
العراقي،  الوزراء  رئيس  أمر 
مصطفــى الكاظمــي، بفتح 
تحقيــق فوري يف االعتداءات 
التي حدثت يف أربيل ومناطق 
أخــرى، مؤكداً أن »أمن العراق 
هو من مســؤولية الحكومة 
والقــوات األمنيــة العراقية، 
وأن هــذا النوع مــن األعامل 
اإلرهابية التي تجري يف شهر 
رمضان هدفها زعزعة األمن. 

الكاظمي أشار إىل أن »هناك 
من يحــاول خلــق الفوىض 
واالســتقرار،  األمن  وزعزعة 
وهــو أمر مرفوض وســوف 
وتكاتف  القانون  بقوة  يواجه 

الشعب العراقي«.
الرئيس العراقي برهم صالح 
قال بدوره إن » تكرار استهداف 
منشــآت يف أربيل، وقبلها يف 
بغــداد ومناطق أخرى، جرائم 

إرهابية ُمدانة، تســتهدف أمن 
املواطن، وتُعيق املســاعي الوطنية القامئة لحامية استقرار 
البلد وسيادته، وتستوجب توحيد الصف لدعم األجهزة األمنية 
يف فــرض القانون وحامية املواطنــني ومكافحة اإلرهابيني 

الخارجني عن القانون«.
هــذا وأعلنت وزارة الدفاع الرتكيــة مقتل جندي تريك يف 

هجوم عىل معسكر بعشيقة شاميل العراق.
يف الســياق، دان رئيس حكومة إقليم كردســتان، مرسور 
بارزاين، الهجوم اإلرهايب الذي استهدف مطار أربيل ومعسكر 

أفــادت وكالــة الصحافة 
الخارجية  وزير  أن  الفرنسية 
كوليبا  دميــرتو  األوكــراين 
بالتهديد علنا  اتهم موســكو 
أكدت  حني  يف  كييف،  بتدمري 
روســيا أن توتر األوضاع يف 
التدريبات  إىل  يرجع  املنطقة 
قرب  واألطلســية  األمريكية 

حدودها.
وخــال مؤمتــر صحفي 
لتفيا،  خارجية  بوزير  جمعه 
موســكو  الوزيران  طالــب 
محذرين  التصعيــد،  بخفض 
إياهــا من عواقــب وخيمة 

بذلك. االلتزام  عدم  نتيجة 
كل  خارجية  وزراء  ووصل 
وليتوانيا  والتفيا  إستونيا  من 
األوكرانيــة  العاصمــة  إىل 
كييف أمس يف زيارة رسمية 
تهدف إلظهــار التضامن مع 

أوكرانيا.
وتشــهد العاقات الروســية األوكرانيــة تصعيدا عىل 
خلفية التوتر يف جبهة دونباس، وما تسميه كييف األعامل 
املزعزعة لاســتقرار التي تقوم بها روســيا وحشد قواتها 
العسكرية عىل الحدود مع أوكرانيا ويف شبه جزيرة القرم.

وأطلقــت أوكرانيا أمس مناورات عىل الحدود مع شــبه 

جزيرة القرم يف البحر األســود، معربــة عن مخاوف من 
هجوم قد تشــنه روسيا انطاقا من شبه الجزيرة.

وقال الجيش األوكراين إن املناورات انطلقت مبشــاركة 

2000 L.L.  2000 ل.ل.

دّر! بــري  استراتيجية  الــى  ــراجــع...  ــت ال يــبــرر  عــون  الــتــعــديــل...  مــرســوم  »تجميد« 
ــواب ــن ال مجلس  ــي  ف واســقــطــوهــا  حــكــومــة  ليشكل  ــري:  ــري ــح ال مــوقــف  يتبنى  هــيــل 
ــش« جــنــوبــاً؟ ــوضــع »هـ ال  : ــيــلــي«  »اســرائ بتصعيد  »يـــهـــّول«  االمــيــركــي  الــدبــلــومــاســي 
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ــاة ــ وف ــة  ــالـ حـ  31 ــا«:  ــ ــ ــورون ــ ــ »ك
و2501 اصابـــــــــــــــة جديـــــــــــــــدة

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 2501 
حــاالت جديدة ُمصابة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020 إىل 504800 حالة.
وأوضحــت أنّه »تّم تســجيل 2475 حالــة إصابة بني 
املقيمني 26 حالة بني الوافدين«، مشريًة إىل أنّه »تّم تسجيل 
31 حالة وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 

.«6809

بطولــــــــــــــــــة لبنــــــــــــــــــان 
ــــــــــــــــــرة الســــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــي ك ف

ــــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــــاران للرياضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ انتصــ
ــانفيل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروت والشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بي

ص10

ابراهيم نارصالدين 

علَّق مرســوم تعديل الحدود البحرية اىل اجل غري مسمى، 
ال توقيع رئايس وال عقد جلســة حكومية استثنائية، واالهم 
ان احدا ال ميلك اجابات واضحة حول خلفية حرب »طواحني 
الهواء« وحمات التخوين التي ســبقت وصول املرسوم اىل 
بعبدا قبل تجميد عمليــة التوقيع. التربير الرئايس والوعود 
بحفــظ حقــوق لبنان، مل تكــن تحتاج اىل كل ما ســبق، 
خصوصا ان رئيس الجمهورية ميشــال عون تبنى عمليا ما 
كان يرفضه ســابقا اي اقرتاح رئيس مجلس النواب نبيه بري 
القائل بالتمســك باتفاق االطار واباغ االمم املتحدة باملوقف 
اللبناين دون اصدار مراســيم ملزمة تؤدي اىل نسف عملية 
التفــاوض، فام الذي حصــل حتى عدنا اىل نقطة البداية؟ ال 
جــواب... طبعا وجود وكيل وزير الخارجية االمريكية ديفيد 
هيل يف بريوت كان له وقعه عىل مسار الرتسيم، فواشنطن 
متمســكة مبوقفها الرافض القدام الجانب اللبناين عىل اي 
خطوة أحادية الجانــب، ووفقا ملعلومات »الديار« حذر هيل 
يف بعبدا من ان خطوة تعديل الرتســيم ســتؤدي اىل انهيار 
عمليــة التفاوض، ناصحا »بخبث« بعدم االقدام عىل خطوات 
غري مدروســة يف توقيت شديد الحساسية يف املنطقة حيث 
تدور حرب »مســترتة« يف البحر بــني ارسائيل وايران، الفتا 
يف كام تحذيــري مبــارش يحمل »رســائل« ارسائيلية اىل 
لبنــان بأن الهدوء عىل الحدود الجنوبية يبقى هّشــا، وغري 
مســتقر ومعرض لاهتزاز يف حال حصول اســتفزازات يف 
غري مكانها. وهو ما اعتربته مصادر معنية بامللف بأنه مجرد 

تهويل بعيد عن الواقع.
 هيــل الذي مل ينس التحريض عــىل حزب الله من القرص 
الجمهوري، تحدث بلغة تصعيدية اتجاه عىل ســوريا رافضا 
اعطاء اي اشــارة ايجابية حيال حصول لبنان عىل استثناءات 
يف اطار تطبيــق قانون قيرص... اما حكوميا، فكان واضحا 
تبنــي الدبلومايس االمرييك ملوقــف رئيس الحكومة املكلف 

سبق  الذي  الحريري  ســعد 
ووضعــه يف اجواء زيارته 
اىل روســيا مستفرسا عام 
اذا كان يف االمر »استفزازا« 
ظل  يف  االمريكية  لــادارة 
التصعيد املتبادل بني واشنطن 
وموسكو، اال ان الدبلومايس 
االمرييك طأمنــه اىل عدم 
املتحدة  الواليــات  »مباالة« 
لبنان  يف  الــرويس  بالدور 
كونه محــدود وغري فاعل! 
وقد دعــا هيل الرئيس عون 
اىل اطــاق يد الحريري يف 
تشــكيل الحكومة، وبعدها 
لتسقط يف املجلس النيايب!     
حــول  هيــل  كام 
أوساط  موســكو  فرسته 
مطلعة عــىل انه »قوطبة« 
عــىل ما يحىك عــن تحرك 
رويس -  فرنــي مرتقب 

املقبل لتحريك »املياه«  االسبوع 
الراكدة حكوميا، مــع العلم ان توبيخ الدبلومايس االمرييك 
للمســؤولني اللبنانيني يبقى محل تســاؤل كبري الن االدارات 
االمريكية الســابقة كانت الداعمة االوىل للطبقة السياسة 
الحاكمة والتي مل تتغري يف سلوكها وكانت تحظى بالحامية 
وال تــزال، وكان الفتــا يف هذا االطار زيــارة هيل اىل حاكم 
مرصف لبنان رياض ســامة يف منزله حيث اســتبقاه عىل 
الغذاء، ويف ذلك »رسالة« دعم امرييك للحاكم حيث استفرس 
الدبلومايس االمرييك منه عــن الوضع االقتصادي واملايل، 
فابدى سامة عدم رضاه عن عدد من االجراءات التي تفرض 
عليه بالسياســة وآخرها منصة رصف الدوالر التي يرى فيها 

انهــا لن تحل أزمة انهيار العملة الوطنية، مشــددا ان ال حل 

اال بتشكيل حكومة.

{ ال أحد يخونني! {
يف هذا الوقت، برر رئيس الجمهورية ميشــال عون امام 

زواره عدم توقيعه عىل املرســوم بالتاكيد ان املســألة ليست 

دســتورية وامنا موقف مبديئ النه ال يريد ان يتهم يوما ما 

بانه خائن..واشار اىل ان التوقيع يعني اقرارا نهائيا بان هذه 

هــي حدود لبنان البحرية واي تراجع عنها ســيكون مبثابة 

خيانــة وطنية، ولن يقبل ان »يخونني احد«، يقول عون الذي 

يعترب صدور املرســوم مبثابة اعان حرب، ولذلك من االفضل 

ترك االمور لعملية التفاوض!  

{ العودة اىل اقرتاح بري؟ {
ويف هذا السياق، استغربت اوساط سياسية بارزة، املوقف 
املســتجد للرئيس ميشــال عون، وتساءلت عن سبب خوضه 
معركة تخوين االخرين لدفعهم لتوقيع املرسوم ثم تراجع هو 
عــن ذلك! مع العلم انه ســبق وتبلغ موقفا واضحا ورصيحا 
مــن قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد فيه عدم صوابية 
توقيع املرســوم الن الرتاجع الحقا ســيكون مبثابة التخيل 
عن الرثوات اللبنانية، واقرتح االكتفاء بارســال رســالة اىل 
االمــم املتحدة لتثبيت ان املنطقة البحرية متنازع عليها، وهو 
امــر كاف يؤدي اىل وقف اي عملية تنقيب ارسائيلية يف تلك 
املنطقة، ثم تحسم الحقوق وتحدد من خال عملية التفاوض 
غري املبارش، لكن البعض يهوى خوض املعارك الخارسة، وبعد 
حملــة من التخوين املربمجة ضد اآلخرين، عاد لتبني موقف 
رئيــس مجلس النواب الذي كان باالمكان تبّنيه بعيدا عن كل 
هــذا الصخب، خصوصــا ان الرئيس عون مل يحقق أي أرباح 
سياســية تذكر، بل وضع نفسه يف دائرة االتهام »مبحاباة« 
االمريكيني، اال اذا كان االنتصار بالنسبة اليه يتحقق من خال 

معادلة »االمر يل«؟!

{ موقف حزب الله من الرتسيم؟ {
يف هذا الوقت، كان الفتا وال يزال عدم دخول حزب الله يف 
»لعبة« املناكفات الداخلية حول توقيع مرسوم تعديل الحدود 
البحرية، ووفقا ملصادر مقربة من الحزب، اثبتت االحداث ان 
ما قام به هو »عني الصواب« الن الحروب »الدونكيشــوتية« 
التــي خيضت من قبــل االطراف الداخلية عىل ملف شــديد 
الحساســية انتهى اىل ضياع الحقيقة، وكذلك املســؤوليات 
حول ملف كان باالمكان عاجه »برســالة« اىل االمم املتحدة 

المانشيت( )تتمة   

الرئيس عون مستقبال هيل

استهداف اربيل تدريبات يف اوكرانيا

قصف »ارامكو«جولة جديدة من املفاوضات

جعجـــــــــــع لهيـــــــــــل: لهـــــــــــذا الســـــــــــبب ركـــــــــــزوا جهودكـــــــــــم
علـــــــــــى االنتخابـــــــــــات املبكـــــــــــرة ال علـــــــــــى الحكومـــــــــــة!

جويل بو يونس   ص3

عـــــــــــــــون يتجنـــــــــــــــب تفجيـــــــــــــــر عالقتـــــــــــــــه باالميركييـــــــــــــــن 
وال يُعـــــــــــــــّول كثيـــــــــــــــراً علـــــــــــــــى الـــــــــــــــروس

بوال مراد           ص2

ال تلعبــــــــــــــــــــــــــــــوا
ضـــــــــد أمـــــيـــــركـــــا
نبيه الربجي         ص2

ــوري ــ ــ ــ ــ ــ ــق فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــح تحقيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــر بفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــي يأمـ ــ ــ ــ ــ ــ الكاظمـ
فـــــــــــــي االعتـــــــــــــداءات التـــــــــــــي حدثـــــــــــــت فـــــــــــــي أربيـــــــــــــل

إستهداف »أرامكو« وأهدافاً حساسة أخرى في جيزان ــران:  ــ ــة«... وايـ ــ ــات »النوويـ ــ ــن املفاوضـ ــ ــدة مـ ــ ــة جديـ ــ ــوراًجولـ ــ ــا فـ ــ ــيجري وقفهـ ــ ــتنزاف فسـ ــ ــى االسـ ــ ــت إلـ ــ إذا تحولـ

ـــــا بتدميـــــر كييـــــف... أوكرانيـــــا تتهـــــم روســـــيا بالتهديـــــد علن
ــو ــركا والناتـــ ــببه أميـــ ــر فـــــي املنطقـــــة ســـ ــكو: التوتـــ موســـ
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نفذت القوة الصاروخية وساح الجو املسرّي اليمنية عملية 
هجومية مشــرتكة بـ11 صاروخاً وطائرة مسرّية، استهدفت 
رشكة أرامكو ومنصات الباتريوت وأهدافاً حساسة يف جيزان.

املتحدث باسم القوات املسلحة اليمنية العميد يحيى رسيع، 
أمس، أعلن عن اســتهداف القــوة الصاروخية لرشكة أرامكو 
وأهدافــاً أخرى بـ7 صواريخ من نوع ســعري وبدر، مؤكداً أن 
اإلصابــة كانت دقيقة ونتج عنها اشــتعال حرائق كبرية يف 

الرشكة.
رسيع قال إنه جرى استهداف مخازن وقواعد الباتريوت بـ4 
طائرات مســرّية نوع صامد 3 وقاصف »2k » وكانت اإلصابة 

دقيقة.
وأضاف: »يأيت هذا االســتهداف رداً عــىل تصعيد العدوان 
واستمرار الحصار وجرامئه املتواصلة والتي كان آخرها جرمية 

األمس يف صعدة«.
يف املقابل، أعلنت قوات التحالف الســعودي، عن اعرتاض 
وتدمري 4 طائرات من دون طيار مفخخة و5 صواريخ بالستية 

أطلقت من اليمن باتجاه جيزان.

من  جديدة  جولة  انطلقت 
املحادثات النووية يف فيينا، 
وفود  بني  الخميــس،  أمس 
أربعة  ومجموعــة  إيــران 
زائداً واحــداً وممثل االتحاد 

األورويب.
رئيس  أشــار  جهته،  من 
اإليراين  املفــاوض  الوفــد 
الخارجية  وزيــر  مســاعد 
اإليراين عبــاس عراقتيش، 
إىل أنــه »إذا وجــدت إيران 
بناءة  فيينا  مفاوضــات  أن 
فســتكملها، لكن إذا تحولت 
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ال تلعبوا ضد أميركا
نبيه الربجي

مفاوضــات  لعلهــا 

التامس  خط  عىل  القرن. 

الديبلوماسية  اللعبة  بني 

أنغام  عــىل  فيينــا،  يف 

شــرتاوس،  يوهــان 

يف  العســكرية  واللعبة 

أو يف  البحــر األحمــر، 

عىل  املتوســط،  البحــر 

نتنياهو.  بنيامــني  ألغام 

أو ضبابية  أمام هشاشــة  ترى،  تاميــز«  »ألنيويورك 
االحتــامالت«، كام لو أنها رقصــة الفالس بني خيوط 

العنكبوت«.
االيرانيون يلعبون بأعصاب تعود اىل آالف الســنني، 
عىل نقــاط الضعف األمريكية. جو بايــدن أمام مهام 
شــاقة، وهو يحاول ازالــة الركام الــذي أحدثه ذلك 
االعصار البــرشي الذي يدعى دونالــد ترامب، وحيث 
ال فــارق بني تغريدة الغراب وتغريدة الشــيطان. حتى 

الواليات املتحدة تزعزعت... البنية السيكولوجية يف 
التأرجــح بني املأزق األفغاين واملأزق العراقي. اشــد 
ة رجل مستعد ل  حساســية »املأزق االرسائييل«. 
يحرق الرشق األوسط، مبا يف ذلك املصالح األمريكية، 

من أجل البقاء يف السلطة.
، وزير  مل يعد نتنياهو بالرجل الســوي. لويد أوس
الدفاع األمرييك، قدم لــه »اغراءات مذهلة«، واىل حد 
اقــرتاح مرابطة قوات أمريكيــة يف »ارسائيل«. غادر 
اً ما يف عيني زعيم  ة شــي »تــل ابيب« وهو يرى أن 
الليكود. ال أحد يستطيع أن يقرأ ما يف عيون الذئاب...

املفاوضــات عىل قدم وســاق. للوهلة األوىل، رمبا 
للوهلــة الثانيــة، بدا آيــات الله وكأنهــم يخوضون 
»الامفاوضات«. هكذا كان الرد عىل تفجري نطنز، وقد 
ي مل  هزهم يف العمق، ولقد قيــل لنا ان آية الله خامن
يشاهد سابقاً مبثل تلك الحالة من الغضب. القفز فوق 

الـ 20  اىل الـ 60  يف تخصيب اليورانيوم.
هذه هي القفزة األخرية قبــل الـ 90  التي تامس 
البيت األبيض، ويف بروكسل، حيث  القنبلة. ذهول يف 
كانت مفاجأة االتحاد األورويب املستهجنة، والهجينة، 
بالعقوبات يف ذروة املســاعي لدفــع املفاوضات اىل 
نقطة التقاطع بني املوقف األمرييك واملوقف االيراين.

الــذي رأى يف دونالد ترامب  »اليمني االرسائيــيل« 
النســخة املعارصة عن النبي مو وهو يشــق املاء 
بعصــاه لبنــي »ارسائيــل«، ال يثق بجــو بايدن، وال 
بـ«عقانيــة« فريقــه. التعليقات تاحــظ أن البيت 
، أمام »العدو  األبيض يرتاجــع، عىل نحو دراماتيــ
االيــراين« الذي بــات يفرض رشوطه يف مــا يتعلق 
الجيوسرتاتيجي،  وبالوجود  الجيوســيايس،  بالوجود 

املنطقة. يف 
ريتشــارد هاس يرى أن »القيادة االرسائيلية« تبالغ 
كثــرياً يف تظهري الصــورة. نصيحتــه »ال تلعبوا ضد 
أمريكا...« ما يشــغل بال البنتاغون بعيد عن املنطقة. 
»االرسائيليون« )من يصدق؟( وصــل بهم الجنون حد 
التلويــح باالنتقال من الخندق األمــرييك اىل الخندق 

الصيني!! 
ال أحد يراهن عىل أخاقية بنيامني نتنياهو، وال عىل 
أخاقية صديقه امللياردير النيويوريك شلدون ادلسون 
الذي يدعــو »االرسائيليني« اىل اســتنزاف جو بايدن، 

وتحويله اىل جثة يف البيت األبيض.
الرئيس األمرييك عىل بّينة من كل التفاصيل. مبوازاة 
اللهجة التصعيدية ضــد الكرملني، ال يرتدد يف االتصال 
بفادميــري بوتني عارضــاً عليه اللقــاء يف بلد ثالث. 
االت يدركون جيداً مــا يعنيه تطوير العاقات بني  الج
موســكو وبكني واىل حد التكامل االسرتاتيجي. روسيا 
التي ال يفصلها عن األرض األمريكية سوى مضيق برينغ.

من ال يعرف أن والية آالســكا كانت روسية قبل أن 
يبعهــا القيرص الكســندر الثاين، الخــارج منهكاً من 
 1 أندرو جونسون. )518000 الرئيس  القرم، اىل  حرب 

7  دوالر(. كيلومرت مربع  بـ200000
بطبيعــة الحال مشــاغل بنيامني نتنياهــو، بالبعد 
جي  يف شــخصيته، مختلفة عن مشاغل بايدن  ال

الذي ال ينظر اىل العامل من عيون الحاخامات.
التوصيــف األكرث دقة، واألكرث اثارة، للمشــهد هو 
للفرنــي أوليفييــه روا »األمرباطوريــة عالقة بني 
كانت  لذا  االيرانية«.  ورة  والــ االرسائيلية  ورة  ال
الدعوة الروسية اىل آيات الله »القفاز الحريري يف يد 

والقفاز الحديدي يف يد«. هنا تبدأ الحكاية...

البريطاني  الدفا  مستشاري  كبير 
الـــجـــيـــش وقـــــائـــــد  ــر  ــ ــك عــ ار 

واصل كبري مستشاري الدفاع ملنطقة الرشق األوسط لدى 
القيادة الربيطانية املارشال مارتن سيمبسون زيارته لبريوت 
وزار يف اليوم الثاين عىل رأس وفد عســكري برفقة القائم 
باألعامل الربيطاين مارتن لنغدن، وامللحق العسكري املقدم يل 
ريشار ساندرز، الريزة، حيث التقى وزيرة الدفاع يف حكومة 
ترصيف األعامل زينة عكر، وتم البحث يف العاقات الثنائية 
اللبنانية الربيطانية، وسبل تطوير التعاون يف شتى املجاالت، 
إضافة اىل املساعدات العسكرية التي تقدمها بريطانيا للجيش 
اللبناين واملساعدات اإلنسانية التي قدمتها بعد إنفجار مرفأ 

بريوت ويف مواجهة وباء كورونا.
وشــكرت عكر للمستشــار الربيطاين »دعم باده الدائم 
من خال املســاعدات التي تقدمها للجيش اللبناين وحرصها 
عىل أمن لبنان واستقراره«، وشــددت عىل »أهمية إستمرار 
املســاعدات اإلنســانية يف ظل الظــروف الراهنة«، معزية 

بريطانيا وامللكة اليزابيث بوفاة األمري فيليب دوق أدنربة.
كذلك، زار املارشال سيمبسون والوفد املرافق، قائد الجيش 
العامد جوزيــف عون، وتم البحث يف ســبل تعزيز عاقات 

التعاون بني جييش البلدين.

د بسون ع را و ي مستقبال سي قائد ال

بوال مراد

ميشــال  العامد  الجمهورية  رئيــس  اعتمد 
عون يف البيــان االخري الصادر عن الرئاســة 
بعد لقائه مســاعد وزيــر الخارجية األمريكية 
للشؤون السياسية الســفري ديفيد هيل لهجة 
ديبلوماســية يف مقاربة ملف ترسيم الحدود 
البحرية الجنوبيــة، وان كان الخاف حوله مع 
هيل، وبالتــايل الجانب االمــرييك بدا واضحا 
خال اللقاء كام قبله وبعده. وتتمسك واشنطن 
بالتفاهم الســابق مع اللبنانيني او ما يعرف بـ 
النيايب  »اتفاق االطار« والذي اعلن عنه الرئيس 
نبيه بــري يف ترشين االول املــا والذي تم 
البحرية  اللبنانية  املســاحة  من خاله تحديد 
الجنوبيــة املتنازع عليها  بـــ 860 كلم مربّع، 
 وليس  بـ 2290 كلم مربّع وهي املســاحة التي 

يتم السعي العتامدها من خال تعديل املرسوم  رقم 6344. وبدا 
هيل واضحا يف هذا املجال بقوله بعد لقائه عون أن »أمريكا تقف 
عىل أهبة االستعداد لتسهيل املفاوضات بشأن الحدود البحرية 
بني لبنان وإرسائيل عىل األسس التي بدأناها يف هذه املباحثات«، 
وهنا يقصد باالسس املساحة التي يلحظها املرسوم غري املعدل. 
وبعكس ما كان سائدا، فانه ورغم وضوح املوقف االمرييك، اال 
ان هناك نوعا من الليونة التي ميكــن قراءتها باعان هيل انه 
اذا اقت االمر »ميكن اســتقدام خرباء دوليني للمساعدة يف 
اطاعنا جميعا«، وهو موقف يتاقى مع ما نقل عن عون لجهة 

مطالبته باعتامد خرباء دوليني لرتسيم الخط.
وبحســب املعلومات املتوافرة، يبــدو ان التوجه هو حقيقة 
الستقدام خرباء لحســم الجدل الحاصل، وان كان مل يتم حتى 
الساعة تحديد الجهة التي ســتختار الخرباء وما اذا كان رأيها 

سيكون ملزما لاطراف.
عىل كل حال، فان تطورات الساعات القليلة املاضية، ال تؤسس 
لتوجه تصعيدي من قبل الرئيس عون، ما يوحي انه سيبقي كرة 
املرسوم يف ملعب رئيس حكومة ترصيف االعامل حسان دياب، 
غري املتحمس عىل االطاق لدعوة مجلس الوزراء لاجتامع. ما 
يعني عمليا ان التعديات املطلوبة لتوســعة املساحة اللبنانية 
ســتبقى يف االدراج حاليا بانتظار اتضــاح املوقف االمرييك - 
»االرسائييل« وامكانية اســتدعاء خرباء دوليني لحسم الحصة 

الحدودية لكل طرف. 
ا اســتثناء هيل رئيس »التيار الوطني الحر«  ومل يكن مفاج
جربان باســيل من اجتامعاته مع املسؤولني اللبنانيني، باعتبار 
أن يف حقه عقوبات امريكية. ورغم اتضاح ان االدارة االمريكية 
الجديدة لن تحرك ســاكنا الزالة هذه العقوبات او العادة النظر 
فيها، يتفادى العونيون اعتامد لغة تصعيدية بوجه واشــنطن. 

ويندرج ذلك باطار ســعي الثنايئ عون- باسيل 
لتحســني عاقاتهام بالقوى االقليمية والدولية 
عىل حد ســواء بعدما وصلت اىل اسوأ احوالها 
يف اآلونــة االخري، وبعد وصولهام اىل قناعة ان 
معاداة الجميع يف الداخل والخارج من شأنها ان 

تفاقم االنهيار الحاصل.
ومبا ان »الثنايئ« الســابق ذكره يسعى النقاذ 
ما تبقى من عهــد الرئيس عون، فهو ينكب عىل 
وضع خطط جديدة عىل مواكبة املرحلة ترتاوح 
ما بني اعتامد سياسة »شــد الحبل وارخائه يف 
آن«. وتندرج اللهجة العالية مبلف التدقيق الجنايئ 
مبجال الشد، فيام ميكن الحديث عن ارخاء باحالة 
عون املرسوم 6433 اىل مجلس الوزراء من دون 
التوقيع عليه، متجنبا بذلك استقبال هيل مبوقف 

وحركة تصعيدية تهدد بنسف املفاوضات ككل.
ة مع االمريكيــني، ال تنعكس  العاقة الســي
تلقائيا عاقة ممتازة مع الروس. اذ تبدو عاقة »الثنايئ« عون 
- باسيل مع موسكو رسمية اىل حد كبري. فبالرغم من انتامئهام 
اىل محــور واحد، ليس خافيا العاقة املمتازة للروس مع رئيس 
الحكومة املكلف سعد الحريري واعانهم بوضوح متسكهم به 
لرئاسة الحكومة، وهو ما يجعل عون وباسيل يرتيثان كثريا يف 
االظهار عن ثقة مطلقة بالطرف الرويس خاصة وانه مل يأخذ 
ني السوريني اىل بلدهم  برأيهام بيشء يذكر لترسيع عودة الاج
رغم انه القوة االبرز عىل االرض السورية وقد يكون الاعب االهم 

يف هذا امللف.
اذا، بكثري مــن الحذر يعيد عون وباســيل النظر بعاقتهام 
بالخارج بعدما اهتــزت معظم عاقاتهام بفرقاء الداخل... فهل 
يجدان تجاوبا من قبل هذا الخارج ام يقابان باملزيد من التشدد 

والحصار والعقوبات؟!

عــــــون يتجنــــــب تفجير عالقتــــــه باالميركييــــــن وال يُعــــــّول كثيراً علــــــى الروس
الت  يُحاول تحســــــين عالقتــــــه بالقــــــوى االقليمية والدوليــــــة دون تقديــــــم تنا

كامل ذبيان

االعامل  يتجاوب رئيس حكومة ترصيف  لن 
حســان دياب، مع طلب رئيــس الجمهورية 
ميشال عون، دعوة مجلس الوزراء اىل االنعقاد، 
للبحــث يف التعديل الذي طرأ عىل املرســوم 
للبنان  البحرية  الحدود  الذي اعاد تحديد   6433
العدو االرسائييل يف فلسطني املحتلة، يف  مع 
النقطة 29، مبا يعيد للبنان 2290كلم2،  وليس 
وفق خط هوف الذي يعطي مساحة 500كلم2 
من املنطقة االقتصادية الخالصة املتنازع عليها 
مع الكيان الصهيوين، وال من النقطة 23 التي 

تكرب املساحة البحرية ايضاً.
الدستورية  الذي مر مبراحله  املرسوم،  فهذا 
بتوقيع وزير االشــغال والنقل ميشــال نجار، 
ووزيرة الدفاع زينة عكــر، واحيل اىل االمانة 

العامة ملجلس الوزراء، ليوقع عليه رئيس الحكومة، لكن احيل 
اىل رئاسة الجمهورية التي ردته اىل رئاسة الحكومة، وطلبت 
ارســاله للحكومة، ليجري التصويت عليــه، والحصول عىل 
اجــامع حوله، لكن دياب مل يقبل ما طلبــه الرئيس عون، الن 
، وال يحق لها  الحكومة يف حالة ترصيــف اعامل بالحد االد
البحث يف مثل هذا املوضوع االسرتاتيجي، حيث سبق للرئيس 
دياب ان رفض مرات عدة، دعوة رئيس الجمهورية بان يجتمع 
مجلس الوزراء، ويفّعل عمله يف ظل اوضاع مالية واقتصادية 
واجتامعية  متدهورة، وبلوغ حد الجوع والفقر نســبة عالية، 
شــملت اكرث من نصف الشــعب اللبناين، حيث ال يرغب دياب 
مبا يقرتحه عليه رئيــس الجمهورية، واعلن اكرث من مرة، انه 
سينســحب من ترصيف االعامل ثم االعتكاف، ويربر ذلك، بان 
اجتامع الحكومة سيؤخر تشــكيل الحكومة، وهو يستعجل 

والدتها، كام تقول اوساطه.
فرئيــس الحكومة املســتقيل، الذي يحمل كــرة النار، منذ 
ان كلف تشــكيل الحكومة وترؤســها، وهو غامر بذلك، وفق 
اوساطه، وجرى تخوينه من طائفته السنية اوالً، التي اقامت 

عليه »حجراً« سياسياً وشعبياً، واعتربته انه »مرتد سياسياً«، 
ويرتأس حكومــة، تحت هيمنة »حزب اللــه«، فوضع بعزلة 
داخلية وخارجية، وهو لــن يذهب بالدعوة اىل انعقاد مجلس 
الوزراء، النه ال يريد ان »يستفز« طائفته التي وقفت معه بعد 
اســتدعائه من قبل القا فادي صوان لاســتامع اليه يف 
قضية تفجري مرفأ بــريوت، فحظي  بتضامن لن يضيعه، يك 

تجتمع الحكومة، الي موضوع.
وتســلح الرئيس دياب بالدستور، وطلب من مجلس النواب، 
ان يصدر فتوى او تفسرياً دستورياً، يسمح له بدعوة الحكومة 
لانعقاد، فــرد عليه الرئيس نبيه بري، بانــه »يتكلم تريك«، 
وصدرت مواقف منها من يعطيه حقا دستوريا بدعوة الحكومة 
لاجتامع، ومنهم من خالف ذلك، وحصل ســجال دســتوري، 
داخل الحكومة وخارجها، حيث يخ رئيس حكومة ترصيف 
االعامل، ان تجتمع الحكومة، ويطرح رئيس الجمهورية عىل 
جدول االعامل، بنــوداً من خارجه، كاقالة حاكم مرصف لبنان 
رياض ســامة، وفق ما ترسب اخرياً وتقول اوســاطه، ليس 
النه ضد هذا املوضوع الذي كان السّباق يف االصطدام بسامة 
وانتقــاد نهجه، بل النه لن يحول مجلــس الوزراء اىل منصة 

لانتقام، اضافة اىل ان لحاكم املرصف، عاقات 
صداقة مع قوى سياســية، امنــت له الغطاء، 
عندما سبق وطرحت عملية تبديله، وهو خارج 

هذه الحسابات.
لذلك فــان دياب، وقد رمــى الكرة يف ملعب 
رئاسة الجمهورية، حول تعديل مرسوم الحدود 
البحرية، فانه يتجنب ان يكون طرفاً يف معركة 
مل يحددها هو، ال ســيام بعد صــدور مواقف، 
حول املرسوم، الذي ال يرى الرئيس املكلف سعد 
ورة يف هذه املرحلة الصداره، ولو  الحريري، 
شكل هو الحكومة، فلن يوقع هذا املرسوم، الذي 
الحدود  فان  الســنيورة،  فؤاد  الرئيس  وبحسب 
اشبه »مبزارع شبعا  الجديدة، ستكون  البحرية 
جديدة«، حيث سيدور خاف حول هويتها، وان 
هناك من يروج لنظرية »عصفور باليد وال عرشة 
عالشجرة«، وان تبدأ عملية التنقيب، وتستكمل 

معها عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وال يبدو ان الحكومة ســتدعى لاجتامع، كام اقرتح رئيس 
الجمهورية، الن رئيسها لن يغادر الرساي، وهو عىل خاف مع 
طائفته، بعد ان استعاد رىض مرجعياتها، السياسية والروحية، 
ولن يخرج عن الخــط االحمر مبا يتعلــق بصاحيات رئيس 
الحكومة، ولن يكون حجر عرثة، يف تأخري تشكيل الحكومة، 
والذي يدور خــاف حولها، مع رفض الحريــري االعتذار عن 
التكليف وربطه باســتقالة رئيس الجمهورية، الذي يحاول ان 
يرد عىل الحريري، بتفعيل عمل الحكومة املستقيلة وتعوميها، 
وهذا ما يرفضه الرئيس دياب، فسعى الرئيس عون، ان يستعيض 
م تحت عنوان االجراءات  عنها باملجلس االعىل للدفاع، الذي يلت
ملواجهة وباء »كورونا«، وليس اعان حالة الطوارىء لكنه مل 

يتمكن من توسيع عمله خارج حدود صاحياته.
وترك رفــض الرئيس دياب، دعوة الحكومة املســتقيلة اىل 
االجتامع، اســتياء عند الرئيس عون، الذي لديه مســائل عدة، 
يجب ان تقر يف جلسة للحكومة، لكن ترصيف االعامل، هو ما 

يتمسك به دياب، يف وقت يدعو عون اىل تفعيل االعامل.

ائفته عنه« دياب لن يدعو الحكومة املســــــتقيلة لالجتما تحت ســــــقف »رضــــــى 

فهمي بح مع وفد االتحاد االوروبي 
املجتمعية  ة  الشر برنام  فــي 

استقبل وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي يف حكومة 
ترصيــف االعامل، وفدا من االتحاد االورويب برئاســة نائب 
رئيس بعثة اإلتحاد األورويب مارتني الســن ســكيلف، يف 
مكتبه، حيث تم مناقشــة برنامج الرشطة املجتمعية املنوي 
تنفيذه مع قوى االمن الداخيل والرشطة البلدية، وذلك بقيمة 

15 مليون يورو ملدة اربع سنوات.
وخال اللقاء، متنى فهمي »اعتامد الشــفافية يف تطبيق 
ورة العمل عىل  هذا املرشوع كسابقاته«، مشــددا عىل »

تدريب الكادر الوطني الستدامة املرشوع بعد انتهائه«.

الناس  ايا  ق ملعالجة  واضحة  لخطة   : الله  حزب 
زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ 
زيد ضاهر، مفتي صيدا وأقضيتها الشــيخ سليم سوسان يف 
دار الفتــوى يف مدينة صيدا وهنأه بشــهر رمضان املبارك. 
وضاع العامة التي تشهدها الباد  وتخلل اللقاء إستعراض ل

السيام الوضع اإلجتامعي واملعييش.
ونوه الجانبان بحســب بيان للحزب ب«الجهود التي تبذلها 
الجمعيات والشخصيات الخرية يف ملف التكافل اإلجتامعي«. 
واعتربا«أن هذا األمر عىل ايجابياته ال ميكن أن يســد حاجات 
الناس وعىل املســؤولني العمل اليجاد الحلول الرسيعة ضمن 
خطة واضحة ملعالجة قضايا الناس اإلجتامعية وإعادة الثقة 

للمواطن«.
وحيا البيــان » أهلنا الصامدين يف فلســطني واملقاومني 
املرابطني فيها يف شــهر التضحية والصرب والجهاد مؤكدين 
» تثبيت الوحدة الوطنية الفلســطينية يف وجه الغطرســة 

الصهيونية املستمرة«.

ه ور  ورو ي ا ا ت د من ا و

صدر عن املكتب اإلعامي للرئيس املكلف ســعد الحريري 
البيان اآليت: »جــرى أمس اتصال هاتفي بني الرئيس الرويس 
فادميري بوتني والرئيس ســعد الحريري، من مقر الضيافة 
التابع لوزارة الخارجية الروســية ويف حضور املسؤولني يف 
الوزارة واملبعوث الخاص للرئيس الحريري اىل روســيا جورج 
شعبان، عرب تقنية الرتجمة الفورية استمر خمسني دقيقة، 

تناول مجمل األوضاع يف لبنان واملنطقة.
وتركــز اللقاء الذي وصفته مصادر الوفــد اللبناين باملمتاز 
عىل موضوع األزمة الحكومية يف لبنان، وتم التشديد خاله 
ورة تشكيل الحكومة الجديدة يف أرسع وقت ممكن.  عىل 
كام تطرق البحــث إىل آفاق التعاون بني لبنان وروســيا يف 
مجال مكافحة جائحة كورونا وإمكانية تزويد روسيا للبنان 
بكميات من اللقاح الازم. وتم التفاهم عىل مواصلة البحث بني 
الجانبني الرويس واللبناين لاستفادة من الدعم الرويس للبنان 
يف مختلف املجاالت وتسهيل األرضية أمام الرشكات الروسية 
لاستثامر يف لبنان والرشكات اللبنانية لاستثامر يف روسيا.
وكان الكرملني قد أعلن يف بيان له انه جرى اتصال هاتفي 
بــني الرئيس فادميري بوتني ورئيس الحكومة املكلف ســعد 

الحريري الذي يقوم بزيارة عمل اىل موسكو.
وأفاد بيــان الكرملني »ان الحريري أطلع الرئيس بوتني عىل 
تطورات الوضع الداخيل يف لبنان، كام عىل اإلجراءات املبدئية 
من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وتخطي األزمة االقتصادية. 
وتم التأكيد من قبل الجانب الرويس عىل موقف روسيا املبديئ 
يف دعم سيادة لبنان واستقاله ووحدة أراضيه. كذلك تناول 
البحث املســائل االقليمية امللحة واســتعداد الجانبني للعمل 
ني  ة الظروف املامئة لعــودة الاج املشــرتك من أجل تهي

السوريني املوجودين يف لبنان.
أضاف البيان »ان الجانبني تطرقا اىل عدد من قضايا التعاون 
ورة تعزيز العاقات االقتصادية  املشرتك مشــددين عىل 
ات  والتجارية بــني البلديــن، وتفعيل االتصاالت بــني الهي
املختصة يف مجال مكافحة عــدوى فريوس كورونا مبا يف 

ذلك تزويد لبنان بلقاحات روسية«.

{ لقاءات {
وبعد الظهر، أجــرى الرئيس املكلــف محادثات مع رئيس 

الوزراء الرويس ميخائيل ميشوستني يف مقر رئاسة الوزراء 
الروسية، تناولت آخر التطورات يف لبنان واملنطقة والعاقات 

الثنائية بني البلدين.
بدايــة، أكد رئيس الوزراء الــرويس »متانة العاقات التي 
تربط بني لبنان وروســيا، والتي أســهم فيها الرئيس الراحل 
رفيق الحريري«، وقال: »إننا نؤكد أننا عىل اســتعدادنا للقيام 
مبا يلزم لتطوير هذه العاقات يف مختلف املجاالت يف املرحلة 

املقبلة، مبا يخدم مصلحة شعبينا«.
وشــكر الحريري رئيس الوزراء الرويس عىل استضافته 
ته بشــهر رمضــان، وقال: »لبنــان اليوم يعيش يف  وتهن
ضائقة اقتصادية واجتامعيــة وصحية صعبة جدا، زادها 
وطأة تفيش فريوس كورونا، ونحن نأمل منكم مســاعدة 
لبنــان يف تأمــني اللقاح الــرويس الذي أثبــت فعاليته، 
للبنانيــني واملقيمني، خاصة وأنه لدينا كــام تعلمون نحو 
«، مضيفا »صعوبة الوضع اآلن  مليون ونصف املليون الج
هي يف تشــكيل حكومة من األخصائيــني ل نقوم بكل 
اإلصاحات املطلوبة. ولكن حني نشــكل الحكومة ونجري 
اإلصاحــات الازمة، نريدكم أن تعلمــوا أننا نرغب برؤية 
كل الرشكات الروســية تأيت إىل لبنان ل تستثمر فيه يف 
املرافق املوجودة، ســواء الكهرباء أو املراف أو الطرقات أو 

التحتية«. بالبنى  يتعلق  ما  كل 

الحكومة بتأليف  بوتين تمحور حول االسرا  من  اتصاالً  تلقى 
حكومة  بتشكيل  الوضع  صعوبة   : ميشوستين  التقى  الحريري 
صالحات ونأمل املساعدة في تأمين اللقا  من اخصائيين تقوم با

وست ا م مي ت رير م ال

ا ونهرا ا م هيل                ت عون م
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الدستور اللبناني...  اله من تمر؟؟
فؤاد ابو زيد

دولة،  أي  تبتــيل  عندمــا 
بســلطة من ثاث رئاســات 
مثل لبنان، رئاسة الجمهورية 
ورئاســة مجلــس النــواب 
الــوزراء،  مجلس  ورئاســة 
الرئاســات  هــذه  وتكــون 
متناحــرة ومتحاربة، يتحول 
عندهــا الدســتور اىل الــه 
يف  كان  اذا  تعبــده  متر،  من 
يف  كان  اذا  وتأكله  مصلحتها 
مصلحة غريها، أليس هذا هو 

وضع الســلطة يف لبنان، وهي التي حّولت الدستور اىل اله من 
متر تستخدمه ملصالحها وليس ملصلحة الشعب، فأصبح لبنان يف 

مهب الريح، والشعب بني االكرث فقرا وعوزا بني شعوب العامل.
يقول األنجيل  »البيت الذي ينقسم عىل نفسه يخرب«، هذه 
السلطة انقسمت عىل نفســها فخرب لبنان، مع أن الدستور 
رغم الشــوائب التي ظهرت يف املامرســة فتــح نافذة للحل 
ميكن العبور منها، اذا حســنت النيات، لحًل معضلة الحكومة 
املســتقيلة من الحكم ومن خدمة الشــعب، ويف هذه الحالة 
اذكر للمرة الثانية بن البند الثالث من املادة 69 من الدستور 
التي تن عىل ما يأيت »عند اســتقالة الحكومة أو اعتبارها 
مســتقيلة، يصبح مجلس النــواب حكــام يف دورة انعقاد 

استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة وتنال الثقة«.
صحيــح أن الدســتور مل يحدد مهــام املجلــس النيايب، 
وهذا من ضمن الشــوائب يف دســتور الطائف، ولكن ميكن 
للرئاســات الثاث أن تستخدم الدســتور لحل مشكلة معينة 
مثل مشــكلة توقيع مجلس الوزراء عىل تعديل املرسوم رقم 
6433 لحفظ حق لبنان يف ترســيم حــدوده البحرية، بعدما 
رفض رئيــس الجمهورية توقيعه، ورفــض رئيس الحكومة 
عقد جلسة ملجلس الوزراء، ما يهدد حق لبنان مبساحة كبرية 
ســوف تبتلعها »ارسائيل«، واذا كان دافيد هيل وعد السلطة 
بتعيني خــرباء للنظر يف مطلب لبنان اعادة ترســيم الحدود 
 البحرية، فليس هناك ما مينع أن يتبنــوا املوقف االرسائييل.

****
من جهة ثانية، هناك كارثة جديدة متوقعة يف حال صدقت 
أالخبار التي تفيد بأن البنك املركزي، عىل الرغم مام سببه الدعم 
املتفلّــت غري املنظم وغري العــادل وال يؤمن مصلحة الفقراء، 
بدأ باســتعامل ما تبقى من أمــوال يف االحتياطي االلزامي 
بة التي  للمصارف، ومن دون شــك ستكون هذه الخطوة ال
ســوف تقصم ظهر الفقراء املعدمني وظهــر من ميلك مبالغ 
متواضعة يف املصارف، وبذلك تذوب نهائيا الطبقة املتوسطة 

التي كانت متيز الوضع االجتامعي يف لبنان.

تحت املبضع

عون أكد استمرار مفاوضات الترسيم
ميركي كوسي واستكمال الدور ا

يا ا م هيل و ت يا م

أكد رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون خال استقباله يف 
قرص بعبدا، وكيل وزارة الخارجية األمريكية لشؤون الرشق االوسط 
ديفيد هيل، برفقة ســفرية الواليات املتحدة دورو شــيا والوفد 
املرافق الذي ضم املساعدين دانييل نيومن وبنجمن أمبوري،«أهمية 
االستمرار يف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بني لبنان وإرسائيل 
واستكامل الدور األمرييك من موقع الوسيط النزيه والعادل«، مشريا 
اىل أنه »يحق للبنان أن يطور موقفه وفقا ملصلحته ومبا يتناسب مع 

صول الدستورية«. القانون الدويل ووفقا ل
وطالب الرئيس عون باعتامد خرباء دوليني لرتسيم الخط وااللتزام 
بعدم القيــام باعامل نفطية أو غازية وعدم البدء بأي أعامل تنقيب 
يف حقل كاريش ويف املياه املحاذية«، مؤكدا انه لن يفرط »بالسيادة 
ورة ان يكون ترسيم  والحقوق واملصالح اللبنانية«، مشددا عىل »

الحدود موضع توافق بني اللبنانيني«.
بعد اللقاء، قال هيل يف بيان: »نؤكد أن سوء االدارة يف لبنان أدى 
اىل الحال املرتدي الذي وصلت إليه االوضاع، مشــريا اىل أنه »حان 
الوقت لتشــكيل حكومة توقف اإلنهيار وأمريكا مستعدة للمساعدة 
ولكنها تريد ملس اإلصاحات«. واعلن انه باده »مستعدة لتســهيل 
املفاوضات عىل الحدود البحرية التي ستكون لها منافع اقتصادية 

ملعالجة األزمة«.

{ يف الرساي {

بعدها، انتقل هيل والوفد املرافق اىل الرساي، حيث التقى رئيس 
حكومة ترصيف األعامل حسان دياب، وبحث معه يف الوضع 

االقتصادي واالجتامعي يف لبنان، وذلك بحسب بيان للرئاسة.
وعىل األثر، نقل هيــل قلق اإلدارة األمريكية إزاء عدم تشــكيل 
حكومة جديدة، يف وقت أكد الرئيس دياب »حاجة الباد إىل تشكيل 

حكومة ملعالجة مختلف األزمات، والرشوع بورشة إصاحات«.

{ يف بكريك {
ثم انتقل وكيل الخارجية األمريكية برفقة شيا، اىل بكريك، 
حيث التقى البطريرك املاروين الكاردينال مار بشــارة بطرس 

الراعي، وغادر الرصح من دون اإلدالء بأي ترصيح.
والتقــى رئيس حــزب الكتائب اللبنانية ســامي الجميل، 
وكيل الخارجية االمريكية بحضور شــيا، وتم البحث يف آخر 

التطورات بلبنان واملنطقة.

بقــــاء علــــى التوقيــــف  أرســــالن : ا
التعســــفي للرائد فيــــا أمر مرفو

غرد رئيس الحزب الدميوقراطي اللبناين طال أرسان عرب 
»تويرت« : »منذ تعيني القا بيطار محققا عدليا يف قضية 
انفجار مرفأ بريوت آليت عىل نفي عدم التحدث عن القضية 
والتوقيف التعسفي للضباط افساحا يف املجال أمامه لاطاع 

عىل التحقيقات وتفاصيل امللف، انطاقا من ثقتنا بنزاهته«.
وتابع »اليوم أخىل ســبيل الضابطني املوقوفني النداف وفواز 
وغريهام وأبقى عىل توقيف الضابط داوود فياض بحجة انتظاره 

ملعرفة املزيد حول صاحية االمن العام وفق ما مني إلينا«.
وختم أرســان: »إن اإلبقاء عىل التوقيف التعسفي للرائد 
فياض الــذي لنا ملء الثقــة برباءته وبقيامــه بدوره عىل 
أكمل وجه ضمن الصاحيات املناطة به أمر مرفوض شــكا 

ومضمونا، ونحن عىل يقني برباءته«.

هل أنقذ عون حّق لبنان واملرسوم 33 بالطلب من هيل استقدام خبراء دوليين ؟
دياب موافق على التعديل... وتريّثه في عقد جلسة إستثنائية سببه الخشية من تعويمها 

دوليل بشعاين

مل يتوّصــل لبنــان بعــد 
املرســوم  تعديل  إقــرار  اىل 
6433 بعــد أن أصبحت الكرة 
يف ملعــب رئيــس حكومة 
حّســان  األعامل  ترصيــف 
بطبيعة  وافــق  الــذي  دياب 
الحال عــىل التوقيع، لكّنه مل 
يُبد أي حامســة لعقد جلسة 
إســتثنائية ملجلــس الوزراء 
يخ  كونه  مجتمعاً  إلقراره 
من تعويم حكومته املستقيلة 
وهو ال يريد ذلك. ولهذا بقيت 
التوقيع عىل  مســألة كيفية 
األخرية  األيام  خال  املرسوم 
موضــع بحــث وتفــاوض 
ليتّم  املعنيني  قبل  من  ونقا 
إرسال املرسوم بعد إقراره اىل 
األمم املتحدة قبــل بدء العدو 
اإلرسائيــيل أعــامل التنقيب 
حزيران  أوائل  يف  والشــفط 

املقبل. فهل سُيشــكّل هــذا األمر عقدة جديدة تُــربز الخافات 
الداخلية وتُضعف موقف لبنان يف الخارج؟

مصادر سياســية مطّلعة أكّدت أّن رئيس الجمهورية العامد 
ميشــال عون قد أنقذ املوقف من جوانب عّدة، وحفظ حّق لبنان 
»دولياً« يف الســيادة والحقوق واملصالح اللبنانية. فموقف عون 
األخري الذي أُعلن يف بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بعد لقائه 
السفري هيل أوضح »أهمية اســتمرار مفاوضات ترسيم الحدود 
البحرية واســتكامل الدور األمرييك من موقع الوســيط النزيه 
والعادل«. وقد طالب عون باستقدام خرباء دوليني ملساعدة لبنان 
عىل ترسيم الخط الحدودي الفاصل بني لبنان والعدواإلرسائييل، 
األمر الذي من شــأنه حســم األمر وإنهاء النزاع حول الخطوط 
املقرتحة من هــذا الجانب أو ذلك، وتدعيم موقف لبنان بشــكل 

قانوين دويل.
وإذ أشــار عون اىل أنّه »يحّق للبنان أن يُطــّور موقفه وفقاً 
ملصلحته ومبا يتناسب مع القانون الدويل واألصول الدستورية«، 
بعد أن أبدى هيل اســتعداده لتســهيل املفاوضات عىل الحدود 
البحرية بني لبنان والعدو اإلرسائييل عىل األسس التي »بدأناها«، 
كام قال، مع إمكانية اســتقدام خرباء دوليني للمساعدة، اشرتط 
عــون التزام العدو بعدم القيام بأعــامل نفطّية أو غازيّة، وعدم 
البدء بأي أعامل تنقيب يف حقــل »كاريش« ويف املياه املُحاذية 
مؤكّداً عىل أنّه لن يُفرّط بالسيادة والحقوق واملصالح اللبنانية.. 
وهذا يعني بأنّه من حّق لبنان العمل عىل ترسيم حدوده مبساعدة 
دولية، وملرّة نهائية دون التقّيد مبســألة التوقيت والترّسع يف 
تعديل املرســوم مــن دون الضامن الفعيل لحــّق لبنان وتحديد 
منطقته اإلقتصادية الخالصة دولّياً. وقالت املصادر بأّن تشــديد 
عون عىل أن يكون ترســيم الحدود موضع توافق بني اللبنانيني، 
هو أمر بالغ األهمية كون املوقــف الوطني املوّحد يقّوي موقف 

لبنان وال يُضعفه أمام األمم املتحدة واملجتمع الدويل.
وبهــذا يكون الرئيس عون، قد أنقذ لبنــان وموقفه »املرتنّح« 
من تعديل املرســوم 6433، وضمن حّقه يف املنطقة اإلقتصادية 
الخالصة التابعة لــه، رشط أالّ يأيت خرباء دوليون من املنحازين 
اىل العدو اإلرسائييل، عىل غرار املوفد األمرييك السفري فريديرك 
هوف الذي قّسم املثلث البحري، وجعله منطقة نزاع رغم معرفته 
أنّه من حّق لبنان بالكامل. علامً بأّن الخط الذي رســمه ويُعرف 
بـ »خط هوف« يقســم هذا املثلث بني النقطــة 1 و23 مقرتحاً 
إعطاء نســبة 55  اىل لبنان و45  اىل العدو اإلرسائييل.. وقد 
رفضه لبنان، كــام أّن »اتفاق اإلطار« األخــري للمفاوضات غري 
املبارشة عىل ترسيم الحدود البحرية مع العدو ألغى وجوده إذ مل 
يذكره، فيام وافق العدو اإلرسائييل عىل املفاوضات غري املبارشة 
بهدف الحصول عىل هذه النســبة يف مثلث النزاع، وقد فوجىء 
مبطالبة لبنان بتوســيع منطقة النزاع اىل مساحة إضافية تبلغ 
1430 كلم2. فهل ينجــح لبنان هذه املــرّة بالحصول عىل أكرب 
مساحة ممكنة من منطقة النزاع التي باتت تُشكّل 2290 كلم2، 
من خال اســتقدام خرباء دوليني لرتسيم الخط الحدودي، أم أنّه 

قد يعود اىل اعتامد ما توّصل اليه الخرباء املحليني إســتناداً اىل 
التقرير الربيطاين الذي قامت به مؤسسة »هيدروغرافيك سنرت« 

وتتحّفظ عىل نرشه؟!
وتقــول املصادر بأّن خطوة عون هذه قــد علّقت البّت بأمر 
قراره قبل أن  تعديل املرســوم 6433 الذي كان البعض يُطالب ب
يبدأ العدو اإلرسائييل بأعامل الحفر والشفط يف أوائل حزيران 
املقبل. وأشارت، يف الوقت نفسه، اىل أّن اعرتاض الرئيس دياب 
عىل عقد جلسة إستثنائية ملجلس الوزراء إلقرار تعديل املرسوم 
ة الترشيع واالستشارات«، يستند  املذكور، بحسب توصية »هي
بالدرجــة األوىل اىل أنّه منذ اســتقالة حكومته وحتى اليوم 
جرى التوقيع عىل 220 مرسوماً مبوافقة إستثنائية من دون 
العــودة اىل مجلس الوزراء مجتمعاً، فلــامذا نُعّقد األمر بهذا 
املرســوم؟ غري أّن الرئيس عون، عندما أعاد مرشوع املرسوم 
اىل األمانــة العاّمة ملجلس الــوزراء اتخذ موقفاً دســتوريّاً 
ّ عىل  وقانونّياً، بحسب رأيها، ســيام وأّن املرسوم املعّدل ين
عبارة »بعد موافقة مجلس الوزراء«... ولهذا ال مُيكن أن يحصل 
ذا أرّص دياب عىل عدم عقد  عىل موافقة إستثنائية. من هنا، ف
ّ وحذف هذه  جلسة لحكومته املســتقيلة، فعليه تغيري الن
العبارة عىل األقّل لُيصار بعد ذلــك اىل املوافقة عىل التعديل. 
ة الترشيع واإلستشــارات هي التي اتخذت هذا  علامً بأّن هي
القرار فيام يتعلّق بتعديل املرســوم، وليس الرئيس عون، وذلك 
بهدف أن يتّم إرسال مرســوم بهذه األهمية اىل األمم املتحدة 

يكون خالياً من أي شوائب قانونية ودستورية.
وعن خشية الرئيس دياب من الدعوة اىل عقد جلسة إستثنائية 
ملجلس الوزراء ألنّها قد تكون انطاقة لتعويم حكومته املستقيلة، 
وهذا ما ال يريده، تقول املصادر بأّن ال عاقة لهذه الجلسة بتعويم 
الحكومة. فقد سبق لحكومات مستقيلة عّدة أن اجتمعت لتمرير 
قرارات أقّل أهمية من تعديل مرســوم يتعلّق بحفظ حّق سيادي 
للبنان. ومن بني هذه الحكومات عىل مدى تاريخ لبنان الحديث، 
حكومة الرئيس نجيب ميقايت املستقيلة والتي كان دياب نفسه 

وزيراً للرتبية فيها.
ّة احتامالت عّدة للتعديل جرت  من هنا، لفتت املصادر اىل أّن 
دراســتها، إن عرب موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً، أو عن طريق 
املوافقة اإلستثنائية من قبل رئيي الجمهورية والحكومة، عىل 
أن يتّم حــذف عبارة »بعد موافقة مجلس الوزراء«من مرســوم 
التعديــل، ومن ثّم يُصار الحقاً اىل التســوية يف مجلس الوزراء 
الجديد. ولضامن حصول هذه التســوية، عــىل الرئيس املكلّف 
تشكيل الحكومة أن يضمن للمسؤولني الحاليني أنّه سيقوم بهذه 
التسوية بعد تأليف حكومته. فضاً عن أنّه باإلمكان أيضاً اعتامد 
»املراسيم الجّوالة«، أو اللجوء اىل مجلس النّواب لتحويل مرشوع 

املرسوم اىل قانون صادر عن املجلس النيايب.
فاقرتاحات تعديل املرسوم كثرية، واقرتاح عون باعتامد خرباء 
دوليني لرتسيم الخط الحدودي قد علّق مسألة تعديل املرسوم يف 
الوقت الحايل، عىل ما أوضحت املصادر، اىل أن يُصار اىل تحديد 

البحرية  الحدودية  اإلحداثيات 
الجميع  بأّن  من جديد. وقالت 
وإن  لبنــان  مع حفــظ حّق 
تطفو  التي  اإلختافات  كانت 
بآلية  تتعلّــق  الســطح  عىل 
بعدم  وليس  املرســوم  تعديل 
نفسه.  التعديل  عىل  املوافقة 
آخر  موقفا  هنــاك  بأّن  علامً 
يخ من أن يجعل متّســك 
لبنان بالخط 29 الذي كان أحد 
الربيطاين  التقرير  »خيارات« 
اللبنانية،  البحريــة  للحدود 
لبنان كالحّد األق  واعتمده 
املنطقة  لــه يف  يحــّق  ماّم 
ال  اللبنانيــة،  اإلقتصاديــة 
ســيام يف حال مل يتمكّن من 
الحصــول عىل مســاحة الـ 
1430 كلم2 املضافة بكاملها، 
أن تبدأ عمليــة التخوين، بأّن 
لبنان قد تخــىّل عن جزء من 
حقوقه البحرية لصالح العدو 
أنّها قد  اإلرسائييل. والحقيقة 
ال تكــون حّقه الفعيل بل هي 
أحد اإلقرتاحات عن حّقه املفــرتض يف املنطقة املذكورة. ولهذا 
ّن طلب عون باستقدام خرباء دوليني يدخل ضمن موقفه الثابت  ف

بعدم التفريط بحقوق ومصالح لبنان.
ّة آراء داخلية متناقضة حول »حسنات«  يف الوقت نفســه، 
تعديل املرسوم 6433 فيام يتعلّق بحفظ لبنان لحّقه يف املساحة 
املوّسعة بحسب اإلحداثيات الجديدة التي رسمها الجيش اللبناين 
مستنداً اىل أحد مقرتحات التقرير الربيطاين. فثّمة من يؤكّد من 
الخرباء والباحثني يف قضايا املياه والبحار بأّن تعديل املرســوم 
، ومن  املذكور يُصّحح أخطاء ارتكبها بعض املسؤولني يف املا
شــأنه إعادة العدو اإلرسائييل اىل طاولة املفاوضات كونه يريد 
إنهاء هذا النزاع قبل لبنان ألنّه أصبح يف مرحلة »شــفط الغاز«، 
فيــام مل يبدأ لبنان بأعامل الحفر والتنقيب بعد يف البلوك 9 الذي 
يُامس مثلث النزاع. اىل جانب حفظ حّق لبنان كاماً فيام يُسّمى 
»حقل قانا«، والتفاوض عىل نســبة من حقوق لبنان يف حقل 
»كاريش« الذي يدخل يف الجزء األكرب منه يف املســاحة الجديدة 
املُضافة واملفرتضة للنزاع. فضاً عن أّن توســيع منطقة النزاع 
لتشــمل حقل »كاريش« والبلوك 72 من العدو اإلرسائييل يجعل 
رشكة »إنرجني« اليونانية التي يُفــرتض أن تبدأ أعاملها يف أول 
حزيران املقبل، ترتاجع، وليس فقط »توتال« الفرنسية التي أّجلت 
البدء بأعامل الحفر يف البلوك 9، وذلك الّن املنطقة باتت منطقة 
نــزاع وهي تخ عىل أمنها يف حال دخولها يف الوســط قبل 
التوّصل اىل حّل نهايئ للمفاوضات غــري املبارشة التي انطلقت 
بني لبنــان والعدو اإلرسائييل برعاية واســتضافة األمم املتحدة 
وبوســاطة امريكية يف 14 ترشين األول وُعلّقت يف 11 ترشين 

الثاين املاضيني.
ّة رأي آخر يرى بأّن تأكيــد لبنان عىل أّن حّقه  يف حــني أّن 
هو الخط 29 وليــس 23 والتفاوض عليه مــن دون العودة اىل 
رأي خــرباء دوليني حياديني وغري منحازيــن اىل العدو، عىل ما 
أضافت املصادر، سُيبقي موقف لبنان آحادي الجانب وغري مدّعم 
بالتقارير والخرائــط والوثائق الدولية، ولهذا قد ال تأخذ به األمم 
املتحدة، سيام وأّن العدو اإلرسائييل تحّدث عن أنّه سيقوم بخطوة 
مامثلة، أي أنّه ســيقّدم رمبا مذكّرة اىل األمــم املتحدة يتحّدث 
فيها عاّم يعتقد أنّه يدخل ضمن ما يُســّميه منطقته اإلقتصادية 
الخالصة. كام أّن تعديل املرســوم من قبــل الجانب اللبناين من 
غري املؤكّد أنّه سُيعيد العدو اىل طاولة املفاوضات، خصوصاً وأّن 
مســاعد وزير الخارجية األمريكية للشــؤون السياسية السفري 
ديفيد هيل قد أملح خال محادثاته مع املسؤولني اللبنانيني اىل أنّه 
ناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، ولكن من  سيسعى الست
األفضل أن تبدأ من حيث توّقفت، أي من النزاع عىل املثلث البحري 
الذي تبلغ مساحته 850 كلم2، وليس عىل املساحة املُضافة إليه. 
وهذا األمر، يف حال حصوله، يجعل العدو اإلرسائييل يُتابع عمله 
يف شــفط الغاز يف حقل »كاريش« كونه يبعد عن هذه املساحة 

املتنازع عليها.

ير املوقع«..هيل ينقل لعون تقدير بالد لشجاعته وجرأته !ّ ترحيب اميركي »باملرسوم 
جعجع لهيل : لهذا السبب ركزوا جهودكم على االنتخابات املبكرة ال على الحكومة !
»ثــقــة« ــال  ب ولـــو  بالتشكيل  مطلقة  حــريــة  ــد  اريـ  : االمــيــركــي  يف  لل الــحــريــري 

ور ج هيل ي

جويل بو يونس

ثاثة ملفات حملها معه وكيل وزارة الخارجية االمريكية 
الســفري دايفيد هيل اىل طاولة املحادثات االمريكية اللبنانية 
يف زيارته الوداعية للبنان والتي واصلها امس بعقد لقاء مع 
رئيس الجمهورية ميشال عون شكل محطة انظار االوساط 
السياسية واالعامية وال سيام انه ا بعد يوم عىل خطوة 
رئيس الجمهورية بعدم توقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية 
وتوجيه كتاب إىل  األمانة العامــة ملجلس الوزراء مؤكدا انه 
يحتــاج إىل قرار يتخذه مجلس الــوزراء  مجتمعاً وفقاً لرأي 
ة الترشيع واالستشارات، حتى يف ظل حكومة ترصيف  هي
 األعامل نظراً إىل أهميته والنتائج املرتتبة عليه، خصوصاً أن 
قرار املرســوم يف مجلس  الوزراء املوقعني ربطوا توقيعهم ب

الوزراء.
بعيدا عام اذيع يف البيانات املكتوبة ســواء من جانب هيل او 
رئاسة الجمهورية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الديار« ان الضيف 
ّن ورحــب بخطوة رئيس الجمهوريــة عدم توقيع  االمرييك 
املرسوم ناقا احرتام وتقدير باده لجرأة وشجاعة الرئيس عون 
يف هذه النقطة تحديدا، علام ان اجتامعا تنسيقيا عقد ليا فور 
وصول هيل اىل بريوت بقي بعيدا عن االعام بني مستشار رئيس 
الجمهورية سليم جريصايت والنائبني الياس بو صعب وأالن عون 

مع هيل.
وفيام رفض املعنيون الخوض بتفاصيل اللقاء، كشــفت بعض 
املعطيات انه ا بطلب امرييك، وناقش ملفني اساســيني هام 
الرتسيم والحكومة، وقد ملس خاله املجتمعون قلقا امريكيا من 
التأخري يف التشكيل وحامسة لارساع يف هذا املوضوع للرشوع 

باالصاحات.
يف كواليس اجتامعه مع عون، مل يتطرق هيل بحسب املصادر 
املوثوقة ملوضوع حــزب الله وايران، )ولو انه تطرق له يف العلن 
عــرب البيان الذي قرأه(، امنــا جدد التأكيــد ان الواليات املتحدة 
»املرتاحة«  لقرار االســتمرار بالتفاوض التقني غري املبارش بني 
لبنان وارسائيل ســتجري االتصاالت الازمة يف هذا االتجاه من 

دون تحديد اي موعد الستكامل عملية التفاوض.
من الرتسيم انتقل هيل للحديث عن امللف الحكومي، هنا اشارت 

جدد  هيــل  ان  اىل  املصــادر 
يف  عون  الرئيس  مسمع  عىل 
بعبدا ما قالــه يف عني التينة 
امام الرئيــس بري ومفاده ان 
الواليات املتحدة تهتم بربنامج 
الحكومــة اكرث من الحكومة 
نفســها بغــض النظــر عن 
وجوب  عىل  مشددا  االسامء، 
ان تعتمــد برنامجــا واضحا 
االصاحات  تحقيــق  باتجاه 
تتمكن  يك  الفساد  ومكافحة 
من الحصول عىل دعم صندوق 
النقد الدويل واملجتمع الدويل.

كشــفت  االطار  هذا  ويف 
بان  للديــار  بارزة  اوســاط 
الحريري  سعد  املكلف  الرئيس 
الســفري هيل خال  أســمع 
لقائه به االربعاء بان ما يريده 
هو »حرية مطلقة« يف عملية 

تشــكيل الحكومة حتى ولو مل تأخذ )حكومته( الثقة، عىل حد 
تعبريه وان االساس بالنسبة له ان تكون حكومة اختصاصيني ال 

ثلث معطا فيه الحد.
اما يف معراب، فقد جدد هيل ما قاله سواء ببعبدا او عني التينة 
او بيت الوســط، اال ان االهم هو يف ما قاله رئيس حزب القوات 
ســمري جعجع لضيفه االمرييك اذ كشفت مصادر مطلعة عىل 
جو اللقاء ان جعجع اكد امام هيل انه غري معني مبلف التشــكيل 
وتوجه له بالقول: »ال يجب ان يضّيع املجتمع الدويل وقته  عىل 
موضــوع الحكومة يف لبنان النها امــام خيارين حتميني: فاما 
انها لن تتشكل واما ستتشــكل لكنها ستكون عاجزة عىل انجاز 
ء وبالتايل يجب ان يركز املجتمع الدويل جهوده عىل دعم  اي 
اعادة انتاج السلطة بلبنان عرب دعم اجراء انتخابات نيابية مبكرة 
اذ ال امكانية للخروج من االزمة اال عن طريق اعادة انتاج السلطة 

بحسب جعجع«.
كام تشــري املصادر اىل ان رئيس حزب القوات متنى عىل هيل 

دعم باده ملطلب القوات بلجنة تقــ حقائق دولية بانفجار 
مرفأ بريوت.

املواقف نفسها رددها املســؤول االمرييك يف كل من بنشعي 
حيــث القتى رئيس تيار املردة ســليامن فرنجية والصيفي حيث 
اجتمع برئيس حزب الكتائب سامي الجميل اال ان اللقاء الذي حمل 
بابعاده اكرث من رسالة فتمثل بحلول هيل ضيفا اىل مائدة  حاكم 
مرصف لبنان رياض ســامة وقد علم ان االجتامع كان ايجابيا 
وجدد التأكيد عىل اســتمرار الدعم االمرييك لســامة اقله يف 

املرحلة الراهنة.
اما يف بكريك فقد اكتفت مصادرها باالشارة عرب »الديار« اىل 
ان هيل استمع بانتباه شــديد لطروحات البطريرك الراعي بشأن 

الحياد واملؤمتر الدويل الخراج الباد من االزمة اللبنانية.
يف الســاعات املقبلة يودع هيل بــريوت رافعا تقريره لادارة 
االمريكية فهل سيكون ما ســمعه وكتبه كافيا لافراج عن ارس 
الحكومة محليا وخارجيا عىل وقع »ورقة ترســيم تفاوضية« 

يزال رئيس الجمهورية ميسك بزمامها بقوة؟
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فادي عيد

األمريكية  اإلتصاالت  عادت 
بعد  الواجهة  إىل  والروســية 
الجبهتني،  هاتــني  عىل  فتور 
ال ســيام وأنهــام توصا إىل 
خاصــة تق بــأن بعض 
السياسيني يف لبنان ال يريدون 
تأليف حكومة، وال إجراء عملية 
إصاحية شــاملة كام نصت 
املبادرة الفرنسية، وعليه، فاجأ 
وزارة  وكيل  األمــرييك  املوفد 
للرشق  األمــرييك  الخارجية 
األوسط دايفيد هيل، املسؤولني 
اللبنانيــني عندمــا غاص يف 
األمور الداخلية أكان عىل خط 
الحكومة وسواها من  تشكيل 

امللفات املطروحة عىل بســاط البحث، بينام كان عنوان الزيارة 
محصوراً برتسيم الحدود بني لبنان وإرسائيل.

ولكن، ينقل عن بعض الذين تابعوا جوالته يف بريوت باألمس، 
أنه كان متشّدداً وصارما حيال مسألة تشكيل الحكومة، وأفصح 
للرئيس نبيه بــري بأنه يواكب ويتابع كل ما يرتبط بالشــأن 
اللبناين بصلة، ال سيام موضوع تشكيل الحكومة وسواها من 
القضايا املحلية،كام أنه يؤيــد املبادرة التي أطلقها بري لتأليف 
الحكومة، باعتبارها ليست بعيدة عن مبادرة الرئيس الفرني 

إميانويل ماكرون. 
ويف هذا اإلطــار، علم أن هذه املواضيع التي أثارها هيل، إمنا 
جاءت بطلب مبــارش من وزير الخارجيــة األمرييك أنطوين 
بلينكن، الذي تواصل مع وزيــر الخارجية الفرني جان إيف 
لودريان وناقشــا امللف اللبناين، وأيضاً بالتنســيق مع اإلتحاد 
األورويب، يف ضوء النظرة املشــرتكة لكيفيــة إطاق الئحة 
العقوبات بحق املسؤولني اللبنانيني املعرقلني لتشكيل الحكومة، 
بعد أيام قليلة، وبالتايل، هذا ما أبلغه املوفد األمرييك إىل الرئيس 

بري.
وكشفت املعلومات، أن هيل أكد دعم واشنطن مبادرة البطريرك 
بشارة الراعي، وقال له حرفياً خال زيارته بكريك، أن واشنطن 
ن  تدعم كل خطوة تقــوم بها البطريركية إلنقاذ لبنان، كذلك ف
املوفد األمرييك شّدد عىل إبداء قلق واشنطن واملجتمع الدويل 
من خطورة الوضع اإلقتصــادي واإلجتامعي يف لبنان، والذي 
بات يهدد بانفجار كبري، كام شّدد عىل أن ال واشنطن وال باريس 
وال الدول املانحة ستدعم لبنان إذا مل تسجل خطوات إصاحية 

قريبة جدا بعد تشكيل الحكومة.
وبالتايل، وخافا ملا قيل بأن زيارته هي تحت عنوان ترسيم 

الحدود بني لبنان والعدو االرسائيــيل، تبني ملن التقوه أنه جاء 
ليحّذر املسؤولني اللبنانيني من مغبة ما ستقدم عليه واشنطن 
واملجتمع الــدويل من تدابري وإجراءات هي األق بحق لبنان، 
خصوصاً وأن الشارع بات يعرف ماذا يريد، وأن الواليات املتحدة 
تتلقف كل ما يصدر عنه من مطالب، غامزاً بطريقة أو بأخرى 
إىل أن باده إىل جانب هؤالء الذين يطالبون باإلصاح وبلقمة 
عيشهم وتدعمهم ألن مطالبهم محقة وسياسيوهم فشلوا يف 
ن الرسالة األمريكية وفق  إدارة شــؤون بلدهم. وبناء عليه، ف

املتابعني وصلت إىل من يعنيهم األمر.
وذكرت املعلومــات، أنه يف موازاة التحــرّك األمرييك يأيت 
التحرّك الرويس ليصّب يف اإلطار نفسه، حيث أن زيارة الحريري 
ة، باعتبار أنه سبق لـ »الديار« أن  إىل موسكو ليســت باملفاج
أشارت إىل أن التحضريات كانت تجري للقاء الحريري بالرئيس 
الرويس فادميري بوتني ملا يكتسب هذا اإلجتامع معه من أهمية 
ة صداقة تجمع الرجلني، وتشري املعلومات إىل  خصوصاً وأن 

أن الزيارة تحمل عنوانني:
- أوالً البحث بامللف اللبناين، حيث تابعته موســكو عن كثب 
وهي يف جو كل التفاصيل الحاصلة يف الداخل من خال نائب 
وزير الخارجيــة الرويس ميخائيل بوغدانــوف، وبالتايل، أن 
الحريري سيطلب من بوتني وفق ما ينقل من أحد كبار مساعديه 
دعم موسكو للبنان باعتبارها متلك صداقات مع العبني إقليميني 

مؤثرين بامللف اللبناين وخصوصاً حيال تأليف الحكومة. 
- ثانياً: يتمّثل مبطالبة مــن الرئيس املكلّف أن يعطي بوتني 
توجيهاته من أجل زيادة عدد اللقاحات الروسية ملكافحة جائحة 
كورونا، إضافة إىل مســاعدات اقتصادية عاجلة تدعم األرس 
املحتاجة يف لبنان يف ظل املعانــاة التي ترزح تحتها رشيحة 

كبرية من اللبنانيني. 

ميركي والروسي  هذا ما يجري لبنانياً على الخطين ا
هيام عيد

يعتــرب مصــدر نيايب يف 
أن  القــوي«،  »لبنــان  تكتل 
أقــرص الطرقــات إىل حــّل 
الحكومة  تأليــف  معضلــة 
سعد  الرئيس  برئاسة  العتيدة 
املمتدة  املسافة  هي  الحريري، 
بني بيت الوسط وقرص بعبدا، 
التي  الجــوالت  بأن  ماحظاً 
يعتزم الرئيــس املكلّف القيام 
بها يف األيام املقبلة، قد تأيت 
الخارجي  الدعــم  من  باملزيد 
لن  ولكنها  التأليــف،  لعملية 
تتطّرق إىل العقبات األساسية 
املحلية، خصوصاً وأن املسألة 

تتصل فقــط باعتامد املعايري الدســتورية يف هذه العملية، 
وبالتايل، التوافق مع رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون 
عىل صيغــة وطبيعة التمثيل يف الحكومــة. ويؤكد املصدر 
النيايب نفســه، أن ما من جهة قادرة عىل إنقاذ لبنان إالّ إرادة 
أهله واتفاقهم عىل مواجهة خافاتهــم عىل أنواعها، وذلك 
بعيداً عن أية إعتبارات سياســية وطائفية، وحتى شخصية، 

وفق ما يسعى البعض إىل تصويره يف املرحلة األخرية.
ن هذا املصدر، يرى أن بناء الثقة أو العمل عىل  ومن هنا، ف
إعادة بنائها بني قرص بعبدا وبيت الوسط، يشكل جرس عبور 
للحلول الحكومية، وتاليــاً اإلصاحية، والتي يّتفق عليها كل 
املســؤولني من دون أية اســتثناءات، ذلك أن تأليف الحكومة 
من دون اإلتفاق عىل سلة عناوين إصاحية، لن يكون كافياً 
للخروج من املأزق املايل واإلقتصادي واإلجتامعي الحايل، ذلك 
أن غياب الثقة بني الطرفني، هو العائق، وبنسبة كبرية، لوالدة 
الحكومة ولبقاء التباعد كبرياً، وبالتايل، انعدام التفاهم عىل 
خارطة الطريق املطلوبة ملواجهة التحديات الجّمة يف الواقع 

الداخيل.
ويف ســياق متصل، يلفت املصدر النيايب نفســه، إىل أن 
الجــدال الجديد املتفّجر عىل خط فريقــي رئيس الجمهورية 
والرئيــس املكلّف، يعكس بدّقة مدى عمق اإلنقســامات بني 
الفريقني، وهي ال تقترص فقط عىل امللف الحكومي، بل تتعداه 

إىل عناوين أخرى ذات أبعاد مرتبطة باإلصاحات،وبشــكل 
ن إرادة التأليف كبوابة للخروج  خاص املالية منها، وبالتايل، ف
من اإلنسداد الحايل، قد سبق وشّدد عليها رئيس الجمهورية،ال 
سيام وأنه تعامل مبرونة وليونة مع كل اإلقرتاحات واملبادرات 
الحكوميــة األخرية، وصوالً إىل ما كان قــد بحثه مع رئيس 
الحزب التقدمي اإلشــرتايك وليد جنباط بالنسبة لصيغة الـ 

8+8+8 ، والتي ما زالت معلّقة إىل اليوم.
ويخلــ املصدر النيايب نفســه، إىل أن امللف الطار يف 
هــذه املرحلة، واملتمّثل برتســيم الحــدود اللبنانية البحرية 
الجنوبية مع »إرسائيل«، يتطلّب تجاوز كل معادالت التصعيد 
الكامي املتصل بأزمة تشكيل الحكومة، ألن لبنان كله وقواه 
السياســية مجتمعة وعىل مختلف مشاربها، أمام استحقاق 
بالغ الدّقة، ويرتتّب التعاطي معه اللجوء إىل خطوات وطنية 
دقيقة، كون اإلتجاه الذي سيسلكه هذا امللف هو الذي سريسم 
مصري املفاوضات غري املبارشة مع العدو االرسائييل، والتي ما 
زالت مســتمرة إىل اليوم برعاية الواليات املتحدة األمريكية، 
وقد جرى بحثها باألمس يف اللقاءات التي أجراها وكيل وزير 
الخارجية األمرييك لشــؤون الرشق األوسط دايفيد هيل يف 
بريوت، وستســتمّر حتى التوّصل إىل خاصات حاسمة يف 
هذا امللف، علامً أن القرار النهايئ فيه يبدأ من مجلس الوزراء، 
وتحديداً من حكومــة ترصيف األعامل التي ســتبّت تعديل 

املرسوم املتعلّق بالحدود البحرية الجنوبية.

إعادة بناء الثقة بين عون والحريري مفتا الحل الوحيد

روجيه شاهني 

قّمة الوقاحة يف هذا الزمن الــرديء أن ترى كل يوم عىل 
الشاشات مسؤولني فاسدين فاشلني وقحني يُنادون بالنظافة 
والعّفــة ويريدون مكافحة الفاســد، وهم ارباب الفاســد 
واسياده، ويطالبون باستقالية القضاء، يف حني يهاجمونه 
ويهاجمون وزيرة العدل ماري كلود نجم التي تعمل ليا ونهار 
البعاد القضاء عن التدخات السياســية والطائفية والحزبية 
وتعالــج امور الوزارة بهــدوء دون ضجة واعــام، وتعالج 
املشــاكل وامللفات ضمن ما يعطيها القانون من صاحيات، 
كام انها تتابع ملفات اللبنانيــني املوقوفني يف الخارج وهي  

ضخمة وخطرية  وبصمت.
ويقــول مصدر قضايئ رفيع عىل تواصل شــبه يومي مع 
نجم، ان اصعب ظرف مير به القضــاء والصعوبات التي متر 
بها السلطة القضائية هي من اخطر املراحل كام حال الوزيرة 
نجم، فهي ال تحســد عىل موقعها يف هذه الظروف، وقد اتت 
يف اصعب ظرف مير به لبنان، ووحدها تواجه كل املشــاكل 
وتســعى اىل تحييد القضاء والقضاة عن الرصعات الضيقة، 
ويتم التهجم عليها السباب غري قانونية واسباب اخرى ممن 

هم اسياد الفساد.
بوا الرقم القيايس يف  يضيف املصــدر القضايئ: هؤالء 

نهب وهدر املال العام نتيجة سياســاتهم الفاشلة، وال يزالون 
مستمرين بنهب املال العام واموال الشعب، وكأن 12 سنة من 
الهدر العام ال يكفي، بينام الناس تجوع ومترض  ومتوت عىل 
( همهم  ابواب املستشــفيات وما زال السياســيني) الوحو
الســيطرة عىل الباد والعباد، هذا اذا بقــي اي منهام، حتى 
اصبــح املواطن ي ويكفر بكل هذه الطبقة املســؤولة التي 
اوصلتنــا اىل جهنم،  واالنىك من ذلك ال من يســتجيب، وكل 

همهم تقسيم قالب الجبنة عىل بعضهم البعض.

ــة ؟  ــاويـ ــيـ ــافـ ــومــة املـ  نــجــم فـــي مـــواجـــهـــة املــنــ

االعــام  لجنــة  عقــدت 
برئاسة  جلســة  واالتصاالت 
حسن  الحاج  حســني  النائب 
يف  االعام  وزيــرة  وحضور 
االعامل  ترصيــف  حكومــة 
الدكتــورة منال عبــد الصمد 
نجد، مقــرر اللجنــة النائب 
من  وعــدد  املرعبي،  طــارق 
رئيس  ايضا  النواب، وحــ 
لاعام  الوطنــي  املجلــس 
املريئ واملســموع عبد الهادي 
، املديــر العام لوزارة  محفو
فلحــة،  حســان  االعــام 
مستشارة وزيرة االعام نورما 
الشــان  ابو زيد، والخبري يف 

االعامي عيل يوسف.
اثر الجلســة، قال الحاج حســن: »عقــدت لجنة االعام 
واالتصاالت جلســتها االسبوعية وعىل جدول اعاملها اقرتاح 
قانــون تنظيم املواقــع االلكرتونية االعاميــة املهنية. يف 
حيثيات املوضــوع، املعروف ان هناك اقرتاح قانون شــاما 
لاعام بدأت مناقشــته منذ قرابة 10 اعوام وامتد اىل اكرث 
من لجنة اعــام الكرث من دورة نيابية ومــع اكرث من وزير 
لاعام. وهــذا القانون موضوع امام لجنــة االدارة والعدل 
منذ 3 اعــوام تقريبا، عىل رغــم كل مطالبتنا بان ينتهوا من 
درسه ألنه ســيحال عىل اللجان املشــرتكة ومنها اىل لجنة 
فرعية لتدرســه وتقره يف اللجان املشــرتكة، ثم يحال عىل 
ات:  ة العامة«، مضيفا  »يف وســائل االعام هناك 4 ف الهي
الجرائد وهي منظمة مبوجب قانون املطبوعات، التلفزيونات 
واالذاعات هي منظمة مبوجب قانون املريئ واملسموع، وكذلك 
املواقع االلكرتونية وهي ليســت منظمة مبوجب اي قانون. 
اقرتاح القانون املوجود امام لجنة االدارة والعدل، والذي انتهى 
النقــا فيه يف لجنة االعام واالتصاالت يف الدورة النيابية 
الســابقة، نتمنى ان تنتهي لجنة االدارة والعدل من درســه 
ات االربع من وســائل  يف ارسع وقت. هذا القانون ينظم الف
االعام: الجرائد واملطبوعات الورقية، والتلفزيونات واالذاعات 

واملواقع االلكرتونية ».
وتابع »توافقنا يف الدورة النيابية السابقة عىل ان تسجل 

هــذه املواقع مبوجب علم وخرب امام املجلس الوطني لاعام 
املريئ واملســموع الذي يتابعها، لكن من دون ارض قانونية. 
كنا وما زلنا نتمنى ان يصدر قانون شامل لاعام، لكن امام 
البطء يف مناقشــته، فأنا كرئيس للجنــة االعام واعضاء 
اللجنة ناقشــنا مليا هذا املوضوع، يف انتظار صدور قانون 
ات االربع لوسائل االعام. تقدمت  شامل لاعام يشــمل الف
باقرتاح قانون مع نهايــة 2020 لتنظيم املواقع االلكرتونية 
االعامية، وتريثت طويا لوضعه عــىل جدول اعامل لجنة 
االعام واالتصاالت بعدما احاله الرئيس نبيه بري عىل اللجنة 
وبدأ نقاشه، هناك رأيان: االول يقول ان ننتظر قانون االعام 
الشــامل الجديد، اخر يقول انه يف انتظار هذا القانون، ادراج 
الفصل الذي يعنــي باملواقع االلكرتونيــة يف اقرتاح قانون 
نقدمه ل نصدر قانونــا ينظم املواقع االلكرتونية ويعطيه 

الصفة القانونية واين مسؤوليتها وامام أي جهة؟«.
وقال: »هناك توافــق ان تأخذ هذه املواقع العلم والخرب من 
املجلس الوطني لاعام ومسؤوليتها امام محكمة املطبوعات 
وحقوقها بالنســبة اىل الضامن االجتامعي وانتســابها اىل 
نقابة املحررين، يعنــي النقابة تعمل عىل تنســيبها. وهذا 
اجتهاد مشكور عليه املجلس الوطني لاعام. لكن نحن علينا 
ان نعطيها الصفة القانونية لتصبح قانونية بالكامل. أرجأنا 
، وقررنا تأجيل املوضوع لشــهرين لعل وع  هذا النقــا
لجنة االدارة العدل تنهي نقا القانون النه ايضا سيحال عىل 

اللجان املشرتكة«.

يم املواقع االلكترونية »لجنة االعالم« ناقشت اقترا قانون تن
ــار ـ ــ ــتـ ــانـ بـ لـــشـــهـــريـــن  أرجـــــــأنـــــــا   : ــن  ــ ــس ــ ح الـــــحـــــا 
ــجــان ــل ل واحـــالـــتـــه  ــه  ــت ــش ــاق ــن م االدارة  لــجــنــة  ــاء  ــهـ ــتـ انـ

ة سن ي اجت ال ا  ال

اســتقبل البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي، بعد ظهر امس، يف الرصح البطريريك ببكريك، وزيرة 
االعام يف حكومة ترصيف االعــامل منال عبد الصمد نجد، 

وقدم إليها ميدالية البطريركية املارونية.
ة غبطته  بعــد اللقاء، قالت عبد الصمــد: »إن زياريت لتهن
باألعياد. ويف الوقت نفســه، للحصول عــىل طاقة إيجابية 
سواء أكان من خال العظات أم الرسائل التي يوجهها غبطته 
ملصلحــة الوطن وللدعــاء من أجل التعاطي مــع كل االمور 
يجابية وأن تكون لغة الحوار هي الطاغية دامئا، ألن الوضع  ب

يف البلد مل يعد يحتمل«.
وأشارت إىل أن »البلد ينزف، وكذلك الشعب«، وقالت: »ميكن 
أن نصل إىل يوم ال نجد فيه ال شعبا وال أي مكون من مكونات 
الوطن الذي نطمح إليه«.وأملت يف »أن يكون هناك اتفاق عىل 
الحوار، وأن تكون الحلول رسيعة وتصب يف مصلحة الوطن«، 
وقالت: »بعد ذلك، نســتطيع أن نتحدث عن أي موضوع آخر، 

وآمل أن تتحقق كل األمنيات«.
وردا عىل ســؤال عــام إذا كان هناك بصيــ أمل لوالدة 
الحكومــة، قالت: »ليت املوضوع بني أيدينا، كنا أنجزناه اليوم 
قبل الغد. هذا مطلب أسايس، لكنه ليس الوحيد، فهناك رشوط 
مطلوبة وقرارات أخرى غري موضوع تشــكيل الحكومة يك 

نتمكن من حل مشــاكلنا«، مضيفة »املطلوب هو التوافق بني 
كل األفرقاء يك نســتطيع أن نضع خطوطا عريضة للملفات 
االساسية التي يتم بحثها، إضافة إىل أن يتنازل كل من موقعه 
قدر املســتطاع للتوصل إىل حلول مشرتكة قبل أن ينهار البلد 

ونفقد األمل«.
وسلم الراعي عبد الصمد ميدالية البطريركية املارونية.

املارونية البطريركية  ميدالية  لها  قــّدم  الــراعــي 
ل عبد الصمد : البلد ينزف وكذل الشعب واملطلوب التنا

ور الراع د ت عبد الص

عقدت لجنــة االدارة والعدل 
النائب  برئاسة  جلسة  النيابية 
جورج عــدوان وحضور املقرر 
املوســوي،  ابراهيم  النائــب 
غازي  الجرس،  سمري  والنواب: 
زعيرت، عدنان طرابلي، جورج 
، ابراهيــم عازار، بال  عقي
عبدالله، حسن عز الدين، وفادي 
عامة. وح ايضا القاضيان 

ماريز العم ومرياي داود.
اثر الجلسة، قال عدوان: »يف 
بداية الجلسة، ناقشنا املرسوم 
الحدود  برتسيم  املتعلق   6433

اسايس  موضوع  وهو  وتعديله، 
ووطني مهــم. فقررنا، يف بداية 

الجلسة التي ســتعقدها لجنة االدارة والعدل، الثلثاء املقبل ان 
نخص بدايتها لدرس افضل الطرق القانونية والدستورية، اذا 
مل يقرر رئيس الحكومة ان يعقد جلسة ملجلس الوزراء او اتخذ 
اي قرار او تدبري آخر. اليوم، اقررنا اقرتاح قانون يتعلق بالتشدد 
يف العقوبة حيال اي اعتداء عــىل االطباء او عىل العاملني يف 
الحقل الطبي«، مضيفا »يف املرحلــة االخرية، حصلت تعديات 
كثرية عىل االطباء ومعاونيهم والعاملني يف املجال الطبي. نحن 
اليوم يف حاجة اىل حامية الجسم الطبي والعاملني معه. ومن 
هنا احيي اعضاء الجسم الطبي الذين بذلوا تضحيات جمة ومن 
وري ان نوفر لهم هــذه الحامية. من هذا املنطلق، أقر هذا  ال

ة العامة، ونأمل اقراره«. االقرتاح الذي سيحال عىل الهي
وعن قانون االعام، قال: »هــذا القانون عندما أعيد تقدميه 
اىل اللجنة ألنه وقع مــرات عدة، ثم اعيد وقدم اكرث من قانون. 

عندها، ارتأت لجنة االدارة والعدل تأليف لجنة فرعية لتجمع كل 
هذه القوانني بسبب عددها. شكلت لجنة فرعية وترأستها، ثم 
عقدت سلسلة اجتامعات مع املجتمع املدين وغريه، وعندما أنجز 
القانون ترافق ورفعه من الفرعيــة اىل لجنة االدارة مع تأليف 
حكومة الرئيس حسان دياب. قبل اســبوع من رفعه، طلبت 
وزيرة االعام يف حكومة ترصيف االعامل منال عبد الصمد ان 
ت ومعها فريق عمل، وبعد  تلتقينا البداء ماحظاتها عليه. ح
جلســات عدة، متنت علينا اعطاءها مهلة لصوغ االقرتاحات 
املتعلقة بــوزارة االعام. واخذت املهلــة وصاغت االقرتاحات 
واعادتها الينــا يف عز جائحة كورونــا. وانكبت اللجنة عىل 
درسه، وآخر جلســتني عقدتا االسبوع املا ولدينا جلسات 
االسبوع املقبل لننتهي من درسه ومناقشته، ألنه اثناء كورونا 
كنا نتواصل واصبح لدينا كل املعطيات وسنعقد جلسات عديدة 

وسرتون اننا درسناه برسعة«.

وتعديله الحدود  لترسيم   33 املرسوم  ناقشت  االدارة«  »لجنة 

ارة ة ا عدوان ي اجت ل

أعلن الحزب التقدمي االشــرتايك يف بيان، أن رئيس كتلة 
»اللقاء الدميقراطي« النائــب تيمور جنباط، تقدم »باقرتاح 
قانون نوعي باســم اللقــاء الدميقراطي والحــزب التقدمي 
االشرتايك، يهدف اىل املزيد من التضامن والتكافل االجتامعي، 
واىل مجتمع أكرث عدالة ومســاواة بني الناس، واىل حســن 
توزيع الرثوة الوطنية«، مضيفــا »يهدف االقرتاح اىل وضع 
يبة جديدة عــىل أصحاب الرثوات وأصحــاب العقارات 
غري املســتثمرة وأصحاب املؤسسات التي مل تنخرط بالعملية 
االقتصادية الداخليــة، باالضافة اىل أماك وأوقاف الطوائف 

يبة«. كافة التي ال تخضع حتى االن ألي نوع من ال
وتابع: »يأيت االقرتاح يف وقت تشتد فيه الحاجة أكرث اىل 
هكذا قوانني تنظم توزيع الــرثوة الوطنية بني املواطنني يف 
زمن االنهيار االقتصادي الكامل، ويف زمن أصبحنا نبحث فيه 
عن مصادر دعم عرب قروض وغري قــروض للعائات األكرث 
فقرا، وبخاصة ان موازنة الدولة ما زالت تقع تحت عجز كبري 

يبي هي التي تطفو عىل السطح، لذلك  ومظاهر التهرب ال
يبة يف حال تم تحقيقهــا لتعدل يف العجز  تأيت هــذه ال
املوجود يف ميزانية الدولة بني الواردات والصادرات وبشأنها 
ان توظف يف الخدمات االجتامعية للدولة، والتي من املتوقع 
ر والخلل بســبب االنهيار االقتصادي  ان تكــون عرضة لل

والنقدي للدولة اللبنانية«.
وأشــار إىل أن »هذا االقرتاح أ ليتــوج العنوان الرئيي 
الذي يرفعه الحزب التقدمي االشرتايك والذي يستند فيه اىل 
ورة تأمني العدالة االجتامعية  فكر املعلم كامل جنباط لــ
املختلفــة، وليتحمل أصحاب  الطبقات  التكامل بــني  ضمن 
الرثوات الكبرية بخاصة املتوارثة، بأكرب قدر ممكن يف عملية 
نهضة املجتمع واملشاركة يف تحمل أعباء املهام االجتامعية، 
وخصوصا ان الحزب ال يزال يرص عــىل أن يبقى دور الدولة 
راعيا وأساســيا وناظام يف كل ما يتعلق بالشــأن االنساين 

والرتبوي والصحي«.

ــمــاعــيــة ــة االجــت ــدال ــع ــل ــاً ل ــونـ ــانـ ــال اقـــتـــر قـ ــب ــن ــور ج ــم ــي ت
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االمــــــــــــــــــل بـــــالـــــعـــــمـــــل 
فهد الباشا

 معلقة عىل »ســؤال يف الوجــود والعدم«، 
مقايل، امس يف » الديار »، رأت الدكتورة فاتن املر 
ان املقال انطوى عىل »كثري من التشــاؤم«، وان 
»من يقرأه يشــعر انه مل يبق له سوى الرحيل او 

االنتحار«.
ان يساعد  املثقف  »أليســت مهمة  أضاقت تسأل: 
الناس عىل االســتمرار؟« وتابعت، يف رقيها، تقول: 
» اعذرين عىل تطفيل، نحــن نحتاج اىل بارقة امل، 
واحزنني ما قرأته لك. وختمت بأن »سعاده كان، يف 

أحلك الظروف، يدعم نفسية القوميني«.
اكتفي بهذا القدر مام كتبته الدكتورة فاتن، الرفيقة 

املحرتمة.
وبايجاز فيــه رفق ورحمة أقول: من املفاهيم التي 
تعززت بفعــل النهضة فينا أن اليأس رجس من غاية 
أعدائنا بنــا، وان اجتنابه واجب علينا وفرض كفرض 
عني. ولكــن، ويف الوقت عينــه، علمتنا النهضة ان 

االمل يتعزز بالعمل ال بعلم الفقه والاهوت.
واملعنويــات، اذا تهدلت بظــروف معينة، فهي ال 
ترتمم بالكلــامت، بل بفعل تســتعيد معه الكلامت 
ب من  معانيها. واالمل غري القائم عىل معطى هو 

الوهم يا فاتن.
وما بدا لك يف »سؤال يف الوجود والعدم« تشاؤما 
هو الواقع الذي تعرفني، تعاينني وتعانني، كام يعرف 

جميعنا ويعاين ويعاين.
وأعتقد انك لو اعدت قراءة الفقرة االخرية من املقال 
لتذكرت الزعيــم قائا: »ال يخيــف أصحاب الحركة 
الصهيونيــة التهويل من بعيــد والجعجعة، بل الذي 
يخيفهم هو املوت. ولو وجد يف ســورية رجل فدايئ 
يضحي بنفسه يف ســبيل وطن ويقتل بلفور لكانت 

تغريت القضية السورية«...
عزيزيت الدكتورة فاتن، وما كنت يف ما ختمت به 
مقايل: »هل من ثغرة يف الجدار تعرب منها رصاصة 
تحمل بصي ضوء...«. ما كنت يف خامتتي اال مذكرا 
من يعنيهــم االمر، منا، بأن الواقــع اليوم يف لبنان 
يدعوكم اىل شــبيه مع دعا اليه ســعاده بخصوص 

بلفور...
الدكتورة فاتــن، أحييك عاتبــة، واحييك غاضبة 
غضبا مباركا عىل ما رأيته تشاؤما، واسلمي عزيزة، 

مجاهدة معاندة.

نطن يُقّللون من فر تبنيها!كلامت يف زمن الغربة صمت أميركي حيال دعوة الراعي للحياد... وباحثون في وا
قزي والحجار لـ »الديار«: هذا رأينا بمواقف بكركي... مواقفها  تهدف ضمان مصلحة لبنان

يارا حرب

البطريرك  دعوة  شــكّلت 
بطرس  بشارة  مار  املاروين، 
األزمة«  »تدويل  إىل  الراعي، 
مادة  لبنان،  يعيشــها  التي 
يف  كان  ســيايس  جــدل 
مل  حني  يف  داخلياً،  غالبيته 
يحظ خارجياً سوى باهتامم 
محدود أو بعدم اهتامم كيل.

الدوائر  بعض  وتتســاءل 
املتابعة للشأن اللبناين يف واشــنطن، عاّم يعنيه »التدويل« 
اآلن، رغم أن البعض يرى أن دعوة البطريرك قد ال تكون تتحرك 
من خارج ســياق إقليمي، ويحاول مواكبتــه عىل أمل لفت 

األنظار إىل ما يجري يف لبنان. 
لكن املعطيات تشــري إىل أن الحراك املتوقع لن يكون خارج 
دائرة التفــاوض والضغوط الجارية فصولهــا بني الواليات 

املتحدة وإيران ونتائجها.
ويف وزارة الدفاع األمريكية تم تعيني مارا كارمن مسؤولة 
عن ملف لبنان، وهي من مؤيدي تقديم الدعم للجيش اللبناين. 
كام تم تعيني دينا سرتول مسؤولة عن الرشق األوسط. ويرى 
باحثون متخّصصون يف الشــأن اللبناين بواشنطن، أنه من 
املبكر توقع صدور تعليقات رســمية من إدارة بايدن، وقد ال 
يصدر أي تعليق عنها بسبب هامشية امللف اللبناين، فضاً عن 

»عدم واقعية الدعوة إىل التدويل«.
يجــب أن تتعامــل إدارة بايدن مع لبنان بشــكل منفصل، 
وتجنب رؤيته مجرد قطعة يف رقعة الشطرنج االسرتاتيجية 
سف يف الوقت الحايل، لبنان بالكاد موجود  اإلقليمية. لكن ل
عىل شاشــة الرادار األوسع يف واشنطن، وهذه مشكلة لكل 

من أمريكا ولبنان!
اللبناين  الباحثني يف الشــأن  وينوه طوين بــدران، كبري 
بـ«مؤسســة الدفاع عــن الدميقراطيات« املحســوبة عىل 
الجمهوريــني، إن مطلب التدويل غري واقعــي، خصوصاً أن 
أمني عام »حزب الله« حسن نرص الله حذر من تداعياته ليس 
عىل الحزب وحده بل عىل الطبقة السياســية اللبنانية كلها. 
ويضيــف: »هذا ما تبدى مع تراجــع كل القوى عن دعم هذه 
الدعوة وحتى البطريرك نفســه بعدما زاره مدير عام األمن 

العام عبــاس إبراهيم، علامً بأن الدعوة بحد ذاتها ال معنى لها 
وتجاوزها الزمن«. ويتابع بدران: »طرح توســيع دور قوات 
األمم املتحدة نحو الحدود الســورية غــري واقعي، وال إرادة 
دولية لتنفيذه، فيــام الحديث عن دور فرني يثري الحذر يف 

ظل استعداد الرئيس ماكرون للرشاكة مع )حزب الله(«.
ويف حديث حرصي لـ«الديار« أكّد الوزير الســابق سجعان 
قزي تأييده لدعوة البطريرك الراعي ورصح بالقول: »اعتقد أن 
كل الطروحات التي قام بها البطريك قد حصلت عىل استجابة 
كبرية من الشعب او الً وهذه  االســتجابة الشعبية اساسية 
وصحيح أن تأييد الشــعب ال يعني االستغناء عن تأييد القوى 
السياســية ولكنه اسايس ملعرفة مدى صحة او خطأ الطرح. 
والبطريــرك ليس لديه اي مصلحة ســوى املصلحة الوطنية 
من أجل لبنان لبناء هذا الوطن اما القوى السياســية فلديها 
مصالــح اخرى مختلفة متاماً. وهنــاك نقا كبري يف البلد 
اليوم حول طروحات البطريرك واالعام يغطي الطرح فام من 
جريدة او مجلة او برنامج اال والبطريرك يف طليعة الصفحات 

و النقاشات والتحاليل لكل مواقفه«.
اما بالنســبه للتأييد العريب والــدويل فاجاب قزي منوهاً: 
اللبنانية  »املجتمع العريب والدويل مؤيدان للتدويل وللقضية 
مثل القوات الدوليــة و مؤمتر باريــس وcedre واملؤمترات 
االخرى، ولبنان حالة مدولة أساًســا، ولكن بني التدويل وعقد 
املؤمتر هناك مسافة يجب عىل البطريرك أن يجتازها من خال 
دول صديقة تتبنى هــذه الطروحات لعقد مؤمتر ، ومرشوع 
البطريرك ليس مرشوًعا مرشــًحا أن يطبق بني ليلة وضحاها 

بل يحتاج لعمل اشهر ورمبا سنة وسنوات!«
وأوضح قزي ل »الديار«: »البطريرك صفري طرح اخراج سوريا 
من لبنان عام 2000 ولكنهم خرجوا يف ال 2005 والجبهة اللبنانية 

الفلسطينيني  اخراج  طرحت 
ال  يف  فخرجــوا  ال75  يف 
املصريية  فالطروحات   ..  82
ليتم  للوقت  الكبرية تحتــاج 
تنفيذها ولكن هذه املرة يجب 
ان تاخــذ االجراءات وقت اقل 
يحتمل  يعد  مل  الوضــع  الن 
التأجيــل!« واضاف: »كام أن 
أنه  فرنســيس  البابا  اعان 
سيزور لبنان يعترب أمراً مهامً 
جداً فلو مل يكن البابا يشــعر 
ويعرف ان هنــاك امكانية لحل القضيــة اللبنانية ملا اعلن عن 
ه، ونحن ننتظر التطورات وكل مرشوع يتم متابعته بدقة  مجي
وجهد حتى النهاية ينجح وبالتايل املرشوع الذي ال يتم متابعته ال 

ينجح حتى لو كان سهاً«.
وختم قــزي حديثه قائاً:«انا متفائل جــداً لناحية مواقف 
البطريــرك اجد ان هذه الطروحات هي الحــل الوحيد فالحياد 
واملؤمتر الدويل هام الحل الوحيد إلعادة بناء لبنان، فكل الحلول 
الداخلية  قد فشلت ومناذج الحوارات من ال 2006 باءت بالفشل 
ات الحوار الداخلية مل تتوصل الي نتيجة وبالتايل فان  وكل هي

طروحات البطريرك هي الحل الوحيد اليوم«.
يف ســياق متصل، وباتصــال مع النائــب الدكتور محمد 
الحجار، اكد بدوره لـ »الديار« تأييده لطروحات البطريرك مار 
بشــارة بطرس الراعي وقال: » البطريــرك يتعامل دائًم بنوايا 
طيبة تكون ترجمتها عــرب افعال ومبادرات الخراج الباد من 
الظــروف الصعبة، وان دعوته اليوم لتحييــد لبنان واملؤمتر 
الدويل هي الحل الوحيد الننا وصلنا ايل حيط مسدود يف كل 
املبادرات والوضع مأساوي جداً. وقد قام مببادرة باتجاه رئيس 
الجمهورية وحول موضوع الثلــث املعطل لكنه مل يلق جوابًا 
ولحد اليوم ال استجابه من الرئيس. ونحن سبق ووافقنا عىل 
تحييد لبنان باعان بعبدا يف السابق واليوم نوافق طبعاً عىل 
طرح البطريرك ونوافق عىل الدعوة ملؤمتر دويل، فلبنان كانت 
تعقد مؤمتــرات دولية للوقوف اىل جانبه اما عربية دولية او 
دولية ملســاعدة لبنان. ونحن اليوم نرحب بهذا املؤمتر وباي 
ء خارجي و اي مســاعدة  مســاع دولية ولكن لنجاح أي 
خارجية يجب ان يكون عليها توافــق داخيل ال اعتبار البيان 

وكأنه اعان حرب!« 

ــقــانــونــيــة ــن ال ــي ــم ــي مـــــن الـــعـــام أقـــســـمـــوا ال 13 ضـــابـــطـــاً فـــي ا
لبنان ــدة  ــ واح ــائــفــة  و لــبــنــان  واحـــد  ـــن  و لــكــم   : ــراهــيــم  اب كلمة 

ال القس القانونية  

أقسم ثاثة عرش ضابطا من املديرية 
من العام قبــل ظهر أمس،  العامــة ل
اليمــني القانونية أمــام الرئيس األول 
ناف بريوت القا حبيب  ملحكمة إست
رزق اللــه، يف قرص العــدل - بريوت، 
بحضور املقــدم لويس روحانا وضباط 

من املديرية.
وألقــى رزق اللــه كلمة دعــا فيها 
بكل قوة وإخاص  »العمل  اىل  الضباط 
ألجــل املؤسســة التي ينتمــون إليها 
كونهم ميتلكون طاقات جديدة تتحصن 
والطموح«،  واملعنويات  واملعرفة  بالعلم 
وطلب إليهم أن يكونــوا »مثاال يحتذى 
ولرفاقهم  وللمجتمــع  للنــاس  وقدوة 

العسكريني«.
ثــم ألقى روحانا كلمــة املدير العام 
من العام اللواء عباس ابراهيم، وقال  ل

فيها: »إيها الضباط، ما اكتســبتموه من معرفة وثقافة يف الكلية 
الحربيــة، ومن انضباط وتحمل املســؤولية مدماك قوة يف بنيان 
ة العدل والعدالة يرتب عليكم املزيد  شخصيتكم. وقوفكم يف ح
من اإللتزام األخاقي واملعنوي تجاه وطنكم ومؤسستكم وشعبكم. 
كونوا عىل قدر املســؤولية، ثابروا عىل األعامل التي تكلفون اياها 
بصدق وإخاص وتفــان، وكونوا موضع ثقة رؤســائكم وقدوة 

صالحة ملرؤوســيكم ومثاال يحتذى به. ال تساوموا ابدا عىل الحق 

يك تكونوا عىل قدر آمال اللبنانيني الذين يتطلعون إليكم بكل فخر 

واعتزاز من أجل بناء دولة قوية، قادرة، عادلة. لكم وطن واحد هو 

لبنان، وطائفة واحدة هي لبنان. أنتم العني الساهرة التي ترعى هذا 

الوطن وأمنه وسامته«.

وختم: »ما قســمنا اليوم يف رصح العــدل إال دين علينا وعلينا 

الوفاء به«.

ة االبوة »لجنة الصحة« درست اقتراحين عن اجا
باء 500 مليار ليرة واعطاء املستشفيات واال

العامة والعمل والشؤون االجتامعية  عقدت لجنة الصحة 
جلســة، قبل ظهر امس يف مجلس النواب، برئاســة النائب 
عاصم عراجي وحضور النواب: عناية عز الدين، ماريو عون، 
قاسم هاشم، عدنان طرابلي، فادي سعد، محمد القرعاوي، 
، عيل املقداد،  بال عبد اللــه، فادي عامة، بيار بو عــا
الكسندر ماطوسيان، قيرص املعلوف. كام ح ممثلون عن 

وزاريت املال والعمل.
وبحثت اللجنة يف اقرتاح القانون الرامي اىل حامية القطاع 
االستشفايئ يف لبنان واقرتاح القانون الرامي اىل تعديل مواد 
يف قانون العمل واضافة مادة جديدة اليه ومرشوع القانون 

الوارد يف املرسوم رقم 2166 الرامي اىل منح اجازة ابوة.
بعد الجلســة، قال عراجي: »ناقشت اللجنة جدول االعامل 
الــذي تضمن قانونني، االول يتعلق باالبــوة اي اعطاء الرجل 
ثاثة ايام خال وضع زوجته ملولودها مع أجر مدفوع، وهذا 
يحتاج اىل بعض التعديات عليــه، وطالبنا من وزارة العمل 

بعض التعديات عليه«.
وتابــع »اقرتاح القانون الثاين، وهــو مقدم من بال عبد 
الله، ويتعلق باعطاء املستشــفيات الخاصة 500 مليار لرية 
ملســاعدتها يف هذه الظــروف وكذلك لاطبــاء واملمرضني 
واملمرضات. وكــام تعلمون القطاع الصحي يعاين ما يعانيه، 
يبة االكرب.  واملريض الذي يذهب اىل املستشــفى يدفع ال
وكام ســمعتم من نقيب املستشــفيات الذي تحدث عن رفع 
الكلفة مــن 3 اىل 4 اضعاف ومل نوافــق يف لجنة الصحة، 
الننا اجتمعنــا مع الجهات الضامنة مــن وزارة الصحة اىل 
الضامن الصحي وتعاونية املوظفني واملؤسســات العسكرية 
الطبية رفضوا رفع التعرفة، الن ليس هناك اموال لدى الدولة، 
ولكن من يدفع الفــرق الكبري هو املريــض عند دخوله اىل 

املستشفيات«.
وردا عىل ســؤال عن كيفية تأمني مبلــغ 500 مليار لرية 
للمستشــفيات، قال: »طلبنا من وزارة الصحة يف حال وافق 
مجلس النواب وضع تصورعن كيفيــة اعطاء هذا املبلغ، اي 
وضع بروتوكول معني من وزارة الصحة ملن ســوف تعطى، 
من مستشــفيات واطباء وممرضني وممرضــات. اذا، وزارة 
الصحة سوف تضع تصورا القرتاح القانون ثم تعود ملناقشته 

واقراره«.

»عودة التعلم املدم في 21 نيسان«
املجذوب: امتحانات الشهادة الثانوية

2 تمو واملتوسطة بـ12 تمو بـ

ف ر الص ال امل

اعلن وزيــر الرتبية يف حكومة ترصيــف االعامل طارق 
املجذوب، يف مؤمتر صحفي، عن »استكامل العام الدرايس«، 
مشــرياً اىل انه »تبدأ العــودة للتعلم املدمــج اعتباراً من 21 
قرار مرشوع قانون  نيسان«، متمنياً أن »يقوم مجلس النواب ب
معجل لتخصي مبلغ 500 مليار لرية من أجل دعم الشؤون 
الرتبوية، وذلك لدعم األستاذ وقدرته املادية واالقتصادية بعد 

أن بات وضعه اسوأ مام كان عليه«.
وشــدد املجذوب عىل انه »سهل ان نقول انه ميكننا اعطاء 
افادات وان ال امتحانات رســمية ولكن هذه كلها اشــاعات 
وهدفنا  بامتياز،  وانتخابية  سياســية  وظيفتها  شــعبوية 
األســايس عدم تضييع العــام الدرايس وعــدم الذهاب إىل 
العام بكل اإلمكانات املوجودة، وســنعمل  املجهول وحامية 
عىل حامية التامذة من خال تدابري وقائية مشددة وهدفنا 
عدم إضاعة العام الــدرايس والذهاب اىل املجهول بل حامية 

العام الدرايس«.
ولفت اىل انه »يف 21 نيسان عودة تاميذ شهادة الثانوية 
العامة ويف 5 ايار للشــهادات املتوسطة والروضات، ووقعنا 
قرارات التقلي النهايئ للمناهج بعد تعديل بســيط اقرتحه 
انه »تّم تأمني مســتلزمات التعقيم  املجلس الرتبوي«، مبيناً 
والوقاية للمدارس وســتكون هناك زيارات للتأكد من االلتزام 
بدفرت اإلرشــاد الصحي«، مشــدداً عــىل ان وقررنا اجراء 
االمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها 
يوم االثنني يف 26 متوز 2021 وســيتم تحديد املواد املطلوبة 
لكل فرع من الفروع العامــة واملواد االختيارية وهذا التدبري 
لن يقلل من شأن االمتحانات، واالمتحانات الرسمية للشهادة 
املتوسطة ستكون مدرسية وكل يف مدرسته وسيتم تحضري 
االمتحانات وتصحيحها من قبل دائرة االمتحانات الرســمية 

يف الوزارة واملراقبة بارشاف الوزارة وتبدأ يف 12 متوز«.

ت تمديد العام الدراسي اللجنة الطالبّية رف
حتى الصيف ودعت الى االعتصام االثنين

أشــارت اللجنة الطالبية يف لبنان ببيــان، بعد اجتامعها 
الطارىء الذي عقدته عىل أثــر مؤمتر وزير الرتبية والتعليم 
العايل يف حكومــة ترصيف األعامل طــارق املجذوب، أنها 
»اطلعت عىل مضمون خطة وزارة الرتبية الســتكامل العام 
الرسمية وعىل موقف مكونات  الدرايس وإجراء االمتحانات 

األرسة الرتبوية منها بدقة«.
وأعلنت »الرفــض الكيل لتمديد العام الدرايس الحايل حتى 
الصيف«، وإذ أكدت أن »وزارة الرتبية اعرتفت بفشــل التعلم 
عن بعد يف أكرث من مناســبة، خصوصا أنه غري متاح لقسم 
كبــري من الطاب املحرومني من الكهرباء أو اإلنرتنت أو الذي 
ال يسمح وضعهم االقتصادي بتأمني جهاز إلكرتوين ملتابعة 

التعلم عن بعد«.
وطالبت بـ«تأمني الـ« rapid test » بشكل مجاين وإلزامي 
لكل طالب قبل العودة إىل الصفــوف عىل أن يتم تكرار هذه 
العملية دوريا«، داعيا إىل »تأمني اللقاح للطاب الراغبني يف 

تلقيه لتوفري مناعة مجتمعية داخل املدارس«.
ودعا رئيس اللجنة عمر الحوت الطاب واألهايل واألساتذة 
إىل »االعتصام اإلثنني املقبل، األوىل ظهرا، أمام وزارة الرتبية 
الخطوات  الصوت عاليا وإعــان  العايل إليصــال  والتعليم 

التصعيدية«.

ــة ــف ــائ ــط ون ال ــــــ ــي  ــ ــر الـــــنـــــرونــعــيــم حـــســـن بـــحـــ ف ــ ــي ــ ــف ــي الــــتــــقــــى ســ ــ ــون ــ ــع ــ ــق ــ ب
عقد شــيخ عقــل طائفة 

نعيم  الشيخ  الدروز  املوحدين 

رس  أمني  مع  اجتامعا  حسن، 

للطائفة  املذهبــي  املجلــس 

املحامــي نــزار الرباضعــي 

ورئيس لجنة األوقاف املحامي 

حامدة حامدة وعضو املجلس 

عبد  سامي  الشــيخ  املذهبي 

وقف  لجنة  ورئيــس  الخالق 

أهايل بريوت عيل العود، حيث 

تــم البحث يف أمــور تتعلق 

باألوقاف وشؤون مشرتكة.

جورج  املطــران  إســتقبل 

بريوت  مرتوبوليت  بقعــوين 

للروم  وتوابعهــام  وجبيــل 

الكاثوليك الســفري  امللكيــني 

وج مارتن إتريك،  الجديد للــ

وذلك يف مقر مطرانية بريوت 

الشام.  الكاثوليك طريق  للروم 

وتــم التباحــث يف االمــور 

قام  ثم  والوطنية،  الكنســية 

الســفري اتريك بزيارة كنيسة 

الدار  يف  وجــال  املطرانيــة 

االسقفية.

موقوفين ســبــيــل  ــخــلــي  يُ بــيــطــار 
ــــــيــــــة املـــــــرفـــــــأ  فــــــــــي قــــــ

قــرر املحقق العــديل يف قضية انفجــار مرفأ بريوت 

القا طــارق بيطار، تخلية املوقوفــني: الرائد يف أمن 

الدولة جوزيف النــداف، الرائد يف األمن العام رشبل فواز، 

الرقيب أول الجمريك الياس شــاهني، الرقيب أول الجمريك 

خالــد الخطيب، جوين جرجس ومخايــل املر، ورد طلبات 

سائر املوقوفني.

قية  ون صحية منا بح مع الحجار وحبيش 
ــلــه  ــه ومــــع حـــب ال ــي ــشــرف ــيــح مـــع م ــق ــل ــت حــســن بــحــ خــطــة ال
ــيــن ــن ث ــذ ا ــي ــف ــن ــت يـــنـــيـــكـــا« وال ــن بــــ »أســـتـــرا ــي ــاعــي ــصــن تــلــقــيــح ال

اســتقبل وزير الصحة العامــة يف حكومة ترصيف االعامل 
الدكتور حمد حسن وزير الصناعة يف حكومة ترصيف االعامل 
الدكتور عامد حــب الله، بحضور نائب رئيس جمعية الصناعيني 
زياد بكدا ومستشــار وزير الصحة الدكتور رياض فضل الله، 
وكان عرض لخطة تلقيح الصناعيني التي ســيبدأ تنفيذها يوم 
الوزارتني وجمعيــة الصناعيني،  اإلثنني املقبل، بالتنســيق بني 

وتعتمد لقاح أسرتازينيكا.
وعىل االثــر، أعلن حب اللــه أن »خطة تلقيــح الصناعيني 
وية  ســتعتمد عىل تخصيــ القطــاع الصناعي بنســبة م
من اللقاحــات التي تتســلمها وزارة الصحة العامــة«، داعيا 
الصناعيني اىل »التسجيل عرب املنصة بالتنسيق مع مؤسساتهم 
 ومــن خــال جمعيــة الصناعيني للحصــول عــىل مواعيد. 
وشكر لوزير الصحة »دعمه القطاع الصناعي«، داعيا الصناعيني 

اىل »تلقي اللقاح اليوم قبل الغد«.
وعرض وزير الصحة مع وزير السياحة والشؤون اإلجتامعية 
يف حكومة ترصيف االعامل رمزي مرشفيه، اآللية التي ســيتم 
اعتامدها لتلقيح العاملني اإلجتامعيني يف الوزارة، الذين يجولون 
عىل العائات األكرث فقرا، إضافة إىل ذوي اإلحتياجات الخاصة 

والعاملني يف مراكز رعايتهم اإلجتامعية.
عطــاء املعنيني  ونــوه مرشفيه بـ »اهتامم الوزير حســن ب

املذكورين أولوية حالية يف خطة التلقيح من فريوس كورونا«.
كذلك، اســتقبل النائب محمد الحجار الذي أثار معه شــؤونا 
صحية متصلة بتعزيز الجهوزية الصحية يف منطقة اإلقليم وال 

سيام يف مواجهة وباء كورونا.
كام التقى حسن النائب هادي حبيش الذي أوضح أنه »تابع مع 

الوزير مواضيع صحية يف منطقة عكار«.
واجتمع الوزير حســن بوفــد من صنــدوق التعاضد لعامل 

ومستخدمي القطاع الزراعي يف الجنوب. 

سن مستقبال  ال



مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات
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يريه اليوناني  وهبه التقى في أثينا ن
ار البرملـــــــــــــــان  والقبرصـــــــــــــــي و

عقــد وزير الخارجيــة واملغرتبــني يف حكومة ترصيف 
األعــامل رشبل وهبه، الذي وصــل إىل اثينا قبل ظهر امس، 
اليوناين نيكــوس دندياس  اجتامعا مغلقــا مع نظرييــه 
والقرب نيكوس كريستودوليديس ناقشوا خاله القضايا 

ذات االهتامم املشرتك.
ها أعضاء  بعد ذلك، عقدت جولة محادثات موســعة، ح
الوفود املرافقة، وتم »تأكيد متانة العاقات التي تربط الدول 
ورة تعزيزها عىل كل الصعد، والعمل عىل متابعة  الثاث و

التحضري للقمة الثاثية االوىل لهذه الدول«.
ويف لقاء ثنايئ، عرض وهبه مع نظريه القرب العاقات 

بني البلدين.
كام زار وهبه الربملان اليوناين، حيث التقى رئيس مجموعة 
»الصداقة اليونانيــة - اللبنانية« يف الربملان اليوناين النائب 
باناغيس كاباتوس ورئيس لجنة الدفاع والعاقات الخارجية 

النائب كونستاتينوس جيوليكاس.

الشخصية بياناتهم  نين..وتتطلع على  املوا فقر  ّل  تست رابلس  في  جمعيات 
اقتصادية مــات  ا من  اصابهم  ما  فيكفي  بهمومهم  الناس  لتر   : بي  مصدر 

دموع االسمر

قبل ايام وصلت رســالة نصية من مستشفى »هيكل« يف 
الكورة تدعو  فيها املواطنني اىل كل راغب بتلقي لقاح »فايزر« 
االمرييك االرساع بارســال بياناته لتحديد اقرب موعد لتلقي 
ن اللقاح بـ 38 دوالرا فقط علام  اللقاح، وكان الفتا تحديد 
ن لقاح »فايزر« يف املستشفيات الخاصة سيكون اعىل  ان 

بكثري من ذاك الرقم. 
وا  بعــد ايام قليلة من تلقي املواطنني هذه الرســالة فوج
برسالة ثانية تكشــف فيها عن هويتها، وتوجه دعوة ثانية 
باســم جمعية اهلية توضح انها حصلت عىل بيان املواطنني 
من منصة مستشــفى هيكل تؤكد فيها عىل الراغبني بتلقي 
اللقاح ارسال رسالة تأكيد مع اضافة بعض البيانات، واضافة 
ن وكلفة  بند جديد تدعو املواطنني اىل املســاهمة بتسديد 

لقاح ملواطن غري قادر عىل تسديد بدل اللقاح.
ما جرى ادى اىل حالة من البلبلة يف بعض اوساط مدينة 
طرابلس فعلق احدهم بالقول »عندما وصلتنا رســالة رغبنا 
بالتســجيل النه اللقــاح الذي عرض علينا هــو لقاح فايزر 
االمرييك«. واعترب ان الرسالة الثانية التي وصلت اىل الهواتف 
اثارت حالة من البلبلة والغضب عىل هذه الجميعة التي حصلت 
 عىل بيانات املواطنني ظنا منهم انهم يلبون دعوة املستشفى. 
كذلك اعتربت اوساط اهلية ان الجميعة قدمت للمواطنني يف 
الرســالة االوىل اللقاح االمرييك »فايزر«، اما يف الرســالة 
الثانية تبني انه لقاح »ســبوتنيك 7« مــع 40 الف لرية كلفة 

خدمة التلقيح.

ولفتت هذه االوســاط ان 
حالــة الغضــب واالنزعاج 
بسبب الطريقة التي اتبعتها 
الجمعيــة، ولو جاءت  عىل 
اللقاح  ان  وذكرت  نفســها 
وكان  امريكيا  وليس  رويس 
هويتها،  كشف  بها  يفرتض 
ان  يعتربون  املواطنــني  الن 
الي  ملكا  ليســت  بياناتهم 

جمعية. 
وكشــفت االوســاط ان 
تلقيح   ليس  الجمعية  هدف 
املواطنــني الذيــن ملوا من 
اســامئهم  الدراج  االنتظار 
الصحة  عىل منصــة وزارة 
وايهامهم ان اللقاح »فايزر«، 
يف  جاء  كــام  الهــدف  بل 
تضمن  الثانيــة  رســالتها 

»ميكنكم املســاهمة أيضاً يف تغطية الثمــن والتكلفة ألي 
ن اللقاح يف سبيل إنقاذ حياة  شخ غري قادر عىل تحمل 

املعوزين واملحتاجني منهم«.
اعتربت االوساط ان هناك اســتغاال من بعض الجمعيات 
الشــاملية خصوصا يف هذه الظروف حيــث تحاول بعضها 
الدخــول اىل خصوصيــات املواطنني عرب اســتغال الناس 

والفقراء.

الراغبــني بتلقي  وقال مصــدر طبــي ان كل املواطنني 

ات العمرية،  اللقاح ســيحصلون عليه بعد فرتة حسب الف

ترك  الجمعيات  للفقراء فاملطلوب من هــذه  بالنســبة  اما 

الناس بهمومهم ويكفي مــا اصابهم من ازمات اقتصادية 

مرتاكمة.

اما بالنسبة ملن ارسل بيانات فذكرت مصادر ان معظم من 

ارســل بيانات كان يف نيته الحصول عىل لقاح »فايزر« النه 

ات العمرية فلن يحصل عليه ما دون 55 سنة. حسب الف

فعلته ثمن  ويدفع  نفسه  يسر  ــن  املــوا  : العامة  املمتلكات  سرقة 
ــفــوضــى ــلــم الـــنـــاجـــم عـــن ال  فـــي دوامــــــة ال تــنــتــهــي مـــن الــ

ــة« ــ ــن ــ ــاي ــ ــع ــ امل ـــــــارة  »مـــــــ  : لــــبــــنــــان  فــــــي  الــــســــيــــر   » »قـــــــطـــــــا
»نافعة«؟ النافعة...  هل  للسير...  صالحة  ير  رقات  و ميكانيكية  حمة 

رجاء الخطيب 

من منا مل ياحظ إنتشار الرسقات بشكل رهيب يف اآلونة 
األخرية يف ظل األزمة اإلقتصادية واإلجتامعية الصعبة التي 
يعــاين منها اللبنانيني ألول مرة منذ عقود طويلة، ولكن كان 
ال بد من تســليط الضوء عىل نوع أخر من الرسقات املنترشة 

مؤخرا وهي رسقة املمتلكات العامة.  
 صدر عن »مؤسســة كهرباء لبنان« البيان االيت: بتاريخ 
2021/3/22 تعطــل خط النقل الكهربــايئ الرئيي 220 
ك.ف دير نبوح - بعلبك، ليتبني أن ســبب العطل هو سقوط 
احد أبراج الخط.. حيث تبني أن سبب سقوط الربج هو رسقة 
زوايا التشبيك الحديدية الداعمة للربج... وكذلك تبني أن هناك 
أبراجا أخرى قد رسقت زواياها مام قد يعرضها أيضا اىل خطر 

السقوط علام أن التصليحات ستتطلب وقتا ليس بقصري. 
ويف حادثة مشــابهة خال أيام تحدثت األخبارعن موجة 
جديدة من الرسقات تشــهدها منطقة اقليم الخروب، تطال 
خطوط وشــبكات التيار الكهربايئ، عن األعمدة، واملحطات 
واملحوالت، يف ظاهرة جديدة، مل تشــهدها املنطقة، وقد ادت 
يف عدد مــن بلدات االقليم اىل عزلها وغياب التيار الكهربايئ 
عن احياء منها، بفعل ذلك، وهــذا ما جرى مؤخرا يف بلدات 

الجية وبرجا وجدرا ودلهون وغريها من البلدات، فيام تقدمت 
دائرة اقليم الخروب التابعة ملؤسسة كهرباء لبنان، بشكاوى 
يف مخافر املنطقة، والتي فتحت بدورها التحقيق بكل حادثة، 

ملعرفة الفاعلني وسوقهم للعدالة.
وبتاريــخ 25 اذار 2021 نقلت الصحــف خرباً عن رسقة 
»درابزيــن« كورنيش صيــدا البحري، والذي هــو عبارة عن 
قساطل حديدية، يعمد السارقون إىل بيعها مقابل مبالغ مالية 

كبرية، كام جرت سابقاً رسقة أغطية »ريغارات« حديدية. 
رسقة كابات كهرباء، أغطية قنوات الرصف الصحي، حديد 
درابزين الكورنيش البحري، زوايا تشــبيك أبراج التوتر العايل، 
وغري ذلك الكثري من الرسقــات الغريبة التي باتت تغزو كافة 
املناطق اللبنانية. فام هو سبب رسقة هكذا نوع من املمتلكات؟
للغايــة تواصلنا مع املحامية واملديــرة التنفيذية لجمعية 
»نواة للمبادرات القانونية« الســيدة ليال صقر للوقوف عىل 
خلفيــات هذا النوع من الرسقات ومــدى تأثريه يف املجتمع 

وخدمات الدولة للمواطن يف آن. 
صنفت صقــر رسقة األماك العامة كمــن يقوم برسقة 
نفســه كونها ممتلكات الناس ووجــدت لخدمتهم وبالتايل 
تبعات رسقتهــا ترتتب عليه وعىل باقــي املواطنني، وتكمل 
معتربة أن حامية هــذه املمتلكات هي من واجب املواطن كام 

هي من واجــب الدولة أيضاً 
يتسبب  بها  الاحق  ر  وال
بتعطيــل خدمات عامة وقد 
األذى  الحاق  يصل إىل حــد 

باالخرين.
امــا يف ما يخــ هذه 
األمــاك فتتحدث صقر عن 
أهميــة أن يشــعر املواطن 
باإلنتــامء بدايــًة وبالتايل 
يصبح قــادراً عــل معرفة 
هذا  عليها.  املحافظة  أهمية 
االمر أيضــاً بحاجة ألن يتم 

تحريكــه عرب التوعية، الرتبية املدنيــة، إعادة تعريف الحيز 
العام، وغريه الكثري من األمور.

وعام يتعلق بفعل الرسقة كجرم، تشــدد صقر أن املادتني 
750 و751 من قانون العقوبات لحظتا أحكاما معينة لهكذا 
نوع من الرسقات وتشــددت بالعقوبات عىل رسقة الكهرباء 
واملياه، واشارت اىل ان هذه القوانني التي تعرف األماك العامة 
)صادرة عام 1925( وتلك املتعلقــة بالعقوبات )صادرة عام 
1943( هي قدمية وبحاجة إىل تحديث وتطوير خصوصاً أن 

مفهوم الحيز العام مل يعد مقنعاً أو حتى واضحاً للبعض وهو 
ما نشهده إنعكاســاً يف الرسقات والتخريب وعدم الحفا 

عىل هكذا نوع من املمتلكات.
إذاً ال يجــدي نفعاً رسقة هذه املمتلكات كونها مهام درت من 
األموال عىل سارقيها فان الدولة حتامً سوف تعود لتمويل البديل 
من جيبهم وجيب من ال ذنب لــه. ما يجري هنا ليس روبنهود 
الذي يرسق من األغنياء ليطعم الفقراء، انها دائرة من الفســاد 
ب إىل القاعدة أخذاً معه يف  الامتناهي الذي يبدأ من الهرم وي

كل مرة ضحية واحدة: املواطن الذي الحول له وال قوة!

باميا كشكوريان السمراين 

يحلُُم املواطــن اللبناين ببناء دولة املؤسســات املوجودة 
شكلياً إمنا مع وقف التنفيذ.

ــة إدارة الســري واملركبــات اآلليــة« واحدة من  »هي
مؤسسات الدولة املشــلولة والقابعة تحت سلطة الفساد 
القوانني بُرمتها  املواطن تطبيق  يُطلب من  إذ  واالســتهتار 
غــري أّن الدولة ال تؤمــن أد حقوق املواطــن... يحمل 
إدارة  ة  أحد فروع هي املواطن معاملته ويتوّجه بهــا إىل 
السريإلمتام الّازم، وهناك كمن يدخل غابة ظلامء ال يعلم 

منها. الخروج  ساعة 
اللّبنايّن  اعتاد  محسوبيات، سامرسة، رشــاوى، هذا وقد 
عليه يف مثل تلك اإلدارات، إاّل أنّه مل يكن يعلم يوماً أنّه سيكون 

أسري تّيار كهربايّئ يتحرّك بتوقيت إمتام املعاملة.
ة إدارة السري هدى سلّوم ترشح للديار:  املديرة العامة لهي
»األزمــة الحالية التي نعاين منها اليــوم هي أزمة الكهرباء 
حيــث مل نحصل بعد عىل املوافقة ملوازنة الكهرباء، فالتأخري 
يف يد وزارة املالية إذ نســتنكر هذا التأخري الحاصل بحيث أّن 
هذا القطاع هو من أكرث القطاعات التي تُغّذي خزينة الّدولة، 
فهذه ليســت املرّة األوىل التي نعاين من أزمة كهذه حيث أننا 
صدار املوازنة إمنا الفرق اليوم  نشــهد يف كّل ســنة تأخري ب
هو أّن رشكة كهرباء لبنان عاجزة عن اإلنتاج بشــكل يكفي 

الجميع«.
وعن الحلول املطروحة تقول: »ما أضيق العيش لوال فسحة 

األمل«.

{ رصف اإلثنّي عرشية {

مصــادر أكدت بأّن رصف موازنة الكهرباء عىل أســاس 
اإلثنّي عرشية ملّدة ثاثة أشــهر فقط قد أُقرت األســبوع 
الفائــت، األمر الذي يُخفف بنســبة 10 من وطأة األزمة 
غري أنّه ليس بالحّل املطلوب، فارتباط الفيول بســعر رصف 
الدوالر يُشــكّل رادعاً أمام الدولة املمّثلة بوزارة املالية من 

جهة واملُورد من جهة أخرى.
وتؤكّد املصــادر بأنّه يتوّجب عىل وزارة املالية التعجيل يف 
إصدار اإلعتامدات واملوازنات فبســبب الوضع الراهن تُعاين 
ة إدارة الســري اليــوم من عجز يف الكهربــاء إمنا نحن  هي
قادمون عىل مشــاكل أكرب كتأمني املســتلزمات األساسية 

كاألوراق واإليصاالت عىل سبيل املثال.

{ مراكز املعاينة امليكانيكية:
زحمة... سامرسة وفساد {

لتســوية وضع ســيارات املواطنني طريق طويل، هّيا بنا 
ندخل نفق املعاينة امليكانيكية.

هناك، تُطّل اآللية كالعروس وســائقها فريسة السامرسة 
الّذين ينتظرون عىل األبواب بحضور قوى األمن...!

تدخُل باب املغارة ال علم لك إن كنت ستخرج يف اليوم نفسه 
بســبب الزّحمة أو إذا كنت ســتخرج كاماً وأنت بني أيادي 
الســامرسة الّذين يطلبون املال لقاء إصدار شــهادة صالحة 

لية... للسري ل
يف اتصال مــع الديار، تُوّضــُح املحامية رميــا صليبا 
انــدراوس املستشــارة القانونية لرشكة فــال  ميكانيك 
الّزحمة وســبل التخفيف منها فتقــول: »إضافة  أيبــاب 
إىل اعتــامد نظام املفــرد واملزدوج عند إخضــاع املركبات 
للمعاينــة امليكانيكية، قامت الرشكة بعــدة إجراءات للحد 
من اإلزدحام واإلكتظا داخل مراكــز املعاينة منها زيادة 
يف عدد املوظفــني خاصًة عىل خطوط الفح للمحافظة 
عىل وتــرية مرتفعة من الفح طيلــة فرتة النهار، وإىل 
زيادة يف عدد موظفي خدمة الزبائن من أجل تسهيل أمور 
املواطنني، إضافــة إىل زيادة دوام العمل حيث تفتح املراكز 
أبوابها أمام املواطنني ابتداًء من الساعة السادسة والنصف 
صباحاً، باإلضافــة إىل إجراءات أخــرى متعلقة بطريقة 
الفح الفني وبآلية ســري العمل داخــل املراكز من أجل 

اإلمكان«. املعاينة قدر  ترسيع عملية 
وعن إمكانية اســتحداث مراكز جديدة يف مناطق إضافية 

»ان  تقول:  الزحمة  للحّد من 
ن  به حالياً  املعمول  العقد 
أربع  وتشــغيل  إنشاء  عىل 
مراكز موزعة عىل الشــكل 
التــايل: الحــدث، الغازية، 

مجدليا، زحلة.
واشارت اىل ان استحداث أو 
إضافة مراكز جديدة مخصصة 
مرتبط   امليكانيكية  للمعاينة 
بقــرار مــن  وزارة الداخلية 
والبلديــات، وقــد أظهــرت 
الرشكة  يف عدة مناســبات، 

إســتعدادها وتعاونها اىل تجهيز وتشغيل مراكز جديدة يف 
حال تم تأمني األماكن والرشوط املناســبة من قبل املراجع 
املختصــة«، مؤكدة أن هــدف اســتحداث أو إضافة مراكز 
جديدة يؤدي حتام اىل تخفيف الزحمة التي تشهدها املراكز، 
باالضافة اىل قدرة اســتيعاب عدد أكرب من املركبات و تأمني 

راحة املواطن.
املعاينة وابتزاز  أبواب  وعن تربّع السامرسة عىل عرو 
املواطن لدفع مبالغ هائلة ترشح اندراوس: »أود يف البداية 
الســامرسة داخــل حرم مراكز  أنه مُينع وجود  التوضيح 
املعاينــة كام هو معتمد وموجود يف عدد من املؤسســات 
العامــة، عــىل كل من يدخــل إىل مركز املعاينــة إلجراء 
الفحــ الفني فعليه إعتامد اآللية املتبعة بغض النظر عن 
شــخاص التي تقف خارج  ســائق املركبة، أما بالنسبة ل
نطاق املراكز والذي يقوم البعض منهم باعرتاض املواطنني 
وباإلحتيال عليهم فا عاقة للرشكة بهم وال صاحية لدى 
للتعامل معهم، فقد ناشــدت الرشكة مرات عديدة  الرشكة 
املراجع املعنية من خال مراســات وكتــب عديدة قامت  
رســالها لحل هذه املشــكلة، إضافة إىل أنه تم لفت نظر  ب
املواطنني من خــال مقابات إعامية عديدة بعدم الوقوع 

ضحية هؤالء األشخاص«.

{ وما أدراك ما يف مراكز املعاينة...! {

يف هــذا اإلطار، توّجهــت »الديار« اىل مركــز املعاينة 
امليكانيكيــة يف »مجدليــا« بهدف إخضاع ســيارة مدنية 
خاّصــة لفح املعاينة، عنــد البوابة الرئيســية تهافت 
الســامرسة إلينا بحضــور عنارص القــوى األمنية، دخل 
الســامرسة معنا إىل حرم املركز وهنا بــدأت رحلة الصيد، 
وا عىل رقم الطلب وأدخلوا  وا لنا األوراق واســتح ّ ح
اىل  للفح  بعد خضوعها  الســيارة وأخرجوها  بأنفسهم 
600 لرية ُمتحججني  املركز طالبني مبلــغ 000 خارج حرم 
أّن الســيارة غري صالحة للسري، زاعمني أّن املوظف هو من 
طلب هذا املبلــغ إلصدار ورقة تفيد بأّن الســيارة صالحة 

للسري.
تبقى هــذه املعلومات مبثابة إخبار اىل القوى األمنية وكّل 

من يعتربه املوضوع معنّياً!
ىل متى ســيبقى املواطــن اللّبناين رهينة شــذوذ عن  ف
القوانــني وضحية جادين يف قطاع الســري وماذا عن دور 
وزارة األشغال التي تتحّمل مسؤولية سوء أحوال الطرقات يف 
وقت يُثابر اللّبناين عىل تسوية آلياته ودفع تكاليف صيانتها 

بحسب سعر الرصف يك تكون قانونية...؟
وللحديث تتّمة.... 

ــار دراجــتــيــن الــقــبــ عــلــى سـ
لـــيـــتـــيـــن فــــي حـــــــارة حــريــ 

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيلـ  شعبة العاقات 
العامة، يف باغ لها انه: »بتاريــخ 11-4-2021، تداول أحد 
مواقــع التواصل االجتامعي، فيديو يظهر شــخصا مجهول 

الهوية يقوم برسقة دراجة آلية من محلة حارة حريك.
والتحريات،  واالســتقصاءات  املتابعة  ونتيجة  األثر،  عىل 
متكنت فصيلة حــارة حريك يف وحدة الــدرك اإلقليمي من 
تحديد هوية املشــتبه به وتوقيفه بالتاريــخ ذاته، ويدعى: 
ح. ز. )مواليــد عام 1993، لبنــاين(. بالتحقيق معه، اعرتف 
بقيامه بعمليتي رسقة دراجتني آليتــني من املحلة املذكورة، 
، العمل  وذلك بتاريخ 9-4-2021، وباع إحداها اىل شــخ

جار لتوقيفه.
أودع املوقوف القطعة املعنية، للتوســع يف التحقيق معه، 

.» بناء عىل إشارة القضاء املخت

الطقس ملواجهة  ية  احترا تدابير  املدني:  ــــخــــ قــــتــــل عـــــامـــــل ســــــوريالدفا  تــــوقــــيــــف 
املدين  للدفاع  العامــة  املديرية  اعلنــت 
بيان   الداخليــة والبلديــات يف  يف وزارة 
التقديرات يف  انــه: »أعلنــت دائــرة  لها 
املديرية  يف  الجويــة  األرصــاد  مصلحة 
العامــة للطريان املدين أن طقســا ربيعيا 
ا نســبيا يسيطر عىل الحوض الرشقي  داف
للمتوســط يتحول اىل حار وجاف اعتبارا 
تأثري كتل هوائية  نتيجة  الســبت  يوم  من 
حــارة مرتافقة برياح خامســينية تكون 
ذروتهــا عىل لبنــان يوم االثنــني املقبل، 
ما قد يــؤدي إىل ذوبان الثلــوج وارتفاع 
املديرية  تنبــه  لذا  األنهر،  مياه  مســتوى 
واملقيمني  املواطنني  املــدين  للدفاع  العامة 
عىل  حرصا  رشاداتها  ب التقيد  ورة  إىل 
اإلحتياطات  اتخاذ  إىل  وتدعوهم  سامتهم 

التالية:
اإلبتعاد عن ضفــاف األنهر حني يكون 

الثلوج. ذوبان  جراء  رسيعا  التيار 
عدم الســباحة يف األنهــر والبحريات 

الزراعية. الري  وبرك 
عــدم القفــز مــن األماكــن العالية 

الصخرية. املواقع  يف  خصوصا 
اإلقرتاب  من  ومنعهــم  األوالد  مراقبة 
النزهات يف  إقامة  أثناء  األنهر  من ضفاف 

. لطبيعة ا
عند التجــول عىل م القارب يف مياه 
البحريات يجب عدم الوقوف داخله والتأكد 

النجاة. إرتداء سرتة  من 
اإلتصال فــورا عىل رقم الطوار 125 

أي حادث«. عند حصول 

أعلنــت املديريــة العامة لقــوى األمن 
الداخيل - شــعبة العاقــات العامة، يف 
أقدم   ،2021-4-10 »بتاريخ  انه:  لها  باغ 
النار مــن بندقية  مجهوالن عــىل إطاق 
تجــاه مجموعة عامل  »كاشــينكوف« ب
الدورة،  من الجنسية الســورية يف محلة 
مــا أدى إىل مقتل أحدهــم، والذا بالفرار 

مجهولة. جهة  إىل  بعدها 
عىل الفور، بــارشت القطعات املختصة 
األمن  املعلومــات يف قــوى  يف شــعبة 
الداخــيل إجراءاتهــا امليدانيــة لكشــف 

الفاعلني. وتوقيف  الجرمية  مابسات 
والتحريــات  االســتقصاءات  بنتيجــة 
املكثفــة التي قامت بها الشــعبة، متكنت 

الحادثة. يف  املتورطني  هوية  تحديد  من 
أقل  خال  ويف   ،2021-4-11 بتاريــخ 
24 ســاعة، أوقفت إحدى دوريات  من 
أ.  ع.  بهام، ويدعى:  املشــتبه  أحد  الشعبة 

لبناين(.  ،1997 ب. )مواليد عام 
نوع  من  ســيارته،  ضبط  جــرى  كذلك 
تنفيــذ  يف  املســتخدمة  مرســيدس، 

الجرمية.
بالتحقيــق معه، اعرتف مبا نســب إليه 
مع  باالشرتاك  القتل،  جرمية  تنفيذه  لجهة 
شــخ آخر -العمل جــار لتوقيفه وذلك 

العامل. مع  خاف سابق  بسبب 
املرجع  الســيارة  مــع  املوقــوف  أودع 

القضاء«. إشارة  عىل  بناء   ، املخت
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

ير مار يوسف و يف  ل

زار املدير العام لوزارة الزراعة املهندس لويس لحود دير مار 
يح القديسة رفقا، والتقى  يوسف جربتا يف البرتون، حيث 
رئيسة الدير األم راغدة يونس وجمهور الراهبات، يف حضور 
مرشــد الدير الروحي األب بولس قزي والرئيســة السابقة 
واملسؤولة عن انشاء البازليك والقطاع الزراعي واالمنايئ يف 
الدير األخت مياين مقصود. ورافق لحود يف الزيارة رئيسة 
دائرة التنمية الريفية يف الشامل املهندسة رانيا وردان ورئيس 
املركز الزراعي يف البرتون املهندس داين باســيل، وتم خال 
االجتامع عرض للمشاريع التي يقوم بها الدير من استصاح 
اراض زراعية واســتثامرها يف الزراعات املتنوعة واهتاممه 
 ، باالنتاج الحيواين، خصوصا يف مجال تربية النحل واملوا
والقيام بعمل مشــرتك بــني وزارة الزراعة وبــني الراهبات 

املارونيات ودير مار يوسف جربتا.
وأكد لحود أن »وزيــر الزراعة عباس مرت أبدى حرصه 
الشــديد عىل اعطاء أولوية كــربى للقطــاع الزراعي عرب 
اســرتاتيجية زراعية تم وضعها ورفعت إىل مجلس الوزراء، 

ونتمنى ان تتم احالتها عىل مجلس النواب«.
وأمل يف »إيجاد متويل للمشــاريع مــن املنظامت املانحة 
والجمعيــات االهلية، من أجــل مواكبة الربامــج والخطة 
االســرتاتيجية التي وضعت لدعم لقطــاع الزراعي وهدفها 

االسايس دعم املزارعني وتثبيتهم يف أرضهم وتسويق االنتاج 
محليا وخارجيا، تحسني النوعية والجودة وتوجيه املزارع اىل 
اصناف ذات قيمة مضافة وتخفيف االســترياد ورفع نسبة 

الصادرات ل نحافظ عىل العملة الصعبة يف لبنان«.

ــا : ــتـ ــربـ ــف  جـ ــوســ ــ ــود مــــن ديـــــر مـــــار ي ــحــ ــ ــس ل ــ ــوي ــ ل
ــاء أولـــويـــة للقطا الـــزراعـــة حــريــ عــلــى اعــط يـــر  و

ـــــلـــــع دبــــانــــة دبــــــوســــــي ا
رابلس  ــرفــة  مــشــاريــع  على 

اســتقبل رئيس غرفــة التجارة والصناعــة والزراعة يف 
طرابلس والشــامل توفيق دبويس رئيس اللجنة الزراعية يف 
اتحاد الغرف اللبنانية، عضو مجلس إدارة غرفة بريوت وجبل 

لبنان املهندس رفلة دبانة.
وأكد دبويس أن »الغرفة تســري بخطــى تطويرية ثابتة 
عىل كل صعيد، سواء لجهة لفت أنظار العامل اىل منظومتها 
االقتصاديــة، أو لجهة الدور الحيوي الــذي تلعبه مختربات 
الجودة وســامة الغذاء، اىل جانب مركز التطوير الصناعي 
ألبحاث الزراعة والغذاء، وذلــك من منطلق االهتامم بتطوير 
حركة الصادرات اللبنانية ال سيام مصدري املنتجات الزراعية 
والغذائية عرب تأمني الفحوصات املخربية وإعطاء الشهادات 
املعتمدة دوليــا والتي تعزز الثقة باملصدر اللبناين وتســهل 

عملية التصدير إىل جميع دول العامل«.
من جهته، أبدى دبانــة إعجابه بفكــرة »نحو اعتامدية 
طرابلــس عاصمة لبنــان اإلقتصادية«، وقــال: »إنها فكرة 
ممتازة تطرح يف املــكان الصحيح خصوصا أن يف طرابلس 
الكربى مجاالت كبرية، ولديها مساحات واسعة يستفيد منها 

الشامل وكل لبنان«.
بعد ذلك، جال دبانة ودبويس عىل مختلف مشاريع الغرفة 
وخصوصا مختربات مراقبة الجودة ومركز التطوير الصناعي 

ألبحاث الزارعة والغذاء، ثم زارا مرفأ طرابلس.

عقدت اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجان النيابية املشرتكة 
جلسة برئاسة النائب الدكتور فريد البستاين، وحضور النواب: 
فادي عامة، حسني الحاج حســن، روال الطبش، االن عون، 

. جهاد الصمد، فيصل الصايغ وجورج عقي
كام حــ وزير الصناعة يف حكومــة ترصيف االعامل 
عامد حب الله، الوزير الســابق لاقتصــاد منصور بطيش، 
املديــر العام للصناعــة داين جدعون، رئيــس جمعية تجار 
ات االقتصادية نقوال شــامس، مدير  بريوت األمني العام للهي
الواردات يف وزارة املالية لؤي الحاج شحادة، ممثل مستوردي 
اإلطارات يف لبنان الدكتور باســم البواب، مستشار جمعية 
مستوردي الســيارات يف لبنان سليم سعد، وكيل املستلزمات 
البســتاين، ممثلو مكتب عبود  للمستشفيات وسيم  الطبية 

االستشاري نديم عبود وتاتيانا حمية عيتاين.
واســتكملت الجلسة مناقشة اقرتاح قانون املنافسة، وأكد 

البســتاين أن »اللجنة ســوف ترشع قانونا عادال وعرصيا 
يواكب الحداثة وغري مجحف ألي قطاع يف األسواق«.

ــة الــــلــــجــــان املــــشــــتــــركــــة« اســتــكــمــلــت ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ »فـ
ــة اقـــــــــتـــــــــرا قــــــــانــــــــون املــــنــــافــــســــة  ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـ

كة ان امل رعية ال

وافقــت لجنــة االقتصــاد الوطني 
النيابية  والتخطيط  والصناعة  والتجارة 
عــىل اقرتاحي دعم الصناعــة الدوائية 
والصناعــة واحرزت تقدمــاً يف خطة 

ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية.
عقدت اللجنة جلســة برئاسة النائب 
فريد البستاين، والنواب عيل بزي، هادي 
، ميشال  ابو الحســن، شــوقي الدكا
ضاهر، سليم ســعادة، محمد سليامن، 
عيل درويش، قيرص املعلوف، الكســندر 
ماطوسيان، املدير العام لوزارة الصناعة 
داين جدعون، ويف حضور وزير الصناعة 
الدكتور  االعــامل  ترصيف  حكومة  يف 
عامد حب الله. وناقشت ثاثة اقرتاحات 
لدعم الصناعة الدوائية ودعم الصناعات 
واملؤسسات  االدارات  عقود  يف  اللبنانية 
العامة واعفاء الــرشكات الصناعية من 

يبة. ال
البستاين:  النائب  قال  الجلســة،  بعد 
»ناقشــت اللجنة خال اجتامعها اليوم 
جدول  عىل  املدرجة  القوانني  مشــاريع 
االعامل والتي تقــدم بها الزماء النواب، 

وكان تركيز اللجنة عــىل اقرار القوانني 
التي تحفــز الصناعة الوطنية واالنتقال 
من االقتصــاد الريعــي اىل االقتصادي 

املنتج«.
اللجنــة عىل اقرتاح  اضاف: »وافقت 
القانــون املقدم من الزمــاء بال عبد 
الله، وائل ابو فاعور وهادي ابو الحسن، 
وجرت مناقشــته بطريقة مثمره، وهو 
اقرتاح مهم النه يدعم الصناعة، وقد متت 
دراسته يف لجنة العدل وأجرينا تعديات 
عليه. كام وافقنا عــىل اقرتاح القانون 
املقدم من الزميل قيرص املعلوف ويتعلق 
بتشــجيع الصناعة الدوائيــة، واقرتح 
أعضــاء اللجنة ان تكون هناك دراســة 
الجدوى االقتصادية بطريقة علمية، واكد 

لنا الزميل انه سيقدمها يف اقرب وقت«.
وتابع: »اما االقرتاح الثالث الذي تقدمت 
به انا، فيتعلق باعفاء الرشكات الصناعية 
يبة الدخل ملدة خمس ســنوات،  من 
وكنا قــد قدمنا الجــدوى االقتصادية، 
ولكن اعضاء اللجنــة رأوا انه قد يكون 
هناك تضارب بني االقرتاح الذي قدم وبني 

القوانني التي تقــوم بها »ايدال«، وقررنا 
لنستدعي  البحث فيه الســبوع،  تأجيل 
»ايدال« ونتاكد مــن ان القوانني املرعية 

االجراء ال تتعارض مع هذا القانون«.
الدعــم، قال  وعن موضوع ترشــيد 
البستاين بصفته رئيسا للجنة: »ان هذا 
املوضوع هو موضوع الساعة، وبالنسبة 
يل ومنذ اليــوم االول فان الدعم يتم من 
أموال املودعني. وأنا اســتنكر ذلك بشدة 
الننا نســتعمل امواال موجودة يف عهدة 
املرصف املركــزي للدعم، كام أســتنكر 
موضوع التهريب الذي يحصل واالحتكار 
املواطن  التجــار، ويدفع  من قبل بعض 
الثمن. يف اقرب وقت سيكون لنا موقف 
بالنســبة لخطة ترشيد الدعم، ومجلس 
النــواب بناء عىل طلب الرئيس ســوف 
يدرســها عندما تصل من الحكومة، الن 
الســلطة االجرائية هي التي تتقدم بهذه 
الخطــة وقد أحرزنا تقدما. وبالنســبة 
اننا  التمويلية، هناك تقدم رغم  للبطاقة 
تأخرنــا كثريا، امنا منــيش عىل خطى 

علمية وصحيحة وشفافة«.

»لـــجـــنـــة االقـــــتـــــصـــــاد« تـــــوافـــــق عـــلـــى اقـــتـــراحـــي
الدعم يد  تر لخطة  وعــرضــت  الــدوائــيــة  الصناعة  دعــم 

أصدر مرصف لبنان دعوة إىل املصارف كافة للمشــاركة 
يف الــدورة التدريبية التي ســوف يعقدها بشــأن املنصة 

االلكرتونية لعمليات الرصافة وذلك يوم االثنني املقبل.
وجاء يف ن الدعوة: إعــام للمصارف رقم 935 تاريخ 

،2021/3/23
- أوالً، تدعى املصارف كافة للمشاركة يف الدورة التدريبية 
التي ســوف يعقدها مرصف لبنان حول املنصة االلكرتونية 
لعمليات الرصافة وذلك نهار االثنني الواقع فيه 2021/4/19 
يف مبنى الـESA شــارع كليمنصو يف بريوت عند الساعة 

العارشة صباحاً.
- ثانياً، يطلب من كل مرصف انتداب شخصني عىل األكرث 
من قبله لحضور الدورة التدريبية املشار إليها أعاه، عىل أن 
يتم تزويد وحدة العمات األجنبية يف مرصف لبنان بأسامء 

املنتدبني لهــذه الغاية عىل الربيد االلكرتوين .
. وذلك يف مهلة حدها االق يوم الجمعة الواقع فيه 

.2021/4/16
عطفــاً عىل اإلعام ملؤسســات الرصافة رقــم 5 تاريخ 

،2021/3/22
- أوالً، تدعى مؤسســات الرصافة كافة للمشــاركة يف 
الدورة التدريبية التي ســوف يعقدها مــرصف لبنان حول 
املنصــة االلكرتونية لعمليات الرصافة وذلــك نهار الثاثاء 
واالربعاء والخميس الواقعــني يف 20 و21 و2021/4/22 
يف مبنى الـESA شــارع كليمنصو يف بريوت عند الساعة 

العارشة صباحاً.
- ثانيــاً، يطلب من كل مؤسســة رصافة مســجلة لدى 
مرصف لبنان انتداب شخصني عىل األكرث من قبلها لحضور 
الدورة التدريبية املشــار إليها أعاه، عىل أن يتم تزويد وحدة 
العمات األجنبية يف مرصف لبنان بأســامء املنتدبني لهذه 
. وذلك يف  . الغاية عىل الربيد االلكرتوين 

مهلة حدها االق يوم الجمعة الواقع فيه 2021/4/16.

سسات الصرافة لبنان وم دعوة من »املركزي« الى مصارف 

أرسل وزير املالية يف حكومة ترصيف األعامل الدكتور غازي 
وزين إىل رئاســة مجلس الوزراء مرشوع املرســوم الرامي إىل 
إحالة قطع حساب املوازنة العامة واملوازنات امللحقة للعام 2019 
إىل مجلس النواب. كام أودعت مديرية املحاسبة العامة يف وزارة 
املالية وبناء عىل توجيهات وزير املالية قطع الحســاب، ديوان 

املحاسبة بتاريخ الخميس 2020/04/15.
كام وقع وزير املالية يف حكومــة ترصيف االعامل الدكتور 

يبية، وفيها: غازي وزين 5 قرارات تتعلق بتمديد املهل ال
- متدد لغاية 2021/05/05 ضمنــا، مهلة تقديم الترصيح 
شخاص غري املقيمني عن الفصل  الدوري عن املبالغ املستحقة ل
األول من سنة 2021 من قبل الرشكات صاحبة الحقوق البرتولية 
والرشكات صاحبة الحقوق البرتولية املشغلة والرشكات املشغلة 
من غري أصحاب الحقوق واملقاولني الثانويني واملتعاقدين الثانويني 

يبة املتوجبة عن تلك املبالغ. ومهلة تأدية ال
- متدد لغايــة 2021/05/20  ضمنا، مهلة تقديم الترصيح 

يبــة عىل القيمة املضافة عــن الفصل األول من  الدوري لل
يبة عىل القيمة املضافة الناتجة منها،  سنة 2021، وتأدية ال
وتقديم بيانات وطلبات االسرتداد التي تقدم خال مهلة الترصيح 

عن هذا الفصل.
- متدد لغاية 2021/05/05 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل 
يبة  يبة الرواتب واألجور من سنة 2021 وتأدية ال األول ل

العائدة لها.
- متدد لغاية 2021/05/05 ضمنــا، مهلة تقديم الترصيح 
يبة الدخل عن الفوائد والعائدات واإليرادات الخاضعة  الشهري ب
للامدة 51 من القانون رقم 2003/497 وتعدياتها عن شهر آذار 

يبة املتوجبة عليها. من سنة 2021 وتأدية ال
- متدد لغاية 2021/05/05 ضمنا، مهلة الترصيح عن إيرادات 
يبــة املادة 51 من  رؤوس األمــوال املنقولة غري الخاضعة ل
القانون رقم 2003/497 وتعدياتها عن الفصل األول من العام 

يبة املتوجبة عليها. 2021 وتأدية ال

201 نة  راء مشرو مرسوم قطع حساب موا ني أرسل الى مجلس الو و

اســتقبل رئيس مجلس النواب االســتاذ نبيه بري يف مقر 
الرئاسة الثانية يف عني التينة، رئيس لجنة االقتصاد والصناعة 
والتجارة النيابية النائب فريد البستاين، يف حضور مقرر اللجنة 
النائب عيل بزي، رئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي شارل 
عربيد ونائب الرئيس ســعد الدين حميدي صقر واملدير العام 
محمد سيف الدين، وتم البحث يف االوضاع االقتصادية واملالية 
والورقة التشاركية التي أنجزها املجلس االقتصادي واالجتامعي 
وممثلون عن كافة الكتل النيابية وخرباء اقتصاديون كمدخل 

العادة توجيه الدعم.
وبعد اللقاء، قال عربيد: »وضعنا الرئيس، بنتيجة الورقة التي 
أعدها املجلس االقتصادي والتي شارك فيها ممثلون عن كافة 
الكتل النيابية وخرباء مستقلون قاموا بعمل تشاريك للوصول 
اىل ورقة هدفهــا الوصول اىل مدخل لتوجيــه الدعم. طبعا 
موضوع الدعم وتوجيهه هو موضوع الســاعة، الكل يتحدث 
عنه والوقت حان ملصارحة الناس ومصارحة الشعب اللبناين 

باملسار الذي نتجه اليه«.
أضاف: »املبادرة التي قام بها املجلس االقتصادي االجتامعي 
توصلت اىل نتائــج معينة طرحناها عــىل الرئيس نبيه بري 
وكان هناك تأييد من قبله، ويف االيام املقبلة ســنلتقي رئيس 
الجمهورية ورئيس حكومة ترصيف االعامل ورئيس الحكومة 
املكلف وحاكمية مرصف لبنان الن لها الدور االســاس. إن ما 
أنجزناه هو مســار والورقة هي خارطــة طريق، وأهم ما يف 
هذه الورقة املقاربة االجتامعية االنسانية، وما يهمنا يف هذه 
االجراءات هو االنســان اللبناين الذي يعيــش واقعا اقتصاديا 

صعبا. لذا نأمل الوصول اىل توافق عىل هذا املســار ويتم تبنيه 
ممن يجب ان يتبناه، ويأخذ طريقه اىل حيز التنفيذ، ونستطيع 
خال اسابيع الخروج تدريجيا من هذا الواقع ومن هذه املعضلة 

التي منر بها«.
وبعد الظهر، اســتقبل الرئيس بري ســفري دولة فلسطني 
يف لبنــان أرشف دبــور وامني رس فصائــل منظمة التحرير 
الفلسطينية وحركة »فتح« يف لبنان فتحي ابو العردات، وكان 
عرض لاوضــاع العامة يف لبنان واملنطقــة وآخر التطورات 
املتصلة بالقضية الفلسطينية والعاقات اللبنانية الفلسطينية.

عىل صعيد آخر، وملناسبة حلول شهر رمضان املبارك، تلقى 
ة من نظريه رئيــس مجلس النواب  الرئيس بري برقيــة تهن

. التوني الدكتور راشد الغنو

ــة »الــتــشــاركــيــة« الــتــي أنجزها ــورق ــلــع عــلــى ال بـــري ا
ــل الــنــيــابــيــة ــت ــك ــاون مـــع ال ــع ــت ــال ــادي ب ــتـــصـ املــجــلــس االقـ

سن ابراهي ات              ال لقا بر 

ترصيف  حكومــة  رئيــس  ترأس 
األعامل الدكتور حسان دياب اجتامعا 
حــول موضــوع أزمــة املحروقات، 
ه وزيــر الطاقــة واملياه يف  حــ
رميون  االعــامل  ترصيف  حكومــة 
من العام اللواء  غجر، املدير العــام ل
عباس إبراهيــم، املديرة العامة للنفط 
املدير  فغايل،  أورور  الطاقة  وزارة  يف 
العام للجامرك بالتكليف العميد رميون 
خوري، مستشــار رئيــس الحكومة 
خ طالب، مدير القطع يف مرصف 
لبنان نعامن ندور، مساعد املدير العام 

للنفط زاهر سليامن، عضو نقابة أصحاب املحطات يف لبنان 
جورج الرباكس، ممثل موزعي املحروقات فادي أبو شــقرا، 
رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لرشكة »برييتك« مارون 
شامس، رئيس لجنة الطاقة يف نقابة املحامني طوين عي 

ورئيس مجلس إدارة رشكة »ليكويغاز« أوسكار ميني.
وبعد االجتامع، رصح وزير الطاقة: »عرضنا أســباب أزمة 
البنزين، وتبني لنا أن الســبب األســايس للشح الحاصل هو 
التهريب إىل خارج األرا اللبنانية بسبب الفرق يف األسعار 
بني لبنان وســوريا. فسعر صفيحة البنزين يف لبنان 40 ألف 
لرية لبنانية، أما السعر الرسمي يف سوريا فيصل إىل 140 ألف 
لرية سورية، ويف السوق السوداء إىل 240 ألف لرية. الحاجة 
اللبنانيني إىل  يف الســوق الســوري للبنزين تدفع املهربني 
تهريب مادة البنزين إىل سوريا لتحقيق أرباح طائلة، علام أن 
هذه املادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنني اللبنانيني.  
الحل هو بضبط ســعر هذه املادة ولن يرفع الدعم قبل اعتامد 

البطاقة التمويلية من ضمن خطة الرتشيد. تهافت املواطنون 
عىل رشاء البنزين وتخزينه خشية من رفع الدعم، وهذا األمر 
غــري مربر ألن الحكومة لن ترفع الدعــم خال وقت قريب . 
نطلب من القوى األمنية ومن الجيش اللبناين تفعيل الرقابة 

عىل الحدود الرسمية وغري الرسمية للحد من التهريب«.
أزمة األفران

وبحــث رئيس حكومة ترصيف األعامل حســان دياب يف 
االزمــة التي مير بها قطاع االفــران، خال لقائه يف الرساي 
وزير االقتصــاد راول نعمه والوفد املرافــق الذي ضم رئيس 
االتحاد العاميل العام بشــارة األســمر، رئيس نقابة صناعة 
الخبز يف لبنان طوين ســيف، أمني رس نقابة بريوت محمد 
شــعان، رئيس تجمع أصحاب املخابز العربية رياض السيد، 
رئيس نقابة أصحاب األفران يف الشــامل طــارق املري، يف 

حضور مستشاريه خ طالب وحسني قعفراين.
ومن املقرر أن يعقد وزيــر االقتصاد اجتامعات الحقة مع 

رؤساء النقابات لوضع آليات للحلول.

مة االفران ح املحروقات وأ دياب بح واملعنيين في 
ــار ــ ــن خـ ــزيـ ــنـ ــبـ ــب الـ ــريـ ــهـ ــو تـ ــ ــب هـ ــبـ ــسـ ــر : الـ ــجـ ــاًـ ــي ــم لـــن يُـــرفـــع حــال ــ ــدع ــ ــة.. وال ــي ــان ــن ــب ــل االراضـــــــي ال

جت ال ا يا 

اعترب وزير الزراعــة يف حكومة ترصيف األعامل الدكتور 
، خال رعايته إطاق الور التدريبية لنظام  عباس مرت
عاف الذي أطلقته مصلحة االبحاث العلمية  الزراعة املائية ل
الزراعية يف تل عــامرة يف حضور املدير العــام للمصلحة 
الدكتور ميشــال إفرام، »ان الدعم مل يكن موجها بالشــكل 
الصحيح عىل الرغم من وجع الناس«، مشريا اىل »اننا سنشهد 
يف االيام املقبلة رفعا للدعم إلننا مل نكن مؤهلني له، وكدولة 
وادارات مل تســتطع ان تراقب. لذلك كانت االشكاليات كثرية 

وهذا املوضوع يجب أن يعالج يف أرسع وقت ممكن«.
وأشار الوزير مرت اىل »ان كلفة فاتورة استرياد االعاف 
يف لبنــان كانت قبل ازمة الدوالر تزيد عــىل 400 مليار، اما 

اليوم فستصبح مضاعفة ألكرث من عرشة أضعاف«.
ورأى انه »ال بديل عن التطــور، وال بد من التوجه واعتامد 
عاف وتوفري االكاف من اجل اســتمرارية  الزراعة املائية ل

قطاع املوا وتحصني االمن الغذايئ«.
وقال وزير الزراعة: »امام األوضــاع التي وصلنا اليها يف 
الباد والتي تضعنا امام اســتحقاق األمــن الغذايئ الوطني، 
ويف سبيل تأمني املدخات الزراعية، اصبح املزارع واملستهلك 

بني مطرقة اإلسترياد وسندان اضمحال املواد األولية«.
وشدد عىل أهداف »اإلسرتاتيجية الزراعية الخامسية التي 
تتضمن محورا اساســيا هو زيادة اإلنتــاج الزراعي وتعزيز 
اإلنتاجيــة الزراعية، وتحويل القطــاع الزراعي اللبناين اىل 
انتاج  قطاع منتج، واســتبدال استرياد املنتجات مبشــاريع 
بقدرات ومواد اولية محلية«. وقال: »مبا اننا نهدف من خال 
اإلسرتاتيجية اىل زيادة الرثوة الحيوانية واملساحات املزروعة 
واملؤهلة للزراعة فمن البديهي ان نهيىء األرضية الازمة يف 
هذا املجال ووضع املدماك األول يف زيادة الرثوة الحيوانية اي 
تخفيف استرياد األعاف، نحن يف لبنان كنا نستورد األعاف 

بقيمة 400 مليار لرية سابقا، وستصبح مضاعفة 9 او 10 او 
11 مرة يف حال رفع الدعم«.

املهندسة سيلني برباري ملراحل املرشوع، وقالت:  ورشحت 
»هذه الزراعة تســمح بالحصول عىل انتاج يومي من أعاف 
ذات قيمة غذائية عالية للحيوانات، باســتعامل كميات قليلة 
من املياه مقارنة بالزراعة التقليدية ومبســاحة صغرية دون 
حاجة للرتبة، وفق نظام ميكن اعتامده الستنبات عدة انواع 
من اإلنجيليات كالقمح والشــعري والشــوفان والبقوليات، 
نتاجية 40 اىل 50 كغ باملرت املربع خال اســبوع، من دون  ب

ة املحيطة«. اي تأثريات او مخلفات عىل سامة البي
وتحدث املدير العــام ملصلحة األبحاث العلمية الزراعية عن 
اهمية املرشوع والجهود »الرامية اىل مجاراة التحول املناخي 
الحاصــل«. وقال: »هــذه الخطوة تأيت يف ســياق مرشوع 
عــاف الذي طورته مختــربات مصلحة  الزراعــة املائية ل
األبحاث العلميــة الزراعية، وتهدف اىل تكثيف انتاج األعاف 
محليا وتخفيف استريادها«. وكان مرت جال يف مختربات 

املصلحة واطلع عىل عمليات اإلستنبات األوىل.

لالعالف املــائــيــة  ــزراعــة  ال ــام  نــ على  تدريبية  ور 
ــروة الــحــيــوانــيــة ــ ــث ــ يــــــادة ال ــو  ــح ــى : خـــطـــوة ن ــ ــرت م
ــ فـــــــاتـــــــورة اســـــتـــــيـــــراد »االعـــــــــــالف« ــ ــي ــ ــف ــ ــخ ــ وت

ال الور ال ا مرت 
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—«e) bL� v	« …u�œ
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Èu?�b	« —U?C?�?�??�« vK� ¡UM�
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W?LJ�? �—d?" o�d?H� …œU0 d?I?�«

„—U?��?�« W?OM�	« WO?�d?A	« «bO?�
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ÆdAM	« a�—U�
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qU� U�dO ‡ WHOK1 ·“u) œ—U�d�
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�ËdO�
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W??�??L?1 WK?N0 p	–Ë ≤∞≤∞Ø±≤Ø±

ÆdAM	« a�—U� s ÎUu� dA�
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Õd� ÊË—U Í—u)«
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e�dO«— w�U�A	« s—U� ‰œ U—u�Ë
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t??O??� Êu??�KD� ≤∞≤±Ø±∑ r?"d	U�

Èb	 W??U?I?? Èu?�œ …—U??�« VD�

a�—U� W?O?�KB	« W?O�u?) W?LJ�?
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rN?OK� v�b?*« w�U?�?A	« ”u?O�U#
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
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‰e??M?? s?? Derartu Kasim
∞≥Ø∂∞±μ±±∫� UNOb$��

‡ V�??� b?OK& W??�d?A?	 »uKD

�ö??U??�Ë ‰U?L??� —UD?*« o�d#
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V�J* W�cOHM� …dO�dJ� »uKD
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÷d2 ©…®b?????�U????�????Ë ©�«®

e???�d??? w?� qL???F?K	 (…® w�U?M�	

‰U???�—« ¡U??)d	« Æw?�D	« fM?��

∫email vK?� W??O�«c?	« …d??O???�	«
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∫r??"d?	« v??K??� ‰U????????????????B??�ô«

±±≤≤ rÒ�????I???? ∞¥Øπ∏≥∑∑∞

s?? ±¥\≥∞‡??	«Ë ∑\≥∞‡?	« 5??�®

5�Ë W?????F?????L?????'« v	« 5?M�ù«

X��	« —UN� ±≥\∞∞‡	«Ë ∏\∞∞‡	«

WHK²<« ‚uI(« wJ
U* WÒ¹œUŽ WÒO�uLŽ WÒOFL' …uŽœ 
«dHB
« ≥≥∞ r�— —UIF
« w

s�bM?�	«Ë ¨ ∏≥Ø∏∏ r"— w�«d??�??�ô« Âu??�d*« s ≤∑Ë ≤∂Ë ≤μË ≤¥ œ«u?*« ÂUJ�Q� ö??L??�

≥≥∞ r"— —U?I?F	« w?� W?HK�?<« ‚u?I?(« wJ	U? ÂU?E� s ”œU?�	« qB?H	« s Y	U??�	«Ë w�U?�	«

Æ«dHB	«

wJ	U? u?�b� «d?H?B	« ≥≥∞ r"— —U?I?F	« w� W?HK�?<« ‚u?I?(« wJ	U? W?ÒO?F?L?) fOz— Ê«     

w� l"«u	« fO?L)« Âu� —U?IF	« e?�d w� b?IF� WÒ�œU?� WÒO?uL?� WÒO?FL?) v	« WHK?�<« ‚u?I(«

∫ w	U�	« ‰UL�ô« ‰Ëb) w� dEMK	  s�—U «dHB	« w�  dNE	« bF� WO�U�	« W�U�	« ≤∞≤±Ø¥Ø≤π

≤∞≤∞ ‰UL?�√ s� w	U*« d�d?I�	«Ë W?OF?L'« fOzd	 Í—«œô« d�d?I�	« …Ëö� v?	≈ ŸUL?��ô« ≠±

W– ¡«d�«Ë  ≤∞≤∞ ÂU?F	« ‰ö1 XI?H�« w�	« W?�U� �UI?HM	«Ë n�—UB?*« vK�Ë UL?NOK� W?"œUB*«Ë

Æ WÒOFL'« fK! ¡UC�√ W–Ë WOFL'« fOz—

Æ ≤∞≤± W�“«u ŸËdA —«d"«Ë WA"UM ≠≤

5√Ë d?� 5√Ë fOz— VzU�Ë W?ÒO?F?L?'« fK: ¡U?C?�√Ë W?O?F?L?'« fOz—  »U?$?��« ≠≥

Æ fK:« ¡UC�√ s ‚ËbM�

b�b%Ë «d?HB	« ≥≥∞ r"— —UIF?	« wJ	U WOF?L' UN?�OJK …bzUF	« n"«u*« d?O)Q� WOH?O� ≠¥

 Æ WO�UM�K	« …dOK	U� —U!�ô« ‰b�

w� bM� v	≈ bM?� s ¡UC?�?"ô« bM� m	U?�*« qIM?� WO?F?L?'« fK!?Ë fOzd	 hO?1d?�	« ≠μ

Æ  W�“«u*«

WHK�?<« ‚uI(« wJ	U? s WO�U{≈ W?HK� VKD� WOF?L'« fK!Ë fOzd	 hO?1d�	« ≠∂

Æ …—ËdC	« bM� WO�U{ô« �Ë“U*« �UOL� s V)u�� U ¡«dA	

WHK�?<« ‚uI(« wJ	U? s WO�U{≈ W?HK� VKD� WOF?L'« fK!Ë fOzd	 hO?1d�	« ≠∑

Æ …—ËdC	« bM� ≥¥ r"— bM�Ë ≥± r"— bM� n�—UB WODG�	

hO1d?�	« UNKOB?% ‰U� w�Ë 5J	U*« iF� vK� W�?)u�*« �UIH?M	« qOB% WF�U?� ≠∏

Æ W��UM UN�Ëd� w�	« œuM�	« w� UN�dB� WOFL'« fK!Ë fOzd	

Æ WO�UM�K	« …dOK	U� i�I	«Ë WO�UM�K	« …dOK	U� ≤∞≤± W�“«u œUL��≈ ≠π

Æ …—ËdC	« bM�fresh money  »U�� `�H� WOFL'« fOzd	 hO1d�	« ≠±∞

Ë√ w�dO?√ —ôËœ pO� V)u0 WHK� W?�u�b*« �UJOA	« ·d?� dF� »U�?��≈ WOH?O� ≠±±

Æ ≤∞≤± WM� s� 5J	U*« iF� q�" s w�dO_« —ôËb	U� «bI�

�öLF	U� �d"√ ‰U� w� ÊUM�	 ·dB* WF�U�	« WO�Ëd�J	ô« WBM*« œUL��U�  hO1d�	« ≠±≤

ÆWO�UM�K	« …dOK	« q�UI WO�M)_«

‚u�?	« ·d� dF?� V��� �UJ?O�Ë Î«bI?� —ôËœ ¡«dA� WO?FL?'« fOzd	 hO1d?�	« ≠±≥

w�dO_« —ôËb	« w� l�b� V�U)√ ‰UÒL� —u)√Ë dO�«u� s WOFL'« vK� V)u�� U l�b	 ‰Ë«b�*«

Æ W)U(« bM�

…d?OK	U� Íb?I� v	≈ W?O?�UM�K	« …d?OK	U� �UJO?� ·d?B?� W?O?F?L?'« fOzd	 hO?1d?�	« ≠±¥

s U?N	 o�� U? …—«œô« W?)U� vD$?�� U?bM� ‰Ë«b?�*« ‚u?�	« ·d?� dF?� V�?�� W?O�UM�K	«

Æ pM�	« s ÍdN� V��

W�U?� ÊQA� U?��UM? t�Ëd� Íc	« —«dI	« –U?$�U� fK:«Ë WO?FL?'« fOzd	 hO1d?�	« ≠±μ

Æ œö�	« w� ŸU{Ë_« —uD� ¡u{ vK� WO�dB*«Ë  WO	U*« —u_«

‰U� w� tK�LO	 WOFL'« fK! ¡UC?�√ b�√ i�uH� WO�ö� WOFL'« fOz— ¡UD�≈ ≠±∂

W�—«œô« l)«d*«Ë 5J?	U*«Ë d?O?G	« Èb	 …—«œôU?� oKF?�� w�	« W?�—«œô« —u?_« lO?L?) w� t?�U?O?-

W�—«œô« �öU?F*« lOL?) vK� lO"u�?	« o�Ë WOu?LF	« WO?FL?'« Èb	Ë WOzUC?I	«Ë WO?L�d	«Ë

ÂUJ�_ ÎUI�Ë œu?IF	«Ë ·—UB*« s �U�u�?�	«Ë �«bM��*«Ë �UJOA	«Ë ·dB	« d?«ËQ� WO	U*«Ë

WO�d*« W?LE�_«Ë 5�«uI	«Ë «dHB	« ≥≥∞ r"— —U?IF	« w� WHK�<« ‚uI?(« wJ	U* ’U)« ÂUEM	«

Æ ¡«d)ô«

Æ X"R*« 5MI�	U� …—«œö	 `L�� �Ë“U*« 5Q�	 ŸËdA*« …—b" Âb� ‰U� w� ∫ �«b	u*« ≠±∑

‚d?�Ë qLF	« �U?OC?�H? V�?� © W�U?1 …—UO?� ® 5H6u?LK	 �öIM�	« �ôb� b�b?% ≠±∏

Æ U��UM WOFL'« fOz— Á«d� U o�Ë �U"Ëd;« —UF�√

fOz— t�d?�I� U o�Ë WOMO?� Ë√ W�bI� ¡«d)_«Ë 5H6u?LK	 WO�UL?�)≈ �«b�U�? —«d"≈ ≠±π

Æ qLF	« �UOC�IË ŸU{Ë_« ¡u{ vK� WOFL'« fK! Á—dI�Ë WOFL'«

Æ U�Ë—u� �U�u�� ≠≤∞

5%U� w�u) bO�	« nK ≠≤±

Æ ·—UB*« W�U� Èb	 ÊUM�	 ·dB s bL�F*« wL�d	« —ôËb	« ·d� dF� œUL��≈ ≠≤≤

Æ WHK�$ Èd1« U�UC" ≠≤≥

q)R� ≤∞≤±Ø¥Ø≤π w� v?	Ë_« W?�K'« w� w?�u�U?I	« »U??BM	« ‰U?L??�?�≈ Âb?� ‰U??� w�Ë

t�«– ‰UL�_« ‰Ëb)Ë X"u	«Ë ÊUJ*« fH� w� ≤∞≤±ØμØ∂ w� l"«u	« fOL)« —UN� v	≈ W�K'«

Æ dC� s0 WO�u�U" d��F� YO�

d�dI?�	«Ë w	U*« d�dI�	« U?NO� U0 �«b?M��*« W�U?� vK� lKD� Ê√ 5J	U*« s V-d� s* sJ1Ë

v��Ë ÎU�U�� WF�U�	« W�U�	« s WOFL'« e�d w� UN�ö1Ë ≤∞≤± W�“«u ŸËdAË Í—«œô«

Æ dNE	« bF� s WO�U�	« W�U�	«

 ≤∞≤±Ø¥Ø±≤ w�  s�—U «dHB	«

5J	U*« WOFL) fOz—

r�U% tHOK1 oOH�
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الجمعة  16  نيسان 2021

ــان اســتــقــبــلــت عـــمـــاد لــحــود ــيـ ــانـ ــرة أوهـ ــ ي ــو ــ ال
ــســت« لــســبــا الــســرعــة ــة »رابـــيـــد ت وقـــّدمـــت مــائ

عواضه محمد  الــراحــل  عائلة  وفــد  وتستقبل   ...

ية الرابيد تس من اوهانيان و يتس ك ل

د عواضة ل م ة الرا ة عائ اوهانيان مستقب

الشباب  وزيرة  اســتقبلت 
اوهانيان   فارتينيه  والرياضة 
الــدويل  االتحــاد  ممثــل 
الرشق  يف  )فيا(  للســيارات 
األوســط وشــامل افريقيا 
رياضــة  لجنــة  ورئيــس 
اللبناين  النادي  يف  السيارات 
 )ATCL( للسيارات والسياحة
عــامد لحود وعضــو لجنة 
الســيارات دافيــد ابو جودة 
حيث  بالــوزارة  مكتبها  يف 
إطاق  لتفاصيل  عرُض  جرى 
امليكانيكية   الرياضة  موسم 

يوم األحد املقبل واالجــراءات املرافقة لضامن 
االلتزام بالوقاية من فريوس »كورونا«.

وقال لحــود بعد اللقــاء »ترشّفت بزيارة 
سم النادي عىل  معايل الوزيرة يك أشكرها ب
طاق  مبادرتها التي قامت بها فور سامعها ب
موسم الرياضة امليكانيكية  يوم األحد املقبل 
من خال أول ســباق رسعة)ســبيد تست( 
سيقام يف الباحة الخارجية  لكازينو لبنان«.

وقال لحود »املبــادرة هي عبارة عن تقديم 
مائة فح رسيع » رابيد تست«  يك نضمن 
أن جميع املشاركني آمنني، وهو ما سنضيفه 
إىل التزامنا مبا قرره االتحاد الدويل للسيارات 
من اجــراءات، أّي اتّباع ما يُطلق عليه اســم 

)آبندكس أكس(«.

بلفتة  أيضاً  معاليها  »قامت  لحود  وأضاف 
كرمية وهــي مهمة لجميع املشــاركني يف 
الخارج من قبلنا، وتتمثل يف تأمني اللقاحات 
الازمة لهــم يك ميثلوا بلدنا يف أنشــطة 
عىل  مقبلون  أننا  وخصوصاً  الدويل،  االتحاد 
انتخابات اتحاد دويل ، وهو ما سُيمكننا من 

املشاركة ».
وختــم لحود »يف جو البلد، ملســنا كم أن 
معاليهــا عىل متــاس حقيقي مــع قضايا 
وهموم الشــباب والرياضيني، وهي تشــعر 
معهم، وتعــرف بأن الرياضة هــي أحد أهم 
الجسم  الســليم يف  فالعقل  الحياة،  عنارص 
ها عىل التفاتها، وما تقوم به  الســليم، ونهن
منوذج يُحتذى لجميــع الوزارات، ودليل عىل 

أنها ليست وزارة ترضية«. 

الراحل  زار  وفد من عائلة 
ضم  عواضة،  محمد  الدكتور 
حمود  وفاء  الفقيــد  زوجة 
عواضــة وعضــو املكتــب 
التنفيذي لاتحاد اآلســيوي 
ابراهيم  الرياضية  للصحافة 
الزميل  بحضور  الدســوقي 
الشباب  وزيرة  حسن  عباس 
والرياضة فارتينيه اوهانيان.
أمام  أوهانيــان  وجــددت 
الوفد تعازيهــا بوفاة الدكتور 
عواضة مؤكدة مرة جديدة انها 
الرياضة  لكل  خســارة  كانت 

والرياضيني يف لبنان مبديًة ثقتها بأن مســرية 
الراحل مستمرة بعائلته وأصدقائه ومحبيه. 

وحيت الوزيرة املبادرة التي قامت بها عائلة 
الراحل عــرب جمعية االعاميــني الرياضيني 
اللبنانيني بتقديــم اللقاح ضد فريوس كورونا 
معتربًة  اللبنانيــني،  الرياضيني  لاعاميــني 
انه ســيكون لهذه الخطوة أثر فعال يف اعادة 

الحياة اىل الحركة الرياضية. 
اوهانيان  للوزيرة  بدورها، رشحت حمــود 
الخطوات التي انجزت عرب جمعية االعاميني 
االوىل  الدفعة  حصلــت  حيث  اللقاح،  لتأمني 
من االعاميني الرياضيني سواء املنتسبني اىل 

الجمعية او غريهم عىل اللقاح بعد التســجيل 

عرب االلية املتبعة، وستكون هناك دفعة ثانية 

خال االســابيع املقبلة، لتكون الجمعية يف 

ات التي أمنت اللقاح ملنتســبيها،  طليعة الهي

وذلك عماً بوحي اولويات واهتاممات الراحل. 

كام عرضت حمود للوزيرة مرشوعاً لتقديم 

اللقــاح للرياضيــني مــن ذوي االحتياجات 

الخاصة ال يــزال قيد الدراســة، مع الجهات 

املعنية، سيتم طرح تفاصيله يف األيام املقبلة، 

نت الوزيرة هذا املــرشوع، مؤكدة حاجة  و

قطاع رياضــة ذوي االحتياجات الخاصة ملثل 

تلك املبادرات.

ية الشا الطائرة  الــكــرة  ملــدربــي  تدريبية  دورة 

ية ا ائرة ال كرة ال م ل

دعا اإلتحاد اللبناين للكرة الطائرة مدّريب الكرة 
ية اىل املشــاركة بدراسة التأهيل  الطائرة الشاط
ية يف االتحاد  التي تنظّمها لجنة الطائرة الشــاط
يومي الســبت الواقــع فيه 24 نيســان الجاري 
والسبت 8 أيار املقبل يف مقر نادي »يب. يف. يب« 
)BVB( نهر إبراهيم - منطقة الزيتون بني الساعة 
التاســعة و النصــف صباحــاً و الثانية عرشة و 

النصف ظهراً وتحت ارشاف االتحاد اللبناين.
يدير الدراسة رئيس اللجنة اييل ايب شديد وينال 
املشــارك يف نهايتها، وبعد نجاحه باالختبارات، 
شــهادة صادرة عن  االتحاد تؤهله للمشــاركة 
ية التي  بالدراســة الدولية للكرة الطائرة الشاط
الدويل   ســينظمها االتحاد تحت ارشاف اإلتحاد 

للكرة الطائرة  بأقرب وقت ممكن وعندما تسمح 
الظروف الصحّية بذلك.

تجري عملية تســجيل املشــاركني يف الدورة 
التدريبية يومياً  لدى األمانــة العامة او اللجنة 

عىل األرقام التالية:
03/651980 –03/988916-03/324970

وحّددت آخر مهلة للتســجيل الخميس املقبل 
الواقع فيه 22 نيســان الجاري. وعىل املشاركني 
ورية للوقاية  أتخاذ االحتياطات الصحّيــة ال
 ( الدراســة  من وباء »كورونــا« خال حضور 
لبس الكاممة و التباعد االجتامعي عىل ان تقوم 
اللجنة بقياس الحرارة للمشاركني قبل الدخول اىل 

املركز(.

اً ير عادل وما حققنا ليس إنجا بطال  وارديوال: دوري ا
غمرت الســعادة بيب غوارديــوال، مدرب 
مانشسرت سيتي، بعد تأهل فريقه إىل نصف 
نهــايئ دوري أبطال أوروبــا، عقب تخطيه 

بوروسيا دورمتوند األملاين.
وكرر السيتي انتصاره بنفس نتيجة الذهاب 
)2-1(، عىل ملعب ســيغنال إيدونا بارك يف 

إياب ربع النهايئ.
وقال غوارديوال يف ترصيحات عقب املباراة 
لشبكة »يب يت ســبورت«: »أنا سعيد للغاية 
وجامهريه  ورئيســه  النادي  هــذا  أجل  من 
وللجميــع، هذه هي املــرة الثانية التي يصل 
النادي إىل نصف النهايئ، وبالتايل هذا  فيها 

ليس إنجازا تاريخيا«.
وأضاف: »كنا رائعني طوال املباراة باستثناء 
أول 10 دقائــق، حيــث كانوا هــم الطرف 
بالتواجد يف نصف  للغاية  األفضل، أنا سعيد 
النهــايئ، وأن نكون من بــني أفضل 4 فرق 
يف أوروبــا وأن نواجه أقــوى وأكرب الفرق، 

وسنحاول أن نكون جيدين«.
وواصل: »هذه مســابقة رائعة، لكنها غري 
عادلة أيضا، حيث يحكم علينا بالفشل ويكون 

األمر كارثيــا يف حال اإلقصاء، أنت تلعب 11 
شهرا يف الربميريليغ ومسابقات أخرى«.

وتابع: »اليوم حصلنا عىل ركلة جزاء بسبب 
ملســة يد، ومن املمكن أال يتم احتســاب تلك 
الركلة يف يوم آخر، وسبق وأن ودعنا البطولة 
بسبب ملسة يد مل تحتسب أمام توتنهام، هذه 
املســابقة تعتمد عىل املواقف، لكننا أظهرنا 

الشخصية يف شوط املباراة الثاين«.
وتطرق بيب إىل احتفــال فيل فودين معه 
عقب تسجيل الهدف الثاين: »وجدين وركض 
النادي واألشــخاص  أجل  نحوي، هذا مــن 
الذين عملوا بقــوة لتحقيق ما حققناه حتى 
اآلن، أخربته أحسنت، تســديدة جيدة، عليك 

املواصلة«.
وأتــم: »نحتــاج إىل 3 انتصــارات للفوز 
نهايئ  نصف  يف  ونتواجــد  بالربميريليــغ، 
دوري أبطــال أوروبا ونصــف نهايئ كأس 
االتحاد اإلنكليــزي ونهايئ كأس الرابطة، ما 
حققناه مذها، ال نتحدث اآلن عن الفوز بكل 
البطوالت األربع، بل نركز عىل املباراة املقبلة 

وفقط«.

بمشاركة 0 دولة من كافة انحاء العالم
لبنـــــان يشـــــار في بطولـــــة افتراضيـــــة
الســـــلة لكـــــرة  الدولـــــي  لالتحـــــاد 

سيشــارك لبنان يف النســخة الثالثــة من بطولة دولية 
افرتاضية و«عن بعد«)أون الين(  للمنتخبات الوطنية يف كرة 
 «2021 FIBA Esports Open III« السلة للرجال تحت اســم
والتي ستقام ابتداء من 16 نيسان الجاري  من تنظيم االتحاد 

الدويل لكرة السلة.
ويتألــف املنتخــب اللبنــاين من طــارق عبــود )مديراً 
فاضــل  وجــورج  )مدربــاً(  عنقــوين  للمنتخب( وائــل 
)مستشــاراً(  وســبعة العبني ترتاوح اعامرهم بني 19 و35 
سنة )5 العبني عىل ارض امللعب والعبا احتياط( وهم : شادي 
ابو فرج )قائداً للمنتخب(، جو حكيــم، عيل عنقوين، أحمد 

شعيتو، جوين الناشف، اتيان سمعان وأنطوين سفري.
تشارك يف البطولة 60 دولة وهي:

- القارة األفريقية: ســاحل العاج، مرص، تونس، الغابون، 
توغو ومدغشقر.

األرجنتني،  الربازيل،  الجنوبية: بوليفيا،  االمريكية  القارة   -
األوروغواي، فنزويا، غويانا، كولومبيا وتشييل.

- شــامل ووســط القارة األمريكية: كندا، كوســتاريكا، 
هندوراس،  بروتوريكو،  باربادوس،  الدومينيكان،  جمهورية 

املكسيك والواليات املتحدة األمريكية.
- منطقة جنوب رشق آسيا: اندونيسيا والفيليبني، فيتنام، 

امللديف، سرييانكا، منغوليا.
- منطقة الرشق األوسط: لبنان، االمارات العربية املتحدة، 

البحرين، السعودية، الكويت وسوريا.
البوسنة  األوروبية: النمســا، روســيا، قربص،  القارة   -
والهرســك، املانيا، بريطانيا، ايرلندا، ايطاليا، التفيا، ليتوانيا، 
الربتغال، اســبانيا، سويرسا، تركيا، اوكرانيا، رصبيا، البلقان، 
لوكسمبورغ، سلوفينيا، فرنســا، بلجيكا، الدامنارك، أرمينيا، 

ايسلندا، أندورا، بولندا و استونيا.
وســيتواجه املنتخب اللبناين مع نظــريه االمارايت اليوم 
الجمعة الســاعة 18:40 بتوقيت بــريوت ونظريه البحريني 
الساعة 19:20 بتوقيت بريوت عىل أن تقام املباريات النصف 

نهائية غداً السبت. 
2 وسيتم  21 NBA وســتجري املباريات بواســطة لعبة
نقلها عرب اليوتيــوب التابع لاتحاد الــدويل وعرب صفحة 

الفايسبوك التابعة لاتحاد اللبناين لكرة السلة. 

ـــــيـــــب والــــــــــــدة املـــــــــــــــوت يـــــ
ــاد »الـــطـــائـــرة« ــ ــح ــ ــام ات ــ ــن عـ ــيـ أمـ

غيب املــوت الراحلة جاكلني عازار أبوجوده والدة أمني عام 

االتحاد اللبناين للكرة الطائرة عصام أبوجوده.

يحتفل بالصاة لراحة نفسها عند الساعة الواحدة من بعد 

ظهر اليوم الجمعة يف كنيسة سيدة النجاة - الزلقا.

وقد نعى االتحاد اللبناين للكرة الطائرة الراحلة باسم رئيس 

وأعضاء االتحاد وعائلة اللعبة.

ياب إعالن مواعيد مواجهات الذهاب وا
بطال في نصف نهائي دوري ا

أعلن االتحاد األورويب لكرة القدم »يويفا«، أمس الخميس، 
عن مواعيد مباريــات الدور نصف النهــايئ، لبطولة دوري 

األبطال.
وكان ريال مدريد قد حســم تأهله عىل حســاب ليفربول 
اإلنكليزي، كام تأهل مانشسرت سيتي بعدما تخطى بوروسيا 

دورمتوند األملاين.
وحســم باريس ســان جريمان التأهل ضد بايرن ميونيخ 

األملاين، بينام تأهل تشلي بعدما أطاح ببورتو الربتغايل.
ويف مواجهــات الذهاب، ســيواجه الريال تشــلي يف 
مدريد يوم 27 نيسان، بينام يستضيف باريس سان جريمان 

مانشسرت سيتي يوم 28 من الشهر ذاته.
أما مواجهات اإلياب، سيســتضيف مانشســرت سيتي يف 
إنكلرتا باريس ســان جريمان يوم 4 أيار املقبل، ويستضيف 

تشلي ريال مدريد يوم 5 من نفس الشهر.

الــقــدم كـــرة  ــي  ف املحلية  ــة  ــيـ وروبـ ا ــبــطــوالت  ال
وبلباو لونة  بر بين  ــداً  اسبانيا  كــأس  نهائي 

تقام غداً السبت املقبل املباراة النهائية ملسابقة 
كأس ملك اســبانيا يف كرة القدم بني برشلونة 
وأتلتيك بلباو عىل ملعــب ال كارتوخا يف مدينة 

اشبيلية.
وكان برشلونة تخطى اشبيلية يف الدور نصف 
النهايئ )0-2( ذهاباً، و)3-0( إياباً، فيام تجاوز 
أتلتيك بلباو عقبة ليفانتي )1-1( ذهاباً، و)1-2( 

إياباً.
ويحمل برشــلونة الرقم القيايس يف عدد 
األلقاب يف هذه املســابقة، إذ توج بطاً لها 
30 مرة، مقابل 23 ألتلتيــك بلباو، و19 لريال 

مدريد.
وعىل صعيد بطولة الدوري )الليغا(، تقام  بعد 
غد األحد جميع لقاءات املرحلة 33 املتقدمة لهذا 
األسبوع، فيام ستستكمل املرحلة يف 28 الجاري 
بلقاءين مؤجلني لربشلونة وأتلتيك بلباو، ويف ما 

ييل برنامج املباريات بتوقيت بريوت:
- األحد 18 نيسان:

)15 أوساسونا - إلتيش )الساعة 00
)15 ريال سوسييداد - اشبيلية )الساعة 00

)17 ديبورتيفو أالفيس - هويسكا )الساعة 15
)17 أتلتيكو مدريد - إيبار )الساعة 15

)19 ريال بيتيس - فالنسيا )الساعة 30
)19 قاد - سلتا فيغو )الساعة 30

)22 خيتايف - ريال مدريد )الساعة 00
)22 ليفانتي - فياريال )الساعة 00

- األربعاء 28 نيسان :
)22 برشلونة - غرناطة )الساعة 00

)22 أتلتيك بلباو - بلد الوليد )الساعة 00
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :

1- أتلتيكو مدريد 67 نقطة من 30 مباراة
2- ريال مدريد 66 من 30

3- برشلونة 65 من 30
4- اشبيلية 61 من 30

5- ريال سوسييداد 47 من 30
انكلرتا

تقام غداً الســبت وبعد غد األحد مباراتا الدور 
نصف النهايئ ملســابقة كأس االتحاد االنكليزي 
الســبت عند الســاعة  لكرة القدم، فيلتقي غداً 
السابعة والنصف مساء بتوقيت بريوت تشلي 
مــع مانشســرت ســيتي، وبعد غــد األحد عند 
الساعة الثامنة والنصف مساء ليسرت سيتي مع 

بتون. ساو
وعــىل صعيد بطولة الــدوري املمتاز، تنطلق 
املرحلة 32 والتي ستمتد  الجمعة مباريات  اليوم 
مبارياتها حتى يوم الخميس املقبل بسبب إقامة 
الدور نصف النهايئ ملسابقة كأس االتحاد، ويف 

ما ييل برنامج املباريات بتوقيت بريوت :
الجمعة :

)22 ايفرتون - توتنهام )الساعة 00
- السبت :

نيوكاسل يونايتد - وست هام يونايتد )الساعة 
)14 30

ولفرهامبتون - شــيفيلد يونايتد )الســاعة 
)22 15

- األحد :
)15 أرسنال - فولهام )الساعة 30

)18 مانشسرت يونايتد - برينيل )الساعة 00
- االثنني :

)22 ليدز يونايتد - ليفربول )الساعة 00
- الثاثاء :

)22 تشلي - برايتون )الساعة 00
- األربعاء :

 )20 00 )الســاعة  بتون  ســاو  - توتنهام 
)مباراة مؤجلة من املرحلة 29(

)الساعة  ســيتي  مانشسرت   - فيا  أســتون 
)22 15

- الخميس :
ليســرت ســيتي - وســت بروميتش ألبيون 

)22 )الساعة 00
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :

1- مانشسرت سيتي 74 نقطة من 32 مباراة
2- مانشسرت يونايتد 63 من 31

3- ليسرت سيتي 56 من 31
4- وست هام يونايتد 55 من 31

5- تشلي 54 من 31
6- ليفربول 52 من 31

{ أملانيا {

ستكون الفرصة سانحة أمام اليبزيغ لتقلي 
الفــارق اىل نقطتني فقط يف صــدارة الدوري 
األملاين لكرة القدم، عندما يســتضيف هوفنهايم 
اليوم الجمعة يف افتتاح منافســات املرحلة 29 
صعباً  اختباراً  ستشــهد  والتي  البوندسليغا،  من 
لبايــرن ميونيخ املتصدر الــذي يحل ضيفاً عىل 

فولفسبورغ الثالث غداً السبت.
ويف مــا ييل برنامــج مباريــات املرحلة 29 

بتوقيت بريوت :
- الجمعة :

)21 اليبزيغ - هوفنهايم )الساعة 30
- السبت :

اينرتاخــت   - مونشــنغادبا  بوروســيا 
)16 فرانكفورت )الساعة 30

)16 فولفسبورغ - بايرن ميونيخ )الساعة 30
)16 فرايبورغ - شالكه )الساعة 30

)16 يونيون برلني - شتوتغارت )الساعة 30
)16 أوغسبورغ - أرمينيا بيليفيلد )الساعة 30

)19 باير ليفركوزن - كولن )الساعة 30
- األحد :

بوروســيا دورمتوند - فريدر برمين )الساعة 
)16 30

)19 ماينتس - هرتا برلني )الساعة 00
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :

1- بايرن ميونيخ 65 نقطة من 28 مباراة
2- اليبزيغ 60 من 28

3- فولفسبورغ 54 من 28
4- أينرتاخت فرانكفورت 53 من 28

5- بوروسيا دورمتوند 46 من 28

{ ايطاليا {

اختباراً صعباً يف  املتصدر  انرت ميان  يخوض 
عطلة األســبوع، عندما يحل ضيفاً عىل نابويل 
الخامس بعــد غد األحد، ضمــن املرحلة 31 من 

الدوري االيطايل لكرة القدم.
من جهتــه، يلتقي ميان الثــاين مع جنوى 
الثالث عرش عرش األحــد، فيام تنتظر يوفنتوس 
الثالث مواجهة قاســية مع أتاالنتــا الرابع يوم 

األحد أيضاً.
ويف مــا ييل برنامــج مباريــات املرحلة 31 

بتوقيت بريوت :
- السبت :

)16 سامبدوريا - هياس فريونا )الساعة 00
)16 كروتوين - أودينيزي )الساعة 00
)19 ساسولو - فيورنتينا )الساعة 00

)21 كالياري - بارما )الساعة 45
- األحد :

)13 ميان - جنوى )الساعة 30
)16 أتاالنتا - يوفنتوس )الساعة 00

)16 بولونيا - سبيزيا )الساعة 00
)16 التسيو - بينيفينتو )الساعة 00

)19 تورينو - روما )الساعة 00
)21 نابويل - انرت ميان )الساعة 45

ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :
1- انرت ميان 74 نقطة من 30 مباراة

2- ميان 63 من 30
3- يوفنتوس 62 من 30

4- أتاالنتا 61 من 30
5- نابويل 59 من 30

{ فرنسا {

املرحلة 33 من  الجمعة مباريات  اليوم  تنطلق 
بطولة فرنسا يف كرة القدم، فيلتقي ليل املتصدر 

مع مونبلييه الثامن.
من جهته، يخوض باريس سان جرمان الثاين 
املنتــيش بتأهله اىل نصف نهــايئ دوري أبطال 
أوروبا عىل حساب بايرن ميونيخ االملاين، مباراة 
سهلة نسبياً أمام ســانت اتيان الذي يحتل املركز 

الثالث عرش.
ويف مــا ييل برنامــج مباريــات املرحلة 33 

بتوقيت بريوت :
الجمعة :

)22 ليل - مونبلييه )الساعة 00
- السبت :

)14 أنجيه - رين )الساعة 00
)18 مرسيليا - لوريان )الساعة 00

- األحد :
باريس سان جرمان - ســانت اتيان )الساعة 

)14 00
)16 ستاد بريست - النس )الساعة 00

)16 ديجون - نيس )الساعة 00
)16 ستاد رميس - ميتز )الساعة 00

)16 نيم أوملبيك - سرتاسبورغ )الساعة 00
)18 بوردو - موناكو )الساعة 05

)22 نانت - ليون )الساعة 00
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :

1- ليل 69 نقطة من 32 مباراة
2- باريس سان جرمان 66 من 32

3- موناكو 65 من 32
4- ليون 64 من 32
5- النس 52 من 32

يـــــدان: عــانــيــنــا فـــي أنــفــيــلــد وفـــخـــور بــالــتــأهــل
أبدى زيــن الدين زيدان، املديــر الفني لريال 
مدريد، سعادته ببلوع نصف نهايئ دوري أبطال 

أوروبا، من معقل ليفربول »أنفيلد«.
ينا عىل الريدز  وحقق ريال مدريد، انتصارا 
يف معركة الذهاب بنتيجــة )3-1( يف ملعبه 
»ألفريدو دي ستيفانو«، قبل التعادل السلبي يف 

مباراة اإلياب.
وقــال زيــدان خــال ترصيحــات نقلتها 
أننا سنعاين،  املعروف  من  صحيفة ماركا »كان 
توقعنا مواجهة قوية جًدا ضد ليفربول يف أول 

15 دقيقة، وكان هذا طبيعيا«.
وتابع »نحن يف ربع نهايئ دوري األبطال، 
لكن يف النهاية نحن تأهلنا وُسعداء للغاية«.
وأضاف »نحــن جميعا معــا، والفريق يريد 
ء، لكننــا نقاتل يف  املزيــد، مل نفز بــأي 

البطولتني«.
وعن مواجهة تشلي، علق »دعونا نستمتع 
قليا ونرتــاح، ألنه ال زال لدينــا مباريات قبل 

مواجهة تشيلي، البلوز فريق جيد«.
ونوه »نستحق التأهل، أنا سعيد بكل الاعبني، 

املشاعر بعد التأهل متنحنا الكثري من القوة«.
وحول االعتامد عىل فيدي فالفريدي كظهري 
أمين، أجــاب »لقد اخرتته لهــذا املركز، ولعب 
مباراة جيدة، رغم أنه ليس مركزه، لكني ســعيد 
بالجميــع، الثا الهجومي حــاول كثريًا يف 

الدفاع، لكن من الطبيعي أن نعاين«.
وأردف املدرب الفرني »كورتوا؟ إنه حارسنا 

ويفعل بعض األمور االستثنائية«.
وواصل »الحالــة البدنية؟ بذلنا جهًدا هائًا، 
األخرية تجعلني  الثــاث  املباريات  نتائجنا يف 
ســعيًدا، الوصول إىل هنا ليس باألمر السهل، 

نحن عىل ما يرام«.
وأتم »أكرث مــا يجعلني فخــورا بالاعبني، 
زادت  وكلــام  ميتلكونها،  التــي  الشــخصية 
معاناتهم وكانت األمور أســوأ، يزداد اتحادهم، 

هم لديهم الكثري من الكفاءة«.

{ كلوب يلوم صاح {

يف املقابل، بدا مدرب ليفربول يورغن كلوب، 
مستاء من إهدار فريقه الفرص. 

وأهــدر مهاجمو الريدز فرصــا خطرية عدة 
مبواجهة جدار ريال مدريد.

وقــال كلوب يف ترصيحات لشــبكة يب يت 
مل  املهمة،  للحظات  دامئا  »تحتاج  ســبورتس: 
نخرس املواجهــة، خرسنا يف مدريد، كان األمر 
غري مريح بالنســبة لهم، وكنا جيدين وسنحت 

لنا الفرص«.
وأضاف: »مل نســجل األهــداف، ولعب خربة 
ريال مدريد دورها يف املواجهة. نلوم أنفســنا 

هذا العام مع كيفية إنهاء الفرص«.

بطولة لبنان في كرة السلة
انتصاران للرياضي بيروت والشانفيل

من لقا هوبس والريا

حقــق الريا فوزا مســتحقا عىل حســاب هوبس 
بنتيجة 72-58، يف املباراة التي جرت عىل ملعب هوبس، 
ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة لبنان »أكس 

جي« يف كرة السلة. أكس أل أي
وسجل العب هوبس جورج الشويري 21 نقطة كأفضل 
مسجل يف اللقاء، يف حني سجل نجم الريا أمري سعود 

20 نقطة كأفضل مسجل يف فريقه.
ورفع الريا رصيــده إىل 7 نقاط من 4 مباريات يف 

حني رفع هوبس رصيده إىل 8 نقاط من 5 مباريات.
ويف مباراة ثانيــة جرت عىل ملعب راهبــات القلبني 
األقدسني، فاز الشانفيل عىل أبناء أنيبال )92-67(، الربع 

األول )21-10(، والثاين )54-34(، والثالث )53-71(.
وكان العب الشــانفيل جوزيــف الرشتوين األفضل يف 
املباراة بتســجيله »تريبل دابل« 19 نقطة و15 ريباوندز 
و10 متريرات حاســمة، فيام سجل نديم حاوي 18 نقطة 
و14 ريباوندز، وعزيز عبد املســيح 17 نقطة و3 ريباوندز 
و4 متريرات حاسمة، وجاد بيطار 17 نقطة و3 ريباوندز 

ومتريرة حاسمة واحدة.
ويف صفوف أبناء أنيبال، سجل سيمون داوود 25 نقطة 
و2 ريباوندز ومتريرة حاســمة واحدة، وبشارة سابا 14 

نقطة و6 ريباوندز.
وتســتكمل املرحلة اليوم الجمعة، فيلتقي عند الساعة 
الرابعة بعد الظهر بــريوت مع الحكمة عىل ملعب مجمع 
الشــياح، وعند الساعة الثامنة مســاء يلتقي املتحد مع 

بيبلوس عىل ملعب املتحد يف طرابلس.
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ــري دّر! ــ ــ ــ ــ ــتراتيجية بـ ــ ــ ــ ــ ــى اسـ ــ ــ ــ ــ ــع... الـ ــ ــ ــ ــ ــرر التراجـ ــ ــ ــ ــ ــون يبـ ــ ــ ــ ــ ــل... عـ ــ ــ ــ ــ ــوم التعديـ ــ ــ ــ ــ ــد« مرسـ ــ ــ ــ ــ »تجميـ
ــــواب ــ ــ ــ ــــس النـ ــ ــ ــ ــــي مجلـ ــ ــ ــ ــــقطوها فـ ــ ــ ــ ــــة واسـ ــ ــ ــ ــــكل حكومـ ــ ــ ــ ــــري: ليشـ ــ ــ ــ ــــف الحريـ ــ ــ ــ ــــى موقـ ــ ــ ــ ــــل يتبنـ ــ ــ ــ هيـ
ــاً؟ ــ ــ ــ ــ ــش« جنوبـ ــ ــ ــ ــ ــع »هـ ــ ــ ــ ــ ــرائيلي« : الوضـ ــ ــ ــ ــ ــد »اسـ ــ ــ ــ ــ ــّول« بتصعيـ ــ ــ ــ ــ ــي »يهـ ــ ــ ــ ــ ــي االميركـ ــ ــ ــ ــ الدبلوماسـ

توقــف التنقيب االرسائييل وتخضــع املنطقة املتنازع عليها 
للتفاوض، ومن غري املعروف حتى االن ما الذي حتم فتح كل 
تلك املعارك الداخلية ومعها حمات التخوين املتبادلة لينتهي 
االمــر يف النقطة التي بدأ منها؟! اما حزب الله فام يزال عىل 
موقفــه الثابت منذ اليوم االول النطاق عملية التفاوض، ما 
تقّر الدولة اللبنانية كحدود يرتب عىل املقاومة مســؤولية 
الدفاع عنها، ونقطة عىل اول السطر. اما استخدام هذا امللف 
يف »حرب الزواريب« الضيقة يف الداخل اللبناين فتبقى دون 

طائــل وتضعف املوقف اللبناين عىل »طاولة« املفاوضات.

{ عون لن يوقع؟ {
وعلم يف هذا الســياق ان الرئيس عــون ابلغ الدبلومايس 
االمــرييك عدم نيته توقيع مرســوم التعديل، واوحى له ان 
الحكومة لن تعقد جلســة اســتثنائية للقيام بذلك، ما يعني 
ان االمور ســتبقى عىل حالها وسيتم حلها من خال عملية 
التفاوض، مع التمسك بعدم التفريط بالحقوق اللبنانية. وجاء 
يف بيان صادر عن املديرية العامة لرئاســة الجمهورية بعد 
املحادثات ان رئيس الجمهورية ميشال عون أهمية االستمرار 
يف مفاوضات ترســيم الحدود البحرية بني لبنان وإرسائيل 
واستكامل الدور األمرييك من موقع الوسيط النزيه والعادل، 
مؤكــداً أنه »يحق للبنان أن يطّور موقفه وفقاً ملصلحته ومبا 
صول الدستورية«. وقد  يتناسب مع القانون الدويل ووفقاً ل
طلــب عون أوالً، باعتامد خرباء دوليني لرتســيم الخط وفقاً 
للقانــون الدويل. ثانياً، التــزام عدم القيام باعامل نفطية أو 
غازية وعدم البــدء بأي أعامل تنقيب يف حقل كاريش ويف 
امليــاه املحاذيــة. وكذلك اكد الرئيس عــون أنه مؤمتن عىل 
الســيادة والحقوق واملصالح ولن يفــرّط بها، ويريد تجنيب 
لبنان أي تداعيات ســلبية قد تتأ عن أي موقف غري متأن. 
وهــو يبذل كل الجهود ليكون ترســيم الحدود موضع توافق 
بني اللبنانيني وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان 

يف املفاوضات.

{ هيل يحذر من التصعيد جنوباً {
ووفقا ملصادر مطلعة، حاول رئيس الجمهورية استكشاف 
ناف املفاوضات بني لبنان  األســباب الكامنة وراء تعرث است
وإرسائيل حول ترسيم الحدود البحرية برعاية األمم املتحدة 
وبوساطة أمريكية، طالبا من واشنطن الضغط عىل ارسائيل 
للعودة اىل املفاوضات مــع احتفا لبنان بتحصيل حقوقه 
وفق القوانني املرعية االجراء، وطرح يف هذا الســياق ادخال 
خــرباء دوليني لتحديد الرتســيم النهايئ. مــن جهته وافق 
هيل عــىل الفكرة واعدا بنقلها اىل الجانب االرسائييل، لكنه 
حذر مــن الوضع الدقيق عىل الحدود الجنوبية، الفتا اىل ان 
احتــامالت التصعيد تبقى قامئــة يف ظل الوضع املعقد يف 
املنطقــة اال ان باده ال تحبذ اتخــاذ لبنان اجراءات أحادية 
الجانــب، ودعا رصاحة اىل عدم اقرار اي تعديات عىل خط 
الرتسيم البحري الن ذلك لن يؤدي اىل تعقيد املفاوضات وامنا 
انهيارها. ويف هذا الســياق، تشــري املعلومات اىل ان االدارة 
االمريكيــة تعمل عىل تعيني موفدين جــدد اىل مفاوضات 
الرتسيم، وقد ال يبقى السفري االمرييك جون دوروشري عىل 

رأس الفريق املفاوض.

{ »تهويل« يتناقض مع الواقع؟ {
ويأيت »تهويل« هيل من التصعيد االرسائييل، بعد معلومات 
امريكية لصحيفة نيويورك تاميز اشــارت اىل ان االرسائيليني 
ابلغــوا االمريكيني عدم نيتهم املــ يف املواجهة البحرية 

مع ايران، ولهــذا ترى مصادر 
دبلوماسية يف بريوت ان كام 
لدفع  فارغ  تهديــد  مجرد  هيل 
اللبنانيني للرتاجع عن حقوقهم 
، خصوصا بعدما كشفت وسائل 
تحذيرات  عن  ارسائيلية،  إعام 
مامثلــة تلقتهــا القيادات يف 
من  االرسائيليــة  السياســية 
مصــادر امنية تفيــد بوجوب 
التهدئة مع إيران، الن التصعيد 

سيتحول اىل معركة خارسة.

{ ارسائيل تخ 
التصعيد! {

»والــا«  موقــع  ونقــل 
االرسائيــيل عن مصــدر امني 
قوله بشــأن »الحرب البحرية« 
الجارية مع ايران، إن التقديرات 
اإلرسائيلّية غري الصحيحة أدت 
إىل كشف االستهدافات البحرية 
للســفن اإليرانية وحولتها إىل 
معركة علنية، وكل هذا بســبب 
من  الصحيحة  غري  والتقديرات 

ورة  قبــل الجيش اإلرسائييل. وأكد املصــدر االمني عىل 
التهدئة مع إيران ألنها معركة خارسة، مستشــهداً مبهاجمة 

سفينة إرسائيلّية بالقرب من اإلمارات، الثاثاء.
وبحســب تلك االوســاط، تبنّي من املعلومــات ان عرقلة 
إبحار ناقات النفط جرى لفرتة طويلة بشــكل رسي وضمن 
مســاحة اإلنكار، لكن يف لحظة معينة وبسبب تقديرات غري 
صحيحة ونشــاطات استثنائية قام بها الجيش اإلرسائييل مل 
تعــد هذه املعركة رسية وتحولت إىل علنية، ونتيجة انفضاح 
أمر االســتهدافات اإلرسائيلية صار اإليرانيون يضطرون إىل 
اإلفادة عنها يف وســائل اإلعام ونتيجة لهذه الحوادث ميكن 

االفرتاض أّن اإليرانيني زادوا من حامية سفنهم.
 ووصف املصــدر األمني ان مهاجمة الســفينة اإليرانية 
»ســافيز« يف البحر األحمر، كان »خطــأ«، موضحاً أّن من 
هاجمها مل يقّدر بشــكل صحيح العواقب وتديّن أهميتها يف 
نظر اإليرانيني، وارتكب خطأً باعتبارها هدفاً. واالن االيرانيون 

سوف يرّدون وبشكل اكرث كثافة.
 مــن جهتهــا اشــارت  قنــاة »كان« اإلرسائيلّيــة ان 
الســيناريوهات املطروحة التي تخشــاها املؤسسة األمنّية 
اإلرسائيلّية، يف »الحرب البحرية« مع إيران، ستكون نتائجها 
وخيمــًة جًدا عىل إرسائيل، فيام اعتربت القناة الـ12 اعتامًدا 
عــىل مصادر رفيعة يف تل أبيب، أنّه »يف الحرب البحريّة مع 

إيران، وضعت إرسائيل نفســها يف مكان هي األضعف«. 

{ »سجال« حكومي بني هيل وعون! {
حكوميا، كشــفت مصــادر مطلعة عىل زيــارة هيل ان 
الدبلومــايس االمــرييك الــذي دعا اىل اإلرساع بتشــكيل 
الحكومة، حذر باســلوب دبلومايس الرئيس ميشــال عون 
مــن التامدي يف تعطيلها، ووفقا للمعطيات حّمل هيل فريق 
الرئيس عون مســؤولية تأخري »الوالدة« الحكومية، وتحدث 
برصاحة مطلقة طالبا اطاق يد الرئيس املكلف سعد الحريري 
بتشكيلها، فرد عليه الرئيس قائا، ال ميكن ذلك الن الحكومة 
معرضة للسقوط يف مجلس النواب اذا مل تتم استشارة الكتل 
ا، وقال »عندها  الرئيســية، فكان جواب هيل مبارشا ومفاج

لتسقط يف مجلس النواب فتصبح حكومة ترصيف اعامل!«.
وفيــام اعاد الرئيس عــون تحميل الرئيس املكلف ســعد 
الحريري مســؤولية عدم تأليــف الحكومة من خال تجاوز 
املعايــري امليثاقية يف التأليــف وتفضيله الرحات الخارجية 
عىل الحوار الداخيل البناء، حذر هيل من اضاعة الوقت، ويف 
»غمز« من »قناة« الرئاســة االوىل دعا اىل مراجعة كل طرف 
لحســاباته وعدم الوقوف امام املصالح الشخصية والتخيل 
عــن الرشوط املعرقلة لتاليــف حكومة تتوافق مع متطلبات 

املجتمع الدويل ملساعدة لبنان.  
يف املقابل حّمل الرئيس االدارة االمريكية السابقة جزءا من 
املســؤولية يف العرقلة من خــال العقوبات التي تم فرضها 
عــىل مســؤولني لبنانيني بعضهم ميثــل رشيحة كبرية من 
الشــعب اللبناين، يف اشارة اىل العقوبات عىل رئيس »تكتل 
لبنــان القوي« جربان باســيل، اال ان الدبلومايس االمرييك 
ســارع اىل اهامل االشارة وانتقل بالبحث اىل مسألة ترسيم 

البحرية. الحدود 

{ توبيخ القيادات اللبنانية! {
مــن جهته كرر هيــل من قرص بعبدا الازمة الفرنســية 
املعتادة بتوبيخ القيادات اللبنانية، وقال »أن الشــعب اللبناين 
يعاين ألن القادة اللبنانيني فشلوا يف االضطاع مبسؤوليتهم 
يف وضــع مصلحة البلد يف املقام األول ومعالجة املشــاكل 
االجتامعيــة واالقتصادية املتصاعدة«، قائاً »فالناس فقدوا 
مكانهم الوصول إىل الرعاية الصحية  جنى عمرهم ومل يعد ب

األساسية، وهم يكافحون من أجل إطعام أرسهم«.
بــداء مرونة كافية  وأضــاف »لطاملا طالبنا قادة لبنان ب
وتشــكيل حكومة مســتعدة وقادرة عىل العمل عىل عكس 
مسار االنهيار الجاري. لقد حان الوقت اآلن لتشكيل حكومة 
وليس عرقلة قيامها، اآلن هو وقت اإلصاح الشامل. فأمريكا 
واملجتمع الدويل هم عىل اســتعداد للمساعدة. لكن ال ميكن 
ك الذين يواصلون عرقلة  املساعدة دون الرشيك اللبناين. وأول
تقدم أجندة اإلصاح، يغامرون بعاقتهم مع الواليات املتحدة 
ورشكائها ويعّرضون أنفسهم لاجراءات العقابية. أما الذين 

نان لدعمنا  يعملون عىل تســهيل التقدم، فيمكنهــم االطم
القوي«. وكالعادة مل ينس هيل توجيه االتهامات اىل حزب الله 
متهام اياه بتكديس االســلحة  الخطرة والتهريب واألنشطة 
غري املرشوعة والفاســدة األخرى يقّوض مؤسسات الدولة 
الرشعية. واعرب هيل عن استعداد باده لتسهيل املفاوضات 
بشــأن الحدود البحرية بني لبنان وإرسائيل عىل األسس التي 
بدأناهــا يف هذه املباحثات. هــذه املفاوضات لديها إمكانية 
فتــح األبواب أمام فوائد اقتصادية كبــرية للبنان، وهذا أمر 
بالــغ األهمية عىل خلفية األزمــة االقتصادية الحادة التي 
تواجهها الباد. وميكن، عند االقتضاء، استقدام خرباء دوليني 

للمساعدة يف اطاعنا جميعاً«.

{ دعم امرييك للجيش؟ {
يف هذا الوقت، ويف ظل معلومات عن اتجاه امرييك لتقديم 
مساعدة تقدر بـ 60 مليون دوالر لدعم الجيش يف ظل االزمة 
املاليــة الحادة يف الباد،علــم ان هيل اطلع من قائد الجيش 
العامد جوزيف عون عىل وضع املؤسســة العسكرية، ووجه 
لة حول حاجات الجيش يف ظل انخفاض قيمة  اىل عدة اســ
االنفاق داخل املؤسســة مركزا عىل املهامت العمانية ومدى 
تأثرها بالوضع االقتصادي الســيىء. وقد وعد الدبلومايس 
االمرييك برفع التوصيات الازمة للترسيع باملســاعدات غري 
املرتبطة بتشكيل حكومة جديدة، مجددا الدعم غري مرشوط 

العسكرية.  للمؤسسة 

{ الحريري يضغط خارجيا {
يف هذا الوقت، مي الرئيس املكلف ســعد الحريري الوقت 
بزيــارات خارجيــة يحاول من خالهــا الضغط عىل رئيس 
الجمهورية ميشــال عون الذي تشــري أوساطه اىل انه ليس 
يف وارد التنــازل عن مواقفــه مهام بلغت الضغوط الداخلية 
والخارجية، وقد بارش الرئيس املكلّف سعد الحريري محادثاته 
يف موسكو التي وصلها األربعاء، وفيام كان مقررا ان يلتقي 
الرئيس الرويس فادميري بوتني، تم االســتعاضة عن اللقاء 
باتصــال هاتفي جــرى خاله البحث بالتطــورات اللبنانية 
الداخليــة، واكد بوتني عىل موقف روســيا املبديئ يف دعم 
سيادة لبنان واســتقاله  ووحدة أراضيه كذلك تناول البحث 
املســائل اإلقليمية امللحة واســتعداد الجانبني للعمل املشرتك 
ني الســوريني  ة  الظروف املامئة لعودة الاج مــن أجل تهي
املتواجدين يف لبنان. وأوضح بيان رويس »أن الجانبني تطرقا 
إىل عدد من قضايا التعاون املشــرتك«، مشددين وتم التاكيد 
ورة  تعزيز العاقات االقتصاديــة والتجارية بني  عــىل  
ات املختصة يف  مجال  البلدين، وتفعيــل االتصاالت بني الهي
مكافحــة عدوى فريوس كورونا مبا يف ذلــك تزويد لبنان 

»باللقاحات«.

{ »اخاءات« املرفا {
يف خطــوة قضائية متوّقعة بعد 7 أشــهر عىل التوقيف، 
وبعــد مطالبة أهايل بعض املوقوفــني باإلفراج عن عدد من 
الضبــاط واملديرين العامني الذين قامــوا بواجباتهم يف ما 
يتعلق بالتخلّ من نيرتات األمونيوم وال يتحّملون مسؤولية 
عدم استجابة الرؤساء عىل الفور لكتبهم ومراساتهم، قرر 
املحقق العديل يف قضية انفجار مرفأ بريوت القا طارق 
بيطار إخاء ســبيل عدد مــن املوقوفني وهم: الرائد يف أمن 
الدولــة جوزيف النداف، الرائــد يف األمن العام رشبل فواز، 
الرقيــب أول الجمريك الياس شــاهني، الرقيب أول الجمريك 
خالــد الخطيب، جوين جرجس ومخايل املر، ورّد طلبات بقية 
املوقوفني وعددهم 19 بينهم املدير العام للجامرك بدري ضاهر 

وسلفه شفيق مرعي. 

املدفعية والدبابات، وقامت مبحاكاة ســيناريو صد هجوم 
الروسية. القوات  قبل  من  تقليدي 

وكان الجيــش األوكراين أعلن أيضا انطاق مناورات يف 
محيط مدينة خاركوف رشق الباد، القريبة من الحدود مع 

روسيا ملواجهة ما سامها »أعـــامال إرهابية«.
مــن جانبه، قال وزير الدفاع األوكراين إن روســيا تقوم 
ة مواقع لتخزين أسلحة نووية يف شبه جزيرة القرم. بتهي

كــام مل يســتبعد أن تقوم القوات الروســية مبهاجمة 
أوكرانيا انطاقا من القرم لضامن اســتمرار إمدادات املياه 

الجزيرة. لشبه 

{ تحذير رويس {
يف املقابل، قال املتحدث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف 
إن األوضاع يف املنطقة ما زالت متوترة بســبب التدريبات 

واألطلسية قرب حدود روسيا. األمريكية 
وأضاف بيســكوف يف ترصيحــات صحفية، تعقيبا عىل 
قرار واشــنطن عدم إرسال سفينتني إىل البحر األسود، أنه 
من الســابق ألوانه القول إن عدم إرسال السفينتني سيؤدي 

بطريقــة ما إىل انفراج يف العاقة بني البلدين.
بدوره، حذر ســكرتري مجلس األمن الــرويس نيكوالي 
باتروشيف من أن أوكرانيا قد تقوم بتنفيذ أعامل استفزازية 
مبســاعدة الواليات املتحدة قد تصل إىل قتل جنود، يك تبدأ 

عمليات عســكرية ضد شبه جزيرة القرم.
ورة اتخاذ إجراءات إضافية  وشدد باتروشــيف عىل 
لحامية سكان شبه الجزيرة واملصالح الروسية يف املنطقة.

وأشــار إىل وصول 5 طائرات نقل عسكرية أمريكية إىل 

أوكرانيا خال األيــام املاضية، مؤكدا أن كييف تحصل عىل 
أســلحة فتاكة من قبل الواليات املتحــدة والدول الغربية، 

تعبريه. عىل حد 

{ دعم غريب {
يف املقابــل، قالت الخارجية األمريكية إن وزراء خارجية 
الواليات املتحدة وفرنســا وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا أكدوا 
خال اجتامع لهم يف بروكســل دعمهم لســيادة أوكرانيا 

أراضيها. ووحدة 
وأضافــت الخارجيــة األمريكية أن الوزراء أشــادوا مبا 
ســّموه ضبط النفس الــذي تتحىل به أوكرانيا يف مواجهة 
ما وصفوه باالســتفزازات الروســية، مبا يف ذلك الحشد 

العســكري وتزايد الهجامت عىل خطوط التامس.
ورة أن تقوم روســيا فورا بتهدئة  كام شــددوا عىل 
التوترات مع أوكرانيا، وناقشــوا كذلك األولويات والتحديات 

األخرى. املشرتكة 

{ لن تعرب {
ويف الســياق، قال مســؤول يف األســطول الســادس 
األمرييك إن السفينة الحربية األمريكية التي كان من املقرر 
أن تدخل البحر األســود يف الـ 14 من الشــهر الجاري، لن 

املوعد املحدد. تعرب يف 
وأوضــح املســؤول األمرييك أن ذلك ال يعنــي أن مهمة 
الســفينة يف البحر األســود قد أُلغيت، وأن الســبب يعود 
العتبارات تتعلق بالعمليات والجداول الزمنية، مشــريا إىل 

أن السياســة تؤثر أحيانا عىل مواعيد املهامت البحرية.
ورفــض املســؤول اإلفصاح عام إذا كان قــد ألغي عبور 
ســفينة حربية أمريكية أخرى إىل البحر األسود عرب تركيا، 

كان من املقرر أن تعرب نهاية هذا األســبوع. 

بعشيقة، وأكّد أن مرتكبي الهجوم سيحاسبون عىل أعاملهم.
وكتب بارزاين سلســلة تغريدات عىل حسابه يف »تويرت« 
ندد فيها »بأشــد العبارات الهجــوم اإلرهايب الذي وقع الليلة 
عىل مطار أربيل الدويل واملعسكر الرتيك يف بعشيقة، وأدين 
الجامعة اإلرهابية التي تقف وراءه. إن هذه الهجامت األخرية 
ما هي إال محاولة سافرة لتقويض أمننا الداخيل وتعاوننا مع 

التحالف الدويل«.
وأضــاف: »لقد تحدثُت الليلة مــع رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمــي ورئيس مجلس النواب محمــد الحلبويس إلعادة 
التأكيد عىل هدفنا املشرتك املتمثل يف محاسبة هذه الجامعات 
الخارجة عىل القانون. وأؤكد لشعب إقليم كوردستان أن أعضاء 
الجامعة اإلرهابية املسؤولة عن هذا الهجوم سُيحاسبون عىل 

أعاملهم«.
يذكر أن جهاز »مكافحة اإلرهاب« يف إقليم كردستان العراق، 
أكّد مســاء أمس األربعاء تعرّض مطار أربيل الدويل لهجوم، 

والسلطات أغلقت مداخل املطار وبارشت بالتحقيقات.
وأغلقــت األجهــزة األمنية يف اإلقليم مداخــل املطار بعد 

الهجوم، فيام ذكرت وزارة الداخلية أن الهجوم عىل املطار »نّفذ 

بطائرة مسرّية«، وهو ما أكده القيادي يف الحزب الدميقراطي 

الكردستاين هوشيار زيباري.

إىل االستنزاف فسيجري وقفها فوراً«.

وأضاف عراقتيش، أنه »طاملــا أعلنا أننا ال نجري مباحثات 

من أجل املباحثات، وال ندعو إىل مباحثات تســتنزف الطاقات 

وتضيع الوقت«.

كــام لفت عراقتــيش إىل أن »الوفد االيراين يف فيينا أجرى 

مباحثات مكثفة مع ســائر أعضــاء اللجنة وأطراف أخرى«، 

معرباً عن أمله بأن تعقد لجان العمل اجتامعاتها برسعة.

وأشــار السفري الرويس لدى النمسا ميخائيل أوليانوف يف 

تغريــدة، إىل أن »االنطباع العام« خال اجتامع الخميس حول 

النووي اإليراين »إيجايب«، وتحدث عن »سلســلة اجتامعات 

غري رسمية« ستليه.

كام أضاف السفري الرويس أن »االجتامع انتهى«، يف إشارة 

ناف املفاوضات بني الدول املوقعة عىل االتفاق النووي  إىل است

عام 2015 وإيران يف أجواء متوترة.

يذكر أن اجتامع أمس هو األول بعد هجوم نطنز، وقرار إيران 

. وهذان الحدثان  رفع مســتوى تخصيب اليورانيــوم إىل 60

ا عىل طاولة املحادثات. يتوقع أن يح
إىل ذلــك، نددت الصني بالعمــل التخريبي الذي تعرضت له 
منشأة نطنز النووية يف إيران، قائلًة إن الهجوم عىل املنشآت 
النووية يعد مسألًة خطرًة وقد تنتج منه عواقب ال ميكن التنبؤ 

بها.
املتحدث باســم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجان، أشار 
إىل أن باده تريد حاً سياســياً ودبلوماسياً للمسألة النووية 
اإليرانيــة، الفتــاً إىل أن املطلوب هو إعادة االتفاق النووي إىل 

وضعه األويل يف أرسع وقت ممكن.
ورة عودة واشنطن برسعة ومن دون  وحث ليجان عىل 

رشوط إىل االتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران.
ي، إنه  وأمس األول، قال املرشــد اإليراين السيد عيل خامن
عىل املســؤولني اإليرانيني »االنتباه لــ ال تطول املباحثات 
النووية ألن ذلك ي بالباد«، مضيفاً أن عىل األمريكيني »رفع 
العقوبات أوالً لنؤدي نحن أيضاً واجباتنا بعد ضامن رفعها«. 

وتــدور مفاوضــات يف فيينا بني أطــراف االتفاق النووي 
اإليراين للبحث يف صيغة تضمن عودة واشــنطن إىل االتفاق 
الذي غادرته إدارة الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب عام 

.2018

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

 الجمعة 16 نيسان 2021

المانشيت( )تتمة   

 )تتمة ص1)

 )تتمة ص1)

 )تتمة ص1)

رير يف موسكو عات ال اجت

ـــــا بتدميـــــر كييـــــف... أوكرانيـــــا تتهـــــم روســـــيا بالتهديـــــد علن
ــو ــركا والناتـــ ــببه أميـــ ــر فـــــي املنطقـــــة ســـ ــكو: التوتـــ موســـ

ــوري ــ ــ ــ ــ ــ ــق فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــح تحقيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــر بفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــي يأمـ ــ ــ ــ ــ ــ الكاظمـ
فـــــــــــــي االعتـــــــــــــداءات التـــــــــــــي حدثـــــــــــــت فـــــــــــــي أربيـــــــــــــل

ــران:  ــ ــة«... وايـ ــ ــات »النوويـ ــ ــن املفاوضـ ــ ــدة مـ ــ ــة جديـ ــ ــوراًجولـ ــ ــا فـ ــ ــيجري وقفهـ ــ ــتنزاف فسـ ــ ــى االسـ ــ ــت إلـ ــ إذا تحولـ
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