم خــاص بالجهــود 
حكومة  لتشــكيل  املبذولــة 
عىل  والتغلب  جديدة،  لبنانية 

واالجتامعية  السياســية  األزمــة  تداعيات 
واالقتصاديــة العميقة يف هــذا البلد املثقل 

بوباء فريوس كورونا«.
ولفت البيان اىل ان »الجانب الرويس جدد 
النشطة  الراسخ مبواصلة االتصاالت  التزامه 
مــع جميع القــوى السياســية الرائدة يف 
لبنان، من أجل تعزيــز التوافق بني الطوائف 
واالستقرار يف ذلك البلد، مبا يف ذلك مراعاة 
الطبيعــة الودية والتاريخيــة للعالقات بني 

موسكو وبريوت«.
مــن جهة ثانية، قلد أبــو زيد بتكليف من 
ميشــال  العامد  اللبنانية  الجمهورية  رئيس 
عون، كال من رئيس معهد االسترشاق التابع 
وفيســور  ال الروســية  العلوم  ألكادميية 
فيتايل نعومكني ونائب رئيس املعهد الدكتور 
فالدميري ستوف وسام األرز الوطني من رتبة 
ضابط، تقديرا لعطاءاتهام يف املجال العلمي 
فالداي  ر  والتاريخي، وذلك يف خــالل مؤ
بعنوان »الرشق األوسط يبحث عن النهضة«.

قلد وسامان لرئي معهد االستشراق الروسي ونائبه 
التشكيل  ــود  ــه ج بـــوغـــدانـــوف  مـــع  عـــر  زيـــد  أبـــو 

و دا ور بو ابو زيد ي

اللبناين«  »الدميقراطــي  الحــزب  عقــد 
يف  اإلنتخايب  امللف  ملسؤويل  األول  اإلجتامع 
العامة يف  االمانة  الحزبية، يف مقر  الدوائر 
خلدة، برئاسة األمني العام للحزب وليد بركات 
الذي أكد »أن موقفنا كحزب واضح ومعروف، 
فمنذ أك من 10 ســنوات ونحن مقتنعون 
أن مشــكلة لبنان هــي يف نظامه، وال حل 
ملا منر فيه اليوم عىل املســتوى الســيايس 
إال من خالل  والنقــدي  واملايل  واإلقتصادي 

إعادة صياغة نظام جديد يحكمنا«.
وشــدد عىل »أننا يف الحزب الدميقراطي 
النيابية يف  اإلنتخابات  ورة إجراء  نؤمن ب

موعدها، ألنها اإلستحقاق الوحيد التي ميكن 
للشعب من خاللها أن يع عن موقفه، ورأيه 
بحرية ورسية تامة، وأن يحاســب الجميع، 
عىل ما فعلوه ويفعلونه بالوطن وباملواطن«.

وختم بركات داعيــا اللبنانيني إىل »تحكيم 
املقبلة، ملســاعدة  اإلنتخابات  ضامئرهم يف 
أكــ عدد ممكــن من أصحــاب الكفاءات، 
والســرية الحســنة بالوصــول إىل املجلس 
بوجه  الوقوف  يســتطيعون  علــه  النيايب، 
زمرة الفاســدين الذين عاثوا يف البالد فسادا 
وإفســادا إىل أن أوصلــوه إىل قعر اإلنهيار 

واإلفالس وال يزالون«.

االنـــتـــخـــابـــات الجـــــــــراء   : ــي«  ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ »الـ
ـــمـــيـــع فـــــــي مــــــوعــــــدهــــــا ومـــــحـــــاســـــبـــــة الـــ

رئيس  نائبــة  إســتقبلت 
مجلس الــوزراء وزيرة الدفاع 
األعامل  يف  ت حكومة  يف 
الخارجية  وزيــر  عكر،  زينة 
حكومــة  يف  واملغرتبــني 
بل وهبه،  يف االعامل  ت
قزي،  جان  القــايض  يرافقه 
وتم البحث يف املستجدات التي 
ن ملف حدود لبنان  طرأت بش
وذلك  وجنوبا  شامال  البحرية 
لبنان،  حقــوق  عىل  حفاظا 
وجرى التوافــق عىل متابعة 

التطورات بهذا الخصوص.
والتقــت الوزيــرة عكر أيضا 

رئيس االتحاد العاميل العام بشــارة األسمر، 
وضــاع العاملية يف ظل  وجرى عــرض ل
الحادة،  واملعيشــية  االقتصاديــة  األزمــة 

التي تضعها الحكومة  باإلضافة اىل الخطط 
واملتعلقة باملساعدات للعائالت األك حاجة. 
سمر »أن العمل مستمر من  وأكدت عكر ل

أجل إيجاد حلول عملية ورسيعة«.

ــف  ــ ــل ــ عـــــــكـــــــر بــــــحــــــثــــــت مــــــــــع وهـــــــــبـــــــــه م
ــت األســـمـــر  ــ ــق ــ ــت ــ ــة وال ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ حــــــــدود لـــبـــنـــان ال

ب عكر مستقبلة و

أشــارت وزيــرة املهجريــن يف حكومة 
يــم ، إىل أن »  يــف األعامل  غــادة  ت

الحكومــة أعطت مهلة 5 أيــام بعد  انفجار 
مرف بريوت  للتحقيــق اإلداري ال القضايئ، 
ألن الحكومة ال تقوم بتحقيق قضايئ ونحن 
كنا قلنا ســابقاً أنه بعد الجلسة التي عقدت 
حينها إما أن تســتقيل الحكومة مجتمعة، 
أو نســتقيل كل وزير عىل حدا وهذا حصل، 
ولكن الحكومة كان من املســتحيل أن تكمل 

يف الوضع الذي كان البلد به حينها«.
يم  وخــالل حديث تلفزيــوين، لفتت 
ورة ملحة، لكن  إىل أن »إقرار  املوازنــة 
ليات مبــا أنه هناك اســتقالة رأينا أنه  با
االجــتامع مــــرات عدة، طــلب من  بدل 
الــوزارات إعطاء مالحظات يتــم تجميعها 
وغربلتها، وبعدها يتم عقد جلســة واحدة 

نهائية.
وأكــدت أن »وضعنا املايل غري مســتقر، 
وكان من املفرتض بني موازنة 2020 و2021 

أن نخّف عىل اعتبار التقشــف يف الدولة، 
ولكن كيف ميكن ان نتقشف! هذا غري ممكن 
رغم أنه صار هناك تخفيضات لكنها مل تكن 
عىل قدر ما كنا متوقعني«. وشددت عىل أنه 
»مســتقبال اذا استقر  سعر الدوالر عىل رقم 
واضح حينها ممكــن ان يكون هناك تعديل 

ف«. عىل اساس سعر ال
مبوازاة ذلك، أشارت إىل أن »مشكلتنا مع 
ف لبنــان انطلقت من الغموض  حاكم  م
باالرقــام وعدم الوضوع معنــا ومع رئيس 
تتدهور  املالية  االمــور  الجمهورية، وبدأت 
ونحن ال نعرف مــا لنا وما علينــا مثل كل 
النــاس، وتطورت اك مع الـ »فورنســيك 
ن ما تبني معنا منذ أيام، فحاكم  أوديت« وا
ف لبنان أعطــى جواباته لـ » ألفاريز«  م
والـ »فورنســيك اوديت«، والثالثاء يجب ان 
يكون هناك جواب نهــايئ من الرشكة، واذا 
كان ايجايب ينطلق التدقيق واذا كان ســلبي 

يبنى عىل اليشء مقنضاه«.

ـــاء  ــطــي الـــثـــال ــع ــز ســت ــ ــاري ــ ــف ــ شـــريـــم : شـــركـــة أل
ــي ــائ ــن ــ ــا الـــنـــهـــائـــي حـــــول الـــتـــدقـــيـــ ال ــهـ ــوابـ جـ

ــي الـــحـــر« :  ــن ــوط ــصــدر مـــعـــار لــــ »ال م
بالساقية« ب  مــا  البحر  شــرب  »الــلــي 
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الحـــــــــــــــل هـــــــــــــــل يكتمـــــــــــــــل ـــــــــــــــــ  الســـــــــــــــيناريو  بـــــــــــــــري ومـــــــــــــــا بينهمـــــــــــــــا ...  وُمبـــــــــــــــادرة  مســـــــــــــــاعي بكركـــــــــــــــي 

ـــــــــــــــم«  ه ـــــــــــــــرح »دم ـــــــــــــــر تقت ـــــــــــــــل تقاري ـــــــــــــــوريين ب ـــــــــــــــن الس ـــــــــــــــودة النازحي ـــــــــــــــى خطـــــــــــــــة شـــــــــــــــاملة لع ـــــــــــــــي عل ـــــــــــــــ دول ـــــــــــــــن تواف ـــــــــــــــ م لي
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــاد الح ـــــــــــــــنوية دون إي ـــــــــــــــة الس ـــــــــــــــاعدات املالي ـــــــــــــــم املس ـــــــــــــــم بتقدي ـــــــــــــــابقيه يهت « كس ـــــــــــــــ ـــــــــــــــل الخام ـــــــــــــــر بروكس »مؤتم

كل االنظار متجهة يف الســاعات املقبلة نحو بعبدا وبيت 
ن  الوسط ترقبا الشارات او مواقف قد تصدر عنهام يف الش
الحكومي ســلبا او ايجاباً، عــىل امل ان ترجح كفة الثانية 
. الكالم الشــحيح الذي  ويخــرج الدخان االبي من الق
الله اوحى  قاله امس امني عام حزب الله الســيد حسن ن
ليــف وجهود كثيفة تبذل يف هذا  بدفــع قوي يف اتجاه الت

ليف؟ املجال فإالم يســتند وماذا يدور يف كواليس الت
ة بامللف روت لـ »املركزية«  اوساط سياسية معنية مبا
الســيناريو من حركة بكريك اىل مبادرة الرئيس نبيه بري 
لتشــكيل حكومة وانهاء االزمة الخانقة ، من الفه اىل يائه 

عىل النحو ا :
قبل ان يزور الرئيس ســعد الحريري بكريك ملناسبة عيد 
ة  البشــاره لتهنئة البطريرك الراعي بالعيد والذكرى العا
النتخابه عىل الســدة البطريركية، كانت له محطة يف عني 
التينــه حيــث اطلعه الرئيس بري عىل املبادرة- التســوية 
التي يســعى اليها مع رئيس الحزب االشرتايك وليد جنبالط 
النهاء االزمة وتشكيل حكومة. ويف بكريك عرض الحريري 
املستجدات واستمع اىل موقف الراعي ودعوته اىل التسوية 
وري بينه وبني الرئيس  لتشــكيل حكومة الن االتفــاق 
ميشــال عون، فهام وفق الدستور يفرتض ان يتفقا لتشكيل 
الحكومة. خالل نهاية االسبوع، تحولت بكريك اىل محجة 
زارتها شــخصيات سياسية ال ســيام يف الساعات الـ 72 
ح وبعبدا من خالل النائب  االخــرية، وكان تواصل بني ال
ابراهيم كنعان جرت متابعته بني عني التينه وبيت الوســط، 
ح اك  عــ موفدين. وقد أدى كنعان الذي زار بعبدا وال
مــن مرة وكان عىل تواصل مــع عاملني عىل خط املعالجة، 
دورا يف تقريب وجهات النظر، واسهمت جهوده يف انضاج 
تصور حل لالزمــة انطالقا من الثوابت التي اعلنها الرئيس 

عون لتشــكيل الحكومة واملبادئ التي وضعها البطريرك.
الرئيس عون واكب عن كثب حركة االتصاالت والتفاصيل 
لتذليــل العقبــات التي تعرتض التشــكيل. ونتجت من هذه 
ح لعرضها  الحركة، وفق اوســاط مطلعة، مبادرة من ال
عىل الرئاســات والقوى املعنية لتبديــد املعوقات من امام 

لتشكيل. ا
ويف معلومــات »املركزية« ان مبــادرة من خمس نقاط 

ــت صياغتها يف االجتامع بــني البطريرك والنائب كنعان 
يف بكريك وبحثها األخري مع الرئيس عون يف اجتامع معه 
خالل عطلة نهاية االســبوع، كام تولت بكريك عرضها عىل 

: مني املوافقة عليها، تنص عىل اال االطــراف األخرى لت
 1- تعاون بني الرئيسني عون والحريري لتشكيل الحكومة 
كيد عىل دح فكرة ان عون ال يريد الحريري ويسعى  والت
اىل تغيــريه من خــالل دفعه اىل االعتــذار، وذلك احرتاما 
لنتيجة االستشــارات النيابية امللزمــة التي اجراها رئيس 

الجمهوريــة وكلف بنتيجتها الرئيس الحريري .
2- التزام الرئيــس الحريري بنص املادة 53 الفقرة 4 من 
ليف  يك يف الت الدستور التي تعت ان رئيس الجمهورية 
له حق تســمية الوزراء وخصوصا ان النائب كنعان والوزير 
اكة الرئيس  السابق زياد بارود اعدا دراستني تؤكدان دور 
يف التشــكيل وليــس فقــط حق قبول أو رف األســامء 

. عليه  املعروضة 
3- ال ثلــث معطال يف الحكومــة الي مكون مبعزل عن 

. حجمها 
4- االنفتــاح عىل نقاش حجم الحكومة 18 او 24 وعدم 

محدد. بحجم  التمسك 
5- االنفتــاح عىل النقاش حول كيفيــة توزيع الحقائب 
عىل املذاهب وهذا كان هدف الئحة الرئيس عون اىل الرئيس 

الحريري.
ايجابية  اجواء  املعلومات،  خلق  بحســب  هدف املبادرة، 
تســاعد عــىل احداث خرق يف التشــكيل وتجــاوز العقد 
والعقبــات. وقــد رحب بهــا الرئيس ميشــال عون وكان 
متجاوبــا لجهة تعاون الحريــري من خالل االلتزام باملادة 
ييد اك  53 الفقرة 4 من الدســتور وهذه النقطة تحظى بت
من موقع وشــخصية وتفهم من اكــ العاملني عىل خط 

واملبادرة. املعالجة 
رســل  بالفعل، بدأت مطلع االســبوع عملية االخراج، ف
الراعي وفدا اىل عني التينه ليضع بري يف اجواء االجتامعات 
التي عقدها نهاية االسبوع ويطلعه عىل املبادرة التي رحب 
بها بري ووجــد انها تتقاطع مع افكاره ومبادئه. وتحولت 

االنظار اىل بعبدا وبكريك وعني التينه وبيت الوســط.
تقــر اوســاط مواكبة لالتصــاالت الجاريــة ان عدم 

تواصــل الحريري مع باســيل 
ولّــد االشــكالية وال بد من ان 
يتواصال، كام تواصل مع القوى 
السياســية االخرى املشــاركة 
الثقة  مــني  لت الحكومــة  يف 
االشــكالية  هذه  لحكومته.ان 
كانت موضع بحث بني العاملني 
عىل خط املعالجة اليجاد املخرج 
الالئــق . ومثة ســيناريوهات 
عديــدة ملعالجة االشــكالية مل 
يتم االتفــاق بعد عىل اي منها.
ان احجــام القوى السياســية 
يف  املشــاركة  عن  املســيحية 
الحكومــة باســتثناء املــرده 
والطاشــناق ، اضطرت الرئيس 
عون اىل التحرك لحف الحصة 
الغطــاء  مــني  وت املســيحية 
اعلن  بعدما  للحكومة  املسيحي 

التيار والقوات عدم املشاركة فيها . فام دام ال غطاء سياسيا 
ميثاقيــا للحكومــة ، يتوىل الرئيس عــون توفري التغطية 
للتشــكيلة من خالل تســمية الوزراء املســيحيني فيؤمن 

لها  امليثاقية.
هذا هو بازل الحكومة، والنجاح املبادرة ال بد من مشــاركة 
جميع املكونــات. البحث يدور راهنا حول الخطوة التي ميكن 
ان تنطلــق منهــا. وقد كان كالم وزير خارجية فرنســا جان 
ايــف لودريان االخري واملواقف االوروبية قاســية جدا باتجاه 
لبنان لفرض عقوبات عىل املعرقل ودافعة اساســية النهاء 
الوضع الخانق واالزمة الضاغطة عىل الشعب والسري باتجاه 
حل االزمة. وتكشف املعلومات ان االتصاالت تتكثف بني املقار 
بعيدا من االضواء وان اجتامعات مكثفة عقدت بني مسؤولني 
وموفديــن لتذليل العقبات من طريــق املبادرة وعندما تنض 

االتصاالت يزور الراعي بعبدا ورمبا زارها بري ايضا.
ان مبــادرة بكــريك السياســية تهــدف اىل تشــيكل 
حكومة تعمــل عىل تنفيذ بنود املبــادرة االقتصادية التي 
وضعهــا رئيس لجنة املال واملوازنــة النائب ابراهيم كنعان 

والوزيــر الســابق لالقتصاد منصور بطيــش بعد موافقة 
: ا وتتضمن  عليها  عون  الرئيس 

1- املفاوضــات مع صندوق النقد للمســاعدة الرسيعة 
واالقتصادي املايل  للوضع 

2- استعجال اكامل التحقيق يف فجوة الـ27 مليار دوالر 
املالية املوجود يف ديوان املحاسبة يف 

3- تحقيق االصالحات املطلوبة ع املشــاريع املوجودة 
يف املجلس واســتعجال التصديق عليها

ف لبنان وسائر  4- اســتعجال التدقيق الجنايئ يف م
يف القطاع امل االدارات واعادة هيكلة 

5- اســتقاللية القضاء وتحريك ملف الفساد
6- ملء الشــواغر يف ادارات الدولة من خالل التعيينات

الكهرباء ملف   -7
يرتقب الجميع مواقف الرئيسني عون والحريري والسعي 
العــادة الثقة بينهــام النها املنطلق واالســاس ألي حل. 
ويتوىل بري الحصول عىل الضامنات املطلوبة ليعيد تشغيل 
محركاتــه لدفع املبادرة وترتيب االمور بعد التشــكيل، بني 
الحريري وباسيل عىل ان يكون لبكريك دور يف هذا املجال.

دوليل بشعالين

تتفاقم األزمة اإلقتصادية واملالية واإلجتامعية واملعيشية 
يف لبنان، ليس فقط بسبب عدم تشكيل الحكومة، إمّنا بسبب 
إســتضافة لبنان ألك من 500 ألف الجىء فلسطيني، وأك 
من مليوين ونصف نازح سوري. وهذا الكالم ال يقال من باب 
ية، إمّنا من باب توصيف الواقع. هذا الواقع  التعّصب أو العن
يف األعامل حّســان  املريــر نقله كال من رئيس حكومة ت
دياب، ونائبته ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر يف مداخلتهام 
ر بروكســل الخامس حول »دعم مستقبل سوريا  خالل مؤ
واملنطقــة« الذي عقد أخرياً عــ تقنية اإلتصال املريئ. وقد 
دعا لبنــان اىل منح خطّة الحكومة اللبنانية لعودة النازحني 
ّوز 2020 فرصة  السوريني بشــكل تدريجي التي أقرّت يف 
تحقيق هدفها مبســاعدة املجتمــع الدويل. هذه الخطة التي 
تقوم عىل مجموعة من املبادىء هي: عدم ربط عودة النازحني 
الســوريني بالحّل الســيايس، واحرتام حقوق اإلنسان ومبدأ 
منة وغري  عدم اإلعادة القرسيّة، وضامن العودة الكرمية وا

منة يف سوريا.  القرسية للنازحني اىل وجهات 
عداد كثرية يرخي  كام أشــار لبنان اىل أّن النزوح السوري ب
بثقلــه عــىل اإلقتصاد اللبناين، وقد بلغــت كلفته عىل بلدنا 
46 مليار دوالر، حســب تقديرات وزارة املالية للفرتة  نحــو 5
املمتدة بني عامي 2011 و2018، وال ينفّك يؤثّر عىل النســي 
اإلجتامعــي للبنان. وأكّد عىل أّن إقامــة النازحني يف لبنان 
موقتــة وال ينبغــي أن تفرّس تحت أي ظرف من الظروف عىل 
أنّها اندماج محيل، فهذا »قرار سيادي«، و«عمل عائد للدول«، 
فضــالً عن أّن التوطني مخالف للدســتور اللبناين. فهل القت 
ر، سيام وأنّها تتالقى يف  طروحات لبنان تجاوباً يف هذا املؤ
قســم كبري منها مع اقرتاحات الدول املجاورة التي تستضيف 
ورة إعادة النازحني  النازحني السوريني مثل األردن وتركيا ب

اىل بلدهم؟!
ّن الهدف األسايس من  أوساط ديبلوماسية متابعة قالت ب
ر بروكســل حول »دعم مستقبل سوريا واملنطقة«،  عقد مؤ
ذار  الذي عقد للســنة الخامســة عىل التوايل يومي 29 و30 
م، هو مواصلة دعم الشــعب السوري وتعبئة املجتمع  املن
زمة السورية، مبا يتام  الدويل لدعم حّل سيايس شامل ل

مع قرار مجلس األمن الدويل رقم 2254. وقد عال هذا العام 
ر ال سيام القضايا  أيضاً املواضيع نفسها التي يركّز عليها املؤ
اإلنســانية والصمود التي تؤثّر عىل الســوريني واملجتمعات 
التي تســتضيف النازحني السوريني، داخل سوريا أو يف دول 
املنطقــة. وجّدد املجتمع الدويل دعمه لدول الجوار ال ســيام 
األردن ولبنان وتركيــا، وكذلك م والعراق، وجرى اإلعالن 
ّعات لســوريا ودول املنطقة للعام 2021.  عن التعهّدات والت
5 مليار يورو لهذا العام  فقد تعّهــد املجتمع الدويل بتقديم 3
وما بعده لســوريا والدول املجاورة خصوصاً التي تستضيف 
أك عدد من النازحني السوريني. فيام أعلن اإلتحاد األورويب 
3 مليار يورو من ضمن املبل اإلجاميل، مشرياً  عن تقدميه 7
24 مليار يورو من  اىل أنّــه ال يزال أك مانح إذ تّم حشــد 9
املســاعدات اإلنسانية لتحقيق اإلســتقرار والصمود بشكل 
جامعي منذ بداية األزمة يف ســوريا يف العام 2011 وحتى 

اليوم بهدف معالجة عواقبها.
ر ال يعقد من أجل دراسة  وأكّدت االوســاط نفسها أّن املؤ
لة عودة النازحني، بل لتقديم املساعدات ل تستمّر هذه  مس
الدول باســتضافتهم،حتى يتوّصل املجتمع الدويل اىل إيجاد 
زمة السورية، يشمل عودة النازحني  حّل سيايس شــامل ل

السوريني اىل ديارهم.
أّما أن يكون لبنان يعاين عىل الصعيد اإلقتصادي واإلجتامعي 
من وجود النازحني عىل أرضه، وانعكاس هذا الوجود ســلباً 
حتى عىل الوضع األمني يف لبنان من خالل التوتّر القائم بني 
املجتمعات اللبنانية والنازحني الســوريني يف جميع املناطق 
وحصــول حوادث عّدة يتّم التبلي عنها، ويخ من تفاقمها 
يحات املسؤولني  مع ارتفاع نسبة الفقر يف البالد، فتقابله ت
يف األمم املتحدة واإلتحاد األورويب وســائر الدول املشــاركة 
ر، عىل ما أوضحت االوساط، باإلشادة بلبنان كونه  يف املؤ

يستضيف أك عدد الجئني عىل أرضه نسبة اىل حجمه، يفوق 
عددهم ثلث ســكّانه، وشــكره عىل هذا األمر وتشجيعه عىل 

. اإلستمرار به ليس أك
أّمــا مطالبة املجتمع الدويل بوضــع خطّة عودة طوعية 
للنازحني الســوريني تضمن عودتهم اىل ديارهم بكرامة، عىل 
ما طالبت الوزيرة عكر يف كلمتها، فتقول األوســاط نفسها، 
ّن كّل ما يصل من األمم املتحدة واإلتحاد األورويب واملنظامت  ب
الدولية من تقارير عن الالجئني الســوريني يف دول املنطقة 
ن، بل عن  والعامل، ال يتحّدث عن خطّة شــاملة للعودة حتى ا
أّن الظــروف املؤاتية لها غري متوافرة بعد. فيام تتحّدث بع 
« لهؤالء الالجئني  التقارير يف األمم املتحدة وسواها عن »دم
يف املجتمعــات املضيفة، أو عن »تجنيســهم« يف الدول التي 
انع من منحهم الجنســية. وهذان األمران مرفوضان من  ال 
قبل لبنان، ويف مقّدمة دســتوره كونهام يعنيان »التوطني« 

بشكل مبطّن.
من هنا، فإّن ما سبق وأن قام به مدير عام األمن العام اللواء 
عّباس ابراهيم قبل انتشار جائحة »كورونا« يف لبنان،عىل ما 
عّقبت االوساط، ال بّد وأن يوضع من جديد من ضمن أولويات 
الحكومة، الحالية، وإن كانت مســتقيلة، أو تلك التي ستشكّل 
مل الشــعب اللبنــاين واملجتمع الدويل. فقد  قريباً، عىل ما ي
عمل اللواء ابراهيم يف العام 2018 عىل تســهيل عودة بع 
النازحني السوريني اىل ديارهم عىل مراحل يف الباصات وعن 
نذاك الـ 173 ألف شخص،  طريق الحدود، وقد تخطّى عددهم 
وذلــك بالتعاون مع الــروس الذين طرحوا عنــدذاك املبادرة 

الروسية ملساعدة الشعب السوري.
ّن وجود الالجئني الفلسطينيني ال يزال  وذكرت االوســاط ب
مؤّقتــاً ولــن يتحّول اىل »توطــني«، إالّ أّن إقامتهم يف لبنان 
ن يســرتّد  خرى ب تســتمّر منذ 73 عاماً، وتعيق بطريقة أو ب
أصحــاب العقارات التي يقيمون املخّيــامت عليها حقوقهم، 
وغري ذلك من األمور التي تطال املواطنني اللبنانيني يف رزقهم 
ومعيشتهم. لهذا، فإّن وجود الالجئني الفلسطينيني والنازحني 
الســوريني ينعكس ســلباً عىل لبنان،عاى حّد قول االوساط، 
خر، وال يقوم املجتمع الدويل سوى بتقديم املزيد  بشــكل أو ب
من املســاعدات لهؤالء للبقــاء يف املجتمعات املضيفة، رغامً 

عنها وعن قدرتها اإلستيعابية لهم.

ــوريا ــ ــ ــ ــ ــع سـ ــ ــ ــ ــ ــري مـ ــ ــ ــ ــ ــدودي البحـ ــ ــ ــ ــ ــكال الحـ ــ ــ ــ ــ ــر لالشـ ــ ــ ــ ــ عـ
ــورا ــ ــ ــ ــ ــر فـ ــ ــ ــ ــ ــة التحـ ــ ــ ــ ــ تمعـ ــلطة م ــ ــ ــ ــ ــى السـ ــ ــ ــ ــ ــع : علـ ــ ــ ــ ــ ـ جع

ــن :  ــ ــ ــ ــ ــم حسـ ــ ــ ــ ــ ــرو زار نعيـ ــ ــ ــ ــ ــفير النـ ــ ــ ــ ــ سـ
ــــان ــ ــ ــــدم لبنـــ ــ ــ ــــا يخـــ ــ ــ ــــــكل مـــ ــ ــــتعدون لـــ ــ ــ مســـ

اســـــــــــتمع اليـــــــــــه القاضـــــــــــي ابراهيـــــــــــم فـــــــــــي ملـــــــــــف البواخـــــــــــر
ــوريا  ــ ــ ــ ــ ــع سـ ــ ــ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ ــ ــدود البحريـ ــ ــ ــ ــ ــكلة الحـ ــ ــ ــ ــ ــيل: مشـ ــ ــ ــ ــ باسـ
ــوار ــ ــ ــ ــ ـ ــن ال ــ ــ ــ ــ ــى ُحسـ ــ ــ ــ ــ ــم علـ ــ ــ ــ ــ ــل قائـ ــ ــ ــ ــ ــى حـ ــ ــ ــ ــ ــة إلـ ــ ــ ــ ــ بحاجـ

بـــــــــــزي التقـــــــــــى املســـــــــــؤولة السياســـــــــــية فـــــــــــي االتحـــــــــــاد االوروبـــــــــــي 

النائب  القوي«  غّرد رئيس »تكّتل لبنــان 
وز  ان باســيل عىل »تويــرت«: »منذ  ج
2010 وحتــى العــام 2017، وبينام كنت 
وزيــراً للطاقة ووزيراً للخارجية، أرســلت 
مــا يزيد عن 20 كتابًا رســمًيا إىل املعنيني 
يف لبنــان ويف ســوريا لحّثهــم عىل حل 
مشــكلة الحدود البحرية بني البلدين، ولكن 
ال مــن يســمع وال من يجيــب يف بريوت، 
ال بــل اّن مجلس الــوزراء رف طلبي عام 
2012. هذه املشــكلة بحاجة إىل حل قائم 
عىل حســن الجوار بني مسؤولني يكونون 
مســؤولني فعــالً يف البلدين وليس عىل يد 

هــواٍة يف املصالح االســرتاتيجية. فيا أيها 
ون؟  الســياديون املستجّدون أين كنتم؟ نا

وال تســتفيقون إال عىل الربح الرخيص؟«
من جهة ثانية، صدر عن املكتب االعالمي 
: »دون  ان باســيل البيان اال للنائــب ج
األخذ باالعتبار ألي إجراءات شكلية يفرضها 
االمنية  القانون، ومع مراعــاة لالجراءات 
الواجب اتباعها بســبب الظــروف األمنية 
الخاصــة التــي تحيط به، توجه باســيل 
أمــس االول إىل النيابة العامة املالية إلفادة 
القــايض عيل ابراهيم مبعلومات لديه حول 
نها ان تنري التحقيق«.  ملف البواخر من شــ

عي حسن ور  ي ي و ال الس

اي ب مستقبال س

اســتقبل شــيخ عقل طائفة املوحدين الدروز الشيخ نعيم 
وج يف لبنان  حســن، يف دار الطائفة يف بريوت، ســفري ال

مارتن اترفيك، وكان عرض ملختلف املستجدات العامة.
وجي عن حبه للبنان، مستذكرا خدماته  وع الســفري ال
يف القوات الدولية يف الجنوب منذ نهاية الثامنينات. كام أكد 
»حرصه البال وإستعداده لكل ما يخدم لبنان يف إطار مهمته 
الجديدة كســفري لبالده التي طاملا تعاونت يف مجاالت حيوية 

لتعزيز مقدرات البلد«.
وشكر الشيخ حسن السفري اترفيك، مؤكدا »أهمية التعاون 
تكريســا لفرادة لبنان والعيش املشــرتك«، مشددا يف الوقت 
ورة قيام الدولة وتفعيل مؤسســاتها يف  نفســه عــىل »
مواجهة األزمة الراهنة وتداعيات الخلل يف الوضع اإلقتصادي 
واملايل األمر الذي يتطلب بكل إلحاح املسارعة فورا إىل تشكيل 
الحكومــة درءا للمخاطر الكبرية التي تهــدد كيان لبنان يف 

الصميم«. 

شــدد رئيس حزب »القــوات اللبنانية« 
التاريخي  ســمري جعجع عىل »ان موقفنا 
من نظام األســد ال عالقة له أبدا باملشكلة 
الحدودية البحرية الشــاملية مع ســوريا 
بالــذات، فهذه األخرية لها معطياتها مبعزل 
خــر وعلينا جميعا أن نعكف  عن أي يشء 
ــة يف حد ذاتها  عىل حلها كمشــكلة قا
بغــ النظــر إذا كنا مع نظام األســد أو 

. ضده
يــح مبا له،  وقال جعجــع يف ت
بعدما طرح الوقائع يف ما خص املشــكلة 
سوريا،  مع  الشــاملية  البحرية  الحدودية 
نّه »سنة 2014 ، اعرتضت حكومة  وذكر ب
الرئيس الســوري بشــار األسد عىل طرح 
لبنان التنقيب عن النفط والغاز«، مشريا إىل 
أّن »يف أيّار عام 2017، أرســلت الحكومة 
اللبنانية مذكّرًة إىل حكومة  األســد، طلبت 
فيهــا التواصل لتوحيد النظــرة مبا خّص 
حدودنا البحريّة الشــاملّية، ومل يكن هناك 
نا منذ أيّام قليلة بتلزيم  جــواب، حّتى تفاج
كة »كابيتال« الروسّية من قبل حكومة 
األســد، للتنقيب عن النفط والغازيف البلوك 
رقم 1 السوري،الّذي يتقاطع أقلّه مبساحة 
750 كيلومرتًا مربًّعا مع مياهنا الشاملّية«. 
وركّز عىل أّن »الجانب السوري يحاول قضم 

الشاملّية«. مياهنا  كلم2 من   750
وأوضح أّن »يف الخرائط املوجودة، يظهر 
تداخل الرتسيم السوري بالرتسيم  اللبناين، 
مؤكًّدا أّن »عىل رئيس الجمهوريّة ميشــال 
األعامل  يــف  ت ورئيــس حكومة  عون 
حســان دياب  وحكومته والقوى السياسّية 
يّة  الّتــي تقف وراءهــا واملتمّثلــة باألك
النيابّيــة، تكليف مكتب محاماة وإرســال 
إنــذار إىل الرشكة الروســّية، إلبالغها  أّن 
البلوك السوري يتداخل يف الحدود اللبنانية، 

أراضينا«. تعّد عىل  وذلك 
وبــنّي أّن »إىل جانب ذلك، عىل الحكومة 
اللبنانية إرســال مذكّــرة إىل األمني العام 
مم املتحدة، وتبليغه مبا حصل، والخرائط  ل
املوضوعة والرتسيم املبعوث من قبل لبنان 
إىل األمم املتحدة منذ سنوات«، الفًتا إىل أّن 
»علينا تشــكيل فريق تقني لبحث مشــكلة 

البحريّة«. الحدود 
وختــم جعجــع »أحببــت القيــام بهذا 
يــح عىل الرغم من أننا يف »أســبوع  الت
الم« أنــه إذا ما الســلطة اللبنانية ممثلة  ا
يف  برئيس الجمهورية، رئيس حكومة ت
األعامل والحكومة مجتمعة مل تتحرك فورا 
ن لبنان موافق عىل  ن يعت هذا األمر وك ا

السوري«. الرتسيم 

اســتقبل عضــو كتلــة 

»التنميــة والتحرير« النائب 

عيل بزي قبل ظهر امس يف 

املســؤولة  النيايب،  املجلس 

السياســية يف بعثة االتحاد 

االورويب يف لبنــان هانــا 

معها  وعــرض   ، ســفاي

لالوضاع العامة. 
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ــة ــدوديـ ــحـ املــــــــدى... واملـ

ربيع الدبس

مل تقت اإلساءة املعنوية إىل مؤسس الحزب السوري 
القومي اإلجتامعي الزعيم الفذ أنطون ســعاده عىل أعداء 
حركته الخارجيني وأخصامــه الداخليني يف أنحاء الوطن 
الخصيب، بل صدرت اإلســاءة أحياناً مــن بع أتباعه، 
ف النظر عن الخلفية، التي ميكن أن تكون راديكالية،  ب
أو تقليدية، أو مزاجية، أو مغالية يف التحديث اإلفرتايض.

ما من ريب يف أن سعاده أقرب إىل األوقيانوس املعريف 
منه إىل رجل الومضات العابــرة. دليلنا عىل ذلكمؤلفاته 
ومواقفه  الباهرة  التوجيهية  ورسائله  الطليعية  الفكرية 
املبدئية النوعية وقدوته النظرية والعملية. يضاف إىل ذلك 
أنه نجح يف التبّني املنهجي ملنظومة حياة جديدة لها قيمها 

النهضوية التي أبرز ما فيها حمولتها املناقبية الوازنة.
لكّن سعاده هو البوصلة ال الوصاية، واملدى ال اإلنسداد، 
والرحابــة املركّبة ال محدودية البســائط. وهو الروحية 
ال الحرف، واملفهوم ال  اللفــ املكرور، بل داللة املصطلح 
القصدية ال أســطوانته املســتعادة... كل ذلك ألن املذهب 
فاق،  الفلسفي القومي اإلجتامعي تعبري عن حياة مّوارة با
معاديــة للجمــود والرتاكم والحتميــات، مفتوحة عىل 

املمكنات الحّفازة للعقل اإلنساين الخالق.
ن ال قالب يفكّر فيه  هــذا ال يعني وال يجوز أن يعني بــ
القوميــون اإلجتامعيون ســوى قالب ســعاده، أو أن ال 
ستخدام إال قاموسه. صحيح أنه وضع  قاموس يصلح ل
ثره أنه عمد  القواعد واألســس واملداميك ، لكن لعّل من م
إىل التجديد من قلــب لغتنا القومية وإىل تهوئة معجمها 
التقليدي املغلق، عىل األقل من جهة الذين تجمد تفكريهم 
وتخّشّبت لغتهم إىل درجة باعثة عىل التقيؤ. قال سعاده 
يف كتابه السوسيولوجي  الريادي )نشوء األمم( :«يجب أن 

تكون حياة األمة أقوى من تقاليدها وإال قتلتها التقاليد«.
إن سعاده نفسه مل يخرتع سورية وال اختلق لها الشعب 
واألرض. لقد نظّم قضيتها يف مبــادئ حزب غايئّ يدعو 
إىل وحدة األمة والوطن ويعمل لتلك الوحدة املرتافقة مع 
غاية بعث نهضة قوميــة وإقامة جبهة عربية حصينة. 
وسعاده اســتلهم من تراث أّمته الحي ومضاٍت  مضيئة ال 
، استلهامه  ميكن إنكارها. منها ،عىل سبيل املثال ال الح
معادلة العقل اإلنساين املرادف لوجود اإلنسان الحضاري، 
من الــرتاث الرواقي الّزينوين الذي ســبق معادلة العقل 
الهيغلية مبئات الســنني. كذلك نقول يف نحت سعاده من 
ان الثقايف تعبري »األّمة السورية«  ان خليل ج متحف ج
بل حتى تعبري »أبناء الحياة« ، كام أنه اقتبس من مكايفر 
تعبري »املتحد«، واعتبــار أن »األّمة هي املتحد األتم«. لعله 
انية التي جاء  أراد بالتطبيق العمــيّل أن يؤكد املقولة الج
فيها أننا جميعاً ورثة الرتاث اإلنساين العام، مبعنى أن أحداً 

ٍ ومل ينبت من تربة العدم. ت من فرا مل ي
ل، مثالً، عن سبب اعتبار ناصيف  بعد ذلك ي من يس
نصار مفكراً كبرياً،هذا الذي صّنفته املوسوعة الفرنسية 
عىل ثالثة أعمدة فيلســوفاً ال مفكــراً فقط، إضافة إىل 
تكرميه املستحق من مؤسسات عاملية كاليونيسكو، قياساً 
عىل مؤلفاته الغنية الوفرية يف البناء الفلسفي الهادف إىل 
ل: هل مثة من  استحداث نهضة عقالنية حديثة. لكننا نس
يتصور أن بالدنا مل تعط ســوى مفكر واحد بحيث انتهى 
الفكــر من بعده وجّفت العقول؟ وبنــاًء عىل هذا التوهم 
القارص »وجب« عىل الكّتــاب عدم إطالق صفة مفكّر إال 
عىل الرجل الذي التبس عىل بعــ تالميذه أنه أك من 
نه احتكر الفكر وعلّبه  محدودية تفكريهم، ومن ظنونهم ب
عىل أحجامهــم؟ ونحن نقول ملن يدعو إىل إقحام إســم 
ة »رافضاً« عدم  ســعاده يف أي مقالة أو بحث أو محا
؟ وهل  اإلســتجابة لهذا اإلقحام: من أنت لتقبل أو لرتف
سددت اشــرتاكك الواجب بعد اختيارك الهجرة منذ عقود 
أم أنك تفّضــل التنظري واملزايدة والقفز أمام املخلصني؟ ما 
إنتاجك الفكري وما حجمك يف املعادلة الثقافية ســواء 
يف الوطن أو يف بالد اإلغرتاب؟ ما محلك من اإلعراب يف 

ساحة التفاعل والتجديد واإلنتاج؟
إن سعاده مدرسة فكرية  نضالية  أخالقية أطلقت 
لهباً نورانياً ســاطعاً، وأينعت يف روضتهــا الغناء مثار 
الشــهادة والفن واألدب واملرسح والحداثة وأصالة النظرة 
ة التجــدد... عىل خالف  الجديدة، علــامً أن األصالة دا
التجدد الذي ليس أصيالً عىل الدوام. هذه املدرســة ليست 
منجم من أجل الفكر وال شالل تضحية من أجل التضحية 
مبقدار ما هي مدرســة تغيريية نحو األفضل، ومنظمة 
إنشــاء إرتقايئ جامعي مبدع. هكذا ارتسمت يف نفوسنا 
لحظة أقســمنا اليمني، وهكذا تبقى يف النفوس املؤمنة 

بسمّو الغاية العظمى حتى الرمق األخري. 

وديـــــــع الخازن : لتشكيل حكومة انـقـــــــا
املصرفي والقطا  بالدولــــــة  الثقة  واعادة 

إســتغرب عميد املجلس العام املاروين الوزير السابق وديع 
الخازن يف بيان، »هذه الرغبة لدى املســؤولني يف إطالة أمد 
التعطيل، وهذه الخفة يف إدارة شؤون البالد ويف تدبري أحوال 
املواطنني والتعاطي غري الجدي مع نــداءات الدول الصديقة 
وخرها تلك املخاوف التي ع عنها الفرنســيون واملجموعة 
ن من يتحكمون  ن اللبنــاين. وك الدوليــة التي تهتم بالشــ
مبصرينا ويتولون قيادة بالدنا راغبون يف استحضار الحرب 

ع هذه األزمات غري املسبوقة التي يولدونها«.
ورأى »أن الزمــن صعــب، واألمن يف خطــر، والبالد يف 
مخاض، واملجتمع الدويل مذعور ومذهول وهو يندد ويحذر، 
بينام بع املسؤولني عندنا ميعنون يف الشعب تقسيام، ويف 
ثروات البالد هدرا. وكل املطلوب منهم، أمام هذا التســونامي 
من اإلفالس واإلنهيارات، أن يشــكلوا حكومة تنقذ البلد من 
الغرق، وينكبوا عىل جذب الدعم، ويعيدوا للمواطن واملغرتب 

يف«. الثقة بالدولة وبالقطاع امل

عي بو عي

مّر عىل لبنــان الكثري من الويالت االمنيــة واالقتصادية 
واالجتامعية بدءاً من فقدانه جنى عمره يف  املصارف ،  وصوال 
اىل تدهور ســعر رصف  اللرية  وضعف القــدرة الرشائّية، ومل 
يعد يف لبنان طبقة فقرية أو طبقة وســطى وطبقة غنية، 
فهناك من إســتفاد من إنخفاض ســعر اللرية فكّون ثروات 
ضخمة، وبني متوّسط الحال الذي بات معدوماً، ويف ظّل هذا 
كلّه أصبحت الساحة اللبنانية مستودعاً لكل أنواع املساعدات، 
مني اللقاح  من اإلعاشــة وصوال اىل أسلوب جديد اليوم هو ت
ا ، وهذا ما يدل عىل عدم  كل حســب دائرته االنتخابية حــ

االهتامم بالصحة مبقدار الحفا عىل االصوات االنتخابية.
وتقــول مصــادر وزارة الصحة أنها ســمحت للقطاعات 
الخاصة بإســترياد اللقاحــات عىل خلفيــة تلقيح العامل 
واملوظفني للحفا عىل مســتوى معني من االنتاجية ولعدم 
تعطيل املصانع ، عىل أن تقوم املؤسسات والنقابات واملصانع 
برشاء اللقاح من الرشكة املستوردة وتوّزعه مجانًا عىل االفراد 
، ولكن ما يتم  ســامعه يف  االعالنات   إختلف بع اليشء، 
فهذا الباب الذي فتحته وزارة الصّحة إســتفادت منه األحزاب 
ع املؤسســات التابعة لهــا لرشاء اللقــاح وتوزيعه عىل 

املواطنني أو رمبا ناخبيها!.
وحســب مصادر نيابية يف قضاء كرسوان أرسلت بلديّات 
ومنهــا   ، الغينة،  زوق مصبح  والكفور   اعالناً اىل ســكانها 
ّت  هايل، وأن الحملة  ّمن ل تبلغهم فيه أن اللقاح الصيني ت
بل  بالتنسيق مع »تيار املســتقبل« واملسؤول يف املنطقة 
زوين ،  وتقول هذه املصادر أن أّي أحد يقوم بتســجيل إسمه 
من ســكان البلدة أو من هو نفوســه من البلدة ع املنصة 
التابعة لوزارة الصحة ســيحصل عىل اللقاح الصيني، مؤكّدة 
أّن العملّية لن يكون فيها إستثناء ألحد، وتشدد عىل أنه حتى 
ن  التسجيل خجول، لكن هذه املصادر توضح أن االمر يتعلق  ا
ا بالعمليــة االنتخابية القادمة وال لزوم للمواربة واللف  ح
والدوران ، مع أن هذه العملية برمتها مشــكورة إذا كانت غري 

مرهونة بعملية مواربة لرشاء االصوات.

التلقيح بدأت  وتشــري املصادر اىل أن عملية 
يف برشي بلقاح »سبوتنيك« يوم أمس وبالرغم 
من مرور العملية بالقنوات العادية واملؤسسات 
الخاصة، إال أن الدفعة االوىل كانت زهاء 2300 
لقاح مع تحديد لالعامر بدءا باالك ســنا ، لكن 
كل يشء مير ع القوات اللبنانية ومكتبها ومن 
خذ اللقاح!! ليس من قضاء برشي ال ميكنه أن ي

يف جبيل، ال يبــدو أن املتصدريــن املجالس 
يف أيام الرخاء ســوف يقدمــون عىل خطوات 
مامثلة مع أن املنطقة يتواجد فيها الكثريون من 
امليسورين ، مع العلم أن كل شخص بإستطاعته 
دفع مثن لقاحه حفاظا عىل سالمته إمنا » كبار 
» القوم من نواب وفعاليات ورؤساء إتحاد بلديات 
معظمهم قد تلقى اللقــاح مع عائلته فقط، أما 
بقية البرش ميكن أن ال يكونوا محســوبني عىل 
األحياء يف هذا البلد ، وغدا عندما يطلبون صوت 
الناس يف الصناديق ســوف يتذكر الناخبون من 
وقف اىل جانبهم ومن أهمل حتى عملية إخراج 
جثامني املو من املستشــفيات ، ويقول رئيس 
مني اللقاح ملواطنيه  بلدية كبرية مل يســتطع ت
لضيــق الحال مع تراجع مداخيــل البلدية : يف 
جبيــل نعرف من أخذ اللقاح مــن خارج املنصة 
وسوف  امليسورين  من  ومعظمهم  وباألســامء 

ننرش االســامء يك يعي الناس أن نــواب املنطقة ال يحملون 
همــوم الناس إمنا عندما تبدأ عملية » الشــحادة » لالصوات 

سوف نكون باملرصاد !!
وتضيف املصــادر أن نواب كرسوان يحلو لهم أن يســموا 
هذه الدائــرة »بالعاصية« لحظة حاجتهم ألصوات الناس، أما 
االّن ويف هذه اللحظة التاريخية املفصلية بني الحياة واملوت 
مني أبســط مقومات العيش  وبغ النظر عن االهامل يف ت
واملســاعدة يك يذكر التاريخ البع من أســامء النواب، إال 
ير  أنهم مبعظمهم  »كرسوا أياديهم وشحذوا عليها« وفق الت
املعتمد عن ضيق الحال عندهــم !! أو التذرع بالكورونا يك ال 

يستقبلوا الناس حتى يف حدائقهم، ويغ النظر عن إمكانات 
كل نائــب أو مقتدر تركوا أن ي اللقــاح من خارج املنطقة 
وهذا أمر مشكور، وميكن أن يكون قد أزاح عن كاهلهم مشقة 
إستطالع أحوال الناس والجائعني منهم ؟ وسجل لرشبل زوين 
أنه تجرأ وعمد يف عاصمة املوارنة بالذات أن يخدم الناس ولو 

جاء باللقاح من بالد السند !!
وبديال عن التمســك بهذه اللوحة الزرقاء التي باتت بشتى 
الطرق ولو عىل حساب صحة الناس دون قيمة تذكر، كان عىل 
النواب أن تتملك بهم بع الشــجاعة ويقدموا إستقاالتهم، 
وتختم املصادر بالدعوة اىل املحاسبة واإلقتصاص ممن تركوا 

شعبهم يف فم التنني !؟

فادي عيد

ي يارس علوي تجاه السياسيني  يبدو الفتاً حراك السفري امل
اللبنانيني،يف موازاة الحراك الدويل الحاصل يف إطار مامرسة 
الضغوطات إلزالة املعوقات من أمام تشكيل الحكومة العتيدة. 
ي لهذه الغاية عىل رئيس الحكومة  وقد جال الســفري امل
املكلّف سعد الحريري، ثم زار عني التينة وعقد خلوًة مع رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، كام زار النائب تيمور جنبالط، وكان 
البحــث بطبيعة الحال قد تركّز عىل امللــف الحكومي. وتؤكد 
ن السفري علوي حاول استطالع املستجدات  معلومات وثيقة،ب
حول هذا امللف، وشــّدد عىل أن مل القدرة عىل املســاعدة 

مني حصول اخرتاق ما يف الجدار الحكومي.  لت
ي يف مــوازاة املبــادرة التي كان قد  وجــاء التحرّك امل
أطلقها رئيس  الحزب التقدمي اإلشــرتايك وليد جنبالط من 
ة عىل فكرة توســيع الحكومة إىل 24  ق بعبــدا، والقا
وزيراً، فيام صيغة التوزيــع تبقى مفتوحة عىل النقاش بني 
املؤثّرين يف اللعبــة الحكومية، ربطاً باحتامالت التفاهم يف 
ما بعد. ومبا أن العالقة وطيدة بني جنبالط والقاهرة وقنوات 
ي باتجاه  ّ إىل دفع م التنسيق مفتوحة بينهام، فهذا يؤ
تعزيز مبادرة جنبالط، بصفتها املبــادرة األك قرباً ملواقف 
ي يف  السياسيني حالياً، وهو ما يجعل من حراك السفري امل

األيام املقبلة عىل قدٍر كبري من األهمية.
عامل السفارة  بالتوازي، ينشط بشكٍل الفت أيضاً، القائم ب
يطانية يف بريوت مارتن لونغدن ملحاولة تقريب وجهات  ال
النظر بني األفرقاء اللبنانيني، ظناً منه أن ذلك له انعكاســاته 
ليف الحكومة، ال سيام وأن السفري لونغدن كان قد  عىل ملف ت
ان باسيل يف منزله  زار رئيس »التّيار الوطني الحر«النائب ج

قبل أيــام. وتؤكد معلومــات، أن الزيارة 
الحثيثة، لرتتيب  املحاوالت  أتت من ضمن 
ليف الحكومــة، إضافة إىل أنها  أمــور ت
يطانيني  حملت أبعاداً أك عمقاً، إذ أن ال
يعملــون عىل محاولــة تقريب وجهات 
الحريري وباسيل، عىل  بني  النظر تحديداً 
اعتبــار أن تصحيح العالقــة بينهام هي 
األساس لوالدة الحكومة، وهو دور تنفرد 
لندن يف أدائــه يف الداخل، وهو ال يخرج 
عن جوهر املبادرة الفرنسية الطامحة إىل 
ليف الحكومة »بشــكل رسيع« لتتوىل  ت

عملية اإلصالح املطلوبة دولياً.
محاوالت  أن  نفسها،  املعلومات  وأكدت 
تقريــب وجهــات النظر بــني الحريري 
وباسيل مل تهدأ. فمنذ فرتة وجيزة، حاول 
الفرنســيون العمل عىل هذا الخط أيضاً، 
نتيجة  بالفشــل  باءت  لكن محاولتهــم 
التســاع رقعة الخالف أوالً بينهام، وعدم 
توفري أجواء إيجابية تخدم هذه التوّجهات 
ثانياً، فعدلوا عن هذه الفكرة مرحلياً ريثام 

اع بني الرجلني بات  تتهي الظروف املؤاتية، خصوصاً وأن ال
شخصياً ومن دون أي أفق للحّل يف املدى املنظور. 

ويف هذا اإلطار، تّتهم مصــادر قيادية يف »التيار الوطني 
نه »ليس الرئيــس الحريري الذي عرفناه  الحــّر«، الحريري ب
خر حديث  «، وقد أعلن ذلك بشــكل رصيح يف  يف مــا م
صحايف للرئيس ميشــال عون، وهذا التغرّي ولّد مشاعر لدى 
ن الحريري أضحى أســري قــرار مينعه من لقاء  العونيــني ب

ن هناك من يدفع  باســيل،وعىل هذه الخلفية، مثة اعتقاد ب
لة الحكومية  الحريري إىل عدم إدخال النائب باسيل يف املس
برّمتها، ال سيام أن باســيل مل يعد شخصاً مرغوباً فيه دولياً، 
إىل جانب أنه معاقب أمريكياً، وبالتايل، يفّضل الحريري عدم 
إقحام نفسه برشاكة مع شخص يتمتع بهذه الصفات، مام قد 
يؤدي إىل تقوي عمــل الحكومة عندما يتبني أن مثة وزراء 
قريبني من هذا الشخص، أو محسوبني عليه، ما قد يوّسع من 

دائرة املقاطعة األمريكية.

ــري ــ ــري ــ ــح ــ ــ ال ــ ــرفـ ــ ــذه األســــــبــــــاب يـ ــ ــهـ ــ لـ
ــعــــــاون مــــــع بــــاســــيــــل حـــكـــومـــيـــا الــــــتــــ

جبيل بنــــــت  في  جال 
بين التعــــــاون  اســــــتمرار   : ســــــكاالبرين 
ربــــــي لليونيفيل املؤسســــــات والقطا ال

ال دافيد سكاالبرين  جال قائد القطاع الغريب لليونيفيل الج
يف مدينة بنت جبيل، والتقــى رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل 

رضا عاشور ورئيس بلدية بنت جبيل املهندس عفيف بزي.
ال ســكاالبرين عىل »الصداقة املتينة والتعاون  وشدد الج
بني البلديات يف بنت جبيل وضباط وجنود حف الســالم يف 
القطاع الغريب لليونيفيل«، وقال: »هي صداقة تم تعزيزها أك 
واك يف هذه الفرتة الصعبة مع التــزام الوحدات االيرلندية 
والغانيــة والبولندية واملاليزية بدعــم املجتمعات املحلية يف 
محاربة فريوس كورونا«، مؤكدا »اســتمرار التعاون والدعم 
والحوار بني املؤسسات املحلية وقيادة قطاع الغريب لليونيفيل، 
وبذل الجهود املشــرتكة للتغلب عىل هذه الجائحة يف لحظة 

معقدة جداً«. ويف الختام، تم تبادل الدروع التذكارية. 

إختتمت اللــــــه  فــــــي حزب  صيدا  منطقة 
أنشــــــطتها بذكــــــرى مولد اإلمــــــام املهدي

اختتمت منطقة صيدا يف حزب الله عددا من األنشطة التي 
نظمتها يف صيدا وبلدات الجوار، يف ذكرى والدة اإلمام محمد 
ات واحتفاالت  بن الحســن املهدي، حيث تنوعت بني محا
إنشــادية متنقلة ع وســائل التواصل االجتامعي وزيارات 
وينيــة وغذائية وهدايا  للعائــالت املعوزة وتوزيع حصص 
عليهم، باالضافة إىل أنشطة ثقافية ومسابقات وهدايا مالية.

كام تضمنت االنشطة تنظيم حملة اجتامع القلوب الثقافية 
ذن املساجد، توزيع الورود  ع وسائل التواصل االجتامعي وم
وحواجز محبة، بطاقات معايــدة ملر كورونا، اضافة اىل 
تنظيم بطولة كرة الطاولــة وزيارة الطاقم التمرييض العامل 
يف لجان مكافحة كورونا وتكريم العاملني يف مكتب التكافل 

االجتامعي.

جال أمــني العام للمجمــع العاملي 
للتقريب بني املذاهب اإلســالمية يف 
عامل  ذذب اإلســالمية  الجمهوريــة 
الســفارة اإليرانية يف لبنان حســن 
خلييل واملستشار الثقايف للجمهورية 
اإلســالمية اإليرانية يف لبنان عباس 
يار، عىل مرجعيات سياســية  خامه 

ودينية.

{ عند بري {
وقد زار الشيخ شــهرياري والوفد 
املرافق، رئيس مجلس النواب نبيه بري 
يف مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة.

وبعد اللقاء، قال شــهرياري: »نحن 
نعت ان مواقف الرئيس بري التي ترتكز 

عــىل دعم الوحدة الوطنيــة يف لبنان، وكذلــك املواقف التي 
ى يف لبنان سواء الرئيس  اتخذتها املرجعيات السياســية الك
الله وكافة املرجعيات الدينية، كلها  بري والســيد حســن ن
مواقــف ادت اىل حف الوحدة الوطنيــة واملصلحة الوطنية 
العليا. وبطبيعة الحال، فالجمهورية اإلسالمية االيرانية تدعم 

نه ان يعزز هذه الوحدة«. كل امر من ش
وختم »خالل زيار للبنان، أتيحــت يل فرصة لقاء كافة 
املرجعيات الدينية الروحية االسالمية واملسيحية حيث ملست 
ورة التحيل بالوحدة  حسا كبريا من العقالنية التي تؤكد عىل 
الوطنية بني الشــعب اللبناين، وهي مصدر تقدير وتثمني من 
قبلنا. فإن روح الوحدة والعقالنية عامالن اساســيان ميكنان 
لبنان من تجاوز هذه املرحلة الصعبة والحساســة من تاريخه 

الحديث للوصول اىل شاطىء االمان«.

{ عند نعيم حسن {

والتقى الوفد االيراين برئاسة شهرياري، شيخ عقل طائفة 
املوحدين الدروز الشــيخ نعيم حســن، يف دار الطائفة يف 
بريوت، حيــث كان »عرض للتطورات العامة وســبل العمل 
من أجل إعالء منطق الحــوار عىل التصادم الحاصل يف أك 
ورة أن تعمل القــوى الفاعلة يف املنطقة  مــكان«. وأكد »
يلة لتوفري االســتقرار للشعوب العربية  عىل تغليب الجهود ا
واإلسالمية، والتكاتف من أجل تحصني الحقوق ونبذ سياسات 

التفرقة ومجابهة مشاريع الفتنة«.
بعد اللقاء، قال شــهرياري: »كان هنــاك تالق يف وجهات 

النظر بيننا وبني ســامحته، كــام كل املرجعيات الدينية، عىل 
إبداء أق درجات الرف واإلدانة للفكر اإلرهايب التكفريي 
الذي يعمل عىل بث الفتنة والتقاتل والفرقة بني األمة الواحدة 
والدين الواحد. لذلك نحن علينا أن نبذل أق الجهد املطلوب منا 
يف مجال نرش الوعي والتسامح والعقالنية، ألن هذه املفاهيم 
نها أن تعيدنا اىل جذورنا وتقاليدنا األصيلة  اإلســالمية من ش
التي تســمو بنا عن كل هذه الشــوائب. واتفقنا مع سامحته 
ورة تفعيل التعاون الثنايئ عىل املســتويات الفكرية  عىل 

والثقافية والدينية والروحية واملعنوية يف املستقبل القريب«.

{ عند »العمل االسالمي« {

كام زار الشيخ شــهرياري والوفد املرافق، برفقة وفد من 
املجمع مقر »جبهة العمل االســالمي« الرئي يف بريوت، 
حيث كان يف اســتقبالهم منســق عام الجبهة الشيخ زهري 
الجعيد وعضــوا قيادة الجبهة االمني العــام لحركة التوحيد 
اإلسالمي بالل سعيد شعبان ورئيس مجلس األمناء يف تجمع 

العلامء املسلمني غازي حنينة.
كيد عىل »أهمية  وأفاد بيــان للجبهة انه تم يف اللقــاء الت
ورة  ا بني الجبهة واملجمع و التعاون املشرتك الذي كان قا
استمراره وتفعيله وتوســيعه بشكل أك ملا فيه خدمة وحدة 
األمة اإلسالمية جمعاء، ومواجهة الفكر التكفريي واإللغايئ 
البعيد كل البعد عن رحمة وسامحة الدين اإلسالمي الحنيف، 
ومساندة ودعم الشعب الفلسطيني املظلوم يف اسرتداد حقه 
كامال بتحرير أرضه من خــالل تبني املقاومة ودعمها بكافة 

السبل املتاحة«.

االســـــــالمـــــــي« و»الــــــعــــــمــــــل  بـــــــــري  زار  ايــــــــرانــــــــي  وفـــــــــد 
ــســامــ والــعــقــالنــيــة ــت ــوب مــنــا نــشــر الـــوعـــي وال ــاري : املــطــل ــري شــه

ي حسن ابرا ور بر                                  يراين ي الوفد ا

اللقاح الحزبي اإلنتخابي يتقدم .. الباقي في فم التنين !



توالــت أمــس القداديــس 
مبناســبة خميــس االرسار، 
ودعت العظات اىل املحبة، »ان 
كل يشء يف هــذه الدنيا زائل 
وفان، وما يبقى لنا بعد عبورنا 
هــو املحبة وأعــامل الرحمة 
التــي نقوم بها مــع األقربني 

واألبعدين«.

{ الراعي {
وجــه البطريــرك املاروين 
الكردينال مار بشــاره بطرس 
الراعي رسالة إىل الكهنة وعىل 

رأسهم األساقفة، مبناسبة خميس االرسار جاء 
فيهــا: »يف هذه الظــروف الصعبة التي فرضها 
وبــاء كورونا، واألزمــات اإلقتصاديّة والنقديّة 
واملعيشــّية، يتزايد أملكم وأملنا مع شعبنا الجائع 
واملحروم من املال والخبز والغذاء والدواء. ونعلم 
أيًضــا قلقكم حيال هذا الوضــع، وأنتم أصحاب 
واجبــات تجــاه عائالتكم. إنّنــي أحّيي إخو 
مني  املطارنة الذين يتدبّرون بطريقتهم الخاّصة ت
الرواتب، ولو قليلة لكهنتهم، بعد إقفال الكنائس 
باإلضافة إىل فقر شعبنا. وبفضل التعاون القائم 
بني الكريّس البطريريّك واألبرشّيات والرهبانّيات 
واملؤّسســات املارونّيــة، واملنظّــامت الخرييّة 
كرابطة كاريتاس-لبنــان ومثيالتها، باإلضافة 
إىل أبرشّيات اإلنتشار واألهايل املنترشين، نعمل 
عىل تنسيق خدمة املحّبة اإلجتامعّية عىل كامل 
األرايض اللبنانّية بواســطة مؤّسسة »الكرمة«، 

واملساهمة يف تبديد قلقهم«.
وختم »نصيّل معا يك يعضدنا الله يف صمودنا 
حتى تهدأ جميع العواصف والرياح التي تتقاذف 
سفينة الكنيسة والوطن. فرّس خالصنا مل يتوّقف 
عند موت املســيح الفــادي يف ذاك يوم الجمعة 
العظيمــة، بل بل إىل مجد قيامته يف ذاك األحد 
الســاطع نوًرا. »فلوال قيامة املسيح لكّنا أشقى 

البرش«. املسيح قام! حقا قام!«

{ عبد الساتر: نصيل لبلدنا لبنان 
والكلمة األخرية للمحبة والتضامن {

أشار راعي أبرشــية بريوت املارونية املطران 
بولس عبد الســاتر خالل ترأسه قداس »خميس 
االرسار«، يف كاتدرائية مار جرجس املارونية يف 
بريوت إىل انه »نعيش أياما غري سهلة ونشعر كل 

، والصعوبات  يوم ان العامل  »يســود« أك وأك
تك والقلق يزيد واملشاكل السياسية تتعقد، لكن 
نحن اليوم لسنا موجودين يف هذا املكان يك نغرق 
س والحزن. موجودون بهذه الكنيســة بهذا  بالي
الوقــت ألن هذا وقتنا نحــن لنظهر للعامل كيف 
يعيش االنســان الرجاء وقت الشدة«. وقال: »هذا 
ن نكون  وقت البطولــة، كلنا كان لدينا الرغبة ب
أبطــاال، هذا هو الوقت الــذي نعيش به بطولة 
يسوع املسيح، ونعيش به العطاء حتى النهاية«.

أضــاف »نصيل لبلدنا لبنــان، الكلمة األخرية 
ببلدنــا هي ليســوع املنت عــى الرش واملوت 
والكلمة األخرية هي للمحبة والتضامن والتعاون 

والضمري«.

{ خريالله: كل يشء

يف هذه الدنيا زائل وفان {
احتفل راعي أبرشية البرتون املارونية املطران 
منري خريالله بقــداس خميس األرسار مع كهنة 
األبرشية يف املطرانية، دير مار يوحنا مارون يف 
كفرحي. وألقى عظــة قال فيها: »احتفالنا هذه 
يس  السنة له طعم مر جراء األزمات املرتاكمة وامل
التي حلت بنــا، وجاء وباء كورونا يزيدها مرارة 
ومينعنا مــن التواصل املبا وااللتقاء، كام أثر 
ســاة عاملية،  ســلبا عىل العامل كله باعتباره » م
كام يقول البابا فرنســيس، ولكنــه زاد اإلدراك 
ننا مجتمع عاملي يركب الزورق نفســه، حيث  ب
نه ما  ر فرد واحد يصيــب الجميع. وذكرنا ب
نه ال ميكننا أن نخلص  من أحد يخلص وحده، وب
إال مجتمعني«. » ولهذا الســبب قلت إن العاصفة 
تســقط القناع عن ضعفنــا وتفضح الضامنات 
ورية التي بنينا عليها جداول  الزائفــة وغري ال

أعاملنا ومشــاريعنا وعاداتنا وأولوياتنا. والذين 
ة اإلصابة بالكورونا يشهدون  عاشــوا مثيل خ
الم واألوجاع  ة استثنائية تحملنا فيها ا أنها خ
يس  وشاركنا شــعبنا يف ما يتحمل من أوزار امل

املعيشية واالقتصادية والصحية والنفسية.
أضاف »اكتشفنا أن الصحة هي األغىل، والصحة 
هي الحياة، وليس أغىل عند اإلنسان من الحياة ! وأن 
كل يشء يف هذه الدنيا زائل وفان، وما يبقى لنا بعد 
عبورنا هو املحبة وأعــامل الرحمة التي نقوم بها 
مع األقربني واألبعدين. من هنا واجب أن نكون، يف 
خدمتنا الكهنوتية ورسالتنا املسيحية واإلنسانية، 
ســامريني صالحني مند يد املســاعدة إىل املسيح 

املتجسد يف كل محتاج، فقط باسم املحبة«.

{ سويف: ملاذا دعانا املسيح عىل 

رغم اختالفاتنا؟ {
احتفــل رئيس أســاقفة طرابلــس املارونية 
املطران يوســف سويف، بقداس خميس االرسار 

يف كنيسة مار مارون يف طرابلس. 
وخالل القــداس الذي كان مناســبة اللتقاء 
العائلة الكهنوتية يف ابرشــية طرابلس، توجه 
كائه يف الرسالة  سويف باملعايدة اىل الكهنة 
والبشــارة، قائال: »فلنطرح السؤال عىل انفسنا، 
ملاذا دعانا املســيح عىل اختالف ظروفنا، بيئاتنا 

وخلفياتنا؟«.
وأوضــح » فصح الرب هو العــزاء، هو قوتنا 
وســبب تجديدنا«. واكــد ان »اجمل عطية تزينا 
بها نحن، هي ان يســوع دعانا اىل ان نكون اىل 
جانبه رسال«، مشددا عىل أن الله »أحبنا وحملنا 
مسؤولية الخدمة والعطاء لنعلن أن يسوع انت 

عىل املوت«.

هيام عيد

يف خضّم الســجال حول ترســيم الحدود البحرية جنوباً، 
واليوم شــامالً، كشف خبري قانوين واسع االطالع لـ »الديار«، 
عن أن لبنان يقف حالياً أمام تحديات بارزة لجهة تثبيت وحامية 
حقوقــه وثروته النفطية، وحّدد طابعني لهذه التحديات، فقد 
اعتــ أن األوىل وهي الحقوق البحريــة جنوباً ترتدي طابع 
»الطوارىء«، فيام الحقوق يف املياه اإلقليمية شــامالً تحمل 
طابــع »العجلة«، وبالتايل، فإن الفرصــة املتاحة أمام لبنان 
للحفــا عــىل ثروته يف الغاز والنفــط يف الجنوب قصرية 
زمنياً، ومل تعد الســلطة اللبنانية قادرة عىل تجاوز املهل التي 
حّددها العدو اإلرسائييل لبدء أعامل التنقيب والشفط يف أواخر 
العام الجاري، والتي لن تنفع بعدها أي تحركات أو مراســالت 

أو اعرتاضات يف كل اإلتجاهات الدولية.
ومن ضمن هذا الســياق، حــّذر الخبري القانوين من إهامل 
التحــرّك امللّح املطلوب من أجل الحــؤول دون ضياع الحقوق 
اللبنانيــة، وطالب الحكومة بــاإلرساع يف تنفيذ واجباتها، 
والتي تخت بتعديل املرسوم رقم 6433 لحف حق لبنان يف 
مياهه وغازه وثرواته بقوة الحق، ويقطع الطريق عىل عمليات 
التنقيب والشفط يف حقل »كاريش« املتنازع عليه. وشدّد عىل 
أهمية العمل بكل الوســائل لتحقيق نتائ فاعلة يف األشهر 

القليلة الفاصلة عن نهاية العام 2021.
يف موازاة ذلك، تحدث الخبري نفسه عن املياه اإلقليمية شامالً 
كة  وذلــك مع اإلعالن عن بدء أعامل اإلستكشــاف من قبل 
»كابيتال« الروسية يف البلوك رقم 1 يف املياه السورية، بعدما  
وافقت دمشق عىل تلزيم البلوك املذكور لهذه الرشكة الروسية، 
مع العلم أن هناك جزًءا متنازعاً عليه مع لبنان، والقانون الدويل 

كة من العمل يف  مينــع أي 
منطقة متنازع عليها. ولذا فإن 
لبنان اليوم مطالب باإلعرتاض 
عىل بدء عمليات املســح، وذلك 
من خالل مراسلة ديبلوماسية 
إىل األمم املتحدة، كون السكوت، 
وبحسب القانون الدويل أيضاً، 
يعنــي اعرتافاً أمــام املجتمع 
الدويل وتنازالً عن الحق اللبناين 
وة البحرية شــامالً.  يف الــ
واســتدرك أن اإلستكشاف قد 
ن، ولكن التنقيب وأعامل  يبدأ ا
الشــفط، لن تتّم قبل 4 سنوات 

عىل األقل.
الخبري  وعليه، فقــد أوضح 
نفسه، أن الدولة اللبنانية قامت 
برتسيم الحدود شامالً يف العام 

2011، واعتمدت تقنية قانونية مشهورة، تعتمد عىل خط الوسط، 
وهو خط متساوي األبعاد بني الساحلني اللبناين والسوري، لكن 
سوريا اعرتضت عىل هذا الرتسيم يف األمم املتحدة، امنا مل تعلن 
موقفها بل اكتفت برف اإلعرتاف بالرتسيم اللبناين. وكشف أن 
املوقف الســوري اتضح الحقاً من خالل قيام سوريا بفتح دورة 
كات أجنبية بالتنقيب عن النفط يف العامني  الرتاخيص لتلزيم 
2007 و2011، بعدما قّسموا البحر إىل 3 بلوكات معتمدين تقنية 
»خط العرض«، املختلفة عن التقنية اللبنانية، فكان التداخل يف 

البلوك السوري رقم 1 مع لبنان.
وة  ولفت إىل أنه من الناحية النظرية، فإن خطراً يتهّدد ال
النفطية شــامالً، إذ قد تقوم الرشكة الروســية بالتنقيب يف 

امليــاه اإلقليمية اللبنانية، وبالتايل، يجب عىل لبنان اإلعرتاض 
أمــام األمــم املتحدة، كام يجب التواصل مع ســوريا أوالً من 
أجل اســتيضاح موقفها، وإذا اســتمر الخالف، فإن الرسالة 

ورية. اإلعرتاضية تصبح 
كيد أن اإلعرتاض كفيل بوقف  وخلص الخبري القانوين إىل الت
كل األعامل يف املناطق املتنازع عليها سواء يف الجنوب أو يف 
الشامل، وهو ما قام به العدواالرسائييل الذي ميلك 4 باملئة من 
وقف الحفر منذ عرش سنوات  صية، ف حقل غاز يف املياه الق
ص من اســتغالل ثروته، ولبنان الذي ميلك 20 باملئة  ومنع ق
من حقل »كاريش« يف الجنوب، يســتطيع منع »إرسائيل« من 

عامل الحفر والتنقيب.  القيام ب
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يســـــــــــو و »العنـــــــــــف الثـــــــــــوري«
فهد الباشا

تختلف أقدار التاريخ بني زمن واخر باختالف القدر الذي 

يبديه الناس، يف حينه، من مواجهة لهذه االقدار، مبا يليق 

حرار يستحقون البقاء أحياء وشهداء. أو هو يختلف مبا  ب

يبدونه من مطاوعة لهذه االقدار، شهادة الموات يدرجون 

نحو االندثار يف عواصف التاريخ. ويف واحدة من صفحات 

التاريــخ املتواصل فصوال، يف غــري ذكرى نحييها او يف 

ز سؤال حول حدث نسمع، هذه االيام،  وقائع وتحديات، ي

أصداء لذكراه. 

والســؤال: ملاذا مل يشك يســوع اىل القضاء الصيارفة 

والتجار وســائر الفجار الذين حّولوا »بيت الصالة مغارة 

للصوص«؟

مل يفعــل ذلك ألنه، وهو العليم بكل ظاهر وباطن، كان 

يعــرف ان القضاء، يف أيامه، مل يكن أقل عجزا وفســادا 

وبؤســا، مام هو عليه قضاؤنا يف أيام بؤسنا هذه. ومع 

ذلك، ما أدار للفساد ظهره وم تاركا للصوص ان تصحو 

فيهم الضامئر، فيكفوا، من تلقائهم، عن الصغائر وارتكاب 

الكبائــر. بل عمد اىل ما هو حــل طبيعي، يف مثل هاتيك 

الحال. جدل الســوط غليظا وانقــ عليهم بعنف ثوري 

مقدس، وقلب عليهــم الدنيا، طاردا اياهم بالطريقة التي 

تليق بـ »أبناء االفاعي«، والذين »ابوهم ابليس الكذاب وابو 

الكذب، والذي كان، منذ البدء قتاال للناس«. قادت يســوع 

وت  ثورته اىل االستشــهاد ليستمر، بذلك، يف رسالة ال 

اال يف نفوس ورثة الصيارفة والتجار ومن ساســة فجار، 

ومــن اقذار، تنتظر جميعها عنفا ثوريا يجرفها اىل مزبلة 

التاريخ. 

 أيها الناس، انتم مدعوون يف ذكرى استشــهاد يسوع، 

ذكرى الفداء، اىل ان تتذكروه قائال: »جئت اللقي نارا وكم 

ارجو أن تكون قد اشتعلت«.

     كلامت يف زمن الغربة

حـــــزب اللـــــه ُملتـــــزم بالصمـــــت وحريـــــ علـــــى العالقـــــة مـــــع بكركـــــي رغـــــم التباينـــــات 
ــد املوقـــــت ــ ميـ ــــى الت ــتر الـ ــ ــوار املشـ ــ ــــالح ... والحـ ــاه السـ ــ ـ ــد ت ــ ــــي يُصعـ الراعـ

ــة ــ ــ ــ ــان البحري ــ ــ ــ ــروة لبن ــ ــ ــ ــع  ــ ــ ــ ي ــل ت ــ ــ ــ ل«... ه ــتع ــ ــ ــ ــارىء و«امُلس ــ ــ ــ ــن الط ــ ــ ــ بي

عيل ضاحي

اثــار »الفيديو« املصور الذي انترش ليل امس االول للبطريرك 
املاروين مار بشــارة بطرس الراعي الكثري من التساؤالت حول 
الدوافع واالهداف، وال سيام ان الراعي غادر »املنطقة الرمادية« 
يف مواقفه االخرية، وال سيام منذ اطالقه موضوع الحياد منذ 
ر الدويل منذ شهر ونيف،  3 اشــهر وصوالً اىل موضوع املؤ
وصوالً اىل »الفيديو« االخري الذي سمى فيه حزب الله باالسم. 
وتوجه اليه سائالً عن رفضه للحياد، ومنتقداً إدخال حزب الله 
لبنــان واللبنانيني يف حروب املنطقة وهو يقرر عن الحكومة 
والدولة ويخت قرار السالم والحرب مع »ارسائيل« بشخصه.
وتؤكد اوســاط بارزة يف »الثنايئ الشيعي« لـ »الديار«، ان 
موقــف الراعي ليس جديداً باملضمــون لكنه بات واضحاً اك 
بالشــكل، وتوجه اىل حزب الله باالسم حتى يزول »االلتباس«، 
ويل. كام انه اطلقه بالصوت والصورة يك يكون موثقاً ومنعاً للت

ة بعد لقائه   وعن التوقيت تشري االوساط، اىل انه أ مبا
وفدا إيرانيا امس االول برئاســة األمني العام للمجمع العاملي 
للتقريب بني املذاهب اإلسالمية الشيخ حميد شهرياري مع وفد 
كيد ان ال تبدل يف املواقف تجاه ايران  دبلومايس ايــراين وللت
يح الراعي جاء  او حزب الله، واشــارت االوســاط اىل ان ت
بعد ســاعات عىل إطاللة االمني العام لحزب الله السيد حسن 
الله،  وبعد 3 اسابيع من اللقاء الذي عقد للجنة الحوار بني  ن
البطريركية املارونية املمثلة باملطران ســمري مظلوم واألمري 
حارس شهاب، وبني حزب الله املمثل بعضوي املجلس السيايس 
للحزب، الحاج محمد سعيد الخنساء، والحاج مصطفى الحاج 
ذار الجاري بعد توقف الك من ثالثة  عــيل، لقاءاتهــا يف  9 

اشهر.

وعقد هذا اللقاء لسحب هذا 
التوتر، تؤكد االوســاط، ومن 
منطلق ان حزب الله ال يريد اي 
ســجال مع اي جهة، وال سيام 
مع بكريك وما ميثله البطريرك 
من مرجعية دينية ومسيحية، 
وبعد أخذ ورد اعالمي وصخب 
ســيايس والذي ســبق وتال 
اللقــاء مــع الراعــي يف 27 
شــباط املايض، بحشد شعبي 
« و  غلب عليه الطابع »القوا
وجزء  ومستقلون  »الكتائبي« 
»تجمع 17  تشــكيالت  مــن 
ارتفعت  االول«. كام  ترشيــن 
الســيايس  التوظيف  وتــرية 

ملواقف الراعي وال ســيام من خصوم حــزب الله لتصوير ان 
الخالف ليس فقط سياســياً وحول السالح بني بكريك وحارة 
حريك بل هو رصاع طائفي ومسيحي-ماروين وحول الخيارات 

املصريية والبنيوية يف لبنان.
واشــارت االوســاط اىل ان  »فيديو« الراعي ا كرد عىل 
االجوبة وااليضاحــات االضافية التي طلبها حزب الله، وغري 
التي ســمعها من ممثيل بكريك خالل اجتامع اللجنة املذكور، 
والتي ركزت عىل ان الشعارات التي اطلقت خالل لقاء السبت مل 
تكن مبوافقة الراعي وانه مل يسع اىل اي توظيف سيايس لهذا 
اللقاء، وان سالح حزب الله ليس مستهدفاً، واضافت االوساط 
ان حزب الله كان ينتظر االجوبة التي اتت يف »فيديو الراعي«، 
بعد انتظار لثالثة اســابيع تقريباً، كام مل يلمس حزب الله اي 
ة الخطاب املتعلق بالحزب  تراجــع او تخفيف او تبدل يف نــ

من قبل الراعي بل كرســه مبواقفه امس االول. وبالتايل أكمل 
الراعي بـ »الفيديو« ما بدأه يف مواقفه الســابقة، ويبدو انه 

سيكمل يف املسار نفسه وفق االوساط.
وتقول االوساط، ان حزب الله لن يعلق يف االعالم عىل هذه 
املواقف وســيلتزم الصمت، ولن يكون هناك اي سجال او ردة 
فعــل، بل التزام وحرص عىل العالقة مع الراعي، معهام بلغت 
حــدة املواقف والتباينات، ولكن قد تؤجل اجتامعات اللجنة او 
قد يجمد بشكل مؤقت الحوار الذي عاد بعد قطيعة ألشهر بني 

ذار املايض. الجانبني وبعد جلسة 9 
وبالتايل، تضيف االوساط، انه بعد إطالق هذه املواقف التي 
يعت كثريون وحزب الله انه مســتهدف فيها لجهة الســالح 
والحياد واتهامه بوضع اليد عىل البلد، اصبح الراعي اسري هذه 

املواقف ومل يعد يف استطاعته الرتاجع عنها او تعديلها.

ــقــى  ــب ــة: ســن ــ ــام ــ ــي ــ ــق ــ يـــــونـــــان فـــــي رســـــالـــــة عـــيـــد ال
ــذه األر ــ ــي ه شـــهـــودا لــلــقــيــامــة لــيــبــقــى أوالدنــــــا فـ

املحبة الــى  دعــت  وعــظــات   .. االســــرار  خمي  بمناسبة  ــ  ــدادي ق

وّجــه مار اغناطيوس يوســف الثالث يونان 
بطريرك الرسيان الكاثوليك األنطايك، رســالة 
عيــد القيامة لعــام 2021، تناول فيها األوضاع 
العاّمة يف لبنان والرشق األوسط والعامل، وكذلك 
األزمة املخيفة بتفيّش وباء كورونا: »نعيش يف 
هذا الرشق املضطرب منذ فجر املسيحية حاملني 
صليبنا بفــرحٍ ألنّه طريقنا املؤّدية إىل القيامة. 
شــعبنا يضطهد، أجدادنا شهدوا ليسوع فادينا 
باؤنا رّســخوا إميانهم  واستشــهدوا حّباً به، 
وتجّذروا يف املــرشق، ونحن ورغم كّل الصعاب 
الم والتهجري والتعذيب والترشيد،  واملشّقات وا
بقينا وسنبقى شهوداً للقيامة، ليبقى أوالدنا يف 
هذه األرض وينرشوا فــرح القيامة مرشقاً يف 

عتمة هذا الزمن«.
أضاف »ال شك أن وباء كورونا قد عّم البرشية 
جمعــاء وغرّي منط الحياة التــي اعتادها العامل 
الم التي سّببها للكثريين بيننا،  رسه. ومع كّل ا ب
مــن فقدان أحّباء لنا وتفــيّش أمراٍض قد يطول 
الشفاء منها بسبب الفريوس الفّتاك، فنحن أبناء 
الرجاء، وباحتفالنا بقيامة ربّنا يســوع املسيح 
اً عىل املوت، نســتخلص درساً للبرشية  منت
جمعاء أن نرتك اإلنســان القديم فينا الذي ن 
الله وعطاياه له، ونلبس اإلنســان الجديد الذي 
ل الرّب أن يتحّنن عىل العامل  ينمو بالنعمة. نســ
رسع  بالقضاء عىل هذا الوباء والحّد من انتشاره ب
وقٍت ممكٍن، وأن ينعم عىل املصابني به بالشفاء 
التاّم، وعىل الراقدين بالراحة األبدية، وأن يؤازر 
األطّبــاء واملمرّضني واملمرّضات ومســاعديهم، 
ويلهم الباحثني واألطّباء إليجاد الدواء الشايف«.
وقــال »يف لبنان، مضت مثانية أشــهٍر عىل 
انفجــار مرف بريوت، وبريوت ال تزال مّتشــحًة 
بالسواد حزناً. لقد عرف تاريخها العريق الكوارث 
والدمــار والتمزق، ولكّنها كانت تعود إىل الحياة 
كطائــر الفينيق. وعىل مثــال ربّنا املنت عىل 
كّنت، بســواعد أبنائها، مــن إعادة  املــوت، 
البناء والعــودة إىل الحياة. إنّنا نضّم صوتنا إىل 
مطالبة املنكوبني بوجوب كشــف املسؤولني عن 
نهم وعظم  هذا االنفجار الرهيب، مهام عال شــ
نفوذهــم، يك تتــّم محاســبتهم ومحاكمتهم 
ومعاقبتهم مبا يتناســب وإجرامهم. كام نصيّل 
يك يتخطّــى لبنــان األزمات التــي تعصف به، 
فيتوّقف املسؤولون عن املغامرة مبصري شعبهم، 

ويكّفوا عن استغالل املواطنني والتذّرع مبصالح 
جامعاتهم وطوائفهم، ألنّهم يفعلون عكس ذلك 

وباسم الله«.
أضــاف »فيا أيّهــا املســؤولون، انظروا إىل 
لبنان املنازع، وتوّقفوا عن اســتغالل نظامه يف 
ســبيل مصالحكم، يك ينه شــعبه األيّب من 
الوضع املعييش واالقتصادي والسيايس املنهار، 
، ويعود للشــّباب  إذ أوصلتمــوه إىل الحضي
األمــل بوطنهــم وقد تزايدت هجرتهم بشــكٍل 
مخيف. شــكلوا حكومة اختصاصيني مستقلّني 
من أصحــاب الكفاءة والنزاهــة واملناعة تجاه 
مثال هؤالء. التدّخالت السياسية، ولبنان يزخر ب

 من جهة ثانية، قال: »اما عن سوريا الجريحة، 
إنّنــا نصيّل يك تثمر الجهــود املبذولة يف إنهاء 
اعات وإعــادة بناء ســوريا بهّمة أبنائها  ال
وتكاتفهم ووحدتهم، ليســاهموا معاً يف إعادة 
البناء واالســتقرار واالزدهــار إىل وطنهم األّم. 
كام نجّدد مطالبتنا أصحاب القرار عىل الســاحة 
الدوليــة وجميع ذوي اإلرادات الحســنة، ببذل 
الجهود لرفــع العقوبات الجائرة املفروضة عىل 
الشــعب السوري الذي تشــتّد معاناته يوماً بعد 

يوم«.
أضــاف »ومــن أرض العراق، صــىّل صاحب 
القداســة من أجل السالم العادل وإنهاء الحروب 
والنزاعات، ونحــن بدورنا نصيّل يك تكون هذه 
الزيارة التاريخية كحّبة الحنطة التي زرعت يف 
األرض، فتثمر عودة أبنائنا املســيحيني إىل أرض 
بائهم وأجدادهم، ليبقى املســيحيون متجّذرين 

يف وطنهم وهم سكّانه األصليون«.

ــة مــــحــــرري الـــصـــحـــافـــة:  ــابـ ــقـ نـ
نستنكر البطء في تلقي االعالميين 

البيان  اللبنانيــة  أصــدرت نقابة محــرري الصحافة 
: »بعــد الزيارات املتكــررة واالتصاالت التي قام بها  ا
مجلس نقابــة محرري الصحافــة اللبنانية اىل املراجع 
املعنيــة باللقاح ضد الكورونا، تبني أن كل الوعود العلنية 
ن تكون للجســم االعالمي االولوية يف تلقيه  واملوثقة ب
كونــه يف الخط االمامــي مبواجهة الجائحة، بحســب 
توصيــف منظمة الصحــة العاملية، ذهبت أدراج الرياح، 

التزامها«. يتم  ومل 
أضاف »ان مجلس النقابة، اذ يســتنكر البطء يف اعطاء 
اللقــاح للصحافيني واالعالميــني واملصورين، معلنا رفضه 
هذا االسلوب يف التعامل معهم، يدعو إىل أن يكون االجتامع 
املرتقب بني وزير الصحة ووزيرة االعالم حاسام يف تحديد 
موعــد عاجل للزمالء الذين تســجلوا عىل املنصة واللوائح 
املقدمــة من ممثيل الجســم االعالمي لتلقــي اللقاح، واال 
سيضطر مجلس النقابة إىل دعوة املؤسسات االعالمية يف 
القطاعني العام والخاص والزمالء الصحافيني واالعالميني، 
اىل اتخــاذ املواقــف والتدابــري التي تع عن ســخطهم 
واعرتاضهم عىل االســلوب الذي عوملوا ويعاملون به، عىل 

تضحياتهم«. من  الرغم 
وختم »ستكون هناك مروحة واسعة من االجراءات التي 
ســيتفق عليها الظهار مدى حجم اعرتاض الجسم االعالمي 
عىل السياسة التي اتبعها من يجب أن يكونوا األك امتنانا 
للدور الذي يؤديه يف خدمة االنســان واملجتمع اللبناين يف 

زمــن الكورونا. لقد نفد ص الصحافيني واالعالميني«.

رابلس ران سوي   امل ون ران  الل ي القدا  الب امل



6
مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

الجمعة 2  نيسان 2021

توقيف سارق معدات كهربائية وصناعية في مزيارة 
أعلنت املديرية العامــة لقوى األمن الداخيل - شــعبة العالقات 
ونــة األخرية عدة عمليات  العامــة، يف بال لها انه: »حصلت يف ا
رسقة يف بلدة مزيارة طاولت معــدات كهربائية صناعية، »ونش«، 
مولد كهربايئ، أسالك كهربائية وبطاريات سيارات من داخل محال 

يف املنطقة الصناعية يف البلدة املذكورة وورش قيد االنشاء.
عىل األثــر، ونتيجة املتابعة  وعمليات الرصــد والتعقب، توصلت 
مفرزة استقصاء الشــامل يف وحدة الدرك اإلقليمي اىل تحديد هوية 
الفاعل، بحيث كمنت له قوة من هذه املفرزة بتاريخ 30-3-2021 يف 
كنت من توقيفه عىل م ســيارة نوع »ب أم« لون  محلة مزيارة و

أسود، ويدعى: ع. ح. )مواليد عام 1997، سوري(.
اء وبيع مرسوق،  كنت بالتاريخ نفسه من توقيف بجرم  كام 

املدعو: ا. ح. )مواليد عام 1981، لبناين(. 
عىل م سيارة نوع »مرسيدس« وبداخلها مولد كهربايئ مرسوق.
باســتامعهام من قبل مخفر مزيارة، اعرتف األول مبا نسب اليه 
ن املولد  لجهة اقدامه عــىل عمليات الرسقة، فيام أنكر الثاين علمه ب

الكهربايئ الذي اشرتاه من )ع. ح.( مرسوق.
اودعا مع املضبوطات مفرزة طرابلس القضائية يف وحدة الرشطة 

القضائية، للتوسع بالتحقيق معهام بناء عىل إشارة القضاء املختص«.

اة واملحامون ... مواقف وطرائف الق

املحامي نا كسبار

} { لو كنت قاضياً لحكمت مبا ي

من النقاط واملسائل القانونية الشائكة جداً يف هذه الفرتة، 
والتي تــردين بخصوصها عرشات االتصاالت واالستفســارات 
لة كيفية دفع املبال املنصوص عليها بالدوالر يف  يومياً، مســ
العقود واالتفاقيات، ومع عدم ذكر عبارة او ما يعادلها بالعملة 

اللبنانية.
فالعقــود واالتفاقيــات، وخصوصاً يف الســنوات الثالثني 
االخرية بات معظمهــا ينظم بالدوالر االمرييك. وقبل انخفاض 
قيمة اللرية مقابل الدوالر وتثبيته عىل 1500 ل.ل.، مل تكن هناك 

مشكلة بالدفع.
وبالتايل، لــو كنت قاضياً عيّل البت بهــذه النقطة لحكمت 
بالدفع بالدوالر. هذا الدفع ميكن ان يكون نقداً او مبوجب شك. 

ملاذا؟
الن القانون اللبناين ال مينع التعاقد بالعملة االجنبية. وهذا 

داب العامة. االمر ال يتعلق باالنتظام العام او با
يعة املتعاقدين. وعندما ينص عىل وجوب الدفع  الن العقد 
بالدوالر دون إمكانية ما يعادلــه بالعملة اللبنانية، فهذا يعني 
انه يجب الدفع بالدوالر. مع التنويه انه، وعىل اثر نرش مقالتي 
حــول هذا املوضوع، لفت نظري عدد مــن كبار رجال القانون، 
وبعضهم من غري املحامني، ان ســعر 1515ل.ل. مقابل الدوالر 
ليس السعر الرسمي النه ال سعر رسمي بل هو السعر املدعوم. 
ن يضخ الدوالر يف السوق  ف لبنان يدعم اللرية ب مبعنى ان م

حتى ال يجعلها تنخف نسبة للدوالر.
وهنا االهم. اذا كان هناك عقد ينص عىل الدفع بالدوالر. فإذا 
تم إلزام املدين بالدفع نقداً )وهــذا غري ممكن(، فهذا يعني انه 
يدفع عىل اساس سعر السوق املرتفع جداً. واذا تم إلزامه بالدفع 
نه  راء ب عىل اساس السعر املسمى رسمي )وكام اسلفنا هناك 
ال يوجد سعر رســمي( فهذا يعني انه سوف يدفع عىل اساس 
1515. وهذا امر غري عادل ايضاً. لذلك فإنني اقرتح عىل القضاة 
االكارم اتخاذ القرار القانوين الــذي يتطابق مع القانون ويف 
الوقت عينه يؤمن عدالة اك من االلزام بالسعر املسمى رسمي. 
: إلزام املدعى عليه بدفع الدين بالدوالر االمرييك كام  وهو ا

هو وارد يف العقد.
وبالتايل فإن الدفع كام نعلم ميكــن ان يكون نقداً. وميكن 
ان يكون مبوجب شــك الذي يعت كالدفع نقداً. وعندما ندفع 
مبوجب شــك او ما بات يســمى دوالر فهذا يعني اننا ندفع ما 
يــوازي تقريباً 3900ل.ل. مقابل الدوالر. وهذا امر قانوين ويف 
الوقت عينه يؤمن نسبة كبرية من العدالة فال يدفع الدين عىل 
. كل ذلك بانتظار  1500 14000 وال عىل اســاس  اساس 
خذ بعني االعتبار كل ما  صدور ترشيع يحســم هذه النقطة وي

يتعلق بالتغيري يف سعر الدوالر.

{ سوانح خمسني النقيب فؤاد الخوري {
يف كتابه سوانح خمســني يقول معايل النائب النقيب فؤاد 

: الخوري ما ي
عامل املحاماة بدء عهدي ب

كانت اوىل الدعاوى التي عهد بها ايل يف سنة 1912 قضية 
بيــع و قارص عقاره بغ فاحش. وكــم كان فرحي كبريا 

عندما تلقيت حكم املحكمة بفسخ البيع ملصلحة موكيل.
اما الثانية، وقد كان موكيل فيها صديقا عزيزا، فكان نصيبي 
فيها الفشــل. وما ان اعلنت املحكمة الحكم ضد موكيل، حتى 

اصبت من شدة الكدر بصداع ظل مالزمي بضعة ايام.
وملــا اتصل ما يب صديق من قدمــاء املحامني قال يل: خفف 
عنك، يــا ابني، فاملحامي مهام كان دقيقا يف عمله، ليس برابح 
ا بخارس، بل هو بينهام عىل حد قول الشاعر: ا، وال هو دا دا

فيوم علينا ويوم لنا
ويوما ما نساء ويوما نرّس

ف، هيك بينقصوا واحد« { « {

املعلوم ان املحامي مطانيوس عيد ينتقد الجميع وهم يتقبلون 
منه انتقاداتــه النهم يعلمون انه يتحــىل بطيبة القلب:«ففي 
جنينته الشــهرية يجتمع االستاذ عيد مع عدد كبري من القضاة 
واملحامني ينتقد خالل الجلسة بع املواقف التي ال تنسجم مع 
قناعاته. ويف احد االيام التقاه احد املحامني النواب الذي تربطه 

مبطانيوس عالقة صداقة حميمة وقال له:
اميتــى رح نجتمع عندك يا مطانيــوس حتى نح بالناس 

وننتقدهم؟
جابه مطانيوس فوراً وهو يضحك: ف

ف ساعة ما بدك هيك بينقصوا واحد.

{ ارمها قبل ما يشوفها والدك {

يطيب ملعايل نقيب املحامني االسبق شكيب قرطباوي ان يردد 
تية: النكتة ا

ذهب احدهم اىل صالون حالقة حيث يعمل حالق وابنه. وما 
فز والده  ان جلس وبدأ االبن بحالقة الذقن، حتى جرح الزبون، ف

صيب الزبون بها. ورماه مبنفضة. اال ان االبن اشاح بوجهه ف
ب االبن  وتكرر املوقف، وكان كلام جرح الزبون قام الوالد ب
ة.  بغرض من اغــراض الصالون، فيصاب الزبون اصابات مبا
اىل ان قام االبن واثناء الحالقة بقطع قسم من اذن الزبون الذي 

قال له:
عجل عجل ارمها يف السلة قبل ما يشوفها والدك.

ُمــتــفــرجــا: يــقــف  ــي  ــدن امل والــتــنــظــيــم  ــاء  ــف اإلخــت الــثــقــافــي عــلــى شفير  لــبــنــان  إر 
كــمــا عرفناه لــبــنــان  تــعــرف  ــد ال  ق ــادمــة  ــق ال ــال روح واألجـــيـــال  ب ــروت أصــبــحــت  ــي ب

رجاء الخطيب

يف ختــام ملف التنظيم املدين، ســوف نتطــرق إىل باب 
اإلرث الثقــايف اللبناين املتبقي واملتمثــل باالبنية واألماكن 
 2008 الثقافيــة والرتاثية، خصوصاً وأن القانــون رقم 37
يل اىل حامية املمتلكات  الصادر يف 16 ترشين االول 2008 ا
الثقافية، ّشكل مدخال أساسيا لحامية االماكن واملواقع ذات 
الطابع الثقايف واســتمرارية النشاطات فيها من قبل االفراد 

واملجموعات الناشطة يف هذا املجال. 

{ لبنان وّقع عىل اتفاقية حامية اإلرث الثقايف 
غري املادي، فعالم تنّص؟ {

اقرت منظمة األمم املتحــدة للرتبية والعلم والثقافة 
أول اتفاقية تهدف إىل حامية الرتاث الثقايف عام 1972 
30 الصادر  وإنضم إليها لبنان مبوجب القانون رقم 82

يف 14 أيلول 1982.
ــر العام ملنظمة  يف أواخــر العام 2003 انعقد املؤ
اليونيســكو ملناقشــة الصك الدويل الثاين الذي يعنى 
بحامية الرتاث الثقايف، ال ســيام الرتاث الثقايف غري 
يلة إىل صونه، واقــر بتاريخ 17  املادي، والتدابــري ا
ن صون الرتاث الثقايف  ترشين األول 2003 اتفاقية بش
غري املادي التي صدق عليهــا لبنان يف 8 كانون الثاين 

 .2007
يقصد بعبارة »الرتاث الثقايف غري املادي« املامرسات 
والتصورات وأشــكال التعبري واملعــارف واملهارات وما 
الت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية  يرتبط بها مــن 
ها الجامعــات واملجموعات، وأحياناً األفراد  والتي تعت
جزء من تراثهم الثقــايف. بالتايل وفق هذه االتفاقيات، 
فإن لبنان ملزم باتخاذ التدابري الالزمة لصون الرتاث غري 
املادي واملحافظة عليه وحاميته وتعزيزه وابرازه ونقله.

تشمل املمتلكات الثقافية األشياء التي سبق تسجيلها 
أو تصنيفها أو اإلعرتاف بها، كام تشــمل املمتلكات غري 
املنقولة أي االماكن واملواقــع االثرية، أو التاريخية، أو 
وح واملباين أو أجزاء  ت واملعامل وال العلمية، واملنشــ
املباين ذات القيمة الرتاثية، أو التاريخية، أو العلمية، أو 
الجاملية، أو املعامرية، أو الرمزية، سواء كانت دينية أو 

مدنية. 
فهل املمتلكات الثقافيــة واالرث التاريخي يف لبنان 
مصان؟ مــاذا تفعل الدولة يف مواجهــة الحداثة واملد 
العمــراين والعشــوائية يف تطبيق بنــود االتفاقيات 
الدولية؟ هل تلعب املديرية العامة للتنظيم املدين الدور 
الــالزم يف حامية هذا اإلرث؟ وما هو ســبب اإلهتامم 
العاملي الكبري يف املحافظة عــىل هكذا نوع من اإلرث 

الثقايف الغري مادي؟

{ العشوائية يف ترتيب املدن والقرى أمر قديم: 
أربع خطط ملدينة بريوت مل تحرك ساكناً {

للغايــة، قامت »الديــار« باإلتصال باألســتاذ الجامعي 
املتخصص يف الفوتوغرافيا الرتاثية الســيد إدي شــويري 
الستســقاء االجابات الشــافية منه، خصوصــاً وأنه من 
األشخاص الذين عملوا بكد للحفا عىل تراث مهدد بالزوال 
ع إصدار عــدة عرشات كتب عن الــرتاث اللبناين كهوية 
وطنيــة وتحديداً عن الرتاث املعــامري الغني ذات املخزون 

الكبري. 
إعت شــويري أن إلتــزام لبنان باإلتفاقية كان نســبي 
وإختلف من وزير إىل أخر، وأن العشــوائية يف ترتيب املدن 
والقرى يف لبنــان أمر قديم بدأ منذ أن حاول الفرنســيون 
بعد الحرب العاملية األوىل ترتيب وســط بريوت عام 1926 
مع املهندس كميل دورافــورد الذي وضع خطة عىل خمس 
ســنوات كان أبرز ما انجزته هو ساحة النجمة فيام يعرف 
بالوسط التجاري اليوم. عام 1932 قام األخوين الفرنسييني 
دانجر، بوضع خطة أخــرى تتضمن الكثري من البنود ولكن 
مل يتمكنوا ســوى من تطبيق الجزئية املتعلقة بالتنظيف، 
وختاماً عام 1943 تم وضع املخطط التنظيمي »إيكوشار« 
الذي سمي بذلك نسبًة للضابط يف الجيش الفرن ميشيل 
إيكوشــار، ولكن كــام باقي الخطط اصطدمــت جميعها 
وىل العوائق التــي منعت من تنفيذ هذه  بالبريوقراطيــة ك
الخطط حتى رغم ادارتها من قبل الفرنسيني. باإلضافة إىل 

ذلك تم وضع خطة من قبل املهندس يف الجامعة األمريكية 
يف بريوت فريدريش راجت أخــرى بعد إجتياح عام 1982، 
حيث قام بجمع عدد كبري من املهندســني والتقوا مع وزير 
نذاك إلعادة اعــامر بريوت بطريقة تراعي الرتتيب  الثقافة 

والجاملية، ولكن مل يتم تنفيذها أيضاً.

{ ما بني فو نهضة بريوت

وفو حربها اندثرت الهوية الثقافية {

بعد اإلســتقالل عاش لبنــان ما يعرف بالعــ الذهبي 
حتى العام 1975، حيث ازدهرت الســياحة ونشطت الحركة 
اإلقتصاديــة مام أدى إىل تزايد الطلــب عىل العمران الرسيع 
وبناء مباين كبرية وفنادق لتتســع للسائحني. يف تلك الفرتة 
تم اإللتزام باألساسيات فقط دون مراعاة باقي االمور بسبب 
غيــاب مخطط تنظيمي للمدينة ليتــم اإلنطالق منه، وأهمل 
التنظيم املــدين لناحية الجاملية واملحافظــة عىل األمناط 
ة يف ثالثة  العمرانية والهندســية التي كانت سائدة ومنح

أمناط رئيسية )أرت ديكو - أرت نوفو - العثامين الجديد(.
ى بنظر شــويري كانت يف فرتة الحرب التي  الطامة الك
شــهدها لبنان، حيث أدى غياب الدولة وفو السالح إىل 
د  إنتشــار العمران العشــوايئ غري املنظم وغري امللتزم ب
األساســيات املرعية للتنظيم املدين. بعد إنتهاء الحرب، تحول 
لبنان إىل بلد كام أي بلد أخر شــبه فــار من هوية ثقافية 
واضحة تعكس الرتاث اللبناين الحقيقي أو الصورة الحقيقية 
للبيت اللبناين، رغم قابلية إدخال هذا اإلرث يف املباين الجديدة 

والشاهقة.

{ مرة أخرى: ال تنظيم مدين واالبراج تنترش

بني املنازل التاريخية طامسة جامليتها {

ويف مثــال صار عن الغياب التــام للتنظيم املدين، يروي 
ري إنفجار مرف بريوت  كن أحد متــ شــويري عن عدم 
من إضافة القرميد إىل ســطح منزله عنــد قيامه بعمليات 
الرتميم يف شارع مار ميخائيل بسبب منع القوة األمنية التام 
كن احدهم من  لهذا األمــر، بينام وعىل النقي من ذلــك 
االستحصال عىل رخصة وقام ببناء برج شاهق يف أخر شارع 
فيه والذي يتضمن قصور  متبقي من العهد العثامين يف اال
ي ابراهيم رسسق و ليندا رسسق دون  ل رسسق، ما بني ق

مراعاة جاملية املشهد أو تناسق النمط العمراين!
يجزم شــويري أن التنظيم املدين يف لبنان نسبي وأن عدم 
التمكــن من تنفيذ الخطط املوجودة أساســاً منذ عرشينيات 
القرن املايض ما زال ســيد املوقف، وانــه علينا وضع خطة 
طويلة األمد وتنفيذها عىل مراحــل ألن ما يواجهه التنظيم 
وط أو  املدين يف لبنان هو نسبي واستنسايب وال يراعي أي 
أي خطة موضوعة. ففي باريس مثالً يتوجب عىل أي مواطن 
يريد أن يقوم بتغيري أو تجديد لون منزله من الخارج أن يتقدم 
بدايــة بطلب للبلدية وبعدها تقوم بدراســته إلقرار املوافقة 
خــذة بعني اإلعتبار اللون ومدى تناســقه  عليه من عدمها 

وتناغمه مع املحيط!

{ عدد االبنية املصنفة أثرية إىل تضاؤل..

 والتوسع العامودي ال يراعي خصوصية محيطه { 

 أما عن دور املديرية العامة للتنظيم املدين، يع شــويري 
عن اســفه لتضاؤل عدد املنازل املصنفة عىل أنها تراثية يوماً 
بعد يوم يف ســجالت املديرية نفسها التي أوجدت حل غريب 
باإلبقاء عىل واجهة هذه املنازل فقط والسامح بتغيري الجهات 

الثالث املتبقية وحتى السامح بالبناء فوق الواجهة. 
وعن مشــكلة أخرى يف لبنان، ذكر روبري صليبا يف كتابه 
»بريوت، هندســات معامرية« عن مدى ضيق مدينة بريوت 
وانحسارها بني الجبل والبحر. بالتايل يشكل األمر تحدياً بني 
إيجاد أماكن أك مــع املحافظة عىل الرتاث من ناحية، ومن 
ناحية أخرى وجب املوازنة بني األبراج العالية وعرض الطرقات 
املحيطة بها، أي مبعنى أخر ال يجب أن يســمح التنظيم املدين 
فيه مثالً مــع عرض طريق ال  ببناء أبــراج يف منطقة اال

يتجاوز األربعة أمتار مام سوف يسبب إزدحام ال بد منه!
ختاماً يعت السيد شويري أن ارثنا الثقايف هو هويتنا التي 
ال بد من املحافظة عليها يك ال نفقد هذه القيمة املضافة التي 
اعطانــا اياها تنوع الحضارات التي مرت عىل لبنان عىل مدى 
الســنني، خصوصاً وأن الرتاث املعامري هــو تعبري عن منط 
العيــش والتفكري وباختفائها نخرس ما مييزنا وبالتايل نحرم 
األجيــال القادمة من معرفة وجه لبنــان الحقيقي ونحجب 
عنهم حقبــة طويلة جداً من اإلرث الثقايف الغري مادي الغني 

والذي يعت مدعاة فخر.
قلنا يف ملف التنظيم املدين الكثري، بيّنا النصوص القانونية 
نــا باإلصبع عىل  وعكســنا صورة عــن الواقع املخالف، أ
ين واملهملني، وحاولنا اإلضــاءة عىل أهمية هذا امللف  املق
من جوانب عدة إجتامعية، بيئية، ثقافية، وتراثية. حاولنا أن 
نيضء عىل حقوق باتت يف مهب النســيان واالهامل، سعينا 
ألن نرمي الحجة عىل الدولة علها تحرك ساكناً، ولكن! الحظنا 
ات عىل  خالل األجزاء املتعددة إجامع املهندســني وذوي الخ
إنتفاء وجود تنظيم مدين من األســاس يف لبنان، ويف نفس 
كنا من التواصل مع املديــر العام للمديرية  الوقت عندمــا 
العامة للتنظيم املدين نفى أن يكون للمديرية أي ســلطة أو 
خر تضاربت  قوة بإتجاه الضغط لردع املخالفات! ويف مكان 
الداخلية واألشــغال، بينام  التدخل بــني وزار  صالحيات 
تقاطع وتشابه عمل املديرية العامة للتنظيم املدين مع مجلس 

اإلمناء واالعامر حد التامثل!
بالله عليكم عن أي قوانني نتحــدث وليس هناك من إتفاق 
شــامل عىل مهامت وحدود صالحيــة كل جهة من الجهات 
املعنية يف هذا امللف؟ ألســنا بحاجة إىل إزالة كافة املديريات 
والجهات الرســمية التي ال تعمل وتشــكل عبء مادي عىل 
خزينة الدولة فقط؟! أم أنه مــن الحري أك أن يتم الضغط 
لتفعيل دور وصالحيات هــذه الجهات يك تتمكن من إحداث 

فرق ملموس وتعمل من أجل الحجر والبرش؟! 

ر لـــــــــــــــة ... فمتى يُزال الح ل الم ... لبنان على درب ال في أســـــــــــــــبو ا
باميال كشكوريان السمراين 

ّن قدر لبنان أّن يتلّقــى الجلدات الواحدة تلوى األخرى،  وك
ت فيه الطعنات والخيانات... وكم من  هو ذاك البلد الذي كــ

»يهوذا« فيه!
الم بحزن وأ فائق هذا العام،  يعيش اللبنانّيون أسبوع ا
فالروح مرهقة، والّنفوس حزينة يائســة وللكنيسة بصمة 
ة عىل درب األمل حيث يعت األب عبدو أبو كسم رئيس  حا
عالم يف حديث خاصللديار أّن الشــعب  املركز الكاثولي ل
اللّبناين كاملسيح، يحمل صليب الوجع، املرض، الجوع، القلق 
عىل املصري واإلهامل. فيعيش أزمات كبرية باتت تفوق قدرته 
عىل اســتيعابها، فهذه قّمة اإلنهيار والتعاســة حيث يدفع 
اللّبناين مثن أخطاء كّل مسؤول من موقع تحّمله مسؤوليته، 
مني أبسط  طفال وال قدرة عىل ت ال دواء، ال طعام، ال حليب ل

مستلزمات العيش بكرامة.
وعــن الدور الّذي تلعبه الكنيســة يف هــذه األزمة تجاه 

التخفيف عن كاهل املواطن أجاب:
»الكنيسة ليســت دولة! الدولة هي املسؤولة الوحيدة عن 
ة أك من  شعبها!ومع اإلنهيار الحاصل اليوم، الكنيسة حا
أّي وقت م من خالل مساعدة املحتاجني إىل أبعد الحدود 
ع مؤّسســاتها اإلجتامعية  واإلنسانية منها  »كاريتاس« 
و البعثة الباباوية« و«سوليداريتي« و«جمعية مار منصور« 
وغريها من املؤّسسات التي تدور يف فلك الكنيسةالتي تعمل 
كل بالتنسيق  مني املســتلزمات الرئيسّية كالطبابة وامل عىل ت
مع الرعايا واألبرشيات يف هذا الظرف فوق اإلستثنايئ الّذي 

ّر به البالد«.
وعاّم إذا كان باســتطاعة الكنيسة الضغط عىل املسؤولني 
زقه قال:«يختلط  من أجل إيجاد حّل جذرّي ينشل لبنان من م
ن الّسيايس،  ، فالكنيســة ال تتعاطى الّش املفهوم عند البع
ن الوطنّي، ولها حســابات وطنّية، تستمع  هي تهتّم بالّشــ
إىل وجــع ومطالب الّناس وتعمل عىل طــرح بع الحلول 
مثل املبادرتني الّلتني أطلقهام غبطة البطريرك بشــارة الراعي 
فاألوىل تدعو إىل الحياد اإليجايّب فيام تتمّثل الثانية بالدعوة 
ــر دويّل من أجل لبنان انطالقاً من الثوابت الوطنّية  إىل مؤ
واملحافظة عىل الدســتور والكيان اللّبناين والسري يف طريق 

اإلنقاذ«.
كســم  أبو  األب  يوّجــه 
رســالتني،  »الديار«  عــ 
ّنى  »أ يقول:  فللسياسيني 
يف هذا األسبوع  أن تشعروا 
منه  يعــاين  الّــذي  باألمل 
املصلوب  الّلبناين  الشــعب 
عىل صليب الوطن من ثالثني 
، اسمحوا للشعب  عاماً وأك
أن يرتــاح حكّموا ضامئركم 
واتّقوا اللّه يف شــعب لبنان 
الجائع  املصــدوم،  املظلوم، 
لّم خوفــاً علينا من أن  واملت
نصبــح دون هويــة ودون 

وطن!«.
اللّبنايّن  وتوّجه للشــعب 
تقوية  عىل  قائالً:«اعملــوا 
تساندوا.  اصمدوا،  إميانكم، 
لبنان بلد ال ميوت ألنّه أرض 
القّديســني، أرض الّشــعب 

الّذي دفع دمــاًء يك يبقى الوطن، فاملطلوب الّصمود لتخطّي 
األزمات يك نصل إىل القيامة«.

خر اإلحصاءات التي نرشتها  يف سياق مّتصل، وبحســب 
مجلّة »الوطنية للمعلومات« فإّن نسبة البطالة ارتفعت اىل 
ما فوق ال 60 يف املائة لفئة الشباب بعد أن كانت بحدود 50 
قبل ثورة 17 ترشين أغلبيتهم من املســيحيني الّذين تضاءل 

ونة األخرية يف لبنان. عددهم يف ا
فيؤكّد الّشــاب الّلبناين »جــوزف« البال من العمر ثالثة 
وثالثــون عاماً أنّه كام األغلبية من أبنــاء جيله، يبحث عن 
من،  القيامــة خارج لبنــان فيقول:«لبنان مل يعــد امللج ا
نبحث عن صناعة املســتقبل والكرامة خارجه فمن يتحّمل 
الّذين تربّعوا  مسؤولية انهيارنا هم زعامء الّدولة من جهة، 
عىل عروش القرار منذ أعــوام خلت حّتى اليوم ومل يعرتفوا 
بذنــوب ال تغتفر قد اقرتفوها بحّق لبنــان واللّبنانيني، ومن 
جهة أخرى الكنيســة التي مل تقــم بالواجب املطلوب منها 

نه كان  يك تضع حّداً لهجرة الشــباب اللّبناين مــع العلم ب
باســتطاعة القّيمني عىل الكنيسة خلق فرص عمل للشباب 
املســيحي يف مجاالت عّدة، يف قطاع الزراعة عىل ســبيل 
تلك نســبة كبرية من األرايض  املثال بحيث أّن الكنيســة 

اللّبنانية )األوقاف(«.
وأضاف »جوزيــف« : »نبحث عن الهجرة والســفر هرباً 
من الظروف الّصعبة التي نرزح تحتها، نرى أنفســنا نلتج 
وات  اىل دول تحف كرامة اإلنســان وتقــدر األدمغة وال
الفكرية«، ليختم ويقول:« نحن نرفع اسم لبنان يف األعايل، 
يف الوقت الّذي يواظب املسؤولون فيه عىل غرز رؤوسنا يف 

الرّتاب لتنمو كرامتنا يابسة ال حياة فيها«.
اعتاد إذاً اللّبنانيون عىل الّسري مّرات عّدة عىل درب الجلجلة 
الّتيفتحها لهم مســؤولون وزعامء كان قدأمنهم الشعب عىل 

مصريه وكرامته، إاّل أنّهم خانوا األمانة. 
متى ستكون املرّة األخرية التي سيصلب بها الّشعب اللّبنايّن 

يوم جمعة ليعود ويغلب املوت يف اليوم الثالث؟
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

لبنان  ف  مــ عــن  صدر 
املجلــس  »إن   : ا البيــان 
ف لبنان أكّد يف  املركزي ملــ
جلســتيه املنعقدتــني بتاريخ 
و2021/3/24،   2021/2/10
بكــامل  لبنان  مصـرف  إلتزام 
أحكــــام القانــون رقــــم 
  2020/12/29 تاريــخ   200
ألفاريز  كة  مــع  وبتعاونه 
ومارسال ، وبوضع الحسابات 
التي لها عالقة بكامل حسابات 

ف وزير  الدولة وحســابات املصــارف بت
املالية.

مني التسهيالت  أتّم االستعداد لت وأنه عىل 
كاّفة التي تؤّمن للرشكة املعنية البدء بعملية 
التدقيــق. وقد تّم تبلي معــايل وزير املالية 
مبضمون القراريــن املذكورين أعاله بتاريخ 

2021/2/15 و2021/3/29،

مع اإلشــارة إىل أنه تّم تسليم الحسابات 
ف لبنان بتاريخ 13 ترشين  كاّفة العائدة مل
األول 2020 اىل معايل وزير املالية بواسطة 

ف لبنان. مفوض الحكومة لدى م
املّتبع، سوف  اإليجايب  التطّور  ويف سياق 
يتّم عقد اجتامع افرتايض بتاريخ 2021/4/6 
ف  م وبني  ومارســال  ألفاريز  كة  بني 

لبنان ووزارة املالية ملتابعة هذا املوضوع«.

اء املقبل أعلن عن اجتما افتراضي الثال
ــن  ــي ــأم ــت ل ــدون  ــ ــع ــ ــت ــ ــس ــ م  : لـــبـــنـــان  مــــصــــرف 
ــنــائــي ــ الــ ــي ــدق ــت ــال ــدء ب ــب ــل ــســهــيــالت ل ــت ــل ال كـ

وصدر أمس عن املكتب االعالمي يف وزارة 
: »ردا عىل البيان الصادر  املالية، البيان ا
ف  اليــوم )أمس( عن املجلــس املركزي مل
ن التدقيق الجنــايئ، يهم املكتب  لبنان بشــ
يف  ت حكومة  يف  املالية  لوزير  االعالمي 
االعــامل الدكتور غــازي وزين، أن يؤكد ان 
ف  ما تم اســتالمه من مســتندات من م
لبنان بتاريــخ 13 ترشيــن االول 2020 ال 
يشكل سوى 42  من املستندات واملعلومات 
كة الفاريز اند مارسال وهذا  املطلوبة من 
املالية  املراســالت كافة بني وزارة  ما تثبته 

ف لبنان الســيام الكتاب رقم 1/868  وم
بتاريخ 14 ترشين األول 2020.

ف لبنان  وعليه فــإن ما صدر عن مــ
ن تسليم املســتندات املطلوبة كافة من  بش
الحكومة مناف  بواســطة مفوض  الرشكة 

للواقع.
وتؤكد الوزارة عــىل أهمية عقد االجتامع 
اند مارســال  ألفاريز  كة  اإلفرتايض بني 
املالية والذي كانت  ف لبنــان ووزارة  وم
دعت إليه الوزارة بتاريخ 2021/4/6 ملتابعة 

هذا املوضوع«.

ــزي« بــشــأن ــ ــرك ــ ــدر عـــن »امل ــا صــ ــالـــيـــة« : مـ »املـ
ــدات مـــــنـــــاف لـــلـــواقـــع ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــم املـ ــيـ ــلـ ــسـ تـ

االمريكية  الســفرية  زارت 
طرابلس  مرف  شــيا  دورو 
عىل رأس وفد من الســفارة، 
وكان يف اســتقبالها مديــر 
ورئيس  تامــر  أحمــد  املرف 
حســان  االقتصادية  املنطقة 
كة  عن  وممثلون  ضناوي 

.» »غالف تي
واطلعــت من مديــر املرف 
تنفيذها  املنوي  املشاريع  عىل 
ي  لتحويــل املرفــ إىل ع

ومتطور.
ثم جــال الجميع عىل رصيف 

الحاويــات واالرصفــة االخــرى واملنطقة 
االقتصادية الخاصة.

املرافق،  بالســفرية والوفــد  تامر  ورّحب 

شــاكراً اهتاممها بـ »طرابلــس ومرفئها«، 
متمنياً منها »التعاون مــن اجل جذب رجال 
االعامل واملستثمرين والتجار الكبار اىل املرف 

ليكون منصة اقتصادية للمنطقة«.

ي اطلعــــــت على مشــــــاريع مرفأ طرابل دورو

الس م الوفد املرافق

صفيحة  ســعر  أمس،  انخفــ 
البنزيــن 95 أوكتــان 300 لرية و98 
أوكتان 200 لرية واملازوت 700 لرية، 

: وأصبحت األسعار عىل الشكل ا
بنزين 95 أوكتان: 39400 لرية.
بنزين 98 أوكتان: 40700 لرية.

املازوت: 27300 لرية.

{ أبو شقرا {
وأوضح ممثــل موزعي املحروقات 
يف لبنــان فــادي أبــو شــقرا، أن 
»االنخفاض الذي شــهدناه اليوم يف 
انخفاض  ســببه  املحروقات،  أسعار 
عاملي يف أســعار النفط وسنشــهد 

متمنيا  املقبل«،  االســبوع  إضافيا  انخفاضا 
أن »يرتافق ذلك مع انخفاض يف سعر رصف 

ليف الحكومة«. الدوالر، واالرساع يف ت
اب االربعاء  وعن قرار اتحادات النقل باال

املقبل، قال: »نحــن النقابات ضمن اتحادات 
النقــل، وأعت أن قــرار االتحاد ورئيســه 
بسام طليس ســليم لناحية املطالب املحقة 
املعاينة  النقل، وخصوصــا موضوع  لقطاع 

امليكانيكية«.

2 ليرة 3 ليرة و أوكتان  انخفا البنزين 5 أوكتان 

يعد »االتحاد العاميل العام« بالتنسيق 
مــع النقابــات العاملية العــّدة ملوجة 
الضغط  اىل  تهــدف  واســعة  تحّركات 
يف اتّجاه تشــكيل حكومة إنقاذية تبدأ 
وريــة إلخراج البلد من  باملعالجات ال
أزماته املرتاكمة، عىل أن يحدد موعد هذه 

التحّركات يف األيام املقبلة.
ويف حديث أوضح رئيس االتحاد بشارة 
األســمر أن »القرار اتّخذ بتنفيذ تحّركات 
ابات،  يف الشــارع واعتصامــات وإ
من املواطن  لكن طبعاً مــن دون املّس  ب

ثري عىل سري عمل أصحاب  االجتامعي الحيا املعييش أو الت
اباً متواصالً يف ظّل  الدخل املحدود، كون العاّمل يعيشون إ
ف من العمل وتراجع القدرة الرشائية...  توقف األشغال وال
من هنا، تحّركاتنا ســتكون مدروســة يف اتّجــاه تجّمعات 
واعتصامات تشــمل مختلــف املناطق، عــىل أن تنطلق مع 
ي التي أعلنت االربعاء املقبل  اتحادات ونقابات قطاع النقل ال
اب عام وتحرك ومسريات سيارة عىل كّل األرايض«،  يوم إ
الفتاً إىل أن »بعدها ســتتواىل التحــّركات عىل غرار تلك التي 
حصلت يف ترشين األّول حني سمّيت بـ »يوم الغضب« عىل أن 

يكون هذا يوم الغضب الثاين«.
ة مع الهيئات االقتصادية  وأكّد األسمر أن »االتصاالت قا
وكّل فئات املجتمع املدين، وسنضعهم يف الجّو والوقوف عند 
وجهة نظرهم، مع التنســيق حول يوم وطني شــامل يضّم 
تحّركات كّل فئات الشــعب«، مضيفاً »نتلّمس تجاوباً من قبل 
القطاعات املعنية، وطبعاً تختلــف النظرة إىل األمور، إال أننا 
نســعى إىل التوفيق بينها، وصوالً إىل حالة وطنية تتجّســد 
بيوم وطني أو إثنني أو ثالثة، لكن األهّم أن يكون هناك إجامع 

عىل هذه الخطوة يك ت بالثامر املرجّوة«.
وعــن قدرة هذه الخطوة عىل مامرســة ضغط فعيل عىل 

املسؤولني، أجاب »كّل التحركات منذ ثورة 
17 ترشين 2019 مل تــؤد إىل نتيجة، إال 
ة، أي من  أن االتحاد حركــة مطلبية دا
واجباتنا تنظيم تحــّركات متواصلة وأن 
ــاً والوقوف إىل جانب  نرفع الصوت دا
العامل للوصول إىل نتيجة، ونحرص عىل 

املشاركة يف مختلف الوقفات«.
أن »االتحاد يتابع  وأشار األســمر إىل 
املعيشــة  غالء  عىل  الســلفة  موضوع 
مع الهيئــات االقتصاديــة، حيث تحقق 
الفرتة،  أرباحاً خالل هذه  بع الرشكات 
وميكنها املبادرة ع حوار مع االتحاد لزيادة سلفة عىل غالء 

.» األجور، وبدأنا نحصل عىل نتائ
أما يف ما خّص رفع الدعم، فرشح األسمر أن »االجتامعات 
متواصلة مع املســؤولني لبحث املوضــوع، وطرحنا بديهي 
وبسيط، إذ نعارض رفع الدعم لكن نؤيّد ترشيده عىل أن يرفق 
بخطّة بديلة رسيعة سّميتها »خطّة إغاثة« عىل مدى خمس 
ســنوات، تعطي حوايل 700 ألف عائلة خطّة بديلة لرتشيد 
خر جاهزون  الدعم مثــل البطاقة التمويليــة أو أي مرشوع 
ملناقشــته، إال أن اتّخاذ القرار عشــوائياً عىل غرار ما اعتدنا 
عليه سيؤدي حتامً إىل توقف العجلة االقتصادية كلّياً يف ظّل 

التسعري عىل سعر رصف دوالر 15000 ل.ل«.
وعن قدرة الدولة عــىل وضع خطّة كهذه وتنفيذها، اعت 
أن »قــد ال تكون متوافرة لديهــا، إال أن ميكن تخصيص مبل 
مايل يوازي جزءا من ذلك املدفــوع لخطّة الدعم الكامل التي 
ســتوصلنا إىل اإلفالس، إىل جانب إمكانيــة الحصول عىل 
اً »لذا أي تحرّك  املساعدات الخارجية ال ســّيام الهبات«، خا
ليف حكومة قــادرة عىل تنفيذ  لالتحاد ســيكون عنوانه: ت
املعالجات. وخارج إطار الحكومة الفاعلة والقادرة واإلنقاذية 

، نتحّدث عن عدم«.

ب الثاني ! ر لالضراب الوطني... يوم ال »العمالي« يح

واالتصاالت  االعــالم  لجنــة  عقدت 
جلسة، يف الحادية عرشة من قبل ظهر 
أمس برئاســة رئيســها النائب الدكتور 
النواب:  الحاج حســن، وحضور  حسني 
عامد واكيــم، انور جمعة، ســيزار ايب 

خليل، عدنان طرابل والن عون.
كام ح الجلسة: وزير االتصاالت يف 
يــف االعامل طالل حواط،  حكومة ت
رئيس مجلس ادارة اوجريو عامد كريدية، 
يــد يف وزارة االتصاالت  املدير العام لل
الدكتور محمد يوسف، واملعنيني بالقطاع. 
واثر الجلســة، قال رئيس اللجنة الحاج 
حسن: »عقدت لجنة االعالم واالتصاالت 
جلســة اليــوم. املوضــوع االول الذي 
يــد، أجرينا ترشيحا  تناولته يتعلق بال
يد  يد. ســنة 1998 لــزم ال لقطاع ال
لرشكة كنديــة، وســنة 2002 غادرت 
الرشكة الكندية وبقيت لرشكاء لبنانيني. 
أساســية  ســجلناها  التي  املالحظات 
وجوهريــة، طلبنا من هيئــة الترشيع 
واالستشــارات ان تعطينــا جوابا حول 
يد قانوين، مبعنى  ســؤال، هل تلزيم ال
هل هو امتياز او هل يستطيع السري بقرار 
مجلس الوزراء. نحن ننتظر جواب هيئة 

الترشيع واالستشارات النه اسايس«.
الثانية، بعد 22 سنة  اضاف: »النقطة 

اللبنانية ليس  يد، الدولــة  ال من تلزيم 
لديها جــواب عن االربــاح، ال مقاصة. 
االول  رأيان،  الحاالت، هناك  يف أحســن 
لـ«ليبان بوست« والثاين يقول ان الدولة 
اللبنانيــة تريــد امواال طائلــة. يف كل 
الحاالت، تراجعت ايرادات الدولة ومل تزد، 
واظهر جدول بذلك. التلزيم تم عىل اساس 
الجدول، والتعديل جرى يف مجلس الوزراء. 
خر عىل  يف العام 2002 أجــروا تعديال 
الشطور. كيف ان عقدا تم يف العام 1998 
واجروا عليه تعديلني، االول عىل موضوع 
الشطور خالل اربع سنوات والثاين عىل 
خذ  لنا، هل ت يدية. ســ الخدمات غري ال
الدولة منها االموال، قالوا لنا صفر، علام 
يدية تشــكل 57 يف  ان الخدمات غري ال
املئة من ايرادات »ليبان بوســت«. االمر 
الدولة  املؤجرة،  باالماكــن  يتعلق  الثالث 
تسلم لليبان بوست مراكزها، ومن ضمن 
املراكز مبنى »ليبانون بوست« يف املطار 
ة يعدل العقد  يد، وفج واملبنى املركزي لل

ويخف االيجار. نريد تفسريا لذلك«.
موضوع  »تناولنا  حسن:  الحاج  وتابع 
ايــرادات الدولة والوثيقــة الصادرة عن 
مجلس الوزراء، والتــي تنص ان »ليبان 
الدولة امــوال، وهذا  بوســت« له عىل 
التقرير يف سنة 2019، عىل هذا االساس 

ل من املسؤول عن الرقابة عىل العقد،  نس
يد ووزراء  لل العامة  املديرية  ان  جبنا  ف
العامة  املديريــة  افرا  تــم  االتصاالت. 
يد بعد شهر او شهرين، ليصبح فيها  لل
26 موظفا مبا فيهــم املدير العام. عىل 
هذا االســاس، هذا امللف اصبح يف عهدة 
ناه  ديوان املحاسبة بشكل رسمي واعت
مبثابة إخبار لدى الديوان، وقد اســتلموا 
كل املستندات، وطلبنا من املدير العام عددا 
كبريا من االجوبة كام طالبنا بجواب عن 

قانونية هذا التلزيم«.
الثاين عــىل جدول  »البنــد  وقــال: 
وزيــر  اىل  االســتامع  كان  االعــامل، 
و«تاتش«  »اوجريو«  ومديري  االتصاالت 
لنا  عرضوا  الشبكة.  وضع  حول  و«الفا« 
العام  املدير  مستندات تقنية، واستعرض 
ل »اوجريو« وضع الشبكة، واملدير العام 
ل«تاتش« واملدير العام لـ »الفا« وضع كل 
الشبكة. عدد املشــرتكني ازداد ومداخيل 
الدولــة ازدادت، كام ان هناك مشــكلة 
املحروقات ومشــكلة الرسقة، ومشكلة 
توفر الــدوالر للصيانة وهذه املشــاكل 
املستويني  عىل  وعالج  حلول  اىل  تحتاج 
يف. هناك جهد يبذل من  السيايس وامل
الوزير واملديرين للحفا عىل الشــبكة 

والقيام باصالح االعطال«.

ــا الــبــريــد واالتــصــاالت ــ ــنــة االعــــالم« نــاقــشــت أوض »لــ
الشبكة عــلــى  ــا  ــحــف ال الـــى  نــســعــى   : حــســن  الـــحـــا 
ــد ــري ــب ــي قـــانـــونـــيـــة تـــلـــزيـــم ال ــ وصــيــانــتــهــا ونـــبـــحـــ ف

يف  والبيئة  الصحــة  وزير  أكد 
جمهورية العراق حسن التميمي ان 
هناك توجها حكوميا عراقيا لدعم 
لبنان عىل املستويات كافة وأولها 

املجال الصحي.
جال عىل املســؤولني اللبنانيني 
يزور  الذي  العراقــي  الوزير  أمس 
بريوت راهنا عــىل رأس وفد ضم: 
وزارة  يف  العربيــة  الدائرة  رئيس 
القائم  الرفاعي،  أسامة  الخارجية 
باعامل  السفارة العراقية يف لبنان 
اوي، الوكيل  امني عبد الله النــ
اإلداري لوزارة الصحة هاين مو 
العقايب، مستشــار وزير الصحة 
جــواد إبراهيم، مدير مستشــفى 
زيــن العابدين صفاء الحســيني 
ومستشار الســفارة العراقية يف 
لبنان احمد جامل، فزار ق بعبدا 
حيــث التقى رئيــس الجمهورية 
عن  وح  عون  ميشــال  العامد 
يف  الصحة  وزير  اللبناين  الجانب 
األعامل  حمد  يــف  ت حكومة 

حسن وعدد من معاونيه.
يف بدايــة اللقاء الــذي تناول 
تعزيز  وســبل  الثنائية  العالقات 

التعاون بني لبنان والعــراق، إضافة اىل  التحضري 
التفاقية تزويد لبنان بالنفط الخام مقابل الخدمات 
التميمي فشــكر  الوزير  والصحية، تحدث  الطبية 
الرئيس عون عىل استقباله الوفد ونقل اليه تحيات 
كل مــن رئي الجمهوريــة العراقي برهم صالح 
ومجلس الوزراء  مصطفــى الكاظمي، الفتا اىل ان 
زيارته والوفد تهدف اىل دعم الشــعب اللبناين يف 
مواجهــة جائحة كورونا وجهــود وزارة الصحة، 
إضافة اىل مناقشــة امللفات التي تســاند جهود 
وزار الصحة للنهوض بالواقع الصحي يف البلدين 
والقضاء عىل هذه الجائحة، وبع االتفاقيات التي 

وقعت عليها الوزارتان وسبل تفعيلها.
طري العالقة يف الجانب  واعرب عن ســعادته بت
الصحي مع لبنان، متمنيا ان تكون هناك اتفاقيات 

أخرى واعدة.

{ عون {
عرب عن شــكره للعراق  ورد الرئيــس عــون ف
حكومة وشــعبا لتضامنــه مع لبنــان وتقديم 
املســاعدة له مرارا بعد انفجــار مرف بريوت رغم 
الظروف الصعبة التي مير بها، متمنيا نقل تحياته 

اىل الرئيسني صالح والكاظمي والقيادة العراقية.
نى ان تكون زيــارة الوفد الهادفة اىل تعزيز  و
التعاون االقتصادي اإلنســاين بني وزار الصحة 
اللبنانيــة والنفط  العراقية، بدايــة لتعاون طويل 
األمد يفعل يف املستقبل القريب، الفتا اىل املحادثات 
التي اجراها مع املســؤولني العراقيني خالل الزيارة 
ا ان التعاون الحاصل هو  الرئاسية اىل العراق، معت

مثرة تلك املحادثات.
الكامل لتســهيل تطبيق  واكد عون اســتعداده 
االتفاقيات بني البلدين، معربا عن امله يف التوصل 
اىل سوق مشرتكة بني دول املرشق الذي لطاملا سعى 
اىل تحقيقها ســابقا قبل التطورات والحروب التي 
شــهدتها دول املنطقة، كاشــفا انه سيعاود درس 
إمكانية طرح هذه املبــادرة من جديد، متمنيا عىل 

الوزير العراقي طرحها عىل القيادة العراقية.
وهنــ الرئيس عون العراق وشــعبه عىل نجاح 
الزيــارة التاريخية التــي قام بها  قداســة البابا 

فرنسيس الشهر املايض.
وامل الرئيس عون يف ان يكون هناك تعاون بني 
لبنان والعراق يف جامعة الــدول العربية واملحافل 
الدولية يف سبيل تشــجيع العودة االمنة للنازحني 

السوريني اىل ارضهم. 

{ حسن {
ثم تحدث الوزير حســن : »لنا الرشف اليوم ان 
لها اطرا  الصلة ونجــد  االتفاقية ذات  نســتكمل 
تنفيذية ملرحلة تكون عابرة ان شاء الله لظروفها 
املعقــدة عىل كافة املســتويات. ونحن نتطلع مع 
الوزير التميمي لالخذ باسس هذه املعاهدة والعمل 

الطبية  الخدمــات  مســتوى  عىل  تطويرها  عىل 
ات والكوادر التي يتميز بها لبنان«. وتبادل الخ

وقدر عاليا االهتامم الذي تبديه القيادة العراقية 
مبــؤازرة لبنان »يف الفرتة الصعبــة التي مير بها 
والتي تظهر تبعاتها الســلبية عىل موضوع انتاج 
الطاقة وغريها من القضايا«، متمنيا التوصل وبدعم 
من فخامــة الرئيس ومؤازرتــه اىل تطبيق عميل 
اللذين  الطبية  الخدمات  النفط  مقابل  ملبدأ وعنوان 

ن. يحمالن البعد االقتصادي واالنساين يف 
ثــم رصح الوزير التميمي فقال: »هــذه الزيارة 
كانت السناد جهود وزارة الصحة اللبنانية ملجابهة 
جائة كورونا وكذلك لدعم جهودها من خالل تقديم 
ثريات  ت تقليل  مساعدات وأجهزة طبية تساهم يف 
ت  الشــقيق. و اللبناين  الشــعب  الجائحة عىل 
مناقشــة االتفاقية العراقيــة  اللبنانية املوقعة 
بني وزار الصحة  العراقيــة واللبنانية يف اطار 
االتفاقيات املشرتكة لدعم القطاعني الطبيني العراقي 
ات الطبية، وذلك اوال ملواجهة  واللبناين وتبادل الخ
الجائحة وثانيــا يف مجال توفــري الدعم الكامل 
ات املوجودة يف البلدين،  للوزارتني من خــالل الخ
واتفاقية االطار املشــرتكة التي اكد عليها فخامة 
رئيس الجمهورية والتي يجب ان تدخل حيز التنفيذ. 
وهناك توجه حكومي عراقي لدعم االخوة يف لبنان 
يف كل االتجاهات ومنها يف مجال التعاون الصحي 

الكبري ».
أضاف : اتفقنا مع معايل الوزير عىل تشكيل فريق 
اء  عمل مشرتك بدأ العمل منذ االن عىل مستوى الخ
لتطبيق هذه االتفاقية وال سيام يف مجال االستفادة 
ة االخوة اللبنانيني يف إدارة املستشــفيات  من خ
ويف الدعم اللوجستي يف أمور الخدمات التمريضية 
والطبيــة. لدينا تعامل ســابق مع املستشــفيات 
اللبنانية وتبادل عمل مشرتك. وقد اكد اليوم رئيس 
ورة تفعيل هــذه االتفاقيات  الجمهوريــة عىل 
بشــكل كبري، كام اثنى عىل دعم العراق والحكومة 
العراقية قيادة وشعبا للشعب اللبناين. وان شاء الله 
ستكون هناك خالل اليومني املقبلني، حركة من قبل 
وزار الصحة العراقية واللبنانية للبدء يف تطبيق 
هذه االتفاقية  وال سيام ان العراق يشهد اليوم حركة 
عمرانية يف مجال البنــى التحتية للقطاع الصحي 
من خالل استحداث العرشات من املدن الطبية التي 

ستدخل اىل الخدمة«.

{ محادثات ثنائية {
محادثــات ثنائية بني التميمي وحســن: ويف 
مستهل زيارته عقد وزير الصحة العراقي محادثات 
ثنائية مع نظــريه اللبناين  تناولت اإلتفاقات التي 
ام املشــرتكة التي  يتم تطبيقها بني البلدين وال
يتم التحضري لهــا، يف حضــور القائم باألعامل 
اوي والوفد العراقي  العراقي يف لبنان أمــني الن
املرافق، واملدير العام لوزارة الصحة العامة باإلنابة 

وزير  مكتب  ومدير  ســنان  فادي 
الصحة حسن عامر.

حملة  حســن  الوزير  وتنــاول 
ات  التلقيح، الفتــا إىل »بدء املؤ
اإليجابيــة مــن خالل تســجيل 
تراجع نســبة الوفيات لدى الفئات 
اإللتزام  أهمية  يؤكد  ما  املستهدفة، 
مال  للقاح«،  والتسجيل  بالضوابط 
أن »تتمكن منظمة الصحة العاملية 
ومنصة كوفاكس والرشكات املنتجة 
للقاحات من اإللتزام بوعودها تجاه 
العامل  من  يصنفونهــا  التي  الدول 
خر الشــحنات التي  الثالث، فال تت
حجزهــا لبنان يف وقــت مبكر«. 
وأسف »ملا تشهده األجندة لديهم من 
تغيريات مبا ينعكــس تلقائيا عىل 

خطة التلقيح التي وضعها لبنان«.
التميمي  الوزيــر  أبدى  بــدوره، 
تقديره لحفاوة اإلستقبال، مؤكدا أن 
للبنان »ت بتوجهيات من  زيارته 
رئيس الوزراء العراقي لتقديم الدعم 
للبنان يف مواجهــة الجائحة التي 
أثرت بشكل كبري يف سري الحياة يف 
الكثري من بلــدان العامل ومن بينها 
أن »الحكومة  العراق ولبنان«. وأكد 
العراقية جادة بدعم الشــعب اللبناين يف املجاالت 

كافة«.
وأشار التميمي : »نحن نريد دعم أهلنا يف بريوت، 
ومــن الواجب الحتمي عىل كل البلــدان العربية أن 
. ولدينا اتفاقات موقعة وبرام  تدعم بعضها البع
مشرتكة نناقشــها مع الوزير حســن ولن تكون 
هذه الزيارة األخرية، بــل إن وزير الصحة اللبناين 
ســيرشفنا يف بغداد، وسنشكل فريق عمل مشرتك 
ام الثنائية«. ولفت يف هذا السياق إىل  ملتابعة ال
أن »يف العراق بنى تحتية ســيكون لها األثر األك 
يف النهوض بالواقع الصحي، وتحتاج إىل خدمات 

صحية وفندقية«.
وأمل الوزير التميمي »انعكاس اإلتفاقات الثنائية 
مزيدا من التقدم مبا يخدم مصالح الشعبني ويقلل 
من األزمــة اإلقتصادية عىل أشــقائنا يف لبنان«، 

متمنيا »عبور هذه األزمة بإذن الله«.

{ عند بري {

والحقا، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري يف 
العراقي والوفد  الصحة  الثانية وزير  الرئاسة  مقر 

املرافق يف حضور وزير الصحة حمد حسن.
الرئيس بري وخالل لقائه وزير الصحة العراقي 
توجه بالشــكر باســم املجلس النيايب وباســم 
اللبنانيني لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي عىل املؤازرة التي قدمها ويقدمها العراق 
خاصــة يف هذه املرحلة التي ميــر بها لبنان عىل 
مختلف املســتويات وتحديداً يف املجالني النفطي 
والصحي وقــال الرئيس بري: املطلوب اليوم تعزيز 
التكامــل بني لبنان والعــراق يف مختلف املجاالت 
الســيام االقتصاديــة والصحيــة والســياحية 
احة ويف ظل ما  ب التكامل  والسياســية وهذا 
يتهــدد لبنان من مخاطر ميكن له ان يســهم يف 
مني 50 مــن طوق النجاة للبنــان من أزماته،  ت
العالقات  وكذلك نحن حريصون عىل  نس افضل 
مع كافة األشقاء العرب ونحن يف  املجلس النيايب 
الترشيعات  اإلســتعداد النجــاز يف كل  أتم  عىل 
نها ان تعزز أوارص التعاون بني  الالزمة التي من ش
لبنان والعراق وهذا ما بدأناه بالفعل يف الجلســة 

النيابية االخرية .
ن السيايس أكد الرئيس بري أمام الوفد  ويف الش
اىل أن ما يصيب لبنان ويهدده هو نفسه ما يصيب 
تية من الفساد  العراق ويهدده ال سيام املخاطر املت

واإلرهاب.
ن الداخيل اللبناين واملوضوع الحكومي  ويف الش
قال الرئيس بري: نعم لالسف لبنان مهدد باالنهيار 
اذا ما بقي الوضع عىل ما هو عليه من دون حكومة 
اذ ال ميكن الوصول اىل شــاط االمــان من دون 
سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها يف منع سقوط 

لبنان ال سمح الله .

التينة وعين  بعبدا  في  العراقي  الصحة  وزير  مع  موسع  اجتما 
ــل الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة ــاب ــق ــالــنــفــط م ــدر عــالــيــا تـــزويـــدنـــا ب ــقـ ــون : نـ ــ ع
ــاالت ـ ــ ــي شـــتـــى املـ ــ ــري : لــتــعــزيــز الـــتـــكـــامـــل بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن ف ــ بـ
ــم لــبــنــان ــدعـ ــراق لـ ــ ــع ــ ــه مـــن حــكــومــة ال ــوجـ ــا تـ ــنـ ــمــي : هـ ــي ــم ــت ال

را ا و تام  ق بعبدا م الوفد العراقي               ا

ي حسن ابرا الرئيس بر م الوفد               
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بوتيـــــــــــــــن يبحـــــــــــــــ مـــــــــــــــع علييـــــــــــــــف الوضـــــــــــــــع حـــــــــــــــول قـــــــــــــــره بـــــــــــــــا

وزيـــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــة الســـــــــــــــعودي: أمـــــــــــــــن العـــــــــــــــراق  
اململكـــــــــــــــة أمـــــــــــــــن  مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــزأ  يت ال  جـــــــــــــــزء 

حـــــــــــــــر الحـــــــــــــــدود اإليرانـــــــــــــــي: ســـــــــــــــنكثف جهدنـــــــــــــــا
ــاب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل اإلرهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى معاقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــراق للق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ

» فــــــــــــــــــــي إطــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــرد املشــــــــــــــــــــرو
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع حساسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــتهداف مواقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــريع: اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

د االقصـــــــــــــــى األردن يديـــــــــــــــن االنتهـــــــــــــــاكات »اإلســـــــــــــــرائيلية« فـــــــــــــــي املســـــــــــــــ

ــة ــ ــة الدوليـ ــ نائيـ ــد ال ــ ــب ضـ ــ ــات  ترامـ ــ ــاء عقوبـ ــ ـ ــرر إل ــ ــنطن تقـ ــ واشـ

ــــــــــــ ـــ ــــــــــــى فت ـــ ــــــــــــة« عل ـــ ــــــــــــب الطاول ـــ ــــــــــــي »يقل ـــ البرغو انتخابات فلسطين..

ـــــــــــــــرو ـــــــــــــــر مش ـــــــــــــــل غي ـــــــــــــــر بروكس ـــــــــــــــن مؤتم ـــــــــــــــدر ع ــــــــــــا يص ـــ ــــــــــــ : م ـــ دمش
الرويس،  الرئيس  أن  الكرمني  أكد 
فالدميري بوتــني، بحث هاتفيا مع 
علييف،  إلهام  األذربيجاين،  نظريه 
 . با قــره  إقليم  حــول  الوضــع 
بيان  يف  الروسية  الرئاسة  وذكرت 
أصدرتــه امس أن بوتــني وعلييف 
ارتياحهام  عن  املكاملة  خالل  أعربا 
عام  بشكل  الوضع  اســتقرار  إزاء 
وااللتزام  عليه،  املتنازع  اإلقليم  يف 
إطالق  وقــف  بنظــام  الصــارم 
األذربيجاين  الجانبــني  بــني  النار 

واألرمني.
خالل  الرئيسان  اســتعرض  كام 
املبذولة يف ســبيل  الجهود  املكاملة 
إقامة الروابط االقتصادية ووسائط 
وفقا  القوقــاز  جنــوب  يف  النقل 

الوزراء  اللذين صدرا عنهــام ورئيس  الثالثيــني  عالنني  ل
األرمني نيكول باشينيان يف التاسع من ترشين الثاين و11 

كانون الثاين املاضيني.
إيجابا  الصدد  بهذا  الرويس واألذربيجاين  الرئيسان  ومثن 
التي  املشرتكة  العمل  ارســها مجموعة  التي  األنشــطة 

يرتأسها نواب رؤساء حكومات الدول الثالث.
كام تطرقت املكاملة، حســب البيان، إىل طيف من امللفات 

األكــ إلحاحا املطروحة عىل األجندة الثنائية، مبا يشــمل 

التعاون يف محاربة تفيش فريوس كورونا.

وأشــار الكرملني إىل أن الطرفني أكدا ســعيهام املشرتك 

إىل االســتمرار يف تعزيز الرشكة االسرتاتيجية بني روسيا 

وأذربيجان وتطوير املشاريع ذات املنفعة املتبادلة.

ونرشت روســيا قوات لحف الســالم يف قره با وفقا 

عــالن الثــال الذي أنهى يف نوفم املــايض الجولة  ل

األخرية من النزاع املسلح األرمني األذربيجاين هناك.

قال وزير الداخلية الســعودي إن التعــاون األمني بني بالده 

والعراق يشهد تطورا مستمرا، مشريا إىل أن ذلك يعد شاهدا عىل 

ن أمن العراق جزء ال يتجزأ من أمن اململكة. إميان اململكة العميق ب

وقال األمري عبد العزيز بن ســعود بن نايف، يف تغريدة ع 

»تويرت«: »زيــارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى 

الكاظمي للمملكة اســتجابة لدعوة خادم الحرمني الرشيفني، 

كيد عىل عمق العالقــات بني البلدين  ولقائــه بويل العهــد، ت

الشــقيقني، وحرص قياد البلدين عىل تعزيزها يف املجاالت 

كافة«.

وأكد وزير الداخلية السعودي أن »التعاون األمني بني اململكة 

والعراق يشهد تطورا مستمرا وتنســيقا وثيقا، وتحققت من 

خالله نجاحات يف شتى امللفات األمنية«، مشريا إىل أن ذلك »يعد 

ن أمن العراق جزء ال يتجزأ من  شاهدا عىل إميان اململكة العميق ب

أمن اململكة«.

عيل  أحمد  العميد  اإليراين،  الحدود  حرس  قوات  قائد  أكد 
مني  لت العراق  مع  وتنسيق  تعاون  وجود  امس،  كودرزي، 
االرهابية«  »الجامعات  معاقل  لتدمري  البلدين،  بني  الحدود 

والعنارص الرشيرة.
كرمنشاه  »محافظة  إن  صحفية،  يحات  ت يف  وقال 
املتاخمة ملدينتني عراقيتني تشهد تحركات بني حني وخر للزمر 
املناوئة وأعداء الجمهورية اإلسالمية، لكنها تحظى بظروف 
يف  األمني  الوضع  ن  بش قلق  أي  هناك  وليس  جدا،  جيدة 

نقاطها الحدودية«.
يف  واليقظة  املستعدة  الحدود  حرس  »قوات  أن  وأضاف، 
كنت عىل الدوام من إفشال مخططات  محافظة كرمانشاه 
العام  خالل  مهامها  وستواصل  املناوئة،  والفئات  األعداء 
ذار املايض(، ومبزيد من االقتدار  الجديد اإليراين )بدأ يف 21 

للدفاع عن سالمة أرايض البالد«.
اإليراين سيضاعف  الحدود  أن »حرس  وأشار كودرزي إىل 
إجراءاته بالتعاون مع الجانب العراقي، من أجل القضاء عىل 

املعاقل التابعة للجامعات اإلرهابية والعصابات الرشيرة«.
مناورات  إجراء  اإليراين  الجيش  أعلن  املايض  شباط  ويف 

يف  شريين  ق  مبدينة  العراق  مع  الحدودي  الرشيط  عند 

محافظة كرمانشاه غرب إيران.

ميداين  تقييم  إىل  املناورات  تلك  خالل  من  إيران  وتهدف 

التابعة  ية  ال للقوة  والدفاعية  القتالية  واملعدات  للقدرات 

للحرس الثوري اإليراين.

أعلنت القوات املسلحة اليمنية يف بيان لها امس أن »سالح 
كن من تنفيذ عمليــة هجومية يف عاصمة  الجو املســرّي 
ربع طائرات مســرّية استهدفت  العدو الســعودي الرياض ب

مواقع حساسة«.
وقال العميد يحيى رسيع املتحدث باســم القوات املسلحة 
اليمنية، يف حســابه عىل موقع »تويرت« إن »ســالح الجو 
كن فجر اليوم الخميس من تنفيذ عملية هجومية  املســرّي 
ربع طائرات مسرية استهدفت مواقع حساسة  يف الرياض ب

ومهمة، وكانت اإلصابة دقيقة بفضل الله«.
وأضاف العميد رسيع أن »هذا االســتهداف ي يف إطار 
حقنا الطبيعي واملــرشوع يف الرد عىل العــدوان والحصار 
املتواصل عىل بلدنا«، مؤكداً »عملياتنا مســتمرة طاملا استمر 

العدوان والحصار«.

دانت وزارة الخارجية وشــؤون املغرتبني 

االنتهاكات اإلرسائيلية يف  استمرار  األردنية 

، وخرها السامح باقتحامات  املسجد األق

تحت  كبرية  عــداد  وب للمســجد  املتطرفني 

حامية الرشطة.

وقــال الناطق الرســمي باســم الوزارة 

الســفري ضيف الله الفايــز، يف بيان امس، 

فــات اإلرسائيليــة بحّق املســجد  إن الت

ّثل انتهــاكاً صارخاً  مرفوضــة ومدانة، و

للوضع القائم التاريخي والقانوين وللقانون 

ة  القا القوة  »إرسائيل«  واللتزامات  الدويل 

باالحتالل يف القدس الرشقية املحتلة.

الفايز أن املسجد بكامل مساحته  أكد  كام 

البالغة 144 دومنا هــو مكان عبادة خالص 

للمســلمني، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون املسجد األق 

ي  املبــارك األردنية هي الجهة صاحبــة االختصاص الح

بإدارة كافة شــؤون الحــرم وتنظيم الدخــول إليه مبوجب 

القانون الدويل والوضع القائم التاريخي والقانوين.

وأشــار املتحدث إىل أن الوزارة وجهــت، اليوم الخميس، 

مذكرة احتجاج رســمية ع القنوات الرسمية طالبت فيها 

ــة باالحتالل بالكّف عــن انتهاكاتها  »إرسائيل« كقوة قا

واســتفزازاتها املرفوضة واملدانة وباحــرتام الوضع القائم 

التاريخي والقانوين وباحرتام سلطة وصالحيات إدارة أوقاف 

القدس.

كام طالب املجتمع الدويل بتحّمل مسؤولياته للضغط عىل 

»إرسائيل« لوقف االنتهاكات املستمرة للحرم الرشيف.

األمريكية  عن   » بوليــ »فورين  نقلت مجلة 
مصدرين مطلعــني، إن إدارة الرئيس األمرييك جو 
بايدن تخطط إللغاء أمــر تنفيذي من عهد الرئيس 
األمريكية الســابق دونالد ترامب يفرض عقوبات 
نه أن يزيل  عىل الجنائية الدولية، األمر الذي من ش
خر يف عالقات الواليات املتحدة مع  مصدر خالف 
الحلفاء الرئيســيني مبا يف ذلــك العديد من الدول 

واألوروبيني.
« أضافت »أنه مــن املرجح أن  »فوريــن بول
يح  تخفف الخطــوة املتوقعة من حالة العداء ال
مــن جانب الحكومــة األمريكية تجــاه املحكمة 
الدولية، والتي اصطدمت مع إدارة ترامب بســبب 
جهودهــا للتحقيق يف جرائــم حرب محتملة من 
قبل موظفــني أمريكيني يف أفغانســتان والقوات 

اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية.
وقالت املجلة أنه من غري املرجح أن تنهي التوترات بني املحكمة 
وإدارة بايدن التي تزعم مثل اإلدارات السابقة أن املحكمة تفتقر 
إىل الصفة الالزمة ملقاضاة املواطنني اإلرسائيليني واألمريكيني 
إذ مل يوقع من »إرسائيل« أو الواليات املتحدة عىل معاهدة 1998 

التي قضت بإنشاء للمحكمة الدولية.
« أن هذه الخطوة املتوقعة ت  وأشارت »فورين بولي

الخطوة بعد شــهور من الضغط عــىل إدارة بايدن من قبل 

جامعات حقوق اإلنسان والحكومات األوروبية بعد مغادرة 

اير،  ف الســابق دونالد ترامب منصبه. يف شباط الرئيس 

وقعت أكــ من 80 مجموعة عىل رســالة مفتوحة تحث 

إدارة بايدن عىل إلغاء عقوبات عهد ترامب ، واصفة إياها بـ 

»خيانة إلرث الواليات املتحدة يف إنشــاء مؤسسات للعدالة 

الدولية«.

، القيادي الفلســطيني املســجون،  غو أدخل مروان ال
االنتخابات الترشيعيــة املقررة يف 22 من ايار، يف حالة من 
ة مرشحني منافسة لحركة فتح  االضطراب بإعالنه عن قا
غو ونارص القدوة، ابن شقيقة  التي ينتمي إليها.وطرح ال
ا لزعيم الحركة  الرئيــس الراحل يارس عرفات، تحديا مبــا
تهام التي أطلقا عليها  الرئيس محمود عباس بتسجيلهام قا

ة »الحرية«. قا
ويقود املجموعة املســتقلة كل من القدوة وفدوى، زوجة 
مــروان، اللذان وصــال إىل مقر لجنة االنتخابــات املركزية 
يف مدينــة رام الله قبل ســاعة من انتهاء املهلــة النهائية 

للتسجيل عند منتصف الليل.
غو )61 عاما( مل يكن ضمن األســامء، فيام  غري أن ال
نه رمبا يستعد ملنافسة عباس )85 عاما(  أشارت التكهنات ب

وز. يف انتخابات الرئاسة يف 
ة الجديدة، إن هدف  ي، املرشح عىل القا وقال هاين امل
غو هو »إحــداث التغيري الذي  القــدوة و«األ القائد« ال

يحتاجه الشعب الفلسطيني«.
وكانت االنقســامات الداخلية يف فتح عامال رئيســيا يف 
خر انتخابات ترشيعية يف  خسارتها أمام حركة حامس يف 

عام2006.
وأدت تلك الهزمية املفاجئة إىل رصاع عىل السلطة أف 
إىل اقتتال، قسم األرايض الفلسطينية املحتلة، حيث سيطرت 

حامس عــىل قطاع غزة بينام ســيطرت فتــح عىل قاعدة 
سلطتها الضفة الغربية.

غــو مخاوف قيادة  ومــن املرجح أن تعــزز خطوة ال
فتح من أن تؤدي االنقسامات الداخلية مرة أخرى إىل خسائر 

باالنتخابات.
، املسؤول  غو ومل يتضح ما إذا كان عباس ســيعاقب ال
الســابق يف فتح يف الضفــة الغربية، والــذي كان عضوا 
باملجلس الترشيعي ويقيض عقوبة بالسجن مدى الحياة يف 
إرسائيل، بعد إدانته بتدبري هجــامت عىل إرسائيليني. ونفى 

غو تلك االتهامات. ال

ر بروكسل  أعلنت الخارجية السورية عن رف دمشق ملؤ
الخامس للامنحني، مشرية إىل »عدم مرشوعية ما يصدر عنه«.

وقالت وزارة الخارجية يف رسالة وجهتها إىل كل من األمني 
مم املتحدة ورئيس مجلــس األمن، إن »الجمهورية  العام ل
ر  العربية السورية تعرب عن اســتهجانها النعقاد هذا املؤ

وللمرة الخامسة دون دعوة الحكومة السورية«.
وأضافت الخارجية أن »مشــاركة األمم املتحدة يف رئاسة 
ر يف ظل غياب حكومة الدولة املعنية ميثل مخالفة  هذا املؤ
واضحــة ملبادئ ميثاق األمم املتحدة وقــرارات مجلس األمن 
ذات الصلة«، مشــرية إىل أن »فــرض دول االتحاد األورويب 
والواليات املتحدة املزيد من اإلجراءات القرسية أحادية الجانب 
ثريها الســلبي  وتجديدها بشــكل تلقــايئ عىل الرغم من ت
وتزامنها مع تفــيش جائحة كوفيد - 19 وقيامها يف الوقت 
ر يعكس نفاقا يف طريقة تعاملهم  نفســه بتنظيم هذا املؤ

مع الوضع اإلنساين يف سوريا«.
ر بروكســل، إن »الوقائع أثبتت  وقالت تعليقــا عىل مؤ
ــر إىل أداة ضغط وابتزاز بيد املانحني لفرض  تحول هذا املؤ
ليات تقديم املســاعدات اإلنسانية وتسييس  امالءاتهم حول 
العمل اإلنســاين وربطه برشوط تتعــارض جملة وتفصيال 
مع مبادئ العمل اإلنســاين املتمثلة باإلنســانية والحيادية 
والنزاهة واالســتقاللية والضوابط األخرى الواردة يف قرار 

الجمعية العامة 182-46«.
وأكدت أن الحكومة السورية »تجدد رفضها لهذه الفعالية 
االستعراضية وعدم مرشوعية ما يصدر عنها يف ظل تغييب 
الحكومة السورية وتدعو منظميها إىل الكف عن االستمرار 
بهذه السياســات الفاشلة وتبني نه واقعي وبناء يف العمل 
مع الحكومة السورية لتلبية االحتياجات األساسية للشعب 

السوري«.

ـــــــــــــــة« اجتمـــــــــــــــا »حاســـــــــــــــم« لبحـــــــــــــــ أزمـــــــــــــــة » النه
يوبيـــــــــــــــا والســـــــــــــــودان لـــــــــــــــوزراء خارجيـــــــــــــــة مصـــــــــــــــر وإ

... وتســـــــــــــــــــــــــحب بعـــــــــــــــــــــــــ القـــــــــــــــــــــــــوات مـــــــــــــــــــــــــن الخليـــــــــــــــــــــــــ 
ــعودية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارات لحمايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدر خيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتـ

من املقرر أن يجتمع وزراء خارجية م وإثيوبيا والسودان 

يف كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الدميقراطية السبت 

ن »ســد النهضة« املثري للجدل،  املقبل، إلجراء محادثات بش

الذي تبنيه أديس أبابا عىل نهر النيل، وفق ما أعلن مسؤولون 

يف الكونغو.

وقال مسؤولون يف وزارة الخارجية والرئاسة الكونغولية 

إّن »االجتامع الذي يستمر 3 أيام سيستضيفه الرئيس فيليكس 

ذار  تشيسيكيدي الذي توىل رئاسة االتحاد األفريقي يف شهر 

املايض.

ملان العريب أي إجراءات أحادية  ي ذلك، بعد أن رف ال

ييده  ن »سد النهضة«، وأعرب عن تضامنه وت من إثيوبيا بش

التام مل والســودان يف ضــامن حقوقهام املرشوعة يف 

حصتهام من مياه نهر النيل، ومســاندته ألي مســاعٍ تسهم 

يف حل هذه األزمة من خالل التوصل إىل اتفاق قانوين ملزم 

ن ملء وتشغيل سد النهضة. بش

ملان عىل أن »م والسودان ركيزة أساسية يف  وشدد ال

اً أن »أمنهام املايئ  الحفا عىل األمن القومي العريب«، معت

جزء ال يتجزأ من األمن القومي العريب ككل«.

ن  األمريكية ب أفادت صحيفة »وول ســرتيت جورنال« 
الرئيــس جو بايدن أمــر البنتاغون بالبدء بســحب بع 
القوات التي نرشتها واشــنطن يف منطقة الخلي وخاصة 

السعودية. يف 
ي نرشته امس أن  وذكــرت الصحيفة يف تقريــر ح
، بخطوات مل  الخليــ املتحــدة قد ســحبت من  الواليات 
ن، ثالث بطاريات عىل األقل من  يتم الكشــف عنها حتى ا
منظومات »باتريوت« الصاروخية للدفاع الجوي، مشــرية 
إىل أن إحداهــا كانت منترشة خالل الســنوات األخرية يف 
قاعدة األمري ســلطان الجوية بالســعودية بهدف حامية 

املتواجدة هناك. األمريكية  القوات 
كيدهم أن  ونقلت الصحيفة عن مســؤولني أمريكيــني ت
بع القدرات، مبا فيها حاملة الطائرات »أيزنهاور« )التي 
واســتطالع،  املنطقة حاليا( ومنظومات رصد  إىل  تتوجه 
تسحب من الرشق األوسط بهدف تلبية احتياجات واشنطن 
العســكرية يف مناطق أخرى، مضيفني أن خيارات إضافية 
لتقليــص التواجد العســكري األمريــ يف املنطقة قيد 

حاليا. الدراسة 
وخاصة أكد املســؤولون للصحيفــة أن مبادرة طرحت 
لســحب منظومة »ثــاد« الصاروخية للدفــاع الجوي من 

ن. املنطقة، لكنها ال تزال منترشة هناك حتى ا
هد طريقا  أن هذه الخطوات  إىل  الصحيفــة  ولفتــت 
الف العســكريني األمريكيــني من الرشق  لســحب بضعة 
األوســط يف املستقبل، مشــرية إىل أن التواجد العسكري 

األمري يف املنطقة يقدر حاليا بنحو 50 ألف عســكري، 
مقارنة مع 90 ألفا عىل ذروة التصعيد بني الواليات املتحدة 
وإيران قبل عامني يف عهد الرئيس األمري السابق دونالد 

ترامب.
وذكر املســؤولون للصحيفــة أن البنتاغون عىل خلفية 
اء يدرس خيارات  هذه التقليصات خصــص فريقا من الخ
لدعم الســعودية التي تتعرض حاليــا لهجامت مكثفة من 
اليمن والعراق، يف  قبل جامعات تعد مرتبطة بإيــران يف 
مقدمتهــا الحوثيون، موضحني أن الفكــرة تكمن يف نقل 
إىل  واشــنطن  من  أرايض اململكة  لحامية  الرئي  العبء 

الرياض.
اء يف  وذكرت الصحيفة أن الخطوات التي يدرســها الخ
البنتاغون تضم تزويد الســعودية ببع أنواع األســلحة 
الدفاعيــة، منها منظومات خاصة باعــرتاض الصواريخ، 
باإلضافة إىل توسيع تبادل البيانات االستخباراتية وبرام 

البلدين. التبادل بني عسكريي  التدريب وبرام 
وقال املســؤولون إن هذه التقليصات ت ضمن املرحلة 
املبكرة من حــراك إدارة بايدن لخفــ التواجد األمري 
يف الرشق األوســط، مؤكدين أن بع املعدات التي سيتم 
مســرية  اســتطالع  طائرات  منها  املنطقة،  من  ســحبها 
ومنظومــات مضادة للصواريخ، قد يعاد نرشها يف مناطق 
هم املســؤولون  أخرى، يف إجــراء موجه ضد الذين يعت
يف البنتاغون كبار خصوم الواليات املتحدة عىل مســتوى 

العامل، مبن فيهم الصني وروسيا.

البحريـــن : تفريـــ تظاهـــرة نســـائية ألهالـــي املعتقليـــن السياســـيين
فرّقــت الرشطة يف البحريــن تظاهرة نســائية ألهايل 

املعتقلني السياسيني يف سجن جو املركزي.
وكانــت التظاهرة قــد خرجت لليوم الثالــث عىل التوايل 
للمطالبة باإلفــراج عن املعتقلني، بعد تفيش فريوس كورونا 

يف السجن، وتزايد أعداد املصابني.
وخرجت عوائل املعتقلني السياســيني يف تظاهرات عّمت 
مختلف املناطق طالبت، فيها بالكشــف عن مصري أبنائها يف 

السجون، وباإلفراج عنهم.
واعتصمت العائالت قرابة 120 معتقالً يف قرية بني جمرة، 
وطالبت باإلفــراج عن أبنائها املهّدديــن باإلصابة بفريوس 

كيد إصابة 3 معتقلني من بني جمرة  كورونا، وال سّيام بعد ت
ن، فيام هنــاك 10 مخالطني ومنهم قيد  بالفــريوس حتى ا

االنتظار للفحص
التظاهرات خرجت أيضاً يف قرية دمســتان التي لديها 45 

معتقالً سياسياً.
ويف كرزكان، اعتصمت والدة املعتقل عبد العزيز عبد الرضا 
يف  القرية لتطالب باإلفراج عن ابنها املحكوم باملؤبد )ق 
الم  قرابة 10 سنوات من محكوميته(، ويعاين عبد الرضا من 
بالرأس ونوبات من التشن وحياته يف خطر بسجن جو مع 

احتاملية إصابته بفريوس كورونا.
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كالم الصورة :

ميلوويك يفسد بداية دراموند مع ليكرز
ونتس يتصدر املنطقة الرشقية

أفسد ميلوويك باكس خوض أندريه دراموند أول مباراة رسمية يف صفوفه فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز بالفوز عىل األخري 112-97 ضمن دوري كرة السلة األمرييك للمحرتفني، يف حني انتزع بروكلني نتس صدارة املنطقة الرشقية 
من فيالدلفيا.

نتيتوكومنبو 25 نقطة. وشهدت املباراة مشاركة يانيس إىل جانب شقيقيه تاناسيسوكوستاس ليصبحوا ثاين ثالثة أشقاء يشاركون ضمن مباراة واحدة يف تاريخ الدوري  وسجل للفائز جرو هوليداي 28 نقطة وأضاف النجم اليوناين يانيس
األمرييك للمحرتفني.

وشهدت املباراة مشاركة أوىل لدراموند يف صفوف لوس أنجليس ليكرز بعد انتقاله إىل صفوفه بصفقة حرة بعد تحريره من فريقه السابق كليفالند كافاليريز قبل ثالثة أيام. ومل يكمل دراموند املباراة ألنه تعرّض إلصابة يف إبهام قدمه.
ون جيمس )كاحل( وأنتوين ديفيس )ربلة الساق(. واستمر غياب نجمي ليكرز لي

وتخلف باكس يف نهاية الربع األول بنتيجة 24-30 لكنه قلب األمور يف صالحه يف نهاية الربع الثاين ليتقدم بفارق 8 نقاط )49-57).
ودر )17( وكايل كوزما )16( وماركييف موريس )15). وتخطى 4 العبني من ليكرز حاجز الـ10 نقاط وهم مونرتيزلهاريل )19 نقطة( وأضاف األملاين دينيس 

وانتزع بروكلني نتس صدارة املنطقة الرشقية من فيالدلفيا سفنتيسيكرسز بفوزه عىل هيوس روكتس 108-120.
                  

نتس يزيح فيالدلفيا عن الصدارة                 
خر 23 مباراة. واستغل نتس سقوط فيالدلفيا أمام دنفر ناغتس 95-104 قبل 24 ساعة، ليزيحه عن الصدارة بعد أن حقق فوزه الـ19 يف 

نه كان يواجه فريقه  ومل يكن فوز بروكلني نتس سهال ألنه تخلف يف معظم فرتات اللقاء قبل أن يحسم األمور يف صالحه يف الربع األخري عىل الرغم من أنه خاضه يف غياب نجمه جيمس هاردن الذي أصيب بتمدد عضيل يف ساقه علام ب
السابق.

ن األمر )غيابه عن املالعب( لن يستغرق وقتا طويال«. اقب األمر، لكننا واثقون ب وعلق مدرب بروكلني ستيف ناش عىل إصابة هاردن الذي سجل 17 نقطة يف املباراة بقوله »س
ن هاردن سيغيب عن مباراة  اير. وأغلب الظن ب ف ريرة حاسمة، وأضاف جو هاريس 28 نقطة، يف حني استمر غياب كيفن دورانت إلصابة يف الفخذ منذ منتصف شباط وساهم يف الفوز كل من كايري إيرفين بتسجيله 31 نقطة و12 

فريقه املقبلة ضد تشارلوت.
وتعملقالسلوفيني لوكا دونتشيتش وقاد داالس مافريكس إىل الفوز عىل بوسطن سلتيكس 113-108 بتسجيله 36 نقطة بينها 7 رميات ثالثية.

وكان مافريكس يف طريقه إىل فوز سهل عندما تقّدم عىل منافسه بفارق 23 نقطة )90-73( يف نهاية الربع الثالث لكن سلتيكس قلّص الفارق إىل أقل من 10 نقاط يف الربع األخري من دون أن ينجح يف قلب األمور يف صالحه.
أما أفضل مسجل يف صفوف بوسطن فكان جايسونتايتوم مع 25 نقطة وأضاف جيلني براون وكيمبا ووكر 24 و22 نقطة تواليا.

وقال مدرب مافريكس ريك كاراليل »احتفظنا بتامسكنا ال سيام يف األوقات العصيبة أواخر املباراة. نجحنا يف إجبار الفريق املنافس عىل ارتكاب األخطاء ضدنا واستغلينا ذلك من خالل ترجمة الرميات الحرة وبع السالت الهامة«.
سف«. أما نظريه يف صفوف سلتيكس براد ستيفنس فقال »كان يتعني علينا أن تكون ردة فعلنا أفضل يف منتصف املباراة وهذا ما مل يحصل ل

وولفز عىل نيويورك نيكس 102-101، وأوكالهوما سيتي ثاندر عىل تورونتو رابتورز 113-103، وبورتالند  ويف املباريات األخرى، فاز فينيكس صنز عىل شيكاغو بولز 121-116، ويوتا جاز عىل ممفيسغريزليز 111-107، ومينيسوتا 
ترايل باليزرز عىل ديرتويت بيستونز 124-101، وميامي هيت عىل إنديانا بايرسز 87-92.

ــاصــوف : ــق ــد ال ــي ــرة ول ــائ ــط ــ اتــحــاد الــكــرة ال ــي رئ
ــدء بــتــمــاريــنــهــا ــ ــبـ ــ ــة الــــــى الـ ــ ــ ــدي ــ ــ أدعــــــــو األن
ــة الــصــحــيــحــة ــ ــك ــ ــس ــ ــى ال ــ ــل ــ والـــــبـــــطـــــوالت ع

ــرة ــطــائ ــكــرة ال ــل ــنــانــي ل ــب ــل مـــقـــررات االتـــحـــاد ال
ــة الــــدرجــــتــــيــــن األولـــــــى ــ ــول ــ ــط ــ اطـــــــــالق ب
املـــقـــبـــل ايـــــــــــار   5 فـــــــي  والـــــثـــــانـــــيـــــة 

االتحــاد  رئيــس  دعــا 
اللبنــاين للكرة الطائرة وليد 
الدرجتني  أنديــة  القاصوف 
البدء  اىل  والثانيــة  األوىل 
بتحضرياتها النطالق بطولة 
األوىل  للدرجتــني  لبنــان 
والثانية للعــام الجاري يف 

15 أيار املقبل.
ويف اتصــال أجرته معه 
»الديار« ظهر أمس الخميس 
وضعت  »لقد  القاصوف  قال 
لالتحاد  االداريــة  اللجنــة 
للدرجتني  لبنــان  بطولــة 
السكة  عىل  والثانية  االوىل 
الصحيحــة يف االجتــامع 
الذي عقــد منذ عدة  األخري 
اىل  األندية  وادعــو  ايــام. 
النطالق  بتحضرياتها  البدء 
املوســم يف منتصف الشهر 

املقبل وسنبدأ اتصاالتنا مع املعنيني من وزارة 
الرسمية  الكورونا  والرياضة ولجنة  الشباب 
للوقاية  اجراءات  اتخاذ  وســيتم  للتنســيق 
التامرين وخالل  من وباء »كورونا« خــالل 
البطولة كــام هو معمول بــه يف بطوالت 
االتحــادات الزميلة التــي اطلقت بطوالتها.

االتحاد سيكون »خلية نحل« مع فتح  ومقر 
ابوابه يومياً ضمــن دوام محدد لتبدأ جميع 

اللجان عملها«.
»لقد كان االجتامع  القاصوف قائالً  وتابع 
االخــري للهيئة االدارية لالتحــاد مثمراً جداً 
والقرار صدر وتــم تعميمه عىل املعنيني من 
عائلة اللعبة ورجال الصحافة واالعالم حول 
األوىل  الدرجتني  بطولتــي  باطــالق  القرار 
الطائرة  الكرة  املقبل. جمهور  الشهر  والثانية 
متعطــش النطالق البطولة وأجــّدد الدعوة 
اليوم  فريقها  تدريبــات  الطالق  األندية  اىل 
البطولة ســتكون من دون  الغد وطبعاً  قبل 
الالعب االجنبي. ولقد بدأj اتصاال مع عدد 
من املعنيني اليجاد رعاة للبطولة اىلى جانب 
ة عىل الهواء ع  السعي لنقل البطولة مبا

احدى شاشات التلفزة«.

ونّو »رأس هــرم« الكــرة الطائرة بعمل 
أن  اىل  االدارية مشرياً  اللجنة  زمالئه اعضاء 
نشاط العام 2021 سيكون مكثفاً عىل صعيد 
تنظيــم كافة بطوالت لبنــان ومنها بطولة 
الكرة الطائرة الشاطئية. كام سيشارك لبنان 
يف جولة بلغاريا ضمن »الدوري العاملي« بعد 
النتائ املميزة التــي حققتها بعثة لبنان يف 
واحتالل  العاملي«  »الــدوري  من  جولة قطر 
الالعبني جــو القزي وشــفيق صليبا املركز 
التاســع من بــني 32 فريق بقيــادة املدرب 
الوطني اييل النــار اىل جانب العمل الدؤوب 
الطائرة  الكــرة  الكرة  الذي تقوم بــه لجنة 
املنبثقة عن االتحاد والتي يرئسها  الشاطئية 
الالعب الدويل السابق وأحد ابرز الالعبني يف 
اييل  الشاطئية  الطائرة  والكرة  الطائرة  الكرة 

ايب شديد وتضم عنارص كفوءة ».
وختــم القاصوف كالمه قائــالً »أود ان 
أهن اللبنانيني بعيــد الفصح لدى الطوائف 
شــهر  وبحلول  الغريب  التقويم  تعتمد  التي 
مالً ان يزول الوباء اللعني يف  رمضان قريباً 
اقرب وقت وان يشــهد الوضــع االقتصادي 
تحســناً ألنه ســينعكس حتامً عىل الوضع 

الريايض«.

اللبناين  االداريــة لالتحاد  اللجنة  عقدت 
للكرة الطائرة جلســة عاديــة )رقم 4( عن 
طريــق النظام اإللكرتوين املــريئ عن بعد 
ع »تطبيق زوم« حرصاً عىل عامل التباعد 
»كورونا«  وبــاء  من  للوقاية  االجتامعــي 
برئاســة رئيــس االتحاد وليــد القاصوف 

وبحضور غالبية األعضاء.
نى الرئيس أعياداً  يف بداية الجلســة، 
مباركــة ورمضان كريم عــىل اللبنانيني و 
عىل عائلة الكــرة الطائرة عىل أمل أن تزول 
مستقبالً كل املعوقات يك تعقد االجتامعات 
يف مقر االتحاد الذي فتح أبوابه االســبوع 
املــايض لتلقي كل املراجعــات و التحضري 
الطالق املوســم الريايض مع تحديد الدوام 
الذي يؤمنه األمني العــام عصام ابو جودة 
مع املوظفني عادل القاصوف و روين صايف 
بــل الراعي من األثنــني اىل الخميس  و 
من كل اســبوع بــني الســاعة الواحدة و 
السادسة مساء. ثم أثنى رئيس االتحاد عىل 
االقرتاحات و الطروحات التي قدمتها لجنة 
الكــرة الطائرة الشــاطئية يف أول اجتامع 
العام  اللجنــة بحضــوره و األمني  عقدته 
مال  و مديــر املنتخبات و املديــر التنفيذي 
الجميع »يك نكمل  املساعدة من  و  التعاون 

الطريق اىل العاملية«.
ثــم تال األمــني العام عصــام ابو جوده 
مح الجلسة السابقة وتّم التصديق عليه 
ون اىل دراســة  باألجــامع لينتقل الحا
البنود الــواردة عىل جدول االعامل وليقرروا 

ما ييل:
1- اخــذ العلم بكتــاب االتحــاد لوزارة 
الشباب و الرياضة حول قبول انضامم نادي 
التضامن االجتامعي كفرعبيدا - البرتون اىل 
عائلة االتحاد مرفقا مبح الجلســة الذي 

تّم خالله اخذ القرار.
2- االطــالع عىل محــ اجتامع لجنة 
الكرة الطائــرة الشــاطئية ، وتقّرر البحث 
بالتوصيــات و املقرتحات خــالل االجتامع 

املقبل.
التنفيذي  املدير  العلم مبشــاركة  اخذ   -3
ة األلكرتونية عن أهمية  لالتحاد يف املحا
التحكيم و دور الحكم يف رفع مستوى األداء 
يف مباريات الكرة الطائرة التي نظّمتها وزارة 
التعليم العايل و البحث العلمي يف الجمعية 

العراقية الرياضية لفرع الكرة الطائرة.
4- اخــذ العلم مبوافقــة االتحاد الدويل 
الدولية  الدراســة  بتنظيم  اللبناين  لالتحاد 
للمدربني - مســتوى ثان يف الفرتة الواقعة 
ّوز 2021 و  بني األول و العا من شــهر 

ادرجت الدراســة عىل الصفحة االلكرتونية 
لالتحاد الدويل من بني 53 دراســة ستقام 
يف أنحاء العامل خالل موسم 2021. و اطلع 
األمني العام املجتمعني أن عدد املشاركني يف 
الدراسة اصبح 33 مدّرباً .بعدها طلب رئيس 
االتحاد من اللجنة املكلفة بتنظيم الدراســة 
تحضري ما يلزم إلنجاحهــا و تقديم تقرير 
مفّصل لالتحاد عــن كل مرحلة من مراحل 

التحضريات.
ن الكــرات و عددها مائة  5- اخذ العلم ب
للكرة الطائرة الشاطئية ، سيتسلمها االتحاد 
بني نهاية شهر أيار و بداية حزيران املقبلني 
والتي قّدمها اإلتحــاد الدويل ضمن برنام 
الوطنية من خالل مرشوع  تحادات  ل دعم 
اللبناين يف شــهر كانون  االتحاد  تقّدم به 

األول املايض.
ن اللجنــة القانونية يف  6- أخــذ العلم ب
االتحاد الدويل قد أنجزت إتفاقية الدعم املايل 
الخاصة باالتحاد اللبنــاين للكرة الطائرة و 
البالغــة 12600  والتــي كانت قد صدرت 
بقرار من رئيس االتحــاد الدويل أثر انفجار 

مرف بريوت.
7- ناقــش املجتمعون مطــّوالً موضوع 
 ، الرســمية ملوسم 2021  البطوالت  تنظيم 
راء األعضاء تقّرر  وبعد االســتامع لجميع 
اطالق بطولة أندية الدرجة االوىل و الثانية 
يوم السبت 15 ايار 2021 عىل ان تليها بقية 
الدرجــات و الفئات و فتح بــاب االنتقاالت 
بني االثنني 12 نيسان املقبل و حتى الثالثاء 
ليف لجنة برئاســة نائب  11 ايار املقبل و ت
الرئيس املهندس عيل خليفة و نائب الرئيس 
غّســان قزيحة و األمني العــام عصام ابو 
جــودة و املحاســب ناجي باســيل ومدير 
املنتخبــات الوطنية الدكتــور اييل مو 
و املديــر التنفيذي اميل جّبــور عل ان تعقد 
جلسة »اون الين« يف 7 نيسان املقبل لتقديم 
املقرتحــات التنظيمية و االدارية و الفنّية و 
االدارية  اللجنة  اجتامع  اللوجســتية خالل 
لالتحاد الذي سينعقد يوم الخميس 8 نيسان 
2021 إلتخاذ القرار و تثبيت الصيغة النهائية 

ملوضوع التنظيم.
عىل  املجتمعني  االتحــاد  رئيس  اطلع   -8
االتصــاالت و االجتامعات التــي يقوم بها 
لتسويق البطوالت وخاصة النقل التلفزيوين 

مال أن تكون إيجابية ملصلحة اللعبة.
بعدها أختتم الرئيس االجتامع عند الساعة 
السابعة مساء عىل أن تعقد اللجنة االدارية 
اجتامعهــا القادم يوم الخميس 8 نيســان 

الجاري عند الساعة الخامسة.

و ائر وليد القا حا الكر ال رئيس ا

»اليوم العاملي لكرة الطاولة«
اء تحت اشراف اتحاد اللعبة يقام الثال

وب وبصيب توس  يان  ا و الوزير 

زار رئيس االتحــاد اللبناين لكرة الطاولــة جورج كوبيل 
الطاولة«  لكرة  العاملي  لـ«اليوم  املرّوجة  وميســاء بصيبص 
، الذي ســيقام  الثالثاء املقبل  الواقع فيه 6 نيسان  الجاري  
يف األعامل   ، وزيرة الشــباب والرياضة يف حكومــة ت
بداية  بالوزارة.يف  أوهانيان كيفوركيان يف مكتبها  فارتينيه 
اللقاء،عرض كوبيل للوزيرة برنام عمل ونشــاطات االتحاد 
ووّجــه الدعوة اليها  لحضور واملشــاركة يف  »اليوم العاملي 
لكرة الطاولة« الذي ســيقام يف مركــز  Circenciel  التابع 
لجمعية Arcanciel)كورنيش النهر، مبنى »اشكال ألوان جي 
.اف«، مقابل »اميبكس« (بني الساعة الثانية بعد الظهر حتى 
الســاعة السابعة من مساء الثالثاء املقبل برعاية  اتحاد كرة 

الطاولة.
وأوضح كوبيل انه وّجه دعوة للوزيرة واىل اللجنة األوملبية 
لحضور الحدث الذي سبق ونظّمه االتحاد اللبناين منذ سنتني 
يف ســاحة النجمة بالعاصمة بريوت والقى النجاح الكبري 
داعياً رجــال الصحافة واالعالم اىل حضــوره  ايضاً.وي 
تنظيم هذا الحــدث تزامناً مع اقامته يف عدد كبري  من الدول 
يف مختلف أنحــاء العامل بعدما حّدد االتحــاد الدويل للعبة 

تاريخ 6 نيسان القامة »اليوم العاملي لكرة الطاولة«. 
يشار اىل ان فريق عمل »اليوم العاملي لكرة الطاولة« يضم 
ارسن لعبة كرة الطاولة وهن:عضو  خمسة وجوه انثوية 
للحدث ميســاء بصيبص،ليز  ريتا بصيبص،املرّوجة  االتحاد 

الحاج نقوال ،ماريا صادق وميشلني حنا .
نام كلمة لرئيــس االتحاد جورج كوبيل وكلمة  ويف ال
رئيــس Arcenciel األب انطوان عســاف اىل جانب عروض 
ين مبشــاركة عدد من  شــّيقة يف اللعبة لعدد من الحا
بطالت لبنان لفئة تحت ال21 ســنة وسط اجراءات صارمة 

للوقاية من وباء »كورونا« سيتخذها املنظمون.

ــرة الــــقــــدم: ــ ــ الـــــــــــدوري الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي كـ
ــة ــطــول ــب ــة ال ــيـ ــداسـ ــي سـ ــ قـــمـــتـــان نـــاريـــتـــان ف

الجمعة سداســية  اليوم  ع  نف  تســت
البطولة، يف دوري الدرجــة األوىل اللبناين، 
حيث يلتقي األنصار مــع العهد، والنجمة مع 
الســاحل، ويلعب الصفاء مــع اإلخاء األهيل 

عاليه.
وتلعب املباريات يف نفس التوقيت، حفاظا 
عىل مبــدأ تكافؤ الفرص، حيــث باتت الفرق 
املنافسة عىل اللقب، النجمة واألنصار برصيد 
28 نقطة لكليهام، وشــباب الســاحل بـ27 

نقطة.
ويســتضيف ملعب مجمع فؤاد شهاب يف 
مل  جونيــة مباراة األنصار والعهــد، حيث ي
األول بقيادة مدربه الجديــد، األملاين روبرت 
ت، يف الفوز عىل الفريق الذي يدربه  غاســ

باسم مرمر.
تعوي  مــل  ب املباراة،  األخــ  ويدخل 
الســقوط األخري يف فخ التعادل مع الصفاء، 

حيث ال مجال إلهدار أي نقطة. 
ومن جهته يبدو العهد مثقال بغياباته، حيث 
من املرجح غياب محمــد حيدر ونور منصور 
كد غياب مهدي فحص، بسبب  صابة، كام ت ل

إصابته بالرباط الصليبي.
ويســتضيف ملعــب أمني عبــد النور يف 
بحمــدون، لقاء القمة بني النجمة وشــباب 

الساحل.

مــل النجمــة، بقيــادة مدربه مو  وي
، يف تكرار فوزه عىل الســاحل، بعد  حجيــ
انتهــت )2-1(، يف حني  التي  الذهاب  مباراة 
حمود،  محمود  مدربه  بقيادة  الساحل  يطمح 

إىل التمسك باملنافسة عىل اللقب.
ويدخــل الفريقان املباراة بصفوف شــبه 
مكتملة، يف ظل وجــود كوكبة من النجوم، 
كوراين  وحسن  عطوي  عباس  رأســهم  عىل 
النجمــة، وحيدر عواضة  الكردي، مع  وعمر 
، يف صفوف  ومصطفى كساب وعباس عا

شباب الساحل.
وعىل ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 
الصفاء، والحافز  اإلخاء مع  يلتقي  يف صيدا، 
الوحيد الذي يجمع الفريقني، هو احتالل مركز 
جيد يف جدول الرتتيب، وهو ما يلعب دورا يف 
نهاية  التلفزيوين، يف  البــث  توزيع حصص 

املوسم.
وميتلك اإلخاء 19 نقطة، مقابل 17 للصفاء. 

الالعبني،  من  نخبة  بوجود  اإلخاء  ويتسلح 
أبرزهم ســعيد عواضة ونادر مروش وشاكر 
وهبي، يف حني تحوم الشكوك حول مشاركة 

دانيال أبو فخر، بسبب إصابة سابقة.
كام ميتلك الصفاء أسلحة ثقيلة، عىل غرار 
م، وحيدر خريس  أكرم مغريب، املهاجم املخ

وحسن املهنى.

ــدســي وأبــــي رمــيــا ــق ــن امل ــي ــة ب ــي ــاب ــ أجـــــواء اي
ــة ــل ــس ــرة ال ــ ــ ــر ملــصــلــحــة ك ــتـ ــشـ ــاون مـ ــ ــعـ ــ وتـ

ائر املقد م الوفد ال

تام ة من ا لق

ســادت اجــواء مــن الود 
والتفاهم والتعاون يف االجتامع 
رئيس  انعقــد يف مكتب  الذي 
»جمعيــة مقــديس االمنائية 
 MAKDESSI( »واالجتامعيــة
Foundation(  يف حرش تابت 
الدكتور طالل املقديس، مببادرة 
من نائب رئيس االتحاد االسيوي 
اللبناين لكرة  ورئيس االتحــاد 
الســلة اكرم حلبــي، بحضور 
بل  االمــني العــام املحامي 
كة  ميشال رزق، ومدير عام 
»ايب رميــا أخــوان للتجارة » 
 (XXL( »ال اكس  وكالء »اكس 
لالتحاد  الســابق  والرئيــس 
اللبناين للكرة الطائرة ميشــال 
ايب رميا ونجلــه بيرت، ورئيس 
االتحاد اللبناين للريشة الطائرة 
»البادمنتــون« ورئيــس نادي 

هوبس بريوت جاسم قانصوه.
لحلبي  مقتضبة  كلمة  وبعد 
اثنى فيها عىل خطوة املقديس 
»الذي لطاملا كان صديقاً  لكرة 
جانبها  اىل  ووقــف  الســلة 
فرقها  ودعم  دعمها  يف  وبادر 

ومنتخباتها« وقــال: »مل يرتدد الصديق املقديس 
يف تقديم هبة لالتحــاد لتغطية تكاليف دوري 
الدرجة االوىل للرجال، لكنــه حرص يف املقابل 
عىل افســاح املجال يف حال بادر احد اىل تقديم 
«. واكد عىل متانة العالقة مع مقديس  هبة اك
واستمرار التعاون »ملا فيه خري الرياضة يف شكل 
عام وكرة السلة يف شكل خاص«. كام شكر أليب 
رميا مبادرته »ليس غريبا عىل الصديق ميشــال 
دعمه للرياضــة، فهو ابن هــذه البيئة ويعرف 
اوجاعها وحاجاتها ونحــن نقدر خطوته ولدينا 
كامل الثقــة ان التعاون بيننا ســيصب لصالح 

اللعبة الوطنية«.
مساهامته  للمقديس  رميا  ايب  شــكر  بدوره 
ومساعداته االنسانية واالجتامعية ووقوفه اىل 
جانب قطاع الرياضة يف شــكل عام وكرة السلة 
يف شــكل خاص وقال: »نحن لسنا يف معرض 
املزايدة او التحدي او املنافسة بل لدينا الرغبة يف 
التعاون لصالح كرة السلة ولنجاح موسم 2020 
الرياضة  2021«. واضاف: »نحــن يف خدمة   -
منذ ســنوات ووجدنا ان الفرصة ال تزال سانحة 
ملساعدة اتحاد السلة النشيط وعىل رأسه رئيسه 

اكرم حلبي الذي يقود السفينة بثقة وثبات رغم 
االمــواج العاتية بدليل نجاح اطــالق بطولته«.

وحيا املقديس شجاعة واندفاع ايب رميا لخدمة 
الرياضة، واثنى عىل عمل االتحاد ورئيسه حلبي 
وقال: »كام تعهدت خالل االعالن عن تقديم الهبة 
لالتحاد انه يف حال ظهر من هو مستعد لتقديم 
، انســحب بكل رحابة صدر«. واضاف:  هبة اك
نى لالتحاد ورئيسه  »اشجع ايب رميا وادعمه وا
التوفيق وسنبقى اىل جانبه ملساعدته ودعمه يف 

انهاء موسمه بنجاح«.
ثم تحــدث قانصوه الذي اثنــى عىل االجواء 
االيجابية وروح التعاون »التي ســتنعكس ايجابا 

عىل كرة السلة«.
اللبناين لكرة  وكان املقديس تقّدم من االتحاد 
الســلة بهبة مالية تغطي تكاليف دوري الدرجة 
االوىل للرجــال، وتعهد خــالل االعالن عنها انه 
خر بهبة  مستعد لســحبها يف حال تقدم طرف 
. وقد التزم املقديس بتعهده وســحب الهبة  اك
كة ايب رميا أخوان« التي قدمت مبل  لصالح »
. وبالتايل من املتوقع ان يعلن االتحاد قريبا  اك
عن اطالق اسم »اكس اكس ال« عىل بطولة دوري 

الدرجة االوىل للرجال ملوسم 2020 - 2021.

2 2 ودو وفروعه لعام  روزنامة االتحاد اللبناني لل
اللبناين  االتحــاد  أعلــن 
للجــودو وفروعه ان اللجنة 
لالتحاد، وبعــد  االداريــة 
واملناقشــات،  املــداوالت 
اقرت الروزنامة الســنوية 
لالتحاد لعــام 2021 عــىل 
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عام 2021
واعلــن االتحــاد ان هذه 
الروزنامــة دعوة رســمية 
اىل كافــة البطوالت املحلية 
املذكورة اعاله عىل ان يرسل 
االتحاد قبل اسبوع من تاريخ 
كل بطولــة تعميام للتذكري 
فقط، كام انه مــن املمكن 
تغيري تاريــخ اي بطولة يف 
حــال تضاربه مــع تاريخ 

بطوالت او لقاءات دولية.

ــيــان ــعــى املـــاســـتـــر غـــــارو كــبــابــ ــن ــو ي ــو كـــونـــ فـ ــووشــ ــ ــاد ال ــحـ اتـ
نعى االتحاد اللبناين للووشــو كون فو احد ابرز اعضائه 

املاســرت غارو كبابجيان )نائب الرئيس سابقا«(  الذي كانت 

ســيس ونرش الثقافة  له اســهامات كبرية يف العمل عىل ت

الرياضية والنوادي الشبابية من لبنان مروراً بسوريا وصوالً 

باء واألجداد نتيجة  اىل أرمينيا حيث وافتــه املنّية يف أرض ا

إصابته بفريوس كورونا.

وعمل كبابجيان بصمت يف خدمة لبنان والقضية االرمنية، 

محلياً واقليميــاً ودولياً، تدريباً وإعــداداً وتنفيذاً للكثري من 

الخطط واملشــاريع املدنية واألمنية، وكان رائداً يف التطوير 

والتحديث.

واســتفاد الكثريون من عالقاتــه وانفتاحه عىل الجميع، 

ويله شخصياً ألي هدف يطلب منه. ويعد رحيل كبابجيان  و

خسارة كبرية للشــباب والرياضة يف لبنان وأرمينيا، وهي ال 

تعّوض اال باملزيد من العمــل واالندفاع لتحقيق االهداف التي 

كان يسعى إليها الفقيد غارو.

وتقدم اتحاد الووشــو كون فو بالتعازي الحاّرة لكل األهل 

واألصدقاء واملحّبــني والرياضيني واألمنيني الذين عرفوا غارو 

حّبوه وقّدروه. ف
يان باب ارو  الراح 

حقق الشــانفيل فوزا مريحا عىل حساب هومنتمن، بنتيجة 
)87-63(، أمس الخميس، عىل ملعب مزهر ضمن منافســات 

الجولة الثالثة من بطولة لبنان يف كرة السلة.
وشهدت األرباع تفوق الشانفيل عىل هومنتمن، حيث انتهى 

األول )22-10(، والثاين )40-22(، والثالث )43-70).
فضل مسجل يف  وسجل نجم الشانفيل جاد بيطار 21 نقطة ك
فضل مسجل يف  اللقاء، وسجل كارل زلعوم 20 نقطة لهومنتمن ك

فريقه.
ورفع الشــانفيل رصيده إىل 4 نقاط مسجال فوزه األول يف 

الدوري، يف حني رفع هومنتمن رصيده إىل 3 نقاط من 3 هزائم.
وحقق بريوت فوزاً كبرياً عىل حساب بيبلوس بنتيجة 52-83، 

يف املباراة التي جرت عىل ملعب الشياح.
وشهدت األشواط جميعها تفوقا واضحا لفريق بريوت، حيث 

انتهى الربع األول 18-16 والثاين 39-28 والثالث 42-57.
فضل مسجل  وسجل العب بيبلوس طارق هو 22 نقطة ك

يف اللقاء، متفوقا عىل نجم بريوت جورج بريو )16).
ورفع بريوت رصيده إىل صدارة الرتتيب برصيد 6 نقاط، يف حني 

ارتفع رصيد بيبلوس إىل 3 نقاط.

ــلة : ــ ــرة السـ ــ ــــي كـ ــان فـ ــ ــة لبنـ ــ بطولـ
فـــــوزان كبيـــــران للشـــــانفيل وبيـــــروت

ي ا تمن وال وم من مبارا ال

م ليبرون جيم ين
موعة مالكي نادي ليفربول الى م

ون جيمس،  زاد نجم دوري كرة السلة األمرييك للمحرتفني لي
املتوج املوسم املايض بلقب »NBA« مع لوس أنجليس ليكرز، من 
كيده األربعاء،  حصته يف نادي ليفربول اإلنكليزي يف اتفاق تم ت

يكاً يف مجموعة »فينوايسبورتس غروب«.  ليصبح بالتايل 
يكيه  وأعلنت »فينوايســبورتس غــروب« أن جيمس و
كاًء  التجاريني القدميني مافريك كارتر وبول واشــرت باتوا 
يف منصة الرياضــة والرتفيه والعقــارات العاملية ومقرها 

بوسطن، إىل جانب »ريد بورد كابيتل«.
وكان جيمس )36 عاماً( ميتلك منذ 2011 أســهامً النادي 
العريق الذي توج املوســم املايض بلقبــه األول يف الدوري 
ن يف  اإلنكليزي منــذ عام 1990، لكن حصتــه باتت أك ا
»الحمر«، كــام أصبح ميلك حصصاً يف نادي بوســطن ريد 
سوكس املشارك يف دوري البيسبول األمرييك )أم أل يب(، يف 
كة متخصصة يف اإلدارة الرياضية، شبكة كايبل رياضية 
إقليمية، وفريق رواتشفينوايرايســين املشارك يف سلسلة 

سباقات ناسكار األمريكية. 
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الحكومــــــــة في«مهــــــــب« اختبــــــــار النيــــــــات الداخليــــــــة والخارجيــــــــة : افــــــــكار ال مبــــــــادرة !
ــة ــ ــ ــ ــة اللبناني ــ ــ ــ ــى الدول ــ ــ ــ ــة ال ــ ــ ــ ــة عراقي ــ ــ ــ ــل اقتصادي ــ ــ ــ ــذة ام ــ ــ ــ ــة« ناف ــ ــ ــ ــل الصح ــ ــ ــ ــط مقاب ــ ــ ــ »النف
ــة« ــ ــ ــ ــزي« و »املالي ــ ــ ــ ــن »املرك ــ ــ ــ ــر بي ــ ــ ــ ــه وتوت ــ ــ ــ ــزب الل ــ ــ ــ ــــــــــ ح ــي  ــ ــ ــ ــة بكرك ــ ــ ــ ــــي عالق ــ ــ ــة« ف ــ ــ ــ  »نكس

الذهبية الفرصة  من  تستفد  لم  األميركية  اإلدارة  روحاني: 
الخارجية األميركية: رفع العقوبات بانتظار التفاهم مع طهران

الـــتـــعـــاون  لـــتـــكـــثـــيـــف   : وبــــــن ســـلـــمـــان  الـــكـــاظـــمـــي 
ــلـــدول ــة لـ ــيـ ــلـ ــداخـ ــؤون الـ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ وعــــــدم الـــتـــدخـــل ف

ــات«  ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ ــم »الـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــة تـ ــ ــل ــ ــه ــ انـــــتـــــهـــــاء م
ــأزق ــي مـ ــة : »إســـرائـــيـــل« فـ ــي ــيــة... وهــن ــن ــســطــي ــل ــف ال

ــع الـــوبـــائـــي  ــوضــ ــ ــورة ال ــه لـــخـــطـ ــب ــن ــظــمــة الـــصـــحـــة ت مــن
ــا« ــ ــ ــورون ــ ــ ــد »ك ــ ــيـــم ضـ ــتـــطـــعـ ــي أوروبـــــــــــا وبــــــــطء الـ ــ فـ
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اللمســات االخرية عليها، بانتظار اجوبة حاسمة ونهائية من 
بعبدا وبيت الوسط عىل شكل الحكومة.

{ »اللمسات« االخرية! {
هذه اللمســات هي كل »الحكاية«، بحسب اوساط سياسية 
بــارزة تعتقد ان االختبار الحقيقي هو للقوى الخارجية املعنية 
بامللــف اللبناين ويف مقدمتها واشــنطن املعنيــة بااليحاء 
لحلفائهــا »بفك« ارس الحكومة العتيــدة، واذا مل يحصل ذلك 
سنكون امام اخفاق جديد. ولذلك ميكن القول ان املعطلني امام 
اختبار جدي للمصداقية الن »الحل التســوية« معقول ويريض 
الله  جميع االطراف، واالمني العام لحزب الله الســيد حسن ن
تقصد تلقيم جرعة دعم للعاملني عىل خط التشكيل، وهو يضع 
الجميع امام مسؤولياتهم، فموافقة الحريري عىل حكومة الـ 
14 والرئيس عون عىل الثالث مثانات، يشــكل ارضية صالحة 
للتفاوض عىل النقاط االخرى التي يجب ان يكون حلها اسهل، 
هــذا اذا كانت العقد داخلية،امــا اذا كان العكس صحيحا فال 
حكومة وال من »يحزنون«، وســتكون الساعات الـ 48 املقبلة 
حاســمة يف هذا االتجاه. ويف هذا السياق، ال تزال الكثري من 
النقاط غامضة وغري محســومة، واالتصاالت مستمرة لحسم 
بع االمور املرتبطة بــوزارة الداخلية، وارصار الرئيس عون 
عىل تســمية جميع الوزراء املسيحيني، وكيفية تصنيف وزير 

الطاشناق.

{ غياب امليثاقية؟ {
ويف هذا السياق، تشري تلك االوساط اىل ان املشكلة الرئيسية 
تبقى يف عدم النجاح يف اعادة التواصل بني الحريري وباسيل، 
ودون ذلك ال ميكن للرئاسة االوىل ان تضمن الثقة للحكومة من 
قبل تكتل »لبنان القوي« الن االمر ليس من اختصاص الرئيس 
عون، وكــام تواصل الحريري مع القوى السياســية االخرى 
مني الثقة لحكومته، عليه ان يفتح  املشــاركة يف الحكومة لت
ملان الن احجام القوى  حوارا مع رئيس اك كتلة نيابية يف ال
السياســية املسيحية الوازنة عن املشاركة يف الحكومة وهذا 
لة غياب امليثاقية التي ال ميكن الرئيس  االمر سيطرح بقوة مس

عون توفريها وحده.

ات امريكية مقلقة؟ { { مؤ
وبانتظــار تبلور املشــهد الداخيل ربطا باالســرتاتيجية 
االمريكية »املربكة« يف املنطقة، وفيام ينتظر حلفاء الواليات 
املتحددة يف لبنان كيفية تعامل االدارة الدميوقراطية مع امللف 
اللبناين، جاءت االخبار »املقلقة« من واشنطن لتزيد الغموض 
حيال املقاربة االمريكية مللفات الرشق االوسط، بعدما كشفت 
صحيفة »وول سرتيت جورنال« عن قرار تنفيذي اصدره الرئيس 
األمــرييك جو بايدن لوزارة الدفاع ببــدء إزالة بع القدرات 
، يف ســياق اعادة  العســكرية والقــوات من منطقة الخلي

تنظيم الوجود العسكري االمرييك يف العامل، بعيداً من الرشق 
ت ازالة ثالث بطاريات صواريخ  األوسط. ووفقا للمعلومات، 
 ، من نوع »باتريوت« املضــاّدة للصواريخ، من منطقة الخلي
واحدة منهــا يف قاعدة األمري ســلطان الجوية، يف اململكة 
العربية الســعودية، و يجري نقل بع املعدات العســكرية، 
من ضمنها حاملة طائرات ونظم مراقبة، من الرشق األوسط، 
لتلبية االحتياجات العســكرية يف أماكن أخرى من العامل، كام 
يجري البحث يف تخفيضات أخرى بحسب مسؤولني أمريكيني.
ولفتــت الصحيفــة اىل ان هــذه االجــراءات تحصل فيام 
تتعرض السعودية لهجامت بالصواريخ والطائرات املسرّية من 
داخل اليمن والعراق. وبحســب مســؤولني امريكيني فان إزالة 
البطاريات وحاملة الطائرات وغريها من املعدات العســكرية 
مقدمة  ملغادرة الف الجنود مع مرور الوقت، علامً أنه يف أواخر 
العــام املايض كان هنــاك نحو 50 ألف جندي يف املنطقة، بعد 
أن كان هذا العدد يبلــ نحو 90 ألف جندي يف ذروة التوترات 
بيــــن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وإيران منذ نــــحو 

عامني.

{ »نكسة« بني بكريك وحزب الله؟ {
ر من قبل البطريرك  يف غضون ذلك، طرح التصعيد غري امل
املاروين بشارة الراعي تجاه حزب الله اك من عالمة استفهام 
حول التوقيت عىل الرغم من ان املواقف مكررة وال جديد فيها، 
وفيام رف حزب الله التعليق عىل تلك املواقف، لفتت اوســاط 
بة قوية  سياســية مطلعة اىل ان الــكالم التصعيدي يعد 
للجنة الحوار بني الجانبني والتي استانفت اجتامعاتها مؤخرا. 
ا بهذا الحوار،  را مبا واشارت اىل ان مواقف الراعي احدثت 
مع العلم ان »بكــريك« »وحارة حريك« كانا عىل اعتاب »فتح 
صفحة« جديدة يف العالقة بعدما ســبق واشت الراعي من 
ح البطريريك، وهذا ما يطرح اك من سؤال  »املقاطعة« لل

حول الهدف من التصعيد. 
 وكان مقطــع مصــور نرش لحديث بــني البطريرك الراعي 
واملنترشين يف امريكا- أبرشية مار مارون بروكلني توجه فيه 
إىل »حزب الله« بجملة تساؤالت قال فيها »ملاذا تقف ضــــد 
الحــياد، هل تريد إجباري عىل الذهاب إىل الحرب؟ تريد إبقاء 
خذ برأيــي حني تقوم بالحرب؟  لبنــان يف حالة حرب؟ هل ت
هــــل تطلب موافقتي للذهاب إىل ســوريا والعراق واليمن؟ 
هل تطــــلب رأي الحكومة حني تشــهر الحرب والسالم مع 

إرسائيل؟«..
. وتوجه الراعي اىل حزب الله بالقول »ما أقوم به أنا هو يف 
مصلحتك، أما أنت فال تراعي مصلحتي وال مصلحة شــعبك«، 
وختــم: »ملاذا تريد مني أن أوافق عــىل وجوب أن توافق عىل 
الذهاب إىل موضوع فيــه خالص لبنان، وال تريدين أن أوافق 

عندما تذهب إىل الحرب التي فيها خراب لبنان«.

{  »نافذة« امل من العراق {
يف هــذا الوقت، خرقــت زيارة وزير الصحــة والبيئة يف 

جمهورية العراق حسن التميمي اىل بريوت االجواء السوداوية، 
يف ظــل الرهان عىل تفعيل االتفاقيات االقتصادية املشــرتكة 
ويف هذا الســياق، ابدى رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
اســتعداده الكامل لتسهيل تطبيق االتفاقيات املوقعة بني لبنان 
والعــراق، معربا عن امله  يف ان يكــون التعاون االقتصادي 
اإلنســاين بني وزار الصحة اللبنانية والنفط العراقية، بداية 
لتعاون طويل األمد يفعل يف املستقبل القريب ملا فيه مصلحة 

البلدين.
وفيام حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من انهيار االوضاع 
يف لبنان اذا مل تشــكل الحكومة الجديدة قريبا، يبقى الرهان 
يف لبنــان عىل توقيع اتفاقية »النفط« مقابل »الصحة« حيث 
ســيحصل لبنان عىل »النفط الثقيل« لتشغيل معامل الكهرباء 
مقابل تقديم الخدمات الطبية للعراق والتي تشمل التعاون مع 
الكوادر الطبية واألكادميية. وتامني الفيول سيســمح بتشغيل 
ف  معامل توليد الكهربــاء لتوفري ما تبقى من احتياطي امل
املركزي من الدوالرات، ومن املرتقب ان يشــمل التعاون تنمية 
القطاعــات الصحية والزراعية والصناعيــة. ووفقا ملصادر 
يف األعامل  الرساي الحكومي فــان زيارة رئيس حكومة ت
حســان دياب إىل العراق، تاخرت »ألسباب لوجستية« تتعلق 
بإقرار الحكومــة العراقية موازنة ماليتهــا العامة، وينتظر 
خرين  لبنان تحديد موعد زيارة الرئيس دياب ووزراء لبنانيني 
، ووزير الطاقة رميون  بينــــهم وزير الزراعة عباس مرت
غجــر، ووزير الصناعة عامد حب اللــه، ووزير الصحة حمد 
حســن، بهدف بلورة االتفاقات التي سبق أن وضعت تصوراتها 
يف وقــــت ســــابق خالل زيارات مســؤولني عراقيني إىل 

بــريوت.

{  »النفط« مقابل »الصحة« {
وتجدر االشارة اىل ان بغداد ستقدم للبنان 500 ألف طن من 
الفيول الثقيل، يقايضه لبنان مبشتقات نفطية تشغل محطات 
كات نفطية عاملية، او يعمل عىل تكريره.  إنتاج الكهرباء من 
وسيتم تسديد مثن هذه الكمية عىل شكل ودائع باللرية اللبنانية 
ف لبنان،  توضع يف حســاب باسم الحكومة العراقية يف م
مــام يعني أن هذه املســتحقات لن يتــم تحويلها إىل العراق، 
بل ســتكون مبثابة وديعة ماليــة عراقية باللرية اللبنانية يف 
ف لبنان. وســيبحث الجانب اللبناين مع الجانب العراقي  م
إمكانية رفع التعريفات الجمركية عن البضائع اللبنانية والبحث 
سيشــمل إمكانية أن تســتثني الحكومة العراقية الصادرات 
الزراعية واملصنوعات الغذائية اللبنانية من الرسوم الجمركية. 
كام ســيتم البحث يف إعادة تشغيل مصفاة النفط يف البداوي 
يف شامل لبنان التي كانت تصل إمدادات النفط العراقي إليها يف 
مني خطوط النقل  العقود املاضية، والبحث يف فرص ترميم وت

من العراق إىل شامل لبنان ع األرايض السورية.

{ التدقيق الجنايئ وضياع »الحقيقة«؟ {
يف غضــون ذلك، عادت مســالة التدقيق الجنايئ اىل مربع 

ف لبنان املركزي،  »املناكفات« بني وزير املال غازي وزين وم
ومعهــا تضيع حقيقة ما يجــري يف هذا امللف، فبعدما اصدر 
كة ألفاريز  ف لبنان بيانا يؤكد االلتزام والتعاون مــع  م
ومارسال، ويؤكد بوضع امللفات التي لها عالقة بكامل حسابات 
ف وزير املالية، نفت وزارة  الدولة، وحســابات املصارف بت
املال ما صدر يف البيان، واشــارت اىل ان ما قيل مناف للواقع، 
الن ما تم تســليمه هو فقط 42 باملئة من املطلوب ويبقى 52 
ف املركزي بالرسية  باملئــة من امللفات مل تســلم ويتذرع امل
مني  ف املركزي قد اكد االستعداد لت املصــــرفية...! وكان امل
التســهيالت كاّفــة التي تؤّمن للرشكة املعنيــة البدء بعملية 
التدقيق. واشــار اىل انه يف ســياق التطــّور اإليجايب املّتبع، 
كة  سوف يتّم عقد اجتامع افرتايض بتاريخ 2021/4/6 بني 
ف لبنان ووزارة املالية ملتابعة هذا  ألفاريز ومارسال وبني م

املوضوع.

{ الجدل حول »اسرتازنيكا« مستمر؟ {
 وفيام يواصل عداد كورونا يف لبنان ارتفاعه حيث ســجلت 
3562 اصابــة جديدة بينهم 72 ســجيناً و7 عســكريني يف 
ســجن صور، و52 حالة وفاة، تواصل الشــكوك حول مخاطر 
لقاح »اســرتازينيكا« عامليا، حيث تحدى وزير الداخلية األملاين 
هورســت زيهوفر قرار وزير الصحــة االملاين الذي طلب من 
زمالئه الوزراء اخذ الطعم لتشــجيع املواطنني عىل االقدام عىل 
ذلك، واكد أنه ال يعتزم تلقي اللقاح املخصص حاليا لكبار السن، 
وقــال وزير الداخلية البال من العمر 71 عاما انه لن يســمح 

بفرض الوصاية عليه...
ووفقــا لتقرير نرشته صحيفة بيلد األملانية فقد طالب وزير 
الصحــة من زمالئه الوزراء أخذ تطعيم أســرتازينيكا من أجل 
إعادة الثقة لهذا اللقاح للمواطنني األملان، الذين باتوا يف حرية 
من أمرهم بعد عدة قرارات بوقف هذا اللقاح وإعادة استخدامه.

وكانت املستشارة األملانية انغيال مريكل قد أعلنت األربعاء أن 
ســرتازينيكا ملن هم  بالدها تعتزم حظر التلقيح ضد كورونا ب
أقل من 60 عاما وذلك بعد ظهور حاالت جديدة لجلطات دموية 
نادرة. وجاء التغيري يف السياسة الذي تم إقراره من قبل وزراء 
الصحة األملان عىل املســتوى االتحادي والواليات، بعد إصدار 

ثار جانبية محتملة. بيانات جديدة عن 
ة للتطعيم أوصــــت بق إعطاء  كــام أن اللجنــة الدا
ثار  اللـــــقاح ملــن تزيد أعامرهم عن 60 عامــا نظرا لندرة ا
فراد الرشيحة العمرية  الجانبيــة التي ظهرت بينهم مقارنة ب

األصغر.
وجاءت خطوة تقييد اســتخدام اللقاح يف أملانيا بعد تقرير 
ملعهد »إرليش باول« املســؤول عن اللقاحات تحدث عن وقوع 
31 حالــة تجلط دموي يف الدما ارتبطت زمنيا بتناول اللقاح 
وذكر املعهد أن تســعا من هذه الحاالت انتهت بوفاة أصحابها. 
وكانت غالبية هذه الحاالت لنســاء تراوحت أعامرهن بني 20 

و63 عاما باستثناء حالتني. 

لذلــك املســؤول إن إيران مســتعدة لتصديــر كل ما تحتاجه 

الواليات املتحدة من هذه االجهزة التي تصنعها إيران بشـــكل 

مكثــف«.

يف سياق متصل، كان روحاين قال، األربعاء، إّن: »واشنطن 

قادرة عىل العودة إىل التزاماتها النووية رسيعاً إذا أرادت ذلك، 

كام أن بإمكان طهران وواشــنطن العودة إىل إلتزاماتهام يف 

يوم واحد«.

وأضاف: »أمريكا تكــذب حيال حاجتها للوقت يف موضوع 

رفــع العقوبات والعودة إىل االلتزامات، قائالً »ميكنها أن ترفع 

العقوبــات كلها يف يــوم واحد وعندها نعــود إىل التزاماتنا 

بالتعهدات يف يوم واحد«.

باملقابل، رف املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد 

برايس التعليق عىل اتفاقية التعاون االسرتاتيجي التي أبرمتها 

بكني وطهران األسبوع املايض.

واكتفــى برايس بالقول: »لن نعلّق عىل مناقشــات ثنائية 

محددة«.

وأشار إىل أن العقوبات األمريكية عىل إيران ما زالت سارية 

املفعــول، بانتظار توصل واشــنطن وطهران إىل تفاهم ينقذ 

االتفاق النووي.

وأكد أن »واشــنطن ستتعامل مع أي محاولة لاللتفاف عىل 

هذه العقوبات«.

برايس لفت إىل أن »املنافســة هي ما يحدد عالقة واشنطن 

ببكني، لكن امللف اإليراين يعد من املجاالت الضيقة لالصطفاف 
التكتي بني الطرفني«، وفق تعبريه.

وتابــع »يصــدف أن تكون إيران واحــدة منها، لكن الصني 
نام النووي  برهـــــنت عن تعــاون يف جهود احتــواء ال

اإليراين«.
برايــس اعتــ أن »ال مصلحة لبكني حتامً يف أن ترى إيران 
ثري  تطور ســــالحاً نوويــاً، مع ما قد يخلــــفه ذلك من ت
مزعــــزع لالستقرار بشــكل كبري عىل منطقة تعتمد عليها 

الصني«.
املتحــدث باســم الخارجيــة األمريكية شـــــدد عىل أن 
للواليـــــات املتحــدة والصني مصالح مشــرتكة، يف وقت 
يسعى فيه املوقعـــــون عىل هذا االتفــاق إىل إيجاد طريقة 

إلنقــاذه.
ووقعت طهران وبكني يوم الســبت املايض عىل نسخة من 
وثيقة »برنام التعاون الشامل، خالل زيارة لوزير الخارجية 
الصيني وان يي لطهران، املستقبل املتوقع للرشاكة بني طهران 

وبكني يف األعوام الـ25 املقبلة.
ى الســــت التي  يذكر أن الصني هي إحدى الدول الكـــــ
وقعــــت االتفاق النووي اإليراين يف عام 2015 يف فيينا مع 
من الواليات املتحدة وروســــيا وأملانيا وفرنسا واملمــــلكة 

املتــحدة.
وأعلن الرئيس األمرييك الســابق دونالد ترامب انســحاب 
نه  بالده من االتفــاق النووي، يف 18 أيار 2018، معلالً ذلك ب
ال ميكن منع إيران من امتالك قنبلة نووية استناداً إىل تركيب 

هذا االتفاق، وفق تعبريه. 

مرشوع الربط الكهربايئ ألهميته للبلدين.

ســيس صندوق ســعودي عراقي  كام اتفق الجانبان عىل ت

مشــرتك يقدر بثالثة مليار دوالر إســهاماً من السعودية يف 

تعزيز االستثامر يف املجاالت االقتصادية يف العراق، مبا يعود 

بالنفع عىل االقتصادين السعودي والعراقي ومبشاركة القطاع 

الخاص من الجانبني، وفق »واس«.

وكالة األنباء العراقية »واع« تحدثت من جانبها عن أن العراق 

يبي،  وّقع مع الســعودية اتفاقيات يف مجــال االزدواج ال

ويل الصادرات، مشرية إىل أن هذه الخطوات ت الستكامل  و

أعامل املجلس التنســيقي العراقي - الســعودي لدعم وتعزيز 

مصلحة البلدين.

وكان الكاظمــي، وصل األربعاء، إىل العاصمة بغداد وتوجه 

إىل الســعودية، عــىل رأس وفــد حكومي، وذلــك يف زيارة 

رسمية تهدف إىل تعزيز العالقات الثنــائية بني البلــدين يف 

جــميــــع املجاالت، وفقاً لبيــان صادر عن املكتب اإلعالمي 

للحكومة.

زيارة الكاظمي إىل الرياض ت بعد أن وّجه العاهل السعودي 

دعوة إليه لزيارة اململكة  »لبحث ســبل تعزيز العالقات وكافة 

املوضوعات ذات االهتامم املشــرتك«. وأعــرب رئيس الوزراء 

العراقي »عن تقديره وقبوله للدعوة« بحسب البيان.

وأضــاف قائــالً: »أدرك أن هناك تحديــات وضغوطات من 
أطــراف، ومحاوالت للعبث باالنتخابــات، وخاصة من الكيان 

اإلرسائييل«.
وتابــع قوله: »هذا أحد التحديات التــي أمامنا، ولكن نحن 

متمسكون باالنتخابات كوسيلة لرتتيب بيتنا الفلسطيني«.
جيــل االنتخابات  وعــن رد فعــل حركة حامس، يف حال ت
أو إلغائهــا، أكد هنية عىل أنه يف حــال حدوث تطورات عىل 
اتجاهات معاكسة أو سلبية، فإن الحركة ستدرسها وستتخذ 

القرار الالزم عىل ضوء املستجدات.
كد هنية  أما يف ما يتعلق مبلــف االنتخابات اإلرسائيلية، ف
زق لعدم قدرة األحزاب عىل تشــكيل  أن »إرسائيل« تعيش يف م
حكومة مســتقرة وثابتة، وإجراء 4 جــوالت انتخابية خالل 

عامني، متوقعاً  إجراء جولة خامسة.
وأضاف قائالً: »الكيان اإلرسائييل مل يعد بهذه القوة واملناعة 
ات تقول  الداخلية، وهناك تغريات حقيقية تجري، وهي مؤ

لنا أال مستقبل لهذا الكيان عىل االرض الفلسطينية«.
وأشــار إىل أن نتائ االنتخابات تــدل عىل أن اإلرسائيليني 
يتجهون نحــو »اليمينية والتطرف« بينام »اليســار« يندثر، 
مضيفاً: »كل املكونات الصهيونية ال تعرتف بالشعب الفلسطيني 

وبحقوقه، وال حتى بالحدود الدنيا للحق الفلسطيني«.
وعن موقــف الحركة من نتائ االنتخابــات األخرية، علق 
قائالً: »نحن ال نعّول كثرياً عىل الحكومات اإلرسائيلية ونتائ 
االنتخابات، العالقة هي عالقــة مواجهة ورصاع ومقاومة، 
ثرياته يف القرارات  ن الداخيل ليس لــه ت وبالتايل هذا الشــ
السياســية أو يف توجهاتنــا االســرتاتيجية، أو يف مواقفنا 

التكتيكية يف الداخل«.
هــذا وانتهــت عند منتصف أمــس األول األربعــاء، مهلة 
تقديم الرتشيحات وتســجيل القوائم لالنتخابات الترشيعية 

الفلسطينية.
يل  ة حركة فتح الرســمية عباس زيك وج وســلّم قا
الرجوب، الذي أكد أن العملية الدميقراطية ســتكون عىل كمل 

األرايض الفلسطينية مبا فيها القدس املحتلة.
ة »الحرية« التي يدعمها كل من األسري مروان  وتسجلت قا
غــو ونارص القدوة، والتي تضم أك من 60 مرشــحا.  ال

وجــرى ذلك بعد اتفاق بينهام عــىل خوض االنتخابات ضمن 
ة واحدة. قا

وحــول الحوارات مع حركة حــامس، قال الرجوب »حوارنا 
الثنايئ مع حامس سيســتمر باتجاهني األول العمل املشرتك 
عىل إنجاح العملية الدميقراطية والوصول إىل صناديق االقرتاع 
خر له عالقة  وهذا خيار الجميع ورغبته ومصلحته، واالتجاه ا
مبرحلة ما بعــد االنتخابات وقرارنا تشــكيل حكومة وحدة 

وطنية تجسد وحدة الشعب والقضية«.
تها االنتخابية رسمياً،  ومنذ أيام، سجلت حركة حامس قا
وكشف عضو املكتب السيايس للحركة خليل الحّية أن »الالئحة 

اء ومختّصني من األرسى«. تضم خ
أيضاً أعلنت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطني عن تسجيل 
تها للمجلس الترشيعي لدى لجنة االنتخابات املركزية يف  قا

كل من غزة والضفة، تحت إسم »نب الشعب«.
يذكــر أن يف شــهر كانــون الثــاين املــايض، أصــدر 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس، مرســوماً بإجراء 

االنتخابات الترشيعية.
ومن املقرر أن تجرى االنتخابات الفلســطينية للمرة األوىل 
منذ 15 عاماً يف كل األرايض الفلســطينية، يف 22 أيار املقبل، 
وز املقبــل لالنتخابات  لالنتخابــات الترشيعيــة، ويف 31 

الرئاسية.

عباس يرف الرد عىل مكاملة من وزير الخارجية األمرييك
من جهة اخرى، أفاد محرر الشؤون الفلسطينية بهيئة البث 
ن الرئيس محمود عباس  اإلرسائيلية »كان« غال بريغر، اليوم ب
رف الرد عىل مكاملــة هاتفية من وزير الخارجية األمرييك 

أنتوين بلينكن قبل نحو شهر ونصف.
وتوكوالت  ير الرئيس الفلســطيني، أنه بحسب ال وكان ت
الدولية املتعــارف عليها، عىل الرئيس األمرييك جو بايدن، أن 
يتصل به وليس وزير خارجية الواليات املتحدة، حســبام أفاد 
محرر الشؤون الفلسطينية يف هيئة البث اإلرسائيلية »كان«.

ن مل تجر محادثة هاتفية بني عباس وبايدن منذ  وحتــى ا
دخول األخري البيت األبي رئيسا للواليات املتحدة األمريكية.

وأكــد بريغر أن اإلدارة األمريكية تــدرس تحويل حواىل 40 
مليون دوالر من املســاعدات للســلطة الفلسطينية وتجديد 
مم املتحدة لفلسطني  املســاعدة املالية للمفوضية السامية ل

)األونروا( بشكل جزيئ. يف األسابيع الخمسة املاضية.
وجاء تحذير منظمة الصحة بالتزامن مع سلســلة إجراءات 
جديدة أعلنتها دول أوروبية عدة الحتواء موجة ثالثة من الوباء، 

وخاصة مع حلول عيد الفصح.
را بالجائحة-  ففي فرنسا -إحدى أك الدول األوروبية ت
ملـــــان -  يوضح رئيس الوزراء جان كاســتيكس - أمام ال
تفاصـــــيل دفعة جديدة من التدابري التي كشف عنها مساء 
األربعاء الرئيــس إميانويل ماكرون، وبينهــا إغالق املدارس 
ألســابيع عدة وتوســيع نطاق التدابري لتشــمل كل األرايض 

الفرنسية.
ويتدهور الوضع يف فرنســا منذ أســابيع مع وجود أك 
الف مري يف أقســام العناية املشــددة، أي أك من  من 5 
أعىل مســتوى مســجل خالل املوجة الثانية من الوباء يف 
ترشيــن الثاين املايض، وهو مــا يفرض ضغوطا ثقيلة عىل 

املستشفيات.
وستعزز أملانيا »يف األيام الثامنية إىل الـ 14 املقبلة« عمليات 
ية، وال ســيام مع فرنسا والدمنارك  التدقيق حول حدودها ال

وبولندا.
ديــد التدابري املعمول بها حتى 30  أمــا إيطاليا فقد قررت 
نيسان الحايل. ويف النمسا ستكون فيينا ومحيطها يف الحجر 

مبناسبة عيد الفصح.

ازيل { { وفيات قياسية بال
ذار املنقيض أعىل عدد  ازيل يف  خر، سجلت ال عىل صعيد 

مــن الوفيات منذ بدء الجائحة هنــاك، إذ أحصت أك من 66 

ألف وفاة.

وقال منســق اللجنة العلمية - التي شــكلتها واليات شامل 

ازيل ملكافحة الجائحة - ميغيل نيكوليليس، يف حديث  ق ال

لوكالة الصحافة الفرنســية إنه »مل يســبق لنا أن شهدنا يف 

ازيل حدثا واحدا حصــد هذا العدد من الوفيات يف  تاريــخ ال

غضون 30 يوما«.

ازيل إىل نصف مليون  وأضاف أنه »من املمكن جدا أن تصل ال

وز )القادم(«، مشــددا عىل أن ذلك »ال يشــكل  وفاة بحلول 

رسه«، يف وقت تواجه  ازيل فحســب، بل للعــامل ب تهديدا لل

ازيل ارتفاعا كبريا يف  فيــه دول أمريكية التينية مجــاورة لل

اإلصابات.

وقــد بل مجموع الوفيات يف العامل جراء الجائحة أك من 

2 مليــون وفاة، منــذ ظهور الفريوس يف الصني أواخر عام  8

.2019

وقد أعطيت أك من 580 مليون جرعة لقاح مضاد لفريوس 

كورونا يف العامل، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية حتى 

األربعاء، إال أن توزيعها ال يزال متفاوتا جدا بحسب الدول.
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