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لو وافق الرئيس املكلف سعد الحريري 
،عىل التشــاور والتوافــق مع رئيس 
الجمهوريــة العامد ميشــال عون، ملا 
ضــاع عىل لبنــان 150 يوما وهو يف 
حالة ينزف وعىل الرمق االخري يعيش، 
ويتعــذب شــعبه عذابــا مل يذقه منذ 

عرشات ومئات السنني.
لبنان انســان مريض والشعب ينام 
عىل االرض فيام املســؤولون ينامون 
ويتنعمون  الوثــري  فراشــهم  عــىل 
بالقصور واملستشــارين واألزالم وكل 

ذلــك باطل امام وفاة مريض عىل باب 
مستشــفى.

ال يهمنــا الثلث املعطــل وال يهمنا 
العناد عىل اســامء 18 وزيرا، بل يهمنا 
تأليف الحكومــة والبدء باالصالحات 
يك ينهــض لبنان رسيعاً ويكون  هناك 

مجال لالنقاذ.
لكن املشــكلة هي غيــاب الضمري 
،والطبقة  املســؤولني  لــدى  الوطني 
السياسة واحزابها املذهبية والطائفية.

عىل طريق الديار

الفاتيــــــــكان شــــــــديد القلــــــــق علــــــــى لبنــــــــان ويدخــــــــل مــــــــع مصــــــــر علــــــــى خط تأليــــــــف الحكومــــــــة اللبنانية
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ــــــــــــــــــة  »ماشــــــــــــــــــية«  الحكوم
الـــــــــــــــــــ24  ــــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ صيغ ــــــى  ـــ ـــ ـــ ـــ عل
ــــــــــــــــــث معطــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــا ثل ب
ــويش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم التش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رغ

عيل ضاحي   ص 2عيل ضاحي   ص 2

بــــــــطــــــــولــــــــة لـــــبـــــنـــــان
فـــــــــي كــــــــــــرة الــــســــلــــة
ــح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي يكتس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرياض
ــال )1٠٠ـ52) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أنيب
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وصول الهبة الصينية من اللقاحات

»الديار«

نتنياهو بعد تكليفه

اجتامع فيينا

حالة طوارئ يف االردن

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

بوال مراد

مل ترتجــم كل أجواء التفاؤل بقرب تشــكيل الحكومة 

والتي ســيطرت عىل نهاية االسبوع املايض بأي خطوات 

عملية حتى الساعة تشري اىل امكانية اخراج امللف العالق 

يف عنق الزجاجة.

فحركة االتصاالت واملشاورات بقيت خارج حدود لبنان 

وكأن القوى املعنية بعملية التشكيل تحولوا طرفا متلقيا 

غــري فاعل مــع وصولهم لقناعة بأنهم وحدهم اشــبه 

بقارصيــن غري قادرين عىل االتفــاق يف ما بينهم عىل 

الحصص الحكومية... ما يطرح اكرث من عالمة استفهام 

حول قدرتهم عىل وضع الخطط الالزمة النتشال البلد من 

االنهيار الذي يتخبط فيه. 

{ مرص والفاتيكان عىل خط الوساطات {

وميكن القول ان الحركة الدولية املستجدة والتي تندرج 

باطار تعويم املبادرة الفرنسية التي كانت تلفظ أنفاسها 

االخرية، مل تنجح بعد يف التوصل آللية محددة تطرح عىل 

الفرقاء اللبنانيني املعنيني بالتشــكيل. فبحسب معلومات 

»الديار« ال يزال كل ما يتم تداوله باطار االفكار والخيارات 

ومل يتــم تبني اي منها ومن ضمنها ما تردد عن زيارة قد 

يقوم بها رئيس »التيار الوطني الحر« جربان باســيل اىل 

االليزيه للقاء الرئيــس الفرنيس اميانويل ماكرون الذي 

قيل انه قد يســعى لجمعه برئيس الحكومة املكلف سعد 

الحريــري. وتقول مصادر مطلعــة عىل الحراك الحاصل 

ل«الديار« ان »باسيل يبدو اكرث املتحمسني لهكذا سيناريو 

من منطلق انه يؤدي لتعوميه واظهاره اآلمر الناهي بامللف 

الحكومي.. وهو ســيناريو ال شك ال يحبذه الحريري من 

منطلق انه سيصوره الطرف املتنازل واملكسور، لذلك يدفع 

الرئيس املكلف باتجاه اخراج افضل الي اتفاق او تســوية 

ال يبدو ان ايا منهام قد نضج«.

وبعد االتصال الهاتفي الذي ســجل بني ماكرون وويل 

العهد الســعودي االمري محمد بن سلامن نهاية االسبوع 

املايض والذي اعترب مبثابة خرق اســايس للمراوحة التي 

كانت ســائدة، دخل اكرث من طرف عــىل الخط ملحاولة 

اســتثامر االيجابيات والبناء عليها. وبتنسيق مبارش مع 

الفرنســيني، يبدو ان مرص والفاتيكان ســيحاوالن سد 

بعض الثغرات التي تحول دون انجاز عملية التشــكيل. اذ 

من املفرتض ان يزور وزيُر خارجية مرص ســامح شكري 

بريوت خالل الساعات القليلة املقبلة آتيا من باريس حيث 

اجتمع مع نظريه الفرنيس جان ايف لو دريان.. وتيل زيارة 

شكري زيارة غدا الخميس، لالمني العام املساعد لجامعة 

الدول العربية حســام زيك، وهــام زيارتان يفرتض ان 

تكليف نتنياهو بتأليف الحكومة اإلسرائيلية ــد انـــــتـــــهـــــاء الـــــجـــــولـــــة األولـــــــــى ــ ــعـ ــ تـــــــفـــــــاؤل حـــــــــذر بـ
ــووي«  ــ ــنـ ــ ــات فـــيـــيـــنـــا بــــشــــأن »االتــــــفــــــاق الـ ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ ــن اج ــ مـ

أعلن الرئيــس اإلرسائييل رؤوفني ريفلني، 
أمــس الثالثاء، عن تكليف زعيم حزب الليكود 

بنيامني نتنياهو بتأليف الحكومة الجديدة.
وبحســب صحيفة »تاميز أوف إرسائيل«، 
قال ريفلني: »إن الرئيس ال ميكن أن يكون بديالً 
للمحكمة ويتخذ قراراً، يف إشارة إىل مشاكل 

نتنياهو القانونية.
وأضــاف أنه »وفقاً للمحكمــة والقانون، 
ميكــن لرئيــس وزراء متهم أن يســتمر يف 

منصبه، مل يكن هذا قراراً سهال«.
من جهتها وقالت قناة »كان« اإلرسائيلية، إن 
جلسة املشاورات بني ريفلني، وممثيل األحزاب 
اإلرسائيلية، انتهت بتوصية 52 عضو كنيست 
لنتنياهو، مقابل توصية 45 عضو لزعيم حزب 

يش عتيد، يائري لبيد.

وبحســب القناة، يف حال فشــل املرشح 
يف تشكيل الحكومة، ســيكون ريفلني أمام 
خياريــن، إمــا منح التفويض ملرشــح آخر 
والسامح له باملحاولة ملدة 28 يوماً غري قابلة 

لتمديد، وإما إعادة التفويض إىل الكنيست.
ويف حــال تم نقل التفويض للكنيســت، 
سيكون أمام أعضاء الكنيست مهلة 3 أسابيع 
للتوافق بأغلبية 61 عضو، عىل تكليف مرشح 
من بينهم، وسيحصل هذا املرشح عىل فرصة 

أسبوعني لتشكيل الحكومة.
وإذا فشــل خيار تكليف الكنيست برتشيح 
عضو كنيست لتشكيل الحكومة، خالل مهلة 
الثالثة أســابيع، سيتم التوجه اىل انتخابات 

يف  مشاركة  أطراف  أبدت 
يف  أمس  الجارية  املحادثات 
فيينا بشــأن االتفاق النووي 
انتهاء  بعــد  حــذرا  تفاؤال 
الجولة األوىل من اجتامعات 
لجنة العمل املشرتكة لالتفاق 
النــووي، التي بدأت أعاملها 
أمس يف فيينا برعاية االتحاد 
األورويب، ومشــاركة مــن 
الواليات املتحدة للمرة األوىل 
منذ وصول إدارة الرئيس جو 

بايدن إىل البيت األبيض.
برعاية  اللقــاء  وجــرى 
واســتمر  األورويب  االتحاد 
أطراف  وجمع  ساعتني  نحو 
االتفاق وهي إيــران وأملانيا 
وفرنســا واململكــة املتحدة 

والصني وروسيا.
وقــال كبــري املفاوضني 
عباس  إيــران  يف  النوويني 
الرسمي  للتلفزيون  عراقجي 

ن  عامَّ عــام  نائب  قــرَّر 
حســن العبدالالت، وحفاظاً 
التي  التحقيقات  رسية  عىل 
تجريهــا األجهــزة االمنية، 
املرتبطــة باألمري حمزة بن 
الحسني وغريه من املعتقلني، 
حظر النَّرش يف كل ما يتعلق 
مبســار التحقيــق يف هذه 

املرحلة.
العبدالــالت ويف ترصيح 
لوكالة األنباء األردنية )برتا(، 
أمس الثالثاء، قال »إنَّ حظر 
النَّرش ســيكون لحني صدور 
ذلك، ويشــمل  قرار بخالف 
اإلعالم  وســائل  الحظــر، 
ومواقع  واملســموع  املريئ 
ونرش  االجتامعي،  التَّواصل 
وتــداول أي صور أو مقاطع 
مصورة »فيديوهات«، تتعلق 
طائلة  وتحت  املوضوع  بهذا 

املسؤولية الجزائية«.
وأضاف أنَّ هذا القرار جاء 

دون  وزيــــــراً  ــن 24  مـ ــري  ــ ب مـــبـــادرة  ــدت  ــ ولـ ــف  ــي ك
ــون؟ ــ ــد خـــاصـــة بـــمـــوافـــقـــة ع ــ ثـــلـــث مـــعـــّطـــل ألحـ

املحلل السيايس   ص 3

حــمــزة ــر  ــيـ األمـ قــضــيــة  ــي  فـ الــتــحــقــيــقــات  ــشــر  ن حــظــر  األردن: 
ــة  ــي ــرب ــع ال الــــــــدول  إلحــــــدى  مـــريـــب  دور  ــي:  ــ ــرك ــ ــي ــ أم إعــــــام 

ــرس والــــبــــنــــتــــاغــــون : ــ ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ الـ
 صـــــــــــــــــــــــــــــراع الــــــــفــــــــيــــــــلــــــــة

نبيه الربجي    ص 2

ــار زيــــــارة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  ــظ ــة بــانــت ــوم ــك ــح ال
ــف هـــــــذا الـــشـــهـــر ــصـ ــتـ ــنـ ــي مـ ــ ــ ــة ف ــ ــودي ــ ــع ــ ــس ــ ــل ــ ل

كامل ذبيان    ص 3

ــت... فهل  ــئـ ــس ارجـ ــاري ــارة بــاســيــل الـــى ب ــ زي
الكاملة! الـــروايـــة  الــيــكــم  الــســبــب؟  الــحــريــري 

جويل بو يونس    ص 2
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الكونغرس والبنتاغون : صراع الفيلة
نبيه الربجي

ى،   ال نعتقد أننا س

وهي  الدبابات  يومــاً، 

األبيض،  البيت  تحارص 

تلة  تحــارص  وهي  أو 

ما  ولكن   . الكابيتــول 

تعليقات  يتبــني مــن 

الصحف الكربى، خالل 

املنرصمني،  الشــهرين 

تدخل،  البنتاغــون  أن 

أكرث من مرة، لضبط االيقاع الجنو يف سياســات 
دونالد ترامــب. تالياً، الحيلولــة دون انفجار الرشق 

األوسط. رمبا دون انفجار الكرة األرضية 
جسية، أو لدونكيشوتية،   مل يكن هناك من حدود ل
الرجل . كان يعتقــد أن مرحلة ما فوق التاري ينبغي 
أن تبــدأ معه، بعدما بــدأت مرحلة ما بعــد التاري 
مع هاري ترومــان الذي ألقى القنبلــة الذرية عىل 

هريوشام وعىل ناغازايك. 
 ال مشكلة يف ازالة ايران، أو كوريا الشاملية، من 
ال جون  املدوي للج املوقــف  الوجود. من هنا، كان 
هايتون الذي بيده مفتاح الغرفة النووية: لن أنفذ أي 

أمر غري قانو يصدره البيت األبيض. 
كل األعضاء الجمهوريــني يف الكونغرس، ومعهم 
أعضاء دميقراطيون، ضد العودة اىل اتفاق فيينا دون 
استســالم آيات الله. هنا مأزق جو بايدن الذي يبدو، 
االت األقل تشدداً من  واضحاً، أنه يستند اىل آراء الج

 . الشيو آراء 
تحول  مــن  فعالً  االت متخوفون  الجــ غالبيــة 
العالقات بني بكــني وطهران اىل »عالقات عضوية«، 
الخارطة  دراماتيكية عىل  تداعيــات  لذلك من  مع ما 
االســرتاتيجية )املســتقبلية( للواليــات املتحــدة. 
األمرباطوريــة التي يرى كبار الباحثــني أتها مل تعد 
بالقــوة ذاتها بعــد ظهور التنني األصفــر الذي بات 
يســتقطب دوالً كثرية يف العامل، وصوالً )حتى( اىل 

أوروبا .
 بطبيعة الحال، أصحاب الخوذات ليســوا مفتونني 
بأصحــاب العامئم . لكنهم، كرجــال ميدان، يدركون 
أكرث  املروعة عــن جهنم.  النســخة  باتت  الحرب  أن 
براغامتيــة، وأكرث دميقراطية من املشــرتعني الذين 
يفاخرون بأن مبنى الكونغرس الذي أقيم عىل الطراز 

 ... الروما أهم حصن للدميقراطية منذ أفالطون 
عىل هــؤالء أن يتعاملوا أيضاً مــع جنون بنيامني 
اللوثة  الذي تتقاطع فيه لوثة الســلطة مع  نتنياهو 
التوراتيــة. غالبية القــادة يف »ارسائيل« يالحقهم 
هاجس الهولوكوســت. شلومو صاند، صاحب »كيف 
«، قال »ان مشكلتنا يف  تم اخرتاع الشــعب اليهودي 
كوننا نتعامــل مع العرب الذين كان ميكن أن يتحولوا 
اىل ضحايا مثلنا لوال معركة العلمني، كحطب برشي، 

يف حني أن قضيتنا يف مكان آخر«.
يف رأي املعلقني أن تقارير االستخبارات العسكرية 
تؤكــد أن القيــادة االرسائيلية لن تــرتدد يف اعطاء 
األوامر اىل الغواصات التي تصول وتجول عىل مقربة 
من مضيق هرمز باطالق الرؤوس النووية عىل ايران. 
يف هذه الحال، كيف ميكن للدولة العربية، باملساحة 
الضيقــة، وباملــدن املكتظة، أن تتحمــل مئات آالف 

الصواري التي ال تقل مفاعيلها عن القنبلة النووية
الدقة،  الفائقــة  الصواريــ  تدمــري  مــع  هذا   
ت الحيويــة، والقواعد  وبالحمولــة الهائلة، املنشــ

والبحرية. الجوية 
 من هذه النقطــة بالذات، يرى البنتاغون أن اتفاق 
فيينا )عــام 2015 ( كان مثالياً بالنســبة اىل بقاء 
ديناميــات الرصاع تحت الســيطرة. خــروج دونالد 
ترامب منه يعكس البعد الهيســتريي يف شــخصية 
هذا الرجل الذي كانت ايفانــكا، ال أمريكا )وال أمريكا 

العايل، يف رأسه.  العظمى(، تتجول، بالكعب 
 حائكــو الســجاد يترصفــون اآلن مثلــام كانوا 
يترصفــون أثنــاء التجاذبات التي ســبقت االتفاق. 
السفري السابق يف بريوت غضنفر أبادي، بالشخصية 
الراقيــة واملميزة، أخرب بأن الديبلومايس األمرييك 
وليــم برينز، وهــو اآلن مدير وكالة االســتخبارات 
املركزية، ظل، لســاعات، يذرع بهو أحد فنادق جنيف 
ريثام يوافق املفــاوض االيرا عىل االلتقاء به . هذا 

مل يحصل، وعاد برينز اىل واشنطن خاوي الوفاض.
 هم واثقون من أن األمريكيني الذين طرحوا معادلة 
خطوة مقابل خطوة يف مســار اعادة احياء االتفاق، 
ال بد أن يرتاجعوا، يف نهاية املطاف، لخشــيتهم من 
الله خامنئي،  آية  أن يفاجأوا بالقنبلة تحت عاممــة 
أو مــن أن تصبح ايــران، باملوقع الجغــرايف الفائق 
الحساســية، حليفة للصني يف الــرصاع الذي يدق، 

بقوة، عىل أبواب القرن.
االت مــن يحارصون البيــت األبيض   ليــس الج
أم  الشــيو  »الحاخامات«، وســواء يف مجلس  بل 
يف مجلس النــواب، يف ظل الضغــو الهائلة التي 
ميارســها »اللويب اليهودي«، الذي له رجاله، أيضاً، 

داخل ادارة جو بايدن. 
الذي  الشــكل  وأياً كان  املفاوضات،  أن  النتيجــة   
تأخذه، ال بد أن ترتطم بعوائــق كثرية، قبل أن تتبلور 
الصيغــة النهائية، وهي حتمية اذا ما أخذنا باالعتبار 
ايــران والوصول،  الحؤول دون  البنتاغــون يف  رأي 
بعالقاتهــا مع الصني، اىل الخطــو الحمراء، أو ما 

بعد الحمراء ...
. رصاع الديكة أم رصاع الفيلة  االت وشيو  ج
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ــة ــ ــي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ســــــيــــــاســــــة ل

ــر صحايف بعد ظهر امــس، يف مكتب تحالف  عقد مؤ
»متحدون« يف محلة العدلية، تحد فيه عالء خورشيد عن 
جمعية »رصخة املودعني«، فشدد عىل »املعاناة التي يتكبدها 
كل مــودع يف املصارف اللبنانية«، داعيــا إىل »التكاتف يف 
إطار تشكيل جبهة من أصحاب الحقوق يف املصارف ال تتأثر 
بأي عامل فئوي أو ســيايس أو شــخ بل هدفها الوحيد 

اسرتجاع الحقوق واألموال املسلوبة«.
من جهته، توجه املحامي رامــي عليق بـ«إنذار أخري ألي 
قاض تســول له نفســه عرقلة ملف الدعوى ضد ســالمة 
واملصارف والصيارفة أمام مدعي عــام جبل لبنان القاضية 
غادة عون«، بعد تطرقه إىل »مسار الدعوى يف ضوء طلبات 

الرد ونقل الدعوى وسواها مام يعرقل السري يف التحقيقات«، 
معددا »أســامء القضاة املعنيني بأي عرقلة محتملة«، ملوحا 
بـ«نرش صورهم يف قصور العــدل تحت عبارة: العدو األول 

.» اللبنا للشعب 
وطالــب مدعي جبل لبنان بـ«الســري يف الدعوى واتخاذ 
اجراءات صارمة ورادعة وعدم التوقف أمام العراقيل الشكلية 
يف القضاء«، مؤكدا عىل »انتفاضة القضاء من قبل القضاة 
األحرار أنفســهم لئال يضطر أصحــاب الحقوق للتوجه إىل 
مكاتب القضاة يف قصور العدل النتزاع حقوقهم بأيديهم، ما 
يعد حقا مرشوعا يف الدفاع العام عن شــعب يتعرض إلبادة 

فعلية يف حياته وصحته ومستقبل أوالده«.

ــد ــيـ الـــوحـ ــبـــهـــة هـــدفـــهـــا  لــتــشــكــيــل جـ  : املــــــودعــــــون 
اســــــــــتــــــــــرجــــــــــاع الـــــــــحـــــــــقـــــــــوق واالمــــــــــــــــــــــوال

جويل بو يونس

بعد املعلومات التي ضجت بها مختلف 
السياسية  وحتى  االعالمية  االوســا 
باالمس والتي تحدثت عن زيارة يقوم بها 
باسيل  الحر جربان  الوطني  التيار  رئيس 
بالساعات املقبلة اىل باريس حيث يلتقي 
جان  الخارجية  ووزير  الفرنيس  الرئيس 
ايف لودريان، تبــني ان امرا ما دخل عىل 

خط اقله ارجاء الزيارة.
معلومات الديار تفيد بأن فرنسا كانت 
فعال تعمل عــىل مبادرة بناء عىل اقرتاح 
املدير العــام لالمن العــام اللواء عباس 
املكلف   الرئيس  بجمــع  تق  ابراهيم 
سعد الحريري برئيس التيار يف العاصمة 
ضامنات  عىل  الحصول  رش  الفرنسية 
أكيدة بانجاح اي لقاء او تواصل والخروج 
بالتايل بحكومة، فأبدى باسيل كل انفتاح 
وارسل اشارات ايجابية لباريس بالتسهيل.

وهنا تشــري مصادر مقربة من باســيل عرب الديار اىل ان 
العالقة بني باسيل وفرنســا ليست بحاجة الي وسيط كام ان 
باسيل مل يطلب موعدا باالساس. وتؤكد املصادر  بان االخري اذا 
دعي لفرنسا فسيلبي الدعوة وهو مستعد لالستجابة للتسهيل 
ضمن صيغــة الـ 24 وزيرا مع االحتفا بجق اعطاء الثقة من 

عدمه.
هذا التسهيل الذي ابداه باسيل مل يكن كافيا لفرنسا يك توجه 
دعوة له لزيارتها اذ ان باريس تشــرت الحصول عىل ضامنات 
حكومية والسيام من قبل الحريري ايضا، والسيام ان مصادر 

مطلعة عىل الجو الفرنيس اشارت اىل ان دعوة باسيل لباريس 
بــال ضامنات اكيدة بنجاج املبادرة واللقــاء مع الحريري ليس 
باالمر السهل ففرنســا لن تضع نفسها مبواجهة امريكا )بظل 
العقوبات االمريكية املفروضة عىل باســيل( اال يف حال كانت 
متأكدة من انها ســتنجح باخراج الحكومة اللبنانية من عنق 

الزجاجة وبالتايل انجاح مبادرتها يف نهاية املطاف يف لبنان.
ويف هذا السياق، تلفت اوسا متابعة بأن الحريري مل يكن 
متحمسا ال بل كان وال يزال رافضا الي لقاء مع باسيل وبالتايل 
عندما حاولت باريس جس نبضه حول لقاء مع باسيل تحجج 
بارتباطات له يف الفاتيكان والسيام ان معلومات رسبت باالمس 
بالتزامن مع الحديث عن قرب سفر باسيل اىل باريس عن دعوة 

وجهت للحريري لزيارة الفاتيكان، وهذا ما 
فرمل الجهود الفرنسية ودعوة باسيل أقله 

حتى اللحظة.
ويف هذا االطار اكــد مصدر رفيع يف 
للديار   االليزيه  باريس مطلع عىل جــو 
بأن ال معلومات وال تأكيد رسميا من قبل 
االليزية حول اية زيارة مرتقبة لباســيل 

بهذه املرحلة بالذات لفرنسا.
اما عىل خط الرئيــس املكلف، فجددت 
مصادره التأكيد عــرب الديار بأن الحريري 
ليس بجــو أي لقاء مرتقب مع باســيل 
ويتفاهم مع  يجلــس  الحريري   : وتقول 
رئيس الجمهورية اما اللقاء مع باسيل اذا 
احب فيكون يف مجلس النواب بني رئيس 

الحكومة ورئيس كتلة نيابية.
اال ان مصادر الحريــري تؤكد بالوقت 
نفسه ان اي حل يكون بني عون والحريري 
والخيار هنا يكون للرئيس عون اذا احب ان 

يرشك باسيل يف االجتامع.
اما كل ما ح عــن امكان ان توجه باريس دعوة الكرث من 
شخصية سياسية لعقد لقاء لبنا مصغر فهو غري دقيق كام 
تؤكد مصادر مطلعة وتشدد عىل ان باريس مستمرة بجهودها 
وتعمل بعيدا عــن االضواء لتأمني نجاح زيارة باســيل واللقاء 
املحتمل مع الحريري وبالتايل فلن يعلن عن اي دعوة رسمية اال 

اذا تم التأكد من ضامن نجاح االهداف املنشودة.
وعليه، يختم مصدر مطلع عــىل جو املفاوضات الحكومية 
بانه رغم التعنت الحكومي الحاصل فالجهود ســتتكثف بااليام 

املقبلة وهناك مخرج يجري االعداد له عله يتبلور قريبا

زيارة باسيل الى باريس ارجئت... فهل الحريري السبب ؟ اليكم الرواية الكاملة !
مصادر »الوطني الحّر« : ان دعي سيلّبي.. أوسا »املستقبل« : الحريري يجلس مع عون !

عيل ضاحي

 ، الكثري مــن الضوضاء والضجيج يف الجانــب اللبنا
والكثري من الصمــت والتكتم يف الجانب الفرنيس، ويربره 
و«الناس  الباريــيس  الفصح«  »زمــن  بأنه  البعــــــض 

معيدة«.
يف حني تؤكد اوســا قيادية بارزة يف »التيار الوطني 
الحر« لـ«الديار« وجود دعوة رسمية لرئيسه النائب جربان 
باسيل وللرئيس املكلف ســعد الحريري، وان باسيل سيلبي 
الدعوة وسيكون اليوم يف فرنسا وله لقاءات محددة سلفاً 
البعض  وانزعاج  والســيايس  االعالمي  التشويش  رغم كل 
من التعاطي الفرنيس مع اكرب كتلة نيابية ومســيحية مبا 
يليق به وهم منزعجون ان فرنســا تقــدر موقعه ومركزه 

السيايس. ودوره 
وتكشف االوســا ان املعلومات تشري ايضاً اىل محاولة 
الحريــري التملص مــن اللقاء مع باســـــيل يف باريس 
وبرعاية فرنســــية مباشـــــرة ولدفــع الحكومة اىل 
االمام، وذلك لعرقلــة االتفاق عىل صيغة الـ24 وزيراً ومن 
دون ثلــث معطل بعد االتفاق عليهــا. كام يحاول الحريري 
وفق اوسا الربتقايل ان »يرفع من رشوطه« يف اللحظة 

االخرية.
وتكشف االوسا ان الجو الحكومي ليس سلبياً، ورئيس 
الجمهورية العامد ميشــال عون ايجايب ايضاً يف التعاطي 
مع صيغــة الـ24 وزيراً اما الثلث املعطــل فليس مطروحاً 
وقد ابل اىل كل من تواصل مع عون، وتشــري االوســا 
اىل ان االمور تسري بشــكل جيد، وهناك اخذ ورد حكومي 
والبطريرك املارو بشــارة الراعي له دور ايجايب واللواء 
عبــاس ابراهيم ايضــاً. وهناك صي عديدة لحل مشــكلة 
الوزراء املسيحيني ستكون  الداخلية بينام تســمية  حقيبة 
من الرئيس عون عىل غرار مــا فعلت كل الطوائف االخرى 

الحكومة. املشاركة يف  والقوى االساسية 
ويف حني يؤكد زوار فرنسا لـ«الديار« ان هناك مبالغات 
لبنانية يف ملف الحكومــة ويف »تكبري« الحجر الفرنيس 
والجهــود التي تبذل، تنفــي معلومــات متقاطعة وجود 
دعوات فرنســية  للنائب الســابق وليد جنبــال والنائب 
محمد رعد حتى الساعة وال توجه فرنسياً لعقد لقاء لبنا 

مصغر او »قرص صنوبر جديد«.
يف املقابل تؤكد اوســا بارزة يف »الثنايئ الشــيعي« 
لـ«الديــار« ان ملف التشــكيل افضل عــام كان عليه قبل 
عطلة عيد الفصح، واالمــور ايجابية وهناك بعض النقا 
العالقة وهي قيد الحلحلة واالتصاالت جارية وال سيام من 
قبــل الرئيس نبيه بري والذي يواكــب االتصاالت والجهود 

ايضاً. الراعي  البطريرك  التي يقوم بها 
وتوضح االوســا ان الحذر الحكومي طبيعي، والخوف 
رة من تشــكيل  من عقد مســتجدة وهنــاك جهات مت
الحكومــة وتحــاول إذكاء الخالف بني عــون والحريري 
وباسيل للتشــو عىل الحكومة ومنع نجاح التأليف، وال 
سيام ان هناك مناخا دوليا مستجدا قد تظهر معامله قريباً، 
وهو امر ال يعجــب من يراهن عىل مشــكل داخيل وعىل 

صدام يف الشارع. 
الحريــري ويف ظل  الفريــق ان حكومة  ويعترب هــذا 
صيغتهــا الحالية ســتضمن بقاء نفوذ وســيطرة  العهد 
البلد، وستؤمن هذه الحكومة الخروج من  الله عىل  وحزب 
االزمة واكامل عون لواليته بهــدوء وبوقف النزيف، وهذا 
الفتنة  التي تعتــا من  ب مشــاريعهم  ال يعجبهم وي

والفو

الـــتـــشـــويـــش رغــــــم  مـــعـــطـــل  ثـــلـــث  ــا  ــ بـ  24 الحكومة  »ماشية« على صيغة الـ 
! لقائ  من   » »يتمّل والحريري  رسمية...  بدعوة  فرنسا  في  باسيل   : الحّر«  »الوطني 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
االربعاء 7 نيسان 2021

نجم: التدقيق الجنائي قرار وليس توصية
غردت وزيرة العدل يف حكومة ترصيف االعامل ماري كلود 
نجم عرب حسابها عىل »تويرت«: »التدقيق الجنايئ قرار وليس 
توصية. منذ ترشين، قلت ان العقد ال يحتاج لتعديل القانون، 
وطالبت أن تجتمع الحكومة املستقيلة وتأمر حاكمية مرصف 
لبنان بالتنفيــذ الفوري تحت طائلة املســاءلة، او ان يوجه 
رئيســا الجمهورية والحكومة إنذارا خطيا للحاكمية باملعنى 

ذاته. واآلن مل يفت األوان«.

البســـــتاني: االمـــــور واضحـــــة ومســـــتعدة 
ــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي القضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لتوضيحهـ

غردت الوزيرة الســابقة ندى البستا عرب حسابها عىل 
»تويرت«: »بعض االعالميني عم يحاولوا ربط اســمي عن غري 
حق بالرشــاوى مبلف البواخر استنادا لتســجيالت بيدعوا 
إ معنية فيها بوقت منفتخر أنا والوزير باســيل انو اجربنا 
الرشكة عتوقيع تعهد بتســديد غرامــة 25 مليون دوالر، اذا 
تبني انها دفعت رشوة أو عمولة لرتبح العقد وهيدا املوضوع 

واضح وثابت بالتسجيالت«.
أضافت: »عــىل الرغم من وضوح التســجيالت يل بتأكد 
عدم عالقتي بالرشــاوى، بيرص بعض االعالميني إ معنية 
فيهــا. بدعي النزيهني منهم ليتحققــوا كتري منيح ويحددوا 
مني األشخاص املعنيني مبوضوع الرشاوى ويسموهن للرأي 
العام. االمور واضحة وانا مســتعدة لتوضيحا اكرت بالقضاء 

وباالعالم اذا لزم االمر«.

الدعم املميت
فؤاد أبو زيد

حكومة هــذه الدولة 
الفاشلة، ترتكب جرمية 
وراء جرميــة بحجــة 
عىل  الشعب  مســاعدة 
اللرية  انهيــار  مواجهة 
الدوالر  ســعر  وارتفاع 
االســعار،  وتحليــق 
الغذائية  املواد  خصوصا 
واملحروقــات، وهي يف 
الحقيقــة تختبىء وراء 
لتم  املحتاج  الشــعب 

خزائن حيتان املال من اللبنانيني الذين يستوردون املدعوم 
ويحجبونه عن الفقراء ويهربونه اىل ســوريا يف قوافل 

. عىل عينك يا حكومة الفشل والضعف والج
وضع الشــعب اللبنا البائس ذكر بفيلم »زوربا« 
وخصوصا يف مشــهد احتضار أمرأة والتفاف عرشات 
النســوة حولها، وما أن لفظت انفاسها االخرية، حتى 
ســارعت النســوة اىل نهــب جميع محتويــات املرأة 

املتوفاة.
حاليــا هناك طبقة من مســؤولني وتجــار وعمالء 
يدفعون باتجاه دعم فوضوي لينهبوه كام نساء »زوربا« 
، ويرتكون للفقــراء القليل الذي ال يغني عن جوع هذا اذا 

توفر.
البطريرك بشارة الراعي كشف منذ يومني املؤامرة التي 
حيكت وتحاك ضــد لبنان، فأكد أن هدفهــا تغيري لبنان 
»كيانا ونظاما وصيغــة وتقاليد«، وانا اضيف أن املؤامرة 
تعمل ايضا لتغيري الشــعب، وابقاء غــري اللبنانيني عىل 
ارض لبنان وتعمد تهجــري اللبنانيني اىل الخارج يدخالن 
يف صلب املؤامرة التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة 
ء مينع تشــكيلها سوى انخرا  كرث يف  قادرة، وال 

املؤامرة.
يكــرث الكالم يف هذه االيام حــول تدخل دويل تقوده 

فرنسا  لتذليل عقبات تشكيل الحكومة.
حتى اذا نجحت هذه املحاولــة ، لن تتوقف املؤامرة اال 
ر دويل  بتحقيق مــا طرحه الراعي »حياد لبنــان ومؤ

النقاذ لبنان« وكل ما عداه » طق حنك ».

تحت املبضع

ــــــــــة.. والحكومــــــــــة خــــــــــال  اســــــــــابيع.. واال الخــــــــــرا  خطــــــــــو التواصــــــــــل مفتوحــــــــــة وجدي
ــــــــــدول ورجــــــــــال اعمــــــــــال  ــــــــــدوالرات طــــــــــارت ل ــــــــــارات ال االزمــــــــــة  املصرفيــــــــــة هــــــــــزت الشــــــــــرق األوســــــــــط.. وملي

رضوان الذيب

السياسية  الطبقة  ان  تؤكد مصادر بارزة، 
اللبنانيــة بعــد أن غرســت كل موبقاتها 
املتهالك  اللبنا   الجسد  و«مسامريها«   يف 
املرصفية  ادواره وعناوين قوته  وافقدته كل 
والصحية والســياحية، التي اطل فيها عىل 

العامل . 
فازمة املصارف اللبنانية وحســب مرجع 
بت  بارز هزت دوال ورجال اعامل كبار، و
سوريا بالصميم وكردســتان العراق واليمن 
وكازخســتان ودول املغــرب العريب ورجال 
اعــامل اوروبيني وعربا لهــم مكانتهم يف 
ودائعهم  فقدوا  وهؤالء   ، العاملية  األســواق 
يف املصــارف اللبنانية، وهــذا األمر لن مير 
دون حساب الطبقة السياسية واملالية عربيا 
أملانية ونرشت  ودوليا كام ذكرت صحيفــة 
باألرقــام حجم ودائع هــؤالء يف  املصارف 
اللبنانية،  فاألزمــة املرصفية اللبنانية هزت 
الرشق األوسط، كام ان  لبنان الذي كان »املثل 

وذجا يحتذى، فقد هذا الدور  واملثال« يف امللف  الصحــي  و
ا الرشق، وهذا  أيضا وكذلك الدور السياحي، وفقد دور سوي
الدور الريادي انتهى ولن يعود، وبات لبنان هيكال عظميا عىل 
كل املستويات وعبئا عىل املجتمع الدويل الذي »لعن الساعة » 

التي قرر فيها إخراج سوريا من لبنان.
 ويف املعلومــات املؤكدة ان مســؤوال عربيــا كبريا قال 
ن أخراجنا السوري من  لشخصية لبنانية » يبدو اننا ندفع 
بلدكم وظلمناها »، وهذه الشخصية اللبنانية معادية لسوريا 
ومل ترد بكلمة واحدة عىل املســؤول العريب حتى أن جميع 
املســؤولني العرب يعرفون واقعة ما حصل يف سوريا عندها 
زارها الرئيس ســاركوزي والتقى الرئيس االســد حيث طلب 
ساركوزي من األسد ان يستدعي اللواء املرحوم رستم غزالة، 
ورغم مفاجأة األسد تم تلبية طلب الضيف الفرنيس الذي سأل 

غزالة »كيف استطعتم حكم لبنان وباي طريقة« وكان جواب 
غزالة مقتضبا وبكلمة )...(.

الحلول،  الســوادوية وانســداد   ورغم هــذه االجــواء 
يكشــف   مرجعا سياســيا بارزا  »بأن   املحاوالت األخرية 
للتشكيل  جدية، وهذا ما ملســه  ألول مرة منذ دخول لبنان 
أديب وبعده ســعد  الفــرا الحكومي وتكليــف مصطفى 
الحريــري ، و معلوماته ان  هناك تدخال مبارشا واقرتاحات  
محليــة وعربية وفرنســية جدية للتأليــف  وتحديدا  من 
مرص وفرنســا ، ويف مــوازاة الحراك الخارجــي يتوىل« 
املايســرتو » اللواء عباس إبراهيم مروحة اتصاالت واسعة 
داخليــا عىل مــدار ال 24 ســاعة مع الجميــع ومن دون 
اســتثناء، ويـــؤكد املرجع البارز، ان الحكومة من املحتمل 
ان تولــد خــالل 3 اســابيع ، واال »عىل الدنيا الســالم«، 
اســتثناء.  دون  اللبنانيني  كل  الكارثة ستشــمل   وعندهــا 

ويضيف املرجع البــارز، ان األطراف املحلية 
وتحديدا الحريري وباسيل اليريدان بيع ورقة 
التأليف ألي طرف محيل، ويريدان ضامنات 
مرصيــة وفرنســية تحفظ مســتقبلهام 
التأليف  بيــع  يريد  فالحريري  الســيايس، 
الغضب  إىل فرنســا ومرص لحاميته مــن 
الســعودي اذا اقدم عىل تشــكيل حكومة 
فيها »نفس«  لحزب الله وعدم االعرتاف بها 
الحريري يدرك أن  ان  الرياض، خصوصا  من 
األمريكيني يف عامل آخر وهمهم إيران، فيام 
باســيل يريد بيع التأليف إىل فرنسا لتأمني 
االمريكية،  العقوبات  بعد  له  مرجعية دولية 
ويســعى أيضا لغطاء مرصي بعد أن فشلت 
كل محاوالت اســتاملة الرياض اىل صفه، 
الن الهم الســعودي ينحرص مبواجهة حزب 

الله فقط. 
ويتابع املرجع البارز، ان العقدة األساسية 
التي قد تعرقل التأليف خالل 3 اسابيع تنحرص 
أبلغت مرص وفرنسا  التي  السعودي  باملوقف 
ان اي حكومة قد تولد وفيها قريبون لحزب 
ن الخارجية الســعودية ستصدر بيانا ينتقد الحكومة  الله ف
وعدم التعامل معها، ورمبا عدم االعرتاف بها، فالســعودية 
تريد توجيه صفعه اليران من لبنان عرب حزب الله ومنعه من 
املشاركة بالحكومة لتحقيق التوازن مع القرار اإليرا ، وهذا 
النهج الســعودي  يعرفه الحريري  ويعرف  استحالة تحقيق  
ما تريده الرياض منه ومن الســنة يف لبنان، وهذه القناعة 
الحريرية يشاركه فيها    قادة ســنة كبار  لجأووا إىل أنقرة 
ن أنقرة  وتفهمت ظروفهم ومعظمهم من الشامل، وبالتايل ف

باتت رشيكة يف القرار السني يف لبنان.
ورغــم تأكيد املرجع البارز، ان كل هــذه املعطيات الميكن 
تجاهلها يف عملية التشــكيل لكنه يدعو النتظار ما ستؤول 
اليه التحركات الفرنســية واملرصية الجديــة ألول مرة ، يف 
ظل القلق عىل لبنان بعد أن تقاطعت تقارير الســفراء العرب 

واألجانب  عىل حتمية   االنهيار.

ــــــذا الشــــــــــهر ــــــارة الرئيــــــــــس الفرنســــــــــي للســــــــــعودية فــــــــــي منتصــــــــــف هــــ ــــــار زيــــ الحكومــــــــــة بانتظــــ
كامل ذبيان

»كربجت« الوســاطات واملبادرات، ومحاوالت التســوية 
اللبنانية لتشكيل الحكومة، التي ما زالت يف املربع االول، اي 
يف اليوم االول لتكليف الرئيس سعد الحريري، الذي قدم صيغة 
لحكومة مــن 18 وزيراً، مل تنل موافقــة رئيس الجمهورية 
العامد ميشال عون، رشيك الدســتوري يف التأليف، الن لكل 
منهام نظرته او رغبته يف شــكل الحكومة وعدد اعضائها 
والثلــث فيها ملن يكون، اىل اصحــاب االختصاص واالنتامء 
الســيايس والحزيب، اضافة اىل مهمتها، كام يف اولوياتها، 
وفوق كل ذلك وجود ثقة باتت معدومة بني الرئيســني عون 
والحريــري، اذ يكفــي ما صدر بحق بعضهــام يف االعالم، 
بوصف رئيس الجمهورية للرئيــس املكلف بـ»الكاذب«، ورد 
االخري عليه، بان يســتقيل من منصبه، وهــو لن يعتذر عن 

التكليف الذي حصل عليه من النواب، كام انتخب عون منهم.
وما اعلنه رئيــس الجمهورية من بكــريك، بعد معايدته 
للبطريرك الراعي، من ان العقد لتشكيل الحكومة ما زالت تتوالد، 
عرب فيه عن االزمة املســتفحلة بينه وبني الرئيس املكلف الذي 
ينتظر عون عودته من الخارج، كام ان الحريري حمل هاتفه، 
لرين ويدعى اىل القرص الجمهوري، ويستلم مراسيم الحكومة 
التي تركها عند رئيس الجمهورية الذي لن يوقعها، اذا مل تضم 
اســامء هو اقرتحها،ال سيام املســيحية منها، اذ ان التأليف 
معطل، وفــق ما تؤكد معلومات سياســية متعددة ومطلعة 
عىل مسار الوضع الداخيل، والتي تؤكد بأن املساعي الداخلية، 
مل تســاهم يف ايجاد تسوية ســعى اليها اكرث من طرف، من 

البطريرك الراعي، اىل رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد 
، والرئيس نبيه بري، ومساعي املدير العام لالمن العام  جنبال
اللواء عباس ابراهيم، اضافة اىل افــكار طرحها االمني العام 
لـ»حزب الله« الســيد حسن نرصالله، فان  كل طرف متمرتس 
خلف رشوطه، ويعترب تصوره للحكومة هو االفضل، وطريق 
الخالص، يف وقت تخرج مناشــدات عربيــة ودولية للقوى 

السياسية اللبنانية، لالتفاق لكن دون جدوى.
الحكومة، واالنزالق  وامام هذا »الستاتيكو« يف تشــكيل 
املســتمر نحو االنهيار والزوال، فان االنظار شاخصة، نحو 
اللقاء املنتظر بني الرئيس الفرنيس مانويل ماكرون والعاهل 
الســعودي امللك ســلامن ونجله ويل العهد االمري محمد بن 
سلامن، يف منتصف الشهر الحايل، بعد االتصال الهاتفي الذي 
جرى بني ماكرون وبن سلامن، ووضعا تصوراً »لحكومة ذات 
صالحيات«، رأى فيها بعض االطراف املحلية بصيص امل، يف 
تحريك امللف الحكومي، تحت ســقف املبادرة الفرنسية، التي 
اقرتحها ماكرون، بعــد انفجار مرفأ بريوت، اذ تعول املصادر 
عىل لقاء الرياض، كام عىل التعاون الفرنيس  السعودي، اذ 
سبق للرئيس الفرنيس، ان اقرتح اضافة السعودية وارسائيل، 
ليكونا رشيــكان يف املفاوضــات حول الربنامــج النووي 
، الــذي تعترب طهران انه ال عــودة الجراء محادثات  االيرا
جديدة حوله، بعد التوقيع عىل االتفاق من الدول الخمس زائداً 
املانيا، او ما يسمى اتفاق 5 + 1، وان من تراجع عنه هو االدارة 
االمريكية، برئاســة دونالد ترامب، وستصحح القرار الخطأ 
االدارة الجديدة برئاســة جو بايدن، فال عودة اال اىل االتفاق، 
واســقا العقوبات، حيث القى اقرتاح ماكــرون، انزعاجاً 

ايرانياً، وصدرت مواقف تدينه، باعــادة املفاوضات، ودخول 
دول عليها، ال سيام ارسائيل.

لكــن االنزعاج االيــرا والذي عرب عنــه عبدالله لهيان، 
مسؤول الشــؤون العربية يف وزارة الخارجية االيرانية، لن 
يقف حجر عرثة امام تشكيل حكومة، تصنع يف لبنان، تقول 
املصادر، التي تشــري اىل ان ماكرون بدأ مبادرته عىل الطريق 
املســتقيم، بان التقى كل القوى السياسية والحزبية املؤثرة 
يف مجلس النواب، مبا فيها حزب اللــه ودعاها اىل التوافق 
عىل تشــكيل حكومة مهمة النقاذ لبنــان، من ازمته املالية 
واالقتصادية واملعيشــية، ووقف انهياره، وكان عىل مسافة 
واحدة من الجميع، والقى تأييداً لدور فرنسا يف لبنان، وعليه 
ان يســعى مع اطراف اخرى مؤثرة فيه، بان يكون لها موقف 
ايجايب ال سيام من الســعودية، التي اعلنت انها منكفئة عن 
لبنان سياســياً، وال ميكن تحمل اعباء الوضع املتدهور الذي 
وصل اليه، نتيجة مامرســات حزب الله فيــه، وهذا ما عرب 
عنه وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، يف حديث 
تلفزيو نهاية االســبوع املايض، والــذي اكد عىل دعم كل 
من يعمل لالصالح يف لبنان، ومل يرد عىل سؤال حول عالقة 
اململكة بالحريري وتأييدها له، فجاء الجواب، بان بالده تدعم 
كل فرد يســعى لالصالح واالنقاذ يف تجاهل للحريري، الذي 
ما زالت ابــواب اململكة موصدة بوجهه، وســيعمل الرئيس 
الفرنيس، عىل منحها له، كام ســبق له، واخرجه منها عند 

احتجازه يف ترشين الثا 2018.
فعىل نتائج زيارة الرئيس الفرنيس، اىل السعودية، سيعرف 

ما اذا كانت الحكومة يف لبنان، ستتشكل ام ال

ــــــون؟ ـــ ـــ ـــ ــــــة ع ـــ ـــ ـــ ــــــة بموافق ـــ ـــ ـــ ــــــد خاص ـــ ـــ ـــ ــــــل ألح ـــ ـــ ـــ ـــــــــث معّط ـــ ـــ ــــــراً دون ثل ـــ ـــ ـــ ــــــن 24 وزي ـــ ـــ ـــ ــــــري م ـــ ـــ ـــ ــــــادرة ب ـــ ـــ ـــ ــــــدت مب ـــ ـــ ـــ ــــــف ول ـــ ـــ ـــ كي
ــــري ــ ــ ــ ــ ــ ــــان الحريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون وبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدا واجتماعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ بعبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد زيارتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوية بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق التسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا أطلـ ــ ــ ــ ــ ــ جنبـ

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــر حزبي ـــــــــــــــن غي ـــــــــــــــة لتشـــــــــــــــكيل حكومـــــــــــــــة اختصاصيي ـــــــــــــــراً وأعطـــــــــــــــوا األولوي 1 وزي ـــــــــــــــازل عـــــــــــــــن  ـــــــــــــــى التن ـــــــــــــــوا عل الفرنســـــــــــــــيون وافق
املحلل السيايس

بعــد اجتــامع الرئيس املكلف ســعد الحريــري برئيس 
ناري  بترصيح  وادالئه  عون  ميشــال  العامد  الجمهورية 
جعــل الوضع متأزماً جــداً يف لبنان وملقيــاً اللوم عىل 
إياه بتعطيل تشــكيل الحكومة  رئيس الجمهورية متهامً 
من 18 وزيراً تحت عنوان أن رئيس الجمهورية يريد الثلث 
املعطل وأنه أرسل ورقة اىل الرئيس املكلف ليقوم بتعبئة 
مربعات فيها، جاءت زيارة جنبال اىل قرص بعبدا بعدما 
البســتا عضو تكتل لبنان القوي يف  النائب فريد  زاره 
كليمنصو. ودعا البســتا جنبال لزيارة العامد ميشال 
عــون فوافق جنبال عىل الفور ألنه رأى خطورة الوضع 

الوضع. انفجار  يريد تسوية قبل  لبنان، وألنه  يف 
الرئيس  أبدى  الجمهورية،  لرئيــس  زيارة جنبال  لدى 
عون اعرتاضه عــىل وزارة من 18 وزيــراً. فكان جواب 

أمر تفصييل وميكن تخطيه. العدد  أن  جنبال 
وعندها ســأل جنبــال الرئيس عون مقابــل تأليف 
الجمهورية  رئيس  يتمســك  هل  وأكرب،  أوســع  حكومة 
بالثلث املعطل فكان جواب الرئيس عون أنه ال يتمســك 
بالثلث املعطل اذا تم توســيع عــدد الوزراء يف الحكومة 
وأن يقوم عون بتســمية 5 وزراء مســيحيني عىل األقل 
زائد اختيار وزير أرمنــي ووزير درزي ميثل األمري طالل 
أرسالن زائد وزير مســيحي لوزارة الداخلية يكون شبه 
مســتقل أو باالتفاق بني الرئيس عون والبطريرك الراعي. 
لكن هــذا الحديث كله مل يتم بــني جنبال وعون اال يف 
الشــق األول منه. أما الباقي فرواه الوزير السابق غازي 
 NBN« العريــ يف مقابلــة تلفزيونية عــىل محطة
»وهكذا خرج جنبال من اجتامعه مع رئيس الجمهورية 

وري تشكيل حكومة. ال انه من  وقال 
اجتمع جنبــال برئيس مجلس النواب وحليفه الرئيس 
بــري وأطلعه عىل نتائج اجتامعه مــع الرئيس عون يف 

بعبدا.
فتلقف بري عنوان التســوية وقام بتحويلها اىل وزارة 

انيات وزراء، وكام هو  من 24 وزيراً مقسمة عىل ثال 
12 وزيراً مسيحياً و12 وزيراً مسلامً. العرف 

وتشاور الرئيس بري مع عدة فئات وفرقاء أهمهم حزب 
اللــه، ومبادرة بري هي ثال فئات مــن الوزراء كل فئة 
انية وزراء رش أال يكونــوا حزبيني، بل اختصاصيني، 
فوافق معه حزب الله عىل هذا األمر ووافق جنبال عىل 
الفئات  ا مــن اختيار  ا الوزراء غــري حزبيني  أن يكون 

املوافقة عىل مبادرة بري.
ا غري  ا وهكذا تكــون الحكومة أخصائيني وخــرباء 

الحزيب. باملعنى  حزبيني 
التايل: بالشكل  جاء  التوزيع 

5 وزراء موارنــة يختارهم رئيــس الجمهورية العامد 
عون. ميشال 

5 وزراء سنة.
5 وزراء شيعة.

أرمني. وزير 
والقومي. فرنجية  لحصة  مسيحيان  وزيران 

وإذا حصل اشــكال يف التمثيل املسيحي يعطى القومي 
املسيحية. الطائفة  غري  من  وزيراً 

ووزيران درزيان، وزيــر لجنبال والثا وزير درزي 
إلرسالن.

وهكذا ال ينــال أي طرف ثلثاً معطــالً مبفرده. ويبقى 
الوزراء  وبقية  املســيحيني  الوزراء  اختيار  التفاصيل  يف 
األربعة بالتنســيق بني رئيس الجمهورية والرئيس املكلف 
ســعد الحريري والتشــاور والتوافق بينهام عىل أسامء 

الوزراء.
يف هذا الوقت وردت رســائل فرنســية قاســية اىل 
شــخصيات لبنانيــة بأن االتحــاد األورويب وفرنســا 
ســيفرضان عقوبات عىل كل من يعرقل تأليف الحكومة، 
يف ما كان الرجل القوي يف السلطة اللواء عباس إبراهيم 
يزور باريس ويجري محادثــات جانب منها تأمني زيارة 
الفرنسية  العاصمة  الســابق جربان باســيل اىل  للوزير 
واحتامل لقائه بالرئيــس الفرنيس اميانويل ماكرون اذا 

بذلك. املحادثات  نجحت 
للرســائل  واضافــة 
يــة التــي أرســلها  ال
قاسية  وهي  الفرنســيون 
كانت  لبنانية،  لشخصيات 
قاســية  ترصيحات  هناك 
للغاية مــن وزير خارجية 
يهدد  لودريــان  فرنســا، 
ضد  علناً  بعقوبــات  فيها 
شــخصيات لبنانية تعرقل 

الحكومة. تأليف 
عبــاس  اللــواء  لكــن 
مبادرة  حمل  الذي  إبراهيم 
بري اىل باريس وتوســيع 
الحكومة اضافة اىل جهده 
وأفكاره التي عرضها بشأن 
جعلت  الحكومــة،  تأليف 
الفرنســيني يوافقون عىل 
وأبدوا  الحكومة  توســيع 
املطلوب  أن  نظرهم  وجهة 

القادمة. الحكومة  هو اإلصالح قبل عدد وزراء 
الرئيس  الفرنسية عىل مبادرة  املوافقة  وبالتايل جاءت 
بري وجهــود الوزير جنبال والقبول بــأن يختار رئيس 
الجمهوريــة وزراء أخصائيني غري حزبيني، طاملا أن حزب 
الكتائب لن يتمثل يف الحكومــة وطاملا أن هنالك حوايل 
ســبع نواب مسيحيني اســتقالوا واثنني توفوا وطاملا أن 
حزب القوات الــذي ميلك 15 نائباً ال يريد املشــاركة يف 

الحكومة.
العامد  الرئيس  الفرا  وبالتايل أصبح مقبوالً أن ميــ 

املسيحيني. الوزراء  أكرثية  ويختار  عون  ميشال 
لكن املوفد الفرنيس دورال أبدى نصيحة كان قد أعلنها 
الحريري  املكلف سعد  الرئيس  ورة تفاهم  سابقاً وهي 
مــع الوزير جربان باســيل واجتامعهام ســوية وإزالة 

الحر وحزب تيار املستقبل  الوطني  التيار  التوتر بني حزب 
برئاســة الحريري، ألنه يعترب ان هــذا االجتامع مفصيل 
وأســايس وســينعكس عىل موقف رئيــس الجمهورية 

الحكومة. بشأن  عون  ميشال  العامد 
زعيم حركــة أمل ورئيــس مجلس النــواب نبيه بري 
أرسل أســئلة اىل كتل نيابية عديدة وينتظر جوابها يك 
يعلن املبادرة رســمياً، وهذه املبــادرة حتى اآلن مدعومة 
من جنبال وحزب الله وكتلــة فرنجية والحزب القومي 
ا حزب  ونواب من اللقاء التشاوري ومن نواب عديدين، ا
القوات موقفهام ثابت بعدم املشاركة يف  الكتائب وحزب 

حكومة. أية 
لكن املهم هو أن الفرنســيني وافقوا عىل مبدأ 24 وزيراً 
اختصاصياً غري حزبيني عىل قاعدة أن يكون اإلصالح هو 

بأق رسعة. الحكومة  ورقة عمل 
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والصيـــــــــــــــن روســـــــــــــــيا 
ـــــــــة  ـــ ـــ ــــــدول النامي ـــ ـــ ـــ ــــــر ال ـــ ـــ ـــ وف

غالب قنديل

العامل مع  يعيشه  الذي  الجديد،  االســتقطاب 
التحــوالت الناتجــة عن نهوض قــوى الرشق 
العظمى روســيا والصــني وكذلك إيــران توفر 
الثالث،  العــامل  ينة لشــعوب  فرصا جديدة و
وما عرفه علامء االقتصاد الســيايس منذ مطلع 
القرن العرشين بالبلدان املتخلفة، واصطلح عىل 
الغرب  التي أحكم  النامية،  تسميته الحقا بالدول 
االســتعامري قبضته يف مواجهــة طموحاتها 
اقتصاديا  وباســتتباعها  التكنولوجيا  باحتكار، 
وماليا، ومنعها من سبل التصنيع وتطوير املوارد 
تراكم وطني مستقل،  للرثوة وقيادة  املســتقلة 
الناجز من  التحرر  أنه ركيزة  أدرك املســتعمرون 

الهيمنة..
أوال: إن صعــود القوتني الروســية والصينية 
الخارطة  اقتصاديا وسياسا وعسكريا، يغري يف 
للعامل، ليس فحسب عىل مستوى  االسرتاتيجية 
التحدي، الذي ميثله نهوض هذه القوى العمالقة 
يف الرشق، بل يف إشــعاعها عــرب املحيطات، 
وبصورة خاصة يف اتجاه البلدان، التي شــكلت 
تاريخيا مرتكزات نهب واســتغالل يف منظومة 
الهيمنة اللصوصيــة الغربية عىل العامل الثالث، 
وحيث تقدم الرشاكة مع الصني وروســيا فرصا 
التصنيع  احتضــان ورفد مشــاريع  ثورية يف 
البنى  وتحديث  الواســعة،  الزراعيــة  والتنمية 
األساسية، مام ينذر بتحوالت ثورية تراكمية يف 
الواقع الدويل، تفلت بنتيجتها دفعة واحدة، كمية 
مرتاكمة من موارد الرثوات واألســواق من براثن 
تحكمت  التي  الدوليــة،  اإلمربيالية  اللصوصية 
برقاب الشعوب والبلدان منذ قرون. وبهذا املعنى 
ن ســطوع نجم العمالقني الرشقيني روســيا  ف
إيران، هو بشــارة ســعيدة  والصني اىل جانب 
لشــعوب العامل الثالــث، وبدايــة تاري جديد، 
يُفرتض أن تتأهب ملالقاتــه جميع قوى التحرر 

والطالئع التقدمية.
ثانيا: لســنا يف وارد التسويق اإلنشايئ لفكرة 
البديل الرشقي، الذي يســمح للبلــدان املتخلفة 
بالتحــرر من الهيمنــة، وطرق أبــواب التنمية 
والتصنيع والبناء الحديث للدول، التي حكم عليها 
القرن  بالتخلف والتبعية منذ مطلع  االســتعامر 
العرشين، بــل وأبعد من ذلك بعهــود. إن الطابع 
املتكاف للعالقة االقتصادية والسياســية، التي 
تقيمها كل من روســيا والصني مع رشكائها يف 
العامل الثالــث، يحرر تلك البلدان من االســتتباع 
ي واللصوصية املهينة، التي يفرضها الغرب.  الق
ن أهم ما يف سلوك الصني وروسيا، هو احرتام  ف
الخصوصيات  واحرتام  للشعوب  السيادية  اإلرادة 
الثقافيــة والقومية، وإقامة عالقــات قاعدتها 
اذج  املصالح املشــرتكة واملتكافئــة. وجميع 
الرشاكة، التي تقيمهــا دول الرشق الصاعدة، أي 
الصني وروســيا وإيران، خالية مــن اإلمالءات 
يا  ق والحضارية  الثقافيــة  الهويات  وتحوير 
السيطرة عىل األسواق. فالرشق الصاعد  لحساب 
يحرتم خصائص الدول وهويات الشعوب وإراداتها 
الحرة. وهذا أمر حاســم يف تغيري البيئة الدولية، 
طية االستتباع واالستعباد، التي  وتحريرها من 
فرضها الســلوك اإلمرباطوري األورويب، ومن ثم 
األمرييك عىل العامل الثالث، وبصورة خاصة يف 

منطقتنا العربية.. 
ثالثا: إن صعود رسيا والصني ومعهام إيران يوفر 
فرصا جديدة سياســيا واقتصاديا لجميع حركات 
التحرر. وتبلور الرشاكة السياسية واالسرتاتيجية 
بني دول الرشق الجديد، هو مبثابة الفرصة والتحول 
الثــوري الكبري يف البيئة االســرتاتيجية العامة 
للعامل املعارص. وعىل الرغم من مســاعي اإلعاقة 
ن الواقع  والعرقلة االســتعامرية لهذا التحول، ف
التاريخي يشري اىل تراكم مقدمات انعطافة كربى 
يف الوضع العاملي اقتصاديا واسرتاتيجيا. وبالتايل 
سنكون أمام اكتامل عنارص نضج الظرف الجديد 
يف زمن لن يطول. ومن هنا ترتاكم عنارص الفرص 
الجديدة للشــعوب ولحركات التحــرر الطامحة. 
وهو ما يف رشاســة رد الفعل االســتعامري 
التي تعكس  التحوالت والسلوكيات،  الغريب تجاه 
التوتر والقلــق من إفالت كثري مــن البلدان من 
قبضة الهيمنة وبراثنها. إن التغيري العاملي املرتاكم 
والتحوالت االسرتاتيجية الناشئة عنه، هو بشارة 
مخاض جديد ســتفيد منه جميع حركات التحرر 
ومبادرات التنمية املســتقلة والتصنيع يف العامل 
الثالث برشاكات ندية، تنقل التكنولوجيا، وتحقق 
بعيدا من قيود االســتغالل  التصنيع واالزهــار 
وهذا  واالقتصادي.  السيايس  واالستتباع  والنهب 
ســيزيد من فرص التحول العاملي، كام أنه يف 
حالــة التوتــر والُعصاب يف ســلوكيات القوى 

يد األرض من تحتها.  االستعامرية، التي 
إن عاملــا جديدا يتشــكل، وعهود الســيطرة 
تداعت.  األحاديــة  والهيمنــة  االســتعامرية 
وبالتــايل باتت فــرص املســتقبل يف متناول 
اإلرادات الحرة، التي تتســلح بالوعي والتصميم 
عىل تحقيق مصالح الشعوب والدول طموحاتها 
ولن  األجنبية.  والســيطرة  اإلمالءات  عن  بعيدا 
يطول الزمن قبل ارتســام خرائط جديدة. وعىل 
املثقفني الثوريني العرب ودعاة التحرر يف الوطن 
الكبري أن يفكروا بجدية يف كيفية اللحاق بركب 
التحــول الجاري، ليلتقطوا الفــرص، وليطلقوا 
املارد العــريب املحبوس يف قمقم االســتعامر 

الغريب الخانق.

عبد الســـــاتر عـــــر قضايا بيروت
ــان ــ ــوزي ــ ــال ــ ــع ط ــ املـــعـــيـــشـــيـــة مـ

استقبل رئيس أساقفة بريوت للموارنة املطران بولس 
عبد الســاتر النائب العميد جان طالوزيــان، يف زيارة 
تهنئة بعيد القيامة املجيدة، حيث كانت مناســبة للبحث 
يف القضايا الحياتية واملعيشــية ألهــايل بريوت، وتم 
التطرق إىل سبل التعاون اإلنســا واالجتامعي ملا فيه 
خري ومســاندة أبناء بريوت عىل مختلف الصعد يف هذه 

ر بها البالد. الظروف الصعبة التي 

! اهتمام فرنســـــي  مصري فاتيكاني لحل معضلة التشكيلة... وتناحر الداخل يراوح مكان
؟   باريس فتحت ثغرة في الجدار الســـــعودي املقفـــــل امام الحريري.. فهل ازيل »الفيتو« عن

صونيا رزق

ال يزال تقاذف املســؤوليات مسيطراً عىل 
بالتشكيلة  املعنيني  بني  الداخلية،  الســاحة 
الحكومية او املتناحرين اىل اجل غري مسمى، 
يف ظــل الرتاشــق االعالمــي واالتهامات 
الحكومية يف  الطابــة  بالعرقلــة، ووضع 
ملعب اآلخر، اذ تضع بعبدا الطابة يف ملعب 
بيت الوســط، والعكس صحيح، فيام تنشط 
املســاعي الخارجية العربيــة والغربية يف 
اقــرب وقت.  الحكومة يف  إتجاه تشــكيل 
ىل جانب فرنســا التي تلعب دوراً يف هذا  ف
ايلول املايض، عادت مرص  االطار منذ مطلع 
الحكومي  التأليف  إلنهاء  املساعدة  خط  عىل 
يف ارسع وقــت، بحيث يصــل اليوم وزير 
الخارجية املرصية سامح شكري، موفداً من 
الرئيس املرصي عبد  الفتاح الســييس، للقاء 

املسؤولني وبحث امللف الحكومي،  وسبق ذلك زيارات قام بها 
السفري املرصي يف  لبنان يارس علوي، عىل عدد من القيادات 
السياسية، صبت يف اطار الحلحلة، خصوصاً بعد تبل الرئيس 
املرصي مــن مصادر دولية، بأن القيادات اللبنانية التي تعرقل 
تأليف الحكومة ستتعرض قريباً لعقوبات بالجملة، االمر الذي 
سيساهم جداً يف فك العقد الحكومية اللبنانية، ومنها رش 
الثلث املعطل وحقيبة الداخلية، التي عادت اىل التداول كعقدة 

مستعصية بني بعبدا وبيت الوسط.
كام يلعب الفاتيــكان دوراً ايجابياً يف هــذا االطار ايضاً، 
ومن املتوقــع ان يقوم الرئيس املكلف ســعد الحريري قريباً 
جداً بزيــارة الفاتيكان، الذي وجه  له دعــوة عاجلة. اذاً، كل 

عطــاء الدفع يف إتجاه الحلــول املنتظرة،  هــذا التحرك بدأ ب
خصوصــاً بعد التحذيــرات التي تطلق مــن الداخل والخارج 
حول صعوبة االســابيع املقبلة، مــن كل النواحي الغذائية 
والطبية واالقتصاديــة واملالية، مع اقرتاب رفع الدعم عن كل 
املواد االساســية، يف ظل معلومات كشفها ل« الديار« مصدر 
امني قائالً :« شهر نيسان هو آخر فرصة معطاة يك تتشكل 
الحكومــة التي باتت معضلــة، وإال فالوضع مهدد بفو 
عارمة وكل االحتامالت واردة، الن البلد شــارف عىل النهاية 
ودخل يف املجهول، لذا عليهم الوعي واالدراك قبل فوات االوان، 
أي االرساع يف تشــكيل حكومة قادرة عىل تنفيذ اإلصالحات 
املطلوبة، للنهوض بلبنان ونيل املساعدات املالية الدولية التي 

ُوعد بها البلد رش تحقيق تلك االصالحات«.
اىل ذلك، وعــىل خط التحــرك الخارجي 
ايضــاً، إعترب مصدر ســيايس مقــرب من 
بفتح  بدأت  اململكة  بأن  ل«الديار«  السعودية 
ثغرة يف جدار لبنان، الــذي كانت قد اقفلته 
للمساعدة،  الرشو  بسبب مطالبتها ببعض 
وهذا ما إستشــعرنا به من خــالل موقف 
السعودية فيصل بن فرحان  الخارجية  وزير 
قبل ايــام، بقوله« الســعودية تأمل يف أن 
يتمكن السياســيون اللبنانيون من االجتامع 
وإذا  أجندة إصالحيــة حقيقية،  تبني  بغية 
فعلوا ذلك ســوف ندعمهم«، معترباً بأن هذا 
الترصيح يدعو اىل بعض التفاؤل، وإن بحذر 
الن الرياض مل تكن قبل فرتة تســمع نداءات 
لبنان، لكن اليوم يبدو الوضع افضل، امالً ان 
يؤدي ذلك اىل إزالــة الصمت الخليجي ايضاً 

إنطالقاً من املوقف السعودي.
الذي  الهاتفي  ورأى املصدر بأن االتصــال 
جرى قبل ايام، بني الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون وويل 
العهد الســعودي محمد بن سلامن، ساهم يف هذه االيجابية، 
لذا نأمل ان تظهر النتائج قريباً جداً عىل ارض الواقع الحكومي 
يف لبنــان، مع االشــارة اىل ان فتح تلك الثغرة يســتوجب 
التطمينــات ايضاً من قبل الرئيــس املكلف، يف ما يخص اوالً 
تأليف الحكومــة من اختصاصيني غري حزبيــني، مل يعرفوا 
طرق الفســاد أي نظيفي الكف، الن هذا من ضمن التحفظات 
السعودية ورشوطها، قبل تقدميها املساعدات للبنان، أي انها 
مع عنــوان واحد هو حكومة اصالحية نظيفة فاعلة وقادرة 

عىل اإلنقاذ.

ــي: ــ ــرق الـــى نــظــيــر االردنـ ــ بـــري اب
اململكة استقرار  على  حرصنا  كد  ن

أبرق رئيــس مجلس النواب نبيه بــري اىل نظريه االرد 
عبــد املنعــم العــودات مدينــا اي محاولة للعبــث بأمن 
واســتقرار اململكــة االردنية الهاشــمية وجــاء يف نص 
ســم املجلس النيايب نؤكد  ســمي الشخ و ب الربقية: »ب
حرصنــا عىل إســتقرار اململكة االردنية الهاشــمية ملا فيه 
مصلحة الشعب األرد الشــقيق وتقدمه وإزدهاره وحفظ 
 ســيادته، مع إدانتنا ألية محاولة للعبث بأمنه وأستقراره«.

أضاف: »وننتهزها مناسبة لنجدد تأكيد تعزيز عالقات التعاون 
بني مجلسينا يف مختلف املجاالت الترشيعية والديبلوماسية 
الربملانية ملا فيه مصلحة البلدين والشعبني الشقيقني وقضايا 

أمتنا«.
عىل صعيد آخر، إســتقبل الرئيس بري يف مقر الرئاســة 
الثانية يف عني التينة، املديــر العام إلدارة املناقصات الدكتور 
جان العلية . كام التقى رئيس املجلس مدير مكتب ســامحة 
املرجع االعىل االمام اية الله السيد عيل السيستا يف لبنان 

الحاج حامد الخفاف.

ــــري ــري ــحــ ــ ــ ال ــ ــل ــ ــب ــ ــري ي ــيـ ــتـ ــيـ ــبـ سـ
ان البابا سيســـــتقبل في 22 الجاري

بل الرئيس املكلف ســعد الحريري امس من ســفري 
الكــريس الرســويل يف لبنان املونســينيور جوزيف 
سبيتريي، ان قداسة البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس 

الحريري يف الفاتيكان يف 22 نيسان الجاري.
وكان الحريري قــد تقدم بطلب اللقــاء قبل حوايل 

اسبوعني.
وسيشــمل برنامج زيارته لقاء ايضا مــع وزير الدولة 

)رئيس الوزراء( يف الفاتيكان الكاردينال بيرتو بارولني.

ت مع سفيري تركيا وهولندا عكر بح
ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر العاقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبل تطويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

إستقبلت نائبة رئيس حكومة ترصيف االعامل وزيرة الدفاع 
الوطني زينة عكر سفري تركيا الجديد عيل باريس اولوسوي، 
يرافقه امللحق العســكري العقيد بايران بويان ونائبه النقيب 
اردول بيكان، وتم البحث يف العالقــات الثنائية بني البلدين، 
إضافة اىل ســبل تطوير مذكرات التفاهم وإتفاقيات التعاون 
يف مجاالت مكافحة اإلرهاب والتدريب والدعم اللوجســتي 
وتبــادل املعلومات وغريهــا املوقعة واملنــوي توقيعها بني 

الجانبني.
واســتقبلت ســفري هولندا الجديد هانز بيرت فان درفود، 
وتناول البحث األوضاع العامة والعالقات اللبنانية الهولندية 
وســبل تفعيلها يف املجاالت كافة، إضافة اىل املســاعدات 

املقدمة من هولندا للبنان.

ــرة امـــيـــركـــا ــ ــي ــ ــف ــ ــع س ــ ــ ــورات م ــ ــ ــط ــ ــ ــت ــ ــ الــــــراعــــــي عـــــــر ال
السيطرة تحت  االمني  والوضع  الحكومة...  بتأليف  متفائل   : فهمي 

الــســّم كــــأس  ــر  ــشـ يـ زال  مـــا  لــبــنــان  : شــعــب  ــان  ــبـ قـ ــد  ــمـ احـ
 فــــــــي بـــــلـــــد طــــــــــار بـــــيـــــن اإلعــــــــــتــــــــــذار واإلنــــــتــــــظــــــار

: ــيــة  ــداخــل ال ــام وزارة  ــ ــن ام ــ ــصــام ملــتــقــاعــديــن فـــي قـــوى االم اعــت
ــة ــ ــوازنـ ــ ــروع املـ ــ ــشـ ــ ــي مـ ــ ــاس بـــحـــقـــوقـــنـــا فـ ــ ــسـ ــ ــن املـ ــ ــّذر مـ ــ ــحـ ــ نـ

ا ف ام عا م  ت ا م ال

اســتقبل البطريرك املارو الكاردينال مار بشــار بطرس 
الراعــي، يف بكريك، وزيــر الداخلية والبلديــات يف حكومة 
ترصيف االعامل محمد فهمي الــذي اكد بعد اللقاء ان »الزيارة 

للمعايدة والتمني لكل اللبنانيني قيامة لبنان من كل اآلالم«.
واعرب فهمي عــن تفاؤله بـ«تأليف الحكومة قريبا يف ظل 
مساعي البطريرك وافكار رئيس مجلس النواب مام فتح كوة يف 
الجدار امليلء بالخالفات السياسية الحادة، وعىل كل اللبنانيني 

ان يكونوا متفائلني«.
وردا عىل ســؤال عن الوضع االمني، قال: »الحظت انه كلام 
يظهر بعض االمل والتفاؤل عند اللبنانيني يصبح الوضع االمني 
جيدا جــدا وتخف الضغو االمنيــة او التفلت املجتمعي الذي 

نخاف منه««.
وردا عىل سؤال عن وجود عنارص لـ«داعش« داخل االرايض 
اللبنانيــة، قال: »مل اؤكد وجود مثل هــذه العنارص يف لبنان، 
ا قلــت اذا كانت هناك نقا ضعــف يف اي منظومة، مثال  ا
االقتصادية التي تنعكس عىل االمــن، نخاف عندها من وجود 
عنارص ارهابية قد تدخل لبنان بطريقة غري رشعية لتنفيذ عمل 
معني، ولكن االجهزة االمنية والجيش يف جهوز تام الحبا اي 
محاولة، والوضع تحت السيطرة االمنية وهناك عمل استباقي 

لدى االجهزة االمنية يف مستوى مميز ملنع التفلت«.
ة، ولكن  وأضاف: »ال اســتطيع ان اؤكد ان هناك خاليا نا
ة التي ميكن  يجب الفصل بــني التفلت املجتمعي والخاليا النا
توقيفها عنــد حدها يف حال حاولت القيام بأي عملية، فبعض 
هذه الخاليا يكون مكشوفا وغريها ال، بينام الخوف من التفلت 
املجتمعــي ألن أي عمل فجايئ، يف هذه الحال، يشــكل مصدر 

خوف«.

وردا عىل سؤال عن جهوز وزارة الداخلية لالنتخابات الفرعية، 
ا يف جهوز ونعمل لذلك، لكن هناك عائقا واحدا  قال: »نحن دا
فوزير املال وقع االعتامد ومرسوم احالة تحويل مليارات الجراء 
االنتخابات الفرعية مل يصل بعد اىل مديرية الشؤون السياسية 

والالجئني، وعندما يصل سنكمل العمل طبيعيا«.
وهل نصل اىل ازمة مجاعة يف لبنــان، قال: »الجوع كافر، 
نعه، االزمة االقتصادية  ولكن نفسية الشعب اللبنا الطيبة 
ســتحصل، ولكن اللبنا بأخالقه ونفسيته لن يسمح ألخيه 

وصديقه بان يجوع«.
والتقى البطريرك املارو املهندس سمري الخطيب ووفدا من 

الندوة اللبنانية.
وعــرض الراعي االوضــاع العامة مع الســفرية االمريكية 

دورو شيا.

أصدر املفتي الجعفري املمتاز الشي أحمد قبالن البيان 
اال :«شــهر رمضان عىل األبواب وجشع التجار ينتظر 
سكني األســعار لنهش لحم الناس وسط دولة معدومة 
الدور إجتامعيــا واقتصاديا وســوقيا، رغم أن حاجات 
الناس بلغت ذروتها والجوع دخل كل بيت وال ســيطرة 
فعليــة للدولة عىل األســواق واملخازن واملســتودعات 
املدعومــة محتكرة  اللحمــة  أن  ولدرجــة  املحميــة، 
وممنوعة عىل أكرث اللحامني انتظــارا لرفع الدعم عىل 
طريقة »غاب بال راس«، كام أن باقي الســلع املدعومة 
موزعة بالسياســية ومحمية بالسياسة، لذلك املطلوب 
من حكومة ترصيف األعــامل وحاكم املركزي أخذ جوع 
الناس يف االعتبار وقصــة الدعم املبارش ببلد يعا من 

فســاد اإلدارة ومؤسســاتها وأذرعها لن يكون أكرث من 
قصة »شــعب صام وفطر عىل بصلة«، لذلك أحذر بشدة 
من أي قرار تأخذه الســلطة السياسة أو النقدية ويكون 
عىل حســاب جوع الناس لصالح ذئــاب األزمة املالية 

السياسية.
واملطلوب عــىل األقل بخصوص شــهر رمضان تنفيذ 
مرشوع دعم وحضور يلحظ النــاس ال التجار ببلد يلعب 
فيه الشــعب دوما دور »كبش محرقــة«، ألن اليأس بل 
شــفري الكارثة والرابح حتَّى اآلن مــن نهب البلد وحوله 
مزرعة فيام شــعب لبنان من جنوبه إىل شــامله ومن 
رشقه إىل غربه ما زال يرشب »كأس الســم« منتظرا فرج 

»حكومة انتخابات« يف بلد طار بني اإلعتذار واإلنتظار.

نفذ متقاعدون يف قوى االمن الداخيل، اعتصاما قبل ظهر 
امس، امــام وزارة الداخلية يف الصنائع، تحت شــعار »كلنا 
للوطن: للعىل للعلم«. وتم قطع الطريــق امام الوزارة وفتح 
ب للسيارات املارة وسط مواكبة امنية مشددة من الجيش  م

وقوى االمن الداخيل.
االمن  اللبنانية واعــالم قوى  االعــالم  املعتصمون  ورفع 
الداخيل والفتات كتب عليها »الطبابة واالستشــفاء حقنا لن 
نتنازل عنهام«، »لنا الحق بلقمة العيش«، »حقوقنا ليست منة 

منكم«. وهتفوا منددين »بقرارات السلطة الحاكمة«.
وطالب املعتصمون »باملحافظة عىل حقوقنا التي كرســها 
القانون وخصوصا الطبابة واالستشفاء وغريها من الحقوق 
التي حســمت منهم«. وأعلنوا عن لجنة سيتم تشكيلها للقاء 
وزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف االعامل العميد 
محمد فهمي، »بصفته وســلطته القانونية، وبناء عىل هذا 

ء مقتضاه«. اللقاء سيبنى عىل ال
وتال املؤهل أول حسني كوثرا بيانا باسم تجمع متقاعدي 

قوى االمن الداخيل، جاء فيه:
»جئنا لنقول ونحذر من املساس بحقوقنا، ال سيام من خالل 
عداد مرشوع موازنة  االقرتاحات التي تعدها اللجان املكلفة ب
بصيغته االولية والتي تطال مكتســباتنا مبجاالت عدة مبواد 
مفخخة وسامة سنجعلها تنفجر يف وجه معديها واملوافقني 
عليها، يف حال استمرارهم بها والتي أبدى مالحظاته بشأنها 

املنرب القانو للدفاع عن حقوق املتقاعدين«.

وحيا »الزمالء يف املنرب القانو عىل الجهود االستثنائية 
يف دراســة ومتابعة بنود موازنة العام 2021، عىل ســبيل 
املثال ال الحــرص: اقرتاحات عدم جواز الجمع بني التعويضات 
واملعا التقاعدي، قضم نسب مئوية هامة من حقوق وار 
املتقاعدين باملعا التقاعدين ال سيام االبنة والزوجة وتبخري 
قيم املساعدات االجتامعية للمتقاعدين ومضاعفة حسوماتها 

بدل زيادتها«.
جراء  وطالــب التجمــع، يف بيانه، وزيــر الداخليــة »ب
االتصاالت والتحرك الفوري لوقف مهزلة االذالل التي يتعرض 
لها املتقاعدون أمام أبواب املستشــفيات التي أصبحت تتمنع 
عن استقبالهم، ويف حال تكرمت واستقبلتهم تكبدهم نفقات 
عــىل عاتقهم تفوق حــدود املنطق واملعقــول، بحجة فارق 
ســعر رصف الدوالر وتخالف رصاحة تعاميم نقابة أصحاب 
املستشــفيات الخاصة التي صدرت مؤخرا، بنتيجة اجتامعها 
وتنســيقها مع ممثيل الجهات الضامنة كافة دون حسيب أو 

رقيب«.
اللبنانيــني يف حراكهم  وأعلن »دعم الشــعب واملواطنني 
ار باالمــالك العامة  النظيــف واملطلبي والبعيد عــن اال
والخاصة والتخريب والبعيد أيضا عن التســييس واألجندات 

الحزبية«.
وختــم مطالبا »بتوفري بطاقات دعــم غذائية لهم عىل أن 
تشــمل املتقاعدين من أجهــزة الدولة مع مراعــاة أن تكون 

األولوية للمواطنني العاطلني عن العمل واملتعففني عنه«.

اهي ن اب ح فا                               عا م ال ت ب م

يا ف ت عة م  ت ك م
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

ولين؟! هل سيفقد لبنان أيضاً مساحة 5٠ كلم2 من منطقت البحرية الشمالية املتداخلة مع سوريا بسبب تلك املس
املطلو حكومة موّحدة قويّة تذهب الى التفاو على ترسيم الحدود البحرية لضمان حّق لبنان في ثروت النفطية

دوليل بشعال

مل يتخذ لبنان بعد أي قرار يتعلق بتعديل املرســوم 6433 
املودع لدى األمم املتحدة حول إحداثيات الحدود البحرية يف 
املنطقة الجنوبية أو إللغائه، لحفظ حقه يف مســاحة الـ 
2290 كلــم 2 املتداخلة مع األرايض الفلســطينية املحتلة، 
حتى نشــأت مشــكلة أخرى، قدمية جديــدة، عند حدوده 
الشــاملية مع ســوريا. هذه املشكلة ســببها الرئيس عدم 
الحدود، عىل  البلدين عىل ترســيم  التفاوض بــني  حصول 
مدى الســنوات املاضية، وذهاب كل منهام اىل ترســيم من 
جانب واحد، األمر الذي قد يُخ لبنان مســاحة 750 كلم2 
من ثروته الغازيــة والنفطية يف البلوكني 1 و2 إذا ما بدأت 
عمليات التنقيــب يف البلوك 1 من قبل الرشكة الروســية 
»كابيتل«، تُضاف اىل املســاحة الجنوبيــة التي قد يفقدها 
أيضــاً إذا ما بدأ العدو اإلرسائيــيل بعمليات الحفر يف حقل 
»كاريش« الــذي يدخل نصفه تقريبــاً يف املنطقة املتنازع 
عليها. فهل سُيقدم لبنان عىل ترسيم حدوده مع سوريا قبل 
أن يبدأ العمل يف منطقة النزاع الشاملية، وما هي املعوقات 

التي حالت دون ذلك حتى اآلن
الحدود  أن ترسيم  أكدت  ديبلوماســية مطلعة  أوســا 
البحرية مع ســوريا يحتاج إىل توافق بني ســوريا ولبنان 
اللبنانية  وتنسيق يف رسم اإلحدثيات، ال أن تقوم السلطات 
عــالن إحداثياتها وإبــال األمم املتحدة  من طرف واحد ب
بذلك، معتربة بشــكل آحادي أن هذه اإلحداثيات قد ُرســمت 
وفقاً للقانون الدويل، وأنها ُملزمة لكل من ســوريا وقربص 
وال بديــل عنها. فهــذا األمر يُظهر الخفة التــي يُقارب بها 
املســؤولون اللبنانيون ترســيم الحدود البحرية واستطراداً 
الربية، واإلتكال األعمى عىل الرشكات اإلستشارية األجنبية، 
وغياب التعاون العميق واملفتوح بني مختلف مكونات الدولة 
اللبنانية يف تجلياتها املؤسساتية ويف حرصياتها املذهبية.

، بأن ترسيم الحدود الربية بالتايل مع  وأوضحت االوسا
ســوريا أصعب من الرتســيم مع حدود فلسطني املحتلة، إذ 
ا خرائط فرنســية قدمية تعود  ال توجد إتفاقيات دولية، إ
اىل فرتة اإلنتداب. غري أنه حصلت بعض التعديالت عليها ما 
جعل الخرائط السورية واللبنانية املتوارثة عنها تختلف عن 
بعضها البعض. وقد حاولت الســلطتان السورية واللبنانية 
خالل العقــود املاضية حل مشــكلة التداخل الحدودي بني 
البلديــن ولكنها مل تفلــح. وكان الفرنســيون قد وضعوا 
عالمات فارقة لبعض النقا اإلحداثيات )مامثلة للعالمات 
إعادتها  أزيلت واضمحلت وال ميكن  مع فلسطني(... ولكنها 
بشكل دقيق حتى لو تم اإلستعانة بالخرائط أو اإلتكال عىل 
الطرفني  لكال  الحدودية  القرى  لســاكني  الجامعية  الذاكرة 
خصوصاً لوجود خالفات عىل الرتســيم بني القرى. ولهذا، 
تضيف االوســا الديبلوماســية، إن ترســيم الحدود كام 

تُطالب به قرارات األمــم املتحدة بعد العام 2005 هي عملية 
معقدة وشــائكة... عدا عن أنها مكلفــة مادياً. وحتى لو 
تم الرتســيم، فكيف سيكون باســتطاعة السلطات املعنية 
إقفال املعابــر غري الرشعية عىل امتــداد الحدود الطويلة 
إن كامريات الســلطات الربيطانية ال تكفــي لضبط عملية 
التي تحتــاج فضالً عنها اىل معــدات وتجهيزات  التهريب 
يع، وكل ذلك غري متوافر  وعنارص ذات جهوزية للتدخل ال
ن املسؤولني اللبنانيني  سف الشــديد، ف حالياً، ومكلف. ول
ــاً إىل األمور من وجهة النظر املادية، عىل حد  ينظرون دا
، وكيفية إمكانية تحقيق األرباح املالية وجلب  قول االوسا
ورات  اإلســتثامرات واملســاعدات... وليس من ناحية ال
الوطنية التــي يجب أن تتوفر لها األرصدة املطلوبة من دون 

استجداء.
وري الفصل  ولهذا رأت األوســا نفســها أنه من ال
بني الرتســيم البحري والربي مع ســوريا، كــون اإلتفاق 
عىل الرتســيم البحري معها أســهل... مع العلم بأن سوريا 
سُتامطل وتُطالب بتنازالت سياسية من قبل الجانب اللبنا 
الذي مهام قدم مــن تنازالت لها فلن تر بها وســتظل 
األمور عالقــة بني البلدين... إال يف حال حصول وســاطة 
من قبــل الروس والفرنســيني ونجحوا يف إقنــاع الجانب 
ورة الرتســيم. كذلك ال بد من حل ملف الحدود  السوري ب
بشــكل ثنايئ مع ســوريا، كام مع قربص سيام وأن بعض 

نقا اإلحداثيــات هي ثالثية. علامً بأن املنطقة اإلقتصادية 
الخالصة للبنان متداخلة شامالً مع سوريا وغرباً مع قربص 
وجنوباً مع األرايض الفلســطينية املحتلــة من قبل العدو 
ن الحدود بني  اإلرسائيــيل. ووفقاً لقواعد القانون الدويل، ف
ت املوافقة عىل الرتسيم  الدول ترسمها الدول نفسها، وإن 

أُبرمت، وإن مل توافق يذهب امللف اىل القضاء والتحكيم. 
وإذ يقول العارفون بأن املشــكلة بــدأت يف العام 2011 
عندما أرسل لبنان املرســوم 6433 اىل األمم املتحدة، الذي 
وضع فيــه إحداثيات حدوده البحرية الشــاملية والغربية 
والجنوبية من جانب آحادي، وأرسل منه نسخة اىل سوريا. 
وعندمــا وجدت أنه مل يؤخذ برأيها يف مســألة الرتســيم 
اعرتضت لدى األمم املتحدة عىل املبدأ وليس عىل املســاحة. 
وكام فعل لبنان فعلت ســوريا، فرسمت حدودها من جانب 
مم املتحدة وبلغتها اعرتاضها  واحد وأرســلت اإلحداثيات ل
عىل الحدود التي رســمها لبنان. ما جعل الخالف ينشأ بني 
البلدين، ومل يذهبا اىل طاولــة املفاوضات لحله رغم بعض 
ورة التفاوض حول ترســيم الحدود البحرية  املطالبات ب
ل يحفظ لبنان حقه يف البلوكات التي رسمها يف املنطقة 
بني  أن  الديبلوماسية  األوســا  وتؤكد  الشاملية.  البحرية 
لبنان وســوريا اليوم اعرتاضات عــىل اإلحداثيات مبوجب 
الخرائــط املقدمة من كل من البلدين، ال ســيام بعد أن فتح 
لبنان دورة الرتاخيص األوىل التي تشــمل البلوك 1 يف العام 

2013. وقد اعرتضت ســوريا لدى األمم املتحدة ألن الرتسيم 
حصل من جانب واحد، ما جعلها تُرسل إحداثياتها اىل األمم 
املتحدة املرســمة أيضاً من جانبها.. ولكن يف حال حصول 
تعــد عىل األرض أو انتهاك للميــاه اإلقليمية أو اإلقتصادية 
الخالصــة فتتحول اإلعرتاضات عندها اىل شــكوى وعندئذ 

تنظر األمم املتحدة يف مضمون هذه الشكوى وأحقيتها.
وإذ قامت سوريا يف العام 2013 بتلزيم الرشكة الروسية 
»كابيتل« بالتنقيب عن النفــط والغاز يف املنطقة املتداخلة 
بني لبنان وســوريا والتي تطال البلوكني 1 و2 يف املساحة 
الخرباء  يخ  الخالصة،  اإلقتصادية  للمنطقة  الشــاملية 
اليوم أن تبدأ هذه الرشكة عملها قريباً، وإن كان العقد ينص 
ستطالع،  عىل أنها أعطيت أربع ســنوات كمهلة قصوى ل
ة  ذا تبني لها أن  إذ مُيكن أن تُنهيه يف غضون أشــهر. فــ
نفط يف البلوك 1 )التابع للبنان بحســب إحداثياته اآلحادية 
الجانــب( يحق لها أن تبدأ بالتنقيــب. لهذا ال بد من أن يتخذ 
لبنان قرار التفاوض مع ســوريا، أو مع روســيا يف أرسع 
وقت ممكن، بدالً من التلكــؤ بحجة أنه ال يزال أمامنا املزيد 
من الوقت للترصف، وذلك ملنع حدو مثل هذا األمر وخسارة 
لبنان حقه يف نفطه يف البلوك املذكور. علامً بأن املســاحة 
املتداخلة بني البلدين تبل مساحتها 750 كلم2، وأن اتفاقية 
التلزيم بني سوريا والرشكة الروســية حفظت فيها سوريا 
حقها مــن خالل إدراجهــا يف املادة 13 منها بنــداً يتعلق 
عفاء الرشكة من املســؤولية يف حــال قامت هي بتعديل  ب
حدودها. ما يعني أن الحدود التي لُزمت لرشكة »كابيتل« مل 
تُصبح حقاً نهائياً لها بل تبقى قابلة للمراجعة، ال سيام مع 
وجود نزاع حدودي بني سوريا ولبنان قد يف اىل الرتاجع 

أو التقدم يف الحدود البحرية يف حال حصول املفاوضات.
وعام إذا كان اعتامد لبنان مبدأ النــأي بالنفس هو الذي 
جعل حكومــة الرئيس نجيب ميقــا تتقاعس عن إجراء 
التفاوض مع سوريا من أجل ترسيم الحدود الشاملية معها 
يف عهد الرئيس ميشــال ســليامن يف العام 2010 عندما 
طلبت ذلك، فُتجيب األوســا نفســها بأنها ذريعة. فمبدأ 
النأي بالنفس مل يُحرتم مــن قبل بعض الجهات يف الداخل، 
كام أن بعض الــوزراء كانوا وال زالوا يزورون ســوريا بني 
الحني واآلخر، والبعض اآلخر يتجنــب زيارتها. وكان هناك 
من يقول كيف نتفاوض مع ســوريا، وهي خارج الجامعة 
العربية والخليج يقاطعها )علــامً أن بعض الدول الخليجية 
قد اســتعادت عالقتها الطبيعية مع سوريا اليوم( والحرب 
ن قضية ترسيم الحدود البحرية  األهلية مدولة من هنا، ف
مع ســوريا )ومع العدو اإلرسائييل أيضاً( شــديدة التعقيد 
وشــائكة وال ميكن حلها بهذه الســهولة، ال سيام يف ظل 
غياب الحكومة الواحــدة املوحدة القوية بدالً من العراضات 
الطائفية  تجلياتها  اللبنانية مبختلــف  حــزاب  ل املتناحرة 

واملذهبية التي نشهدها منذ عقود.

»الشيعي األعلى« : ال )PCR واالحتقان باللقاح 
ــا مــــــن املـــــفـــــطـــــرات فــــــي رمــــضــــان ــ ــس ــ ــي ــ ل

أصدر املجلس اإلســالمي الشــيعي األعىل البيان التايل: 
»بناء عىل فتاوى مراجع التقليد العظام حفظهم املوىل يفيد 
املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل ان اجراء فحص الكورونا او 
ما يعرف بالـ )pcr(، واالحتقان باللقاح ال يفسدان الصوم، وال 

يعتربان من املفطرات يف شهر رمضان املبارك«.

ــا ــ ــطـ ــ الـ اســـــــمـــــــاء   الدرا 
ــار عــلــى مــنــصــة الــلــقــاح ــخـ فـــي الـ

أعلنــت »الرابطة اللبنانية لرعايــة الطالب يف االغرتاب« 
ببيان، أن »وفدا منها زار وزيــر الصحة العامة يف حكومة 
ترصيف األعامل حمد حســن بالوزارة بغيــة التخفيف من 
األعبــاء التي يتكبدها الطالب يف االغــرتاب، نتيجة الزامهم 

الحجر الصحي يف الفنادق«.
وطالبت الرابطة بـ«إدراج أسامء الطالب الذين سيسافرون 
لاللتحــاق بالجامعات عىل منصة اللقاح«، مشــرية إىل أن 
»حسن أبدى تفهمه وتعاطفه، وطلب منها عىل الفور الئحة 

بهؤالء الطالب إلدراجهم عىل املنصة«.

قــــــوى االمــــــــن تـــتـــابـــع الــــحــــاالت 
السجون فــي  ــا«  ــورونـ »كـ ـــ  ب املــصــابــة 

صدر عــن املديرية العامة لقوى األمن الداخيل ـ شــعبة 
العالقات العامة

البال التايل: »يف إطار متابعة الحاالت املصابة بفريوس 
كورونا يف الســجون، لغاية تاريخه: وصلت حاالت الشفاء 
يري والزمني من فريوس »كورونا« يف سجن  املخربي وال
رومية املركزي ويف نظارة قرص عدل بريوت، ويف ســجني 
988 حالة مــن أصل العدد  القارصات ونســاء بعبدا إىل 
 3888 1026 حالــة إيجابية، وذلك بعد إجراء  اإلجاميل 

فحصا مخربيا )PCR( للنزالء.
وبعد إجراء عدد من فحوصات )PCR( تم تشخيص:

2 حالة إيجابية يف سجن صور. 72

3حالة إيجابية يف سجن تبنني.  28
4  حالة إيجابية يف سجن عاليه.

 7 يف نظارات وحدة الرشطة القضائية، تم تشخيص  5
اثلت حالتان للشفاء. حاالت إيجابية، و

أما بالنسبة لنظارات وحدة رشطة بريوت، توجد حالة  6  
إيجابية«.

وصلت ظهر امــس اىل مطار 
طائرة  الــدويل،  الحريري  رفيق 
تحمــل كميــة مــن لقاحــات 
ســينوفارم ضد فريوس كورونا 
من  كهبــة  مقدمــة   19_covid
الصينية للحكومــة  الســلطات 
الجيــش  اللبنانية وملصلحــة 
اســتقبال  يف  وكان    . اللبنــا
اللقاحات،  التــي  نقلت  الطائرة، 
عىل أرض املطــار، وزير الصحة 
ترصيف  حكومــة  يف  العامــة 
الدكتور حمد حســن،  االعــامل 
الشــامية  الياس  الركن  اللــواء 
العامد  الجيــش  قائــد  ممثــال 

جوزاف عون.
الترشيفــات،  مراســم  بعــد 
حســن،  للوزير  كلمــة  كانــت 
هــذه  فيهــا:  »أهميــة  قــال 
الخطوة بتوقيتهــا املناســب، اذ 
انها الهبــة األوىل من اللقاحات 

التي تردنــا من دولة كدولــة الصني الشــعبية«، متوجها 
»بالشــكر الجزيل اىل الســفري الصيني يف لبنان عىل كل 
ما قدمه من تعاون  للشــعب اللبنا ووزارة الصحة، منذ  
املشــؤوم واالن يف  وبعد انفجار املرفأ  الجــــائحة  بداية 
رفع ســبل مواجهة هذا الوباء«، واشار اىل ان »هذا اللقاح 
الخــــاص  للقــــطاع  اثبت فاعلية عالية وآمنة، وميكن 

به«. االستثامر 
من جهته، قال السفري الصيني: »يتبادل الشعبان الصيني 
واللبنا الدعم يف مواجهة كورونا ويحاربانها عىل الرغم 
من شــحة العرض للقاحات الصينية، تقدم الصني دفعتني 
مــن اللقاحات اىل الحكومــة اللبنانيــة والجيش اللبنا 
مجموعهام 90 ألــف جرعة، األمر الــذي يعكس الصداقة 
العميقة بني حكومة الصني وشعبها وجيشها تجاه الشعب 

، ودعم الجانب  والجيش اللبنــا
الصينــي للجانــب اللبنــا يف 
مكافحــة الجائحة. ا عىل ثقة 
ســتلعب  الصينية  اللقاحات  بأن 
دورا ايجابيــا يف رفــع قــدرات 
من  الوقاية  عىل  اللبنا  الجانب 

ومكافحتها«. الجائحة 
بدوره، قــال ممثل قائد الجيش 
السلطات  »حرصت  شامية:  اللواء 
الصينية خالل الســنوات املاضية 
التعاون  ترســي عالقــات  عىل 
والصيني  اللبنا  الجيشــني  بني 
وتقوية الروابــط التاريخية التي 
سلسلة  عرب  البلدين  شعبي  تجمع 
تقديم  شــملت  اساسية  خطوات 
مختلــف اشــكال الدعــم للبنان 
وجيشه، ال سيام يف اوقات الشدة 
واألزمــات. ومن جهة اخرى ال بد 
تؤديه  الذي  بالدور  االشــادة  من 
الوحــدة الصينية يف قوات األمم 
املتحدة املوقتــة يف لبنان والجهود الحثيثــة والتضحيات 
الكبــرية التي يبذلها عنــارص الوحدة لحفظ الســالم يف 
اللبنا وفقا  جنوب لبنان بالتعــاون الوثيق مع الجيــش 
للقرار 1701 ومندرجاته بكل امانة واخالص ومهنية، هذه 
الجهــود والتضحيات هي موضع تقديــر عميق من جانب 

جميعا«. واللبنانيني  اللبنا  الجيش 

ــة ــي ــن ــصــي ــن الـــحـــكـــومـــة ال ــ ــاح »ســــيــــنــــوفــــارم« هـــبـــة مـ ــ ــق ــ ــن ل ــ ــيـــة مـ ــمـ وصــــــــول كـ
دفعتين عــلــى  جــرعــة  الـــف   9٠ تــقــديــم   : الــصــيــن  سفير   { ــال  ــع وف مـــن   : الــصــحــة  وزيـــر 

اعترب األمــني العام ل«التنظيم الشــعبي 
النائب أســامة ســعد يف حوار  النارصي« 
شاشــة  عىل   »30 »عرشين برنامــج  عرب 
أن  حكومة«،  أم  »دولــة  بعنوان:   ،»lbc» ال
»هناك اعتبارات عدة ناجمة عن أزمة النظام 
السيايس تؤدي اىل تأخري تشكيل الحكومة، 
واالداء  املحاصصــة  مشــكلة  إليها  تضاف 
داخلية  قوى  ارتباطات  السيايس، فضال عن 
بالخارج ومراهنتها عىل التســويات ونتائج 
الرصاعات، اضافة اىل تهيب قوى الســلطة 

عن اتخاذ قرارات معينة«.
ورأى أن »الحــل يكمــن بالحــل الوطني 
االنقــاذي االنتقايل الــذي يأخذنا من واقع 
مــأزوم اىل واقع ســيايس جديــد، يكون 
الشــباب عىل رأسه، لنصل اىل دولة عرصية 
ال طائفيــة، دميوقراطية عادلة تلبي طموح 
يتطلب  وذلك   . اللبنا الشعب  وآمال  الشباب 
التغيري  أجــل  القــوى من  تعديــل موازين 
الســيايس يف لبنان، كام يتطلب أن يخوض 
الجديد تجربته باالنتقال من الرشعية  الجيل 

الثورية اىل الرشعية الدستورية«.
وحمل سعد »القوى السياسية التي تداولت 
الســلطة عىل مدى ثالثني عاما، مسؤولية 
ما جرى ويجري مــن انهيارات عىل مختلف 
واالجتامعية  والسياسية  االقتصادية  الصعد 
وغريهــا«، مطالبــا اياهــا ب«االعــرتاف 
باملســؤولية وعدم تقاذفهــا يف ما بينها«، 

مؤكدا أن »الشــعب اللبنا الذي يعا من 
مأســاة طاحنة، بعيد كل البعــد عن كل ما 
يحصل من جداالت ورصاعات حول تقاســم 
الحصص بني القوى السياسية. وكل ما يريده 
الشــعب هو الحل الوطني اإلنقاذي واآلمن، 
كام يريد االستقرار واالطمئنان عىل الحا 

واملستقبل«.
وعــن امللفــات الوطنية االســرتاتيجية 
االساسية الداخلية والخارجية، اعترب سعد ان 
»الحوار هو االساس وال بد من توافق لبنا 
لبنا حولها«، واشــار اىل ان »لكل حزب او 
تيار خياراته السياسية ويتحمل مسؤوليتها. 
واننا نؤمن بتشــكيل الدولــة العرصية التي 
تلبي طموح الشــباب وليــس دولة تفرض 
بقوالب بالية، ونؤمن بالتغيري الشــامل من 

اجل استمرار لبنان«.
وعن الحياد، اعترب أن »لبنان بلد عريب عىل 
حدوده كيان غاصب ودولة عدوانية تســمى 
ارسائيــل، وان ملفات لبنان االســرتاتيجية 
متداخلة مع الواقع االقليمي والدويل، ويجب 
مراعاة وضع لبنان وقدراته وحجمه، فنظامه 
ضعيــف وهــش وال يتحمــل تحديات عىل 
مســتوى محاور تتصارع ويف حالة تجاذب 
حاد«، الفتا اىل أن »الحياد طرح يف أكرث من 
مرحلة يف 58 و67 ويف 75«، مشددا عىل ان 
حول  اللبنا  اللبنا  بالتوافق  يكمن  »الحل 

مختلف امللفات الخالفية«.

مــن مرحلة ــر  اكــ فــي  طــرح  الــحــيــاد   : سعد 
ــق الــلــبــنــانــي ـ الــلــبــنــانــي ــواف ــت ــال والـــحـــل ب

أكد عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب 
أنور جمعــة، خالل الوقفــة االحتجاجية 
التي نظمهــا أهايل بلدة رياق رفضا لعملية 
احرتام  »وجوب  البلدة،  مدافن  أبواب  رسقة 
القبــور ألن مــن ال يحرتم قبــور اآلخرين 
ال يحرتم قربه«، مشــددا عــىل أن »تاري 
املنطقــة يف العيش الواحــد بعيد عن هذه 

.» األحدا
يف  بـ«الوقاحة  حصــل  مــا  ووصــف 
قة واالعتــداء عىل املدفن وهتك حرمة  ال
ورة التشــدد يف قيام  املدافن«، مؤكدا »

وشاكرا  بدورهم«،  األمنية  والقوى  الجيش 
يع«. ال »تحركهم 

ورأى أن »هنــاك حرمــات تنتهك يف كل 
املناطق يجب التصدي لها، وسنعيل الصوت 
ونترصف حســب مســؤولياتنا، ونحن هنا 
ندعو اىل عدم استباق األمور وعدم تخويف 
النــاس، وكل املوجوديــن يف هذه املنطقة 
املنطقة  هذه  ويف  البعض،  لبعضهم  محبني 
التضامن  فاملطلــوب  عاديــة،  غري  محبة 
واملحبة، وهذا الوجود هو تأكيد عىل املحبة 

الوطن«. بقيامة  باالرساع  وأطالب 

خال وقفة احتجاجا ًعلى سرقة أبوا مدافن رياق
الناس وتخويف  األمــور  استباق  لعدم   : جمعة 

اجية فة االحت ل الو
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ــف جمع  ــل ــســخــة عـــن م ــار ن ــط ــي ــب ــم الـــقـــاضـــي ال ــل ــراف س ــصــ ــ ال
ــف انـــفـــجـــار املــرفــأ ــل ــم ــق مــتــصــلــة ب ــ ــائ ــ وتــضــمــن مــعــلــومــات ووث

صدر عن املكتب االعالمي 
لوزير الدفاع السابق يعقوب 

: الرصاف البيان اآل
»أعلن وزير الدفاع السابق 
يعقوب الــرصاف أن املحقق 
إنفجار  قضيــة  يف  العديل 
القــايض  بــريوت  مرفــأ 
طــارق البيطار كان قد حدد 
جلســة االســتامع بتاري 
نيســان   6 اليوم)امــس( 
2021 عنــد العارشة صباحا 
بناء  الرصاف  اىل  لالستامع 
لرغبته الشــخصية باالدالء 
التي  املهمــة  باملعلومــات 

ميتلكها حول القضية.
خالل  انه  الرصاف  أضاف 
القايض  ســلم  الجلســة، 
بيطار نسخة عن امللف الذي 

يحتوي ما جمعه من معلومات ووثائق متصلة مبلف االنفجار 
املأسوي الذي حصل يف مرفأ بريوت، آمال أن تساعد او تساهم 
هذه املعلومات يف اظهار الحقائق ومحاســبة املسؤولني عن 
الجرمية واملقرصين واملهملني واملتقاعســني واالفراج عن من 

هو بريء بني املوقوفني، اذا ارتأى القضاء ذلك.
وأكد الرصاف أهمية الوصول والكشــف عن الحقيقة التي 

يطالب بها اللبنانيون الذين فقدوا أبناءهم وبيوتهم وارزاقهم 

وجزءا كبريا من عاصمتهم ويكفيهم ما يعيشــونه من وضع 

اقتصادي فائق الصعوبة.

وأما عن محتوى امللف الذي سلمه للقايض، قال الرصاف انه 

تركه بني يدي القضاء مع الئحة تتضمن بعض املستندات التي 

من املمكن ان تســاعد يف اجالء الحقائق حسب رايه واضعا 

نفسه بترصف املحقق العديل ملساعدته بكل ما يطلبه«.

ــذر مــن شــبــكــات نــاشــطــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل  ــن الــعــام حـ ــ االم
تـــــرّو للحصول على جواز ســـــفر اجنبي مقابل مبالـــــ مالية طائلة

من العام يف بيان انه »يف إطار  اعلنت املديرية العامــة ل
شــخاص والشبكات الناشــطة مبجال النصب  متابعتها ل
واإلحتيــال، وتزوير جوازات الســفر األجنبية وتأشــريات 
الدخــول اىل العديد من الــدول مقابل مبالــ مالية طائلة، 
من  وبنتيجة التحقيقات التي قامت بهــا املديرية العامة ل
رشاف القضاء املختص، وأســفرت عن توقيف العديد  العام ب
من أفراد هذه الشــبكات، واىل ضبط جوازات سفر وهويات 
أجنبية مــزورة، باإلضافة اىل أختام دخــول ومغادرة عائدة 
ملعابر حدودية مختلفة مزورة ايضا، تبني أن هذه الشبكات قد 
طورت طرق اإليقاع بالضحايا وإصطيادهم من خالل الرتويج 
إلعالنات الحصول عىل جنســية ثانية وجواز ســفر أجنبي 
ورشاء إقامة أجنبيــة عىل مواقع التواصل االجتامعي مقابل 
دفع مبال مالية طائلة وإيهامهم بصحة هذه املستندات، وأنه 

ستطاعتهم السفر مبوجبها اىل الدول االجنبية«. ب
من العام  اضاف: »بناء عليه، تحذر هذه املديرية العامة ل
جميع املواطنني والرعايــا األجانب املوجودين عىل االرايض 
اللبنانية من مغبــة الوقوع يف رشك هذه الشــبكات التي 
ارس هذه النشاطات اإلحتيالية وغري القانونية من خالل 
نرش إعالنات عىل صفحات مواقــع التواصل االجتامعي أو 
غريها من الوسائل وتطلب منهم االتصال فورا من اي هاتف 
ثابت أو خلوي بواسطة ) )CALLCENTER عىل الرقم 1717 
والدائرة األمنية عىل الرقم ) 130(، أو التقدم لدى أقرب مركز 
بال عن هؤالء االشــخاص وذلك منعا لتورطهم  أمن عام ل
بأعامل غري قانونية ال ســيام أن هذه االعامل تنطوي عىل 
إدارية  جرائم جزائية تعــرض جميع مرتكبيها إلجــراءات 

ومالحقات قانونية«.

قـــــوى االمـــــن : كاميرونية ســـــرقت
5٠ الف دوالر من منزل في االشرفية

صدر عــن املديرية العامة 
لقوى األمن الداخيل شــعبة 
العالقات العامة البال التايل: 
»بتاري 17-3-2021، تعرض 
أحــد املواطنني لعملية رسقة 
50 ألف دوالر أمرييك  مبل 
محلة  يف  منزلــه  داخل  من 

األرشفية  بريوت.
عىل األثر، بارشت شــعبة 
املعلومــات يف قــوى األمن 

الداخيل إجراءاتها، وقد حامت الشــبهات حول فتاة كانت تعمل 
قة. يف منزل املدعي، وتوارت عن األنظار بعد حصول عملية ال
الشعبة  كنت  املكثفة،  والتحريات  االستقصاءات  نتيجة 

من تحديد مكان وجودها يف طرابلس.
بتاري 27-3-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، أوقفتها 

إحدى دوريات الشعبة يف املدينة املذكورة، وتدعى:
أ. ي. )مواليد عام 1988، من الجنسية الكامريونية(

4246 دوالرا أمريكيا  بتفتيشــها، ضبط بحوزتها مبل 
3 حواالت  6 ماليني ل. ل. هاتف خلوي جديد، و وأكرث من 

2000 دوالر أمرييك. مالية إىل الكامريون قيمة كل منها 
بالتحقيق معها، اعرتفت مبا نسب إليها لجهة تنفيذ عملية 
وق داخل شقة  قة، وأنها وضعت قســم من املبل امل ال
 12 700 اســتأجرتها يف محلة البوار، وأنها سلمت مبل 

دوالر إىل مواطنتيها:
ف. س. )مواليد عام 1995( مقيمة يف محلة برج حمود.

س. ك. )مواليد عام 1982( مقيمة يف محلة النبعة.
بالتاريــ ذاته، دهمت دوريات الشــعبة مكان إقامتيهام 
3120 دوالرا أمريكيا،  وأوقفتهام وضبطت بحوزتهام مبل 
21 دوالرا يف الشقة يف البوار. 461 كذلك عرثت عىل مبل 

بالتحقيــق معهام، اعرتفتا باســتالمهام املال من )ا. ي.( 
وتحويل قسم منه اىل عائلتيهام يف الكامريون.

3 حواالت مالية  كنت عنارص الشعبة من اسرتداد  وقد 
6000 دوالر، وذلك قبل إرسالها إىل الكامريون.

أعيــدت املبالــ املضبوطة اىل املدعــي، وأجري املقت 
القانــو بحق املوقوفات، وأودعن املرجــع املعني بناء عىل 

إشارة القضاء املختص«.

وهـــــا الــتــقــى وفــــــداً مـــن لــجــان
اهالي املوقوفين في السجون اللبنانية

وها م الوفد
اســتقبل رئيس حزب »التوحيد العريب« الوزير الســابق 
وئام وهــاب يف مكتبه، وفــدا من جمعيــة »لجان أهايل 
املوقوفني يف الســجون اللبنانية« ضم رئيس الجمعية دمر 
 املقداد، رائدة الصلح وهبة املوىل، وبعض أهايل املســاجني.

مطالبــه  للجمعيــة،  بيــان  بحســب  الوفــد،  وعــرض 
واقرتاحاتــه املتعلقــة مبلف العفو، وشــدد املقــداد عىل 
ورة »تعديــل املــادة 212 لتصبح الســنة الســجنية 6 
 أشــهر ملرة واحدة، وأن تشــمل أحــكام املؤبــد واإلعدام«.

وأبدى وهاب تجاوبا مع املطالب، وأجرى اتصاال بنائب رئيس 
مجلس النواب إييل الفرزيل لالستفسار عن ملف العفو العام 
قراره، »خاصة وهو موضوع إنسا بالدرجة  وسبب التلكؤ ب
األوىل يف هــذا الوقت الذي مير فيه لبنان بأبشــع الظروف 

الصحية واملعيشية«.

القضاة واملحامون...مواقف وطرائف

املحامي نا كسبار

{املعاينة امليكانيكية...نظموها وإال الغوها{

مــن الهموم االكرث ثقــالً والتي تــالزم املواطن 
اللبنا ســنوياً. هم املعاينة امليكانيكية. إنها موعد 
مع القهر السنوي. ففي دولة ال يُحرتم فيها املواطن، 
ال بل يذل امام الدوائر الرســمية من العجقة وسوء 
املعاملة واالستلشاق بشــخصه وبوقته، يفرضون 
املعاينة امليكانيكية التي ال نعلم حتى الســاعة من 
هم املستفيدون من إنشاء الرشكة املتعلقة بها، وكم 
يربحون سنوياً. وقد طرحنا السؤال سابقاً ونطرحه 

بهذا الخصوص وال تحقيق وال من يحتزنون.
ومع االخذ بعني االعتبار ما كتبه املحامي الناشط 

عيل عباس: 
، الن املعاينة غري  »امليكانيــك حالياً غري قانــو
قانونية والعقــود منتهية« وتأكيــداً عىل ما كتبه 
املحامي االستاذ وســيم غالب غانم من »ان املعاينة 
التــي ترمــي اىل املحافظة عىل ســالمة املركبات 
والنقــل والتنقل يف البلد )ما عــدا املنفعة الخاصة 
والعامة التي تجلبها( تكون مربرة حني تكون سائر 
مرافق البلد مصانة ومتطورة، مش بالعكس...املذلة 
الســنوية االكرب يف لبنان، او احــدى املذالت، هي 

املعاينة«...
نعم..املعاينة امليكانيكية  من اكرث االمور مذلة يف 

لبنان: 
السيارات، وانتظار لساعات وساعات  طوابري من 

وساعات.
وبالتايل،

 1  مــا هو الهدف من تلك املعاينة يف ظل ما نراه 
ة تسري عىل الطرقات من  يومياً من ســيارات مك

دون حسيب او رقيب.
  2 ملاذا يفــرض مبل من املال عىل معاينة يجب 
ان تكون مجانية من الدولة. وملاذا االنتظار ساعات 
وســاعات يف مراكز قليلة ومحــددة، مع بطء يف 

. املعامالت والكشف
3 هل يعلم القيمون ان الكاشفني يلزمون صاحب 
السيارة بتغيري القطع )وخصوصاً هذه االيام يف ظل 
الفقر والتعتــري( وهي بنصف عمرها. ملاذا وما هو 

. الهدف
هل يعلم القيمون ان هناك كاراجات قريبة من  4
مراكز املعاينة تبدل الدواليب من اجل اجراء املعاينة 
ومن ثم تســرتجعها. وكذلك االمر بالنســبة لبعض 
. وهل ميكن ان تشــاهد هذه املناظر  قطع الغيــار

. وتسكت عنها
هل يعلم القيمون انه اذا ذهب صاحب السيارة  5
شــخصياً، ســوف ينتظر الســاعات ويقف ضمن 
الطوابري طوال النهار. واذا ســلمها الحد ومع االجر 

. وبة« مثالً الذي يتقاضاه، قد يعيدها »م
هل يعلــم القيمون ان اهم مــكان تنتقل فيه  6
كورونا هــو يف املعاينة حيث يصعد اىل الســيارة 
عدة اشخاص، وهؤالء االشــخاص يصعدون طوال 
النهار يف السيارات االخرى. وقد ينقلون العدوى اىل 
. وبأي حق يحق للدولة الكرمية تعريض  املواطنني

. املواطنني بهذا الخصوص
هل يعلم القيمون ان عرشات االالف ال يدفعون  7
يبة امليكانيك بســبب املعاينة امليكانيكية وهل 

يبة الدولة بسبب ذلك يعلمون كم تخ 
ايها املســؤولون...اكتب واكتــب وال من يجيب...

وال حياة ملن تنادي. فشــوا خلقي مرة واحدة حتى 
اذكركم بالخري يف عمل جيد قمتم به. اوقفوا املعاينة 
امليكانيكية، وإال نظموها بشــكل الئق، وخذوا بعني 

االعتبار ما أبديناه من مالحظات.

{ اذا مات من اول طلقة {

يروي املحامي الدكتور ميشــال عيد طرفة مفادها ان 
ضابطا كان يرشح للجنود كيفية اســتقبال رئيس دولة 

فقال لهم:
عندما يفتح باب الطائرة وينــزل الرئيس تطلقون 21 

طلقة.
فقاطعه احدهم قائال:

واذا مات من اول طلقة.
شو عمرك

ويقــول املحامي الكبــري ادوار ســلوان ان القايض 
واملحافظ الســابق املحامي جورج ساروفيم كان قاضياً 
منفرداً عندما ح احد املدعى عليهم. فســأله القايض 

ساروفيم:
 شو اسمك

فأجابه: اسمي انا
فقال ساروفيم: نعم اسمك انت.

فأجابه: فالن.
فسأله ساروفيم: شو اسم والدك

فأجابه: اسم والدي انا
فقال ساروفيم: نعم اسم والدك انت.

فأجابه: فالن.
فسأله ساروفيم: كم عمرك

فأجابه: عمري انا.
ب عــىل القوس بيده  فز القايض ســاروفيم و ف

قائال:
ال والله عمري انا.

فنظر اليه املدعى عليه وتأمله قائال له:
يعني بعطيك تقريبا 35-36 سنة.

{ مصالحة مع ايزنهاور {

ويضيف االستاذ سلوان قائال انه يف اواخر الخمسينات 
كان كلام ح االســطول االمرييك يبدأ احد املواطنني 
باخذ التواقيع عىل عريضة ضد امريكا فتدعي عليه النيابة 
العامة بجرم االخالل باالمن ويح بصفة مدعى عليه 

امام القايض اميل ابو سمرا الذي سأله مرة مامزحاً:
 يا فالن هل يف مجال نصالحك مع الرئيس ايزنهاور 

فأجابه املدعى عليه:
ة الرئيس.  صعبة بالوقت الحا ح

وزير الزراعة يحّذر عبر »الديار«:ارتفاع سعر الدوالر يهّدد القطاع واملزارعين في لبنان!
يارا حرب 

فرضت األزمة االقتصادية 
منذ  لبنــان  يعيشــها  التي 
أكرب  توجهــاً   2019 عــام 
بدافع  وذلك  الزراعــة،  نحو 
أســايس يرتبــط باألمــن 
مع  مهدداً  بات  الذي  الغذايئ 
املحلية،  العملة  قيمة  انهيار 
وتراجع القدرة الرشائية لدى 
املواطنــني، وارتفــاع كلفة 
االســترياد، ما ســاهم يف 
املزروعة  املســاحات  اتساع 

بشكل الفت.
فكان الفتاً  توسع مساحة 
البقاع  الزراعية يف  األرايض 
بني عامي 2020 و2021 نحو 
السفوح الجبلية يف السلسة 
الغربية،  والسلسة  الرشقية 
بعدمــا كانــت تقترص عىل 

وسط سهل البقاع، األمر الذي أكده وزير الزراعة يف حكومة 
، الفتاً يف حديث مع »الديار«  ترصيف األعامل عبــاس مرت
إىل أن العام املايض شــهد استصالح 6 آالف دونم من األرايض 
يف مختلــف املناطق اللبنانية، وأن هذا العدد ســريتفع العام 

الحايل، وذلك انطالقاً من معيارين:
 األول الحاجة امللحة للبنانيني الذين ميتلكون أراض للتوجه 
نحو الزراعــة، إن مل يكن بهدف االســتثامر فبهدف االكتفاء 
الثــا يتعلق مبواكبة وزارة الزراعة لهذا التوســع   . الذا
عرب العمل مع منظامت دولية الســتقدام أموال دعم ملساعدة 

الراغبني باستصالح أراض زراعية.
ولفــت مرتــ إىل أن وزارة الزراعة، مــع اإلقبال عىل 
استصالح األرايض الزراعية، سهلت املعامالت يف هذا الشأن، 
عطاء رخصة  إذ ســمحت للبلديات، تحت إرشاف من الوزارة، ب
ات. كام واشار  إىل تأثري  الستصالح األرايض تحت الـ3 دو
ارتفاع ســعر الدوالر يف السوق املوازية عىل املزارع، وبالتايل 
عىل القطاع الزراعي بشكل عام، فاملواد األولية ارتفع سعرها، 
ما رفع كلفة اإلنتاج الزراعي، األمر الذي يدفع إىل دعم التوريد 
يك يســتطيع املزارع الحصول عىل الدوالر الجديد الذي يؤمن 
اســتمراريته. ومن هنــا، تعمل الوزارة عىل تحســني نوعية 
اإلنتاج املحيل وتطوير املزارع، بالتزامن مع التواصل من خالل 
اللجنــة االقتصادية بالوزارة مع الدول التي حظرت اســترياد 
بعــض املنتجات الزراعية من لبنان بســبب عــدم مطابقتها 

معايري االسترياد.
اوات  ويشري تقرير نرشه »كارنيغي« إىل أن كلفة إنتاج الخ
يف عام 2020 ارتفعت بنســبة نحو 40 يف املائة منذ 2019، 
بينام ازدادت تكاليف االســتثامرات الجديــدة، كأنظمة الري 
ورية للخيم الزراعية، بنســبة 80 يف املائة  أو املعــدات ال
بســبب انهيار قيمة اللرية اللبنانية، محذراً من انهيار اإلنتاج 
يف موســم 2021 مع استمرار انهيار اللرية الذي قد يؤدي إىل 
زيادة التكاليف التشــغيلية بنســبة 175 يف املائة، وتكاليف 
اوات حتى 350 يف  االســتثامرات الجديدة يف قطاع الخــ
املائة هذا مع احتســاب الدوالر عىل أساس 8 آالف لرية، يف 
حني أنه تجاوز الـــ10 آالف. ويدعم مرصف لبنان بعض املواد 
األولية املســتوردة املستخدمة يف اإلنتاج الزراعي عىل أساس 
ســعر رصف 3900 لرية، إال أن املزارعني يشكون من تأخر فتح 

االعتامدات ألشهر، فضالً عن محدودية املواد املدعومة.
وينوه مرتــ عرب »الديــار« إىل أن وزارة الزراعة قدمت 
مرشوع قانون إلنشــاء صنــدوق للمــزارع أحالته إىل لجنة 
الزراعة النيابيــة، مضيفاً أن هذا القانــون، يف حال إقراره، 
سيحمي القطاع الزراعي وكل املزارعني، يف حال حصول كوار 

طبيعية أو كساد باملواسم. 
باإلضافــة إىل هذه املشــكالت التي طرأت عــىل القطاع 
الزراعي مع انهيار قيمــة العملة الوطنية، يعا هذا القطاع 
من مشكالت متجذرة تعد معوقات أساسية أمام تقدمه، منها 
«، حســب تعبري املهندس الزراعي حنا مخايل الذي  »الفو

يشري يف حديث مع »الديار« 
إىل غيــاب التنظيم من قبل 
الجهــات املعنية، ال ســيام 
وزارة الزراعــة، فيام يتعلق 
بنوع املنتجــات املزروعة أو 
التي يجــب زراعتها حتى ال 
أنواع  عــىل  اإلنتاج  يقترص 
نهاية  يف  تكســد  معينــة 
املطــاف، فضالً عــن غياب 
الزراعات  ربط هــذه  خطط 
الداخلية  الترصيف  بأسواق 
والخارجيــة، مذكــراً بعدم 
االنتهاء من مســح األرايض 
الزراعية حتى اليوم الذي يعد 
هذا  لتنظيم  أساسية  خطوة 

القطاع.
يلفت  اإلطــار،  هذا  ويف 
وزيــر الزراعــة إىل أن آخر 
األرايض  مبسح  تتعلق  أرقام 
الزراعية تعود إىل عام 2010، 
وأن استكامل املسح يحتاج إىل إمكانيات كبرية تسعى الوزارة 
إىل الحصول عىل التمويل الالزم لها من منظامت دولية، الفتاً 
إىل أن الوزارة تعمل حالياً، بعدما حصلت عىل التمويل، عىل ما 
يسمى سجل املزارع، وهو مرشوع يساعد يف تحديد املساحات 
املزروعة وأنواع املزروعات وعدد املزارعني، وكذلك يشمل الرثوة 

الحيوانية أي جميع القطاع الزراعي.
وال يشكل اإلقبال عىل القطاع الزراعي يف لبنان حتى اللحظة 
خطوة مبرشة ببلد منتج زراعياً، كام يقول مخايل، ال سيام أن 
اإلقبال الذي ارتفع منذ عام 2019 بســبب األزمة االقتصادية 
اتســم باملبادرات الفردية التي ال ميكن أن تشــكل بديالً عن 
الدولة، وال حتى تســتطيع تأمني االكتفــاء الذا مبفهومه 
لك عنارص االستمرار، إذ  األوســع، فمعظم هذه املبادرات ال 
ميكن أن تتوقف يف أي لحظة يتوقف فيها الدعم الذي غالباً ما 

يكون عرب جمعيات غري حكومية.
يف ســياق متصــل، يُشــار إىل أن وزارة الزراعــة نرشت 
عــوام )2020-2025(، وتطرقت  اســرتاتيجيتها الوطنية ل
فيها للمــرة األوىل إىل موضوع األمن الغذايئ، ال ســيام أن 
أســعار املواد الغذائية ارتفعت من نهاية عام 2019 إىل نهاية 
عام 2020 بنسبة تجاوزت الـ367 يف املائة، وهي اليوم أعىل 
بكثري يف ظل اســتمرار تدهور قيمة اللرية، ما انعكس تراجعاً 
كبرياً يف قدرة املواطنني الرشائية الذين بات العدد األكرب منهم 

وري فقط حتى من املواد الغذائية. يشرتي ما هو 

ــا الــتــقــنــي فـــي كــــروم الــشــراقــي ــي ــس ــازت ال ــتـ ــة اجـ ــادي ــع قـــوة م
قوة  اجتــازت 

معادية  عسكرية 

 20 مــن  مؤلفة 

الســياج  عنرصا، 

محلة  يف  التقني 

الرشاقي،  كــروم 

خــراج بلدة ميس 

الجبل، الفاصل بني 

اللبنانية  األرايض 

لفلســطينية  ا و

وتقوم  املحتلــة، 

األثناء،  يف هــذه 

بعمليــة مســح 

وتفقــد للمنطقة 

املتنازع عليها، من 

دون خــرق الخط 

األزرق.
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

اســتقبل وزير الصحة العامة يف حكومة ترصيف االعامل 
الدكتور حمد حسن يف مكتبه بالوزارة، النائب محمد الحجار، 

وتم البحث يف األوضاع الصحية يف منطقة اقليم الخروب.
ونوه الحجار يف ترصيح عىل االثــر، بـ«الجهد املميز الذي 
يقوم به الوزير حسن يف مواجهة كورونا حيث أثبت ديناميكية 
عالية وقدرة مميزة عىل اإلحاطة بالتفاصيل، األمر الذي طبع 

عمل وزارة الصحة العامة يف هذا الظرف العصيب«.
نى عىل وزير الصحة »يف هذه املرحلة التي  وأشار اىل أنه 
يتم فيها العمل عىل إنشاء مستوصفات جديدة يف اإلقليم، زيادة 
املساعدات املقدمة للمنطقة وال سيام ما يتعلق باألجهزة املولدة 
ورية ملواجهة كورونا«.  وكسيجني 10 ليرت واملستلزمات ال ل
وأبدى ارتياحه ملا لقيه من »تجاوب لدى الوزير حســن لناحية 
دعم املراكز الصحية وال ســيام مستشــفى سبلني الحكومي، 

الوحيد يف إقليم الخروب الذي يتصدى ألزمة كورونا«.

ــار  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــة عـــــــــــر مــــــــع الـ ــ ــ ــح ــ ــ ــص ــ ــ وزيــــــــــــــر ال
ــم الــــــخــــــرو ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــــحــــــاجــــــات الــــصــــحــــيــــة إلقـ

ار ن وال د ح ح

هموم كثرية تثقلها وعمل اكرث تنجــزه او يف طور انجازه 
يف مرحلة تكاد تكــون االدق او االخطر من تاري لبنان. هي 
لجنة املال واملوازنة النيابية التي يشــهد القا والدا واهل 
االختصاص عىل مدى انتاجيتهــا وفاعليتها يف اعداد واخراج 
مشــاريع واقرتاحات القوانني يف الشــقني املايل واملوازنتي 
ومعالجة االشــكاليات والعقد التي تعرتض مســارهام، من 
املطب الترشيعي، اىل موائد االقــرار الربملانية، ولعل فرعيتها 
لتوحيــد االرقام وتق الحقائق شــكلت نقطة مضيئة يف 
تاري عمل هــذه اللجنة ويف اطار الــدور الربملا الرقايب، 
السيام عىل املوازنات و الحسابات املالية كام الخطط املطروحة 
مــن الحكومة او املصــارف ومدى انســجام الطروحات مع 
الدستور والقوانني واملعايري املالية واالقتصادية املتعارف عليها 
يف الشأنني املايل واالقتصادي، خدمة للبنانيني واملودعني لئال 

ن اقرتافات اهل السلطة. يقعوا ضحية ويدفعوا 
وال تقترص االنتاجية عىل اللجنة فحسب، بل يواكبها رئيسها 
النائب ابراهيم كنعان الذي يتابع يف املوازاة كل ما من شــأنه 
ان يدفع عملها قدما، وهو بعدما ارســل كتبا اىل كل من حاكم 
مرصف لبنان رياض ســالمه ورئيس جمعية املصارف سليم 
، وبعد  صفــري، ورئيس لجنة الرقابة عىل املصــارف مايا دبا
ارســه اللجنة عىل املســؤولني يف القطاع،   الضغط الذي 
يخضع مضمون كتبه هذه راهنا، بحسب املعلومات، اىل نقا 
بني »املركزي« واملصارف، وقد اثــار رئيس لجنة املال موضوع 
الكابيتال كونرتول بشكل علمي وعادل، بحيث اخذ يف االعتبار 
ويل  وضع املودعني ومالحظات صنــدوق النقد الدويل، اي 

االســتثناءات التي تطالب بها اللجنة لــرتد يف القانون الذي 
ســتعكف اللجنة عىل مناقشته بدءا من يوم االربعاء املقبل او 
ويل الدوالر الطالبي واملستلزمات  ما اعتمدت من اجل تأمني 
الطبية باالضافة اىل ســقف السحوبات داخليا وان يأخذ بعني 
االعتبار الودائع بالدوالر وفق ســوق الرصف الحقيقي للدوالر 

وليس وفق سعر املنصة اي 3950 او السعر الرسمي 1515.
ة  وتلقى كنعان بحســب املعلومات اتصاالت عدة مستف
عن بعض جوانب املوضوع، وكان واضحا يف اجاباته والرشح 
نتهم اىل مصري ودائعهم  لجهة ضامن حقوق املودعــني وط
وان يتم العمل مع املرصف املركزي لتأمني التمويل من الحواالت 
الخارجية املطلوب اســرتجاعها او من مصادر اخرى يف هذا 

املجال.

يف ظل قضاء األزمــة االقتصادية عىل 
مختلف القطاعات، اسُتثني القطاع العقاري 
رغم الصعوبات التي يواجهها، حيث وضُعه 
أفضل من غريه، إذ تنشط الحركة العقارية 
منذ أشهر نتيجة اعتبار العديد من املودعني 
استثامر  أن  املصارف  اموالهم يف  املحتجزة 

»الدوالر« يف العقارات الخالص الوحيد. 
السياق، علمت من مصادر مطلعة  ويف 
عــىل حركة قطــاع البناء والعقــارات أن 
مســتثمرين خليجيني يضعون عينهم عىل 
مبئات  فيه  عقــارات  رشاء  ويبغون  لبنان 
مليــارات الدوالرات، لكــن يعملون برتيث 
بعض  ت  و الحكومة،  تشكيل  وينتظرون 
عمليات البيع من دون تسليط الضوء عليها. 

ط فعالً السوق العقارية  فهل تنشَّ
رئيس جمعية منشــئي وتجــار األبنية  

ت  إييل صوما قال: »صحيح أن نســبة كبرية من البيوعات 
هذه السنة. لكن، يشهد تسجيل العقارات التي تم رشاؤها من 
عرش سنوات أو أقل تهافتاً كبرياً، ألن أسعار الرسوم العقارية 
تحتسب عىل سعر رصف 1500 لرية لبنانية للدوالر الواحد، ما 
يعني أن كل أرقام التسجيالت ال توازي أرقام الرشاء الحديثة«، 
مؤكــداً أن »يف اإلجامل الســوق العقارية إىل تحســن منذ 
بداية السنة ألن اللرية تفقد قيمتها وأموال املودعني بالدوالر 
محتجزة يف املصارف ال ميكن سحبها إال باللرية. يف املقابل، 

ما من سيولة يف السوق والعديد من تجار البناء يوافقون عىل 

البيوعات بشيكات مرصفية لتسديد ديونهم للمصارف، أي أن 

القطاع العقاري ال يزال منتعشاً والطلب يرتفع، بالتايل تكون 

االستفادة متبادلة«. 

مكانيــة والدة قريبة  وختــم صوما »األجــواء تبــرش ب

للحكومــة، األمر الذي يزيد الطلب عــىل رشاء العقارات قبل 

التشكيل ألنه يؤدي إىل استقرار عىل مختلف الصعد، بالتايل 

ارتفاع يف أسعار العقارات«. 

املودعين لحقوق  ضمانة  ــونــتــرول«  ك »الكابيتال   : كنعان 

حركة العقارات تنشــــــط... وعين خليجيــــــة على لبنان 
صوما : التهافت على التســــــجيل ال يترجم نســــــب املبيعات

ود امن حقو ا ع ل نعان ن

رأى عضــو نقابة اصحــاب محطات 
أن »ما تشهده  الربكس  املحروقات جورج 
االســواق اللبنانية من توقــف عدد من 
املحطات عن تسليم مادة البنزين وتقنني 
يف التوزيع عند محطات اخرى، ســببه 
وين هذه املحطات من قبل الرشكات  عدم 
املوردة لها وليس احتــكارا أو ارادة بعدم 

التسليم ألي سبب كان«. 
ولفت يف بيان إىل أن »الســبب الرئيس 
لبنان  يكمن يف عدم تســديد مــرصف 
التي  االمرييك  بالدوالر  االعتامدات  قيمة 
ن املحروقات  ثل  وافق عليها سابقا و
ن بواخر  املســتوردة، ومنها ما ميثــل 
أفرغت حمولتها يف املستودعات وبيعت يف 
السوق املحلية بناء عىل املوافقة املسبقة 
املركزي، ومل تحول دوالراتها  من املرصف 
اىل املورد االســايس يف الخارج، رغم ان 
قيمتها بالــدوالر وباللرية اللبنانية، وفقا 
لنسبة الدعم، قد سددتها الرشكة املستوردة 
ملرصف لبنان. وعليه يرفض املورد االجنبي 

تفري البواخر املحملة باملحروقات الجديدة 
املوجودة يف املياه اللبنانية قبل اســتالم 

ن البضائع السابقة«. 
وأضــاف »هذا الوضــع ادى طبعا اىل 
تقنني الرشكة املستوردة يف توزيع البنزين 
املخزون  املحطات بســبب نقــص  عىل 
لديها واىل شح يف هذه املادة، ونتج عنه 
البنزين، ال  انقطاع بعض املحطات مــن 
سيام محطات االطراف يف الجنوب وعكار 
والبقاع وحتى يف بريوت. وما زاد الطني 
بلة، ان هذا الوضع تزامن مع فرصة االعياد 
واالقفال العام اربعة ايام مل تســتلم فيها 
وان هناك  املحطات محروقات، خصوصا 
تقنينا يف التوزيع يف ايام العمل العادية 
منذ اســابيع عدة. لكن نطم املواطنني 
إىل ان ال انقطاع يف الســوق من ماد 
الوضع سيحل  واملازوت، الن هذا  البنزين 
ومحطات اخــرى تابعة لرشكات حصلت 
ت  عىل اعتامداتها بدأت توزع، كام ان منش
تســلمت  وطرابلس  الزهرا  يف  النفط 

كميات كافية من املازوت«.
نى الربكس عىل الجميع »وخصوصا  و
املواطنــني عدم الحاق الظلــم باصحاب 
يتحملون  ينفكــون  ال  الذيــن  املحطات 
االزمة.  بدايــة  منذ  الفادحة  الخســائر 
فعمولتهم املحــددة من قبل وزارة الطاقة 
1 دوالرا  ثــل 26 واملياه والتــي كانت 
امرييك عىل كل صفيحة بنزين اصبحت 
0 سنتني يف الوقت الذي ارتفعت  اقل من 2
فيه كلفتهم التشغيلية ومصاريفهم عرشة 
اضعاف«، الفتا اىل انهــم »يعانون ايضا 
عدم تســليمهم حاجاتهم من املحروقات 
من الرشكات املــوردة، فلــو كان لديهم 
لباعوه، ومــن واجبهم كاصحاب  بنزين 
مؤسسات تجارية ملادة حيوية ان يقوموا 
بادارة مخزونهم لتأمني هذه املواد لزبائنهم 
باســتمرار يف الفرتة املمتدة بني عمليتي 
اســتالم بضائع مــن الرشكــة املوردة. 
االزمة  من  يعانــون  املحطات  فأصحاب 

وليسوا سببها«.

البركس يوضح ســــــبب توقف املحطات عن تســــــليم البنزين

وجه رئيس نقابة اتحــاد القصابني وتجار املوا معروف 
، باســم النقابة، كتابا اىل كل مــن وزير الزراعة يف  بكدا
حكومة ترصيف االعامل الدكتور عباس مرت واملدير العام 
لوزارة االقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر. وأشــار يف ترصيح 
اىل الوزير مرت بعد اجتامعه مع مستوردي املوا الحية 
املنتســبني للنقابة بتاري 1 نيسان، مستغربا توجيهه »انذارا 

شديد اللهجة لجميع املستوردين مبخالفة القانون«.
وقال: »معايل الوزير، نحن نعلم وانتم تعلمون ان هناك تجارا 
مخالفني، ومنهم تجار جدد دخلوا عىل املهنة حديثا وأخذوا اذنا 
باالسترياد، ومن ثم اخذوا الدعم املايل. النقابة ليست مسؤولة 
عنهم وانتم السلطة املســؤولة، ويك ال تشمل الجميع نتمنى 
عليكم وضع النقا عىل الحروف وتسمية املخالفني باالسامء 
ومن ثم اخذ االجــراءات الالزمة بحقهم وحــق من اعطاهم 
االذن باالســترياد يك يعلم الرأي العام من هو الصالح ومن هو 

املخالف«.
وســأل: »أال يكفي يا معايل الوزير احتجاز اموال اللبنانيني 
باملصارف ومن ضمنهم اموال املستوردين بعد ان أتحفنا حاكم 

املرصف املركزي بهندســاته املالية التي أدت اىل انهيار الوضع 
االقتصادي وقد اصبــح ينطبق علينا املثل القائل ير القتيل 

وال ير القاتل«.
وقال: »االمور ال تحل بهــذه الطريقة، لذلك يجب وضع اليد 
عىل املشكلة من اجل معالجتها. ونحن نعلم ان هناك مستوردين 
مل تصلهم حقوقهم ونذكر بعضهم عىل سبيل املثال ال الحرص، 
خليفة اليفســتوك 3 بواخر، راسم تريدني كومبا باخرتان، 
املوا  بردو تريدين كومبــا باخرة، والفهــد لتجارة 

.» وفاروق الع واحمد املرصي وغريهم ال
وتابع: »ان ترصيحكم شمل الجميع وصور للرأي العام ان هذا 

القطاع والعاملني يف هذا املجال بأنهم قطاع طرق«.
وختم: »معايل الوزير كن منطقيا بعيدا عن القاء التهم جزافا، 
واعط الحق الصحابه وبعدها سم االمور باسامئها بعد دراسة 
ملفات املستوردين املوجودة يف وزارة الزراعة ووزارة االقتصاد 
ومراجعة مرصف لبنان يك نعلم من أخذ حقوقه من الدعم ومن 
نعه  مل يأخذ، وليعلم الجميع والرأي العام من هو املخالف يك 

وزارتكم من أخذ االذن باالسترياد واحالته للقضاء املختص.

نقابــــــة اتحاد القصابين : لتســــــمية املســــــتوردين املخالفين 
بحقهــــــم  الازمــــــة  االجــــــراءات  اخــــــذ  ثــــــم  ومــــــن 

املستهلك  حامية  مصلحة  مفتشــو  سطر 
عنارص  مبؤازرة  جنوبــا  االقتصاد  وزارة  يف 
ي ضبط بحق محيل  من أمن الدولــة، مح
ســوبرماركت يف مدينة صيــدا، االول لعدم 
وضعه االســعار عىل السلع والثا لتخزينه 
للبيع،  بضاعــة مدعومة وعــدم عرضهــا 
والزموا صاحــب املحل الثا عرض البضاعة 
وبيعها باالسعار املدعومة املعتمدة من وزارة 

االقتصاد.
وكان مفتشو املصلحة وعنارص من مديرية 
امن الدولة جالوا يف محال بيع املواد الغذائية 
والســوبرماركت يف مدينــة صيــدا لضبط 

املخالفات. 
وأعلنت وزارة االقتصاد والتجارة، يف بيان، انه »بناء إلشارة 
املدعي العام االســتئنايف يف البقاع القايض منيف بركات تم 
اقفال محطة حمود املوســوي يف بلدة النبي الشيت بالشمع 
األحمر من قبل القوى األمنية وتســطري مح بحث وتحر 
بحقه، وكذلــك تنظيم مح ضبط بحــق املخالف من قبل 
مراقبي وزارة االقتصــاد وذلك القدامه عــىل التعدي عليهم 

ومنعهم من اداء وظيفتهم«.

كام قامت مصلحة االقتصاد والتجارة يف الجنوب )حامية 

املســتهلك( بجولة عىل محالت بيع املواد الغذائية، ومحطات 

املحروقات يف بلدة انصاريــة  قضاء صيدا، مبؤازرة دورية 

من مكتب أمن الدولــة يف الزهرا ورشطة البلدية، للتحقق 

من اســعار البضائع والســلع، وللتأكد من توفــر البضائع 

املدعومة وعدم تخزينها باالضافة اىل املحروقات.

املناطــــــق فــــــي  جــــــوالت  بعــــــد  ضبــــــط...  محاضــــــر 

اجتامعاً  املاليــة  وزارة  عقدت 
افرتاضياً عــرب تطبيق زوم جمع 
ممثلــني عــن وزارة املالية وعن 
التدقيق  مرصف لبنان وعن رشكة 
 Alvarez & Marsal الجنــايئ 
إضافــة إىل مفــوض الحكومة 
تم  وقد  املركــزي،  املــرصف  لدى 
التزام  التاكيد عىل  خالل االجتامع 
لبنان  مرصف  يف  املركزي  املجلس 
القيام  وعــىل  التدقيق  بعمليــة 
من  بــدءا  خطوات  مبجموعــة 
يوم الجمعــة املقبل وحتى نهاية 
املستندات  بتامني  تتعلق  الشــهر 
 A&M واملعلومات املطلوبة لرشكة

ية املرصفية . ومن ابرز ما  الســيام بعد إقرار قانون رفع ال
تم االتفاق عليه :

ة محدثة  1 يزود املرصف املركــزي مفوض الحكومة قا
للمعلومــات يف مــدة أقصاها نهــار الجمعــة الواقع يف 
2021/04/9 ويُحدد املســتندات التي يتطلب تحضريها وقت 

أطول من نهاية شهر نيسان الحايل.
2 يبارش املرصف املركزي بتجميع املستندات املطلوبة ل 
تكون متاحة ملفوض الحكومة عىل أن يتم تسليمها إىل رشكة 

A&M عند إعادة تفعيل العقد معها.

وقد تم التوافق عىل استمرار التواصل من اجل اعادة تفعيل 

ملف التدقيق الجنايئ وتقييم التطور الحاصل تباعاً.

واســتقبل وزير املال يف حكومة ترصيــف االعامل نائبة 

ت  مم املتحدة يف لبنان نجاة رشــدي و املنســق الخاص ل

مناقشة الوضع االقتصادي واملايل يف البالد. وشددت رشدي 

عىل وقــوف األمم املتحــدة إىل جانب لبنــان لعبور األزمة 

السياسية واالقتصادية التي مير بها.

املــــــال وزارة  فــــــي  ــي«  ــ ــ ــراضـ ــ ــ ــتـ ــ ــ »افـ ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الجنائي  الــتــدقــيــق  بعملية  لــبــنــان  مــصــرف  الـــتـــزام  ــد  أكـ

د ا ر تقب ن و م

»رشاء جزء من سندات الـ«يوروبوند« 
بعد تد أسعارها« اقرتاح طرحه الوزير 
الســابق كميل أبو سليامن كمخرج من 
بــني مخارج عديــدة مطلوبة للنهوض 
املايل من  الوضــع  وإنقاذ  باالقتصــاد 

االنهيار املتسارع... فهل من محاذير
االقتصادية  األبحــا  دائــرة  رئيس 
نسيب  الدكتور  بيبلوس  بنك  يف  واملالية 
عرب  واعترب  االقــرتاح  هــذا  أيد  غربيل 
قد  الدولة  تكــون  »بذلك  أن  »املركزية«، 
عالنها  صححت الخطأ الــذي اقرتفته ب
التعرث عن ســداد ديونها، وذلك يف حال 
عمدت إىل إعادة رشاء السندات بـ60 يف 
املئة من قيمتها... علامً أن التفاوض بني 
قبل  مل يحصل  السندات  وحاميل  الدولة 
إعالن التعرث كــام تقت األصول التي 
تفرض التفاوض بني الجانبني أقله ستة 

أشهر قبل ذلك«.
ولفت إىل م أكرث من ســنة عىل 
إعالن التعرث، ومع ذلك مل تبارش الدولة 
حتــى اليــوم املفاوضات مــع حاميل 
أكانوا مؤسسات  الـ«يوروبوند«  سندات 

محلية أم خارجية.
وتابع: أمــا إذا أرادت اليوم التفاوض 
معهم للتوصل إىل اتفاق عىل السعر، فال 
يجوز أن تشرتي السندات بسعر 15 سنتاً 
 دوالر، هذا أمر غري مقبول البتة... بل 
يجب رشاؤها بـ60 يف املئة من قيمتها، 
ألن ذلك يصب يف مصلحــة املودع، أما 
إذا اشرتت عىل أساس 15 يف املئة منها 

فذلك ال يصب يف مصلحته إطالقاً...
لكنه خلُص إىل القول »يف كل األحوال 
ء من  لن تقــوم الحكومة حاليــاً ب
هذا القبيــل، أي أنها لن تفاوض حاميل 

الـ«يوروبونــد«، ولن تعرض  ســندات 
ذلك  عازياً  ســعر«،  بأي  السندات  رشاء 
إىل أن »قرارات أبسط بكثري من تلك، مل 
تُقدم عىل تنفيذها كمثل »ترشيد الدعم« 
و«ضبط  الحدود«  عرب  التهريب  و«وقف 
األسعار«... وســتقذف كل هذه امللفات 

إىل الحكومة املقبلة«.  
ورة  وليس بعيداً، شدد غربيل عىل »
امل يف خطة إصالحية شاملة كاملة 
املالية  االختــالالت يف  إصالح  تتضمن 
العام،  القطاع  هيكلــة  وإعادة  العامة، 
واملعي  النقــدي  الوضع  ومعالجــة 
واالجتامعــي واملــرصيف، والعودة إىل 
طاولــة املفاوضات مع صنــدوق النقد 
وييل  الدويل بهدف الوصول إىل اتفاق 
إصالحي... إنه الطريــق الوحيد إلعادة 

ض األموال يف لبنان«.

يّــــــــد شـــــــــــراء الــــــــدولــــــــة جـــــــــزءاً ــل يــــــــ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ غـ
قــيــمــتــهــا ــن  ــ م  ٠ ــاً  ــرطـ ــتـ ــشـ ومـ ــا...  ــ ــه ــ ــدات ــ ــن ســ ــن  ــ م

اب  أكدت اتحادات ونقابات قطــاع النقل الربي تنفيذ اإل
والتظاهــر غداً اعتباراً من السادســة صباحاً وحتى العارشة 
قبل الظهر. وبعد اجتامع عقدته امس برئاســة بسام طليس 
راً  وحضور رؤســاء االتحادات والنقابــات، عقد طليس مؤ
صحافياً أعلن فيه خارطة طريق التحرك ليوم األربعاء اعتباراً 

من السادسة صباحاً وحتى العارشة قبل الظهر.
: »بدايًة نرحب بالجميع ونؤكد أن اتحادات  وتال البيان اآل
ابها وفقاً  ونقابات قطاع النقل الــربي يف لبنان تنفذ غداً إ

للربنامج التايل:
بريوت: تجمع سيارات  شــاحنات  صهاريج  فانات  
9 تنطلق مسرية  اوتوبيسات  مســتديرة الدورة. الساعة 00
سيارة عىل خط: الدورة  الكرنتينا  الصيفي  بلدية بريوت 
 برج املر  شــارع الحمرا  أبو طالب والعــودة اىل وزارة 

الداخلية والبلديات.
تجمع ســيارات مكاتب التاكيس: أمام وزارة الطاقة واملياه 

9 تنطلق مسرية سيارة ومن ثم الساعة 00
6 صباحاً: وتنطلق  تجمع عىل مثلث الكفاءات الســاعة 00
مســرية عىل أتوسرتاد الســيد هادي نرص الله  املرشفية  

ساحة الغبريي  مستديرة السفارة الكويتية.
 6 تجمع تاكيس املطــار  مثلث الكوكودي الســاعة 00
9 تنطلق جميع املسريات باتجاه الكوال  صباحاً. الســاعة 00

حيث تجمع السيارات والفانات.
وتنطلق مسرية جامعة عىل خط: الكوال  املزرعة  تقاطع 
األونيســكو  تلفزيون لبنان  الصنائــع  وزارة الداخلية 

والبلديات.
اما البقاع: مدخل الهرمل وســاحة شــتورا عند السادسة 

صباحا ويف الشامل تنطلق من مستديرة العبدة  عكار
ويف الجنوب تنطلق املسريات من مدخل صيدا الشاميل.

ومن مســتديرة البص وكفرمان اما جبل لبنان فســتنطلق 
املســريات من مســتديرية عاليه وعند العارشة صباحا تعلن 
االتحادات والنقابات املواقف للخطوات املقبلة اقام مقر ووزارة 

الداخلية والبلديات.

اب { { نقابة السائقني ترفض اال

وعقد االتحاد العام لنقابات السائقني وعامل النقل صباحاً 
اجتامعه الدوري برئاسة مروان فياض، وبحث يف أمور قطاع 

النقل الربي واملشاكل التي يعانيها يف الظروف الراهنة. 
وأوضح فياض أن »البحث تنــاول الوضع االقتصادي العام 
ر فيه البالد، ال ســيام الفلتان الحاصل يف سعر رصف  الذي 
الدوالر االمرييك الذي هو من أهم اسباب املشاكل التي يعانيها 

السائقون العموميون وسط غياب كيل للمسؤولني«. 
ولفت، بحسب بيان لالتحاد، إىل أن »النقل العام الذي يؤمنه 
القطاع الخاص من مسؤولية الدولة التي عليها وضع سياسة 
للنقل تأخذ يف االعتبار دور القطاع الخاص والنقل املشــرتك 
التابع لها، بهدف وضع حد لرشيعة الغاب التي تســيطر عىل 
هذا القطاع، كام أن اسعار املشتقات النفطية باتت مكلفة جدا 
قياســا مع اجور النقل التي يتقاضاها السائقون، خصوصا 
يف ظل التدابري املتخذة بشــأن جائحة كورونا«، مشــرياً إىل 
إن »عملية دفع التعويضات للســائقني مل تنجز، ما يستدعي 

االرساع يف انجاز هذا امللف«.
اب يف قطاع النقل الربي  وسأل  فياض »ضد من أعلن اال
يوم غد االربعاء، وخصوصا أن ليس هناك من حكومة التخاذ 
«، معلناً رفضه  القرارات املناســبة ملعالجة مطالب القطــاع
اب والتظاهر نظرا إىل الظروف الراهنة«،  »املشاركة يف اال
ورة تأليف حكومة وطنية قادرة عىل معالجات كل  مؤكدا »

ر فيها البالد«. االزمات التي 
واعتــرب أن »الزيادات املتكررة يف أســعار املحروقات، من 
شأنها أن تحمل السائقني أعباء إضافية«، مطالباً بـ »تخصيص 
صفيحة ونصف صفيحة بنزين للسيارة العمومية السياحية 
وثال صفائح للفانات واالوتوبيســات والشــاحنات بسعر 
25000 لرية لبنانية للصفيحة الواحدة، ما يدفع السائقني اىل 

خفض اجور النقل واالنتقال«.

ــي اإلضــــــرا  ــ ـــادات الـــنـــقـــل الــــبــــّري مـــاضـــيـــة ف ــ ــح ــ اتـ
والــــــتــــــظــــــاهــــــر... وتــــعــــلــــن جــــــــــدول الــــتــــحــــّر



عــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــات
األربعاء 7  نيسان 2021

ــــــــــــة ــــــــــرة األوكرانيـــ ــ ــــــــــقا الطائـــ ــ ــــــــــة إســـ ــ ولين بقضيـــ ــــــــــ ــ ــــــــــام 1٠ مســـ ــ ــــــــــران : اتهـــ ــ إيـــ
عباس  غالم  اإليرا  العسكري  املدعي  اتهم 
بعد  منصبه  مغادرته  مع  بالتزامن  امس،  تريك، 
طائرة  سقا  ب مسؤولني   10 واليته،  مدة  انتهاء 
ركاب أوكرانية العام املايض والذي أسفر عن مقتل 

176 شخًصا.
يأ هذا اإلعالن يف الوقت الذي تبدأ فيه طهران 
االتفاق  بشأن  الغرب  مع  مبارشة  غري  مفاوضات 

النووي مع القوى العاملية.
وقد واجهت إيران انتقادات دولية شديدة الشهر 
بسقو  الخاص  النهايئ  التقرير  لنرشها  املايض 

رحلة رشكة الطريان األوكرانية رقم »يب إس 752» 
لكنه خال من  باللوم عىل خطأ برشي،  ألقى  الذي 

. أسامء املسؤولني عن الحاد
وباملثل، تجنب املدعي العسكري يف طهران ذكر 
أسامء املسؤولني عن الحادثة عندما أعلن عن لوائح 
نارص  خلفه  إىل  مهامه  تسليم  أثناء  اليوم  االتهام 
الرسمية  شبه  الطلبة  أنباء  وكالة  ونقلت  رساج، 

ووكالة ميزان التابعة للقضاء ترصيحاته.
ونقلت »ميزان« عن تريك قوله دون الخوض يف 
تفاصيل »صدرت الئحة االتهام يف قضية الطائرة 

ودقيق وصدرت  تحقيق جاد  إجراء  وتم  األوكرانية 
لوائح اتهام لـ 10 أشخاص مخطئني«.

 2020 الثا  كانون  يف  اإلنكار  من  أيام   3 بعد 
لالعرتاف  إيران  اضطرت  املتزايدة،  األدلة  رغم 
الثوري عن طريق الخطأ الطائرة  سقا الحرس  ب

األوكرانية بصاروخني أرض جو.
وألقت السلطات، يف التقارير األولية عن كارثة 
الجوي  الدفاع  مشغل  عىل  باللوم  املايض،  العام 
الذي قالت إنه أخطأ يف تقدير الطائرة بوين 737-

800 بأنها صارو كروز أمرييك.

ــــــازي ـــ ـــ ـــ ــــــزور بنغ ـــ ـــ ـــ ـــــــــة وي ـــ ـــ ـــــــــدى الحكوم ـــ ـــ ــــــر يتح ـــ ـــ ـــ حفت

ــــــــــل ــــــــــوق الني ــــــــــة وســــــــــودانية ف ــــــــــات مصري مقات

عقد اللواء الليبي املتقاعد خليفة حفرت لقاء 
مع كافة الضبا والقادة العسكريني لقواته، 
مبن فيهم رئيس أركانه عبد الرزاق الناظوري، 
يف تحد جديد لحكومة الوحدة الوطنية التي 

بارشت تويل سلطاتها عىل عموم البالد.
وأعلن اإلعالم الحريب التابع لحفرت أن هذا 
الذي عقد يف ضواحي مدينة بنغازي  اللقاء 
املُسلحة  »القوات  شعار  تحت  البالد  رشق 
ليبيا  عن  للدفاع  واملتني  األول  الدفاعي  الخط 

والليبيني«.
عقب  نوعه  من  األول  اللقاء  هذا  ويعترب 
قوات  مع  النار  إطالق  وقف  اتفاق  توقيع 

حكومة الوفاق الوطني السابقة يف جنيف.
وشارك يف االجتامع عبد الله الاليف نائب 
رئيس املجلس الرئايس، وبحضور الفريق أول 

ركن محمد الحداد قائد أركان الجيش الليبي.
والاليف  املنفي  خاطب  االجتامع،  وخالل 
الليبي،  الجيش  ألركان  قائدا  بصفته  الحداد 
مام يعني أن املجلس الرئايس ال يعرتف بحفرت 

قائًدا للجيش.
ن حفرت يسعى من خالل  ووفق مراقبني، ف
من  الخروج  رفضه  لتأكيد  األخرية  تحركاته 
السلطة وإيصال رسالة إىل املجلس الرئايس 
ال  وأنه  مدربة  قوات  يقودون  وأبناؤه  بأنه 

ميكن استبعادهم من قيادة الجيش املوحد.
من  كنوع  العسكرية  املناورات  تأ  كام 
محاولة  أي  من  برقة  لقبائل  والتحذير  الردع 
وذلك  حفرت،  مليشيات  سلطة  عىل  للتمرد 
بسلطة  اعرتافها  القبائل  هذه  أكدت  أن  بعد 

الحكومة الجديدة يف طرابلس.

نرش املتحد باســم الجيش املرصي فيديو 
عىل صفحــة القوات املســلحة املرصية يف 
»فيسبوك«، يظهر بعض جوانب مناورات »نسور 

النيل  2« بني القوات املرصية والسودانية.
وظهر خالل الفيديو الــذي نرشته القوات 
املرصية، تحليق مقاتالت »مي  29« املرصية، 
ومقاتالت و FTC-2000 السودانية فوق نهر 

النيل.

وتعد هذه هي املــرة الثانية التي تظهر فيها 
مقاتالت »ميــ  29« املرصية، حيث ظهرت 
خالل مناورات »نســور النيل  1« بني القوات 

الجوية املرصية ونظريتها السودانية.
وكانت القوات املســلحة املرصية قد أعلنت 
اختتام فاعليــات تدريب »نســور النيل  2» 
، عىل أرض  بني الجيشني املرصي والســودا

السودان.

قال وزيرا خارجية مرص والسودان، الثالثاء، 
أن جولة املفاوضات التــي يجريها البلدان مع 
إثيوبيا يف كنشاسا، بشــأن سد النهضة، مل 

تحقق أي نتائج، واتهام إثيوبيا بـ »التعنت«.
املرصي ســامح  الخارجية  وزيــر  واعترب 
شكري، أن رفض إثيوبيا الستئناف املفاوضات 

»أمر مؤسف ويعكس تعنتها«.
وأعلنت الخارجية املرصية أن إثيوبيا رفضت 
املقرتح الــذي قدمه الســودان وأيدته مرص، 
بتشــكيل رباعية دولية للتوســط بني الدول 
، محذرة من أن هذا املوقف ســيؤدي إىل  الثال
تعقيد أزمة ســد النهضة وزيادة االحتقان يف 

املنطقة.
وأضــاف شــكري يف ترصيحاتــه: »رغم 
محاوالت تقريب وجهات النظر، وتطور املوقف 
إطار  بتغيري  املطالبة  الســودا من  املرصي 
ورة وجود رباعية تي وتضع  املفاوضات ب
حلوال للقضايا العالقة، بدال من وســاطة، إىل 
إيالء املسؤولية لرئاسة االتحاد  تيسري ثم إىل 
اإلفريقي، ليلجأ ملا لديــه من عنارص لحلحلة 
األمــور، إال أن الرفــض اإلثيويب لــكل هذه 
الطروحــات جعل األمر واضحــا بعدم وجود 

إرادة«.
ا هي محاولة لعدم اســتئناف  وتابــع: »إ

املفاوضات، وهو ما طُرح عىل الجانب اإلثيويب 
من كل من مرص والسودان.. طُرح عليه أن نعود 
للمفاوضات وفقا للوالية التي تم اعتامدها عىل 
مستوى رؤساء الدول والحكومات يف اجتامع 
مكتب االتحاد اإلفريقي، وهو ما رفضه الجانب 

اإلثيويب أيضا«.
واســتطرد قائال: »رفضــت إثيوبيا أن تتم 
املفاوضات للتوصل التفاق قانو ملزم، وفقا 
للوالية املمنوحة من قبل رؤساء دول وحكومات 
االتحاد اإلفريقي، وهذا يدل كوضوح الشمس، 
عىل عدم وجود رغبة الســتئناف املفاوضات 

والتوصل إىل اتفاق«.
واعترب وزيــر الخارجية املــرصي، أن »كل 
األقاويل التي يدعيها الجانب اإلثيويب، ال دليل 

عليها يف إطار املواقف التي يتخذها«.
من جانبهــا، اتهمــت وزيــرة الخارجية 
السودانية مريم الصادق املهدي، إثيوبيا بالتعنت، 
الدميقراطية باعتبارهــا  وطالبت الكونغــو 
الرئيــس الحايل لالتحــاد اإلفريقي، بالتحرك 
لتقريــب وجهات النظر يف مفاوضات ســد 

النهضة.
وبدوره، قال وزير الري السودا لـ«سكاي 
نيوز عربية«، إن إثيوبيــا »أبدت تعنتا واضحا 

دون مربرات يف مفاوضات كينشاسا«.

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــا نتائ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــات ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــد محادث ــ ــ ــ ــ ــ ــ بع
ــــــــــت ــــــــــا بالتعن ــــــــــان إثيوبي  مصــــــــــر والســــــــــودان يتهم

عقوبات أميركية
على الصناعات الدفاعية التركية

الصناعات  إدارة  عىل  عقوبات  املتحدة  الواليات  فرضت 
العالقات  خلفية  عىل  املسؤولني  من  وعدد  الرتكية  الدفاعية 

بقطاع الدفاع الرويس.
موقع تابع لوزارة الخزانة األمريكية، أكد امس أن العقوبات 
الدفاعية  الصناعات  هيئة  تستهدف  تركيا  عىل  املفروضة 
أعلنت فرض عقوبات  دمري، كام  إسامعيل  ورئيسها  الرتكية 
الصناعات  هيئة  برئيس  عالقة  لهم  آخرين  أتراك  ثالثة  عىل 

الدفاعية الرتكية.
الخزانة  لوزارة  تابع  موقع  قال  املايض،  العام  أواخر  ويف 
إدارة  عىل  عقوبات  املتحدة فرضت  »الواليات  إن  األمريكية، 
الصناعات الدفاعية الرتكية ورئيسها وثالثة موظفني عقاباً 

ألنقرة عىل رشائها منظومة دفاع جوي روسية«.
فرضت  »واشنطن  أن  ذكرت  األمريكية  الخزانة  وزارة 
ورئيسها  الرتكية  الدفاعية  الصناعات  إدارة  عىل  عقوبات 
دارة  ب مرتبطني  آخرين  أفراد  ثالثة  وعىل  دمري،  إسامعيل 

الصناعات الدفاعية الرتكية«.
بومبيو،  مايك  األمرييك  الخارجية  وزير  أعلن  جهته،  من 
تركيا لرشائها  يف  الدفاعية  الصناعة  عىل  عن عقوبات 

400 الروسية. منظومة اس
كل  حظر  تشمل  األمريكية  »العقوبات  إن  بومبيو  وقال 
املشرتيات  لوكالة  املمنوحة  والتصاريح  التصدير  تراخيص 
أن  لرتكيا  أوضحت  »واشنطن  أن  مضيفاً  الرتكية«،  الدفاعية 
400 سيعرض أمن التكنولوجيا العسكرية  رشاء منظومة إس

األمريكية وأفرادها للخطر«.

العراق: احبا مخطط
ارهابي في كركو

أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف العراق، 
امس، عن إحبا مخطط »إرهايب« الغتيال منتسبني يف الحشد 

الشعبي واألجهزة األمنية مبحافظة كركوك بشامل العراق.
املراجع  توجيهات  عىل  »بناء  صحفي:  بيان  يف  وذكرت 
وكالة  مفارز  كنت  اإلرهابية،  العنارص  مبتابعة  العليا 
من  الداخلية  وزارة  يف  االتحادية  والتحقيقات  االستخبارات 
إرهاب(   4( املادة  أحكام  وفق  اثنني  إرهابيني  عىل  القبض 

النتامئهام لعصابات داعش اإلرهابية«.
التحقيقات  خالل  من  اعرتفا  »اإلرهابيني  أن  وأضافت، 
العام  اإلجرامية  العصابات  لتلك  بانتامئهام  معهام  األولية 

املايض عن طريق قيادي يف داعش اإلرهايب«.
منتسبي  بعض  كلفا مبراقبة  »اإلرهابيني  أن  إىل  وأشارت، 
الحشد الشعبي واألجهزة األمنية لغرض اغتيالهم وتصفيتهم، 
مدينة  داخل  األحدا  الشباب  وتجنيد  بكسب  اعرتفا  كام 

كركوك«.

السعودية رئيسة للمجلس االستشاري
 ملركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرها

رئاسة  تجديد  اإلرهاب  ملكافحة  املتحدة  األمم  مركز  أعلن 
الدائم  السعودية  ملندوب  أعوام،  لثالثة  االستشاري  املجلس 

لدى  األمم املتحدة، السفري عبد الله بن يحيى املعلمي.
املركز  »قرار  إن  اإلطار،  الله املعلمي يف هذا  هذا وقال عبد 
يجسد الثقة بالسعودية والدور الرئيس الذي تلعبه  اململكة يف 

دعم مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب«.
للمملكة  الكبري  االهتامم  يبني  »ذلك  أن  إىل  املعلمي  وأشار 

 العربية السعودية والتزامها املستمر مبكافحة اإلرهاب«. 

السودان : ارتفاع عدد ضحايا أحدا الجنينة

امس،  السودانية،  دارفور  غرب  والية  أطباء  لجنة  أعلنت 
ارتفاع عدد ضحايا أعامل العنف القبلية التي شهدتها املدينة.

ووفقا للجنة الطبية، فقد ارتفع عدد ضحايا األحدا التي 
تشهدها عاصمة غرب دارفور حتى اآلن إىل 54 قتيال و132 

. جريح منذ بداية األحدا
ووقعت االشتباكات وفقا لشهود عيان، إثر قيام مجموعة 
أرس  دفع  مام  قبيلة املساليت،  من  شخصني  بقتل  قبلية 
الضحايا للقيام بأعامل قتل وحرق باملدينة بحجة عدم تسليم 
األمن  مجلس  دفع  الذي  األمر  املسؤولة،  للجهات  الجناة 

والدفاع إىل إعالن حالة الطوار بالوالية.
وقال وزير الدفاع السودا يس محمد إبراهيم أن املجلس 
تفويضا  الوالية، وأعطي  الطوار يف  إعالن حالة  أمن عىل 
للقوات النظامية باتخاذ كافة ما يلزم لوقف النزاعات القبلية.
توقيع  منذ  املضطربة  املنطقة  يف  األحد  هي  والواقعة 
املايض، وانسحاب قوات حفظ  العام  أواخر  اتفاق سالم يف 

مم املتحدة »يوناميد«. السالم التابعة ل

بيت الحقوق »الوطني الفلسطيني«: االنتخابات وسيلة لت

أن  الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس  أكد 
الحقــوق  لتثبيــت  وســيلة  االنتخابــات 
ويف  للترصف،  القابلــة  غري  الفلســطينية 
الدولــة  القــدس عاصمــة  أن  مقدمتهــا 

الفلسطينية.
املجلس الوطني ويف بيانه شــدد عىل حق 
الشعب الفلســطيني يف األرض املحتلة عام 
1967 يف اختيــار ممثليــه دميوقراطياً وال 

سيام يف مدينة القدس.
أنه مــن غري املقبــول الحديث عن  ورأى 
انتخابــات ال تكون القــدس محورها، فيام 

لتطهــري عرقي وبالذات يف  املدينة  تتعرض 
حي الشي جراح وبلدة سلوان.

كذلك شدد البيان عىل أن أي بديل للتصويت 
يف القــدس يعني اإلقرار بســيادة االحتالل 

اإلرسائييل عليها.
هــذه الترصيحــات تــأ بعدمــا أعلن 
غزة منذر  يف  فتــح  باســم  حركة  الناطق 
الحايك امليادين، بــأن الحركة ما زالت تحاور 
القيادي االســري مروان الربغــو من أجل 
ة فتحاوية  الوصــول إىل االنتخابــات بقا

موحدة. 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 

فلســطيني وإصابة زوجته برصاص جيش 

نباال شامل  بلدة بري  االحتالل اإلرسائييل يف 

غريب القدس.

وزارة الصحــة قالت إن الزوج فارق الحياة 

بعد نقله وإنــه بحالة حرجة جداً إىل مجمع 

فلسطني الطبي برام الله، مشريًة إىل أن حالة 

زوجته التي أصيبت يف الظهر مستقرة.

والشهيد هو أسامة منصور )42 عاماً( من 

قرية بدو، أصيب بعيار ناري يف رأسه أطلقها 

جنود االحتالل، فيام كان يقود سيارته وإىل 

جانبه زوجته التي أصيبت بجراح حرجة.

وزعــم جيش االحتــالل أن منصور حاول 

تنفيذ عملية دهس جنود عند حاجز عسكري 

نصبه الجنود.

ن منصور  وحسب ادعاء الجيش اإلرسائييل، ف

توقف عند الحاجز العسكري وتحد مع الجنود، 

.» عة وبشكل مفاج »ثم قاد سيارته ب

امس،  اإلرسائييل،  االحتالل  قوات  اعتقلت 
مدينة  يف  »فتح«  حركة  إقليم  مكتب  مدير 
فندق  ومدير  زنيد،  أبو  عادل  املحتلة  القدس 
أبو  الشي جراح سامي  االمبسادور يف حي 
فعالية  منع  عقب  آخرين،  واستدعت  دية، 

حول االنتخابات.
وأفادت الهيئة أن قوات االحتالل اعتقلتهام 
عقب منع عقد لقاء تشاوري حول االنتخابات، 
نظمته مؤسسات املجتمع املد يف القدس، 
حق  لنا  يكفل  الدويل  »القانون  عنوان:  تحت 

االقرتاع«.
طوقاً  فرضت  القوات  تلك  أن  إىل  وأشارت 

إىل  الدخول  ومنعت  املكان،  محيط  يف  أمنياً 
الفندق.

وسلمت قوات االحتالل املرشحني عن حركة 
نارص  األسري  نادي  مدير  القدس  يف  »فتح« 
قوس، ود.غادة أبو ربيع، باإلضافة إىل مدير 
املقدسات يف إقليم »فتح« عوض السالمية، 
ملراجعة  بالغات  الرشق،  عاهد  واملقديس 

مخابراتها يف مركز تحقيق »املسكوبية«.
وقالت الهيئة ان اللجنة التنظيمية لحركة 
فتح يف سجن النقبة حلت نفسها بالتنسيق 
مع باقي الفصائل باملعتقل رداً عىل مامرسات 

مدير السجن العنجهية تجاه األرسى.

استشهاد مواطن وإصابة زوجت برصا االحتال

ـــــــــدس ـــ ـــــــــي الق ـــ ـــــــــح« ف ـــ ـــــــــب »فت ـــ ـــــــــر مكت ـــ ـــــــــال مدي ـــ اعتق

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة اإلماراتيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة النوويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة براكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ محطـ
ــاري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــغيل التجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدأ التشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تبـ

أعلن ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة 
الشــي  اإلمارات،  دولة  يف 
محمد بن زايد آل نهيان، امس، 
ألوىل  التجاري  التشغيل  بدء 
للطاقة  »براكــة«  محطات 

النووية السلمية.
وقال الشــي محمــد بن 
زايد يف تغريــدة عىل تويرت: 
»بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا 
يف الوقــت الذي نحتفي فيه 
تبدأ  اليوم  الخمسني..  بالعام 

النووية السلمية  للطاقة  براكة  أوىل محطات 
التشغيل التجاري«.

وتابــع: »إنجاز عــريب تاريخــي، نثمن 
يقــودون  الذيــن  الوطــن  شــباب  دور 

مستقبل اإلمارات يف القطاعات الحيوية«.
املايض، أعلنت مؤسســة  ديســمرب  ويف 
اإلمــارات للطاقة النووية عــن نجاح رشكة 
نواة للطاقة التابعة لها واملسؤولة عن تشغيل 
النووية  للطاقــة  براكة  وصيانة محطــات 
ثل بوصول  السلمية، يف تحقيق إنجاز جديد 
مفاعل املحطة األوىل يف براكة إىل 100 يف 
هد  املائة من طاقتــه اإلنتاجية يف خطوة 

للتشغيل التجاري يف بداية العام 2021.

ويعني هذا اإلنجــاز أن املحطة األوىل يف 

، مام يجعلها أكرب  براكة تنتج 1400 ميغاوا

مصدر منفرد إلنتــاج الطاقة الكهربائية يف 

دولة اإلمارات.

وأصبحت محطات براكة أكرب مصدر لكهرباء 

الحمل األســايس الصديقــة للبيئة يف دولة 

اإلمارات، والقادرة عــىل توفري إمدادات ثابتة 

وموثوقة ومســتدامة من الطاقة عىل مدار 

يع  الساعة، حيث يســهم هذا اإلنجاز يف ت

عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة 

ودعم جهود الدولــة يف تنويع محفظتها من 

مصادر الطاقة خالل املرحلــة االنتقالية إىل 

مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
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‚U×Ý« rO¼«dÐ« ÂuŠd*« ∫…bOIH	« ¡UIý«

qOzU�O*« f½UD� ÂuŠd*« WKzUŽ

rO¼«dÐ« WLF½ ÂuŠd*« WKzUŽ

‚U×Ý« œöO� ÂuŠd*« WKzUŽ

‚U×Ý« ·“uł ÂuŠd*« WKzUŽ

t²KzUŽË ‚U×Ý« dO³	√

‚U×Ý« ”UO	« ÂuŠd*«

t²KzUŽË ‚U×Ý« dOLÝ

Âu?Šd*« WK�—« “Ë— W?�u?Šd*« WKzU?Ž ∫ …b?O?IH?	«  UI?O?I?ý

vÝu� œ«uł

ULN²KzUŽË UMŠ ”UO	« WłË“ v{—

ULN²KzUŽË ‰u�� ‰UL� WłË“ vF�—

ULN²KzUŽË d¼U{ dOLÝ WłË“ U²¹—

¨vÝu?� ¨rO¼«dÐ« ¨q?}zU?�?O?� ¨‚U?×?Ý« ∫ özU?Ž Âu?L?ŽË

¨Êu??F??L???ý ¨wŽ«d	« ¨—U??B½ ¨d?¼U??{ ¨‰u??�??� ¨V?¹œ ¨UMŠ

s� b¹e?0 rJO	« Êu??FM¹ d??−??N*«Ë s?Þu	« w� r¼ƒU??³??�½«Ë

W�uŠd*« WO	UG	« rNðbOI� Êe(«

‚U×Ý« rO¼«dÐ« qOzU�O� ‰«u½

s� μ t?O?� l�«u	« 5MŁô« Âu¹ v	U?Fð t²?L?Š— v	« WKI?²M*«

ÆWOM¹b	« UNðU³ł«Ë WLL²� ≤∞≤± ÊU�O½

¡UI³	« ‰uÞ U¼bFÐ s� rJ	Ë WŠ«d	« UN�HM	

…c�?²*«  «¡«d?łô« l� UO?ýU9Ë W�?OMJ	« rO	UF?²Ð U½U1«

UM�—UAOÝ s� q� dJA½Ë sL¦½ lO?L'« W�öÝ vKŽ UþUHŠË

d³Ž Í“UF²	« WKzUF	« q³?I²ð ¨—uC(« ‰bÐ t	eM� s� …öB	«

∫nðUN	«

∑πØ≥±μ∑∂≤ ∫dO³	√ ≠∞≥Ø≤π≥∞∞¥ ∫dOLÝ

UUUU����UUUUšššš    ««««————UUUUFFFFýýýý««««    …………ddddAAAAMMMM				««««    ÁÁÁÁcccc¼¼¼¼    ————UUUU³³³³²²²²ŽŽŽŽ««««    ¡¡¡¡UUUUłłłłdddd				««««

 UÐuIF�« ÷—UFð UOÝË— ÆÆÆ—U/UO� »öI½«

d¦�√ U¹U×{ l�u²ð …b×²*« 3_«Ë

fK:« vKŽ  UÐu?I?Ž ÷d?� U?N?²{—U?F?� f�« U?O?ÝË— XMKŽ√

s� d¦?�√ q³� W³�?²M*« W�uJ(UÐ ÕUÞ√ Íc	« —U/UO?� w� ÍdJ�F	«

U2 d?¦�√ U¹U?×?{ ◊u?IÝ …b?×?²*« 3_« XF�uð 5?Š w� ¨s¹dN?ý

Æ»dDC*« ÍuOÝü« bK³	« «c¼ w� ¨WO�uI(« d¹—UI²	« t²IŁË

WO?ł—U)« rÝUÐ Àb×²?� sŽ WOÝËd	« f�U�d?²½≈ W	U�Ë XKI½Ë

Â«b?�?²??Ý« p	– w� U0 jG?C	«Ë  «b?¹b?N?²	« u?×½ —U??�*«ò t	u?�

u¼Ë t	 q³I²�� ô WO	U(« ©—U/U?O�® U�—uÐ  UDKÝ b{  UÐuIF	«

u×½ 5O?�—u³	« l�b²?Ýò ÁcN�  U?ÝUOÝ Ê√ lÐUðË åW¹U?GK	 dODš

w½UD¹d?³	« W?O?ł—U?)« d¹“Ë ÊU?�Ë Æå‚UDM	« W?F?Ý«Ë W?OK¼√ »d?Š

…b¹bł  UÐuIŽ ÷d� ¨Í—U'« dNA	« lKD� ¨sKŽ√ b� »«— pOMO�Ëœ

w²	« —U/UO� w� W¹dJ�F	« W�ÝR?LK	 W¹—U−²	« `	UB*« ·bN²�ð

Æw{U*« ◊U³ý lKD� W³�²M*« W�uJ(UÐ XŠUÞ√

WO?FLI	« WKL?(«ò vKŽ «œ—  ¡Uł …uD)« Ác¼ Ê√ pOMO?�Ëœ b�√Ë

s¹b¹R*« s¹d¼UE²?*« vKŽ —U/UO?� gO?ł U?NMA¹ w²	« åW?OA?Šu	«

ÆWOÞ«d�u1bK	

w½UM³K	« uðuK	« ZzU²½

±∏∏π r�— —«b?�ö	 w½UM³K	« uðu?K	« V×?Ý f�« ¡U�?� Èd?ł

∫wðô« qJA	« vKŽ W−O²M	«  ¡UłË

r?�d?	« ≥∞ ‡ ≤∑ ‡ ≤¥ ‡ ≤∞ ‡ ±π ‡ ±∞ ∫W????????×Ð«d?	« ÂU????????�—ô«

≤≤ ∫w�U{ô«

WIÐUD� ÂU�—« W²Ý v	Ëô« W³ðd*« ¿

ÆW×Ð«—  UJ³ý ô ‡

w�U{ô« r�d	« l� ÂU�—« W�Lš WO½U¦	« W³ðd*« ¿

Æ‰Æ‰≥≤≤∏∏∂≤∑μ ∫WO	ULłô« …ezU'« ‡

 UJ³ý ∂ ∫W×Ð«d	«  UJ³A	« œbŽ ‡

‰Æ‰μ≥∏±¥≥∑π ∫W¹œ«d�ô« …ezU'« ‡

WIÐUD� ÂU�—« W�Lš W¦	U¦	« W³ðd*« ¿

Æ‰Æ‰±∑¥±∞∞πμ∞ ∫W³ðd*« V�Š WO	ULłô« ez«u'« WLO� ‡

WJ³ý π∏ ∫W×Ð«d	«  UJ³A	« œbŽ ‡

Æ‰Æ‰±∑∑∂μ¥∞ ∫WJ³ý qJ	 W¹œ«d�ô« …ezU'« ‡

WIÐUD� ÂU�—« WFÐ—« WFÐ«d	« W³ðd*« ¿

Æ‰Æ‰±∑¥±∞∞πμ∞ ∫W³ðd*« V�Š WO	ULłô« ez«u'« WLO� ‡

WJ³ý ¥≥≥∞ ∫W×Ð«d	«  UJ³A	« œbŽ ‡

Æ‰Æ‰¥∞≤∞∏ ∫WJ³ý qJ	 W¹œ«d�ô« …ezU'« ‡

WIÐUD� ÂU�—« WŁöŁ W��U)« W³ðd*« ¿

Æ‰Æ‰¥∂∞μ∂∏∞∞∞ ∫W³ðd*« V�Š WO	ULłô« ez«u'« WLO� ‡

WJ³ý μ∑μ∑± ∫W×Ð«d	«  UJ³A	« œbŽ ‡

Æ‰Æ‰ ∏∞∞∞ ∫WJ³ý qJ	 …ezU'« ‡

V×?�	« v	« W?L?�«d?²*«Ë v	Ëô« W?³?ðd?LK	 W?L?�«d?²*« m	U?³*« ¿

Æ‰Æ‰π∞±∑∞¥∂∏¥± ∫q³I*«

b¹“ ZzU²½

W?−??O?²M	«  ¡U?łË ±∏∏π r?�— b¹“ V×?Ý f�« ¡U?�??� Èd?ł

∫wðüU�

∞π¥±∞ ∫`Ð«d	« r�d	«

Æ‰Æ‰ ∑μ∞∞∞∞∞∞ ∫v	Ëô« …ezU'« ¿

ÊU²�—Ë ∫W×Ð«d	« ‚«—Ëô« œbŽ ‡

Æ‰Æ‰≥∑μ∞∞∞∞∞ ∫W�—Ë qJ	 W¹œ«d�ô« …ezU'« ‡

π¥±∞ ∫r�d	UÐ wN²Mð w²	« ‚«—Ëô« ¿

Æ‰Æ‰ π∞∞[∞∞∞ ∫W¹œ«d�ô« …ezU'«

¥±∞ ∫r�d	UÐ wN²Mð w²	« ‚«—Ëô« ¿

Æ‰Æ‰ π∞[∞∞∞ ∫W¹œ«d�ô« …ezU'«

±∞ ∫r�d	UÐ wN²Mð w²	« ‚«—Ëô« ¿

Æ‰Æ‰ ∏∞∞∞ ∫W¹œ«d�ô« …ezU'«

WO�u¹ ZzU²½

W−O²M	«  ¡UłË ±±±± r�— åW?O�u¹ò V×Ý f�« ¡U�� Èdł

∫wðüU�

π∞μ ∫WŁöŁ WO�u¹ ¿

∑±≥¥ ∫WFÐ—« WO�u¹ ¿

±μ≥π∏ ∫W�Lš WO�u¹ ¿

wN?�œu?????O½ w?	 Íd?????O????�Ë ·Ëd?????	ô l?L?????−¹ ŒU?M*«

Âe??²??Fð w²	« ¨ ŒUM?*« W?L??� —u??C??( r	U??F	«

w� ÊU?�O½ ≤≥ Ë ≤≤ w�u¹ U?NL?OEMð sDMý«Ë

U0 ¨©f½dH½u?� u¹bO?H	« d³Ž® w{«d?²�« qJý

5ðu?Ð d???O?1œö???� w?ÝËd	« f?Ozd	« p?	– w�

ÆmMOÐ 5ł wý wMOB	« fOzd	«Ë

Íd²O�œ ¨5K�dJ?	« rÝUÐ Àb×²*« b�√ Á—ËbÐ

…u???Žœ vIK?ð wÝËd	« f?Ozd	« Ê√ ¨·u?J�???OÐ

ÆŒUM*« WL� w� W�—UALK	 t	 w�dO�_« ÁdOE½

fOzdK	 ’U)« ÀuF³*« ÊU� ULO� ¨qLŽ …—U¹“

W¹bM?N	« W??L?�U??F	« w?� «œu?łu??� w�d??O??�_«

ÆbFÐ sŽ bIF²Ý w²	« WOšUM*« WLIK	 «œ«bF²Ý«

‰U?Bð« w� U?¦×Ð b?� Íd?O?�Ë ·Ëd�ô ÊU?�Ë

W??O?�U??Hð« c??O?H?Mð ¨w{U*« ◊U??³?ý w?� wHðU¼

ÆŒUMLK	 f¹—UÐ

Ê√ iO?Ð_« XO???³	« d???�– ¨oÐU???Ý X?�Ë w�

…œU� s� ¥∞ U?Žœ ¨Êb¹UÐ uł w�d?O�_« fOzd	«

W??O???ł—U??)« d¹“Ë vI???²	«

¨·Ëd??�ô wžd?O??Ý ¨wÝËd	«

w�d?O?�_« fOzd	« Àu?F?³?�Ë

Êuł ¨ŒUM*« ÊËRA	 ’U)«

w� …e??O??łË …d??²?H	 ¨Íd??O??�

ÆwN	œuO½

w?� ÊU??????????�d?D?	« Y?×?ÐË

‰Ëb??ł ¨W¹bMN	« W??L?�U??F	«

W	Q???�0 ’U??)« ‰U???L??Ž_«

ÆWOšUM*«  «dOG²	«

W??O??ł—U???)« d¹“Ë q�ËË

w� w?N	œu????O?½ v	≈ w?ÝËd	«

‚d???????š 5?	u???????ý ∫f?O?�u?ÐU???????O?M?O???????� W?Þd???????ý

b?¹uK?	 Ã—u????????ł t�U????????I???????²????????ŽUÐ b????????Ž«u???????I?�«

¨YO??L??Ý p?¹d¹œ w�d??O??�_« n?F??�*« ÊU??�Ë

„Òd×?²¹ sJ¹ r	 b¹uK�ò Ê≈ ‰U?� ¨WO?{U*« WF?L'«

WÞdA	« ‰U?ł— Ê√ Î«b�R� ¨åt�UF?Ýù t	u�Ë bMŽ

ÆWÒO×C	« dNþ ‚u� Êu	«e¹ ô «u½U�

Ã«d???šù W*R???�  UE( ¨ UD?IK	«  d???Nþ√Ë

÷—_« vK?Ž t????ŠdÞ r?Ł tð—U????O????Ý s?� b¹u?K�

lOD²?�?¹ ô t½≈ ‰u?I¹ u¼Ë t?IMŽ v?KŽ jG?C	«Ë

Æt²�dŠ XMJÝ v²Š ¨fHM²	«

u¼Ë …—U?*« s� W??Žu???L???−??�  UD?IK	« XM?ÒOÐË

Î«b�U� ÊU� qłd	« Ê≈ 5KzU?� WÞdA	« l� ÊuŁb×²¹

s� ¨WÞdA	« Íb¹√ 5Ð jGC	« X% u¼Ë wŽu	«

ÆrN	 WÞdA	« ‰Uł— WÐU−²Ý« ÊËœ

fO?	uÐU??O?MO???� WM¹b???� WÞd???ý fOz— b???�√

jÐU??{ Ê√ ¨f�« ¨Ëb½Ëœ«—√ U¹—«b??� W?O??�d?O??�_«

q²??IÐ rN?²?*«Ë¨5�u?ý p¹d¹œ o?ÐU?�	« WÞd??A	«

‚d?š ¨b¹uK� Ã—u?ł wI¹d?�_« w�d?O?�_« sÞ«u*«

ÆWÞdý r�� bŽ«u�

tÐ ÂU� U?� Ê≈ò ∫‰U� 5HK;« W¾?O¼ ÂU�√ Ëb½Ëœ«—√

fO	 bO�Q²	UÐ u¼Ë ¨UM³¹—bð s� Î«¡eł fO	 5�uý

5½«uI	« ‚dš 5�uý ¨UMLO?�Ë UMðUO�öš√ s� Î«¡eł

Æåb¹uKH	 t²OL*« t	UI²Ž« WI¹dÞ w� WO�öš_«

d?O¦?� w� r¼ WÞd?A	« d?�UMŽò Ê√ v	≈ —U?ý√Ë

U¼«d¹ w²?	« W?�uJ?×K	 ‰Ë_« t?łu?	« ÊU?O??Š_« s�

ÆåUMFL²−�

U??O?½«d??�Ë« ‰u??Š W???O??�d??O???�√ ‡‡ W??O??ÝË—  U?ŁœU??×??�

˝ WO�dO�√ WOÝË—  ôUBð« ˝

”Uð W	U�Ë XKI½ ¨wÝUO?�	« bOFB	« vKŽË

d¹“Ë VzU½ ·uJÐU¹— wždOÝ sŽ ÂuO	« ¡U³½ú	

Íd?& U?O??ÝË— Ê≈ t	u?� wÝËd	« W??O?ł—U?)«

…b×²*«  U¹ôu	« l� Èu²?�*« WFO�—  ôUBð«

ÆUO½«d�ËQÐ WIKF²*« dðu²	« V½«uł ÊQAÐ

XFKÞ√ ÁœöÐ Ê√ wÝËd	« ‰ËR?�*« ·U?{√Ë

w� Íd?−¹ U� qO?�UHð vKŽ w�d?O�_« V½U?'«

 U¹ôu	« Ê√ v?	≈ «d??O??A???� ¨”U??³½Ëœ W??I?DM�

W¹“«eH²Ý«  UÝ—UL0 U?²�U� UO½«d�Ë√Ë …b×²*«

Æ…—u�c*« WIDM*« w�

w½«d??�Ë_« W?O?ł—U??)« d¹“Ë ‰U?� ¨qÐU??I*UÐ

ôË bOF?B²	UÐ ÂuIð UOÝË— Ê≈ U³?O	u� Íd²1œ

Ÿ«eM	« qŠ w� wLK�	« U?NÓ−NM� UO½«d?�Ë√ ‰œU³ð

d¹“u?	« ·U???{√Ë ¨W???O????ÝU???�uK?Ðb	« ‚dD?	UÐ

U?NðœUO?Ý sŽ l�«b?²?Ý UO?½«d�Ë√ Ê√ w½«d?�Ë_«

Æp	– w� `−M²ÝË ULz«œ

bNAð uJÝu�Ë nOO� 5Ð  U�öF	« Ê√ d�c¹

r{ V³�Ð  «uMÝ ∑ u×½ cM� «bŽUB²� «dðuð

v	≈ W??O½«d?�Ë_« Âd??I	« …d¹e??ł t?³??ý U?O??ÝË—

U?N??L?ŽœË ¨W?O½u½U??� d?O?ž W??I¹dDÐ U?N??O?{«—√

ÆUO½«d�Ë√ w�dý w� 5O	UBH½ô«

Ê≈ f�« W????O?½«d????�Ë_«  UD?K�?	« X	U????�

≤¥‡	«  UŽU?�	« w� ö²� U?Nð«u� s� 5¹bMł

5O	U?B?H½ô« l�  U?N?ł«u� ‰ö?š W?O?{U*«

¨œö³	« w�d?ý w� UO?ÝËd	 5	«u*« 5×K�*«

d¹“Ë VzU½ ·uJ?ÐU¹— włd?O?Ý ‰U?� 5Š w�

ÁœöÐ sŽ 5?ÐËbM� Ê≈ wÝËd	« W??O??ł—U??)«

w�d?ý wÐuMł w� l{u?	« «u¦?×Ð U?�d?O?�√Ë

ÆUO½«d�Ë√

 UNł«u*« œb?& cM� t½√  U�uKF*«  d�–Ë

≤∂ Âu¹ 5O	U?B?H½ô«Ë W?O½«d?�Ë_«  «u?I	« 5Ð

ÆUO½«d�Ë√ U¹bMł ≤π q²Ô� w{U*« —«–¬

U??NJ�9 W??O½«d??�Ë_« ŸU?�b	« …—«“Ë  b??�√Ë

5O	UBH½ô« XLNð«Ë ¨—UM	« ‚öÞ≈ n�Ë ‚UHðUÐ

œ«b²�« vKŽ …b¹bł W¹dJ�Ž  UMOB% W�U�SÐ

W	UŠ w� UNð«u� ¡UIÐ vKŽ …œbA� ¨WN³'« jš

ÆV¼Qð

˝ 5O	UBH½ô« W¹«Ë— ˝

Ê√ Êu???O?	U???B????H½ô« sK?Ž√ ¨qÐU???I?*« w�

w� rN?	 l�«u??� nB??� w½«d??�Ë_« gO??'«

·d???F¹ U???� uK¦?2 ‰U??�Ë ¨”U???³½Ëœ rO?K�≈

 «uI	« Ê≈ W?O³?FA	« p�½U?žu	 W¹—uN?L−Ð

 «d?zUÞ s?� hK?�?????²?????²?????Ý …b?????×?????²*«  U?¹ôu�«

U?????????O????????ÝË— ‚u?????????	 W????????³?????????�«d*«  ö?????????Š—

åOC-135Bò “«dÞ s� 5ðdzUD	« ÊQÐ WO?�dO�_«

UL?N	UÝ—≈ r²O?ÝË ¨ULN?O	≈ WłU?Š „UM¼ bFð r	

U½Ëe¹—√ w� W¹u'« ÊU¦½u?� fOH¹œ …bŽU� v	≈

Æ5K³I*« s¹dNA	« w�

W¹u????'«  «u????I	« …—«“Ë ÊQ?Ð X×????{Ë√Ë

Ê«dOÞ  U³KD²� œułË ÂbF	 «dE½ò WO�dO�_«

d?OÐ«bð –U?�ð« w�  √bÐ ¨©OC-135B®‡	 ‰uÞ√

Æå`z«uK	 UI�Ë  «bF*« s� wÝUOI	« hK�²K	

X�u	« w� XKI½ W?O�dO?�_« WHO?×B	« Ê√ ô≈

w�u?I	« s�_« fK−� rÝUÐ Àb?×²?� sŽ tð«–

‰«eð ô WO	U?(« WO�dO�_« …—«œù« Ê√ w?�dO�_«

¡«u?ł_« …b¼U?F?� v	≈ …œu?F	« W	Q?�?� ”—bð

t	u� UHOC� ¨¡UHK(« l� UNA�UMðË ¨WŠu²H*«

X�u?	« w� «—«d???� c??�???²?MÝò ∫ÊQ???A	« «c???NÐ

WD?A½_UÐ o?KF???²¹ ô —«d???I?	« «c¼Ë ¨VÝU?M*«

 «b??F*UÐ W?D³ðd*«Ë U??I??³??�??� U??N?	 jD<«

ÆåW1bI	«

…œu?FK	 jD�¹ Êb¹UÐ u?ł w�d?O?�_« fOzd	«

ÁœöÐ U?N?M� Xłd?š w²	« å…b¼U??F*« Ác¼ v	≈

ÆbŠ«Ë ·dÞ s�

¨w�d?O?�_« »«uM	« fK−?� uC?Ž V�?×ÐË

 «u??I	« w� b??ŽU?I??²*« b??O??L?F	« ¨Êu?JOÐ ÊËœ

Ác¼ q¦???� Ê√ Ëb??³?¹ ¨W??O??�d???O??�_« W?¹u??'«

v	≈ …œu????F	« ÂU???�√ o?¹dD	« o?KGð  «u?D)«

Æ…b¼UF*«

bzU???� V?BM� q?G???ý Íc	« ¨ÊuJ?OÐ ‰U???�Ë

w� W¹u?'«  U�Ë√ …b?ŽU� w� Íu?'« ÕUM'«

¨pKð W?³?�«d*«  «dzUÞ jÐ«dð YO?Š ¨UJÝ«d?³½

U??�U???Ž ∂∞ U¼d??L??Ž m?K³¹  «dzU?D	« Ác¼ò Ê≈

UHOC?� ¨å«bŠ WHKJ� UNKOGAð W?OKLŽË U³¹dIð

œd??−0ò  «d?zUD	« Ác¼ Ê√ ‚U??O??�?	« «c¼ w�
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األربعاء 7  نيسان 2021

ــان جـــرمـــان... ـ ســ ــرن مــيــونــيــ  ــايـ بـ  : ــوم  ــيـ الـ
ــة فـــي مـــواجـــهـــة األثـــريـــاء ــيـ ــانـ الـــخـــبـــرة األملـ

ــم األحــــــــد املـــقـــبـــل ــ ــّظ ــ ــن ــ ــت ي ــ ــي ــ ــل ــ نــــــــادي األي
ــون ــلـ ــاتـ ــريـ ــتـ ــي الـ ــ كــــــأس قــــائــــد الـــجـــيـــش فـ

األميركية املتحدة  ــات  ــوالي ال ــى  إل دراســيــة  منح 
ــدم ــ ــ ــق ــ ــ ــن فــــــــي كـــــــــــرة ال ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــوهـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

ــرو ــع اتـــحـــاد كـــرة الــســلــة يــعــيــد اســـتـــدرا ال
ــى ــ ــة األولـ ــ ــدرج ــ ــة ال ــول ــط ــب ــر ل ــاشـ ــبـ ــقــل املـ ــن ــل ل

لة اد اللبنا لك ال عار االت

(٠-1( الوليد  بلد  على  مين  ال برشلونة  فــوز  بعد 
الليغا سيحسم  والكاسيكو  خدمنا  الح  كومان: 

ا ومان يف نها العا ا هد 

اتلون با ال بو 

ار بو الت

ومان رونالد 

األربعاء  اليوم  تســتكمل 
ربع  الدور  ذهــاب  مباريات 
دوري  ملســابقة  النهــايئ 
القدم،  كرة  يف  أوروبا  أبطال 
فيلتقي بايرن ميوني األملا 
مــع باريس ســان جرمان 
الربتغايل  وبورتو  الفرنيس، 

مع تشليس اإلنكليزي.
ورغم أنــه الوحيد تقريبا 
الذي »يتنفــس« من إيراداته 
الخاصة، إال أن بايرن بخرياته 
ما يزال قــادرا عىل مقارعة 

أكرب األندية، وأكرب مثال عىل ذلك سداســيته 
التاريخية املوسم املايض، أبرزها دوري أبطال 

أوروبا عىل حساب سان جرمان تحديداً.
عندما أنفــق املالكون القطريــون للنادي 
البارييس ســان جرمان 400 مليون يورو يف 
عــام 2017 من أجل التعاقــد يف الوقت ذاته 
مع الربازييل نيــامر يف صفقة عاملية قادماً 
من برشلونة اإلســبا )222 مليون يورو( 
واملهاجــم كيليان مبايب مــن موناكو )180 
مليوناً(، إعتقد إداريو بايــرن أنهم يأتون من 

مجرة أخرى.
التنفيذي للنادي كارل   الرئيس  حينها قال 
هاينتس رومينيغه »ليس بايرن أو ريال مدريد 
أو برشــلونة من ينفق هذا الكــم من املال«، 
مضيفــاً »وحدهام باريس )ســان جرمان( 
ومانشسرت سيتي يتجارسان عىل اعتامد مثل 
ء يؤكد أن باريس  هذه السياسة. ولكن ال 
سان جرمان سيفوز بدوري أبطال أوروبا...«.

وبالفعــل، ومن دون الكثــري من القلق، مل 
نشــاهد بايــرن يرتاجع للصفــوف الخلفية 
كروياً، بســبب عدم قدرته عىل االعتامد عىل 

إيرادات مالية للتعاقد مع أفضل الالعبني.
وتغلب باريس ســان جرمان الفرنيس عىل 
ضيفه باشاك شــهري الرتيك بخامسية بينها 
ثالثية لنجمــه الربازييل نيــامر يف املباراة 
املُســتكملة بينهــام يف الجولة السادســة 
واألخرية من مسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة 

القدم ليتصدر املجموعة الثامنة.
يف عام 2019، أنفق بايرن 80 مليون يورو 
لرشاء املدافع الفرنــيس لوكاس هرنانديز من 
، يف أغىل صفقة يف  أتلتيكو مدريد االسبا
تاري النــادي البافاري. ورغــم عدم دخوله 
«، إال أن بايرن  يف ســوق االنتقاالت »الجنو
ما زال قادرا عــىل مقارعة كبار أوروبا وأكرب 
مثال عىل ذلك تحقيقه سداسية تاريخية يف 
املوســم املايض، ابرزهــا دوري االبطال عىل 
حساب سان جرمان تحديدا. هو الوحيد الذي 
»يتنفس« من إيرادات خاصــة، ومن دون أن 
يرهق خزينته بالديون أو أن يعتمد مصريه عىل 

ممول أجنبي.
هذا االســتقرار هو »تحفة« عمل 40 عاما 
إلدارة مثالية للرئيس الســابق أويل هونيس، 
الذي بات اليوم رئيســا فخريــاً. ومن أجل أن 
ينجح، اعتمد الرئيس التاريخي عىل ســنوات 
املقدســة  املباد  الثامنينيات وعىل  حقبــة 
للرشكات األملانية الصغرية بعد الحرب العاملية 
ا عىل  الثانية: التحكم بالديون، واملحافظة دا
احتياطي مايل من أجل درء األزمات خالل أيام 
الشدة، ما سمح لبايرن ميوني بتخطي االزمة 
التي خلفها وما زال، فريوس كورونا يف أنحاء 

ار هيكلية. العامل من دون ا
وبخالف بايرن، مر سان جرمان بعام 2020 
 ،»19 صعب، بداية بســبب جائحــة »كوفيد

الصينية  للرشكة  املالية  املشاكل  بسبب  وثانياً 
التلفزيو »ميديا برو«،  للنقل  ـ االســبانية 
ما تســبب بخســائر باملاليني ألندية الدوري 

الفرنيس.
وقدرت رشكة »ديلويت« العاملية املتخصصة 
بحوايل  فرنسا  بطل  خسائر  املالية  بالخدمات 
95 مليون يورو يف املوسم االخري فقط، مقابل 
رقم أعــامل وصل إىل 540 مليونــاً ليرتاجع 
النادي البارييس مــن املركز الخامس للمرتبة 

السابعة يف الئحة أغنى االندية.
يف املقابل، يحتل بايرن املركز الثالث يف هذه 
الالئحة مع 634 مليون يورو، خلف برشلونة 
 1 (715 مليونا ولكن مع ديون تقدر بحوايل 2
مليار( وريال مدريــد )715 مليونا مع ديون 

تصل إىل 900 مليون يورو(.
مكان  ومن أجل الخروج من األزمة املالية، ب
سان جرمان االعتامد عىل القدرة املالية ملالكه. 
النادي قبلة  القطريــة، يبقى  املوارد  وبفضل 
جاذبة ما مينحه األوراق املناســبة بني يديه 
لوضعها عىل طاولة املفاوضات لتمديد عقدي 

نيامر ومبايب اللذين ينتهيان يف عام 2022.
غري أن ســان جرمان ينظر إىل آفاق أبعد، 
فمنذ وصول الرشكة القطرية املالكة يف عام 
2011 استثمر النادي يف مجال التسويق، حيث 

يريد أن يفرض نفسه كنادي الجيل الجديد.
القدم مع  لدمج كرة  يسعى ســان جرمان 
الهدف  ولهذا  )اليف ســتايل(،  الحياة«  ط  «
دخل برشاكة مع العالمــة التجارية جوردان 
من أجل تصميم بذاته الرياضية وإنشاء فريق 

»إي سبور« يف آسيا.
ويتفاخر النــادي البارييس بأنه ميلك أكرث 
من 100 مليون متابع عــىل مواقع التواصل 
اإلجتامعــي، وتحديــداً يف الربازيل والصني، 
مقابــل العدد ذاته لبايرن، بحســب ما يدعي 

االخري.
ارتفاع عدد  تزامــن  الثلج،  وعىل غرار كرة 
املتابعني يف عام 2019 مع توقيع عقد رشاكة 
« األمريكيــة العمالقة  مع رشكــة »نايــ
للتجهيزات الرياضية و«أول« )عالمة تجارية 
للنادي  من مجموعــة أكــور(، ما يســمح 
الفرنــيس بهدم الهوة مع كل من برشــلونة 

وريال وبايرن.
ويبدو أن ســان جرمان يســري عىل طريق 
أوروبيــة عبدها قبله أويل هونيس نفســه. 
فقبل 40 عاما استلهم حينها املدير الشاب مام 
يحصل يف الواليات املتحدة األمريكية من أجل 
تحويل شيئاً فشــيئاً النادي املبني عىل قاعدة 

حرفية إىل رشكة مزدهرة.
كام كان هونيس أول مــن أدرك أن إيرادات 
الحقوق التلفزيونية ميكــن أن تكون منجامً 
وبيع  التســويق  وانطلق يف مغامرة  للذهب، 
وذج  املنتجات التي تتأ عنهــا. لقد بات »
أعامل  هونيس« مثــال األندية الكبرية، مبا 

فيها االندية اململوكة من أثرياء.

االتحــاد  ارشاف  تحــت 
ينظم  للرتياتلون،  اللبنــا 
املقبل  األحد  األيليــت  نادي 
الواقــع فيــه 11 نيســان 
الجــاري كأس قائد الجيش 
يف  الثامن  السنوي  اللبنا 
الرتياتلون واملؤلف من ثال 
ألعاب متتالية وهي السباحة 
والدراجات الهوائية والركض 
يف املسبح العسكري املركزي 

يف رأس بريوت  املنارة.
وســيتبارى املشــاركون 
الجيش  قائــد  كأس  الحراز 

العامد جوزيف عــون يف الرتياتلون اعتباراً 
الساعة  ولغاية  السابعة صباحاً  الساعة  من 
العارشة صباحا ايضاً حيث تجري مســابقة 
الســباحة يف النــادي العســكري وبعدها 
مبارشة ينطلق ســباق الدراجات يليه سباق 
الركض عىل املسلك التايل: الحامم العسكري 
 عني املريســة ومن ثم العودة اىل الحامم 

العسكري لخمس دورات متتالية.
يشــارك يف املســابقة رياضيون )ذكور 
( من مختلف األندية والقوى العسكرية  وانا
ملختلف الفئات العمريــة  ويف ختامها يقام 

حفل توزيع الكؤوس والجوائز عىل الفائزين 
والفائزات. واوضح أمني عام اتحاد الرتياتلون  
ورئيس نادي األيليت الدكتور أحمد خليفة ان 
التحضريات للمسابقة تجري عىل قدم وساق 
داعياً اىل مشــاركة كثيفة يف أول استحقاق 
املهندس وسيم  برئاسة  االتحاد  تحت ارشاف 
روزنامة  باكورة  هي  واملســابقة  إسامعيل. 
للعام  للرتياتلون  اللبنا  االتحاد  نشــاطات 
الجــاري   بعــد ان انطلقت اعــامل اللجان 
الفرعية داخل االتحاد تحضريا لهذه البطوالت 

واملسابقات.

 C&M Sports « تنظــم 
Management«، بالتعــاون 
مانيا«،  »ســبورتس  مــع 
القدم  أداء يف كرة  تجــارب 
للفئــة  واالنــا  للذكــور 
العمرية بــني 17 و23 عاماً 
 - EFP Field عىل مالعــب

زوق مصبح. 
األداء  تجــارب   تشــكل 
فرصة ذهبيــة لكل املواهب 
القدم  كــرة  يف  اللبنانيــة 
للمشــاركة يف برنامــج » 
USA Connect ME«  مــن 
الحصول عــىل منح  أجــل 
جامعية يف الواليات املتحدة 

األمركية.
عىل الالعبني املشاركني ان 
يف  ملفتة  مبهارات  يتمتعوا 
اللغة  يجيدوا  وأن  القدم  كرة 

االنجليزية، عــىل ان تختار لجنة مؤلفة من 
مدربني وكشافني من فرنسا ولبنان الالعبني 

املؤهلني لنيل املنح.

ستقام تجارب األداء عىل مرحلتني: املرحلة 

األوىل يومي 19 و20 نيسان الجاري واملرحلة 

الثانية يومي 26 و27 نيسان الجاري  ابتداًء 

من الساعة الثامنة مساًء.

صدر عن االتحاد اللبنا لكرة السلة البيان 
التايل:

جانب ادارات املحطات التلفزيونية اللبنانية 
واملواقــع االلكرتونية والــرشكات املختصة 

((Live Streamingبالنقل املبارش بالصورة
تحية رياضية وبعد،

نتيجــة قرار االتحاد اللبنا لكرة الســلة 
باعــادة اســتدراج العروض للنقــل املبارش 
بالصــورة )Live Streaming( وفق املعطيات 
القانونية  ونظراً لضيق الوقت مع اســتئناف 
جي لكرة  »بطولة لبنــان اكس أكــس ال اي
الناجحة لبطولة لبنان  السلة« بعد االنطالقة 
للدرجــة األوىل للرجال، يُطلب مــن املواقع 
التلفزيونية  للمحطــات  التابعة  االلكرتونية 
او االذاعية  واملواقــع االلكرتونية والرشكات 
 Live( املختصــة بالنقــل املبارش بالصــورة
Streaming( املهتمة بنقل عرب هذه الوســيلة 
واحد 2020- املذكورة ملوســم  لبنان  لبطولة 

2021  اضافة اىل مسابقة كأس لبنان )رجال(  
للعام الجاري، االستحصال عىل دفرت الرشو 
من مقر »انطوان شويري لكرة السلة« الكائن 
يف جل الديب)قرب فندق »وايت هاوس«( حتى 

الساعة الثانية عرشة من ظهر اليوم األربعاء 

لقاء مبل قدره خمســة ماليني لرية لبنانية. 

عــىل ان يتقدم الراغب بعرضه عند الســاعة 

األربعاءمبوجب   اليــوم  بعد ظهر  الثانية من 

ظرف مختوم  يف مقر االتحاد،حيث ستجري 

عملية فض العروض مبارشة بحضور املعنيني.

مع االشــارة اىل أنه  يحق ملن ســبق له أن 

حصــل عىل دفــرت الرشو يف الســابق اال 

يســتحصل عىل دفــرت رشو جديد عىل ان 

يح رئيــس مجلس االدارة او املدير العام او 

املفوض بالتوقيع شــخصياً او ان ينتدب من 

ينوب عنــه  مبوجب تفويض موقع حســب 

االصول. 

أعــرب الهولنــدي رونالد 
الفنــي  املديــر  كومــان، 
ســعادته  عن  لربشــلونة، 
بلد  عىل  القاتــل  باالنتصار 
الجولة  ضمن   ،)0-1( الوليد 

29 من الليغا.
وقــال كومــان، خــالل 
ترصيحــات نقلتها صحيفة 
»مــاركا« اإلســبانية: »لقد 
افتقرنا إىل الكثري من األشياء 
وضغطنا  األول،  الشو  يف 
عىل الخصــم مل يكن جيًدا، 
ومنذ بداية املباراة كان هناك 

ء، ومل نسيطر عىل املباراة«. بطء بعض ال
اللعب،  بتغيري طريقة  »لذلك قمنا  وأضاف: 
، وكانت مباراة  وتحســنا يف الشــو الثا
صعبة، وكان الفريق بعيدا عن مستواه، وبلد 
الوليد قاموا بعمل دفاعي جيد، ونحن نستحق 

الفوز«.
وتابــع: »لقد أظهر الفريــق أنه قادر عىل 
 ، الفوز بالليغا، ويجب أن يكون لدينا النشــا
وقد يكون غياب النشــا اليوم بسبب فرتة 
اليوم،  الفريق مختلفا  ورأيت  الدويل،  التوقف 

لكننا قادرون عىل الفوز بالليغا«.
وعن دميبيل، علــق: »إنه العب مهم وظهر 
، وقدم  بأسلوبه، وهدفه منحنا النقا الثال
أداء جيدا هذا املوســم، فقد تحســن كثريا، 

واالنتظام هو مفتاح ما وصل إليه«.
الحياة تكون  وأردف: »هناك لحظــات يف 
فيها محظوظا، وأخرى تكون يسء الحظ، وأن 
، لقد  تكون مدربًا لربشلونة يعني أنك محظو
سعى الفريق، وميكن أن تحد أشياء يف جزء 
ا  من املبــاراة، وعقلية الفريق هي الرغبة دا

.» يف حصد النقا الثال
وواصل: »لقد حالفنا بعض الحظ يف نهاية 
املباراة، وكنت هادئا للغاية، يف الشو األول 
كنت أكرث قلًقا، ألنني رأيــت الفريق مختلفا 
الشو  ويف  الســابقة،  املباريات  عن  اما 
الثا تحســنا وصنعنا الفرص، وأظهرنا أننا 

قادرون عىل الفوز دون اللعب بشكل جيد«.
ًا،  وختم: »الكالســيكو مباراة مهمة دا
وأكرث أهمية بالنظر إىل الوضع اآلن يف الليغا، 

وهامفريقان رائعــان، وتحقيق نتيجة جيدة 
سيكون أمرا مهام لحسم اللقب«.

{ مدرب بلد الوليد: الحكم اعرتف 

يل بلمسة يد ألبا {

يف املقابل، أكد ســريجيو غونزاليس، املدير 
الفني لبلد الوليد، أن »ملســة يــد جوردي ألبا 
واضحة جدا«، يف إشارة للعبة التي طالب فيها 
 ، الثا بركلة جزاء ضد برشلونة يف الشو 

عندما كانت النتيجة تشري للتعادل السلبي.
ر صحفي عقب  وقال غونزاليس خالل مؤ
اللقــاء: »يجب أن أحتفظ بهــدويئ، ألنه من 
. قلت للحكم )خاميي  الصعب تقبل ما حــد
التري( إن تقنية حكم الفيديو )VAR( موجودة 
ر بأوقات حساسة،  لسبب ما. جميع الفرق 

وكل قرار يجب أن يكون مدروسا«.
كام أقر مدرب بلد الوليد، بأن الحكم اعرتف 
له بــأن الكرة جاءت يف يد ألبا، »ولكنها كانت 

منخفضة«، حسب تعبريه.
عىل جانب آخر، أبــدى صاحب الـ44 عاما 

سعادته الكبرية بأداء فريقه رغم الخسارة.
النسق،  وختم: »يجب علينا االستمرار بهذا 
ويجب تكرار نفس األداء يف املباريات التســع 
املتبقية. أظهرنــا رغبتنا الحقيقية يف البقاء 

يف الدرجة األوىل«.
وجمدت الخســارة رصيد بلد الوليد عند 27 
نقطة يحتل بهــا املركز الـ16، وال يفصله عن 
، مع تبقي 9  منطقة الهبو ســوى 3 نقا

جوالت عىل نهاية املوسم.

ة األوملبية اللبنانية الـــــى ألعا بيجين 2٠22 بع
وردنا من اللجنة االوملبية اللبنانية البيان اال :

عقدت اللجنة التنفيذية للجنة األوملبية اللبنانية 
جلسة عمل يف إطار جلســاتها املتتالية ملتابعة 
األمور التنظيمية إدارياً وفنياً وتقنياً وقد ترأســها 
ها األعضاء وذلك يف  رئيس اللجنة بيار جل وح
مقر اللجنة مبنطقة بعبدا وهي إستهلت بالرتحيب 
والتهنئة من قبل رئيس اللجنة بالعضوين املنتخبني 
نى  مؤخرأ املحامي فرنسوا سعادة وجورج عبود و
لهام التوفيق يف تحمل املسؤولية مع بقية أعضاء 
اللجنة التنفيذية مبدياً الشكر والتقدير لكل الذين 
عربوا عن مواقف التهنئة والدعم محلياً وخارجياً 
ويف مقدمهم اللجنة األوملبيــة الدولية واملجلس 
األوملبي اآلسيوي واإلعرتاف بنتائج إنتخابات اللجنة 
التنفيذية األخرية وإســتمرار التعــاون البناء مع 

الجانبني يف السنوات املقبلة.
من جهته كان لنائب الرئيس املهندس هاشم حيدر 
تصاالت  مداخلة أيضاً ســجل فيها بال التقدير ل
التي أجراهــا رئيس اللجنة جل مع كل من اللجنة 
األوملبية الدولية واملجلس األوملبي اآلسيوي وكانت 
اللجنة  نتخابات  املتصلــة ب الوقائع  بهدف رشح 
التنفيذية وتوضيح العديــد من الوقائع والحقائق 
املتصلة بها وكان من نتائجها تأكيد متانة العالقات 

مع املؤسسات األوملبية والدولية .
بعد ذلك تال األمــني العام للجنة العميد املتقاعد 
ت  حسان رســتم مح الجلسة الســابقة و
املصادقة عليــه ثم جرت مناقشــة جدول أعامل 

الجلسة وإتخذت القرارات املناسبة وأبرزها:
1  اإلطالع من األمني العام العميد رستم ونيابة 
عن عضو اللجنة املهندس مازن رمضان رئيس بعثة 

أوملبياد طوكيــو 2020 عىل آخر التحضريات حول 
املشاركة اللبنانية يف الحد األوملبي وكذلك الئحة 
التسجيل األويل للبعثة اللبنانية التي ستضم عضوي 
اللجنة املحامي فرنسوا سعادة ونائب الرئيس غراند 
ماسرت سامي قبالوي عىل أن تذاع األسامء كاملة 
للبعثة بعد اإلنتهاء من التصفيات التي تقام خالل 

الفرتة املقبلة .
2  تسمية عضو اللجنة املحامي فرنسوا سعادة 
رئيســاً لبعثة دورة األلعاب األوملبية الشتوية يف 

الصني  بيجين عام 2022 .
3  مشاركة عضوي اللجنة نائب الرئيس غراند 
ماسرت سامي قبالوي واملحاسب الكومودور ربيع 
ســامل يف كل من ورشة العمل التي يقيمها إتحاد 
اللجــان األوملبية الوطنية تحت عنــوان » تطوير 
مهارات العاملني إســتجابة للتغيري » يومي 6 و7 
نيسان 2021 يف السعودية عرب تطبيق زووم ويف 
ورشــة العمل التي ينظمها إتحاد اللجان األوملبية 
الوطنية تحت عنوان » إسترشاف املستقبل الريايض 
» يوم 10 نيسان الجاري يف السعودية عرب تطبيق 

زووم .
4  املوافقــة عىل إقرتاح رئيس لجنة التضامن 
األوملبي املهندس مازن رمضان برتشــيح حسني 
فادة  خليفة املقرتح من قبل إتحــاد الرتياتلون ل
 Riou University املشــاركة يف برنامــج مــن 
Scholarship  يف الجامعة الروســية للعام 2021 
 2022 وكذلك املوافقة عــىل طلب إتحاد التنس 
بعد موافقة صنــدوق التضامن األوملبي عىل منح 
املدرب الوطني وقائد منتخب الرجال فادي يوسف 

ستفادة من منحة املدربني . ل

بطولـــــة لبنـــــان فـــــي كرة الســـــلة
الرياضي يكتســـــح أنيبـــــال )52-1٠٠)

حلة نيبال  ا و من لقا ال

اكتســح الريايض بريوت فريق أنيبال زحلة، بنتيجة )100-
52(، أمــس الثالثاء، يف أوىل مباريــات الفريق البريو هذا 
املوســم، ضمن مواجهة مؤجلة من املرحلة األوىل من الدوري 

اللبنا لكرة السلة.
وشــهدت املباراة غياب مــدرب الريايض جــورج جعجع، 
إلصابته بفــريوس كورونا، إىل جانــب الالعبني مارك خوري 

ومازن منيمنه.
وشهدت األرباع تفوق الريايض، حيث انتهى األول )13-20(، 

والثا )53-26(، والثالث )40-81).
وســجل عيل منصور 29 نقطة كأفضل مسجل يف اللقاء، 

ريرتني حاسمتني. باإلضافة إىل 10 متابعات و
وسجل ســيمون داوود 15 نقطة كأفضل العب يف صفوف 

ريرة حاسمة. أنيبال، باإلضافة إىل متابعتني و
ورفع الريايض رصيده إىل نقطتني مــن مباراة واحدة، يف 

حني رفع أنيبال رصيده إىل نقطتني من خسارتني.
وتقام غــداً الخميس ثال مباريات ضمــن املرحلة الثالثة، 
فيلتقي عند الســاعة الرابعة بعد الظهــر أطلس مع الريايض 
بريوت عىل ملعــب مجمع نهاد نوفــل يف زوق مكايل، وعند 
الساعة السادسة مساء يلتقي أنيبال زحلة مع املتحد عىل ملعب 
راهبات القلبني االقدســني يف زحلة، وعند الســاعة السابعة 
مساء يلتقي هوبس مع الحكمة عىل ملعب مجمع ميشال املر.

وضمن املرحلة الرابعة، يلتقي بعد غد الجمعة عند الســاعة 
الرابعة بعد الظهر الشانفيل مع بريوت عىل ملعب الشانفيل يف 

ديك املحدي.

رئـــــيـــــس االتـــــــحـــــــاد األملــــــانــــــي:
أيلول فــي  للمانشافت  جديد  مــدر 

حســم االتحاد األملا لكرة القــدم، مصري مدرب املنتخب 
األول يواكيم لوف، قبل املوعد املنتظر لرحيله عن املنصب، 
بعد الهزمية الكارثية أمام منتخب مقدونيا الشاملية )1-

2( يف التصفيات األوروبية املؤهلة ملونديال 2022.
وقال فريتز كيلر رئيس االتحاد األملا يف ترصيحات 
مال  نرشتها صحيفة »بيلد« األملانية: »املباراة املخيبة ل

أمام مقدونيا لن تغري جدولنا الزمني«.
وأضاف: »أعلنا بوضوح منذ البداية أننا ســيكون لدينا 
مدرب جديد مع استئناف تصفيات كأس العامل يف أيلول، 

ولن نعلق عىل العملية الجارية حاليا«.
كان لوف، أعلن يف آذار املايض أنه سريحل عن تدريب 
املنتخب األملا عقب كأس األمم األوروبية )يورو 2020) 

التي تأجلت من العام املايض إىل العام الجاري.
ورغــم الهزميــة املحرجة أمــام منتخــب مقدونيا 
الشــاملية، واصل أوليفر بريهوف مدير االتحاد األملا 
دعمه ليواكيم لوف وقال: »لوف يتمتع بالكفاءة والخربة 
لقيادة املنتخب بشــكل ناجح يف كأس األمم األوروبية. 
يواكيم متحمس للغاية لتحقيق النجاح يف آخر بطولة له 

كمدرب للمنتخب«.
ومنذ إعــالن لوف عن موعد رحيله عــن املنصب، بدأ 

بريهوف اتصاالته باملرشحني املحتملني لخالفته.
املحادثات  املزيــد مــن  وواصل: »ســتكون هنــاك 
واالجتامعات يف األســابيع املقبلة. وأعتزم اقرتاح اسم 
املدرب الجديد عىل اللجنة التنفيذية لالتحاد عىل هامش 

البطولة األوروبية«.
وختم: »بالطبع مل يكن مــن املفرتض أن نخ أمام 
مقدونيا الشاملية. وتسبب افتقاد الفرص والذكاء مجددا 
يف عدم نجاحنا يف حســم املباراة مبكــرا. وقد أوقعنا 

أنفسنا يف مشكلة بال داعي مجددا«.

بيع ــد  ــري ي ال  دورتـــمـــونـــد  بــوروســيــا 
إيــرلــيــنــ هـــاالنـــد تــحــت الــضــغــط

وند هانــس يواكيم   أعلن رئيس نادي بوروســيا دور
فاتسكه ان ناديه ميلك اإلغراءات الالزمة لالحتفا مبهاجمه 
وجي إرلين هاالند ملوسم 2021-2022 إن خاض الفريق  ال

مسابقة دوري األبطال املوسم املقبل من عدمه.
وأكد الرئيس قبل ســاعات من ذهاب ربع نهايئ املسابقة 
األعرق أمام مضيفه مانشســرت سيتي اإلنكليزي يف مقابلة 
مع منصة »دازون« الرياضية«: بغض النظر عام يحصل هذا 
املوسم واملوســم املقبل، ال نحتاج لطلب قرض، أو بيع العبني 
بشكل طار أو طرد الناس«، يف إشارة إىل األزمة املالية التي 

يعا منها النادي بسبب فريوس كورونا.
وقال يواكيم  فاتســكه رداً عىل ترصيــح مدافع فريقه 
ماتس هوملس عقب الخســارة أمــام أينرتاخت فرانكفورت 
الرابع السبت وابتعاده بفارق 7 نقا عن آخر املراكز املؤهلة 
إىل دوري األبطال يف املوسم املقبل قبل 7 مباريات من النهاية 
»لسنا تحت الضغط، وهي نقطة جيدة لالنطالق يف وضعنا 

الحايل«.
وكان هوملــس أدىل بترصيح ناري اعتــرب فيه أن »عدم 
التأهل اىل دوري األبطال سيكون كارثة رياضية ومالية، وال 
نبتعد )عن ذلك(«، ليعود ويؤكــد »هذا له نتائج مالية، حيث 
ســيمنعنا من رشاء العب نحتاجه أو بيع آخر نريد االحتفا 

به«.
26 مليون  وند عن خسائر مالية بلغت 3 وأعلن نادي دور
يورو يف األشهر الستة األوىل للموسم الحايل، علام بأن رقم 
236 مليون يورو إىل  أعامله يف الفــرتة ذاتها انخفض من 6

177 مليوناً. 4
ويدرك يواكيم  فاتســكه جيدا أن املناورات التي تقوم بها 
أندية ريال مدريد وبرشلونة اإلســبانيني ومانشسرت سيتي 
هي مــن أجل جذب املهاجــم إبن الـ 20 عامــا، لذا قال يف 
 ، محاولة منه لتهدئة األمور »نريد أن نتحد بهدوء مع إرلين
إينغه( ووكيل أعامله )مينو رايوال(. نريد أن  مع والــده )آلف

يبقى معنا باقتناع«.
وند حتى عام 2024،  وجي مع دور وميتد عقد املهاجم ال
وال ميكن تفعيل بند رحيله ســوى يف عام 2022، ولكن من 
الصعب تخيل أن العبا مثله يخيف أوروبا بأهدافه منذ عامني 
سيقبل البقاء ملدة عام بكامله ضمن صفوف فريق لن يخوض 

مسابقة دوري األبطال. 
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الفاتيــــــــكان شــــــــديد القلــــــــق علــــــــى لبنــــــــان ويدخــــــــل مــــــــع مصــــــــر علــــــــى خــــــــط تأليــــــــف الحكومــــــــة اللبنانيــــــــة
Alvarez & Marsal ــا ــ ــ ــ ــــي طلبته ــ ــ ــتندات الت ــ ــ ــ ــليم املس ــ ــ ــ ــة لتس ــ ــ ــ ــة نهائي ــ ــ ــ ــان مهل ــ ــ ــ ــد 9 نيس ــ ــ ــ تحدي
ــد ــ ــ ــ ــد العي ــ ــ ــ ــدة بع ــ ــ ــ ــة« جدي ــ ــ ــ ــن »موج ــ ــ ــ ــاوف م ــ ــ ــ ــان ومخ ــ ــ ــ ــن للبن ــ ــ ــ ــن الصي ــ ــ ــ ــة م ــ ــ ــ ــاح هب ــ ــ ــ ــف لق ــ ــ ــ 9٠ ال

ــد انــــتــــهــــاء الــــجــــولــــة األولـــــــى ــ ــع ــ تـــــفـــــاؤل حـــــــذر ب
ــأن »االتــــفــــاق الـــنـــووي«  ــشـ ــا بـ ــن ــي مـــن اجـــتـــمـــاعـــات فــي

األردن: حظر نشر التحقيقات في قضية األمير حمزة
العربية ــدول  ال إلحــدى  مريب  دور  أميركي:  إعــام 

ــة ــي ــل ــي ــة اإلســرائ ــوم ــك ــح ــف ال ــي ــأل ــت ــيــاهــو ب ــن ــت تــكــلــيــف ن

ف اد بنا ا لية ا مت تبدا  ار لي يف ا لية الت

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االربعاء 7 نيسان 2021

ل اجتامع امن ل االرد  ا

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

تتزامنا مع زيــارة يقوم بها الحريري اىل الفاتيكان التي 

تبدو بحســب معلومات »الديار« شديدة القلق مام آل اليه 

الوضع اللبنا وتشعر انه من واجبها التحرك للمساعدة 

يف حل االزمة. وستحاول االستامع لوجهة نظر الحريري 

قبل ان تستمع لوجهة نظر باقي الفرقاء.

{ مهلة جديدة ملرصف لبنان {

يف هذا الوقت، تحرك مجددا ملف التدقيق الجنايئ عىل 

وقع املوقف التصعيدي  التحذيري للرئيس عون. اذ افادت 

وزارة املالية يوم امس عن عقد اجتامع افرتايض عرب تطبيق 

»زوم« جمــع ممثلني عن وزارة املالية وعن مرصف لبنان 

وعــن رشكة التدقيق الجنايئ Alvarez & Marsal  إضافة 

إىل مفوض الحكومة لدى املرصف املركزي. واعلنت الوزارة 

يف بيان انه تم خالل االجتامع  التاكيد عىل التزام املجلس 

املركــزي يف مرصف لبنان بعمليــة التدقيق وعىل القيام 

مبجموعــة خطوات بدءا من يــوم الجمعة املقبل وحتى 

نهاية الشهر تتعلق بتأمني املستندات واملعلومات املطلوبة 

ية  لرشكــة A&M   الســيام بعد إقرار قانــون رفع ال

املرصفية. ومن ابرز مــا تم االتفاق عليه، تزويد املرصف 

ة محدثة للمعلومات يف  املركــزي مفوض الحكومة قا

مدة أقصاها نهار الجمعة الواقع يف 2021/04/9 ويُحدد 

املســتندات التي يتطلب تحضريها وقت أطول من نهاية 

شــهر نيســان الحايل، مبارشة املرصف املركزي بتجميع 

املســتندات املطلوبة ل تكون متاحة ملفوض الحكومة 

عىل أن يتم تســليمها إىل رشكة A&M  عند إعادة تفعيل 

العقــد معها.وقد تم التوافق عىل اســتمرار التواصل من 

اجل اعادة تفعيل ملــف التدقيق الجنايئ وتقييم التطور 

الحاصل تباعــاً. وقالت مصادر مواكبة للملف ل«الديار« 

ان »مخترص ما حصــل هو اعطاء مهلة اضافية ملرصف 

لبنان لتقديم املســتندات املطلوبة منه علام انه كان سبق 

ان اعلن انه قدم كل املســتندات املطلوبة منه«، معتربة ان 

»كل املعطيــات املتوافرة وبخاصة الخالف املســتمر بني 

وزارة املــال والبنك املركزي ال توحي بامكانية الوصول اىل 

النتائج املرجوة يف هذا امللف«.

الوضع االمني جيد جدا
وعىل وقع استفحال االزمات، واصل البطريرك املارو 

بشــارة بطرس الراعي لقاءاته ومســاعيه للمســاهمة 

بالتخفيــف مــن وقعها، فأفيد عن اجتامعه بالســفرية 

االمريكيــة دورو كام بوزير الداخليــة والبلديات يف 

حكومــة ترصيف االعامل محمــد فهمي الذي اعرب عن 

تفاؤله بـ »تأليف الحكومة قريبا يف ظل مساعي البطريرك 

وافــكار رئيس مجلس النواب مــام فتح كوة يف الجدار 

امليلء بالخالفات السياســية الحادة، وعىل كل اللبنانيني 

ان يكونوا متفائلني«. وردا عىل سؤال عن الوضع االمني، 

قــال »الحظت انه كلام يظهــر بعض االمل والتفاؤل عند 

اللبنانيني يصبح الوضع االمني جيدا جدا وتخف الضغو 

االمنية او التفلت املجتمعي الذي نخاف منه«.

{ جديد اعادة اعامر املرفأ {

اما عىل خط اعادة اعامر املرفأ، فأفيد عن وصول الفريق 

االستشــاري ملرفأ هامرب االملــا اىل لبنان يف زيارة 

را صحافيا الخميس  تستمر خمسة ايام عىل ان يعقد مؤ

يعرض فيه دراســة اعامر مرفأ بريوت. ومن املفرتض ان 

يلتقي وزير االشغال ميشال نجار  الوفد األملا إلطالعه 

عــىل تفاصيل املبادرة األملانية إلعــادة إعامر املرفأ. من 

جهتــه، قال وزير االقتصــاد راوول نعمة لـ »املركزية«:  

ية عن أن »صوامع الحبوب  ندرس تقرير الرشكة السوي

يف مرفأ بريوت آيلة للســقو ويجب هدمها«... عىل أن 

راً صحافياً يف وقت الحق، إلعالن موقفنا من  أعقــد مؤ

املوضوع. وبالتزامن، أعلن وزير الدفاع الســابق يعقوب 

الــرصاف أمس انه التقى املحقــق العديل القايض طارق 

البيطار وســلمه نسخة عن امللف الذي يحتوي ما جمعه 

من معلومات ووثائق متصلة مبلف االنفجار الذي حصل 

يف مرفأ بريوت، آمال أن تساعد او تساهم هذه املعلومات 

يف اظهار الحقائق ومحاســبة املســؤولني عن الجرمية 

واملقرصين واملهملني واملتقاعســني واالفراج عن من هو 

بريء بني املوقوفني، اذا ارتأى القضاء ذلك.

}90 الف لقاح مجا صيني للبنان {

امــا يف جديد »كورونا« وصلت يوم امس طائرة تابعة 

للخطــو الجوية القطرية اىل مطــار رفيق الحريري 

الدويل، وعىل متنها خمسون الف جرعة من لقاح كورونا 

مقدمة من الحكومة الصينية وهي جزء من هبة تشــمل 

90 الف لقاح ستصل عىل دفعتني. 

وبحســب معلومات »الديار« فان الجيش الصيني قدم 

40 الــف لقاح مجانا للجيش اللبنا والحكومة الصينية 

قدمــت للجمهورية اللبنانية 50 الف، يف وقت يســتمر 

التفاوض لرشاء لبنان املزيد من اللقاحات الصينية.

وتتخــوف مصادر طبية عرب »الديار« من موجة جديدة 

من اصابات »كورونا« تنطلق االسبوع املقبل وتكون نتيجة 

لعدم االلتزام باالجــراءات وتهافت املواطنني قبل االقفال 

العام وبعده اىل الطرقات واالماكن العامة ما ســينعكس 

ارتفاعا كبريا يف االصابات التي قد تعود لتالمس ال5 آالف.

وكان يف استقبال الدفعة االوىل من اللقاحات الصينية 

عــىل ارض املطار وزيــر الصحة العامــة يف حكومة 

ترصيف االعامل حمد حســن، السفري الصيني يف لبنان 

وان كيجيان، واللواء الياس شــامية ممثال قائد الجيش 

العامد جوزف عون. وقال حسن: »تقدم دولة الصــــني 

الشــعبــــية هذه الهبة لعــدة دول ومن ضمنها لبنان 

لرتفع من امكانية مواجهة وباء كورونا واليوم املواجهة 

عىل اهميــة عودة الحياة اىل طبيعتهــا والحفا عىل 

االشخاص االكرب عمراً«. واضاف »نهن الصني عىل لقاح 

آمن وفعال واليوم نستخدمه يف لبنان وما يعنينا من خالل 

هذا اللقاح انه ميكن اطالق اليد للقطاع الخاص لالستثامر 

يف تأمينه«.

أمــس الثالثاء، إن »املحادثات يف فيينا كانت بناءة، ويف املســار 
الصحيح ومن املبكر الحديث عن نتائجها«.

ولكنــه أكد رغم ذلــك أن اجتامع فيينا لن يؤدي إىل تغيري موقف 
بالده مــن »مبدأ خطوة بخطوة«، مشــريا إىل أن االجتامع املقبل 

سيعقد يوم الجمعة املقبل.
وقال إن إيران ســتواصل مع القوى الكربى بحث سبل استئناف 
االمتثــال لالتفاق النووي لعام 2015 الذي انســحب منه الرئيس 

األمرييك السابق دونالد ترامب يف 2018.
وأضاف أن طهــران لن تعلق تخصيب اليورانيوم إىل درجة نقاء 
20 يف مقابل اإلفراج عن مليار دوالر من أموالها املجمدة يف دول 

أخرى بسبب العقوبات األمريكية.
ودافــع عن جدية بــالده يف تنفيذ االتفاق النووي، قائال إنها لو 
مل تكن جادة النســحبت من االتفاق النووي، كام انســحبت منه 

واشنطن.
ويف ترصيح ســابق، قال عراقجي إن رفع العقوبات األمريكية 
يعترب الخطوة األوىل واألساسية إلحياء االتفاق النووي، وإن بالده 
مستعدة لتنفيذ كل التزاماتها النووية بعد التأكد من رفع العقوبات 

بشكل عميل.

{ رسالة إيجابية من واشنطن {
مــن جهته، قال البيت األبيض إن محادثات القوى الكربى وإيران 
ما تزال يف بدايتها وإن الرئيس جو بايدن مقتنع بأن الدبلوماســية 

هي الحل.
وأشار إىل أن مستوى التمثيل األمرييك يف املحادثات هو رسالة 

بجدية واشنطن يف التوصل التفاق.
بيــد أن املبعو األمرييك إىل إيــران روبرت مايل قال إن موقف 
طهران بشأن رفع العقوبات قبل تغيري أنشطتها النووية يظهر عدم 

جديتها.
وأضــاف أن املحادثات يف فيينا خطوة أوىل يف مســار طويل 
وصعب، بهدف إعادة الواليات املتحدة وإيران إىل االمتثال لالتفاق.

ذاعة الوطنية العامة، أن محادثات فيينا تشمل  وأكد يف حديث ل
نقاشــات حول تحديد الخطوات التي يتعني عىل واشنطن وطهران 
اتخاذهــا، ألن الجانبــني كانا يف حالة عدم امتثــال اللتزاماتهام 

النووية بشكل متزايد.

{ اجتامع مثمر {
وقــال نائب األمني العام لشــؤون العمــل الخارجي يف االتحاد 
األورويب إنريــ مورا عــىل تويرت إنه »يجب علينا االســتفادة 
القصوى من هذا الفضاء الدبلومايس إلعادة خطة العمل الشــاملة 
املشــرتكة إىل مسارها الصحيح«. واعترب أن االجتامع كان إيجابيا 

وبناء.
كام قال مندوب روســيا الدائم لــدى املنظامت الدولية ميخائيل 

أوليانوف إن »اجتامع اللجنة املشرتكة مثمر«.
وأضــاف أن »إعادة تفعيل« االتفاق املربم يف عام 2015 يف فيينا 
والذي تعرض لخروق كثرية بعد انســحاب الواليات املتحدة منه »لن 
( هو أن  تكــون أمرا فوريا، األمر يتطلب وقتا«، مربزا أن »األهم )

العمل الفعيل للوصول إىل هذا الهدف قد بدأ«.
وأفــاد دبلومــايس أورويب وكالــة الصحافة الفرنســية بأن 
مجموعتني من الخرباء ســتتوليان املهمة »ملدة 15 يوما، أو شهر، 
ال نعرف بالضبط«، كام ستجتمع اللجنة املشرتكة مجددا بعد ظهر 

اليوم األربعاء.
وتدور النقاشات املغلقة أمام الصحافة يف فندق فخم بالعاصمة 
النمســاوية، عىل مرمى حجر من فندق كبري آخر يقيم فيه الوفد 
األمرييك، وذلك عــىل خلفية عدم إمكانية عقد محادثات مبارشة 

يف الوقت الحايل بني إيران والواليات املتحدة.
ويتــم إبال الواليات املتحدة التي وصــل مبعوثها روبرت مايل 
منتصف النهار إىل فيينا، بشــكل منتظم بالتقدم املحرز من خالل 

األوروبيني، وترفض طهران أي اتصال مبارش.

{ صعوبات {
وتجاوزت إيران باطراد القيود التي يفرضها االتفاق عىل برنامجها 
النووي، ردا عىل انســحاب واشنطن منه يف 2018 وإعادتها فرض 

العقوبات التي أصابت اقتصاد الجمهورية اإلسالمية بالشلل.
ورفضت طهران مــرارا »املفاوضات املبــارشة وغري املبارشة« 
مع الواليات املتحدة، وقالت واشــنطن االثنني إنها تتوقع أن تكون 
املحادثات صعبة. وال يتوقع أي من البلدين تحقيق انفراجة رسيعة.
وترغب إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن يف إحياء االتفاق النووي 

لكنها تقول إن ذلك يتطلب إجراء مفاوضات. 

اســتناداً ألحكام املــادة 255 من 
قانــون العقوبات، و »38 ج، د« من 
قانون املطبوعــات والنَّرش واملادة 
39، مــن القانون ذاته، والتي تُجيز 
للنيابــة العامة حظر النَّرش يف كل 
ما يتعلق بــأي مرحلة من مراحل 
التَّحقيق حول أي قضية أو جرمية 

تقع يف اململكة.
ويف وقت ســابق، قال الديوان 
، أمس األول االثنني،  األرد املل 
إنه »يف ضوء قــرار امللك عبد الله 
الثــا يف التعامــل مع موضوع 
األمــري حمزة ضمــن إطار األرسة 
املسار  امللك هذا  الهاشــمية، أوكل 
لعمه،  األمري الحسن، الذي تواصل 

بدوره مع األمري حمزة«.
وأكــد األمري حمــزة بأنه يلتزم 

بنهج األرسة الهاشمية، واملسار الذي أوكله امللك إىل األمري 
الحسن.

سم البيت األبيض جني  ويف سياق متصل، قالت املتحدثة ب
سايك إن بالدها تتابع التقارير عن كثب من األردن، مؤكدة 
أن »امللــك عبد الله يحظى بدعم واشــنطن الكامل، ونحن 

دارة كنا عىل اتصال مع املسؤولني األردنيني«. ك
من جهتها، كشــفت صحيفة »واشــنطن بوســت« 
األمريكيــة عن تكهنات أثريت حــول وجود رابط خارجي 
للمؤامرة يف األردن بعــد زيارة غري مقررة إىل عامن من 
قبل وفد ســعودي رفيع املستوى، برئاسة وزير الخارجية 

السعودي، وصل االثنني. 
وأضافت الصحيفة أن املسؤولني السعوديني طلبوا خالل 
لقاءاتهم مع نظرائهم األردنيني باإلفراج عن باســم عوض 
اللــه، أحد األردنيني البارزين الذين اعتقلوا يوم الســبت، 
بحســب مسؤول اســتخبارا رفيع املستوى يف الرشق 

. األوسط تابعت حكومته األحدا
، قال إن إرصار السعودية عىل  املسؤول االســتخبارا
اإلفــراج الفوري عن عوض اللــه قبل أي إجراء قضايئ أو 

توجيه اتهامات رسمية له يثري الدهشة يف املنطقة.
وأضاف أن »الســعوديني كانوا يقولون إنهم لن يغادروا 

البالد من دونه. يبدو أنهم قلقون بشأن ما سيقوله«.
ومن بني املعتقلني إضافة إىل عوض الله، الرشيف حسن 
بــن زيد من العائلة املالكــة، ويارس املجايل رئيس مكتب 
األمري حمزة بن الحســني، األ غري الشقيق للملك عبد الله 
، والشي سمري املجايل وآخرين خدموا يف مناصب  الثا
بارزة يف الحكومة والجيش األردنيني، بحسب الصحيفة.

وكانــت صحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية قد أملحت 
يف تقرير لها أمس األول إىل دور ما للسعودية يف املؤامرة. 
وقالت إنــه من النادر أن تقوم الحكومــة باعتقال كبار 
املســؤولني األردنيني مثل عوض الله وزير املالية السابق 

ومستشــار ويل العهد السعودي، والرشيف حسن بن زيد، 
ردن إىل  أحد أفراد العائلة املالكة، وهو مبعو ســابق ل

السعودية.
وأضافت الصحيفة أنه لتبديد التكهنات حول ما إذا كان 
عة بياناً  لها دور يف أي مؤامرة، أصدرت الســعودية ب
قوياً لدعم امللك األرد عبد الله. ويوم األحد، أعلنت وسائل 
إعالم سعودية حكومية أن األمري محمد بن سلامن تحد 

مع امللك عبد الله عرب الهاتف إلبداء الدعم.
من جهته، قال التلفزيون الســعودي إن امللك سلامن بن 
عبــد العزيز أكد دعمه لكل اإلجــراءات التي تحمي األردن 

ومصالحه.
ويف السياق، قالت الخارجية السعودية يف ترصيحات 
نرشتهــا شــبكة »يس إن إن« )CNN( إن الوزير كان يف 
ردن، ومل  عامن لتأكيد تضامن الســعودية ودعمهــا ل

يناقش أي مسائل أخرى ومل يقدم أي طلبات.

{ رسالة األمري حمزة {
يأ هذا يف وقت نرش فيه الديوان املل األرد رسالة 
مري حمزة بن الحســني قال إنه وقعها يف منزل األمري  ل
الحســن بن طالل بحضور عدد من األمراء، وأكد فيها أنه 

سيكون »دوما لجاللة امللك وويل عهده عونا وسندا«.
وأضاف أنه يف ضــوء تطورات اليومني املاضيني يضع 
نفسه »بني يدي جاللة امللك«، ويؤكد أنه سيبقى »عىل عهد 
اآلباء واألجداد، وفيا إلرثهم، ســائرا عىل دربهم، مخلصا 
ملســريتهم ورســالتهم ولجاللة امللك، وملتزما بدستور 

اململكة األردنية الهاشمية العزيزة«.
كام أكد أنه ال بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، 
وأن »نقــف جميعا خلــف جاللة امللك يف جهوده لحامية 
األردن ومصالحــه الوطنية، وتحقيق األفضل للشــعب 

.» األرد

جديدة، والتي ستكون الخامسة خالل أقل من عامني.

وكانت وســائل إعالم إرسائيلية قــد أفادت، اإلثنني املايض، بأن 

ممثلني عن 13 كتلة يف الكنيســت الـ24 وصلوا، إىل منزل الرئيس 

االرسائييل يف القدس، إلجراء جولة توصيات بشأن املرشح لتشكيل 

الحكومة.

وقالت وســائل اإلعالم إن رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو قد فاز 

بأغلبية 52 صوتاً من الليكود، شــاس، يهودات هتورا والصهيونية 

الدينيــة. أما رئيس »هناك مســتقبل« يائري البيد فــاز 45 صوتاً 
وهم: هناك مســتقبل، أزرق وأبيض، حزب العمل، »إرسائيل« بيتنا 
ومريتس.  وزعيم حزب اليمني نفتايل بينيت فاز بـ7 بعد أن أو 
حزبه به للرئيس رؤوفني ريفلني، وفقاً للوسائل اإلرسائيلية ذاتها.

ة املشرتكة  بينام قررت كتلة أمل جديد التي يرتأسها ساعر، والقا
ة العربية بعدم التوصية بأي مرشح. والقا

جاء ذلك يف وقت يواجه فيه نتنياهو تهامً متعلقة بالفساد، حيث 
قال يف أول تعقيب له عىل جلسة محاكمته أمس االثنني، إن النيابة 
نفذت خالل العملية القضائية ضده »استخداماً مرفوضاً للسلطات 

الحكومية«. وأضاف أنها تقوم بـ«محاولة انقالب سلطوية«.
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