«كورون ــــــا»  42 :حال ــــــة وف ــــــاة
و 1008إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

إنــــجــــاز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد
يــلــهــم ب ــاي ــرن إلق ــص ــاء بــاريــس
بــرشــلــونــة يــرفــض االســتــســام
بــعــد الــســقــوط فــي الكاسيكو
ص 10

 2000ل.ل.

2000 L.L.

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل 1008
حــاالت جديدة ُمصابة بالفريوس ،لريتفع العدد الرتاكمي
لإلصابات منذ  21شباط  2020إىل  497854حالة».
«تم تسجيل  988حالة إصابة بني املقيمني
وأوضحت أنّه ّ
«تم تسجيل 42
و 20حالة بني الوافدين» ،مشــري ًة إىل أنّه ّ
حالــة وفاة جديدة ،لريتفع العــدد اإلجاميل للوف ّيات إىل
.»6703
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ُ
ال ــح ــري ــري مــتــحــفــظ عــلــى «ال ــت ــع ــدي ــل» :لـــو ك ــن ــت رئــيــســا لــلــحــكــومــة ملـــا وق ــع ــت!
ّ
ّ
تــريــث فــرنــســي بــالــعــقــوبــات ...ودور س ــع ــودي فــي عــرقــلــة االتــفــاقــيــة مــع الــعــراق؟
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حقيقة الديار

م ــاذا ينتظر املسؤولون
ً
ّ
لــــلــــتــــحــــرك جـــــديـــــا؟
مت ّر الشعوب بأزمات كربى يف تاريخها ،فيكون لها
قادة قادرون بكل معنى الكلمة ،و ُيط ّوقون االزمة او
الحــرب الداخلية او الســقوط االقتصادي ،ويجدون
لهــا بالنتيجة حاً يُنهي تدهور البلد وعذابات الناس،
ويُحافظ عىل مرتبة وطنهم وشــعبهم من بني الدول
املتقدمة.
ومت ّر دول بأزمات ومشــاكل كربى ،ويكون الحكام
والسياسيون واملسؤولون غري قادرين عىل حل االزمة
النهم ُمصابون بالعجز عن حل املشــاكل الكربى عىل
مستوى الوطن ومستوى الشعب ،وهذا ما حصل يف
لبنان ،اضافة اىل انانية املســؤولني وتشبثهم برأيهم
املنطلق من مصالح خاصة وشــخصية ،ورؤية غري
بعيدة ،بل افق ض ّيق ،فا ينظرون اىل االمور ملدى بعيد،
ويضعون برنامج الربع او خمس سنوات.
اليوم ،مئة ألف لرية مل تعد تشــرتي شــيئاً ،اليوم،
ٌ
امــوال يك يتعالجون يف
املــرىض ليــس معهــم
املستشفيات.
اليوم ،االهل ال ميلكون اموال ليدفعوا اقساط اوالدهم
يف املدارس والجامعات ،اليوم يتقاتل اللبنانيون عىل
«تنكة» زيت وبضعة كيلوغرامات من االرز والســكر
والفواكه والخرضوات وغريها.
ها هو شهر رمضان الفضيل قد اىت ،والغاء «يكوي
كوي» ،وبعد رمضان قد تشــتعل النــار جدياً بثورة
شــعبية ،ولن تر ّد الناس عىل القيادات هذه املرة ،الن
اهم من التبعية
مستقبل اوالدها وحياتهم ومعيشتهم ّ
للقيادات التي مل تفعل شيئاً طوال االزمة ،سوى زيادة
«النكايات» بني بعضها ،والقيام باملصالح الشخصية
عىل حساب املصالح الوطنية.
الرئيس الراحل الربيطاين ترششــل ،رئيس وزراء
بريطانيــا ،واجه اعنف حــرب املانية ضد بلده وضد
شــعبه ،وكان يزور دامئاً الناس يف منازلهم ،ويعمل
عىل املساعدة قدر املستطاع ،مع ان الصواريخ االملانية
كانت ترضب املانيا باملئات ،وحافظ عىل الحكمة وعىل
الوطنية ،ومل يطلب شيئاً لنفسه طوال الحرب ،مع ان
ميكن ان يســتحصل
االغراءات كانت باملليارات ،وكان ُ
عليهــا ،لكنه نظيف الكــف ،صاحب ضمري ،رشيف
االخاق ،ورجل وطني من الطراز االول.
لبنان ُمقبل بعد رمضان عىل ثورة شعبية حقيقية،
فليس هناك من ســبيل لدعم كل املواد ،الن االحتياط
االلزامــي تناقص كثرياً ،ومل يعد يســتطيع الحاكم
رياض سامة تنفيذ سياسة نقدية تحت اسلوب من
اي مربّر،
الضغط غري املربّر ،ويف حملة عليه ليس لها ّ
بل عىل العكس ،فان الذي اســتدان مئة مليار دوالر
من الدولة اللبنانية ،وان الذي رسق املئة مليار دوالر،
هم الوزراء الذين تطاولوا عىل الوزارات طوال سنوات
ورسقوا اموال الشعب اللبناين.
يا شعب لبنان ،قم بثورتكَ  ،تح ّرك ،ارفع صوتكَ  ،فقد
وصل لبنان اىل الحضيض واملســؤولون ال يســألون
عنكَ  ،بل يتجاهلون عذاباتكَ ومرضكَ وجوعكَ ولقمة
عيشكَ  ،ويستكرتون عليكَ ان متلكَ لرية يف «جيبتكَ ».
يا شعب لبنان ،آن االوان يك تتح ّرك ،الن الوضع مل
يعد يُطاق ،والرهان الوحيد اآلن ،هو ان تحصل الثورة
بعد شهر رمضان الفضيل ،وان تنزل الهيئات الشعبية
كلها عىل كل املســتويات ،اهلية ومدنية ،من نقابات
واســاتذة وطاب ،وحتى كبريي السن واالطفال ،اىل
الشوارع وان يعلنوا الثورة عىل هذه الطغمة الحاكمة
طوال  36ســنة التي اوصلت لبنان اىل هذا املستوى
الذي لن يســتطيع لبنان العــودة اىل االزدهار قبل 5
سنوات ،هذا اذا استطاع االنطاق من جديد  ،رغم اننا
نراهــن ان لبنان هو الطائــر الفينيق الذي يخرج من
الرماد ليعود بجناحيه و ُيحلّق يف الفضاء.
لكــن هذه املــرة ،املصيبة اكرب من نار ورماد طائر
الفينيق .فاكرب خســارة هي الهجرة ،الن كل شــاب
ُمتعلّم او غري ُمتعلّم ويبلغ من العمر  25سنة يُهاجر،
ويكون قــد كلّف اهله ما بني نصف مليون دوالر اىل
مليــون دوالر ،بدل تربيته من اليوم االول حتى بلوغه
سن الـ  25سنة ،فكيف اذا كانت الهجرة خال  35سنة
 3مايني ُمهاجر ُمعظمهم من املســيحيني ،ونحن ال
نف ّرق بني مسيحي ومسلم ،لكن هذه هي االحصاءات
الرسمية التي حصلنا عليها من نرشات السفارات عن
الهجــرة يف صحف عاملية ،ومــن احصاءات داخلية
لبنانية لها عاقة بوزارة الداخلية واالمن العام وغريه.
ندعوكَ يا شــعب لبنان اىل الثورة الشعبية الفعلية
بعــد انتهاء شــهر رمضان الفضيــل ،وان مل تفعل،
فانت ذاهب اىل الكارثة الكربى التي تشــبه مجاعة
َ
كنت تراهن عىل مسؤولني
العثامنيني سنة  ،1914واذا َ
فانت تراهن عىل خراب وضياع واشخاص
َ
وسياسيني،
انانيني ،وعىل اشخاص يعيشون يف القصور ،وعىل
اشخاص منهم من فقد ضمريه كلياً ،ومنهم من يُفضّ ل
مصالحه الشخصية قبل املصلحة الوطنية العليا.

شارل ايوب
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ابراهيم نارصالدين
ال صــوت يعلو فوق صوت االزمة االقتصادية الخانقة
يف البــاد دون اي مؤرشات عىل حلول يف االمد املنظور،
لكن الجمود ســ ّيد املوقف حكوميــا ،وزيارة العراق بني
االلغــاء والتأجيل ،وترتنّح معها بارقــة امل كانت تلوح
يف االفق لتأمني حل جزيئ ملزراب هدر الكهرباء ،وســط
معلومات عن تدخّل سعودي اللغاء االتفاقية .فيام يرتقب
ان تــزداد الضغوط الخارجية عىل لبنان الذي يســتقبل
خال الســاعات املقبلة وكيل وزارة الخارجية األمريكية
دايفيد هيل القادم عىل وقع توقيع مرسوم تعديل الحدود
البحرية الذي اغضب االرسائيليني واالمريكيني معا ،بعدما
اعتربته واشــنطن «رسالة تح ٍد لبنانية يف توقيت شديد
الحساســية ،فيام تشري املعطيات اىل انقسام لبنان حول
هــذا امللف مع ترسيب موقف ســلبي من الرئيس املكلف
سعد الحريري حيال تعديل الخرائط بعد «رسالة» شديدة
اللهجة من الســفرية االمريكية دورويث ش َيا حذرت من
خالها اىل امكانية انسحاب «ارسائيل» من املفاوضات!
هذه التطورات تجري فيام تتحدث التقارير الديبلوماسية
الغربية عن لحظات حاســمة متر بها املنطقة ،وســط
تحذيرات من خروج االمور عن «الســيطرة» نتيجة اندفاع
«ارسائيــل» نحو مغامرات غري محســوبة النتائج ،واذا
كانت الجبهة اللبنانية االقل قابلية لاشــتعال ،ردا عىل يستخدمها رئيس الحكومة بنيامني نتانياهو املاحق بتهم استباق املسؤولني اللبنانيني لزيارة الدبلومايس االمرييك
الهجــوم «االرسائييل» عىل مفاعل «نطنز النووي» ،اال ان الفساد ،العادة تعويم نفسه.
بتحريك مرســوم تعديل نقطة التفاوض البحرية والتي
بريوت تجد نفســها تحت الضغط مجددا الن االرسائيليني
ســتؤدي حكام اىل نســف عملية التفاوض غري املبارش
} «استياء امرييك» }
الذيــن يخوضون حرب بحار مع االيرانيني قد يجدون يف
هذه الصورة ستكون اكرث وضوحا يف الساعات القليلة يف الناقورة كام ســبق وهدد «االرسائيليني» ،ولذلك فان
الخاف عىل الرتسيم البحري حجة للتصعيد عىل الجبهة
الشاملية .ووفقا الوساط معنية بامللف ،ال يعرف بعد ما اذا املقبلة من خال ما ســيحمله وكيل مســاعد الخارجية اســتعجال الطرف اللبناين يف خطواته التنفيذية عشية
كانت رسائل «التهديد» الغربية مجرد تهويل للضغط عىل االمــرييك ديفيد هيل اىل بريوت ،وقد ســبقته مؤرشات زيارة املســؤول االمرييك ،فهمت يف واشنطن عىل انها
املفاوض اللبناين ،ام ان «ارسائيل» التي متر بأســوأ ازمة ســلبية تبلغتها أوساط سياســية رفيعة املستوى تفيد
(تتمة املانشيت ص)12
سياسية ،وتعيش تخبطا أمنيا تحتاج اىل معارك خارجية بأن االدارة االمريكية تشــعر بكثري من «االســتياء» ازاء

مــــشــــادات وش ــت ــائ ــم فـ ــي مــجــلــس الــــنــــواب االردنـــــــــــي ...ونـــفـــي رســمــي

الخصاون ـــة :ع ـــوض الل ـــه يُ ّ
نس ـــق م ـــع االمي ـــر حم ـــزة من ـــذ س ـــنة ...وتحري ـــض ض ـــد املل ـــك
شــهد اللقــاء امس بني رئيــس الوزراء
االردين برش الخصاونة مع النواب ،مشادات
كامية ،إثر حديــث عن التطورات األخرية
املتعلقــة بقضية األمري حمــزة ،وأوضح
الخصاونة خال اللقاء أن باسم عوض الله
كان عىل اتصال مع األمري حمزة وينســق
معه منذ أكرث من ســنة ،وكان هناك حديث
عن تحريض ضد امللك ومخالفة الدســتور،
متحدثا عن تحركات وزيارات لألمري.
كــام أكد الخصاونــة أن املدعي العام بدأ
تحقيقاتــه يف القضية وســتكون يف يد
القضاء ،وأن املتهمني بالقضية ســيحالون
إىل املدعي العام باستثناء األمري حمزة الذي
سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.
وتقول املعلومات أن عددا من النواب احتج
عــىل بعض ما ورد يف االجتامع فيام غادر
آخرون القاعة بعد انتهاء كلمة الخصاونة،
ولفتــت املعلومات اىل أن أحد النواب «تلفظ
بكلامت نابيــة» بعد خروجه من االجتامع،
حيث حاولت مجموعة من النواب إسكاته.
وتقول املعلومــات ان النائب عبد الكريم
الدغمي قال للخصاونة خال االجتامع« :قبل
ربــع قرن قلت لكم مــن هذا املكان ،إن بيننا
كوهني (يف إشارة إىل الجاسوس اإلرسائييل
إيــيل كوهني) وتجب محاكمتــه» ،بدوره،
قال رئيس الوزراء األســبق سمري الرفاعي،

عىل طريق الديار

خالل اجتامع رئيس الوزراء االردين مع النواب
الذي غادر اللقاء مع الخصاونة «إن الله ألهم
امللــك عبد الله الثاين ،صرب أيوب ،يف احتواء
أزمة األمري حمزة» ،مؤكدا «احرتامه رسية
التحقيقات وثقته بالسلطة القضائية».
هذا ونفى مجلــس النواب األردين وقوع
أي مشــادات نيابية مع رئيس الوزراء ،برش
الخصاونــة ،وأكد املجلــس أن ما حدث هو
مداخات نيابية بعضها كانت عىل شــكل
تساؤل وأخرى تؤكد أهمية التكاتف الوطني
ووأد الفتنــة التي ســعت إىل زعزعة األمن
واالســتقرار يف اململكــة ،بحســب ما أكد

تلفزيون اململكة األردين.كام أعلن التلفزيون
األردين ،امس ،تفاصيل جديدة بشأن القضية
املتعلقة بزعزعة أمن اململكة األردنية ،والتي
تشمل ويل العهد الســابق األمري حمزة بن
الحســني .ونقل تلفزيون اململكة األردنية،
عن مصدر مل يكشــف عن هويته ،قوله إن
«ملف قضية «الفتنة» املتعلقة بزعزعة أمن
اململكــة األردنية ،والتي تشــمل ويل العهد
الســابق األمري حمزة بن الحســني ،أحيلت
إىل املدعــي العام يف الباد» ،دون املزيد من
التفاصيل.

الشعب متأكد ان وزن كل مسؤول منذ بداية
االزمة وحتى اآلن يزداد كل يوم بنسبة مع ّينة،
والدليل عىل ذلك ،انتفاخ وجوه املســؤولني،
وكأنهم يف ريعان شبابهم.
والشعب متأكد انه فقد نصف وزنه الجسدي
ألهم واليأس والقلق،
منذ بدء االزمة بســبب ّ
وعدم القدرة عىل رشاء حاجاته املعيشية من
طعام وأدوية ...فيام بهرجة موائد املسؤولني
املــألة باالكل الفاخــر وضحكتهم ونكاتهم،
تشعركَ باشمئزاز ،وكأن ال أزمة يف لبنان.
الفوىض آتية اذا اســتمر الوضع عىل هذا
املنوال ...الرسقــات ،القتل والعنف ...كل ذلك
آت ،مــع اننا نســمع يومياً عن رسقات وقتل
وعنف ،االّ أن الوترية ســتزداد اذا اســتمرت
الحالة تتدهور يوماً بعد يوم.
الخط االحمر هو عندما يصل نصف الشعب
اللبناين اىل حالة مل يعد باســتطاعته تأمني
ربا بعد رمضــان املبارك،
لقمة عيشــهّ ...
هذا الخط االحمر ســيبدأ بارســال رشاراته
الحارقة ...وعندها لن يعود ينفع الندم.

«الديار»

ُ
ّ
الــطــاقــة ال ــذري ــة االي ــران ــي ــة :تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم ف ــي نــطــنــز مــســتــمــر بــقــوة
نــــتــــنــــيــــاهــــو :لــــــن نــــســــمــــح اليــــــــــــران بـــــامـــــتـــــاك قــــــــــــدرات نــــوويــــة

رئيس منظم ِة الطاقة الذرية اإليرانية عيل اكرب صالحي
أعلن
ُ
أنَ نظا َم الكهربا ِء االحتياطي ِة يف منشــأ ِة نطنز النووية متت
العمل عىل اصاحِ بقي ِة االرضا ِر
ُ
يتواصل
ُ
اعاد ُة تشــغيلِه فيام
استهدف املنشأ َة يو َم االحد.
الناتج ِة عن االعتدا ِء التخريبي الذي
َ
اوضح
الوطني لتقني ِة الكوانتم
ولدى افتتاحــه امس املرك َز
َ
َ
َ
تخريبي قطعا ،
عمل
حدث يف منشآ ِة نطنز هو ٌ
صالحي انَ ما
ٌ
ِ
ِ
خيوط الجرمي ِة
املنظومات األمني َة توصلت اىل
مشــرياً اىل انَ
ِ
تخصيب
التحقيقات وتعل ُن النتائج .واكد صالحي أن
وستتابع
ُ
َ
ٍ
االمام
ماض اىل
اليورانيوم يف منشــأة نطنز مل يتوقف وهو
ِ
بقوة.
وردا عىل تقارير بأن التعويض عن الخســائر سيستغرق 9
شــهور ،قال صالحي« :سنعوض جزءا كبريا من األرضار التي
تعرضت لها املنشــأة ،والحادث لن يوقف حركة قطار الصناعة

(التتمة ص)12

إي ــران :سنفرض عقوبات على
ً
االتحاد االوروبي ردا على إجراءاته
ص 12

تخصيب اليورانيوم يف نطنز ُمستم ّر

2

الثلثاء  13نيسان 2021

جعجع للقصر وبهاء للسراي
نبيه الربجي
فاتــت اللــواء جميل
السيد حلقة جوهرية يف
الســيناريو الذي طرحه
النقــاذ مــا تبقــى من
الجمهوريــة ،ومن رئيس
الجمهورية .ابدال الشعب
اللبنــاين ،وقــد وصفه
املطــران جــورج خرض
بـ «واقــع ركام ال واقع
جامعة» ،بشعب آخر من
أجل اعادة تكوين بنيوي للسلطة ،وحتى للدولة...
هل ميكن أن يتصور ،وهو املحنك الذي مل يكن ،يوماً،
شــعبياً أو شــعبوياً ،أن الحل يف صناديق االقرتاع ،وقد
دأبت الطبقة السياســية ،وحتى مــا قبل الطائف ،عىل
تحويلها اىل قبور للدميقراطية اذا ما استعرضنا قوانني
االنتخاب منذ عهد الرئيس بشــارة الخوري وحتى عهد
الرئيس ميشال عون
السلطة تعيد انتاج نفسها ،وحيث األكرثية يف الكتلة
الناخبة اما معلبة أو جاهزة ،يف ل األهوال املعيشية،
للدخول يف ثقافة البازار ال يف ثقافة التغيري.
حتامً ،مقاعد التيار الوطني الحر ســتتناقص ،لتزداد
مقاعــد «القــوات اللبنانية» ،األكرث براعــة يف االثارة
السياســية واالثــارة الطائفيــة ،دون الحاجة اىل أي
برنامج مستقبيل .يكفي أنها خرجت من الخندق أو من
الصومعة أو من...الزنزانة!
مصادر بيت الوســط تنقل عن الرئيس فؤاد السنيورة
(حتى أنت يا بروتوس!) أن الحل يف انتخاب سمري جعجع
رئيساً للجمهورية .هذه هي العملية املثالية النقاذ لبنان
(كرهينة ايرانية) واعادته اىل املنظومة العربية ،واعادة
املنظومة العربية اليه.
لو أو فريق  8أذار بعض الفطنة لحمل جعجع عىل
األكتاف اىل ق بعبدا ،حيث االقامة يف الزنزانة تحت
فيها  11عاماً ،أقل هوالً من االقامة
األرض ،والتي ام
هنــاك ،وبصاحيات تجعل مــن الجلوس عىل الكريس
الرئايس الجلوس عىل الكريس الكهربايئ.
اال يتصور اللواء الســيد أن فريقه السيايس وقع يف
املصيدة حني اختار ســعد الحريري ،الخائف ليس فقط
من تشكيل الحكومة ،بل ،وأيضاً ،من االنتخابات النيابية
اىل نقل االرث السيايس منه اىل شقيقه
ألنها ستف
بهاء الذي تردد أنه لحظ مبلــغ مليار دوالر ،وبنصيحة
من أحمد فتفت ،عبقري هذا الزمان ،للدخول عىل حصان
أبيض اىل الرساي التي ر ّممها أبــوه لتكون مقر الصدر
األعظم.
ال تغيرييف لبنان ال من الداخــل ،وال من الخارج .كم
لعب يارس عرفات عىل هور الساسة عندنا لينتهي عىل
ســفينة حملته اىل قرطاجة وهل استطاعت دبابات
تغري وجهاً واحداً من الوجوه (األبدية)
آرييل شارون أن ّ
اياها وحتى مهام بلغت ســطوة غازي كنعان ،وبداوة
رستم غزايل ،بقي لبنان العثامين لبنان العثامين.
االنتقــال الذي حصل مــن الجمهوريــة األوىل اىل
الجمهورية الثانية ،وهو تغيــري يف الصاحيات ،ويف
الطرابيش ،ال تغيري يف الــرؤوس ،وال يف الرؤية ،جاء
نتيجــة ديناميكية دولية يف اتجاه ابرام سلســلة من
التســويات بني العرب وارسائيل .يف هذا الســياق ،أ
بالرئيس رفيــق الحريري الذي كان يفــرتض أن يغادر
الرئاســة الثالثة فور اغتيال اســحق رابني يف «ميدان
امللوك» برصاص ييغال عمري ( 4ترشين الثاين .)1995
حتى اشعار آخر .التآكل الدراماتي يف أرجاء الدولة.
ذروة الهلهلة حني رأينا كيف أن بعض الساســة راهنوا
عىل دور للجامعة العربية ،وحيــث تتجىل كل مظاهر
القرون الوســطى ،يف تدويل لبنان ،لكأن املنطقة كلها،
وليس لبنان وحده ،ال تعاين مــن التدويل ،وحيث لعبة
األمم تعبث بالخرائط ،وبالدول ،وباألنظمة ،مثلام تعبث
بكومة من الرمال!
أمل يبلغ اليأس بأحد األســاقفة حد القول ،يف أروقة
بكريك ،أن انقاذ الطائفة ،كمدخل اىل انقاذ لبنان ،بنقل
رئاسة الجمهورية اىل طائفة مسيحية أخرى ،يك يعود
املوارنة ،وهم األساس ،يف قيام الدولة ،اىل ألقهم ،واىل
دورهم ،وبالدرجة األوىل اىل وعيهم
اذا ســألتم مســؤول االعام يف أحد األحزاب ،وهو
بواصفات مصارع الثريان ،حــول كيفية الخروج من
طريق الجلجلة ،يأ الجواب ،يف الحال .ســمري جعجع
للق الجمهوري وبهاء الحريري للرساي الحكومية!

حزب الله و« مل»  :لضرورة إنجاز
التشكيلة الحكومية في سر وقت

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
تـــفـــاهـــم مـــــعـــــراب املـــــ ـــــقـــــوب ...ملـــــــاذا ارتـــفـــع
مــنــســوب الــتــصــعــيــد وان ــف ــج ــرت حــــرب الــبــيــانــات ؟
محمد بلوط
اندلعت يف االيام االخرية
حزب البيانات الساخنة بني
التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانيــة يف جولة جديدة
مــن التصعيد املســتمر بني
الطرفني منذ فــرتة طويلة.
لكن اللهجة التي استخدمت
هــذه املــرة يف البيانــات
املتبادلة متيزت بسقف عال
يطــرح عامات اســتفهام
حول االســباب والخلفيات
الحقيقية لهذا التصعيد بني
ما يسمى بالثنايئ املسيحي.
ومنــذ توقيــع تفاهــم
معراب عام  2016مل تستقم
العاقة بــني الطرفني رغم
تحقيق خطوات مشــرتكة
ابرزهــا تاييــد القــوات
النتخــاب الرئيــس عــون
وتقاسم املقاعد يف حكومة
الرئيــس الحريــري .وبدا
واضحا ان التفاهم الذي اخذ
جهدا ووقتــا طويلني مبني
عىل اسس هشــة ويفتقد
عاما اساسيا هو الثقة بني
الطرفني.
ومع بــدء اهتزاز التفاهم
وبــروز الخافــات قيل ان
التيــار والقوات فشــا يف
تقاســم الحصص املسيحية
يف الدولــة التــي تشــكل
ذخرية مهمة لهام يف توســيع نفوذهام السيايس والشعبي،
واخذ كل طرف يتهــم اآلخر بخرق التفاهــم واالنقاب عليه.
فاعتربت القوات ان التيار مارس سياســة الهيمنة واالستئثار
باملراكز املســيحية يف كل ادارات ومرافق الدولة عىل حسابها
واآلخرين يف الشــارع املســيحي ،بينام رأى التيار ان القوات
مل تلتزم اصــا بالتفاهم وحاولت ان تــؤدي دور الرشيك يف
الســلطة ودور املعارضة يف آن معا طلبا للكسب الشعبي عىل
حساب التفاهم.
وقبل وخال حكومــة الرئيس الحريري اخــذت الخافات
تتوســع بني الطرفني وبدأ تفاهم معراب يرتنح اكرث فاكرث رغم
محاوالت الرتقيع ومد االوكسجني به من جديد.
ومنذ ذلك الحني صارت املناوشــات والسجاالت بني الطرفني
هي القاعدة وصــار التوافق عىل قانون او ملــف بينهام هو
النادر واالســتثناء ،خصوصا يف مجال حرص كل واحد منهام
عىل ا هار دفاعه عن حقوق املسيحيني.
ويقول مصدر ســيايس ان التفاهم بني التيار والقوات كان
محكوما بالفشل السباب عديدة تبدأ بأزمة الثقة ،ومتر بغياب
برنامج تطبيقي واضح له ،وتنتهي بالخاف الحاد بينهام حول
القضايا االسرتاتيجية والسياسة الخارجية ،ومام ال شك فيه،
يضيف املصدر ،ان العامل االسايس يف عدم نجاح التفاهم هو
التنافس الحاد بني الطرفني عىل اســتقطاب الشارع املسيحي
الذي ترجم باملعارك االنتخابيــة النيابية والبلدية يف كل لبنان
وانعــدام االتفاق عىل الحد االد من تنظيم هذا التنافس.
ويعتقــد املصدر ان خــاف التيار والقوات حــول القضايا
االســرتاتيجية يشــكل عاما مهام من عوامل ضعف التفاهم
بينهــام لكنه ال مينع ان يتفاهام عىل االمور الداخلية االخرى،
وهذا مل يحصــل كام حصل بــني اطراف اخــرى مل تجمعها
اتفاقات او تفاهامت ،وبرأيه ان الثنائية املســيحية من خال
تفاهــم معراب مل تكن تجربــة ناجحة رغم دعم ومســاندة
بكريك لها يف املرحلة االوىل .وان تجربة الثنايئ الشــيعي ال
تنطبق عىل التجربة املســيحية ألسباب عديدة منها اتفاق امل
وحزب الله يف القضايا الوطنية واالســرتاتيجية والسياســة
الخارجية اىل جانب التفاهم القوي حول التحالف الســيايس
واالنتخا وتنظيم التباين عىل بعض االســتحقاقات وامللفات
كام حصل يف انتخاب الرئيس عون الــذي دعمه الحزب بقوة
وعارضه الرئيس بري.
وعن اســباب انــدالع الرتاشــق العنيف االخري بــني التيار
والقوات يقــول املصدر الســيايس «علينا ان نــدرك ان هذه
الســجاالت صارت بعد انتفاضة ترشين وخــروج القوات من
حكومة الحريري هــي القاعدة يف عاقات الطرفني ،وان كلام
اشــتدت االزمة وكلام اقرتبنا من االســتحقاق االنتخا كلام
شــهدنا مزيدا من التصعيد بينهام لســبب او من دون سبب،
الن كا منهــام ســيجتهد لتحميل اآلخر املســؤولية يف اطار
املعركة السياسية املفتوحة بينهام والتي يرشح ان تتسع اكرث
فاكرث».
ويخوض التيار معركته السياســية يف وجه القوات وباقي
خصومه تحت شــعار فتح ملفات الفســاد ومعركة التدقيق

«الـــــتـــــيـــــار»  :انـــــزعـــــجـــــوا مـــــن ـــــطـــــاب الـــرئـــيـــس
ً
ويـــــســـــعـــــون دائـــــــمـــــــا الــــــــى الــــــربــــــح الــــر ــــيــــ
«الــــقــــوات»  :كــلــمــا ان ــح ــش ــروا بــــــادروا الــــى الــتــصــعــيــد
وافـــــــــتـــــــــعـــــــــا املــــــــــــعــــــــــــارك الــــــوهــــــمــــــيــــــة
الجنايئ واســرتداد االموال املنهوبة .بينام تعتمد القوات عىل
منهجية اخرى متســلحة برفع املطالب الشــعبية واســتثامر
الوضع املنهار يف وجــه العهد ورئيــس الجمهورية والتيار.
وتحاول ايضا ان تســتثمر النقمة الشــعبية بعد ان سعت بعد
 17ترشين اىل االنخراط يف صفــوف الثورة والنزول بني حني
وآخر اىل الشارع.
ويف مثل هذا املناخ التصعيدي املســتمر بني التيار والقوات
بات طبيعيا ان نشهد مثل هذه املوجات من التوترات والسجاالت
الســاخنة بني الطرفني يف معركة «املرتاس السيايس» املرفوع
بينهام حتى اشعار اخر.
ويقول مصــدر نيا يف القوات اللبنانيــة للديار» ان ليس
هناك من ســبب محدد ملا حصل ،لكن التيار كلام انحرش نتيجة
فشل العهد ويف ل االنهيار املســتمر بسبب سياسته وادائه
يحاول ان يغطي فشله بالهجوم عىل اآلخرين ال سيام القوات.
ء الفتعال املعــارك الوهمية من اجل
انهم يتذرعون بــأي
تغطية وتعمية الحقيقة».
ويضيــف :موقفنــا معروف ،نحــن مع التدقيــق الجنايئ
وكنــا اول من طالــب بفتح ابواب املحاســبة يف كل املجاالت
وباسرتجاع االموال املنهوبة وحامية اموال الناس ،ولنا مآخذ
عديدة عىل سياســة م ف لبنان ،لكــن اذا طالبنا اىل جانب
ذلك بحامية الناس ومعيشــتهم وبرغيفهم وقوتهم وبالبنزين
والكهربــاء وغريها ووضعنا هذه االمــور ايضا يف االولويات
نفاجأ بتصدي التيار لنا واتهامنا بالشــعبوية محاوال التملص
من املسؤولية بشتى الوسائل.
ويرى املصدر القوا انــه «عندما يصل اي طرف او تيار او
حزب اىل االفاس السيايس يلجأ كام يفعل التيار اىل التصعيد
واىل رمي االتهامات ميينا ويسارا ،انهم يرمون االتهامات عىل
اآلخرين لتربئة العهد من الحال الذي وصلنا اليه».
ويرد مصدر نيا يف التيار الوطني الح ّر بالقول للديار «هم
ء ،ويســعون دامئا اىل الربح الرخيص.
يريدون تعطيل كل
لقد انزعجوا مــن خطاب الرئيس عون والصــدى الذي احدثه
عىل الصعيد الشــعبي ،فلجؤوا اىل التصويب عليه وبادروا اىل
التصعيد يف محاولة لتســخيف املوضوع .واذا كانوا فعا مع
التدقيق الجنايئ عليهم اعطاء فرصــة للمبارشة به وتحقيقه
بدال من الوقوف عمليا يف وجهه».
ويضيــف املصدر «االنتخابات النيابية بعد ســنة ،وهذه هي
سياســة القوات دامئا انهم يلجؤون اىل الشعارات الشعبوية.
لقــد خربناهم جيدا وخربنا سياســاتهم يف الحكومات .كانوا
صامتني ويوافقون يف الداخل عىل كل القرارات وكل ما يحصل
ثم يلجؤون يف الخارج اىل املواقف الشــعبوية ويتنصلون من
مواقفهــم الداخلية .واليوم ينكفئون عــن املعارك االصاحية
ويكتفــون بالعراضات االعامية .لكــن اللبنانيني خربوا هذه
ء».
االساليب وباتوا يعرفون كل
وتابع «هم يلجــؤون بني فرتة واخرى اىل مثل هذا التصعيد،
ويركزون عىل العهد ورئيــس الجمهورية ويحاولون للنيل منه
ومن التيار نا منهم ان يستطيعون ان يربحوا بعض االصوات
املســيحية لكنهم مخطئــون وواهمون النهم لن يســتطيعوا
اصطياد شعبية او زيادة رصيدهم منا او من اآلخرين».

ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ال يعني التطبيع...
فاطمة شكر
خالل االجتامع
ُعقد هر امس إجتامع تنســيقي بني حزب الله و حركة
أمــل ،يف مقر الهيئة التنفيذيــة للحركة ،حرضه عن حزب
الله رئيس املجلس التنفيذي هاشــم صفي الدين ،ومسؤول
وحدة اإلرتباط والتنسيق وفيق صفا ،وعن حركة أمل رئيس
الهيئة التنفيذيــة مصطفى الفوعاين ومســؤول اإلعداد
والتوجيه أحمد بعلب  ،باإلضافــة إىل قياد التنظيمني
يف األقاليم واملناطق.
وجرى التباحث خال اللقاء يف مجمل امللفات السياسية،
عىل رأســها ملف تشــكيل الحكومة الجديدة ،حيث شــدد
املجتمعون عىل رضورة إنجاز التشكيلة الحكومية يف أرسع
وقــت ممكن ،ملا يوفره هذا التشــكيل من فرصة لاضطاع
بقضايا الناس وهموم املواطنــني ،ورضورة دعم كل الجهود
املبذولة يف هذا السبيل ،ال سيام مبادرة رئيساملجلس النيا
نبيه بري ،والتي تشــكّل مخرجاً ممكناً يُر كافة املكونات
التي تعمل عىل ّ
خط التشكيل.
كام نبه املجتمعون اىل حساسية الوضع الصحي الذي مير
به لبنان ،وشددوا عىل رضورة رفع الوعي لدى املواطنني حول
خطورتــه ،وتكثيف الجهود للخروج من هذا التحدّ ي الوبايئ،
مع اإلشادة بعمل وتضحيات الفرق الطبية والصحية يف هذا
اإلطار .واتفق املجتمعون عىل اســتمرار التنسيق الكامل بني
حركة أمل وحزب الله يف كافة امللفات ،ورضورة قيام الدولة
بواجباتها االجتامعية واالقتصادية تجاه مواطنيها وال سيام
عىل أبواب شهر رمضان».

منــ ُذ بدء الحديــث عن ترســيم الحدود بني
لبنان والعدو اإلرسائييل هبــت أمريكا وبعض
الدول العربية التي طبعت مع العدو اإلرسائييل
ٍ
اقرتاحات تعجيزيــة ال بل فرضها
اىل تقديــم
من أجل أن يخرس لبنان أمام ما يســمى بدولة
«إرسائيل» القوية ،التي هزمها لبنان يف العام
 2006وهــذا ما ســبب قلقاً لهــا ولصديقتها
ٍ
ولبعض من جريانها العرب اللوا دئ
أمريكا
عــىل مهاجمة (محور املقاومــة ) التي غريت
ووضعت مفاهيم وقواعد رئيســية يف املنطقة
ال بل يف العامل.
ومع إعان مكتب رئيــس حكومة ت يف
األعامل حســان دياب عن إتفــاق مع الوزراء
من أجــل توقيع تعديل املرســوم  6433والذي
تم توقيعه لتصحيح الحدود البحرية الجنوبية
وهي إضافة مســاحة  1430كم 2إضافة اىل
 860كــم 2وهي النقطة  29حســب الخريطة
البحرية ،وهذا ما يرتتب عليه إيقاف العمل يف
حقل كاريش والبلوك رقــم  ،72أي أن املنطقة
هذه صــارت منطقــة خافية وال تســتطيع
إرسائيل التنقيب عن النفط فيها.
وإذا ما عدنا اىل تاريخ الـ  27من أيار 2013
فقد التأم مجلس الوزراء اللبناين يف جلســة

إســتثنائية من أجل البحث يف هيئة اإلرشاف
يطرح ســؤاالً محقاً
عــىل اإلنتخابات ،مــام
ُ
اليــوم وهو :ملا ال يقوم الرئيس حســان دياب
بعقد جلسة إســتثنائية من أجل بحث موضوع
ترسيم الحدود وهو موضو ٌع سيادي
اإلرصار الكبري من أجل توقيع مرسوم تعديل
الحدود الجنوبية ،وهذا مــا كان مرفوضاً من
قبل غالبية القــوى السياســية قابله إرصار
لقيــادة الجيش عليه .ويف معلومات خاصة لـ
«الديار» أفادت أن ترسيم الحدود بات أمراً مهامً
وبحاجــة اىل تفاهم داخيل بني مختلف القوى
السياســية والعسكرية ملا له من طابع سيادي
يف وجه األطامع لدى الكيان الصهيوين ،وهو
أمر يعطي ما يســمى الدولة العربية فيام لو
يحصل إرتياحاً خال جلسة املفاوضات الغري
مبــارشة ،لذلك يضيف املصدر نفســه أنه ال بد
ٍ
نابع من روحية
موقف موحد ومتامســك
من
ٌ
وطنيــة تعطي لبنــان مكاســب ومتكنه من
الحفــا عىل ثرواته التي تعتــرب املمر الوحيد
إلنقاذ الباد من الضائقة اإلقتصادية الخانقة.
ال اع املفتوح هذا ما بني الداخل والخارج،
وإرصار اإلدارة األمريكيــة عليه هــو أولوية
بالنسبة لها ،وتأكيد واضح عىل إنهاء هذا امللف
املهــم ملا له من عاقة بتأمــني أمن «إرسائيل»
بالدرجة األوىل.

 1نيسان
 1ــ ً : 2021
لــــــــم نــــتــــعــــلــــم شــــيــــ ــــا
نور نعمه
تحل الذكرى االليمة للحــرب االهلية اللبنانية
اكرث اياما من اي وقت م  ،الننا ال نستذكرها
وحــارض لبنان افضــل من ماضيــه ،بل وبكل
حزن الدولة اللبنانية مهــددة بالزوال ،واالهرتاء
املؤسسا يتف  ،وفساد وانانية املسؤولني ال
تتســع الباد بأكملها ،واالرتهان للخارج مستمر
وبشــكل مفضوح ،والشــعب اللبنــاين يعاين
االمرين عىل ارضه.
التعاطي يف الشأن العام واملقاربة السياسية
مل ينتقا من املحـــاصصة والزبائنية ورشاهة
النفــوذ والطائفيــة اىل احــرتام القانون ،اىل
العلامنيــة ،اىل الحفــا عىل املــال العام ،اىل
تغليب املصــــلحة الوطنية عىل املصلحة اآلنية
واملذهبية.
والحال انه منذ انتهــاء الحرب االهلية باملعنى
الحــر مل يقــدم اي طرف لبنــاين عىل تبني
مرشوع الدولة وبناء املؤسســات واعادة تفعيل
االجهزة الرقابية وتعزيز االســتقرار السيايس
واملايل .لاســف معظم االحزاب التي وصلت اىل
السلطة ارســت قاعدة املزرعة وتقاسم املغانم
فيها .والكثري من االحزاب عملت عىل ترســيخ
نفوذها يف قلــب الدولة رغم رفعها شــعارات
شعبوية اصاحية ســقطت يف اول اختبار عند
توليها الحكم .نعم تغلبت االنانية والشخصانية
والفساد واملحاصصة يف ادارة شؤون الباد اىل
ان وصلنا يف يومنا هــذا اىل واقع مزر وانهيار
مايل وتهديد كياين للوطن ،بعد ان تعامل معظم
املســؤولني بالنهج القبيل يف مقاربة القضايا
الوطنية واملصريية.
اليوم ليس هناك متاريس حربية يف الشوارع،
ولكن هذه املتاريــس بقيت يف النفوس .اليوم ال
تشــهر كل طائفة ساحها بوجه االخرى ،ولكن
تتقاتل عىل النفوذ وعىل املواقع سياســيا ،اىل
حد عطلت البلد ورضبت الدستور بعرض الحائط
وشلت املؤسســات وارهقت اي قطاع كان قويا.
ورغــم الجوع والفقر اللذين يعيشــهام املواطن
اللبناين املســكني حاليا مل يرف للســلطة جفن
ومل تستشــعر خطورة الوضع املعي والكياين
واالقتصادي ،بل نرى انها تغرق يوما بعد يوم يف
رصاعات عبثية تافهة امام املصري الكاريث الذي
يتجه اليه لبنان.
وفوق املآيس التي يعيشها اللبناين ،تم تفجري
العاصمة بريوت يف  4آب  2020فتطايرت بريوت
ســت الدنيا اىل اشــاء واجزاء وازهقت ارواح
عدد كبري من اللبنانيــني ودمرت ارزاق الكثريين
وهجر اهايل العاصمة بســبب الوضع الكاريث،
هــذا الجرح الــذي ينزف حتــى اللحظة مل يهز
ضامئر املسؤولني ،مل يحثهم عىل اعادة النظر يف
سياستهم ال بل استمروا يف فجورهم السيايس
ويف تكابرهم عىل شعبهم ويف الامباالة لوجع
املواطنني.
ومنذ بضعة اشــهر ،تأ ّمل اللبنانيون بفرصة
انقاذ بلدهم بعدما تم تســمية ســعد الحريري
رئيســا مكلفاً لتأليف الحكومــة ،ولكن ذهبت
هذه اآلمال ادراج الرياح .والحقيقة ان الحريري
ا هر مرات عدة انه ليس لديه النية يف تشكيل
الحكومــة نتيجــة عدم حصوله عــىل الضوء
االخرض السعودي ،وبذلك باتت والدة الحكومة
مرهونة برىض ســعودي وليس لبنــاين .اما
الرئيس ميشــال عون فا يرىض بتدوير الزوايا
وارســال التشــكيلة الحكوميــة اىل املجلس
النيا  ،فامــا تأخذ الثقة واما تســقط وفقا
للنظام الدميوقراطي .هكــذا عىل جثة الوطن،
عىل جثة الشــعب اللبناين الفقري واملســكني،
تتنافــس الرئاســة االوىل والثالثة عىل قاعدة
«انا او ال احد» عــىل الصاحيات واملراكز وعدد
الوزراء ،يف حني مل يعد يأبه ال املواطن املسيحي
او الســني او الشــيعي او الدرزي باي صيغة
طائفيــة للحكومة ،بل جل مــا يريده حكومة
تفرمل االنهيار الــذي طال كل القطاعات والذي
افقد اللرية اللبنانية قيمتها حتى بات العيش يف
لبنان مأساة يومية.
لاســف منذ انتهاء الحرب االهلية ،حكم عدة
رؤســاء للجمهورية البلد وكذلك االمر لرئاسة
الحكومة .ودخل وزراء جدد اىل مجلس الوزراء
وايضا نواب جدد اىل الربملان.
الوجوه تغريت واالسامء تغريت.
ا ا وحدك يا شعبي مصريك مل يتغري وما زلت
ترشى وتباع يف بورصات السياسيني اللبنانيني
الذيــن انحــازوا ملصالحهم واعطــوا االولوية
ملشاريعهم الضيقة وليس الوطنية.
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

هل يُوق تعديل املرسوم  4عمليات التنقيب من العدو اإلسرائيلي ويُعيد الى اولة املفاوضات ير املباشرة للترسيم؟!
ّ
ّ
ّ
ّ
التقرير البريطاني قدم « يارات» عدة من دون ن يلحظ ي منها «حقنا» ولبنان ا تار الخ ا قصى ..فهل هو الخيار ا فضل؟!
دوليل بشعاين
جار عىل تعديل
وقّع وزير األشغال العا ّمة والنقل ميشال ن ّ
املرســوم  6433املتعلّق بتحديد حــدود املنطقة اإلقتصادية
الخالصة ،كام هو مقرتح ،وكذلك فعلــت وزيرة الدفاع زينة
عكر وأحالته اىل األمانة العا ّمة لرئاسة الحكومة .وهذا يعني
جــار وافق عىل هذا التعديل الــذي يعتمد الخط  29الذي
أنّ ن ّ
وسع مساحة املنطقة البحرية للبنان ويُدخل اليها املساحة
يُ ّ
اإلضافية أي الـ  1430كلم 2ضمن حقوق لبنان يف ثروته من
النفط والغاز ،بحسب اإلحداثيات الجديدة التي رسمتها قيادة
الجيش اللبناين ،واعتمدتها وزارة الدفاع.
حسان ديّاب ،يبقى
بعد توقيع رئيس الحكومة املســتقيلة ّ
أن يُوقّع رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون عىل مرسوم
التعديل ،وقد تق ّرر اإلســتعاضة عن موافقة مجلس الوزراء
بخصوص التعديل بوافقة إستثنائية ،ستصدر اليوم الثاثاء
عن رئيس الجمهورية ورئيــس مجلس الوزراء ،ليقوم بعدها
وزير الخارجية واملغرتبني رشبل وهبه ب رساله فوراً اىل األمم
املتحدة .علامً بأنّه ســ ُيصار الحقــاً اىل عرض املوضوع عىل
مجلس الوزراء عىل سبيل التسوية ..وهذا يعني بأنّ املرسوم
سريسل اىل األمم املتحدة قبل وصول وكيل وزارة
 6433معدّ الً ُ
الخارجية األمريكية لشؤون الرشق األد ديفيد هيل األربعاء
اىل بريوت يف زيارة رسمية تســتم ّر ليومني ،يلتقي خالها
القادة السياسيني .فهل ســ ُتضاف وفق هذا املرسوم املعدّ ل،
مســاحة الـ  1430كلم 2اىل مثلث النزاع الذي تبلغ مساحته
سيتم
 860كلم ،2فتصبح مســاحة الـ  2290كلم 2هي التي
ّ
اســتكامل املفاوضات غري املبارشة عليها بــني لبنان والعدو
اإلرسائييل ،أم ستبقى هذه املفاوضات معلّقة وهل من شأن
تعديل املرسوم  6433وإيداعه لدى األمم املتحدة وقف عمليات
الحفر من العدو اإلرسائييل يف هذه املنطقة !
األستاذ الجامعي والباحث يف قضايا الحدود واملياه الدكتور
عصام خليفة ،الذي كان أحد أبرز الخرباء املطالبني بتعديل هذا
جار يف حديثه لجريدة «الديار» عىل
املرسوم ،شــكر الوزير ن ّ
توقيعه عىل تعديل املرســوم ،وكذلك الوزيرة عكر ،مشرياً اىل
أنّها خطوة ج ّيدة تسبق رشكة «إنرجني» اليونانية التي يُفرتض
أن تبدأ بشــفط الغاز والنفط يف أوائل حزيران املقبل ،جنوب
الخط الذي ينتهي يف النقطــة  23لصالح العدو اإلرسائييل.
ويبقى أن ُيوقّع رئيس الجمهورية عون عليه ،عىل ما أضاف،
ليتم إرســاله من قبل وزارة الخارجية فوراً اىل األمم املتحدة.
ّ
وقال بأنّه عىل لبنان إرسال مرسوم التعديل هذا ،انطاقاً من
أنّ املادة  157من وثيقة األمانــة العامة لألمم املتحدة للعام

نسخ

خرائ الت ر ر ال ط ين

ت

الخطو الت

«ميكن ألي دولة أن تسحب وثيقة عائدة
1999
ّ
تنص عىل أنّه ُ
تم إيداعها من جانب واحد لدى األمني العام لألمم املتحدة»،
لها ّ
ما يجعل األمــم املتحدة تأخذ به بطبيعــة الحال ،كون لبنان
ُيط ّبق القانون الدويل يف هذا اإلطار .كذلك ل يتمكّن لبنان
من املطالبة بحقوقه يف مســاحة الـ  1430كلم 2إذا ما بدأت
رشكة «إنرجني» بالعمل.
وعام ســيحصل بعد ذلك ،أشــار اىل أنّ لبنان بعد إرساله
ّ
املرسوم املعدّ ل اىل األمم املتحدة ،يكون قد قام با يرتتّب عليه
لجهة حفظ حقّه يف ثروته النفطيــة والغازية يف املنطقة
اإلقتصاديــة الخالصة التابعــة له .أ ّما فيــام يتعلّق بالعدو
بكل مســاحته ،فهو لن
اإلرسائيــيل فلو جاز له ابتاع لبنان ّ
يُق ّ .
يف املقابل ،يتســاءل مصدر ديبلومايس مطّلع عىل عملية
ترســيم الحدود اللبنانية إذا ما كان املرســوم  6433املعدّ ل
ب مكانه أن يُثنــي العدو اإلرسائييل عــن الحفر يف منطقة
ســتصبح اآلن ضمن منطقة متنازع عليها وهل سيجعل ذلك
«إرسائيل» تبدّ ل موقفها وتعود اىل طاولة املفاوضات ! يخ
املصدر أنّ العدو اإلرسائييل لن يعرتف بهذه املطالب اللبنانية،
ولن يوافق عىل هذه اإلحداثيات التي سيعتربها إعان أحادي
من طرف واحد.

تنقــل جهات سياســية ،عن متابعني لحركــة اإلتصاالت
الجارية عــىل خط تأليف الحكومة ،بأن الســاعات املاضية
أكدت أن هذا الحراك الذي بلغ ذروته األسابيع املن مة ،توقف
باعتبار أن هناك محطات تؤكد أن العقد عىل حالها ،والداللة
أن الرئيس املكلّف سعد الحريري سيقوم بزيارة إىل الفاتيكان
وإىل روسيا أيضاً ،ما يعني أنه ،وخال الشهرين املقبلني ،من
املؤكد ليس من لقــاء مرتقب بني رئيس الجمهورية والرئيس
املكلّف يف املدى املنظور.
وتضيف الجهات نفسها ،أن هناك ارتباطاً وثيقاً لحل امللف
اللبناين عندما تصــل األمور إىل مراحــل متقدمة يف حال
نجحت املفاوضــات بني الواليات املتحــدة األمريكية وإيران
ودول ( ،)1 + 5لكن مرجعاً سياسياً أفصح يف مجالسه أمام
زواره نهاية هذا األســبوع ،بأنه فوج من كام سمعه من
أحد املوفدين العــرب بعد جوالته عىل القيادات السياســية
يف بريوت األســبوع املا  ،إذ تأكد بــأن الوضع يف لبنان
يف غاية الصعوبة والتعقيد ،وعليه ،هناك اســتحالة لتأليف
حكومة يف وقت قريب ،نظراً لإلرتباطات الوثيقة بالعناوين
الداخلية واإلقليمية والدولية ،ولهذه الغاية ،ف ن املوفد العر
أشار إىل أنه سيبقى عىل تواصل مع بعض الجهات اللبنانية
التي تتف ّهم خطورة الوضع ،وبالتايل ،ف ن قراراً باإلســتمرار
عىل التنســيق قد تم التوافق عليه بني عواصم القرار الغربية
والعربية من أجل اعتامد كل الســبل الرضورية إلخراج لبنان
من األزمة التي يرزح تحتها.
وعــىل هــذا الصعيــد ،نقلت هــذه الجهــات معلومات
جعة تنتظر
ديبلوماســية عربية تتحدّ ث عن أجواء غري مش ّ
هذا البلد ،وربا تندلع بعض األحــداث األمنية املحدودة يف
الزمان واملكان عىل خلفية األزمــة املالية واإلقتصادية التي

محمد علو

مؤرشات وتقارير أمنية ترد إىل املعنيني حول
ّ
بدأت تظهر وفق
ما تشــهده مناطق كثرية من اعتداءات ورسقات وانتهاكات
مؤرشات قد تؤدي إىل تفاقم األمور إىل ما هو
ّ
وجرائم ،وهذه
أكرث بكثري مام هي عليه الحالة اليوم.
وانطاقاً من هذه املعطيات ،تتحدّ ث الجهات السياســية
نفسها عن اســتمرار الرتدّي أوالً عىل املستوى املايل ،يف ل
غياب املعالجات الفورية والجذرية لألزمة املالية ،والتي ترتبط
بشكل وثيق بعملية تأليف الحكومة املج ّمدة اليوم ،وبالتايل،
ف ن هذا الرتدّي سيســتمر بطريقة تصاعدية ،ليلقي بثقله
عــىل كل القطاعات اإلقتصاديــة أوالً ،ويؤدي إىل تذكية نار
الخافات السياسية ثانياً ،خصوصاً وأن اإلعتبارات الشخصية
ما زالت تطغى عىل ما غريها من اعتبارات وطنية ،وهي التي
ّ
التعرث ألي مسعى إليجاد تسوية سياسية.
تؤدي إىل
وتعترب الجهات السياسية ،أن الزيارة املرتقبة غداً األربعاء
لوكيل وزارة الخارجية األمريكية دايفيد هيل إىل بريوت ،وإن
كانت الوداعية واألخرية له قبل مغادرة منصبه بعد أسبوع ،
مــؤرشات عىل
ّ
ســتحمل
طبيعة املوقف األمرييك من
مجمل العناويــن اللبنانية،
وليس فقط عنوان ترســيم
الحــدود البحرية الجنوبية،
ذلك أن من شأن هذا املوقف
أن ينعكــس ويؤثّر بشــكل
مبــارش عــىل املقاربــات
الديبلوماســية األوروبية
خصوصاً لألزمة اللبنانية،
والتــي ت ّتجــه نحــو رفع
مستوى الخطاب السيايس
يف املرحلة املقبلة.

عون تلقى رسالة تهن ة من عبا و برق معزيا با مير فيليب
الخازن نقل عن الرئيس اصــرار على مفهوم الوحدة بالتشكيل

و م تم مع الخ ز

داال

من هنا ،شــدّ د عىل رضورة إعــادة درس املوضوع بر ّمته،
كل
املختصة ّ
وإجراء نقا وطني حولــه ،وأن تقوم الوزارات
ّ
بدروها عىل ما طالب وزير األشــغال العامة والنقل ميشال
جــار يف مؤمتره الصحــايف أمس .ودعــا إىل التوقّف عن
ن ّ
الح ية واملفاوضات الجانبية من تحت الطاولة ،ومعالجة
مسألة الحدود البحر ّية والرب ّية للبنان بطريقة شفّافة .وقال
بأنّ عمليــة الحوار الوطني تبدأ بنرش التقرير الربيطاين الذي
كل
وضعته مؤسسة «هيدروغرافيك ســنرت» عىل املأل ويف ّ
الصحف .وأشار اىل أنّه إذا ما حصلت هذه املناقشات برسعة،
ميكن عندئ ٍذ خال شهرين العودة اىل طاولة املفاوضات غري
ُ
املبارشة مــع العدو اإلرسائييل من موقــع الق ّوة ،ال أن نكون
مرتهنني للتوقيت الســوري من جهة ،والعدو اإلرسائييل من
جهة أخرى فيــام يتعلّق بالتنقيب ،أو لخــرباء األمم املتحدة
القانونيني وجداولهم الزمنية .وفيام يتعلّق بالتقرير الربيطاين
تتم مناقشته عىل طاولة مجلس الوزراء.
الذي مل ّ
وقــد لحظ املصدر الديبلومايس نفســه أنّ إحدى الخرائط
رسمها الربيطانيون تُس ّمي الخطوط الحدودية املتنازع
التي ّ
)و
عليها بني لبنان والجانب اإلرسائييل بالخيارات) ،
).
)و )
)
ويبدو أن الخريطة هي نسخة أخذت من التقرير الربيطاين،

ّ
دي ــف ــي ــد ه ــي ــل فــــي زيـــــــارة «لـــــن تــــقــــدم ولـــــن تـــؤ ـــر»

ً

تلقى رئيس الجمهورية العامد ميشــال عــون اللبنانيني
عموما ،بحلول شــهر رمضان املبارك ،رسالة من رئيس دولة
فلسطني محمود عباس هنأه فيها بحلول شهر رمضان ،داعيا
ان يعيده الله بالخري واليمن والربكات.
اىل ذلك ،اســتقبل الرئيــس عون عميــد املجلس العام
املاروين الوزير الســابق وديع الخازن واجرى معه جولة
افــق تناولت التطورات السياســية الراهنة يف ضوء آخر
املســتجدات .وبعد اللقــاء ،قال الخــازن« :ترشفت بلقاء
رئيــس الجمهوريــة العامد ميشــال عــون وتداولنا يف
الشــؤون الداخلية وتحديدا يف املخاض الحكومي وتربمه
مــن التأخري الحاصل ،والذي ال يســتحق هذا االنتظار يف
ل أوضــاع اقتصادية ومعيشــية مقلقة جدا .وملســت
من فخامة الرئيس إرصاره عىل انصــاف مفهوم الوحدة
الوطنية يف تعامله مع ازمة تشكيل الحكومة التي طالت
اكرث مام يجب ،والتي باتت تهدد ســامة الحياة املعيشية
وما ميكن ان تجره مــن مخاطر عىل امن جميع املواطنني
التواقني اىل الخــروج من هذه الدوامــة املقلقة ،رافضا
مقولة الثلث الضامــن او املعطل ،ومحذرا من ترك االزمة
املســتفحلة تتفاعل عىل مســتقبل الباد ،وخشيته عىل
مصري املساعدات املوعودة».
أضاف« :ان فخامة الرئيس مستمر يف املشاورات التي يقوم
بها النضاج حل رسيع يؤدي اىل تشكيل حكومة انقاذ ومهمة
ترشف عىل حسن ســري التدقيق الجنايئ الذي انطلق ليطال
كافــة قطاعات الدولة ،فتعود عجلة العمل اىل املؤسســات
وتنتظم الحياة السياســية ويســرتجع القضاء استقاليته

ّدت

ّ

ّ
مـــــواقـــــ هــــيــــل ســـتـــعـــكـــس تـــــوجـــــهـــــات واشـــنـــطـــن
من املقاربات الديبلوماسية ا وروبية والعربية ل زمة الحكومية
فادي عيد

خي را

ال

د ال ن ني

وقد أبقت عىل النقطة  1وهي التي يتمسك بها العدو االرسائييل.
وهــي تربز الخط الذي يصل بــني رأس الناقورة والنقطة 23
تم تعديله يف العام  2011بعد إكتشاف خطأ
وهو الخط الذي ّ
وزارة النقل املرتكب عام  .2008وتًســ ّمي الخريطة هذا الخط
)  ،ثم هي
الجديــد إىل النقطة  23بالخيــار (أ) أي )
تقرتح خياران آخران :الخيار (ب) أو ( ) والذي يتبع املســار
الطبيعي لخط الساحل اللبناين ولكنه يأخذ باملوقف اإلرسائييل
بأن الجزيرة الصغرية ميكن إدخالها يف اإلحداثيات .أما الخيار
(ج) الثالث أو ( ) بوجــب الخريطة فهو يصل إىل النقطة
 29التي اعتمدها لبنان يف اإلحداثيات الجديدة للمرسوم 6433
جة اإلرسائيلية حول الجزيرة
املعدّ ل بعد أن يكون قد أسقط الح ّ
من الخيــارات الربيطانية .وبرأي
متخذاً بذلــك الحدّ األق
املصدر الدبلومايس أنّ التقرير الربيطاين وضع خيارات ثاثة
عىل أن يختار لبنان إحداهــا .ويبدو أنّ لبنان قد اختار الخيار
املذكور يف التقرير الربيطاين .فهل يعني ذلك بأن
(ج) األق
«حق لبناين» ال جدال فيه أما
هذا «الخيار» يُرتجم تلقائياُ إىل
ّ
أن اسرتاتيجية التفاوض بأرسها سرتتكز عىل أن يقوم الوفد
اللبناين بتقديم حجج قانونية واضحة بأن الجزيرة اإلرسائيلية
يجب عدم خضوعها لإلحداثيات ألنها صغرية وغري مأهولة
وأوضح أنّ عملية ترســيم الحدود عىل الخرائط هي عملية
دقيقــة جدّ اً ويوجد إحتامالت بأنه حتــى هذه الخطوط التي
رسمها التقرير الربيطاين قد تكون خاطئة .فلو انطلق لبنان
من نقطة الناقورة ،واتخذ درجة بالزائد أو الناقص من زاوية
رســم الخط من لبنان اىل قربص ،عىل سبيل املثال ،ف نّ فارق
يف درجة واحدة عند اتســاعها تصل اىل ألف كلم أو أكرث ،ما
تغري املساحة بشكل كبري .وقد أخذ الجانب اللبناين
يعني أنّها ّ
ّ
الخط األق ووضع يده تقريباً بالكامل عىل حقل «كاريش».
نص عىل
الربيطاين
التقريــر
أنّ
رغم
ّنا»،
ق
«ح
ّــه
ن
بأ
ونقول
ّ
حق اختيار الخط الذي
مقرتحات هندســية عدّ ة ،وترك للبنان ّ
يجده األفضل له.
والحق يقع
ولفت اىل أنّ لبنان تأخّر يف مســألة الرتسيم
ّ
عليه يف هذا املضامر ،لكن مقاربة املوضوع ال تزال يشــوبها
الخفّة واملامحكات والشعبوية واإلتكال األعمى عىل النصائح
كل الدراسات املتعلّقة
جهات الخارجية .وأملح اىل أنّه يف ّ
والتو ّ
فهي
أكرث،
أو
بلدين
بني
البحرية
الحدود
برتسيم
تنص عىل أنّه
ّ
عىل الدول املتنازعة أن تتفق فيام بينها عىل الرتســيم قبل أن
تلجأ إىل الوساطة أو التحكيم الدوليني .وهذا ما تذكره معظم
التقاريــر التي أعدها قانونيون ومحامون وخرباء الرتســيم
البحري منذ إندالع النزاع اللبنــاين اإلرسائييل حول الحدود
البحرية منذ حوايل عقد من الزمن تقريباً .ولهذا فعىل لبنان
أن يكون قد حرض ملفاته بشكل جيد وحريف.

عىل وقع املعارك الوهمية الشــعبوية التي خيضت بشأن
مرســوم تعديل الحدود البحرية مع فلســطني املحتلة ،تأ
زيارة وكيل وزارة الخارجية االمريكية للسياســة الخارجية
ديفيد هيل إىل لبنان هذا األســبوع ،بحسب ما تُشري مصادر
سياســية مطّلعة ،ولكن الرجل لن يحمــل الحلول ،وال حتى
املبادرات ،فهو يف طريقه نحو اختتام عمله متهيداً الستام
البديل خال أسابيع قليلة.
يف الشكل ال ميكن اعتبار أي زيارة ملسؤول أمرييك رفيع
إىل لبنــان ،زيارة عادية ،ولكن يف املضمــون فلم يعد لدى
هيل ما يقدّ مه ،وبكل تأكيد فهو لــن يأ إىل لبنان حاماً
توصيات إدارة جو بايدن ،لكونــه ال ميثّلها ،وبالتايل ميكن
الحديث عن شــقني لهذه الزيارة ،األول يتعلق بلف ترسيم
الحدود ،والثاين يتعلق بعمــل هيل عىل إعداد تقرير «نهاية
الخدمة».
تُشري املصادر عرب «الديار» إىل أن الشق األول ،وهو األكرث
أهمية ،ســيحمل الر ّد «اإلرسائييل» عــىل مطلب لبنان زيادة
حــدوده البحرية والتواصل
مع األمم املتحدة بهذا الشأن،
إذ ســيبلغ هيــل الجانــب
اللبناين بأن «اإلرسائيليني»
يرفضــون العــودة إىل
طاولــة التفاوض بســبب
املطلــب اللبنــاين الجديد،
مشــددة عىل أنــه من غري
املعلوم بعد تفاصيل املوقف
«اإلرسائييل» من استكامل
عملية التنقيب يف املساحة
التي ستدخل ضمن املنطقة

املتنــازع عليها ،وهذا األمر ســيكون بثابة «عنوان ال اع
املقبل» ،ففي حال دخل املرسوم ح ّيز التنفيذ يف األمم املتحدة،
يُصبح لزاماً عىل «اإلرسائيليني» وقف التنقيب.
وتضيف املصادر « :ســيحاول هيل تكرار محاولة سفرية
الواليات املتحدة يف لبنان دورويث شيا لتبديل املوقف اللبناين،
ولكن املسؤولني اللبنانيني لن يتجاوبوا مع هيل النهم يعلمون
بأنــه يف رحلته االخرية يف موقعــه الدبلومايس ،وبالتايل
يفضلون انتظــار الوكيلة الجديدة للبحــث معها يف مجمل
امللفــات» ،ال تُنكر املصــادر أن تعديل مرســوم حدود لبنان
سينســف املفاوضات ،وكل الخطر مــن أن يكون التعديل قد
جاء بناء لرغبات شخصية ملن يتولّون القضية ،دون أن يكون
للتعديــات قوة اإلقناع القانونية والثبوتية ،مشــرية إىل أن
املرسوم ســ ُيعترب انتهاء محاوالت التفاوض املاضية بشكل
كامل ،والتمهيد لدخول مرحلة جديدة ستكون أكرث صعوبة.
أما يف الشــق الثاين للزيارة ،والتي بحســب املعلومات لن
تقت عىل  24ساعة ،فسيكون للمسؤول األمرييك بحسب
املصــادر كاماً عاماً با يخص الحكومــة والوضع اللبناين
بشكل عام ،وســيكون له لقاءات مع سياسيني و»عنارص»
من املجتمع املدين ،وســيحاول رسم الصورة األخرية للوضع
اللبناين لعرضها عىل اإلدارة األمريكيــة ،لتكون املتابعة من
نصيب صاحبة املنصب الجديد ،لذلك ميكن القول أن زيارة هيل
تغري شــيئاً بالواقع الحايل ،ولن تقدم
إىل لبنان هذه املرة لن ّ
ولن تؤخر.
بكل تأكيد سيشــدد الديبلومايس االمــرييك عىل أهمية
تشــكيل حكومة تتب ّنــى اإلصاحات ،ولكنــه لن يدخل يف
التفاصيل ،وتؤكد املصادر أن ال تعويل عىل الزيارة ،والتي ميكن
وصفها بالزيارة الوداعية ،األمر الذي يجعل ملف الحكومة يف
خاصة بعد عرقلة املبادرة األخرية
مهب التجاذبــات الداخلية،
ّ
لرئيس املجلس النيا نبيه بري ،الذي يفضّ ل يف هذه املرحلة
رسع ،مع اعتباره بشــكل حاسم بأن «إعاقة تشكيل
عدم الت ّ
الحكومة ترقى إىل فعل الخيانة بحق اللبنانيني جميعاً».

كــــــنــــــعــــــان بــــــعــــــد جـــــلـــــســـــة «لــــــجــــــنــــــة املــــــــــــــا »:
تـــــ ـــــر «الــــكــــابــــيــــتــــا كـــــونـــــتـــــرو » فــــشــــل ح ــك ــوم ــي

ن را

والباد امنها واالقتصاد حيويته .ويبقى القول انه من الواجب
دعم توجهات رئيس الجمهورية وتسهيل مهمته مع الرئيس
املكلف وصــوال اىل حكومة يرىض عنها املواطن ،وترســخ
وحدة الباد قطعا لدابر الفتنة ومشــاريع التوطني .فاذا كنا
قد فوتنا فرصا ضائعــة وكثرية إلنقاذ الباد من
يف املا
الغرق ،ومل نغتنم هذه الفرصة الثمينة التي نحظى بها اليوم،
فاننا نكون قد حكمنا عىل انفســنا باننا شعب ال يستحق ان
ينعم بوطن كلبنان».
من جهة أخــرى ،ابرق الرئيس عــون اىل ملكة بريطانيا
اليزابيت الثانية معزيا بوفاة زوجها دوق ادنربة األمري فيليب.
كام ابرق اىل ويل العهد األمري تشارلز.

عقــدت لجنة املــال واملوازنة جلســة برئاســة النائب
ابراهيم كنعان ،وعقب الجلســة ،قال« :بحثنا يف رد رئيس
الجمهورية العامد ميشــال عون للقانون الذي صادق عليه
املجلس النيا واملتعلق برفع الرسية امل فية عن مو في
القطــاع العام وكل مــن يتوىل منصبا عامــا .ورد فخامة
الرئيس كان عىل خلفية عدم اســتبعاد دور القضاء .واذكر
هنا ،بأن القانون خرج من اللجان املشرتكة واللجنة الفرعية
التي كانت برئاســتي ،من خال دمــج  5اقرتاحات واعطى
دورا ملرجعتني ،القضاء من جهة ،والهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد من جهة أخرى .ويف الهيئة العامة للمجلس النيا ،
اعترب النواب ان القضاء مسيس وال رضورة للحظه ،واف
التصويت اىل حذف القضاء من املرشوع .وقد أعاده الرئيس
اىل املجلس النيا  ،بهدف اعــادة ادراج القضاء كمرجعية
لطلب رفع الرسية امل فيــة باالضافة اىل الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد .وبنتيجة املواقف التي تنوعت ،واكدت عدم
الغاء دور القضاء ،تشكلت لجنة العادة الصياغة تتألف من
جورج عقيص وهادي حبيش وســليم عــون وانور الخليل،
عىل ان تعود الينا خال اســبوع لبته نهائيا ،با يؤكد رفع
الرسية امل فية ودور القضاء من دون اي تشابك باآلراء او
اي تسييس ،بشفافية مطلقة يف ضوء سعي العامل اىل اكرب
قدر من الشفافية».
اضاف «مل يســمح النقا املســتفيض ببند رفع الرسية
امل فية ،ببت اقرتاح االمــوال املحولة اىل الخارج ،واقرتاح
هيئــة التحقيق الخاصة وتضارب الصاحيات بني دور حاكم
م ف لبنان ورئاسته لهيئة التحقيق الخاصة .وسيخصص

ن

اجتامع ال ن

لهذا املوضوع جلســة الحقة ،اىل جانب اســتكامل بند رفع
الرسية امل فية».
وعن ال»كابيتال كونــرتول» ،قال كنعان« :مل تتطرق هذه
الجلســة لهذا املوضوع الذي نناقشه يف جلسات متاحقة
بعيدة مــن اإلعام .واطم بأن املوضــوع عىل نار حامية،
واذكــر بأنه لوال اقرتاحنا الذي تقدمنــا به يف ايار  ،2020ملا
كنا امام اقرتاح للكابيتال كونرتول ،بعد فشــل الحكومة يف
التوافق عىل صيغة وارســالها اىل املجلس النيا  .وقد اعدنا
صياغة اقرتاحنا بناء عىل ماحظــات صندوق النقد الدويل
التي كانت من  8صفحات .وبالتايل ،فالتشــاطر يف عملية
رمي املســؤولية عىل من يعمل لن مير ولن نسكت عنه بعد
اليوم».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

في الذكر ا  4للحرب  ...لبنان على صفيح ســـــا ن ومخـــــاو منية طرة...
مؤشـــــرات العودة الـــــى الحرب ضعيفـــــة ...اللبنانيـــــون اتعظوا من  1نيســـــان

عاقل يفهم

ّ
البلي ــــــــة م ــــــــا يُضح ــــــــك
ش ـــــــ ّـر

اييل يوسف العاقوري

سمعته يحارض يف العفّة ويسأل كيف لنا ان نحارب الفساد
وما هو دورنا يف استئصال االعوجاج من مجتمعنا ومن اين
نبدأ يف محاربة اللصوص
كان يفيض ويسهب يف رشح معاين الشفافية وطرق االدارة
الصالحة الناجحة ملا فيها خري املجتمعات وتقدّم الدول.
كنت بصحبة مواطن لبناين نقــوم بزيارة احدى املرجعيات
السياسية القدمية الجديدة وكنت قد تهيأت لهذه الزيارة كص ّياد
محرتف يف رحلة صيد يف رومانيا.
كان يف جعبتي اســئلة عديدة محرجة ،اعتربتها ساحا
فتاكا ويف غمدي وقائع أليمة اردت ان اواجه بها ،اعتربتها
سيف الحق القاطع.
كنت قد تحرضت لهذه الزيارة ألكرث من اســبوع معتربا انها
كل مواطن لبناين كادح يعمل بصمت وقد جاءت الفرصة
فرصة ّ
ل يقول باسم هؤالء الكادحني ما يجب ان يقال.
كان املســؤول غري املسؤول يرشح ويغوص يف التفاصيل اململّة
ويعلّم بفهومه الحارضين اصول السياسة وادارة الدولة وكيفية
رعاية شؤون وشجون العباد والباد وكان الحارضون يف صمت تام
يرمقونه وينصتون اليه كأنه يسوع النارصي يعلّم الجموع او كأنه
يخرب عن اصول العدالة يف زمن خافته.
امري املؤمنني ّ
اما انا فكنت حابســا انفايس وكامتا ردات فعيل وسخريتي
املعهودة.
والكل عىل حاله وانا ازيد يف
ّ
طال الحديث ألكرث من ســاعة
غلياين بل بدأت اعرق كأن جســمي بدأ يفرز ســموم االكاذيب
ويتق ّيأ االضاليل التي سمعتها.
عند االنتهاء من محارضته بدا عليه الغرور واالمتنان والرىض
الشخ كمن حارض يف اعرق جامعات بريطانيا ،اخذ الكام
احد معاونيه (االوفياء) متو ّ
جا بكامه اىل الحضور قائا:
«اذا حدا من املوجودين بحب يســتفهم عــن قالو ()...
يكتبو ع ورقه ويعطيني اياها».
قصاصــات ورق عىل الحارضين
هنا بدأ هذا الويف بتوزيع ّ
يل ،قلت له (معي ما بدّي) وكأنني
واقام حرب وعندما وصــل ا ّ
جه كامي لاصيل ال للبديل.
او ّ
يف هذه االثناء كانت الحشود تتوافد لتلقي سامها عىل هذا
املسؤول او لتتبارك من قربها له كأنها من كأسه منتشية.
انا كنت اراقب الشاردة والواردة كطفل ضائع يف غرفة ألعاب
للكبار ليست له بل ال يريدها وال يريد ان «يراها» يف االصل.
كنت قد بدأت اتعب تعبا نفســ ّيا بجمله تعبا مل اذق طعمه
يف العمل الرشيف الذي اقوم به كل يوم .قد بدأت اشعر ان الكل
يدرون بحالتي الظاهرة وغري الظاهرة ويريدون مساعد .
كنــت اقول لنف يا ليــت التط ّبع يغلب الطبــع ويا ليتني
لحصة واحدة يف حيا  ،بل يا ليتني تعلّمت
درست التمثيل ولو ّ
الخداع والغش لقد حان وقت استعاملهام.
يف ّل هذه الصور واالحاســيس املش ّوشة والااحاسيس
ســمعت من بعيد احدا يندهني باسمي ويبادر بتقدميي اىل هذا
املسؤول قائا كاما جميا عنه بلساين شارحا له مدى محبتي
وتقديري له مستفيضا يف املديح والكام املعسول وطالبا مني
جه (كلمة) (.)....
ان او ّ
صمت رهيب ساد القاعة ،شــعرت به كأنه دهر من العذاب
وها قد حان وقت الحساب .لقد حدّقت بوجوه الحارضين ورأيت
وجــه ابليس للحظة ومتنيت الذهاب معــه ألهرب مام اريد ان
افتلعه بنف وبضمريي.
(وصح القول :حسب السوق
والرياء
وهنا بدأت حفلة الكذب
ّ
بدّك تسوق) .كنت منفعا جدا ،مؤيدا كامه بتفاصيله مساندا
له يف مواقفه (الوطنية) مدافعا مش ّجعا ومنارصا له!
اســتم ّرت حفلة الكذب لبضع دقائق وبدا الحارضون ممتنني
م ّني ومن الذين اســتصحبني اذ بدا عىل وجه صاحبي عامات
الرىض واالمتنان كأنه يسلّف هذا املسؤول عىل حسا خدمات
وتو يفات (ومتريقات).
وما كــدّت انتهي من كامي حتى عــا الصفيق يف القاعة
ممزوجا بكلامت «كاذبة» من رفيقي (انت ابن اصل).
حقّ لسكان البسيطة
فضحكنا وكان الضحك م ّنا ســفاهة و ُ
ان يبكوا (املع ّري)
شعرت بعدها كأنني نكرت املسيح قبل صياح الديك وطعنته
بحربة الخيانة واذقته م ّر ريايئ ،او كأنني لمت الحســني يف
كرباء.
اخريا اقول ان السخرية هي صديقة الشعوب املقهورة
وهي طريقة من طرق التعبري املبطّن التي تسمح للكاتب
يعرب عــام يجول يف خاطره بطريقــة الذعة ناقدة
بأن ّ
مليئة بصور الضحك واالستهزاء.
كلمناانميارسالسخريةبأشكانهاالسياسيةواالجتامعية
ادعو ّ
واالقتصادية علّه ين ما ّر به من ازمات ومصائب.
ما ندمت عىل سكو م ّرة ،لكنني ندمت عىل الكام مرارا.

عكــــر بح ت مع وفد منظمــــة ا ذية
فــي إمــكــان زي ــادة املــســاعــدات للبنان

ابتسام شديد

اختلفت ذكرى  13نيســان هذه الســنة عن ســائر األعوام التي
ســبقتها فصحيح ان لبنان مل مير بأفضل اوقاته السياسية سابقا
لكن ما يحصل منذ انتفاضة  17ترشيــن جتى اليوم من انهيار تام
وارتفاع قيايس يف ســعر الدوالر مل يسبق ان عرف مثيا له الشعب
اللبناين يف املا  ،من هنا فان الذكرى السادسة واألربعني الندالع
الحرب اللبنانية التي عرفت انها حرب االخرين عىل أرض لبنان تبدو
مغايرة يف الشــكل والظروف واألحداث ،فالحرب استمرت خمسة
عــرش عاما وكلفت  150ألف قتيل ودمارا كبريا ،لكن املشــهد اليوم
ليس أقل تشاؤما والتهديد بعودة االقتتال الداخيل والخضات األمنية
مطروح بقوة يف ل األجواء املتشامئة والجبهات املفتوحة ووسط
الت يحات التي تتحدث عن احتامل تجدد الحرب والفتنة ،فحرب الـ
 1975مل تبدأ فجأة بل سبقتها أزمات كثرية مهدت لها ،وبالتايل ،فان
مشــهد األمس مرشح ان يتكرر يف أي وقت اذ ان الوضع السيايس
غري مســتقيم واالحتقــان الطائفي واملذهبي يف أعىل ســقوفه
بني القوى السياســية حيث يطغى الخاف حــول تأليف الحكومة
و»تناتش» الحصص بني املسؤولني.
التحذيرات من عــودة الحرب األهلية جاهــزة يف كل الخطابات
السياسية وســبق لوزراء يف حكومة ت يف األعامل ان أعلنوا عن
مخــاوف أمنية مع ارتفاع معدالت الجرميــة ودوامات العنف وبعد
حصول اغتياالت ومع ما حصل من صدامات يف الشارع يف أكرث من
منطقة حيث تم اعان لبنان مكشــوفا أمنيا من قبل وزراء وأمنيني
يف أكرث من محطة .
وما يعزز املخاوف كام تقول مصادر سياســية هو الفلتان األمني
والســاح املتفلت الذي يحمله كل اللبنانيني ،فالحرب اللبنانية بدأت
بحادثة البوســطة وامتدت لسنوات وقد سجلت العديد من الحوادث
التي كان ميكن ان تشكل رشارة الندالع حرب جديدة وسط االحتقان
الطائفي واملذهبي والتجييش السيايس ،فاملؤرشات خطرة والطبقات

رســائــل بمناسبة رمــضــان وكلمات دعــت الــى االســـرا فــي تشكيل الحكومة
ول
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} أحمد قبان :املطلوب أن تجوع الطبقة
السياسية علّها تفتش عن حل إنقاذي }

وجه املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبان ،باملناسبة،
وهذا نصها»:ال أدري ماذا أقــول ،ألننا أمام كارثة مدوية ،كارثة
شعب مظلوم وبلد منهوب ،وســلطات سياسية مالية متعاقبة
نهبت البلد وناسه حتى اإلفاس والفقر الشامل واملدقع .واللبناين
اليوم مذلول بشــكل ال ســابق له ،مذلول أمــام مافيات النفط،
والغاز ،واملصارف ،واألفران ،ومتاسيح السلع واألسواق والدوالر،
وســط عتمة ونفايات وســيطرات مالية وانهيارات شــاملة،
وجرائم اجتامعية نفسية ،وجوع وبطالة وقلق وخوف وتسول
ال ســابق له بتاريخ هذا الشــعب املظلوم .فالكارثة الكربى التي
يعاين منها لبنان تحتاج إىل تغيري انتظام ســيايس كبري ،تغيري
جذري تاريخي ألن التجربة السياسية الفاسدة كشفت البلد عن
ضعف ونهب ومزرعة وعــن رشكات احتكارية طالت كل ء
وسط بلد يحترض ،وشعب يأكله الفقر والبطالة والقهر والبؤس
بشكل كبري .ولذلك ،يجب البدء بالتغيري وكف يد الفاسد عرب خيار
سيايس كبري ،واالنتخابات عىل األبواب».
أضاف للشــعب أقول« :ال تخافوا ،إكــرسوا حواجز الوهم
والخوف ،غريوا ،بدلوا ،ال تقبلوا عذرا من فاســد ،أو تربيرا من
مســتبد ،وتذكروا التجربة الفاسدة للطواقم التي كشفت البلد
عن إفاس تاريخي طال الشعب والدولة والسلطة .يجب كف
يد الطبقة الفاســدة التي شاركت بالفساد ،يجب الخاص من
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إســتقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع يف حكومة
ت يــف األعامل زينة عكر ،وفدا من منظمة األغذية العاملي ،ضم
املديرة اإلقليمية كورين فليترش وكبري مســؤويل عمليات برنامج
األغذية العاملــي يف روما عامر داوودي وممثــل برنامج األغذية
العاملي يف لبنان عبدالله الوردات.
وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون املشرتك بني املنظمة ولبنان،
وإمكان زيادة عدد املســاعدات التي يقدمها للبنان ،باإلضافة اىل
أعامل الربنامج وطرق دعمه منذ إنفجــار مرفأ بريوت ،ويف ل
األزمة اإلقتصادية واالجتامعية واملعيشية التي متر بها الباد.

فــضــل ال ــل ــه عــــرض مـــع مــحــافــظ
بعلبك الــهــرمــل مــعــانــاة املنطقة

استقبل الســيد عيل فضل الله محافظ بعلبك الهرمل بشري
خرض الذي هنأه بقدوم شــهر رمضــان ،ووضعه يف أجواء
معاناة البقاعيني يف ل األوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان
وتنعكس عىل كل املناطق ،وخصوصا منطقة بعلبك الهرمل.
وشدد فضل الله خال اللقاء بحسب مكتبه االعامي ،عىل
أن «تتحمل مؤسســات الدولة ووزاراتها املعنية املســؤولية
الكربى حيال ما يعانيه النــاس يف كل املناطق املحرومة «،
مؤكدا «أهمية تضافر الجهود بني الدولة والجمعيات األهلية
وأصحاب مبادرات الخري للتخفيف عن الناس يف معاناتهم».
وكان فضل الله تلقى عــددا من برقيات التهنئة أبرزها من
رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري ،ومن سفري الجمهورية
اإلسام ّية اإليرانية يف لبنان محمد جال فريوزنيا».

الفاسد واملستبد واإلقطاعي ،واملطلوب بشدة أن تجوع الطبقة
السياسية حتى تعرف معنى الجوع علها تفتش عن حل إنقاذي
عرب حكومة إنقاذية تشبه الشــعب الجائع ال الطبقات التي
نهبت البلد واملؤسســات وموارد الناس.املعادلة اآلن ملن يريد
اإلنقاذ ،حكومة إنقاذ أو شعب منقذ ،بعيدا عن لعبة السفارات
والغرف املدفوعة».

باملناســبة ،جاء فيها« :يهل عىل وطننا املستباح وشعبه املتأمل،
شهر النعمة الربانية التي بنورها تبددت لمة الجاهلية وانبلج
الحق انباجا ماحقا لكل انحــراف وافتئات وبطان .وأي رحمة
أجل مــن نعمة يقظة النفــس من غفلتها وســجون أوهامها
ومطامعها نحو حريتها بالعدل والحكمة وإرادة الخري ملخلوقات
الله يف أرضــه .وأي نعمة أرشف من أن يتنبــه الفرد من طوق
الخضوع ألهواء نفســه األمارة بالســوء ،نحو وعيها اإلنساين
لرشف الفضيلة وأعامل الرب والتزكية وأي فضل أعظم مام أو
من رب العباد يف هذا الشهر «وأنزلنا إليكم نورا مبينا».
وتابع« :لن نفتقد رحمة الله الواسعة يف بلد صريه ،من هم
يف محل واجب رعايته ،مســتحيا .هذا أمر عجب .كيف ميكن
لهؤالء أن يكرســوا ما تختلقه مخياتهم وحصائد نفوســهم
حفا ا عىل املســالك الوعرة التي ال تفتح بابا من أبواب األمل،
لشعب سوف يقف قريبا يف اللحظة الزمنية التي تسجل مرور
نصف قرن عىل اســتمرار حروبه وحروب اآلخرين فوق أرضه
ويف وطنه بل كيف ميكن أن تصري مســألة تدبري إدارته عرب
تشكيل حكومة وفق مواد دستوره من معجزات األمور وكيف
ميكن أن تؤول األمور إىل املراوحــة املديدة يف حقل التجاذب
الهدام الذي أطاح بكل ما كان يفخــر به لبنان بني األمم حتى
صار بينها مدعاة رثاء وشــفقة أي صورة ميكن تقدميها عن
الحال البائســة املستدامة لبلدنا بفضلكم غري هذه بتنا نخجل
من تكرار الحث عىل املحافظة عــىل الثوابت الوطنية والحياة
املؤتلفة بــكل عنارص اإلجتامع اللبنــاين الفريد ،والدعوة إىل
ء من الصواب،
الرشد واإلحساس باملسؤولية واملبادرة إىل
بل بات لدينا الشــعور بأن اآلذان تأنف من ســامع كلمة الحق
والتعقل والرزانة .وبالطبع كم هو األمر معيب لو تعلمون».

عىل الصعد االقتصادية واالجتامعية والصحية والسياسية»،
داعياً إىل «تعزيز روح التضامن والوحدة والتعاضد االجتامعي
بني صفوف الشعب اللبناين».

روف أزمة سياســية واجتامعية وصحية ومعيشية حقيقية،
ربا نكون امام انفجار اجتامعي مرعب ومخيف .وهنا أقول :مل
يعد املواطن يســتطيع ان يتحمل االنتظار حتى تفرسوا الدستور
عىل مقاســكم وبا يخــدم مصالحكم .أيها السياســيون ،لقد
وصلت االمور اىل حافة االنهيــار واالنفجار ،وما زلتم كام انتم
ت ون عىل الفشل واالنانية واالنتهازية واالساءة ملن اوكلوكم
شؤون حياتهم من هذا الشــعب الصابر الصامد حتى وصل اىل
ذل التســول والطلب والحاجة .إذا كان الغني يشكو فامذا يفعل
الفقري .خافوا الله والناس يف هذا االيام الصعبة».
وختم متوجها اىل «التجار والبائعني وأصحاب املراكز التجارية
وأصحــاب املولدات والصيدليــات ،اىل كل من يعمــل يف البيع
والرشاء ،واىل العائلــة الصيداوية» ،بالقول« :بكل حب واحرتام،
رمضان هو شهر امياين انساين بكل مظاهره ومضامينه وليس
مناسبة تجارية ،فلنتق الله جميعا يف رمضان».
وهنأ بالشــهر الفضيل كل من :النائبة بهية الحريري ،النائب
عيل بزي ،النائب وهبه قاطيشــا ،النائب محمد ســليامن ،نائب
رئيس الحكومة السابق غسان حاصباين ،رئيس اللحنة الوطنية
رمزي
الدارة اللقاح عبد الرحمن البزري ،محافظ الشامل القا
نهرا ،رئيس بلدية طرابلس رياض ميق ،االتحاد العاميل العام.

} ن الدين الغريب :التدقيق الجنايئ
كل مختلس }
هو الطريقة الفضىل ملحاسبة ّ

وجه الشيخ ن الدين الغريب رسالة ،قال فيها« :لألسف نرى
اليوم أبناء شعبنا اللبناين يعاين من الحالة اإلجتامعية واإلقتصادية
التي وصلنا إليها ،فها هو يقف يف طوابري ينتظر دوره للحصول عىل
الخبز ،وينتقل من محطة اىل أخرى ليشــحذ املحروقات ،ويعيش
مرارة الحياة أمام لهيب األســعار .ومل يكن ينقص هذا الشعب من
مشــاكل حتى إكتملت معه يف مواجهة وبــاء كورونا الذي يفتك
ويحصد الضحايا ممن دون تفرقة ومتييز ويدق صحة كل مواطن
مع فقدان األدوية وغاء أسعارها واحتكارها من البعض.أما التدقيق
الجنايئ فهو الطريقة الفضىل ملحاســبة كل مختلس سارق فاسد
بعيدا عن االستنسابية والكيد السيايس ...ويجب اإلرساع بتشكيل
حكومة إنقاذ تضمن متثيل كافة رشائح املجتمع اللبناين ،ليشرتك
الجميع باملساهمة واملسؤولية من أجل خاص هذا البلد والخروج
بأقل الخسائر املمكنة من هذه األزمة غري املسبوقة».

} حسن :نخجل من تكرار الحض
عىل املحافظة عىل الثوابت الوطنية }

وجه شــيخ عقل طائفة املوحدين الدروز الشيخ نعيم حسن،

ً ّ
تهان بمناسبة شهر رمضان ...العبسي :ليكون مد ا لحل االزمة سوي  :تجنيب ابنائنا الظلم
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ويف الســياق ،غ ّرد رئيس الجمهورية ميشــال عون عىل
حسابه عرب «تويرت»« :مع حلول رمضان الكريم ،شهر الصوم
جه اىل اللبنانيني عموماً واملسلمني
والتســامح واملغفرة ،أتو ّ
خصوصاً ،بالتهنئة وبأن يتق ّبل الله صيام الصامئني منهم».
العب  :ليكون مدخا لحل االزمة
أمل بطريرك انطاكية وسائر املرشق للروم امللكيني الكاثوليك
يوســف العب  ،يف بيان صادر عن مكتبه االعامي ان «يكون
هذا الشهر شهر الصاة والصوم مدخا لحل االزمة اللبنانية وان
يشكل وقفة تأمل ودعوة الحال السام واالمن االستقرار».

} ضاهر :الخراج الوطن من محنته }

ال

الشــعبية ت تحت وطأة الفقر والجوع والذل عىل أبواب املستشفى
حيث تسجل مواجهات حول املواد املدعومة فيام يؤدي وفاة مريض
يف مستشــفى من مضاعفات كورونا اىل حملة تهديد لطاقم طبي
ومستشفى.
فالحرب األهلية ال تحتاج اىل جيــو وصواريخ ذكية ويكفيها
حادث وموقــف ألن العنارص جميعها متوافــرة من انهيار وافاس
ونفوس متوتــرة ومعــززة بالطائفية ،اضاقــة اىل دور األحزاب
السياســية التي دخلت عىل خط التعبئة الشعبوية ،حيث كان الفتا
قبل فرتة انتشــار مقاطــع مصورة ألحد األحــزاب يف الجبل وهو
ينرش تدريبات بالســاح الحي ،يف حني تقوم أحزاب أخرى بتعزيز
جامهريها وتوزيع مواد غذائيــة وأموال ولقاحات كورونا لتحصني
مجتمعاتها األهلية لتكون جاهزة لانتخابات املقبلة وألي تطورات

وأحداث.
عىل الرغم من توافر عنارص عديدة لعــودة الحرب ،فان االعتقاد
الراســخ ان الحرب ســتتجدد ضعيف نســبيا ،فباعتقاد كثريين ان
اللبنانيني تعلموا من دروس املــا وال ميكن ان يركبوا اي موجة
دوليــة تأخذهم نحو االقتتال الداخيل ،كام ان ســيناريو الحرب بني
املســلمني واملســيحيني غري مطروح بسبب االنقســام السيايس،
فاملســيحيون مرشذمون بني التحالف مع حــزب الله من جهة ومع
تيار املستقبل والحزب االشرتايك ،كام ان سيناريو الفتنة بني السنة
والشــيعة غري وارد وقد مر الطرفان براحل خطرة يف العاقة منذ
اغتيال الرئيس الشــهيد رفيق الحريري مــن دون ان يقع املحظور
بينهام ،وحيث ي الثنايئ الشيعي عىل التعامل مع الرئيس املكلف
سعد الحريري وتسهيل مهمته يف تشكيل الحكومة حتى اللحظة.

أمل رئيس اســاقفة طرابلس والشــامل للــروم امللكيني
الكاثوليــك املطــران ادوار ضاهر «ان تجمع هذه املناســبة
اللبنانيني عىل األلفة والرحمة والتسامح واملحبة والوحدة ونبذ
الفتنة واالنانية ،وان تكون مصدر الهام للمسؤولني يك يجدوا
الســبيل الخراج الوطن من املحنة التي يتخبط بها ،بخاصة

} سويف للمسؤولني :لتكثيف الجهود }

رأى راعــي ابرشــية طرابلس املارونية املطران يوســف
سويف« ،ان الشهر الفضيل يحل عىل اللبنانيني هذه السنة ،يف
ل استهتار من قبل املســؤولني غري مسبوق ،يؤدي اىل تولد
االزمات بصورة مستمرة ودامئة» ،مؤكدا انه «يف شامل لبنان،
السيام يف طرابلس وعكار ،يستقبل املواطنون الشهر الكريم،
يف ل مآس اضافية تضاف اىل اوجاعهم وأزماتهم التي حولت
الحياة اىل شــاقة ومتبعة ،من هنا ،ال بد للمسؤولني واملعنيني
ان يكثفوا جهودهم حتــى يتمكنوا من خلق الفرص والحلول،
التي من شــأنها تجنيب ابنائنا املزيد من التعب والظلم السيام
خال هذا الشــهر الفضيل .وال بد للمجتمع االهيل ،ان يستمر
يف تضامنه مع بعضه البعض ،فيكتمل مفهوم الصوم».

} سوسان للسياسيني :خافوا الله والناس }

قال مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان»:نعيش يف

جــــعــــجــــع هـــــنـــــ ا بــــــــاتــــــــي نـــــجـــــم عـــــلـــــى ر وفـــــــد:
عــنــدمــا نــتــخــلــى عـــن روح ــان ــي ــة الــرهــبــانــيــات يــنــتــفــي وج ــودن ــا
زار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمري جعجع ترافقه
عقيلته النائبة ســرتيدا ،مســاء أمس ،دير سيدة اللويزة
للرهبانية املارونية املرمييــة ،مهنئا الرئيس العام الجديد
األبا بيار نجم ،يف حضور النائب شوقي الدكا ورئيس
مكتب التواصل مع املرجعيــات الروحية أنطوان مراد اىل
الدير .وكان يف استقبالهم املفوض الحربي يف الرهبانية
املطران حنا علوان واألبا نجم ومجلس املدبرين وعدد من
الرهبــان ،وبعد لقاء يف الصالون الكبري انتقل الجميع اىل
مائدة العشاء.
وألقى األبا نجم كلمــة لفت فيها اىل التقدير املتبادل
واملحبة التي مل تبخــل بها القــوات للرهبانية املرميية،
منوها يف الوقت عينه بالفكر والقيم التي يحملها الحزب
ورئيسه وما تعنيه من حرص عىل الوطن وعىل املؤسسات
املسيحية» ،مضيفا «وجودنا رسالة متتد عىل مدى بضعة
عرش قرنا عشــناها بالصمود واملقاومة ،بفضل ما يجب
التمسك به ،ال سيام يف هذه املرحلة ،من تضامن وتعاون».
ثم قال جعجع« :إن املناســبة ليســت مناسبة للتهنئة
فحسب بارتقائكم رئيسا عاما ،بل أيضا انها مناسبة لنعود
و ر بأحد ابــرز مواقع املقاومــة التاريخية يف بادنا.
ان مجتمنا هو مجتمــع رهباين بامتياز،
فالبعض ين
وعندما نتخىل عن أخاقيات وروحانية الرهبانيات ينتفي

ج ع ز ر اال

ن ي

وجودنــا .إننا مرسورون جدا بهذه املناســبة ونتطلع اىل
مواصلة املســرية معا ،لقد مرت علينا روف صعبة عىل
مدى التاريخ ،وال بد أن نصل اىل النقطة التي نستبرش بها
خريا كثمن للنضال يف خدمة املجتمع».
وكان الوزير الســابق ورئيس جهاز العاقات الخارحية
يف الحزب ريشــار قيومجيان مثل رئيس الحزب ســمري
جعجع يف قداس الشــكر الذي ترأســه االبا نجم هر
امس األحد.

« مل» دعت للسير في التدقيق الجنائي
توقف املكتب الســيايس لحركة «أمل» يف اجتامعه الدوري برئاسة
جميل حايك عند حلول شهر رمضان املبارك الذي يحل عىل اللبنانيني
ٍ
روف خانقة ومريرة ،وهو الشهر الذي لطاملا شكل واحة لألمن
يف
واإلميان والطاعة وفرح الروح ،بشــهر اللــه والعبادات والطاعات
والتقــرب إىل الباري تعــاىل ،ف اهم متوجســني خيفة من عدم
القدرة عىل تح ّمل املســتلزمات املادية يف هذا الشهر عىل مستوى
غذائهم وكلفة افطارهم مع إشــتداد الضائقة اإلجتامعية ،إذ يضج
املرسح اللبنــاين يف كل مناطقه ومدنه وقــراه بطوابري الذل أمام
األفران ومحطات املحروقات واملاحــم ومتاجر املواد الغذائية ،يف
منظر يجعل من اللبنانيني عامة ارسى لجشــع املحتكرين وكارتات
املســتوردين ،وفجور املتحكمني باملواد والسلع األساسية من دون
حسيب أو رقيب من الســلطات التنفيذية املعنية التي تتلكأ عن عمد
بتحمل املسؤوليات اتجاه املواطنني.
وأصــدر بياناً اكيد فيه «إن تأخري بــل تعطيل والدة الحكومة
هو شــأن يصل إىل حد الخيانــة للبنانيني الذيــن يرتفع اليوم
معدل يأســهم والدفع بهم إىل أعىل مستويات الهجرة.وإذ تؤكد
عىل رضورة اإللتزام بوجبات الدســتور مهام اشتدت الصعاب
والظروف الضاغطة ،فرتى أنه عىل السلطة التنفيذية بالوزارات
املعنية أن تقوم ب جــراء االنتخابات الفرعية للمقاعد االنتخابية
الشــاغرة ،وأن التاخري يف هذا األمر يجب أن يضع املســؤولني
يف دائرة تحمل املســؤوليات الشخصية والقانونية.ورأت السري
بالتدقيق الجنايئ الشامل مل ف لبنان وكل الوزارات واملؤسسات
واملجالس وتحديد املسؤوليات ،وإتخاذ اإلجراءات الازمة».

الثلثاء 13نيسان 2021

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا
 1لبنان الناشــط يف الفســاد عىل مــدى تاريخه
«االســتقايل» ،ويف حقوله كلهــا ويف كل امليادين،
لبنان املتألق النشاط يف الفساد ،عىل مدى الثاثني سنة
املاضية ،ال يوقف انهياره وما فيه من ع ّز للفســاد دعوة
اىل الحيــاد ...ايا كانت صفة هــذا الحياد ...بل هو ،من
اجــل بقية امل او رجاء ،هو بحاجــة اىل تدقيق جنايئ
مع كل من توىل مســؤولية فيه ،وعــىل مدى تاريخه
«االســتقايل» كله :يف السياســة ،يف املصارف ،يف
مواقع الدين ،عىل حد سواء.
فليس الفســاد يف كبار ساسته بأقل ويا وهوال مام
هو عليه يف انداد لهم من ســاطني الطوائف يف الدنيا
والدين .هل نحلم
***
 2جارنا الحامل بزيد مــن الوجاهة والنفوذ واملال،
اســرتىض جاره الحاكم بأمر الله بأن اهدى اليه ق ا،
فازدهرت ،يف الحال ،احــوال الجار .ول يضمن الجار
ان تدوم عليه النعم ،اســرتىض ربه بأن ابتنى له معبدا
للصاة والدعاء وللشــهادة بأن اللــه ينعم عىل عباده
الصالحني من املحسنني الكبار ،أمثال الجار.
***
 3متى ركب رجل الدين رأســه ركب الشيطان عربة
تسابق الريح للوصول اىل مقاصده.
***
 4من مقولة «االديــان االبراهيمية» التي غزت وال
تزال ثقافتنا الدينية اىل احبولة «السلم االبراهيمي» التي
يجــري التداول بها ،ولو بخفر ،هذه االيام ،ال نســتبعد،
يف مواســمنا العجاف ،ان نواجه غري صيغة لألحابيل
واالضاليل.

جنباط عرض التطورات مع لونغدن

الــتــجــار الــلــبــنــانــيــون زاروا ــهــران وع ــق ــدوا صــفــقــات تــجــاريــة قــبــل عــام
حزب الله :البطاقات الغذائية متاحة لكل اللبنانيين حتى انتفاء الحاجة اليها!
عيل ضاحي
الحمات التي تطال حزب الله مســتمرة ،وستستمر ومع
بطاقة غذائية او من دونها ،وســواء كان اســمها بطاقات
«النور» للحزبيني او بطاقات «السجاد» لغري الحزبيني وعامة
الناس ،فانها محل إنتقاد وتشــويه وإساءة اىل دور الحزب
وجهوده يف تحصني بيئته وبيئة اللبنانيني.
هذه االجواء تؤكدها اوساط يف  8آذار ومطلعة عىل اجواء
حزب الله لـ «الديار» وال سيام يف ملف الغذاء ،ومنع ان يكون
«باب الجوع» الكوة التي يدخل منها الشيطان بكل تفاصيله.
وتكشف االوساط ان حزب الله منذ ما يقارب العام ويكرر
االمني العام لحزب الله الســيد حســن ن الله الدعوة اىل
االتجاه رشقاً ونحو ايران والصني وروســيا .واي دولة ميكن
ان تســاعد لبنان بعيداً من الهيمنــة االمريكية واالوروبية
والخليجية ،والعقوبات التي تفرض لحصار املقاومة وشعبها
والتي يترضر منها كل اللبنانيني.
وتشري االوساط ،اىل ان منذ عام نظم حزب الله رحلة اىل
العديد من التجار اللبنانيني اىل طهران ،وزاروا خالها مصانع
املواد الغذائية ومختلف الصناعات االيرانية .وعقدوا صفقات
تجارية مع التجار االيرانيني با يتائم مع القوانني اللبنانية
وااليرانية ويستوردون منذ ذلك الوقت البضائع االيرانية وها
هي موجودة يف االســواق اللبنانيــة ،وال تقل جودة عن اي
بضائع اخرى وخصوصاً مــع قرار الحكومة بوقف الوكاالت
الح ية يف املجال الغذايئ.
و «مخازن النــور» والتي ميتلكها حــزب الله تتم ّون من
هؤالء التجار ومعظم بضائعها ايرانية سورية وليست لبنانية
او مستوردة ومدعومة من الدولة،وهي تباع بسعر الكلفة اىل
الناس من خال بطاقات الدعم التي ميول فروقاتها حزب الله،
وهدفها االســايس هي منع الجوع وتخفيف العوز والحاجة
اىل الغذاء االسايس والرضوري.
وتكشف االوساط عن ان حزب الله اتصل بالعديد من القوى
السياســية والفاعليات يف مختلف املناطــق اللبنانية لفتح

فروع ملخازن النور ولكرس «بعبع» الفدرالية و»الدويلة» ،كام
اقرتح تزويد كل اللبنانيني بهذه البطاقات «الســجاد» وفتح
ابواب املخــازن امام كل اللبنانيــني .وايضا فتح فرع يف كل
منطقة لبنانية ،لكن اىت الرفض الســيايس من بعض القوى
املسيحية والتي تدور يف فلك «القوات اللبنانية» كام رفضت
بعض القوى السنية عىل غرار «تيار املستقبل».
وهذا الرفض ،تضيف االوســاط ،هو الســباب سياسية
ومناطقية وانتخابيــة وحزبية وال عاقة لحــزب الله به.
وهو قام بــا يجب يك ال يقال ان الهــدف من هذه املخازن
دعم الشــيعة وجمهور حزب الله ح اً ولتكريس فيدرالية

ابراهيم التقى دبور وت كيد حق الشعب الفلسطيني
بتقرير مصير وفــق مــا اقــرتــه القوانين الدولية

لون

ز ر جن ال

استقبل رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد جنباط ،يف
كليمنصو ،القائم باالعامل يف السفارة الربيطانية يف لبنان
مارتــن لونغدن ،وتم خال اللقاء البحــث يف آخر التطورات
السياسية.

رئــــيــــس «املـــجـــلـــس ال ــش ــي ــع ــي»:
االربـــعـــاء و يــــام شــهــر رمــضــان
اصدر رئيس املجلس اإلسامي الشيعي األعىل االمام الشيخ
عبد االمري قبان ،البيان التايل« :ملا مل يثبت لدينا رؤية هال
شــهر رمضان للعام  1442هجري ،فان يوم الثاثاء يف 13
نيسان عام  2021ميادي هو إكامل عدة شهر شعبان ،وعليه
فان يوم االربعاء يف  14نيســان هو أول أيام شــهر رمضان
املبارك .
ونحن اذ نهنىء املسلمني بهذا الشــهر املبارك ،فاننا نسأل
الله تعاىل أن يجمع كلمتهم عــىل التوحيد والتقوى واملحبة
وأن يتقبل الله صيام الصامئني ودعاءهم وصاتهم ويســدد
خطاهم ويوفقهم لــكل خري ،ونبتهــل إىل الباري عز وجل
أن مين عىل العرب واملســلمني واللبنانيــني بالخري والربكة
والتوفيق وان يحفظ بادنا وإخواننا يف الوطن واإلنســانية
واإلميان من الباء والوباء».

دعـــــــــت الــــــــراعــــــــي لـــلـــتـــحـــرك

«الــرابــطــة املــارونـ ّـيــة» سفت لعودة
ّ
الحر
السجا بين الــقــوات والــتــيــار
اعربت الرابطة املارونية يف بيان عن «اســفها الشــديد
لعودة السجال بني «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»،
مبدية «قلقها ملا آل إليه هذا الســجال ،وجنوحه اىل عنف ال
قــدرة للمجتمع اللبناين عموما واملســيحيني خصوصا عىل
احتامله».
ودعت «األطراف املسيحيني  ،والســيام املوارنة منهم ،عىل
اختافإتجاهاتهمومشاربهم،التزامسقفالثوابتالوطنيةالتي
سبق ملرجعيات مارونية ان وضعتها يف العام  ، 1992واقرتنت
بتواقيع جميع قيادات الطائفة ،وحظيت برعاية بكريك».
اضافــت «واليوم ،وبدالة اإلبن عىل أبيــه ،تتمنى الرابطة
املارونية عىل الكاردينال البطريرك مار بشاره بطرس الراعي
التحرك فــورا وبعيدا مــن اي اعتبار للتصــدي لهذا املنحى
الخطــر» ،مؤكــدة «ان الثوابت الوطنيــة املارونية ال تلغي
التعددية السياســية ،وال حرية الحركة والقول والتعبري عن
الرأي لدى اي طــرف ،لكنها تحرم االحتــكام اىل العنف يف
حل الخافات ،والحمــات االعامية املتبادلة التي تركز عىل
التشهري والتعرض للكرامات الشخصية».

لـــحـــود :النـــشـــاء صـــنـــدوق و ــنــي
ً
ل ــدع ــم الـــقـــو الــعــســكــريّــة فــــورا

قال النائب الســابق اميل اميل لحود ،يف بيان «من املؤكد
أن القســم األكرب من اللبنانيني يعاين الضائقة املعيشية ،إال
أنه يجب النظر ،بشــكلٍ خاص ،اىل العسكريني يف األجهزة
األمنية كلها ،وخصوصا الجيش اللبناين ،عرب إنشاء صندوق
وطني يتم متويله من اللبنانيني ،مؤسسات وأفراد ،يف لبنان
واالغرتاب ،ويستفيد منه العسكريون» ،مضيفا «يرغب الكثري
من اللبنانيــني ،كل وفق قدرته ،بســاعدة عنارص الجيش
واألجهزة األمنية ،إذ من املعيب االســتمرار يف توصيف حالة
العســكريني والكام عن عدم قدرتهم عىل أكل اللحوم وعن
أوضاعهم املزرية ،من دون املبادرة اىل إيجاد حلول».
وختم لحود« :حني يتعلق األمر بحقوق العسكريني ،تسقط
فورا الخافات السياسية واالنقســامات الطائفية ،وتصبح
الشعارات اإلنشائية باهتة أمام الواقع املرير .لذا ،نتمنى عىل
الحكومة اليوم املبادرة رسيعا إلنشاء صندوق كهذا».

التقى املدير العام لامن
العام اللــواء عباس ابراهيم
مساء امس ،ســفري دولة
فلسطني ارشف دبور.
وتم خال اللقاء ،بحسب
بيــان للســفارة« ،البحث
يف االوضاع الفلســطينية
وبخاصة املحاوالت االخرية
الجارية من بعض الجهات
املشــبوهة الهادفــة اىل
انهاء حق العودة ،استمرارا
ملرشوع ما ســمي بصفقة
القــرن والــذي مــا زال ا را ي م تم
يراود طموحــات واجندات
البعض».
واكــد اللــواء ابراهيــم «حق الشــعب
الفلسطيني بامرسة حقه بتقرير مصريه
بنفســه وفق ما اقرته القوانني الدولية ذات
الصلة».
كام تطرق اللقــاء اىل «االوضاع الصحية

اجتما برئاسة مشرفية لتنفيذ طة عودة النازحين
بالتنسيق بــيــن الـــــوزرات املــعــنــيــة و ا مــــن الــعــام

مع د ور
يف املخيامت يف ل جائحة كورونا ،حيث
اثنى اللواء ابراهيــم عىل الجهود واملبادرات
التي تقوم بها الطواقم الطبية الفلسطينية
يف املخيــامت والتجمعات الفلســطينية،
ملواجهة الجائحة والتطور امللحو للقطاع
الصحي الفلسطيني».

وهــــــــاب :الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي «تــفــنــيــصــة»
ــا الشهر الــجــاري للتشكيل
وهــنــاك ضغ
أشار رئيس حزب التوحيد الوزير السابق
وئام وهــاب« ،اىل ان هناك  5شــخصيات
سينتهوا يف النهاية وهم يخوضون معركة
بقاء االن ،واعترب بــان القاضية غادة عون
«آدمية» ومســتقيمة ولكــن االدعاء عىل
حاكم م ف لبنان رياض ســامة خطأ،
اضاف قائــا «فليقيلوه» ولكــن ال يدّ عوا
عليــه وهو حاكم م ف مركــزي ،واليوم
يتم تشــويه صورة امل ف املركزي وال احد
يف املصارف الخارجيــة اليوم يتعاطى مع
امل ف.
واعترب وهــاب يف حديث تلفزيوين« ،انه
اذا ذهب رياض ســامة اليوم يأ وسيم
منصــوري ويكمش رئيــس مجلس النواب
نبيه بري م ف لبنان ،واوضح بان الرئيس
يعني
ميشــال عون يعلم أنه ال ميكنــه أن ّ
حاكم م ف مركزي اليوم ،وعندما تتشكل
يعني رئيــس الحكومة املكلف
الحكومة لن ّ
ســعد الحريري غري ســامة ،ملاذا املعركة
مجانا اليوم »
وســأل «الحوارات واملعارك السياســية

غذائية او مناطقية .وبالتايل ،ما يقوم به حزب الله مستمر
طاملا هناك حاجة لهذه البطاقة ،ومل تحل االزمة املعيشــية
والغذائية ورفــع الدعم وتفلت االمن الغذايئ  .ومل تشــكل
حكومة وتُرك النــاس يواجهون مصريهــم ومل تقم الدولة
والحكومة املســتقيلة والطبقة السياسية بواجباتها اليجاد
بدائل غذائية ومعيشية.
وهذا امر يعتربه حزب الله ،وقــال عنه امينه العام انه لن
يســمح به ،وان يكون اللبنانيون عرضة لــاذالل والجوع ،
طاملا ان هناك قدرة عىل منع كل هذه السنياريوهات وتأثريها
لاخضاع بالحصار والتجويع.

الحاصلــة مــاذا تفعل هل تؤمــن الخبز
تحل مشــكلة املودعني األزمة
ّ
للبنانيني
ال اعــات اليــوم السياســية ال تعنــي
اللبنانيني» .وذكــر بان التدقيــق الجنايئ
تفنيصــة» ونحــن «واقعــني باملجرور»
و»طلعت ريحتنا» فام النفع من السؤال من
ســقط قبل اآلخرين فلنجلس ونضع خطّة
بــدل رصف املال عىل السياســة» ،مضيفا
«ســمعت ان عواصم عربية ابلغت الحريري
انه فور تشكيل حكومة ســيمنحون لبنان
«شــو ّية اوكســيجني» ،ولكن الحياة التي
كنا نعرفها قبــل  17ترشين انتهت اىل غري
رجعة .وكشف بان هناك ضغطا جديا خال
الشهر الجاري لتشكيل الحكومة العتيدة».
وذكــر ب»ان باريس لن تفــرض عقوبات
عىل مســيحيني ،وال اعتقد انها تتح ّمل شيئا
كهذا وا ّن انها تعمل عرب االتحاد االورو .
وامتنى فرض عقوبات عىل من لديهم املايني
يف اوروبا لتكــون ذي مصداقية والعقوبات
االمريكية عــىل رئيس التيــار الوطني الحر
النائب جربان باسيل كانت دون مصداقية».

احــبــاط مــحــاولــة تــهــريــب مــخــدرات
الى مبنى ا حدا في سجن رومية

اعلنــت املديرية العامة لقــوى األمن الداخيل شــعبة
العاقات العامة ،يف با لها انه« :بتاريخ  ،2021 4 8ويف
خال فرتة زيارة األهايل للســجناء ،حرضت مواطنتان إىل
مبنى األحداث يف ســجن رومية املركزي لزيارة النزيلني (ع.
ق) و(أ .ا.).
بعد االنتهاء من الزيارة ،وخروجهام من الباحة الخارجية
للمبنى ،رصدتا من قبل العنارص املولجة بالحراســة تحاوالن
تهريب مخدرات بواســطة خيط رفيع متدل من إحدى نوافذ
الســجن ،فتم توقيفهام ،وهــام :ف .ز( .مواليد عام ،1995
لبنانية) ،ون( . .مواليد عام  ،1998لبنانية).
تم ضبط أنبوبــني يحتويان عىل مادة حشيشــة الكيف،
بودرة بيضاء ،وحبوب مخدرة ،كانت الزائرتان قد رمتهام عند
انكشاف أمرهام .بالتحقيق معهام ،اعرتفتا با نسب إليهام.
وبتفتيــش غرفة الســجينني ،تم ضبط هاتــف خلوي عائد
للسجني (ع .ق.).التحقيق جار ب رشاف القضاء املختص» .

نــــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــة
رجــــــــ ت ان ــت ــخ ــاب ــات
اعــضــاء مجلس النقابة

اعلنت نقابــة الصحافة
اللبنانيــة يف بيــان ،انــه
بسبب عدم اكتامل النصاب
القانوين للجمعية العمومية
االنتخابيــة  ،التــي كانت
مقــررة امــس االثنني 12
نيســان  ، 2021بفئتيهــا
السياسية وغري السياسية
 ،قد أجلت االنتخابات وفقا
ملا نصت املادة  23من النظام
الداخيل للنقابة اىل الساعة
الحادية عرشة من قبل هر
يوم االثنني املقبل الواقع فيه
 19نيســان الجاري يف دار
نقابة الصحافة.

خالل االجتامع
عقد اجتامع يف وزارة الشؤون االجتامعية،
بدعوة من وزيرها رمزي مرشفية ،حرضه إىل
جانبه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد
فهمي ،والخارجيــة واملغرتبني رشبل وهبه،
املدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقري،
األمني العام ملجلس الــوزراء محمود مكية،
العميد وليــد عون والرائــد محمد وهبه عن
املديرية العا ّمة لألمن العام ،وتط ّرق اإلجتامع
لوضــع خطــوات عملية لقــرارات مجلس
الــوزراء بغية تنفيذ خطــة الحكومة لعودة
النازحني بالتنسيق بني الوزرات املعنية واالمن
العــام اللبناين ،باإلضافــة للمجتمع الدويل

وخصوص اً املفوضية الســامية لألم املتحدة
لشؤون الاجئني.
واتفق املجتمعون عىل وضع آلية إلحصاء
شامل للنازحني السوريني يف لبنان كخطوة
أساســية لتنظيم ملف النــزوح ،كام بحثوا
يف العوائــق التي تحــول دون تحقيق عودة
النازحني ،وأبرزها :عدم استحواذ أكرث من 80
من النازحني لــألوراق النظامية ،باإلضافة
إىل وجود أكرث من  73من الوالدات من دون
مام يشكل انتهاكاً لحقهم يف اإلنتامء
تسجيلّ ،
لوطنهم ،ويهدد األمن اإلجتامعي نتيجة وجود
عرشات اآلالف من مكتومي القيد.

قـــو ا مــــن عــلــنــت الــتــشــدد ف ــي تــنــفــيــذ ق ــرار
رفة إدارة الكوار املتعلق بمنع الخرو الى الشوار
صدر عن املديرية العامة لقوى األمن الداخيل
شعبة العاقات العامة البا اآل « :تطبيقا
للقرار الصادر عن غرفــة العمليات الوطنية
بنع الخروج
إلدارة الكــوارث ،الذي يقــ
والولوج إىل الشــوارع والطرق ما بني الساعة
 21:30والســاعة  5:00من فجر اليوم التايل،
وذلك ملدة شهر ،ابتداء من االثنني ،2021 4 12
ما عدا القطاعات املذكورة يف الجدولني املرفقني
ربطا ،والتي يسمح لها بالعمل خال هذه املدة،
ومن أجل الحفا عىل السامة العامة والحد
من خطر انتشار وباء كورونا ،ستقوم قطعات
قوى األمن الداخيل بالتشدد يف تنفيذ مضمون
هذا القرار الذي ينص عىل ما ييل:
التشــديد عىل إلزامية وضع الكاممة من
قبل املواطنني تحت طائلة تنظيم محرض ضبط
بحق كل مخالف.
يقتــ التجــول بني الســاعة 21 30
مســاء و 5 00فجرا ،عىل األشخاص الذين تم
اســتثناؤهم بوجب القرار رقم  96م .ص.
تاريــخ  ،2021 2 6وفقا للــرشوط املحددة
يف متنه .أما لألشــخاص الذين ال يشــملهم
االســتثناء والخاضعني لقرار اإلغاق فيسمح
لهم بالتنقل بعد حصولهم عىل إذن من منصة
 Impactمن خال الولــوج اىل الرابط .

 ،وذلك للفئــات التالية :الفنادق،
. .
املستشفيات وخدماتها املبارشة ،الصيدليات،
محطات املحروقات ،وأسواق الخضار والفواكه
واألسامك.
يسمح لألشخاص املنتقلني من وإىل مطار
بريوت الدويل باالنتقال بعد إبرازهم املستندات
الازمة :تذكرة ســفر وبطاقــة صعود إىل
الطائرة.
يسمح ب قامة الصلوات يف دور العبادة مع
التزام التدابري واإلجراءات الوقائية من فريوس
كورونا والتباعد االجتامعي ضمن نسبة  30يف
املئة من قدرتها االستيعابية.
مينــع إقامة الوالئم ،الخيــم واإلفطارات
الرمضانية،ويسمحللهيئاتوالجمعياتالخريية
بتوزيعاألطعمةواملأكوالتبعداستحصالهاعىل
إذن من وزارة الداخلية والبلديات.
تهيب هذه املديرية العامة باملواطنني الكرام
االلتــزام التام بضمــون هذا القــرار وعدم
مخالفته ،حفا ا عىل السامة العامة ،وتطلب
إليهم عدم الــرتدد باإلبا عــن أي مخالفة
يشاهدونها ،وذلك من خال االتصال عىل الرقم
 112يف الحاالت الطارئة أو إرســال شكوى
موثقة باملخالفة :صورة أو مقطع فيديو ،عرب
مواقع التواصل االجتامعي العائدة لها».

اح ــب ــاط عــمــلــيــة تــهــريــب مـــــازوت الـــى ســوريــا
..والــــــــجــــــــيــــــــ يــــكــــشــــ الــــتــــفــــاصــــيــــل

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه
يف بيان لها انه« :يف إطــار عمليات ضبط
الحدود ومكافحــة التهريب ،متكنت وحدات
الجيش املنترشة يف البقاع والشامل بتواريخ
 9و 10و 2021 4 11مــن ضبط حواىل

 5895ليرتاً من مادة املــازوت أثناء محاولة
الســورية ،كام
تهريبها باتجــاه األرا
ضبطت  3دراجات نارية تســتعمل لتهريب
األشخاص عرب الحدود اللبنانية السورية.
سلمت املضبوطات اىل املراجع املختصة».

الثلثاء  13نيسان 2021

مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
حــــســــن :تـــوصـــيـــة بـــــ ســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» فــــــوق  0عـــامـــا
عبد الصمد :االعاميون ضمن ا ولــويــات الرتفا نسبة إصابتهم

إ ـــــــــــــــاق حـــــمـــــلـــــة الــــتــــلــــقــــيــــح
بــــــ ســـــيـــــنـــــوفـــــارم» اإل ـــــنـــــيـــــن...
عقد وزيرا الصحــة واإلعام يف حكومة
ت يف االعــامل حمد حســن ومنال عبد
الصمد نجد ،مؤمترا صحافيا مشــرتكا ،هر
امس يف مقر وزارة الصحة يف الجناح ،أعلنا
فيه تفاصيل حملة تلقيح الجســم اإلعامي
واألســاك األمنية ومو في القطاع العام
التي ســتنطلق االثنني املقبل ،عىل أن يعتمد
مقر الجامعــة اللبنانيــة يف الحدث مركزا
للتلقيح بـ»ســينوفارم» الذي تسلمته وزارة
الصحة بهبة من دولة الصني ،وتم استحداث
 10عيادات لهــذه الغاية وتأمني  280موقف
سيارة.
وأعلن وزيــرا الصحة واالعــام ،خال
املؤمتر الذي حرضه رئيس الجامعة اللبنانية
الربوفســور فؤاد أيوب وعــدد من ممثيل
القطاعات املستهدفة يف الحملة ،أن «رسائل خالل ا
نصية ستصل خال مهلة  10أيام من اآلن لكل
املســجلني عىل منصة «»Covixمن العاملني
يف القطاعات املستهدفة ليختاروا موعد تلقي اللقاح».

ً

القضاة واملحامون...مواق و رائ

األســرتازينيكا ملن هم فوق ثاثني سنة،
عــىل أن يحصل من هم دون الثاثني عىل
اللقاحات املتوفرة حاليا من ســينوفارم
وعددها أربعون ألفا ،لألجهزة والقطاعات
املدنية واإلدارات واملؤسسات العامة».

} عبد الصمد }

ر الص يف

} حسن }

وأوضح حســن أن «اللقاحات املتوفــرة لدى وزارة الصحة
ثاثة :فايزر وأسرتازينيكا وهبة سينوفارم من الصني ،إضافة
إىل جزء يســري من ســبوتنيك للقطاع الخاص» ،آما «زيادة
الكمية التي يتم اســتامها للترسيــع يف متنيع القطاعات
املستهدفة».

نقيبة املمرضين :القرار طة صحية
إستباقية للحفا على العاملين في املهنة

أعلنت نقيبــة املمرضات واملمرضني مرينا أ عبدالله
ضومط يف بيان« ،أنه رغم الظروف الصعبة التي تعيشها
املهنة من املتوقع أن يبلغ عدد املتخرجني لعام  2021أكرث
من  1700موزعني بني الشــهادة الجامعية والشهادات
املهنية ،ومــن واجب الوطن والدولة واملســؤولني عن
القطــاع الصحي العمل بشــكل طــار وجدي عىل
باعتبارها الفرصة
استبقائهم إلنقاذ القطاع التمري
األخرية املتاحة ،ألن املشــكل األســايس ليس يف عدد
املمرضات واملمرضني بل يف كيفية الحفا عليهم».
وطالبت عىل ضوء إعانهــا حال طوار متريضية،
«جميع املعنيني واملسؤولني بالوقوف اىل جانب النقابة
إلقرار خطة صحية إستباقية للحفا عىل العاملني يف
املهنة وعىل املتخرجــني الجدد من أجل تعويض الهجرة
التي يعاين من تداعياتها القطاع الصحي بشــكل عام
بشكل خاص».
والتمري
ودعت املواطنني «التزام التدابري الوقائية ضد فريوس
كورونــا ،خصوصا التباعد اإلجتامعــي وعدم التجمع
واإلختاط يف مناســبات دينية وعائلية خال شــهر
رمضان املبارك وعيد الفطر السعيد وخال أسبوع اآلالم
وعيد الفصح لدى الطوائف املسيحية التي تعتمد التقويم
الرشقي».
وذكــرت بـ»وجوب الحفا عــىل حقوق املمرضات
واملمرضني وتحســني رواتبهم و روف عملهم ألن ذلك
يبقى السبيل الوحيد الستمرارهم وصمودهم دفاعا عن
اإلنسان واملجتمع».

انتخابات تكميلية لنقابة
«مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك»

عقــدت نقابــة «مخرجــي الصحافــة ومصممي
الغرافيــك» جمعيتها العموميــة الختيار  6اعضاء يف
انتخابــات تكميلية بــدالً من االعضــاء الذين انتهت
يف مقرها املؤقت
واليتهم وذلك يوم الســبت املــا
يف الحازميــة ،وقد فاز كل من :رحــاب ذبيان ،حليم
الشويري ،سامر امل ي ،اييل ابو مرعي ،فدوى زبيب،
وبشري ن .
اجتمع بعدها مجلس النقابة بجميع اعضائه برئاسة
اكرب االعضاء سناً النقيب السابق ارنست بعقليني جرت
خاله توزيع املناصب عىل الشكل التايل:
عيل كــامل الدين :رئيس النقابــة ،باتريك ناكوزي:
نائــب الرئيس ،ارنســت بعقليني :أمــني الرس ،فادي
خطار :أمــني الصندوق ،نارص قــواص :أمني األعام،
فدوى زبيــب :أمينة العاقات العامــة ،رحاب ذبيان:
منسقة شؤون الجامعات ،هشــام الناطور :مسؤول
التواصل اإلجتامعي ،حليم الشــويري :أمني العاقات
الخارجية ،مسؤول االبحاث والتطوير ،اييل ابو مرعي:
مدير التصاميم الفنية ،ســامر امل ي :أمني األنشطة
الرياضية والشبابية ،بشري ن  :مدير اإلنتاج.
ثم تــرأس النقيب الجديــد كامل الدين الجلســة
حيث تم تعيــني مندو املناطق وعــدد من الزماء
كمستشارين.

توقي سوريين إ نين في مجد عنجر
بادعاء كاذب وتهريب البنزين
أعلنــت قيــادة
الجيــش مديرية
التوجيــه يف بيان
لهــا انــه« :أوقفت
دورية مــن مديرية
املخابرات يف منطقة
مجدل عنجر السوري
(م.أ ،).الــذي كان
ادعــى أنــه تعرض
لعملية ســلب بقوة
الســاح ورسقــة
مبلــغ  130مليون
لرية لبنانية و 14ألف
دوالر أمــرييك ،وقد
أثبتــت التحقيقات
كــذب ادعائه بعدما اعــرتف بأنه قام ب خفــاء املبلغ املذكور
بساعدة الســوري (م.ح ،).ودهمت الدورية منزليهام حيث
أوقفت الثاين وعرثت عىل املبلغ املذكور.
كام أوقفت دورية أخرى من املديرية املذكورة الســوري
( .ع ).يف محلة طريــق املصنع مجدل عنجر إلقدامه
عــىل تعبئة  450ليرتا مــن البنزيــن يف غالونات معدة
للتهريب .وبورش التحقيق مع املوقوفني ب رشاف القضاء
املختص».

وقال« :بحســب املعايري املطبقة دوليا ال يعود للمواطن
اختيار اللقاح بل يأ إىل املوعد وبحسب الخطة الوطنية
واملعايري املتبعة يتم انتقاء اللقاح املناســب له .ويف حال
أرص املواطــن عىل اختيار لقاحه ،فعليــه اإلنتظار وفق
األولويات املحددة ،وإذا كان عمره مثا خمسني عاما وال
يريد الحصول عىل «ســينوفارم» أو «أسرتازينيكا» عليه
اإلنتظار حتى شــهر حزيران أو متوز ،إ ا إذا اســتجاب
للخطة املوضوعــة فيمكن له الحصول عىل اللقاح خال
أســبوع» ،مضيفا «أوصت اللجنة العلمية باســتخدام

من جهتها ،كشفت وزيرة اإلعام أن «عدد
اإلعاميني املســجلني عىل املنصة بلغ 6100
شــخص ،جرت مقارنتهم مــع اللوائح التي
طلبتهــا وزارة اإلعام مــن نقابات اإلعام
واملؤسســات اإلعامية 500 ،منهم حصلوا
عــىل اللقاح باســتيفائهم رشطــي العمر
واألمراض املزمنة أســوة بســائر اللبنانيني
الذين شــملتهم الفئــة األوىل ،يف حني أن
 800منهم أصيبوا بكورونا خال األشــهر
الستة الفائتة من أصل  1100أصيبوا منذ بدء
الجائحة».
وأشــارت إىل أن « 18باملئــة من اإلعاميــني أصيبوا
بكورونا منذ بدء الجائحة ،وهو رقم ضخم مقارنة باملعدل
العــام لاصابات الذي هو  7باملئــة» .وقالت« :هذا املعدل
املرتفع يؤكد عىل صوابية مطلبنا ب دراج اإلعاميني ضمن
األولويات».
وكانت عبــد الصمد ســلمت وزير الصحــة قبيل املؤمتر
الصحــايف ،اآللية املوضوعة من قبــل وزارة اإلعام لتلقيح
اإلعاميني.

ع ــــــــز الدي ــــــــن بع ــــــــد جلس ــــــــة «لجن ــــــــة امل ــــــــر ة» :س ــــــــنطلق
ف ــــــــي حزي ــــــــران حمل ــــــــة لتوفي ــــــــر الغ ــــــــذاء لـــ 2 00عائل ــــــــة
عقدت لجنة املرأة والطفل جلســة برئاســة النائبة عناية
عز الدين وحضور عدد من النواب .وبعد الجلســة ،قالت عز
الدين« :ناقشــت اللجنة ازمة حليب االطفــال ،وقد واجهتنا
ازمة انقطــاع حليب االطفال ويومها بــادرت اىل االجتامع
بمثل «اليونيسف» يف بريوت ومع السيدة نجاة رشدي من
اجل استطاع طريقة مقاربة هذا املوضوع وامكان مساعدة
رشكائنــا الدوليني .وعىل اثر هذا اللقــاء ،قررنا عقد اجتامع
يف مجلــس النواب يف حضور «اليونيســف» ورشكائها من
الجمعيات كجمعية «ضد الجوع» واملدير العام لوزارة الصحة
والشــؤون االجتامعيــة واملجلس االعــىل للطفولة واملدير
العــام لجمعية طب االطفال يف نقابــة االطباء يف بريوت.
يومهــا علمنا من وزارة االقتصاد ان هــذه االزمة لها عوامل
عــدة اوال االزمة النقدية التي يعانيهــا لبنان وتأخر م ف
لبنــان يف رصف املبالغ الازمة ملســتوردي حليب االطفال.
وهذا ما سســبب ،باالضافة اىل االزمة االقتصادية واالقفال،
تهافت اللبنانيني عىل رشاء الحليــب وتخزينه خصوصا يف
مستودعات املستوردين من اجل بيعه بأسعار اعىل».
وتابعت «الشــق االخر الذي نعمل عليه هو ايجاد وســائل
وموارد لتوفري الغذاء الرضوري لهذه العائلة ،وهذا ســيكون
جزءا مــن مقاربة االمن الغذايئ لــكل االرس اللبنانية ،وا ا
االرس التي لديها اطفال يف عمر الرضاعة حتى اليوم ،وبحسب
منظمة اليونســف ،ميكن ان نوفر مبالغ ليست كبرية نقدا لـ
 2500عائلة ستوضع لها معايري واضحة ل ى طريقة دعمها
ماديا لتوفري الغذاء الرضوري ،ويف الوقت نفســه مواكبتها
باالستشــارة وبالزيارات املنزلية لــ نتأكد ان هذه االموال
ت ف يف سبيل هذا الشأن الغذايئ .وهذه الحملة نحن نرسم
خطتها ،وال ء الجدر فيها ،وألنني بادرت اىل هذا املوضوع،
ســنطلق هذه الحملة يف شــهر حزيران من مجلس النواب،

نقاب ــــــــة ا

عندما تصبح...
كتب املحامي االديب حسني فياض ما يأ :
إرشاقــة ،عندما تصبــح االحام ممنوعــة .واآلمال
مقطوعــة ...ورسقة االموال مرشوعــة ...والناس كل
الناس مفجوعة ...واصوات النشــاز مسموعة ...إفتحوا
سجل التعازي بالوطن...

}الدراجة وامل

...موت بطيء لإلقتصاد}

قــال الرئيس التنفيــذي إلحدى الــرشكات العماقة:
الدراجة ال تنقــذ الكوكب .بالعكس هــي املوت البطيء
لاقتصاد الن راكب الدراجة:
ال يشرتي سيارة وال يقرتض نها.
ال يشرتي التأمني عىل السيارات.
ال يشرتي الوقود.
ال يرسل سيارته للصيانة واالصاحات.
ال يستخدم مواقف سيارات مدفوعة.
ال يسبب حوادث خطرة.
ال يطلب طرق رسيعة متعددة املسارات.
ال يصاب بالســمنة .االشــخاص االصحاء ليسوا رضوريني
لاقتصاد :فهم ال يشرتون االدوية ،وال يذهبون اىل املستشفيات
او االطباء .إنهم ال يضيفون شــيئاً اىل الناتج املحيل االجاميل
للباد .يف الجهة املقابلة ،املطعــم الجديد للوجبات الرسيعة
يخلق  30و يفة عىل االقل
 10اطباء قلب
و 10اطباء اسنان
و 10خرباء يف إنقاص الوزن
باالضافة اىل االشخاص الذين يعملون يف املطعم
ماحظة :امل اســوأ من الدراجة! فالذين ميارسون
امل ال يشرتون حتى دراجة...

} بني الحلم واليقظة }
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اجتامع ال ن

بالتعاون مع وزارات الصحة واالقتصاد والشؤون االجتامعية
و»اليونيســف» والجمعيــات املعنية .وايضا ســيكون معنا
اختصاصيو التغذيــة والقابات القانونيات ونقابة التمريض
الذين سوف ندعوهم اىل اجتامعنا وجمعية طب االطفال عرب
اطبائها املوجودين يف مختلف املناطق .والجديد يف املوضوع
ان كل النواب بحسب متثيلهم ملناطقهم سيساعدوننا من اجل
تحريك مجتمعاتهم املحلية والبلديات ،اي ســتعقد اجتامعات
اوناين ونحن نكون يف مجلس النواب ودامئا ندعو رؤســاء
اتحاد البلديات ليكونوا معنــا اوناين من اجل اطاعهم عىل
الخطة ألن مــن املهم جدا ان تأخذ لجان املــرأة يف البلديات
دورهــا يف هذا املوضوع وتوعية الناس عىل الرســائل التي
سنضعها عرب وســائل التواصل االجتامعي ،وتشجيعهم عىل
استخدام «الخط الساخن» الذي عربه ميكنهم اخذ االستشارات
الرضورية».

ّ
ب ــــــــاء ودع ــــــــت مؤس ــــــــس مستش ــــــــفى البت ــــــــرون

ودعت نقابة األطباء يف
لبنــان ومنطقــة البرتون
ورابطة البــرتون اإل ائية
مؤســس
والثقافيــة
مستشــفى البرتون رئيس
الرابطة الدكتور سمري أ
صالــح يف مأتــم مهيب،
وتــرأس ممثــل البطريرك
املــاروين الكاردينــال مار
بشاره بطرس الراعي النائب
البطريريك املطران أنطوان
عوكر الصاة لراحة نفسه
يف كاتدرائية مار اسطفان
بالبرتون ،بحضور عدد كبري
من األطباء وأعضاء الرابطة
ورؤسائها السابقني ،إضافة
إىل أصدقاء الراحل وعائلته.
وتــا أمــني رس الراعــي ال ام مس يف ال نيس
األب هــادي ضــو الرقيم
البطريريك ،الذي ن «مســرية الراحل ومزاياه ونشــاطه
الطبي واالجتامعي والثقايف» ،وقــال فيه :تحفظ البرتون
للمرحوم أ صالح الذكر العاطر لخدمته الطبية الشــاملة
للقضاء ولســواه مــن املناطق ،ليس فقط يف مستشــفى
البرتون ،بل ويف املدينة الكشــفية للجيــش اللبناين ،ويف
مستشــفى املعونات جبيل ،هذا إضافــة إىل ما أدى لباد
البــرتون من خدمات اجتامعية فأســس مع مجموعة من
الفاعليات رابطة البرتون اإل ائية والثقافية ســنة ،1985
فأطلق البطاقة الصحيــة للطبابة املجانيــة ووزع الدواء
للمحتاجني واألســمدة الزراعيــة ،وعزز نــدوات للتنمية
الثقافية يف أيار من كل ســنة» .وبعد صــاة رفع البخور،
ألقــت الدكتورة أودين ســلوم كلمة الرابطــة فتحدثت عن

املحامي نارض كسبار

يروي املحامي جوزيف االخطل الخوري ،ان شــقيقته
السيدة وداد نجيم ليســت ضليعة يف اللغة العربية عىل
الرغم من انها ابنة االخطل الصغري.
وانه يف مناســبة اجتامعية وقف واحدهم وبدأ يتكلم
بلغة عربية فصحى ومتينــة .ويلتفت نحوها بني الحني
واالخر ســائا اياها عن صحة كل كلمــة .وما اذا كانت
وضعها
تلفظ بهذه الطريقة او تلــك ،ام اذا كان يقت
يف بداية الجملة ام يف نهايتها...الخ
وبعد قليل ،سألها قائا:
سيدة وداد هناك فئتان من الناس ،فئة تعيش يف الحلم
وفئة تعيش يف اليقظة فاىل اي من الفئتني تنتمني
فأجابته ضاحكة:
انا اعيش يف الحلم النني لــو كنت اعيش يف اليقظة
لقلت لك :ما اثقل دمك.

} نعيم اخر }

يروي املحامي مارون حداد انه كان وكيا عن شخص
يدعى نعيم ،وان نعيام كان كثري الكام.
ويضيف انه تلقى مرة اتصاال من احدهم واســتمر زهاء
الساعة .ويف هذا الوقت كان نعيم يحاول االتصال باالستاذ
حداد اال ان الخط كان مشــغوال طوال الوقت .فام كان من
نعيم اال ان حرض اىل مكتب االستاذ حداد وقال له:
ـ حاولت االتصال بك عدة مرات اال خطك كان مشغوال
فقلت يف نف ان هناك احتاملــني :اما انه معطل وان
هناك نعيامً اخر عىل الخط.

} الشاعر رشيد أيوب }

«األعامل اإل ائية والثقافية التي أطلقها يف امليدان الصحي
وامليــدان اإل ايئ التخطيطــي واالجتامعــي والثقايف».
كام ألقى الدكتور شــاكر حب كلمة باسم االطباء ،وقال:
«يا صديقي ،أمثالك ال ميوتون ألنك أشــعلت شمعة مضيئة
يف كل بيت وقلب .كنا وكنــت والحديث عنك يطول ويطول
وكنت دامئا نرباسا يف الفكر والعلم والعقل والفلسفة .كان
اميانك نقطة عىل السطر .أما فكرنا فكان عامة استفهام،
وذهبت مــع اميانك نقطة عىل الســطر وبقينا مع عامة
االستفهام نسأل ونســأل ،وشتان بني الســؤال واالميان.
تركــت املكان وذهبــت اىل الزمان والزمان فيــه الخلود».
ثم تقبلت العائلة تعازي املشاركني ونقل الجثامن إىل مسقط
رأسه ضهر أ ياغي ،حيث ووري يف الرثى بدافن العائلة.

كتب رئيس مجلس القضاء االعىل سابقاً الدكتور غالب
غانم ما يأ :
الشاعر اللبناين العاملي ،إبن بلدة بسكنتا رشيد ايوب
تطلعوا اىل صنني :يكلله الشيب فيزداد فتوة .تنساب من قلبه
االمواه فيبقى دائم الخفقان .تزيده نظرا فيزيدك وجهه حسنا.
يتوزع ابناؤه يف اقاليــم االرض فيتضاعف تعلقهم به .يتزاحم
عليه الغزاة فيتشــامخ وال يتزحزح .تنشأ يف سفحه بسكنتا.
فتاة االعايل ،فيحتضنها وينمي مجتمعنا ويجعلها تنتسب اليه
دون ان ينغلق النه يأ اال انفتاحا عىل الدنيا..يتبارى الشعراء
يف وصفه فيصغي وال يتكلم ،ولكنــه ميدهم بدفقات اإللهام
ويؤجج صدورهم حنينا كام اجج صدر شاعرنا:
«ولكن يل يف سفح صنني موطنا
يعز عيل ان افارقه غصبا
اذا ما ذكرت االهل فيه ف نني
لدى ذكرهم استمطر الدنيا منصبا
اعلل نف ان سئمت بعودة
ولكنها االيام تبا لها تبا
فلله هاتيك الر وربوعها
ف نني قد ضيعت يف تربها القلبا»

ّ
تــجــمــع املعلمين  :لــعــودة منة

غرد تجمــع املعلمني يف لبنان عرب «تويرت»« :ندعم مواقف
األساتذة واملعلمني برضورة تأمني عودة آمنة وحقيقية صحيا
واجتامعيــا ،والتي مل تتحقق حتى اليوم ،وعىل املســؤولني
املعالجة الجدية لثغــرات «التعليم من بعد» ،وتأمني مقومات
ومستلزمات استمراريته لألساتذة والطاب عىل حد سواء».

اعتص ــــــــام لرابط ــــــــة العاملي ــــــــن ف ــــــــي «اللبناني ــــــــة» ف ــــــــي الح ــــــــد للمطالب ــــــــة بنظ ــــــــام امل ــــــــداورة
نفــذت الهيئة التنفيذيــة لرابطة العاملــني يف الجامعة
اللبنانية اعتصامــا صباح امس يف مجمع الحدث الجامعي
مبنى كلية العلوم« ،استنكارا لقرارات رئيس الجامعة الجائرة
وللمطالبة بالعمل بنظام املــداورة يف هذه الظروف الصحية
واالقتصادية الصعبة».
وأصدرت الهيئة بيانا جاء فيه« :يحاول البعض ممن نعرفهم
جيدا ،نرش تحليات قانونية عرب وســائل التواصل تربر قرار
الجامعــة بحجة وجود شــواغر كبــرية يف املراكز ،وتحذر
املو فني من تحركهم املطلبي ،لذلك نرى من واجبنا أن نوضح
ما ييل:
أوال :إن العاملــني يف الجامعــة هم جزء من النســيج
االقتصادي واالجتامعي واالنســاين يف الوطن ،وهم يعانون
من املصاعــب والتحديات كاي لبناين آخر ،وينطبق عليهم كل
ما ينطبق عىل الفئات الشعبية االخرى.

ثانيا :قبل التحدث باملضمون ،ف ن قرار الجامعة ســاقط
شــكا وال ميكن رصفه قانونيا طاملا مل يتــم إصداره خطيا
وإباغه إىل جميع العاملني عرب تعميم داخيل.
ثالثا :التعميم الصادر عن رئاســة مجلس الوزراء رقم 5
لعــام  2021املوجه اىل االدارات واملؤسســات العامة ،أوجب
نسبة حضور ال تقل عن  50باملئة للمو فني ،وأىت هذا التقييد
مراعاة للظروف الصحية بســبب جائحة كورونا ،ولرشوط
التعبئة.
رابعا :إذا ســلمنا جدال ب رصار الجامعة عىل احتساب 50
باملئة مــن العدد االجاميل للمراكز الفعلية والشــاغرة ،وهو
تفسري باطل كام قلنا واستدعاء املو فني إىل دوام كامل ،ف نه
وانطاقا من مبدأ املساواة بني كل مو في االدارات الرسمية
واملؤسســات العامة ،وبا ان مو في الجامعة سيامرسون
ضعف ما ميارســه املو فون االخرون ،فمن حقهم يف هذه

الحالة أن يلجاؤوا إىل املطالبة بضعف الراتب.
خامســا :إن تعميم رئيس مجلس الوزراء ،ويف قســمه
الثاين ،يتحدث عن زيادة نســبة الحضور «لرضورات تتعلق
بتأمني اســتمرارية املرفق العام» ولكنه ال يجيز بأي شكل من
االشكال رفع نســبة الحضور بني العاملني يف اي قطاع عام
اىل نسبة  100باملئة مهام كانت الظروف.
سادسا :إذا كان حضور املو فني ،وبحسب إدارة الجامعة،
ال يشكل خطرا صحيا عليهم .فلامذا االرصار عىل التوجه إليهم
ح ا ،علام أن الجامعة تتألف من ثاثة عنارص اساســيني:
االساتذة والطاب والعاملون.
وعليه ،واســتنادا اىل ما سبق ،فان اي تحجج بالنقص يف
االداريني واصدار قرارات غري مســتوفية الصيغة الشــكلية
تفرض نســبة حضور  100باملئة عىل الــكادر االداري ،هي
قرارات إلتفافية وباطلة وغري رشعية.

الثلثاء  13نيسان 2021

اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
ً

نــجــار وقـــع مــرســوم حــــدود املــنــطــقــة الــبــحــريــة مــعــدال :
لــن نتناز عــن ي شبر مــن راضينا و عــن نقطة ميا

وقــع وزيــر االشــغال العامــة والنقل يف
حكومة ت يف االعامل الدكتور ميشــال نجار
عىل تعديل مرســوم حدود املنطقة االقتصادية
البحريــة الخالصــة بعدما اطلع عــىل تعديل
مرشوع املرسوم رقم  2011/6433الذي اعدته
وزارة الدفــاع الوطني واملديريــة العامة للنقل
الربي واالبحري والخرائط املرفقة.
وقال يف مؤمتر صحايف عقده هر أمس يف
الوزارة« :حصلت حملة اعامية املة ليس عيل
فقط ا ا عىل الخط الســيايس الذي انتمي اليه
أي «تيار املردة» ورئيسه سليامن فرنجية».
أضــاف « :أت ف دامئــا بضمري حي وصدق
تو يع ا ر وم م ال
وشــفافية ،واليوم وقعــت املرســوم املتعلق ن ر
برتســيم الحدود البحرية وأحلتــه اىل االمانة
ومــا فيها من ثــروات نفطيــة وغازية تقــدر باملليارات
العامة لرئاسة مجلس الوزراء .ويشري املرسوم
اىل تحديد حــدود املنطقة االقتصادية وذلــك وفقا للوائح ونعتربهــا نعمة من عند الله للخروج مــن الضائقة املالية
احداثيــات النقــاط الجغرافية املبينــة واملوضحة باللون التي نحن فيها».
وذكر نجار ان اللجنة التي «رأســها املديــر العام للنقل
االحمــر عــىل الخريطة البحريــة الدولية الصــادرة عن
األدمرالية الربيطانيــة ليصار اىل عرضه عىل مقام مجلس الربي والبحري املهندس عبد الحفيظ القي  ،التي فاوضت
عىل ترسيم الحدود مع قربص ،كانت قد تشكلت عام 2007
الوزراء وفقا لألصول».
وأشــار نجــار اىل أن «ما حصــل من بلبلــة اعامية يف عهد حكومة فؤاد السنيورة وخال تويل الوزير السابق
خــال اليومني املاضيني محزن .وأنــا أت ف بضمري حي محمد الصفدي مهام وزارة األشــغال العامة والنقل وليس
وشفافية ألنني ملزم تجاه املدرسة التي أمثلها والتي بنيت يف العام  2011وان الرشكة الربيطانية  UKHOقد تقاضت
عىل األخاق والوطنية والصمــود والعداء املطلق الرسائيل مبلغ  10آالف جنيه اســرتليني فقط حســب العقد املوقع
وهي ممتدة من رئيس الجمهورية الراحل ســليامن فرنجية معها وليس مبلغ مليوين جنيه اســرتليني» ،الفتا اىل «انه
اىل الوزير الســابق ســليامن فرنجية ،فلرياجــع الجميع قبل التوقيــع عىل أي ملف ،يجب أن أطلــع عىل مضمونه
تاريخ هذه املدرسة وما قدمت من تضحيات يف سبيل بقاء بشــكل دقيق وأنا مؤمتن عىل مصالح الناس ،فكيف الحال
الوطن صامدا .ونحن لن نتهاون بأي شــرب من أرض الوطن ان كان املوضوع يتعلق بالناس وبرتسيم الحدود البحرية».
أثري املوضوع من جديد يف
أضاف« :يوم الخميس املا
أو مياه الوطن والتاريخ هو شاهد عىل ذلك».
أضاف « :اتهمنــا يف االعام بالخيانــة والعاملة .أقول اجتامع يف حضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء».
وكشــف نجار أنه «مل يســمع بوضوع املرســوم قبل
نحن نفتخــر بنظافة الكف وأنا موجــود يف هذه الوزارة
منذ  15شــهرا وكل مــا قيل عن هذا املوضــوع هو افرتاء الخميس املا  ،وكنت أعلم برســوم أعدته وزيرة الدفاع
وغــري صحيح ،الفتا اىل ان هناك رســالة واضحة وجهها الوطني وأرســلته اىل رئيس الحكومــة والضباط تكلموا
فخامــة رئيس الجمهورية اىل االمــني العام لألمم املتحدة بالتقنيــات ،وتبني ان االقرتاح إما يقع عىل رئيس الحكومة
تتكلــم عن تغيريات حصلت أو عىل وزير األشغال ،وبالطبع رئيس الحكومة لن يقرتح،
يف الخامس من أيلول املا
يف املرســوم رقم  2011/6433تؤكد أحقية لبنان بجزيرة جازمــا أنني مل أتهرب ،ولكن كل ما طلبته هو االســتمهال
كاريش وبعض الكيلومرتات التــي قضمتها ارسائيل ،حيث لبضعة أيام للت ف بشفافية ودرس املوضوع جيدا».
دفشت حدود لبنان اىل  1800كيلومرت مربع وهذه الرسالة
وأعلن «ان املرســوم أصبــح يف عهدة األمانــة العامة
كافية للتأكيد والحفا عــىل حق لبنان يف املياه االقليمية لرئاسة الحكومة ورئيسها قال انه سيوقع».

ميقاتي  :نجار وقع في مغالطات ونتمى ن يُراجع ملفاته

صدر عن املكتب االعامي للرئيــس نجيب ميقا البيان
اآل « :يف املؤمتــر الصحايف الذي عقده وزير االشــغال
العامة والنقل ميشال نجار للحديث عن تعديل مرسوم حدود
املنطقة االقتصادية الخالصة وقع يف بعض املغالطات التي
يهمنا توضيحها:
اوال  :إن اللجنــة التي رأســها املدير العــام للنقل الربي
والتي فاوضت عىل ترســيم
والبحري عبد الحفيظ القي
الحدود مــع قربص ،كانت قد تشــكلت عام  2007يف عهد
حكومة دولة الرئيس فؤاد الســنيورة ،وخال تويل معايل
الوزير محمد الصفدي مهام وزارة االشــغال العامة والنقل،
وليس يف العام  2011كام ذكر معاليه.
ثانيــا  :إن معايل الوزير وقع يف مغالطة ثانية عند قوله
ان الرشكة الربيطانية ( )UKHOقــد تقاضت مبلغ مليوين
جنيه اسرتليني بدل اتعاب عن الدراسة التي وضعتها ،بينام
الصحيح ان الرشكة الربيطانية تقاضت مبلغ  10األف جنيه

اسرتليني فقط ،حسب العقد املوقع معها.
نتمنى عىل الوزير ،ان يراجع ملفاته جيدا ،قبل الوقوع يف
التوضيح».
مغالطات ميكن استغالها سياسيا ،فاقت

} مكتب نجار يوضح }

وصدر عن املكتب االعامي لوزير األشغال العامة والنقل
البيــان اال « :يوضــح املكتب االعامي لوزير األشــغال
العامة والنقل أن وزير األشــغال العامــة والنقل الدكتور
ميشــال نجار يف حكومة ت يف االعــامل تلقى اتصاال
هاتفيا من الرئيــس نجيب ميقا يؤكد فيه ان الدراســة
التي أعدتها الرشكة الربيطانيــة كلفت فقط  10آالف باوند
اســرتليني وليس مليــوين باوند كام ذكــرت يف مؤمتري
الصحفي ،وكام ذكر يف االجتامع الذي عقد الخميس املا
يف رئاسة الحكومة ،والذي بنيت معلوما عليه ،فاقت
التوضيح».

مـــرتـــضـــى  :دعــــــم الــــقــــطــــا الــــــزراعــــــي مـــوجـــود
والتع ر في ت ر املعامات في «االقتصاد» و«املــركــزي»
اعترب وزيــر الزراعــة والثقافة يف
حكومة ت يف األعامل عباس مرت
أن «دعم القطاع الزراعي موجود ولكن
هناك تعــرث يف املعامــات يف وزارة
االقتصاد وم ف لبنان».
وقال يف ت يــح «حاولنا يف وزارة
الزراعة أن نقــوم بجهد كبري يك يصل
الدعم إىل املزارعني .وعليه ،أخذت قرارا
أن يكون هنــاك يف كل محافظة وكل
مصلحة زراعية مو فون يتابعون مع
املتاجر التي تعطــي الدعم وأيضا هناك
خط ساخن للمواطنني هو 81964121
حتــى أن كل مواطــن يريد شــيئا وال
يســتطيع الحصول عليــه نقدر عىل
مســاعدته ونرى املؤسسات التي لديها
الدعم لنوجهه إليها».
وعن املــرشوع األخرض ،قال مرت
«من يرد أن يســتصلح أرضا يستطع أن
يقدم عىل املــرشوع األخرض ويحصل
عىل أموال بالدوالر ليســتصلح أرضه
ومــن يرد أن ينــ ء خــزان مياه أو
عرائش ومن يرد تشجري أرضه يستطع
ذلك .جميــع املواطنني مدعوون للتوجه
إىل مراكــز املرشوع األخــرض لريوا ما
هي الخطــوات املطلوبة وليقدم املزارع
ملفه وتتم املوافقة يف القريب العاجل
وأيضا هنــاك عدة ملفــات عبارة عن
بطاقة متويلية ستب النور يف األيام

القادمة ونبدأ بها .إنها بطاقات متويلية
للمزارع بني  200و 300دوالر يستطيع
أن يحصــل عىل بذور وأســمدة وأيضا
ملر األسامك والحيوانات وملر النحل
أيضا بطاقات ومتويل ال س ّيام باألعاف
واالدوية للنحل .كذلك ،هناك مشــاريع
بدأناها عبارة عن بحريات للري وانجزنا
يف وزارة الزراعة  20بركة عىل مساحة
اللبنانيــة ويف األســبوعني
األرا
املقبلني ســنطلق أربع بــرك واحدة يف
حاصبيا وبركتني يف الهرمل وأخرى يف
عكار وخال اســبوعني يبدأ العمل فيها
والعرشون بركة التــي نفذناها أمنا لها
املجاورة فكل بركة
شبكات ري لألرا
تروي العقارات املجاورة لها».
«هناك مرشوع جديد
وأضاف مرت
هو مرشوع دعم البيوت الباســتيكية
من خال تأمــني النايلون لها .الزراعات
الشتوية يف لبنان ضعيفة ونستوردها
من الخــارج لذلك نعمــل عىل مرشوع
دعم البيوت الباستيكية ولكن املرشوع
األهم الذي سنطلقه يف الخامس عرش
من الجاري هو الدورات التي ســنبدأها
للزراعــات العلفيــة املائية .ســنبدأ
بالدورات للمزارعــني يك يعتادوا عىل
األمر .فبسبب ارتفاع سعر رصف الدوالر
واســترياد األعاف من الخــارج ،األمر
الذي بات مكلفا جــدا وال بد من إيجاد

البديل ،وبعد دراسات معمقة يف وزارة
الزراعة توصلنــا إىل وجوب االنطاق
بالزراعات العلفية املائية .هذا مرشوع
مهم جدا ويوفر حتى  80عىل املزارعني
من كلفة االعاف اليوم وســنطلقه من
مصلحة األبحاث الزراعية يف تل عامرة
هذا الشهر وســندعو املزارعني ونقيم
دورات يف البقاع والشامل وجبل لبنان
والجنوب يك ينطلق املزارعون بدوراتهم
مع إختصاصيني وخرباء يف هذا العمل.
الهدف إيجــاد البدائل وجعــل القطاع
الزراعي يواكــب التطورات يف ل هذه
الظروف الصعبة كيا يكون معرضا ألي
انتهاك».
وعن الجهة التي تدعم هذه املشاريع
ماديــا ،أوضح أن «هنــاك دوال مانحة
ومنظــامت دوليــة منهــا «الفــاو»
و»برنامج الغذاء العاملي».
موضوع االسمدة
واســتنكر مرت
الزراعيــة الســامة التــي وجدت يف
منطقة النبطية ،قائاً «عىل القضاء أن
يأخذ إجراءات قاسية».
وأشار إىل أن «دعوت وزير االقتصاد
يف حكومة ت يف األعامل راول نعمة
إىل إثارة هــذا امللف ألن هنــاك الكثري
من املشاكل واملســتوردون ليسوا عىل
قدر مــن املســؤولية الوطنية يف هذه
املرحلة».

بحصلي  :امل ــخ ــزون الــغــذائــي يكفي لــشــهــريــن ونص
ط ن رئيــس نقابة مســتوردي املــواد الغذائية هاين
بحصــيل اللبنانيني إىل أن «املخزون الغذايئ االســرتاتيجي
لدى مســتوردي املواد الغذائية ،ال يزال ضمن املســتويات
التي تكفي االســتهاك من املواد الغذائية لفرتة ترتاوح بني
الشهرين والشهرين ونصف».
وإذ أشــار يف بيان اىل أن «اختفاء عدد كبري من أصناف
السلع الغذائية املستوردة ومن ماركات محددة من األسواق
وعن رفوف السوبرماركات نظرا إىل ارتفاع أسعارها» ،لفت
اىل «جهود جبارة قام بها املســتوردون لتأمني سلع مامثلة
من االسواق العاملية ،وهي تتمتع بجودة عالية ومواصفات
عاملية» ،مشددا عىل ان «هذه الخطوة تكتسب أهمية كبرية
خصوصا ان من شأنها مد األسواق بكميات متنوعة وكبرية
من االصناف ومتكني جميع اللبنانيني مهام كانت مداخيلهم
من الحصول عليها».
ونبــه اىل ان «هذه الجهــود واملبادرات التــي تقوم بها
النقابــة واملســتوردون يف هــذه املرحلة البالغــة الدقة
والصعوبة لتأمني حســن ســري القطاع الغذايئ ،قد تذهب

أدراج الرياح ،إذا ال ســمح الله واصل ســعر رصف الدوالر
تســجيل ارتفاعات قياسية وتزايد شــح العملة الصعبة»،
مشددا عىل «رضورة إرساء حلول نهائية من خال تشكيل
حكومة تنفذ خطة انقاذية واقتصادية ومالية وإجتامعية
بالتعــاون مع املجتمع الدويل وبشــكل خاص مع صندوق
النقد».
وحــث بحصيل املعنيــني يف وزارة االقتصــاد والتجارة
وم ف لبنــان عــىل «اإلرساع يف البت بلفــات الدعم
للســلة الغذائية التي قدمها التجار مسبقا ومل تحصل عىل
موافقات أو مل تفتح لها إعتامدات منذ أكرث من شــهرين»،
مشددا عىل «رضورة وقف سياســة الدعم بكل أبعادها ملا
يشوبها من خلل كبري ،ال سيام استنزاف احتياطات م ف
لبنان من العمات الصعبــة ،والتجاوزات الكثرية الحاصلة
من تهريب وغــش وتكريس مبدأ عدم املســاواة والعدالة
يف حصــول اللبنانيــني عىل املواد املدعومــة ،عىل ان يتم
االســتعاضة عنها فورا بالبطاقة التمويليــة التي تضمن
الشفافية والعدالة والحفا عىل مقدرات لبنان».

ّ
تــــقــــر دفــــتــــر شــــــــروط ال ــت ــدق ــي ــق
وزارة الـــعـــمـــل
املـــــالـــــي فـــــي حــــســــابــــات «صــــــنــــــدوق الــــضــــمــــان»
يف

صدر عن املكتب اإلعامي لوزيرة العمل يف حكومة ت
االعامل مليا ميني البيان التايل:
«يف إطار الجهود املســتمرة التي تبذلهــا وزيرة العمل من
موقعها كوزيــرة وصاية عىل الصنــدوق الوطني للضامن
اإلجتامعــي ،وبعد تأخــري يف تحقيق مبدأ الشــفافية منذ
العام 2011أي عىل مدى عرش سنوات ،تم إقرار دفرت الرشوط
الخاص بالتدقيق املايل يف حسابات الصندوق.
لقد أ رت جهود وزيرة العمل بعد حوايل السنة من اإلرصار
واملثابرة يف إقرار دفرت الرشوط املذكور حيث أدرج عىل جدول
أعامل آخر جلســة ملجلس إدارة الضامن وأقر ،وهو الخطوة
األوى الرضورية لتحقيق إصاح حقيقي يف هذه املؤسسة.
إن هذا االمر سيؤدي إىل اإلنتظام املايل يف الضامن وهو ما
دأبت وزيرة العمل عىل املطالبة به والعمل من أجله منذ توليها
مســؤولياتها حيث أرصت عىل إنجاز املوازنــة املالية العامة
للضامن ومعالجة التأخــري يف إصدارها كام طالبت بتطبيق
املكننة الشاملة الفعلية ال املجتزأة ،واستكامل مرشوع تعزيز
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي الذي يعمل عليه االتحاد
األورو بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشــؤون التنمية

اإلدارية .عىل أمل أن تســهم هذه اإلصاحــات البنيوية يف
ضامن حقوق املضمونني وخدمتهم بأفضل طريقة ممكنة.
كام تعترب الوزيرة أن تســديد مستحقات الضامن من قبل
الدولة كان وما زال يف صلــب اهتاممها ما أدى وبعد تخلف
للدولة عن تسديد هذه املستحقات منذ العام  2016اىل مبادرة
وزير املالية مشكورا بدفع مئة مليار لرية من هذه املستحقات
عــن العام  2020ومائتــي مليار أخرى ســندات خزينة عن
السنة الحالية .مع التأكيد عىل وجوب استمرار الدولة ب يفاء
واجباتها املالية تجاه الصندوق يف الســنوات املقبلة حرصا
عىل انتظام العاقة بني مؤسســة الضامن والدولة مام يتيح
إســتفادة رشائح كبرية من املضمونني من الخدمات الصحية
واإلجتامعية املطلوبة من الصندوق.
وتؤكد الوزيرة ميني أخريا أن دفرت الرشوط الذي يؤســس
للرشوع بتدقيق مايل شــفاف يجب أن ينســحب عىل بقية
املؤسسات الرسمية يف الدولة وأن يبدد هواجس املضمونني
ويضمن حقوق العامل وأصحاب العمل معا ،وأن يســتجيب
ملطالبهــم ويعيد الثقــة اىل العاقة مع الصنــدوق الوطني
للضامن االجتامعي.

زمة البنزين الى حلحلة بعد تسليم الشركات حاجة السوق
الــبــراكــس  :مــــاذا يــمــنــع ت ــك ــرار ا زمـــــة بــعــد س ــب ــو ؟
عادت حركة محطات املحروقات إىل طبيعتها تدريجاً اعتباراً
من صباح أمس ،وبدأت الرشكات املستوردة للنفط تسليم مادة
البنزين للمحطات تباعاً عىل امتداد ساعات النهار ،ومنذ بعد
الظهر هدأت الســوق شيئاً فشيئاً فور تسلّم املحطات البنزين
بعدما علّقت غالبيتها خراطيمها أمس ،أما املحطات املتواجدة
يف مناطق األطراف فتستلم الكميات املطلوبة بني ع اليوم
وغداً ،بحسب ما كشف رئيس مجموعة «الرباكس برتوليوم»
جورج الرباكس لـ«املركزية» ،مؤكداً أن مشهدية الزحمة بدأت
ســلّم اليوم
تتا  .وإذ أعلن أن «كمية مادة البنزين التي س ُت َ
للمحطات يف الســوق املحلية ستتجاوز الـ 8مايني ليرت با
يكفي حاجة السوق أسبوعاً أو عرشة أيام كحدّ أق » ،سأل
الرباكس «ما الذي مينع من تكرار هذا الســيناريو بعد أسبوع
من اليوم وتعود أزمة االزدحام أمام املحطات مجدداً » ،مؤكداً
قناعته بأنها «لن تكون املرة األخرية ...لألسف».
وك ّرر اإلشــارة إىل أن «الحل يكمن يف فتــح االعتامدات
يف م ف لبنان ليتســنى للرشكات املستوردة تسديد كلفة
االسترياد ...لكن يف الوقت ذاته ال ميكننا تحميل البنك املركزي
َوزر األزمة وكامل املســؤولية ألنه ال ميلك مطبعة دوالرات...
بل األزمة هي عىل مســتوى البلد با يطال كل القطاعات من
شح العملة الخرضاء».
دون استثناء يف ل ّ

االزد م

ا ط

من هنا يفرتض أن نســأل السلطة السياسية حاكمة البلد:
إىل أين نحن ذاهبون ما هو السيناريو املعتمد ما هي خطتها
إلنقاذ الباد عىل رغم أن الحل هــو يف إدخال الدوالرات إىل
الباد األمر الذي يشرتط تشكيل حكومة والقيام باإلصاحات
املطلوبة رسيعاً ،وإال لن يكون هنــاك أي حل عىل اإلطاق»
بحسب الرباكس.

ّ
ه ــل م ــن مــوعــد جــديــد إل ــــاق املــنــصــة اإللــكــتــرونـ ّـيــة؟
ُ
الــحــمــات املــســتــغــربــة عــلــى ســامــة «تــهــشــل» ال قة

نفت مصادر م فية لـ «املركزية» علمها بوعد بدء العمل
باملنصة اإللكرتونية التي من املتوقع أن يطلقها م ف لبنان
ّ
لضبط سعر رصف الدوالر األمرييك بعدما وصل إىل مستويات
قياسية مل يعرفها لبنان من قبل.
ويف الوقت الذي حــدّ د فيه م ف لبنان تاريخ 16الجاري
كمهلة أخرية النتساب املصارف والصيارفة «فئة أوىل» ،ذكرت
املنصة مل تتبلغ بعد
هذه املصادر أن «املصارف املشــارِكة يف
ّ
املوعد املحدّ د إلطاقها» ،عازية الســبب إىل «كرثة انشغاالت
م ف لبنان يف جملــة من القضايا التــي يعالجها اليوم،
ومنها إعادة هيكلة القطاع امل يف والعاقات مع املصارف
امل ُراســلة التي أعلمت م ف لبنان عن إمكانية التوقف عن
التعامل مع املصارف اللبنانية» .وتوقفت عند الحملة املستمرة
عىل حاكم م ف لبنان رياض سامة «وانعكاسها سلباً عىل
الوضعني النقدي واملايل وحتى امل يف» ،مســتغربة «كيف

ميكن إعادة الثقة إىل هذا القطاع الذي يتع ّرض يومياً لسلسلة
من الحمات كان آخرها من بعض املواقع السياسية».
وأكدت املصادر امل فية «عزم حاكم م ف لبنان خفض
الدوالر إىل مــا دون الـ  10آالف لــرية لبنانية خصوصاً مع
معاودة ارتفاعه وتخطيه عتبة الـــ 13ألف لرية بحيث يجب
تضافر كل الجهود لتحقيق هذا الخفــض ألنه بداية لرتاجع
أسعار السلع واملواد الغذائية واملحروقات والطحني واألدوية،
املنصة عىل رغم
وبالتايل من املفرتض الرتكيز عىل إطاق هذه
ّ
أنها ال تُ ِ
ح ّل املشــكلة بكل تفاصيلها ،ألنها تحتاج إىل حكومة
فاعلة تط ّبق اإلجــراءات اإلصاحية وتبارش باملفاوضات مع
صندوق النقد الدويل «املم ّر اإللزامي» ألي مساعدة خارجية
لكن املصادر مل تستبعد أن يحدّ د م ف لبنان موعداً جديداً
املنصــة اإللكرتونية «التي تبقــى أفضل من فوىض
إلطاق
ّ
السوق السوداء واملواقع اإللكرتونية».

وقـــفـــة اح ــت ــج ــاج ــي ــة الصــــحــــاب املـــســـالـــ واملـــاحـــم
ً
ً
جـــــنـــــوبـــــا رفــــــضــــــا لــــــقــــــرار وزيــــــــــر االقــــتــــصــــاد
نظم أصحاب املسالخ واملاحم يف الجنوب وقفة إحتجاجية
عند مثلــث الزهراين ،رفضا لقرار وزيــر اإلقتصاد ،ووصفوا
القــرار ب»الجائر» يف حقهم ويف حق مئــات العائات من
خال ح عملية الذبح يف مسالخ محددة بالتعاون مع عدد
ضئيل من التجار  .وناشــدوا وزير اإلقتصاد العودة عن القرار
وإفساح املجال أمام كل املسالخ للقيام بدورها من أجل تغطية
الســوق املحيل  .وتحدث رضا قعفراين باسم مسالخ منطقة
صور ،وناشد رئيس بلدية صور»،وضع يده عىل امللف والتحرك
من أجل وقف هذه املهزلة».

} سعد }

تابع االمني العام للتنظيم الشعبي النارصي النائب الدكتور
أسامة سعد  ،مســاعيه من أجل توفري الكميات الكافية من
اللحوم املدعومة ملنطقة صيدا باألسعار املخفضة.
واشار املكتب االعامي لســعد اىل انه اتصل لهذه الغاية ،
برئيس بلدية صيدا محمد الســعودي واملسؤولني عن مسلخ
املدينة ،وباملدير العام لوزارة االقتصاد محمد ابو حيدر.
غري أن التاجر املستورد للحوم املدعومة ،باالتفاق مع وزارة
االقتصاد ،مل يقبل تزويد املســلخ إال بكمية ضئيلة ال تصل إال
إىل  16فقط من االســتهاك املعتاد ،وعىل الرغم من تدخل
مدير االقتصاد إال أن الكميــة بقيت دون الحد األد املقبول،

ارتفا سعار املحروقات
عاودت أســعار املحروقــات ارتفاعها ،إذ
ارتفع سعر صفيحة البنزين  95أوكتان 300
لــرية و 98أوكتان  400لــرية واملازوت 300
لرية ،وأصبحت األســعار عىل الشكل اآل
 :بنزين  95أوكتــان 38700 :لرية ،بنزين 98
أوكتان 39900 :لرية ،املازوت 26400 :لرية.

جولة رقابة صحية في الضنية

جال رئيــس قســم الصحــة يف اتحاد
بلديات الضنية الدكتور محمد سلمى برفقة
متطوعي جهــاز الرقابة الصحية يف املحال
الغذائية واملاحم يف بلدة بخعون ،يف إطار
الكشف الصحي لتأمني ســامة الغذاء يف
الضنية ،ومراقبة وضبط األسعار ،بواكبة
أمنية من عنارص رشطــة اإلتحاد ورشطة
بلدية بخعون ،وقد وجهــت إنذارات لبعض
املحال ،فيام تم تســطري محرض ضبط بحق
أحد األشــخاص كان يعمل عىل نقل اللحوم
بطريقة مخالفة للرشوط الصحية الازمة.

اال ت

ن م

الز راين

مام أدى إىل اقفال املسلخ أمس ،وحرمان منطقة صيدا اللحوم
املدعومة.
وأكد سعد «مطالبة وزير االقتصاد بالتدخل من أجل توفري
الحــد األد املقبول من كمية اللحــوم املدعومة للمنطقة»،
واســتنكر «تحكم االحتــكارات التي تحظــى بتغطية وزارة
االقتصاد بســوق اللحوم املدعومة»  ،مشــددا عىل «رضورة
استفادة املستهلكني املستحقني وحدهم من أموال الدعم».

كــركــي وا ســمــر ــالــبــا وزنـــي بدفع
مستحقات الضمان الواردة في املوازنة
التقى وزيــر املــال يف حكومة
ت يف األعامل مدير عام الصندوق
الوطني للضــامن االجتامعي محمد
كريك ورئيس االتحاد العاميل العام
بشارة األسمر.
بداية ،شكر كريك واألسمر الوزير
عىل «جهوده املبذولة خال ا ِ
ألشهر
القليلة املاضية والتي أدّت إىل تسديد
حوايل  300مليــار ل.ل .للصندوق
واملرصــودة يف موازنة العام ،2020
يف بــادرة هــي األوىل يف تاريخ
الصنــدوق خصوصــاً أنها تأ يف
أصعب الظــروف املالية التي متر بها
الباد» كام جاء يف بيان الصندوق.
وتطــ ّرق املجتمعون إىل «مرشوع
املوازنة العامة للعــام  2021واملواد
التي تعني الضــامن اإلجتامعي وتم

إيداعــه ماحظــات إدارة الصندوق
واالتحاد العــاميل وأبدى معاليه كل
تف ّهم ووعد بتابعتها».
كام طالب كريك واألســمر وزير
املــال «باملبارشة بدفع املســتحقات
املتوجبة للصنــدوق واملرصودة يف
موازنــة العام  2021عــىل القاعدة
اإلثنــي عرشيــة إىل حــني إقرار
املوازنة وبدفع قســط مــن الديون
السابقة ،وأبدى معاليه حرصه التام
عىل مؤسســة الضامن االجتامعي
واملضمونني و َو َعد بدرس املوضوع».
وخــــتم البيان :أكد كــــريك
واألسمر أنهام ملســا لدى الوزير كل
تجاوب وحســاً وطنيــاً واجتامعياً
وحرصــه الشــديد عــىل الضامن
واملضمونني.
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اعــتــقــا

ً

 2فــلــســطــيــنــيــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة

أفاد نادي األســري الفلسطيني ،بأن القوات
اإلرسائيليــة امس  25مواطنــا يف الضفة
الغربية ،من بينهم األسرية املحررة منى قعدان.
وأكد نادي األســري أن االعتقاالت تركزت
يف بلدة تقوع ،كــام جرى اعتقال مجموعة

من املواطنني يف جنــني ،ورام الله والبرية،
والخليل ،والقدس.
ولفت إىل أن غالبيــة املعتقلني هم أرسى
ســابقون أمضوا ســنوات يف الســجون
اإلرسائيلية.

أصدرت محكمة جنايات محافظة صاح
الدين شــاميل العراق ،اليوم االثنني ،حكام
باإلعدام شــنقا ألربعــة «إرهابيني» فجروا
سيارة مفخخة يف املحافظة.
وذكر بيان ملجلس القضاء األعىل ،أن «حكم
اإلعدام صدر بحق أربعة إرهابيني اشــرتكوا
بتفجري سيارة مفخخة قرب محطة الوقود
داخل مدينة تكريت».
وأضاف ،أن «العملية استهدفت آمر أفواج
صاح الدين مام أدى إىل استشــهاد مواطن

وجرح عميد يف القوات األمنية و 33منتسبا
من أفراد حاميته».
وأشــار املجلــس إىل أن «العصابة قامت
بزرع عبوة ناســفة للتمويــه وبعد تجمع
القوات األمنية فجرت السيارة املفخخة».
وأكد البيــان ،أن «محكمة جنايات صاح
الدين أصــدرت حكام باإلعدام شــنقا وفقا
ألحكام املــادة الرابعــة  1وبداللة الثانية
 1،2،3/من قانون مكافحة اإلرهاب رقم 13
لسنة .«2005

ّ
اإلع ــــــــدام ربع ــــــــة «إرهابيي ــــــــن» فج ــــــــروا
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيارة مفخخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمالي الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق

عــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــات
االس ــــــــتخبارات العراقي ــــــــة تنف ــــــــي
عـــــــــــــــرض بياناتهـــــــــــــــا للبيـــــــــــــــع
نفت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف العراق
امس ،عــرض بياناتها للبيــع ،وتوعدت باتخــاذ اإلجراءات
القانونية بحق من يروج لهذه املعلومات «الكاذبة».
وذكرت يف بيــان صحفي ،أن «ما تداولتــه بعض مواقع
التواصــل االجتامعي من أنبــاء عن عرض بيانــات وكالة
االســتخبارات والتحقيقــات االتحادية للبيــع عىل موقع
لاخرتاقات وبســعر زهيــد ،أو وجود أي ترسيــب لقواعد
بياناتها ،عار عن الصحة».
ودعت الوكالة «جميع املدونني ومواقع التواصل االجتامعي
إىل رضورة توخــي الدقة يف نقــل املعلومــات وعدم بث
الشائعات».
وأكدت االســتخبارات العراقية ،أنهــا «تحتفظ بحق الرد
واتخاذ اإلجراءات القانونيــة الازمة بحق كل من يحاول أن
يروج لهكذا معلومات كاذبة».
ونرشت يف األيام األخرية معلومات عن وجود قاعدة بيانات
كبرية تابعة لوكالة االستخبارات العراقية قد عرضت للبيع يف
أحد املواقع اإللكرتونية.

ســيــ اإلســــــام ســيــفــوز بـ ــلــبــيــة
ســاحــقــة إذا حــصــلــت االنــتــخــابــات ؟

ُ ّ
شـــــــــــــــكري يعلـــــــــــــــق علـــــــــــــــى عـــــــــــــــودة
ســـــــــــــــوريا الـــــــــــــــى الجامعـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة

علق وزير الخارجية امل ي سامح شكري،
امس ،عىل عودة سوريا إىل الحاضنة العربية
واالنتخابات الرئاسية التي ستجرى هناك.
وردا عىل سؤال حول عودة سوريا للجامعة
العربية ،أكد وزير الخارجية امل ي سامح
شــكري ،أنه من الرضوري عودة سوريا إىل
جامعة الدول العربية والحاضنة العربية.
وقال شــكري ،إن م تأملت ملا عا منه
الشعبالسوريخالالسنواتاملاضية،موضحا
أن الشعب السوري تعرض للقتل والنزوح.

وأضــاف خال مؤمتــر صحفى بحضور
وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف ،أن
الجميع شــاهد أيضا التدخات واالستهداف
اإلرها لسوريا.
ولفت إىل أنه يأمل عودة سوريا ملا كانت
عليه من اســتقرار ،ول يستمتع الشعب
السوري مامرسة الحياة السياسية.
وأكد أن الشعب الســوري هو من سيقرر
مستقبله وسيصيغ الحكومة التي متثله يف
االنتخابات املقبلة.

تركي ــــــــا باش ــــــــرت بن ــــــــاء ح ــــــــدود عل ــــــــى
عمـــــــــــــــق  2كـــــــــــــــم دا ـــــــــــــــل ســـــــــــــــوريا

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمخاني :معلوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مو ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
دعـــــــــــــــم واشـــــــــــــــنطن لـ»داعـــــــــــــــ »

رأى أحمد قذاف الدم ،ابن عم الزعيــم الليبي الراحل معمر
القذايف ومنســق العاقات مع م يف عهده ،أن ســيف
اإلسام القذايف هو األوفر حظا بالفوز بأغلبية ساحقة يف
االنتخابات إذا ما أقيمت.
وقال قذاف الدم ،القيادي حاليا يف جبهة النضال الوطني،
إن من حق سيف اإلســام ،بل ومن واجبه إذا أراد أن يرتشح
لانتخابات الليبية املقبلة ،مشددا عىل أنه ال أحد يستطيع أن
مينعه من أن يرشح نفسه لانتخابات.
ويف هذا السياق ،تساءل ابن عم الزعيم الليبي الراحل خال
مقابلة تلفزيونية ،من يحاكم من وما هي تهمته».
ووصف قذاف الدم ســيف اإلســام بأنه «شاب ومن هذا
الجيــل ،وكان لديه ليبيا الغد ،مخطــط وبرنامج مرشوعات
وأحام الشباب يحملها معهم ،وأيضا هو محسوب عىل تيار
القــذايف ،وبالتايل يرى فيه تيار القــذايف أنه يعيد االعتبار
ملعمر القذايف» الذي وصفه بالشهيد.
وأعرب ابن عم معمر الذايف عن رأي مفاده أن سيف اإلسام
أكرث الناس حظا (بالفوز) إذا ما قامــت االنتخابات بأغلبية
ســاحقة « ..هو أو أي حــد من تيارنا .لــن نقبل بنعه من
املشاركة».

بن جاسم :ما حصل في ا ردن
ً
كان مخططا له

نقلت وكالة «هاوار» عن مسؤول يف اإلدارة
الذاتية لشامل ورشق ســوريا ،أن تركيا تبني
«حدودا مصطنعة مدعومة بقواعد عسكرية
السورية».
عىل عمق  32كم داخل األرا
وذكرت الوكالة التابعة «لــإلدارة الذاتية»
أن ت يح الرئيس املشرتك يف «مقاطعة تل
أبيض» حميد العبد ،يتزامن مع «تعزيز تركيا
عددا من قواعدها العسكرية بأسلحة ثقيلة
ورادارات متطــورة ،إىل جانب حفر الخنادق
ورفع السواتر بطول  15كم بحاذاة الطريق
الدويل الـ 4يف محيط عني عي ».
وتعليقــا عىل ذلــك قال العبــد إن «هناك
مساعي لعزل املناطق املحتلة شامل الطريق

الدويل عن جنوبه ،هرت بوادرها من خال
بناء  5قواعد عسكرية يف ناحية عني عي
يعمل االحتال عىل ربطها».
وأشــارت الوكالــة إىل أن تركيا قامت منذ
ب نشــاء  5قواعد
ترشيــن الثاين املــا
عسكرية عىل أطراف بلدة عني عي (شامل
غرب مدينة الرقة) ،مقابل خمس قرى وعىل
الطريــق الدويل الـــ( 4الواصل بني حلب
والحسكة).
وقالت الوكالة إن البلــدة والقرى املحيطة
بها تتعرض منذ أشــهر لقصف تريك أدى إىل
تهجري سكان  6قرى عىل الطريق الدويل يف
ناحية عني عي .

ترتيب ــــــــات س ــــــــودانية لتس ــــــــليم اس ــــــــر ا يوبيي ــــــــن

أكــد أمني املجلس األعــىل لألمن القومي
اإليراين عيل شمخاين امس ،وجود معلومات
موثقة تثبت دعم الواليات املتحدة األمريكية
لـ»داعش» لتوتري الوضع األمني يف العراق.
وقال خال اســتقباله مستشــار األمن
القومي العراقي قاسم األعرجي يف طهران،
إن «هنــاك معلومات تثبت دعم واشــنطن
إلعادة انتشــار داعش عنارصه يف مناطق
مختلفــة من العراق لتوتــري الوضع األمني
بهدف بقاء القوات االمريكية يف هذا البلد».
وأضــاف ،أن «اإلرساع يف تنفيــذ قانون
الربملــان العراقي بشــأن خــروج القوات
األمريكية من العراق سيســاهم يف تقوية
وتعزيــز االســتقرار يف املنطقــة ،كام أن

التواجد العســكري األمريــ يعد من أبرز
عوامل اإلرهاب وعدم االستقرار».
وأشــار شــمخاين إىل أن «اغتيال قادة
املقاومة الشــهيدين قاسم ســليامين وأبو
مهدي املهندس يكشف بوضوح دور أمريكا
يف دعــم وتقوية اإلرهاب التكفريي ،كام أن
متابعة موضوع محاكمة املدبرين واملنفذين
لهذه الجرمية اإلرهابية وإنزال العقاب الازم
بهم من أولويات التعاون األمني بني طهران
وبغداد».
ويعمل تنظيم «داعش» يف اآلونة األخرية
عــىل إعادة بعــض نشــاطاته يف املناطق
املحررة من خال اســتهداف القوات األمنية
العراقية.

عـــــــــــــــز رئيـــــــــــــــس شـــــــــــــــر ة مقديشـــــــــــــــو
بعـــــــــــــــد منعـــــــــــــــه جلســـــــــــــــة برملانيـــــــــــــــة

منع رئيس رشطــة العاصمة الصومالية
مقديشــو امس نواب الربملان من االجتامع،
قائــا إنه فعــل ذلك ملنــع أي متديد لوالية
الرئيس .وقال رئيس رشطة العاصمة صادق
عمر حســن عىل الهواء مبــارشة عىل قناة

«يونيفرسال الصومال» التلفزيونية إنه منع
عقد جلسة الربملان.
وذكر بيان للرشطــة ،أن مفوض الرشطة
الصومالية عزل قائد رشطة مقديشــو ملنعه
الجلسة الربملانية بعد دقائق قليلة.

كشــف رئيس الوزراء القطري الســابق حمد بن جاسم آل
ثاين عــن أطراف قال إنها «تقف خلــف األحداث األخرية يف
األردن» ،موضحاً السبب وراء ذلك.
ويف التفاصيل ،أكد رئيس الوزراء القطري الســابق أن ما
حصل يف األردن كان يخطط لــه منذ فرتة طويلة من بعض
مســؤويل اإلدارة األمريكية الســابقة ،وإحدى دول املنطقة
وهو استبدال النظام الحايل بقيادة امللك عبد الله الثاين.
حمد ويف تغريدة عىل «تويرت» ،أضاف أن السبب الرئي
خلف تلك املحاولة الفاشــلة «وقوف امللك عبــد الله ضدَ أي
تطبيع عىل حســاب القضية الفلسطينية أو ما أصبح يسمى
بـ»العهد اإلبراهيمي».
وشدد عىل أن «استقرار األردن مهم ملجلس التعاون بشكل
رئي » ،معترباً أن «اســتقرار الحكم فيه ،بل ودعمه واجب
ألننا نحتــاج مزيداً من االســتقرار واملصداقية يف منطقتنا
خدمة ملصالحنا».

وفد ليبي في تركيا

قام رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد دبيبة ووفد من
الوزراء الليبيني بأولزيارة لرتكيا امس بعد أن تولوا مناصبهم الشهر
املا .
وقالت الرئاسة الرتكية إن الدبيبة سيقوم بزيارة تستغرق يومني
بناء عىل دعوة من الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان ،وأضافت أن
الدبيبة وأردوغان سيرتأسان أول اجتامع ملجلس التعاون الرتيك
الليبي االسرتاتيجي رفيع املستوى يف أنقرة.
وذكرت الرئاسة الرتكية «ستتم مناقشة كل جوانب العاقات
الرتكية الليبية املتجــذرة والتاريخية خال اجتامع املجلس الذي
سيعقد بشاركة كل الوزراء املعنيني( .كام سيناقش االجتامع)
الخطوات التي ميكن اتخاذها لتحسني التعاون بني البلدين».
وقالت وسائل إعام تركية رسمية إن الدبيبة سيزور أنقرة مع
فريق مؤلف من  14وزيرا وخمسة من نواب رئيس الوزراء ورئيس
األركان ومســؤولني آخرين .وأضافت أن املسؤولني سيناقشون
التعاون يف مجاالت الطاقة والصحة إضافة إىل مسألة استكامل
مرشوعات تنفذها رشكات تركية يف ليبيا وتوقفت بسبب الحرب.
وزار املجلــس الرئايس الجديد يف ليبيا الشــهر املا تركيا
وأجرى محادثات مع أردوغان.
ووقعت أنقرة عام  2019اتفاقا لرتســيم الحدود البحرية يف
رشق البحر املتوســط مع حكومة طرابلس التي ترأســها فايز
الرساج  ،إضافة إىل اتفاق تعاون عسكري أرسلت تركيا بوجبه
مستشارين ومدربني عسكريني إىل طرابلس .وأرسلت أنقرة كذلك
مرتزقة سوريني تدعم ميليشيات طرابلس العام املا .
من جهتها ،دعت اليونان ،التي تعارض اتفاق ترســيم الحدود
البحرية الذي ُوقع بني طرابلس وأنقرة ،إىل إلغائه يوم الثاثاء لدى
إعادة افتتاح سفارتها يف ليبيا بعد سبع سنوات من اإلغاق.

أفاد موقع «ســودان تربيون» بأن الجيش
الســوداين يرتب لتســليم عرشات األرسى
اإلثيوبيني الذين ألقــي القبض عليهم خال
االشــتباكات املتقطعة الدائرة عىل الحدود
السودانية اإلثيوبية منذ ترشين الثاين.
وقالــت مصــادر عســكرية موثوقــة
لـ»ســودان تربيــون» إن عملية التســليم
املرتقبــة كان يفرتض أن تتم يوم الســبت
بدينــة القابــات الســودانية لكنه تقرر
تأجيلها إىل االثنني املقبل ملزيد من الرتتيبات
الفنية.
وأضافت« :اكتملت التجهيزات العسكرية
واإلداريــة يف قيادة الفرقة الثانية مشــاة
إلطــاق رساح  60مــن األرسى اإلثيوبيني
التابعني للجيش ومليشيات األمهرا».

وأوضحت املصــادر أن تلك العنارص جرى
توقيفها بواسطة االســتخبارات العسكرية
الســودانية يف منطقتي
داخــل األرا
الفشــقة الكربى والصغــرى لتورطهم يف
عمليات عســكرية تســتهدف زعزعة أمن
املزارعني والرعــاة الســودانيني عىل مدى
األشهر الستة املاضية.
وأفادت بأن خطوة تســليم األرسى تؤكد
حرص القوات املسلحة عىل االنفتاح والسلم
املجتمعي وحســن الجوار ،كام تثبت حرص
الجيش السوداين وقوات االحتياط عىل إنفاذ
الربوتوكوالت املشرتكة بني البلدين.
وينتظر أن تتم عملية التســليم بحضور
لجنة أمنية من إقليم األمهرا املحاذي لوالية
القضارف رشقي السودان.

مثل سعيد بوتفليقة ،شقيق الرئيس الجزائري
السابق ،عبد العزيز بوتفليقة ،امس ،أمام قا
التحقيــق بالغرفة الثالثة بحكمة «ســيدي
محمد» ،بعدما تم إحضاره من قبل الدرك الوطني.
وقام الدرك الوطني ب حضار سعيد بوتفليقة
ومستشارهإىلمحكمة«سيديمحمد»،للسامع
له يف قضايا فساد واستغال النفوذ تورط فيها،
حيث أن شقيق الرئيس الجزائري السابق متابع
يف قضيتــي كونيناف ووزير العدل الســابق،
الطيب لوح ،يف القضية التي تتعلق بالثأثري عىل
سريالعدالة.

تجدر اإلشــارة إىل أن القضاء العســكري
برأ ذمة كل من الجــ ال توفيق مدين رئيس
جهاز االستخبارات القوي السابق ،ومساعده
الج ال عثامن طرطاق ،املدعو بشري طرطاق،
وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد
العزيز بوتفليقة ومستشاره ،واألمينة العامة
لحزب العامل لويزة حنون مــن تهمة التآمر
ضد الجيش والدولــة .غري أن اإلفراج مل يتقرر
إال للج ال توفيــق ولويزة حنون ،وأبقي عىل
سعيد بوتفليقة وعثامن طرطاق يف السجن
يف قضايا أخرى.

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقيق بوتفليق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
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¨Íd?O?GU?N ‚U??« ¨w«dù« fOzd?K ‰Ë_« VzUM« VU%
«—UOK0 W?O«d≈ …b —√ s Ã«d?ùU WOuM'« U—u?" WuJ!
‰ö? p–Ë ¨W?O?"dO?_« Uu?I?F« Vu0 …b?ÒL?? «—ôËb«
ÆÊuO" ≠ w muA wuM'« Í—uJ« ¡«—“u« fOz— tU I«
∫mu?A l „d?A wU?? d9R w Íd?OGU?N ‰U? Ë
…b —√ s Î«—u Ã«dôU ¨W?OuM'« U—u" WuJ! VUD UM≈ò
q"UA s? iuFK «uD –U, «Ë ¨W?O«dù« w M_« cIM«
Æå…dOô« «uM«
w WK?L*« W—uJ« „uM « «¡«d?≈ò ¡«“≈ tH?√ s »d√Ë
W ? d*«Ë W?O«dù« w M_« bIM« ‰u? √ s «—UOK? ∑ bO?L&
¨åbK « «c# v« W“UG« UHJ*«Ë WOuUI« jHM« UFO  vK
5 U? ö?FK œU? „U—≈ w V ? ò d?_« «c# Ê√ v≈ Î«d?O?A?
ÆåsbK «
Xd?√ Ub?F wuM'« Í—u?J« ¡«—“u« fOz— …—U“ w Q Ë
b XU" WOuM'« U—u" rK ld jH WK U s WFL'« Ê«d≈
ÆwU« ÊuU" w ZOK)« ÁUO w UN e!«
s —ôËœ «—U?OK ∑ e? ‰u?O XL?NÒ « b? Ê«dN% XU?"Ë
“U?!« ÊuJ Ê√ Î«—«d? XH UNMJ ¨åWMO#—ò W?O«dù« …b —_«
ÆWOCI« ÁcN WK vK WMOH«

…d????L????²???????? U????d????O?????√ w »Ëd????(«
Êb??????????¹U???????????Ð r??????????J???????????Š X??????????%

»U??ý q²?I?? b??FÐW?O??d?O??_« åfO‡?‡‡uÐU??OMO?ò w? U?łU??−?²??Š«
W?????????????O????????????I?¹d?????????????≈ ‰u????????????√ s?? w?d????????????O?????????????√
X{ÒdF? …—UO« w t?F W? "«— œu?Ë s ÊUO? « Àb%Ë
w vHA? v≈ XKIË ¨UN UO?! vK Î«dD qÒJA ô UU ù
ÆUNu# bb% r Ê√ ÊËœ ¨ÊUJ*«
W%d?A« rN?N?«Ë YO?! ¨dM 5K"Ëd? w U.*« lL?Ò&Ë
ÆVGA« WUJ «ÒbF0
…—UO W?N«Ë vK ÊuËb ÎôU— l u*« s? —u dN1√Ë
od?H?? WËU?? w W—U U??IK% W%d?A« XI?K%√Ë ÆW%d?
ÆåÊuOd —Uò WHO d"– U V ¨5;«
b?A?(« ¡U?{√Ë W%d?A« œu?Ë l?«d ¨W?U? u? b?FË
åX«— XË«b W?«b?F«ò u?? vK qzU??— «u? ???"Ë Ÿu?L??A«
ÆŸ—UA« w —uA DU
—UM« ‚ö%≈ uO≈ pU 5K"Ëd WMb WbK fOz— n ËË
ÆåÍuQò tQ
«uEU? Ê√ sd#UE?*« s VKDò d?u vK u?O≈ ‰U? Ë
W?O?LK?« U?U???!ô« l qU??F?« r ô ÆÆÆW?O?L?K« vK
Æå…uIU
dO?B X Ë b?F p–Ë ¨…bb U?«b XFb« b?F UL?OË
d?M 5K"Ëd W%d? dI? Ã—U? sd#UE*« U?. lÒL?& s
W?O u?B?« qUMI«Ë qO?*« “U??G« W%d?A« Xb?,???« YO?!
ÆrNIdH

»U?A« W?%d?A« XK?? U?b?F f« U??U????!« XFb«
‚ö%S ©ÎU?U? ≤∞® X«— XË«œ WO?Id?√ ‰u √ s? w"dO?_«
Íd?& YO?! ¨fOuU?OMO? W?Mb? ¡U?O?!√ b?!√ w t?OK —UM«
Ã—u? q? W?LN? ÎU?OU?! 5u? pdœ w%d‡?A« WL?"U??
ÆbuK
W%dA?« XIK%√Ë ¨fOuUOMO? »d/ ‰U?L ¨U.?*« lÒL&Ë
Æsd#UE*« ÁUÒ U WO uB« qUMI«Ë qO*« “UG«
t√ b?!_« qO? Ìb?A?! ÂU?√ X«— w? U?" qO??I?« …b«Ë XU? Ë
W?HO?C ¨W?%dA« q ? s t?HO? u Ò- tQ U?N/öù U?N qB «
t??H U# „d U??NK$ s? Êu? ?KD s_« d?? UM XF??L?? U??N√
¨d?O?B? X Ë b?F t√Ë ÆW*UJ*« r#b?!√ wNM Ê√ q ? ‰u?L?;«
Æ’U dU q tQ tIb UNGK√
ÊQA oI?ò t√ U uOMO* lU« wzUM'« nO? u« VJ
tMJ ¨d?M 5K"Ëd w åW%d?AU WD d —U ‚ö%≈ WœU?!
ÆWOC« Wu# bb% i—
d UMF« ÊS? ¨dM 5K"Ë— wH W%d?A« …dz«b ÊUO oËË
U?bM?Ë ¨W—Ëd? W?HU??,? V ? n? u?« ozU? s «u?? K%
«uËU?! ¨ÎU?U√ t?OK i? I« ¡U?IS …d?"c? œu?Ë «u?HA??"«
—UM« d?? UMF« b?!√ o?K%√Ë t —U?O?? v≈ œU? tM?J Æt?H?O?? u
ÆÎ«—u wu Ë ozU« VO Q

w²¹U¼ w 5²³¼«—Ë WMN WLš nDš

åX‡?½d???²½ù«ò d???O???−????Hð ‰ËU???Š t???O?Ð t???³???²???A??? v?KŽ i‡?³???I«
”d??????G?½u?J« v?M?³?????? v?KŽ Âu???????−??????N?« w t?K?A?????? b??????F?Ð

w ÊUO?d rNM?O pOuU" ÊU? #«—Ë WMN?" WL? nD
œö? « w WH? U?√ fK? rU o%UM« sK√ U?L ??! ¨wU#
Æq“U tOœu »_«
»d? tO?"u Íœ Ë«d" w «u?HD Wu?L:« œ«d?√ Ê√ `{Ë√Ë
r«d —u?C( 5N?u «uU?" ULO?ò fd Ë√ —u WL? UF«
WbH Êu UD 5H%U)« Ê√ UHO?C ¨tUN åbb s#U" rK
Æ—ôËœ ÊuOK U#—b
wU# s W? #«—Ë WMN?" W?F—√ W?uD<« W?u?L?:« rC Ë
Æs#U"Ë W #«— UL# 5M« 5OdË
W?K*« åË“ËËU? ¥∞∞ò WU?B? Ê√ w W%d?A« t? ??A Ë
ÆnD)« WOKL ¡«—Ë nI WIDM*« w WDUM«
dN?_« w UUH —« Wb? qUI w? nD)« UOKL b?NË
dR U œö « s Èd?√ o%UM wË fd Ë√ —u w …dO_«
Æœö « vK WK*« UUBFK …b«e WMLO# v≈

Ã«d?????ùU?Ð ‰u?????O?????Ý V?‡?‡U?‡‡?Dð Ê«d?????N?Þ
…b????????????ÒL???????????:« …b????????????—_« s?‡?‡??‡?‡?‡?Ž

ÆåUO / U—U«
Ê√ W??d?? «u??H?A????"« 5I??I??;« Ê≈ ‰b??F« …—«“Ë XU?? Ë
vK tKzU?— s Y? ?« w «ËƒbË ¨wbM ÊU?" ”u??Ouœ
ÆwULô« q «u« qzUË
d??? ??√ t?√ re W??? U??? qzU???— wò …—«“u« XU???{√Ë
‰u???OUJ« v?M ? qb? r t√ s r/d« v?K tQ Á¡U? b?? √
s ÃU“ WFD ddL ÂU YO?! ¨WBM*« v≈ q Ë tS UOKF
ÆåW%dA« l qUH Ë …—uJ …cU
Êö«
Õö« „d tMJ ¨WL UF« v≈ W?O bM dC!√ò t√ ·U{√Ë
Æå‰uOUJ« vM  v≈ tuœ ¡UM√ t —UO w
d , l tDD s Yb?(« wbM √b ¨‰bF« …—«“u UIËË
å‰UMG?O?ò oO D d? ? wH?,*« w«—b?H« U?I?OI??« VJ
Æw{U*« wU« ÊuU" d«Ë√ w ©Signal®
Ê√ w«—b?H« UIO?I?« VJ —bB?*« d √ò …—«“u« X?U Ë
WOJ?Oö «d?H? Â«b?,ô jD,? t√ d"– wbM b?O«
U??"d?? UU??O? e??"«d?? W??L??U??N* © C-4® ≠ wò “«d% s
W"d! s • ∑∞ w«u! n u WËU? w ¨…“—U « UOuuMJ«
ÆåXdù«
qB WuI? t«u bI Vc wbM? Ê√ WLJ;« bË «–≈Ë
Æw«—bH« s« w UU ≤∞ v≈

©FBI® åÍ¬ w ·≈ò w«—b?H« U?IO?I?« VJ? ¡öL? vI√
…d?«R? W??L?N? wbM ÊË—¬ Y?O? vK i ?I« ”U??J w
UOMO?d w ©Amazon® ÊË“U√ UU?O e"d dO?H Wu?e
ÆXdù« dOb ·bN
jD t≈ ‰U wbM Ê≈ wH ÊUO w ‰bF« …—«“Ë XU Ë
VJ* U?b Xb? U?N√ bI?F w?« Vu« Âœ«u W?LU?N*
ôU?"u«Ë We?"d*« «dU?<« WU?"ËË w«—b?H« U?I?O?I??«
ÆÈd_« WO«—bH«
UOU! …œuu*«ò WOK _« rJ! å◊UI≈ w qQò t√ ·U{√Ë
Æå…b*« Uôu« w WDK« w
U#—c?! Ê√ b?F wbM …d?«R0 W?O«—b?H« UD?K« XLKË
UDA ÊU?" wbM Ê√ s ≠‰b?F« …—«“u U?I?Ë ≠ tzU? b √ b?!√
l u?? u#Ë ¨©MyMilitia.com® åÂu??" ÆU??A???OKO?? ÍU???ò vK
¨dP«Ë wUL?ô« q «uK ÊudD*« tO lL? wËdJ≈
ÆtDD, dUH t≈ ÊuO«—bH« ‰uI YO!
vK Ud?F oO? D« h, Âb,?«ò ‰b?F« …—«“Ë XU Ë
…dOG? Wd& ¡«dù jD, ÊU"Ë ¨”u?Ouœ rU tH
UbMòË ¨å…dOD ÊuJ b Ë …—«d(« s dOJ« dO UN≈ ‰U
¨U#bd w« W??O?M« s ”u??Ouœ d?¬ Âb?,?? ‰Q?
Æåu*«ò »U√
«d????H?? X U√ò ”u????Ou?œ ‰U?? ¨d?¬ —u??A?M wË

U?«—b W?OMO?B« W?O?F?L?'« s —œU? bb? dd?I œ—Ë√
XÒM …b??*« Uôu« Ê√ U#œU?H U?uKF? ¨ÊU?ù« ‚uI?!
WIDM ±μ≥ w? ÎU«e ≤¥∏ wUL?≈ 5 s ÎUK? ÎU«e ≤∞±
v! ±π¥μ ÂU w WOU« W?O*UF« »d(« WUN cM ¨rUFU
Æ≤∞∞± ÂU
W??OU??ù« À—«uJ«ò Ê«uM q?L? Íc?« dd?I??« w ¡U??
‰Ëb« b{ WO"d?O_« WO«ËbF« »Ëd(« UN?  w« …bbA«
»Ëd?! v≈ Èœ√ w"d?O?_« åwU?ù« qb?«ò Ê√ ¨åW?O? M_«
¨P?AM*« ·ö ≈Ë ¨WO?UL? dzU?Ë ¨wHzU% nMË ¨WU?"uU
¨W?O?U?L?ô« U«dD{ô«Ë ¨5?.ö« W?“√Ë ¨ÃU?ù« œu?"—Ë
ÆWOHM« UbB«Ë ÆWO.O « W“_«Ë
dOOG vK …b?*« Uôu« Y ddI« Ê√ s r/d« vKË
»d?(« W?U?O? d?L????ò ¨Àb?? s p– Ê√ ô≈ ¨U#—U??
ÊbU u? fOzd« …—«œ≈ q1 w WOU?ù« W—UJ«Ë WOzU?Nö«
ÆåWd*« WO*UF« WK_« …—U& qLA W{«Ë »U _Ë
qE ¨Âö??« ÀU??_ wËb« ru??N?"u???? b?N??F* ÎU?I??ËË
¨rU?F« w W?O?Ozd« W?Kú —bB? d? "√ …b??*« Uôu«
ÆWOUOI« UN Uu vKQ WK√ WËœ π∂ œ—u Ë
W??K_« «—œU?? s •¥∑ v«u??! V#– ¨p– vK …Ëö??
jË_« ‚d??A?« W??IDM v≈ ≤∞≤∞≠≤∞±∂ 5? W??O??"d??O??_«
ÆWIU« fL)« «uM« s •≤∏ U#—b …œUe ≠ WdDC*«

W??????O?‡?‡‡?Ëœ U??????{ËU???????H* ∫ u?‡?‡‡?J?Ýu??????
¡U??????????C??????????H?« …dJ???????????Ž l?‡?‡?‡?‡?M?‡?‡?‡?*
rœ s ·Ëd??ô w/d?O? wËd?« W?O?—U??)« d“Ë »d?√
lM9 ÎU?OuU? We?K WI?OË ⁄u?B W?OËœ U{ËU?H* uJu?
Æ¡UCH« …dJ
w ¡U??C?H?« v≈ WK!— ‰Ë√ vK ÎU??U?? ∂∞ —Ëd? W?? ??UM*Ë
b?"√ ¨s—U/U?/ Í—u w U?Ou?« ¡U?CH« bz«— U?#ÒcH ¨a—U?«
qO???H???" ¡U??C???H« w `?K ‚U??? ??? Ÿôb« lM Ê√ ·Ëd???ô
Æ¡UFL WdA « WKB* …¡UÒM ÷«d/_ t«b,U
…dJ?? lM …b#U??F* wMO??B« wËd« ŸËd??A*« Õd??? «Ë
ÆWIOuK ÎUU√ ≤∞±¥ ÂU nOM w sKF*« ¡UCH«
v≈ 5 u d?O?1œö? wËd« fOzd« d?U?? Ê√ —d?I*« sË
d??N ·U??H?{ vK? œö? « »u?M w W??F? «u« f?KG≈ WMb??
b?u YO?! ¨¡U?C?H« bz«— ◊u? # l u? r?C w«Ë ¨U?Gu?H«
ÆWO,—U« WK!dK Í—U"c VB

W?u????????? ????????? U?ö?????????« ‡ W?u????????? ????????? U?ö?????????« ‡ W?u????????? ????????? U?ö?????????« ‡ W?u????????? ????????? U?ö?????????« ‡ W?u????????? ????????? U?ö?????????«
MEHAMMAD qU??F« d??

W??????????????O??????????????L??????????????— U??ö??????????????«

Chowdhry wœöGM « »d#

«—UO

W"d? s OMAR FARUK
tK?L???? d?????I????? s Bakhtiar

¡«d??≈ b???u?? o ??? qL??? Âu
qB ÷d? q" idË WB? UM*«
Æbu*« «c# bF
…—«œù« fK fOz—
ÂUF« db*«

Ê«d  ÊU ”bMN*«
≤∞∏ nOKJ«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Êö≈
Ò- b? tQ ÊUM ? ¡Ud?N?" sKF
Ã«—b?????« .b??I W?KN?? qb???F
…—b? ôu?? `K?B? ÷Ëd?F«
MT/BT
„«d????ù« w? 5 ??/«dK? sJ1
Áö?« —u"c*« ÷Ëd?F« Ã«—b?S
d???œ s W?,?? vK ‰u??B?(«
‡ Ê«ub?« W??K?B?? s ◊Ëd???A«
W?I? *« W?d?G« w ‡ Òd?« WU?√
w Wb????????*« ≥∏ r — l?MB«
Íe?"d*« vM *« s W?Od?G« WN?'«
sL??{ ÊU?M  ¡Ud??N???" W????R*
od% ‡ ÊUM  ¡UdN" vM ? ¨td!
Á—b??? m?K ???? ¡U???I p?–Ë d???N?M«
‰Æ‰Ø≥∞∞∞∞∞Ø
WU?√ v« bOU ÷Ëd?F« rÒK
W??d??G« w ‡ ÊUM  ¡U?d?N??" Òd??
Wb*« ≤∞ r — l?MB« WI *«
vM? *« s W???Od???G« W???N???'« w
ÊUM  ¡U?d?N??" W???R* Íe??"d*«
ÆdNM« od% td! sL{
.b??I?? b??u?? d???¬ Ê≈ ÎU??LK
l «u« W?F?L'« —U?N u# ÷Ëd?F«
Â«Ëb« WU??N bM ≤∞≤±ØμØ∑ w
ÆdNE« q ±±\∞∞ WU« wLd«
≤∞≤±Ø¥Øπ w ËdO
ÂUF« db*« s iuH
WUùU W"dA*« ÊËRA« db

wMOM! n «Ë ”bMN*«
≤±± nOKJ«

Âu?, ·d1 w ÷Ëd?F« qd
W?db?*« b?d v?« b???????OU? r?ÒK? Ë
a—U? Ë r d ‰U????B« ¡U???I? W—«œù«
q ?? q?B Ê« vK ÷d???F« ‰u?? Ë
Âu d?¬ s …d?A? WOU?« W?U?«
¡«d?ù œÒb??;« a—U??« o ? q?L?
ÆWOuLF« WB UM*«
d??O?G ÂÒb??I Íc« ÷d??F« qL??N
b?F qB Ë« ¨Áö« …—u?"c*« W?IdD«
Æ…œb;« …b*«
≤∞≤±Ø¥Ø∏ w ËdO
ÂUF« db*«

w"d" bL Æœ
≤±∞ nOKJ«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
WOuL WB UM …œU« s Êö≈
q ?? …d?U??F« W?U??« ÂU9 w
t??O? l? «u« ¡U?F?—ô« Âu s d??NE«
ÁU?O? W??R? Íd?& ≤∞≤±ØμØμ
WOu?L WB UM ÊUM  q? Ë ËdO
…bzU???? Âu??????<« ·dE?« W???Id?D
W?IDM w W?O?zU? «bb9 c?O?HM ò‡
◊Ëd?A« d??b U?IË åq?O ? ‡b?H?(
p–Ë WU?G« Ác?N Ÿu?{u*« ’U?)«
Ÿ—U? w szUJ« w?O?zd« VJ*« w
‡ ÍË«—b????A« pK? ‡ `K?B« wU????
ÆËdO
Ác# w „«d??ù« V/d s* sJ1
«c# vK ‰u?B(«Ë Ÿö%ù« WB? UM*«
U??I?H??B« …dz«b? ‰U?B ô« d????b«
s ‡ ‰Ëô« o?UD« w U?d?????A*«Ë
—UD Íœ«Ë w szUJ« W?R*« e"d
VK vH??A??? »d? ‡ W??O?“U?(« ‡
‰Æ‰Øμ∞∞\∞∞∞Ø mK ?? ¡U?I Ÿu??
¡U???I W??????R?*« ‚ËbM w l?b
s vH?FË ¨÷dF« v« ÒrC ‰U?B≈
ÆÁœÒbË o  s q" mK *« «c# lœ
rK? v« b???OU ÷Ëd???F?« Âb???I
WK?N?? w l?«d« oUD?« W?????R*«
d¬ s …dA WOU« WU« U#UB «

÷ËdF

WOLJ! …dI mOK
q? ‰uN?:« t?OK vb*« v«
”u?u???????????u?√ ∫W?????U?????? ô«
”«—U/ ”uOMbMu"
W?Oz«b?ù« WO?!Ëd« W?LJ;« Ê≈
q ?? W?O?d?√ w W?O???"–u—_«
r d« qL ULJ! —b « b ÊUM 
«– ”U?_« Èu?œ w ≤∞≤≤Ø∏
∫wK U vC ≤∞±πØ∏∏ r d«
Ã«Ëe« a ÊöS rJ(« ∫ôË«
5 ≤∞±∏ØμØ±≥ a—U œu?IF*«
U“ wu?% Í—U?? ‰UM W??O??b*«
W???O????FU????« s t????OK v?b*«Ë
”uu??????????u« W?????OU?u?????O«
q" ¡UN≈Ë ”«—U?/ ”uOMbM?u"
ÆULNMO WLzU WOË“ W ö
ÆÂud« WOb*« 5LC ∫ÎUOU
tOK vb*« o? UOUO?/ ULJ!
—«–¬ ±≤ a—U?? UU??d w —b??
±∞≤≤

u???« PERFECT CLEAN
∞±Ø≤π±∏∑∏∫ ÁU"dË q 

§±∞\∞∞∞ ‡« ‚u
∞≥Øπ∞∞∞μ∏∫
Êu?? ≤∞±∂Â GMC Denali
§∑∏∞∞∞ ‡ Beige ‘d œu«
∑±Ø¥∞≤∞∑≥∫
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

U dH
UËdH

ÂuK ÊU/ »ô« fOzd« VzU
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Êö≈
.eK W?Ou?L W?B UM ¡«d?≈
≤∞≤± ÂUF Uu D .bI
w?M%u?« ‚Ëb?M?B« Íd????????
ÁUM ?? w wU??L???ô« ÊU??L??CK
‡ œ«b?G Ÿ—U? ‡ Ëd?O w szUJ«
WU?« ÂU9 w W—e*« g?O—u"
¡UF—ô« Âu s nBM«Ë …dUF«
WB UM? ≤∞≤±Ø¥Ø≤± tO l «u«
Âu??<« ·dE« W?IdD W?Ou?L?
ÂU???F U??u??? D .b???I .eK?
Æ≤∞≤±
d????????????œ v?K Ÿö?Ò%ù« sJ?1
w WU?G« ÁcN Ÿu{u?*« ◊ËdA«
‚ËbMB?K W—«œù« Wdb*« V? UJ
ÆwLd« Â«Ëb« U Ë√ ‰ö
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

دورة تصنيـــــــــ التحـــــــــاد كـــــــــرة الطاولـــــــــة
نــتــائ ـ عــشــر فــ ــات عــمــريــة لــلــذكــور واالنــــا

ُ
حالة واحدة تبقي رونالدو في يوفنتو

ر ستي نو ر ن ل

ن د ا و ال ل خالل د ر التصني

ن ّ
ظــم االتحــاد اللبناين
لكرة الطاولة دورة تصنيف
لاعبيه الناشئني والناشئات
يف نادي املون السال (عني
ســعادة) الختيــار عنارص
املنتخبــات الوطنية متهيداً
للبدء بالتحضريات استعداداً
لاستحقاقات املقبلة والتي
ســتق ّرها اللجنــة االدارية
لاتحاد بالتعاون مع لجنة
املنتخبات الوطنية.
اتحاد
رئيــس
وحــرض
م ا ر
كــرة الطاولة جورج كوبيل
وأعضاء االتحــاد .وأقيمت
املباريات يف ل اجــراءات صارمة للوقاية
من وباء «كورونا» وتنظيم الفت .ويف ما ييل
النتائج:
الذكور :
( 19-17سنة) :
 1سعد الدين الهبش (انرتانيك بريوت)
 2محمد نور الهبش (انرتانيك بريوت)
( 17- 15سنة):
 1جيفــري دكا (االدب والرياضــة
كفرشيام)
 2محمد بريو (الغدير جبشيت)
( 15-13سنة) :
 1بسام صفو ّيه (األهيل صيدا)
 2رياض املولوي (شباب الفوار زغرتا)
( 13-11سنة) :
 1رامز الدقدوقي (الغدير جبشيت)
 2مصطفى شكر (الغدير جبشيت)
دون الـ  11سنة :
 1أحمد فحص (الغدير جبشيت)
 2وايف ترمس (ال فند)

االناث :
( 19- 17سنة) :
 1ليتيسيا عازار (انرتانيك بريوت)
بريوت)
 2ها دمج (الريا
( 17-15سنة) :
 1تاليا عازار (انرتانيك بريوت)
 2مريم الهبش (األهيل صيدا)
( 15-13سنة) :
 1فاطمة دقدوقي (األهيل الخيام)
(الشياح)
 2ريتا عري
( 13-11سنة) :
 1ياسمينا الهبش (األهيل صيدا)
 2ماريا طنوس (شاريتيه دار النور)
دون الـ  11سنة :
 1مريم بريو (باط مرجعيون)
 2بيسان شريي (األهيل الخيام)
ارشف عىل البطولــة رئيس اللجنة الفنية
فادي قســيس وربيع حيــدر ورئيس لجنة
الحكام جوزيف العقيقي والحكامن العامان
عامد مرعب (شارة زرقاء) وربيع املل (شارة
زرقاء).

الـ « »ATCLينظم الســـــــــــــــباق ا و للسرعة
وعــمــلــيــة الــتــســجــيــل مــتــواصــلــة حــتــى الجمعة
ينظّم النادي اللبناين للسيارات والسياحة
( )ATCLالسباق األول للرسعة (سبيد تست)
األحد املقبل الواقع فيه  18نيسان الجاري يف
الباحة الخارجية لـ «كازينو لبنان» برعاية
«موتول».
ويندرج الســباق يف اطار الجولة األوىل من
بطولة لبنان لسباقات الرسعة للعام الجاري.
وكان مــن املفرتض ان يقام الســباق األحد
الفائت الواقع فيه  11نيسان الجاري لكن توقّع
ســوء احوال جوية وهطول املطر بغزارة دفع
النادي املنظّم اىل ارجائه اىل األحد املقبل.
وتتواصل عملية التســجيل يف مكتب الراليات
التابع للنادي املنظّم يف الكســليك .وحدّدت آخر
مهلة للتسجيل عند الساعة الرابعة من بعد هر
الجمعة املقبل الواقع فيه  16نيسان الجاري عىل
ان يعلن النادي الئحة املشــاركني يف السباق عند
الساعة الواحدة من هر السبت  17الجاري.
يشــار اىل ان النادي املنظّم سيتخذ كعادته

مر

رالن د ال ن ينل سي را السي

كافة اجراءات الوقاية من وباء «كورونا» خال
الســباق عىل غرار االجــراءات الصارمة التي
اتخذها خال سباقات العام الفائت.

مـــــشـــــاركـــــة رئــــــيــــــس اتـــــــحـــــــاد الــــــجــــــودو
فــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر االتـــــــــحـــــــــاد االســــــيــــــوي
عاد اىل بريوت قادما من قريغســتان رئيس
االتحاد اللبناين للجودو وعضو اللجنة التنفيذية
يف االتحاد االسيوي املحامي فرنسوا سعادة بعد
ان شــارك يف مؤمتر االتحاد االســيوي للجودو
الذي عقد يف قريغستان عىل هامش بطولة اسيا
للجودو التي جرت يف العاصمة بيشــكيك والذي
اســفر عن عدة قرارات من اهمها املوافقة عىل
اقامة بطولة اســيا يف لبنان يف ترشين الثاين
من هذا العام.
تجدر االشــارة اىل ان االتحاد وبناء عىل قرار
اللجنة االداريــة كان قد قرر مشــاركة البطل
الدويل ناصيف اليــاس يف عدة بطوالت متتالية

سواء يف بطولة اسيا او يف غراند سام جورجيا
او يف غرانــد ســام انطاليا كــام يف الدورات
التدريبية املرافقة لها حيث حصد البطل ناصيف
عدة نقاط سمحت له البقاء بني الاعبني املؤهلني
لاولبياد القادمة يف طوكيو هذا الصيف.
علام بان االتحــاد كان يأمل منه حيازة مراكز
متقدمة اكرث ولكن اثر اصابتــه بالكورونا منذ
فرتة قصرية وعدم اســتطاعته متابعة التدريب
بانتظام ف نه مل يكن عــىل جهوزية تامة تتيح
له الوصول اىل املراكز االوىل ،اما يف املستقبل
ويف االستحقاقات املقبلة ان يتوصل اىل تحقيق
االنجازات املطلوبة.

إتفاقية تعاون بين «ادفانسد سوكر» ونادي الغول
وقّع نادي ادفانسد سوكر
عقدا مع نادي الغولف اللبناين
إلســتخدام ملعــب األخــري
املخصــص لكــرة القدم يف
نشــاطات األكادميية الرائدة
يف لبنان.
حرض عن ادفانســد سوكر
رئيسه رائد الصديّق ،وعن نادي
الغولف رئيســه كريم سام،
لتكون اإلتفاقيــة االوىل من
نوعهــا بينهــام ،وذلك بهدف
اإلستثامر يف كرة القدم وفتح خالل تو يع االت ي
املجال امــام املواهب الصاعدة
اإلتفاق مــع رصح عريق آخر هو نادي الغولف،
لإلستفادةمنخرباتاألكادمييةيفتخريجالعبني
للوصــول اىل اكــرب عدد ممكن مــن املناطق،
اىل عامل اإلحرتاف ومختلف األندية اللبنانية.
وعىل هامــش التوقيع قــال الصدّ يق  :بعد لتحقيق احام األطفال ودعم املواهب اللبنانية
وصقلها من اجل وضعها عىل السكّة الصحيحة
الرشاكــة مع مع اندية عريقــة مثل الريا
والصفاء ،ادفانسد ســوكر تتابع التوسع عرب يف مسريتها الكروية.

أثار الربتغايل كريستيانو رونالدو ،نجم وهداف يوفنتوس،
حالة كبرية من الجدل يف الساعات املاضية ،بعدما قام بخلع
ورمي قميص اليويف عىل أرض امللعــب ،عقب نهاية مباراة
جنوى.
اليويف فاز عىل جنوى بنتيجة ( ،)1-3لكن الدون مل يتمكن
من وضع اسمه يف سجات مسجيل أهداف اللقاء.
وذكرت صحيفــة «الغازيتا ديللو ســبورت» ،يف عددها
الصادر صباح أمس اإلثنني ،أن غضب رونالدو جاء لعدم قدرته
عىل تسجيل أي هدف خال املباراة.
وأضافت أن كريستيانو بعد أن قام ب لقاء قميص يوفنتوس
عىل األرض ،قام بتوجيه بعــض اللكامت لحائط غرفة خلع
املابس ،يف محاولة منه إلنهاء حالة الغضب التي تســيطر
عليه ،ثم ذهب لاستحامم وذهب يف صمت.
وتابعت أن رونالدو من أجل أن يبقى يف يوفنتوس بالفرتة
املقبلة ،سيطلب بعض الضامنات ،وأبرزها أنه سيبقى إذا قام
النادي بالتعاقد مع صفقات مميزة وكبرية ،مشرية يف الوقت
ذاته إىل أن النادي ال يستطيع ضامن ذلك بالوقت الحايل.
وختمت بأن مستقبل كريســتيانو رونالدو يف يوفنتوس
غري مؤكد حتى اآلن.

 1نــقــطــة تــفــصــل إنــتــر مــيــان
عـــن كــســر ســلــســلــة يــوفــنــتــو

ر ان ميال
واصــل إنرت ميان ،مشــواره نحو الظفــر بلقب الدوري
اإليطايل هذا املوسم ،بعد فوزه الصعب عىل كالياري بنتيجة
(.)0-1
وبحسب صحيفة «كوريري ديللو سبورت» ،ف ن إنرت حصد
 74نقطة مــن  30مباراة حتى اآلن ،ويحتاج لجمع  13نقطة
يف آخر  8مباريات بالبطولة ،من أجل التتويج رســميا بلقب
الكالتشيو.
وأضافــت أن رجال املدرب أنطونيــو كونتي ،يف طريقهم
لحصد لقب الكالتشيو ،الغائب عن الفريق منذ موسم -2009
.2010
ولفتت الصحيفة إىل أن هذا اللقب قد يتحول لنقطة انطاق
مبهرة من أجل مستقبل إنرت ميان.
ولعل تتويج إنرت ،يكرس سلســلة يوفنتــوس التاريخية،
بعدما توج اليويف بلقب الدوري اإليطايل يف السنوات التسع
األخرية عىل التوايل ،يف إنجاز فريد من نوعه.
ويتصدر إنــرت ميان ،جدول ترتيب املســابقة برصيد 74
نقطة ،بفارق  11نقطة عن ميان الوصيف ،و 12نقطة عن
يوفنتوس ثالث الرتتيب.

س ــول ــس ــك ــاي ــر  :ي ــون ــاي ــت ــد يــحــتــا
إلى معجزة «محتملة» للحاق بسيتي
قال أويل غونار سولســكاير مدرب مانشسرت يونايتد إن
فريقه ،الذي قلص الفارق الذي يفصله عن جاره مانشســرت
ســيتي املنفرد بصدارة الدوري االنكليــزي املمتاز لكرة القدم
إىل  11نقطة بعد الفوز األحد عىل توتنهام هوتسبري ،ال يزال
يحتاج ملعجزة للحاق بفريق املدرب بيب غوارديوال.
وعوض يونايتد تأخره ليفوز  1-3عىل أرض النادي اللندين
وميكنــه أن يقلص الفارق أكرث من ذلــك إذا فاز يف مباراته
الناقصة لكن املدرب سولســكاير يســتبعد إمكانية اللحاق
بصاحب الصدارة.
وقال املدرب ال ويجي «نظريا هذا غري مســتحيل ..لكنه يحتاج
للكثري .يحتاج هذا إىل معجزة ..لكن أحيانا املعجزات تحدث».
يف املركــز الثالث بفارق
وأنهــى يونايتد املوســم املا
 33نقطة عن البطل ليفربول وبفارق  15نقطة عن ســيتي
صاحب املركز الثاين.
وأضاف سولســكاير «كل ما علينا هو العمل من أجل حصد
أكرب عدد ممكــن من النقاط وتحقيــق االنتصارات الازمة
لضامن مركز أفضل من املوسم املا ».
وأردف قائــا «عىل األقــل نريد االقــرتاب (من صاحب
الصدارة) قدر املستطاع».
وســيلتقي يونايتد مع ضيفه غرناطة اإلسباين الخميس
املقبل يف إياب دور الثامنية بالدوري األورو بعد فوزه يف
إسبانيا  0 -2ذهابا.
ويف الدوري اإلنكليزي سيلتقي يف ملعبه مع برينيل بعدها
بثاثة أيام.

بايرن ميوني يرفض نجم ليفربو
رفــض بايرن ميونيخ ،فكــرة التعاقد مع نجــم ليفربول
جورجينيــو فينالدوم ،والذي من املتوقــع أن يغادر صفوف
الريدز عقب نهاية املوسم الجاري.
ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» ،ف ن فينالدوم ،من املقرر أن
ينتهي عقده يف حزيران املقبل ،ويقرتب من الرحيل عن الريدز.
وأضافت أن الاعب ووكيــل أعامله يقومان بتقييم العديد
من الخيارات متهيدا للرحيل عن قلعة أنفيلد.
ونوهت أن برشــلونة هو املهتم األكرب بضم فينالدوم ،يف
ل رغبة رونالد كومان املدير الفني للبارسا ،يف ضم مواطنه
لصفوف الفريق الكاتالوين.
وتابعت «هناك أندية تم استبعادهم كوجهة محتملة لضم
فينالدوم ،أبرزها بايرن ميونيخ ،حيث رفض البافاري ،عرض
وكيل أعامل الاعب ،بعدما سافر وكيل فينالدوم إىل ميونيخ
لتقييم احتــامالت التوقيع مع البافــاري ،لكنه عاد بنتيجة
سلبية ،بعدما أكد بايرن أنه ال يريد ضم الهولندي».

إنجاز مانشســــتر يونايتد يلهم بايــــرن إلقصاء باريس
أكــد جوشــوا كيميتش
العــب بايــرن ميونيخ ،أن
جميع العبــي فريقه عليهم
أن يتحولــوا إىل «قــادة»
خال املواجهة الثأرية التي
يخوضها حامل لقب دوري
أبطال أوروبــا أمام باريس
سان جريمان ،اليوم الثاثاء،
يف إياب دور الثامنية.
وخرس بايرن عىل ملعبه
أمام ســان جريمــان يف
جرم
رس
ر ميوني
جولة الذهاب  3-2األسبوع م ل ء ال ب
املا .
مستعدين» لهذه «املباراة الهائلة».
يحدث
مل
أنه
يف
املهمــة
صعوبة
وتكمن
وال زال سان جريمان يطارد لقبه األول يف
ســوى  5مرات من قبل عىل مر التاريخ يف دوري األبطال بعد خســارة نهايئ النسخة
دوري األبطــال ،أن نجح أي فريق يف تحويل املاضية عىل يد بايرن ميونيخ.
خســارته بهــذه الطريقة يف ذهــاب دور
كام يطارد مانشسرت ســيتي ،لقبه األول
الثامنية إىل فوز وتأهل يف لقاء اإلياب.
يف دوري األبطــال ،عندمــا ياقي مضيفه
نســخة
وعا بايرن من ذات املصري يف
بوروسيا دورمتوند األملاين غداً األربعاء بعد
 2011يف مواجهة إنرت ميان ،لكنه يأمل يف فوزه يف ذهاب دور الثامنية بهدفني لهدف.
السري عىل نهج مانشسرت يونايتد ،الذي حقق
ويلتقي الفائز من مواجهة بايرن مع سان
هذا اإلنجاز قبل عامني عندما خرس يف ذهاب جريمــان يف املربع الذهبي مــع الفائز من
ن النهايئ عىل ملعب أولــد ترافورد  ،2-0مواجهة املان سيتي مع دورمتوند.
قبل أن يهزم ســان جريمان عىل ملعبه 1-3
ويلتقي ريال مدريد مع مضيفه ليفربول،
يف لقاء اإلياب.
غداً األربعاء بعد فــوزه ذهابا بثاثة أهداف
ومل يسبق لبايرن ميونيخ ،الفوز عىل سان لهدف عىل بطل نسخة  ،2019والذي استعاد
جريمــان يف باريس ،وســيخوض الفريق ،عافيته يف الــدوري اإلنجليزي ،لكنه يواجه
مواجهة اإلياب دون هدافه البولندي روبرت مهمة شاقة يف البطولة القارية.
ليفاندوفس .
وقال يورغن كلــوب مدرب ليفربول «نحن
وتعرض النادي البافــاري لتعادل مفاج
يف حاجة لتقديم أداء مثايل األربعاء إذا أردنا
أمــام يونيون برلني بهــدف ملثله يف الجولة أن يكون لنا فرصة ،مجرد فرصة».
املاضية من البوندسليغا.
ويلتقــي الفائــز من مواجهــة ليفربول
وقال كيميتــش يف مقابلة مــع املوقع والريــال يف املربع الذهبي مــع الفائز من
الرســمي لناديه «نحن الفريق األفضل ،أثق مواجهة تشــل وبورتو ،والتي تقام اليوم
يف تأهلنا».
الثاثاء ،بعد فوز تشل ذهابا بهدفني دون
يصبح
أن
العب
كل
عــىل
«ينبغي
وأضاف
رد.
يظهر
أن
العب
كل
عىل
املباراة،
هذه
قائدا يف
واستضافت إشــبيلية ،مباراة الذهاب بني
كامل،
بشكل
نفسه
يف
يثق
وأن
شــخصيته،
تشــل وبورتو ،كام تستضيف لقاء اإلياب
ثم علينا أن نستغل الفرصة عندما تسنح».
بسبب قيود السفر الخاصة بجائحة كورونا.
الفرص
ودفع بايرن ،ن إهدار العديد من
ويف ما يــيل برنامج املباريــات بتوقيت
يف مباراة الذهــاب ،يف الوقت الذي اقتنص بريوت :
فيه سان جريمان ،الفوز يف ميونيخ ،بفضل
الثاثاء :
تألقه نجمه الشاب كيليان مبا الذي سجل
(انكلرتا) بورتــو (الربتغال)
تشــل
هدفني.
(الساعة )22 00
وأشــار كيميتش «كنا الطرف األفضل يف
باريس ســان جرمان (فرنســا) بايرن
الذهاب لكن لألسف النتيجة ال تعكس األداء ،ميونيخ (أملانيا) (الساعة )22 00
لكني واثق يف قدرتنا عىل تصحيح األمور يف
األربعاء :
اإلياب».
ليفربول (انكلرتا) ريال مدريد (اسبانيا)
ويدرك ماوريســيو بوكيتينو مدرب سان (الساعة )22 00
بوروســيا دورمتوند (أملانيا) مانشسرت
جريمان أن «مباراة اإلياب ســتكون صعبة»،
لكن مهاجمه الشاب مويس كني قال «سنكون سيتي (انكلرتا) (الساعة )22 00

برشلونة يرفض االستسام بعد السقوط في الكاسيكو
كشــف تقريــر صحفي
إسباين ،عن األوضاع داخل
برشــلونة ،بعد خســارة
الكاسيكو أمام ريال مدريد.
وتلقى برشــلونة خسارة
ُمحزنة ،السبت ،أمام غرميه
ريال مدريــد ،بنتيجة (-2
 ،)1عىل ملعب ألفريدو دي
ستيفانو ،ضمن الجولة 30
لليغا.
وبحســب صحيفــة
«سبورت» الكاتالونية ،ف ن ال و ر ون
الجميــع داخل برشــلونة
يؤمن أنه ب مكان الفريــق الكاتالوين الفوز
بلقبي الليغا وكأس امللك.
وأضافت أن برشــلونة أمامه  9مباريات،
بواقــع  8يف الليغــا ،ونهــايئ كأس امللك،
سيعتربهم الفريق جميعا مباريات نهائية ال
ميكن خسارة أيا منهم.
وأشــارت إىل أن غرفة مابس برشلونة
تعتقد أنها أدت ما عليها أمــام ريال مدريد،
ولكن قابلهم ســوء توفيق حرمهم من الفوز
أو التعادل عىل أقل تقدير.
وأوضحت أن الخســارة الثانية للربسا يف
الليغا خال  4أشــهر لن تؤثر عىل الاعبني،

الــذي يعتقــدون أن ريال مدريــد وأتلتيكو
سيفقدون نقاطاً أخرى.
واردفت « :ريال مدريد يدافع عن حظو ه
يف دوري األبطــال ،وقد يكــون ذلك مصدر
الهاء ،أما بالنسبة اىل أتلتيكو فهناك مواجهة
معه يف كامب نو لن يفرط فيها برشــلونة
بأي شكل من األشكال».
وأكدت أن برشــلونة مقبل ً
أوال عىل نهايئ
كأس امللــك أمام أتلتيك بيلباو ،يوم الســبت
املقبل ،وهي مباراة صعبة بكل تأكيد ،يف ل
رغبة الفريق الباس يف تعويض خسارته
أمام ريال سوسييداد.
للقب العام املا

كــلــيــبــرز يــقــتــرب مــن وصــافــة املــنــطــقــة الغربية
تابع لــوس أنجليس كليــربز اقرتابه من
وصافة املنطقة الغربية ،فيام أوقف بوسطن
سلتيكس سلسلة من انية انتصارات متتالية
لدنفر ناغتس ،يف دوري كرة السلة األمرييك
للمحرتفني.
وحقق كليربز فوزه الخامس توالياً عىل ضيفه
ديرتويت بيستونز  ،124-131رافعاً رصيده إىل 37
فوزاً و 18خسارة يف املركز الثالث ضمن الغربية،
وراء فينيكس صنز ( ،)15-37فيام ال يزال املفاجأة
يوتا جاز مرتبعا عىل الصدارة (.)13-40
وفيام نجح بيستونز بالتقدّم أكرث من م ّرة عىل
كليربز ،نجح الثنايئ بول جــورج ( 32نقطة و9
متريرات حاسمة) وماركوس موريس ( 33نقطة)
يف لعب دور هجومي منح الفوز ألصحاب األرض
عىل ملعب ستيبلز ســنرت ،يف ل إراحة كليربز
نجمه كواهي لينارد.
ون الفريقان أن يدافعا يف هذه املباراة ،نظراً
لنسبة التسجيل الكبرية ( 62 5لكليربز و52 9
لبيســتونز) .ولدى الطرف الخارس ،سجل جو
جاكسون  26نقطة وصديق .25
ويف املباراة الثانية ،س ّجل جايسون تايتوم 28
نقطة و 10متابعات ليقود بوسطن سلتيكس إىل
قلب تأخره وإيقاف سلسلة ناغتس (. )87-105
وبعدما كان متخلفاً بفارق  14نقطة يف الربع
الثالث ،ســ ّجل الفريق الزائر بوســطن  31نقطة
مقابل  3فقط لخصمــه ،ليقلب النتيجة ويحقق
فوزا عزيزا عىل رابع املنطقة الغربية.
قال تايتوم «اعتقد أننا نجحنــا بتعزيز ق ّوتنا.
تواصلنا بشــكل أفضل .بدأنا نتبادل املواقع أكرث
وهذا ما ساعدنا».
أضاف «كان (فوزاً) كبرياً .ألنه كان من املمكن
أن يهرب م ّنا».

وأىت أداء تايتوم الج ّيد ،بعد يومني من تسجيله
أعــىل رصيد يف مســريته ،بلــغ  53نقطة ضد
مينيسوتا تيمربوولفز.
وكان الشكّ يحوم حول مشاركة تايتوم املريض
وجايلن براون املصاب بركبتــه قبل مباراة األحد.
أضاف براون  20نقطة و 8متابعات ،فيام ســ ّجل
كل من ماركوس سامرت وكيمبا ووكر  14نقطة
واضاف العب االرتــكاز روبرت وليامس  10نقاط
و 8متابعات.
ولدى الخارس الــذي ال يزال ينتظر عودة نجمه
الكندي جــامل موراي ،حقــق العماق ال
نيكوال يوكيتش تريبل دابل (عرش أو أكرث يف ثاث
فئات إحصائية) مع  17نقطة 11 ،متريرة حاسمة
و 10متابعات ،واضاف مايكل بورتر  22نقطة و11
متابعة ،فيام سجل األرجنتيني فاكوندو كامباتسو
 14نقطة وويل بارتون .13
وعلّق براد ستيفنز مدرب بوسطن سابع املنطقة
الرشقية «احتجنا إىل ء ما يع ّزز دفعنا».

} سلة ديروزان }

وقبل ثانية عىل نهاية مواجهة ســان أنتونيو
سبريز مع مضيفه داالس مافريكس ،سجل دميار
ديروزان سلة الفوز لألول  ،117-119واضعاً حداً
لخمس خسارات توالياً.
وأنهى ديــروزان املباراة برصيد  33نقطة ،فيام
أضاف ديجونتي موراي  25نقطة ولوين ووكر 13
لسبريز الذي يسافر إىل فلوريدا ملواجهة أورالندو
االثنني.
قال غريــغ بوبوفيتش مدرب ســبريز «دميار
مس ّجلنا .تح ّمل مسؤوليات كثرية طوال السنة .هو
شجاع .يهدر البعض ويسجل سات أخرى ،مثل كل
الاعبني .لكنه يعود ويحاول».
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ّ
ّ
و«اســــرائــــيــــل»
«رســـــالـــــة» تــــحــــدي ّ لــبــنــانــيــة ع ــش ــي ــة زيــــــــارة ه ــي ــل ُ«تـــغـــضـــب» ً واشـــنـــطـــن
ّ
ُ
الــــحــــريــــري مـــتـــحـــفـــظ عـــلـــى «الــــتــــعــــديــــل» :لــــو كــــنــــت رئـ ــيـ ــسـ ــا ل ــل ــح ــك ــوم ــة ملــــا وقــــعــــت!
ّ
ّ
تريــــــــث فرنســــــــي بالعقوبــــــــات ...ودور ســــــــعودي فــــــــي عرقلــــــــة االتفاقيــــــــة مــــــــع العــــــــراق؟

(تتمة ص(1
«رســالة» ســلبية ويف توقيت خاطىء .وعلم يف هذا
السياق ،بأن السفارة االمريكية يف بريوت ضغطت باتجاه
ابطاء عملية اكتامل التواقيع عىل املرســوم ،وبعد فشلها
تعمل عىل اقناع الجانب اللبناين بعدم اســتعجال ارساله
اىل االمم املتحدة ،ريثام ينهي هيل مباحثاته يف بريوت!

} الحريري يعارض التعديل }

عىل مجلس الوزراء من خال اعتباره «اســتثنائيا ،ففي
ل اســتحالة عقد جلسة للحكومة املستقيلة بعد رفض
الرئيس ديــاب لامر ،تم تجاوز هــذه العقدة من خال
االتفاق عىل املوافقة «االستثنائية» من خال التوافق مع
رئاسة الجمهورية ليصبح املرسوم نافذا ،عىل ان يعرض
الحقا عىل مجلس الوزراء الجديد ليتم تسويته.

} نجار يرد عىل املشككني }

وكان نجــار قد عقــد مؤمترا صحافيــا ،رد فيه عىل
املشــككني بوقف فريقه الســيايس ،وقال ان التحفظ
عن املرســوم والرتيث كانا الننا حكومة ت يف أعامل
باملعنى الضيق ،ونحن حرصاء عىل عدم املس بالدستور».
وقال« :ال أعلم من رمى امللف عند وزارة األشــغال ،وأعتقد
أن موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند وزارة الطاقة
واملياه» .وكان ُعقد اجتامع يف وزارة األشغال بني مسؤولني
يف املديريــة العامة للنقل الربي والبحري من جهة ووفد
مــن قيادة الجيش من جهة ثانية .وبحســب املعلومات
وقبل توقيع املرســوم عقد نجــار اجتامعا ضم األعضاء
العســكريني يف مفاوضات الناقــورة ،وجرى نقا يف
تعديل حدود املنطقة البحرية الخالصة للبنان وإدراج ذلك
يف املرسوم الخاص...
ويف موقــف الفت ،جاء بعد تردد معلومات عن تحفظ
الرئيــس نبيه بري عىل التعديل ،أكــدت حركة أمل عىل
«أهميــة الحفا عىل حقوق لبنان كاملة يف مفاوضات
ترسيم الحدود البحرية من دون التنازل عن أي نقطة ماء
كــام نادى دوما الرئيس نبيه بري ،وهي إذ تجدد موقفها
بأنه عىل الســلطة التنفيذية وفخامة رئيس الجمهورية
القيام بكل ما يلزم للحفا عىل هذه الحقوق.

ويف ســياق متصل ،نقل زوار رئيس الحكومة املكلف
ســعد الحريري عنه تشــكيكه بلف الخرائط البحرية
مــع «ارسائيل» ،معربا عــن تفهمه ملوقف رئيس مجلس
النواب نبيه بري املتحفظ عىل نقاط الرتســيم الجديدة!
ووفقا لتلك املصــادر ال يرى الحريري أي موجب «لتكبري
الحجر» يف مفاوضات ســتزداد صعوبة وســتؤدي اىل
خســارة لبنان مزيدا من الوقت ،ويف النتيجة لن يستفيد
من ثرواته الغازية يف البحر ،النه مع التعقيدات الجديدة
سيخرس لبنان أي احتامل لدعم موقفه من قبل «الوسيط»
االمــرييك .وبرأيه فان الخرائط الجديــدة تتعارض مع
التوصيات الصادرة عن حكومة الرئيس فؤاد الســنيورة
التــي وضعت يف  13ايار  2009خريطة إحداثيات للنقاط
الحدودية،موقعــة من قبل أربعــة ضباط ميثلون قيادة
الجيش ،فام الذي تغري االن
ووفقا لتلك االوســاط ،يقول الحريــري أن الحكومة
التي ترأسها يف  14متوز 2010اودعت لدى األمم املتحدة
إحداثيات خط الوسط والنقطتني  23جنوبا و 7شامال يف
األمم املتحدة وكانت تشــري اىل إن الخاف هو عىل 860
كيلومرتاً ...وكذلك تبنت حكومة الرئيس نجيب ميقا يف
} «ارسائيل» تتو ّعد} ...
األول من ترشيــن األول  2011القرار الصادر عن مجلس
الوزراء يف  .2009فام الجديد االن لتتبنى التعديل الجديد،
ويف اول تعليق «ارسائييل» رســمي هدد وزير الطاقة
ونق ّر النقطة  29التي تزيد من مساحة النزاع الحدودي إىل اإلرسائييل يوفال شــتاينيتز بخطــوات موازية ،وقال:
 2290كيلومرتا مربعا ،ونضعها عىل «طاولة» التفاوض ! ان «خطــوات لبنانية أحادية الجانب ســتقابل بخطوات
«إرسائيلية» ،وادعى ان لبنان يفضل نسف املحادثات بدال
} رفض التوقيع! }
ووفقــا لتلك املصادر ،يخــ الحريري من دفع لبنان من القيــام بحاولة للتوصل إىل حلول» .وأضاف «هذه
ا ــان باهظة نتيجة هذه الخطوة التي يصفها بأنها غري ليســت املرة األوىل عىل مدار  20عاما املاضية حني يغري
مدروســة ،وهو أكد يف هذا الســياق ،انه ما كان ليوقع اللبنانيــون خرائطهم البحرية ألغــراض دعائية وإلبداء
عىل مرســوم التعديل لو كان رئيسا للحكومة ،الن االمر «موقف وطنــي» وبهذا هم يعرقلون أنفســهم مرة تلو
يحتاج اىل الكثري من التعقل والدراســة ،وليس االنسياق األخــرى» .ويف محاولة خبيثــة لنقل االزمة اىل الداخل
اللبنــاين ،قال الوزيــر االرسائييل «يف الوقت الذي تعمل
وراء شعارات قد تكون ا انها باهظة!
دول أخــرى يف املنطقة مثــل «إرسائيل» وم وقربص
} مرسوم «استثنايئ» }
منذ سنوات عىل تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها
وكان لبنــان اســتبق وصول هيل اىل بــريوت ،حيث مــن أجل توفري الرفاهية ملواطنيها ،اللبنانيون يبقون يف
سيحرض مرســوم ترسيم الحدود البحرية عىل «طاولة» الخلف ويطلقون ت يحات نارية ال تحقق شيئا.
املحادثات ،برفع «سقف» التفاوض مع الجانبني االمرييك
} البحر ساحة مواجهة }
و»االرسائييل» من خال اطاق املســار القانوين لتعديل
ويف ســياق التهويل «االرسائييل» املمنهج ضد لبنان،
الخرائط البحرية التي تضيف نحو  1400كيلومرت مربع إىل
منطقــة لبنان االقتصادية الخالصة ،فبعد ارصار الجيش اعتربت صحيفة «ارسائيل اليوم» الناطقة باسم نتانياهو
عــىل صحة خرائطــه وقع وزير االشــغال يف حكومة بــأن ال اع عىل البحار حل محــل «ال اع عىل املياه»
ت يف االعامل ميشــال النجار»،املرسوم  6433وكذلك الذي خاضه العرب يف الخمســينيات والســتينيات ضد
وزيرة الدفاع زينة عكر وبعدما وافق عليه رئيس الحكومة «إرسائيــل» ،وقالت «لقد انتقلنا من ال اع عىل املياه إىل
ارسلته األمانة العامة اىل رئاسة الجمهورية حيث يفرتض ال اع عىل التحكم بالبحار .ونحن نخوض رصاعا اليوم
ان يوقعه الرئيس ميشــال عون اليوم ليعيده اىل الرساي عىل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان .ويف موقف يعكس
حيث سيصدره دياب بصفة مرسوم «استثنايئ».
محاولة خبيثة لاستفادة من االنقسامات اللبنانية قالت
ووفقا الوساط حكومية فقد تم تجاوز عرض املرسوم الصحيفة يف لبنان «يتنازع السياسيون فيام بينهم عىل

الطاقة الذرية االيرانية :تخصيب اليورانيوم في نطنز ُم ّ
ستمر بقوة
نــتــنــيــاهــو :ل ــن نــســمــح اليـــــران بــامــتــاك قـــــدرات نــوويــة

(تتمة ص(1
النووية اإليرانية» .وتابع« :ســنجعل منشأة نطنز تعمل بقدرة
أكرب بزيادة تتجاوز  50يف وقت قريب».

} وزارة االمن :تع ّرفنا
عىل هوية املتس ّبب بالتعطيل }

هذا وكشــف مسؤول مطلع يف وزارة االمن االيرانية ،ملوقع
«نورنيوز» ،صباح امس انه تم التعرف عىل هوية املتسبب يف
حدوث خلل بشبكة توزيع الكهرباء يف منشأة نطنز ،واضاف:
«نقوم باتخاذ االجراءات الازمة للقبض عىل املس ّبب الرئي
للعطل».
ويف اشــارة اىل مــا توصل اليــه تقرير الفريــق التقني
املكلف بالتحقيق يف الحادث ،اوضح املسؤول املطـــــلع ،ان
املختصـــني بالتحقيق حددوا ايضاً كيفية تعطيل نظام االمداد
بالطاقة.

} ريف :الحادث لن يضعف
موقفنا يف املفاوضات }

واتهم وزير الخارجيــة اإليراين محمد جواد ريف ،امس،
«إرسائيــل» بالوقوف وراء التخريب يف «نطنز» ،وتوعد بالرد،
وقال إن «التخريب يف «نطنز» لن يض ّعف موقفنا باملفاوضات،
مؤكداً أننا «سنش ّيد املفاعل ليكون أقوى وبأجهزة أكرث تطوراً».
أضــاف ريــف« :يخط العــدو إذا اعتقد أن الحـــــادثة
ستضـــــعف موقفنا يف املفاوضات النووية يف فيينا» ،الفتاً
إىل أن «العمل التخريبي يف «نطنز» سيجعل موقف طهران يف
املفاوضات أكرث قوة» ،كام شــدد عىل أن «طهران لن تقع يف
الفــخ اإلرسائييل الذي نصــب لها بعد النجاح الذي يتحقق يف
مباحثات فيينا».
وأوضــح وزيــر الخارجيــة اإليراين ،أنه «عــىل األطراف
املتفاوضــة أن تدرك أنهــا إن كانت تتعامل مع الجيل األول من
أجهزة الطرد املركزي ،ف نها ستتعامل مستقباً مع أجهزة أكرث
تطوراً ،وبقدرة أعىل عىل تخصيب اليورانيوم».
ومن جهته ،قال املتحدث باســم الخارجية االيرانية ســعيد
خطيب زادة ،إن حادثة نطنز مل تســجل أي إصابات برشية أو
تلوث إشــعاعي ،مضيفاً أن املحادثات بشــأن رفع العقوبات

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

توزيــع الغنيمة ،ويف هــذه األثناء مينعون كل تقدم يف فنتنياهــو عاد وانتقد عودة أمــريكا إىل االتفاق النووي
ولكن ،اذا كانت هذه العملية منسقة أو عىل األقل معروفة
املفاوضات مع «إرسائيل»!...
وخلصــت الصحيفــة اىل التحذير قائلــة« :ان البحر مســبقاً من ِقبل الواليات املتحدة ،فســيكون املوضوع
يتحــول إىل مجــال ذي أهمية هائلة لألمــن القومي مختلف متاماً
لـ»إرسائيــل» ولضامن ازدهارها االقتصــادي ،كام أنه
} موسكو :ال للوصفات الخارجية }
يتحول إىل ســاحة مواجهة بكل معنــى الكلمة ،وفيه
يف هــذا الوقت ،ميأل الرئيس املكلف ســعد الحريري
سيحسم مصري ال اع «اإلرسائييل» لوقف مساعي إيران «الفرا » بزيارة اىل موسكو خال االيام املقبلة ،دون آمال
إلثبات نفسها يف املنطقة» !
كبرية بحصول أي اخرتاق حكومي ،خصوصا ان روسيا ال

} هل تصدر «ارسائيل أزمتها» }

متلك مبادرة واضحة وتنصح بعدم االنســياق وراء وعود
خارجية ترتبط بتقديم املســاعدات الخارجية! ويف هذا
الســياق أعلن وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف،
ان روسيا تنتظر زيارة الحريري ،وقال يف مؤمتر صحفي
عقب محادثاته مع نظريه امل ي ســامح شــكري يف
القاهرة «ننتظر رئيس الوزراء ســعد الحريري يف روسيا
خال األيام املقبلة» .وقال إنه سيتم أيضً ا استقبال ممثلني
آخرين للقوى السياسية الرئيسية اللبنانية يف موسكو.
اضاف «ســنحثهم عىل إدراك مسؤوليتهم تجاه شعبهم
وتجاه بلدهم وتشــكيل حكومــة تعكس توازن املصالح
لجميع أطياف املجتمع اللبناين» .وتابع «موســكو تعتقد
أن األزمة الحالية يف لبنان ال ميكن حلها إال من قبل أبناء
البلد أنفسهم ،بشاركة جميع الفئات السياسية والعرقية
والطائفية مــن دون أي وصفات مفروضة من الخارج،
حتى يف ل الوعد بنوع من املساعدة املالية».

} التنسيق مع واشنطن }

االتفاقيات مع لبنان بحجة «الظروف غري املناســبة» ،يف
وقت أكدت أوساط مطلعة بان ضغوط سعودية مبارشة ال
امريكية هي من دفعت رئيس الحكومة العراقية مصطفى
الكا مــي الذي زار الرياض مؤخــرا اىل «الرتيث» بعدما
نصحه الســعوديني بعدم االقدام عىل خطوات قد تؤثر يف
تقدم العاقات السعودية العراقية! وهو يتجه اىل التنصل
من االتفاقيات .مع العلم ان االتصاالت مل تتوقف مع الجانب
العراقــي ملحاولة اقناع بغداد بعــدم االنجرار اىل «لعبة»
محارصة لبنان والحفا عىل موقف وسطي يف هذا امللف،
وستكون الساعات املقبلة حاسمة يف هذا الشأن.

ويف السياق نفسه ،اقرت وسائل االعام «االرسائيلية»
بان التصعيــد مع ايران وحلفائها يف املنطقة يحدث يف
«ســاعة سياسية حساســة» يف «ارسائيل» ،ويف هذا
الســياق لفتت صحيفة «هارتس» اىل وجود خليط غري
صحي من االعتبارات األمنية والسياسية ،تدفع اىل السؤال
عن مدى إصغاء رئيس الحكومة للمسائل األمنية امللحة،
يف الوقت الذي تقلقه التطورات الكثرية يف محاكمته
واشــارت اىل ان وسائل الرقابة األخرى عىل نشاطات
جهاز األمن يف حالة ســبات ،والكابنيت األمني ال ينعقد،
وال يعمل منذ بضعة أشــهر .ولجنة الخارجية واألمن مل
تبدأ بعد بالعمل بعد أداء الكنيست الجديد لليمني .ووسائل
اإلعام تنشغل يف متابعة الفراشات السياسية ونظريات
املؤامرة املزيّفة!
وكذلك فان لجنة رؤســاء األجهزة التي تنسق نشاطات
الجيش «إلرسائييل» والشباك واملوساد ،مل تعد كام كانت،
} تريّث فرن ! }
والعاقات يف داخل املثلث الذي يشــمل رؤساء األجهزة
وبانتظار االجتامع املرتقب يف  19نيســان الجاري يف
الثاثة ليســت عــىل خري ما يرام ،واملنافســة بني هذه بروكسل ،حيث تحرض ازمة تشكيل الحكومة بندا اساسيا
األجهزة كبــرية ...حتى حول فرتة والية «الثاثة الكبار» عىل طاولة وزراء خارجية االتحاد االورو  ،اســتبعدت
فهناك عامة استفهام .ويف الخاصة تستنتج «هارتس» اوســاط دبلوماســية تب ّني تلك الــدول اي اجراءات ضد
ان األجهزة االمنية الثاثة ليست يف روف جيدة تسمح من تعتربهم باريس يعرقلون تشــكيل الحكومة .ولفتت
لها بخوض معركة معقدة جداً.
تلك االوســاط اىل ان الدوائــر املعنية بامللف اللبناين يف
} تحذير غر }
العاصمة الفرنســية تفضل الرتيث يف اتخاذ قرار بفرض
هذا التخبط ،والفوىض داخل «ارسائيل» واملنطقة ،دفع عقوبــات يف هذه املرحلة يك ال تؤدي هذه االجراءات اىل
بصادر دبلوماســية اىل التحذير من «دعسات» ناقصة انهيار املبادرة الفرنسية.
قد يقوم بها احد االطراف املتنازعة لاســتفادة من حالة
} الرياض والغاء االتفاق مع العراق }
التخبط القامئــة عىل وقع تجاوزات «ارسائيلية» مل تعد
يف غضــون ذلك ،وبعــد االرجاء «امللتبــس» من قبل
طهران قادرة عىل «هضمها» .وبرأي مدير املوساد السابق الســلطات العراقية لزيارة رئيس حكومة ت يف االعامل
داين ياتــوم ،فان ترسيب املعلومات حول هجوم األحد قد حسان دياب التي كانت مقررة اىل بغداد يف  17الجاري ،مل
يجرب إيــران عىل رد من أجل حفظ مــاء وجهها .وقال :يحصــل لبنان بعد عىل اجابات واضحة حول املوعد الجديد
«عندما يتم االستشهاد بسؤولني «إرسائيليني» فهذا يعني للزيــارة ،ما يثري اكرث من عامة اســتفهام حول املوقف
ردا انتقاميا إيرانيا» .واضاف «هناك أعامل من األفضل أن العراقــي من امتام اتفاقية «الصحة مقابل النفط» ،ووفقا
تظل يف الظام».
للمعلومات تتجه السلطات العراقية لتجاهل التوقيع عىل
مــن ناحيتها ،تســاءلت صحيفة «نيويــورك تاميز»
تنســق خطواتها
االمريكيــة ،عــام اذا كانت «ارسائيل» ّ
مع الواليات املتحدة االمرييك ،وقالت« :ســبق مهاجمة
الســفينة اإليرانية يف البحر األحمــر با «إرسائييل»
للواليات املتحدة عىل خلفية وجود حاملة طائرات أمريكية
يف املنطقة .ويبقى السؤال االهم االن « هل تلقت الواليات
املتحدة تحذيراً مســبقاً قبل هجوم «نطنز» الجواب عىل
هذا الســؤال برأيها يوضح الكثري بالنسبة لوضع العاقة
بــني رئيس الحكومة نتنياهو واإلدارة األمريكية الجديدة.

ُ
ّ
ــــســــيــــرات اس ــت ــه ــدف ــت ل ــع ــم ــق ال ــس ــع ــودي
الـــيـــمـــن :م

األمريكية األحادية الجانب ســتبدأ األربعاء ،واشار إىل أنه إذا
كان الهدف من هجوم نظنز هو تأخري صناعتنا النووية فنؤكد
أنه مل يكن ناجحاً.

} روسيا :نأمل أال يؤدي الحادث اىل احباط
الجهود الحياء الصفقة النووية }

وأعربت وزارة الخارجية الروســية عن أمل موســكو بأال
يؤدي الحادث إىل إحباط الجهود املبذولة إلحـــياء «الصفقة
النووية».
ويف بيان لها علقت املتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا
زاخاروفا عىل الحادث قائلة إن موسكو واثقة يف قدرة الجانب
اإليراين عىل إجراء تحقيق دقيق يف مابســاته .وتابع البيان:
«يف هــذه الظروف ليس مصدر القلــق الوحيد هو التهديدات
عــىل األمن النووي واإلشــعاعي التي نجح الخرباء اإليرانيون
يف احتوائها بوقتها وبصورة مهنية .وإذا تبني أن الحادث جاء
نتيجة ألعامل كيدية ما ،فهذا التعـــــمد يســـتدعي اإلدانة
بقوة».
وتابــع البيان« :من دواعــي القلق أيضا كيفية انعكاس هذا
الوضع عىل جهود متعددة األطراف تبذل من أجل إعادة التطبيق
الكامل لخطة العمل الشامل املشرتك الخاصة بتسوية الوضع
حــول الربنامج النووي اإليراين .نأمل أال يصبح ما حدث هدية
ملعار خطة العمل الشــاملة املشــرتكة مــن كل لون ،وأال
يقوض املشــاورات الجارية بكثافة متنامية عىل منصة فيينا
حول إحياء هذه االتفاقات».

} نتنياهو« :ارسائيل» ستواصل
الدفاع عن نفسها }

وقال «رئيس الوزراء االرسائيــيل» بنيامني نتنياهو ،خال
لقائــه وزير الدفاع االمرييك لويد اوســـــ  ،انه «ال يوجد
تـــــهديد يف الرشق االوســط اخطر من الذي ميثله النظام
املتعصب يف ايران» ،أضاف أن «إيران مل تتخل قط عن ســعيها
المتاك أســلحة نووية ،لكننا لن نسمح إليران بامتاك قدرات
نووية».
وقال نتنياهو «سياستي كرئيس وزراء إرسائيل واضحة :لن
أسمح إليران بالحصول عىل الساح النووي الذي ستستخدمه
يف تنفيذ تهديداتها بحرب تطهري عرقي ملحو إرسائيل» ،وشدد
عىل أن «إرسائيل ستســتمر يف الدفاع عن نفسها ضد إرهاب
إيران وعدوانها».

مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون
مسؤول االخبار الدولية ميشال ن
مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

ُمس ّ ا ا ت

ل م الس ود

أعلنت القوات املســلحة اليمنية تنفيذ عملية «الثاثني من
شــعبان» يف العمق الســعودي ،وقال املتحدث باسم القوات
املســلّحة اليمنية العميد يحيى رسيع أكد أن القو ِة الصاروخي ِة
وساحِ الج ِو املسريِ نفّذت عملي ًة هجومي ًة مشرتك ًة سبع عرشة
مسرية وصاروخا باليستيا استهدفت العمق السعودي،
طائرة
ّ
وكانت عىل النحو اآل :
استهداف مصايف رشك ِة أرامكو يف منطقتي جد َة والجبيلِ
ـ
ُ
ٍ
طائرات مسري ٍة نوع صامد.3
رش
بع ِ
خميس
ِ
مواقع عسكري ٍة حساس ٍة يف منطقتي
اســتهداف
ـ
ُ
َ
ٍ
طائرات مســري ٍة نــوع قاصف 2
بخمس
ِ
مشــيط وجيزانَ
ني نوع بدر.1
ني بالستي ِ
وصاروخ ِ

وشــدّ د رسيع عىل أن العمليات مســتمر ٌة ومتصاعد ٌة طاملا
استمر ال ُعدوانُ والحصا ُر عىل بل ِدنا.
ويأ ذلك بعد يوم من إعان القوات املســلحة اليمنية أنها
اســتهدفت مواقع يف جازان وخميس مشيط ،يف وقت ذكرت
وســائل إعام ســعودية أن التحالف اعرتض ودمر صاروخا
باليستيا و 4طائرات مسرية مفخخة.
وقال «التحالف» الذي تقوده السعودية ـ اول من أمس إن
محــاوالت الحوثيني التي وصفها بالعدائية ممنهجة ومتعمدة
الســتهداف املدنيني ،مضيفا أنه «يتخذ اإلجراءات العملياتية
الازمــة لحامية املدنيــني ،با يتوافق مــع القانون الدويل
اإلنساين».

ً

إيران :سنفرض عقوبات على االتحاد االوروبي ردا على إجراءاته
دانت وزارة الخارجية اإليرانية عىل إجراءات االتحاد األورو
بشــأن فرض عقوبات عىل مؤسسات إيرانية بذريعة «انتهاك
حقوق اإلنســان» .وقالت الخارجية االيرانية« :سنعلق الحوار
الشــامل مع االتحاد االورو الذي يشــمل حقوق االنسان»،
مشــرية اىل انها «ستفرض عقوبات عىل االتحاد االورو رداً
عىل اجراءاته وســتعلن عنها الحقــاً» .هذا وكان قرر االتحاد
األورو  ،فرض عقوبات عىل مسؤولني أمنيني إيرانيني ضمن
مزاعم «انتهاك حقوق اإلنسان».

مسؤول قسم الرياضة جال بعينو
مسؤول قسم االخراج سمري فغايل
رئيس القسم الفني وجيه عيل

ويأ القرار األورو بينام يجري االتحاد األورو وساطة
إلحياء االتفاق حول الربنامج النووي اإليراين املربم العام 2015
بني القــوى الدولية وطهران .وقرر االتحاد االورو أن ميدد
حتى  13نيسان  2022اإلجراءات التي فرضها منذ عام .2011
يذكر أنه يف شهر أيلول من العام املا  ،دعا املتحدث باسم
وزارة الخارجية اإليرانية ،األوروبيني إىل أن يدرجوا عىل جدول
أعاملهم تحســني وضع حقوق االنسان لديهم ،ولدى حلفائهم
اإلقليميني.

املـدير املايل عــامد معـلوف
ـ املدير املسؤول دوليل بشعاين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار هشام زين الدين
مسؤول العاقات العامة مازن الرماح
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