
أجــري الرئيس األوكراين 
فلودومري زيلينســي أمس 
يف باريــس محادثــات مع 
إميانويل  الفرنــي  نظريه 
ماكرون واملستشارة األملانية 
أنجيال مريكل بشــأن التوتر 
مع روســيا، يف حني دعت 
موســكو كال مــن باريس 
وبرلــني إىل وضــع حد ملا 
أسمته استفزازات كييف يف 

رشقي أوكرانيا.
واستبق الرئيس األوكراين 
الفرنسية  للعاصمة  زيارته 
بلده  ضم  بترسيع  باملطالبة 
األطلي  شــال  حلف  إىل 

أعلــن وزير الخارجية اإلثيــويب دمييي ميكونني رفض 

بالده تدويل ملف ســد النهضة، وأكد أنها لن تذعن للضغوط 

النيل. بشأن  »االستعارية«  باملعاهدات  للقبول 

وأضــاف ميكونــني أن املوضوع برمته ســيحل يف إطار 

العمليــة التــي يقودها االتحاد األفريقــي »إن اتبعت مرص 

والسودان نهجا بناء«، عىل حد تعبريه.

وشــدد املســؤول اإلثيويب عىل أن بالده لن تقبل برشوط 

غري عادلة تســعى مرص والسودان من خاللها للحفاظ عىل 

املائية. هيمنتها 

وترص إثيوبيا عىل ملء ثان لســد النهضة يف متوز املقبل 

)بعــد األول الذي تم يف متوز 2020( حتى لو مل تتوصل إىل 

اتفاق ثاليث بشــأن السد مع مرص والسودان.

من جانبها، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أوال إىل 

اتفاق حول امللء والتشــغيل يحافظ عىل منشآتها املائية، 

أعلــن رئيــس مجلس الشــورى اإليراين 
محمــد باقر قاليباف إنتــاج إيران أول كمية 
مــن اليورانيوم املخصب بنســبة 60%، يف 
حني تستمر املحادثات بفيينا وسط ترقب ملا 

ستؤول إليه املفاوضات.
ويف تغريدة عىل تويرت، هنأ قاليباف شعب 
بالده، مشريا إىل أن إرادة اإليرانيني ستحبط 

أي مؤامرة حسب قوله.
كا أكــد عيل أكرب صالحي رئيس منظمة 

الطاقة الذرية اإليرانية أمس الجمعة األمر، 
وقــال إن طهران بــدأت تخصيب اليورانيوم 
بنســبة 60% يف منشــأة نطنز بعد أيام من 
انفجــار يف املوقع ألقت إيران مســؤوليته 

عىل إرسائيل.
مــن جانبه، قال املتحدث باســم االتحاد 
األورويب إن إعالن إيران تخصيب اليورانيوم 

الخارجية  وزارة  أعلنــت 
الروســية عزمهــا اتخــاذ 
العديد من اإلجراءات ردا عىل 
العقوبات األمريكية التي قال 
بايدن  جو  األمرييك  الرئيس 
إنــه عىل اســتعداد للذهاب 

أبعد منها.
وقــال وزيــر الخارجية 
الرويس سريغي الفروف إن 
بالده ستطرد 10 دبلوماسيني 
عىل  باملثــل  ردا  أمريكيــني 
الترصف األمرييك، وستضع 
8 مســؤولني أمريكيني عىل 

قامئة العقوبات الروسية.
وأشــار إىل أن بــالده قد 

2000 L.L.  2000 ل.ل.
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ــــــــة ــــــــا ملســــــــاعدة عاجل ــــــــى قطــــــــر غــــــــدا طلب ــــــــاب ال شــــــــهر حاســــــــم لسياســــــــة الدعــــــــم ودي
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 »كورونـــــــــــا«: 45 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
و 2008 اصابـــــــــــات جديـــــــــــدة

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 2008 
حــاالت جديدة ُمصابة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020 إىل 506808 حاالت.
وأوضحــت أنّه »تّم تســجيل 1992 حالــة إصابة بني 
املقيمــني و16 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 45 حالة وفاة جديدة، لريتفــع العدد اإلجايل 

للوفّيات إىل 6854«.

لبنــــــــــــــــــــان  بطولــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــرة الســــــــــــــــــــلة : ــــــــــــــــــــي ك ف

ــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــر للحكم ــــــــــــــــــــوز مثي ف
ــــــــــــــــــــروت )67-70) ــــــــــــــــــــى بي عل

ص10

محمد بلوط

هل تبقى االبواب موصدة امام تشكيل الحكومة ام ان تراجع 
تاثري معركة امللفات والرهانات سيســاعد عىل تحسني اجواء 
وفــرص نجاح املســاعي التي يبذلها الثنايئ الشــيعي لتذليل 

العقبات امام التأليف؟
حتى مســاء امس مل يطرأ عىل الوضع الحكومي اي تطور 
يبعث عىل التفاؤل بقرب الحســم، لكن مصادر مطلعة ابلغت 
الديــار ان الرئيس بري بالتنســيق مع حزب الله مســتمران 
بجهودها باتجاه الرئيســني عون والحريري لتذليل العقبات 
العالقة ال ســيا عقدة تسمية الوزيرين املسيحيني االضافيني 
وحســم وزاريت الداخلية والعدل بعد ان جرى حسم صيغة الـ 

24 وزيرا واملوافقة املبدئية عىل معادلة الـ 8،8،8.
وتقول املعلومات ان الثنايئ الشيعي طرح يف االيام القليلة 
املاضية اكرث من اقرتاح ومخرج لهذه العقد انطالقا من تاكيد 
اســتبعاد الثلــث املعطل ومعالجة ما ســمي بهواجس بعبدا 
املتعلقة بطريقة تسمية الوزيرين املسيحني وارصار الحريري 

عىل التمسك بوزارة العدل.
وتضيف بان الرئيس عون او النائب باسيل مل يطالبا بثانية 
وزراء زائد تســمية الوزيرين املســيحيني كا تحدث البعض 
لكنها ما زاال يبديان تحفظا حول موضوع تسمية الوزيرين، 
وينتظران موقف الرئيس الحريري يف هذا الشأن ويف موضوع 
العدل والداخلية. بينا تعترب اوساط بيت الوسط ان هذا املوقف 
هو هروب اىل االمام ومحاولة الخفاء رغبة عون وباسيل يف 

التمسك بالثلث املعطل.
وقالــت مصادر مقربة من الحريري امس للديار ان ال يشء 
استجد عىل موضوع الحكومي، وان املعلومات التي لديها تفيد 
بان بعبــدا مل تعط حتى اآلن جوابا رصيحا للرئيس بري حول 

تخليها عمليا عن الثلث املعطل.

واضافت ان اثارة موضوع 
املسيحيني  الوزيرين  تسمية 
محاولــة  ســوى  ليــس 
املعطل  الثلث  عىل  للحصول 
اعطاء  مؤكدة رفض  املقنع، 
هذا الثلث بشــكل مبارش ام 

مقنع.
وقالــت مصادر الحريري 
ان هنــاك اجاعــا داخلًيا 
وخارجًيــا عىل رفض الثلث 
الكرة  فان  وبالتايل  املعطل، 
يف مرمــى الرئيــس عون. 
وعندما يتخىل عن هذا الثلث 
قــوال وفعال تســلك عملية 
تشــكيل الحكومة مسارها 
الن التخــيل عــن الثلث هو 

الحكومة. لتأليف  السبيل 
ويف املقابل قال مصدر يف 
التيار الوطني الحر للديار ان 
الرئيس عــون عرب اكرث من 

مرة عــن موقفــه مؤكدا عدم 
املطالبــة بالثلث املعطل، لكن هذا ال يعني االخالل باملشــاركة 
يف تشكيل الحكومة وما يؤكد عليه الدستور يف هذا املجال، وال 
يعني عدم التوازن يف الحكومة ليس عىل مستوى توزيع عدد 
الوزراء فحســب بل ايضا عىل صعيد توزيع الحقائب واعتاد 

املعيار الواحد.
واعترب املصدر ان اتهام رئيس الجمهورية او التيار بالعرقلة 
والتشــبث بالثلث املعطل هو مــن باب التعمية عىل الحقيقة، 
مشــريا اىل ان يف كل مرة يصل النقاش والبحث يف التشكيلة 

الحكومية اىل نقطة حاسمة، يجتهد الرئيس الحريري للسفر 

اىل هذا البلد او ذاك يف اطار سياسة الهروب اىل االمام تهربا 

من املسؤولية.

واضــاف ان مثــل هذه الزيارات والجوالت لن يغري شــيئا، 

فاملطلــوب من رئيس الحكومة املكلف ان يقوم مبســؤولياته 

ويتابع عملية التشكيل مع رئيس الجمهورية بدال من مارسة 

رحالته وتجواله يف الخارج.

ويف ظل هذا املشــهد قال مصدر سيايس بارز للديار امس 

ان هناك عوامــل ومعطيات يفرتض ان تحدث خرقا يف جدار 
االزمة ابرزها:

- املواقــف الدولية التــي باتت محســومة لجهة تحميل 
املســؤولني واالطراف اللبنانية مســؤولية تاخري االستحقاق 

الحكومي.
- اســتنزاف استخدام عون والحريري الوراقها يف معركة 
الحكومــة. فرئيس الجمهورية مل ينجــح يف تقديم التدقيق 
الجنــايئ عــىل الحكومة ومل يتمكن من اســتثار موضوع 
مرســوم الحدود البحرية بل اضطــر اىل الرتاجع غداة زيارة 
مســاعد وزير الخارجية االمرييك ديفيــد هيل تحت عنوان 
دســتوري. اما الحريري، الذي نجح يف تحســني وضعه يف 
الخارج من خالل برنامج زياراته املكثفة، فانه ال يستطيع ان 
يســتثمر هذا النجاح يف معركة الحكومة، كا انه مل يتمكن 

حتى اآلن من حصول جواز سفر سيايس اىل السعودية.
وهذا الواقع يعترب عامال مؤثرا وضاغطا عىل الرجلني للعودة 

اىل التعامل مع املساعي الحكومية بواقعية اكرث.
- هناك شهر حاسم يتعلق مبصري الدعم وما ميكن ان يفرضه 
هذا االســتحقاق من تحديات ومخاطر، وبالتايل فان كال من 
عون والحريري بات محشــورا فال االول يســتطيع ان يفرط 
مبصري باقي عهده وال الثاين يســتطيع ان يضمن االستمرار 

عىل هذا املنوال من دون تشكيل حكومته.

{ مصري الدعم وزيارة دياب لقطر {
عىل صعيد آخر كشــفت مصادر مطلعة للديار عن مراجع 
بارزة تخوفها من تداعيات ومخاطر الوضع يف ظل التحذيرات 
التي ابلغها حاكم مرصف لبنان رياض سالمة لكبار املسؤولني 
مؤخــرا وما اعلنه وزير املال غازي وزنة مؤخرا بان سياســة 

المانشيت( )تتمة   

اجتامع الحريري والفروف يف موسكو

تدريبات للجيش االوكراين

سد النهضة
عملية تخصيب اليورانيوم

السفارة االمريكية يف روسيا

ــاملة..  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــري شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون وبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرب بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحـ
وبيـــــــــــــــن الحريـــــــــــــــري وباســـــــــــــــيل مـــــــــــــــن دون ُمحّرمـــــــــــــــات

رضوان الذيب ص2

الصيـــــــــــــــد البحـــــــــــــــري: منجـــــــــــــــم ثـــــــــــــــروات وواقـــــــــــــــع 
مريـــــــــــــــر... علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن تقـــــــــــــــع املســـــــــــــــؤولية؟

باميال كشكوريان السمراين ص6

ــرت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذي انتشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الكلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قّصـ
ــــــــــــّرك؟ ـــ ــــــــــــن يتح ـــ ــــــــــــل م ـــ ــــــــــــه : ه ـــ ــــــــــــاهد تعذيب ـــ مش

أنوار أبو حمدان ص6

ــو  ــ ــيا تدعـ ــ ــا: قمـــــة ثالثيـــــة بباريـــــس وروسـ ــ أزمـــــة أوكرانيـ
ماكـــــرون وميـــــركل إلقنـــــاع كييـــــف بوقـــــف »االســـــتفزازات«

النهضة ملء سد  قبل  االتفاق  والسودان على  اصرار مصر 
ــف  ــ ــل ــ امل تـــــــدويـــــــل  تــــــرفــــــض  وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا   ...

طهران تنتج أول كمية من اليورانيوم املخصب 
بفيينا صعبة  مفاوضات  وسط   %60 بنسبة 

ــــــــــة  ــــــــــات األميركي ــــــــــى العقوب ــــــــــل عل ــــــــــرد باملث روســــــــــيا ت
ــادرة  ــ ــ ــ ــ ــي املغ ــ ــ ــ ــ ــفير األميرك ــ ــ ــ ــ ــى الس ــ ــ ــ ــ ــرض عل ــ ــ ــ ــ وتع

 )التتمة ص12(

 )التتمة ص12( )التتمة ص12(

 )التتمة ص12(

أن  واضحاً  بــات  لقد 
ملف  عــن  املســؤولني 
تشــكيل الحكومــة ال 
الشــعب،  يأبهون بحال 
والــدرك الخطــري الذي 
وصلــت اليــه أحــوال 
املعيشــية  الشــعب 
البطالة  واالقتصاديــة. 
يف أوجهــا، والخدمات 
العامة للدولة اىل تراجع، 
املؤسسات  ينخر  الفساد 
وما  هذا  كل  العامــة... 
يــزال البعض يف الحكم 
يراهن عىل سياســة يل 
اكرب  وتحصيــل  االزرع 
بينا  املكاسب،  من  عدد 
الفقــر والجــوع دخل 
بيوت السواد األعظم من 
لن  التاريخ  اللبنانيــني. 
يرحم من كان يف ســدة 
أن  باألخص  املسؤولية،  
األجيال القادمة هي من 
كم  وســتذكر  ستكتبه 
كان لبنــان بحاجة اىل 
رجال دولة، بينا الواقع 
يدل عــىل أن معظم من 
كان يف الحكــم يف هذه 
الحقبة هم تجار مواقف 

و »أكلة جبنة«.

عىل طريق الديار

»الديار«



نبيه الربجي

هل ســقط ســيناريو 
الــرشق األوســط الكبري 
؟ األمــرييك  العقل   مــن 

ديفيــد برتايــوس، القائد 
املركزية  للقيادة  الســابق 
لوكالة  الســابق  واملديــر 
االســتخبارات املركزيــة، 
الحظ »أن مشكلتنا يف دول 
املنطقة أن الذين يحكمونها 
طراز عجيب من اآللهة الذين 
رمبا تســللوا من ... العامل 

اآلخر«.
آنذاك، ردت عليه توين موريسون، الكاتبة الحائزة جائزة 
ال، أننا  ة الج نوبل يف اآلداب، بالسؤال »هل تعتقد، يا ح
مل نكن نحن الذين قمنا بتهريبهم، خلسة، من العامل اآلخر ؟«. 
مل تتوقف هنا . سألته »أال تتصور أن الشيطان هو الذي تقيأ 

دونالد ترامب، والعديد من الرؤساء اآلخرين يف بالدنا ؟«.
برتايوس الذي كاد يشــق طريقه اىل البيت األبيض لوال 
مغامرة عاطفية أودت به، كان يعترب صورة طبق األصل عن 
ال دوغالس ماك آرثر الذي انحنى األمرباطور هريوهيتو  الج

بني يديه غداة قنبلة هريوشيا.
شــارك يف غزو أفغانستان، ويف غزو العراق . وحذر من 
أفغنة لبنان، أو من عرقنة لبنان، قبل أن ينخرط يف سياسة 
الكراهية حيال ايران، ليتهمها بلبننة سوريا، والعراق، واليمن، 
ليدعو اىل »اعادة النظر يف طريقة تعاملنا مع تلك املتاهة 

.» الالهوتية
هل أفغانستان هي البداية يف الرحلة املعقدة اىل الرشق 
األق ؟ األمريكيــون هم من اخرتع حركــة »طالبان«، 
بالقمصــان البيضاء، لحاية أنابيب الغــاز التي متر، عرب 

الشال األفغاين، من تركانستان اىل بحر العرب.
هم أيضاً من صاغوا تلك االيديولوجيات املجنونةللتصدي 
للشــيوعية، قبل أن يعيدوا احياء الظاهرة كطريقة مثىل 
لتفكيك الخرائط يف الرشق األوســط، واعادة تركيب الدول 

طائفياً، واتنياً، وقبلياً ...
كثــرياً ما عقدنا املقارنة بني كونســورتيوم القبائل يف 
افغانستان وكونســورتيوم الطوائف يف لبنان. أفغانستان 
التي فتنت فريديريك أنغلــز، رشيك كارل ماركس يف وضع 
»رأس املال«، حني زارها عام 1858، وبهرته منازلها البيضاء، 

وحدائقها الغناء.
ة عرّاف عجوز حدثه عن قصة زهرة الخشخاش التي 
يستخرج منها األفيون، الذهب األفغاين. االسكندر ذو القرنني 
مر بقندهار، وقع يف غرام فتاة تدعى روكسانا. وعدها بأنه 
سيصطحبها معه اىل أثينا بعد أن يفتح الهند . مل يعد، وقضت 
الفتاة التياعاً، ليفاجأ ذووها بأن زهرة الخشخاش، وهي زهرة 

النسيان، نبتت عىل قربها.
مثلا فعلت القبائل األفغانية، املتعددة الوالء، بالدولة فعلت 
الطوائف اللبنانية، املتعددة الوالء، بالدولة. الدخول عىل قرع 

الطبول اىل ... الجحيم 
اسئلة يف املحافل األمريكية ما اذا كان قرار االنسحاب من 
أفغانستان، وقد أعقب خفض القوات يف الخليج، يستتبع 
العراق وسوريا التي تتعرض ألبشع أنواع النهب آلبار النفط، 
كا لصوامع القمح، ليشهد السوريون تلك الرتاجيديا التي مل 

يشاهدوا مثيالً لها يف التاريخ.
نحن املــو يف هــذه املنطقة نعي أزمنتنــا امليتة. 
اآلخــرون يف أزمنة أخــرى. ال سياســة، وال اقتصاد، وال 
ثقافــة . كل يشء مي القهقــرى. وراء الضوء، يح 
عن جهود حثيثة، ومنســقة، ترعاها قامات سياســية 
ودينيــة يف الخــارج كــا يف الداخل القامــة الدولةـ  
الطائفة. لكل طائفــة يف لبنان دولتها. مبــاذا تختلف، 
ـ املقربة ؟ ـ الطائفة عن الدولــة   يف هذه الحــال، الدولة 

للتذكري فقط هذا هو الســيناريو الذي »تخيلته« املؤسسة 
اليهودية منذ قرن من الزمان، تنفيذاً للوعد االلهي. برمجة 
الخرائط يف املنطقة لتكون الدولة اليهودية اللؤلؤة وسط 

ذلك الركام البرشي.
الكاتب االرسائييل ديفيد غروســان الذي فقد ابنه يف 
وادي الحجري ســأل ما اذا كان ابراهيم »قد دعانا اىل اقامة 

دولة تحدق بها املقابر من كل حدب وصوب«.
اآلن، يــكاد ديفيد برتايوس يقر بــأن كل الرصاعات يف 
منطقتنا مربمجة عىل الساعة األمريكية )واالرسائيلية( . 
الذين يخوضونها هم الدمى التي تحدث عنها مايلز كوبالند 

يف »لعبة األمم«.
ما هو مصري أفغانســتان بعد أن ينسحب األمريكيون ؟ 
ما هو مصري املنطقة ؟ الكتب املنزلة مل تقل لنا ماذا ... بعد 

الجحيم  
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الــلــه والــحــريــريقبائل أفغانستان وطوائف لبنان ــزب  ــى روســـيـــا... جنبال وبــاســيــل بعد ح ال الــحــج  مــوســم 
ــجــا لــبــنــان وتــدعــم ُمــبــادرتــهــا مــوســكــو تــحــتــرم الــخــصــوصــيــة الــفــرنــســيــة ت
ُمحّرمات دون  من  وباسيل  الحريري  وبين  شاملة..  وبــري  عــون  بين  الحرب 

رضوان الذيب

موسم الحج اللبناين إىل موسكو استهل بزيارة نوعية لوفد 
حزب الله  بدعوة  رسمية من الحكومة وتلتها  زيارة للرئيس 
املكلف ســعد الحريري بناء عىل طلبه، ومن املؤكد ان سبحة 
الزيارات ستتوســع لتشــمل  وليد جنبالط و جربان باسيل 
عرب دعوتني رسميتني وكذلك ســتوجه الدعوات لشخصيات 
سياســية، لكن ذلك ال يعني وجود مبادرة روسية  مستقلة 
لحل امللف الحكومي مبعزل عن املبادرة الفرنسية كون جهود 
موسكو  تتالقى مع  روحية ودعم املبادرة   الفرنسية لتاليف 

حكومة إصالحات تضم الجميع برئاسة الحريري.
ن روسيا ستعمل عىل خلق مناخات  وحسب املعلومات، ف
الثقة بني األطراف اللبنانية وستسعى لتقريب املسافات بني 
الحريري وباســيل تحديدا وباقي األطــراف، لكن املعلومات 
تنفي ما رسب من سعي  رويس لجمع الرجلني يف موسكو 
او عقــد طاولة لالطراف اللبنانيني يف بطرســبور  جراء  
عالقات روســيا الحميمية مع الجميع من أق اليمني إىل 
أق اليسار والوســطيني وصوال إىل كل املهتمني بالشان 
اللبناين العام واألرثوذكي بشــكل خاص، وما ينطبق عىل 
االحزاب اللبنانية يشــمل أيضــا دول املنطقة حيث عالقات 
موســكو مميزة مع الرياض واإلمارات ومسقط والبحرين 
والعراق وإيران واالردن ولبنــان وصوال إىل إرسائيل وتركيا 
وقربص واليونــان، وتبقى العالقة التكاملية مع ســوريا 
ب مثل« كا  تحافظ موســكو عــىل عالقة جيدة   »مــ
مع فرنســا، وبوتني أبل ماكرون شــخصيا دعمه ملبادرته 
الفرنســية واحرتام الخصوصية بني بريوت وباريس، وهذه 
الرباعة يف الدبلوماسية الروسية جعلتها تتفوق دبلوماسيا 
اندريــه غروميكو  عىل الجميع، وتقمــص الفروف حقبة 
الســوفيايت وحنكته يف إدارة السياسات الخارجية  وتفوق 

عليه احيانا.
وحســب املعلومات، انــه ألول مرة يف التاريــخ القديم 
والحديث يكون هناك إجاع عىل الدور الرويس يف املنطقة، 
وهذا ما يجعل موســكو العبا اساســيا يف رسم سياسات 

املنطقــة وتحديدا يف امللف 
العامل  الذي يشغل  األسايس 
ان  خصوصا  والغاز،  النفط 
موان  اهم  متلك  موســكو 
الســوري  الشــاط  عىل 
واســتاجرتها باتفاقات مع 
الدولة السورية لـ 99 عاما، 
روســية،  ارا  وباتــت 
حيث تشــهد هــذه املوان 
اهم عملية تحديث وتوسيع 
متقدم  دور  لها  وســيكون 
العاملية،  التجارة  حركة  يف 
كا أن روسيا اكتشفت اهم 
العامل  يف  النفط  آبار  واكرب 
واإلنتاج  الالذقيــة  مقابل 
أواخــر الصيــف،  ســيبدأ 
يف  األعار  إعــادة  ان  كا 
الرشكات  عرب  ستمر  سوريا 

الدول العربية واالوروبية تلهث وراء  الروســية ما يجعل 
موسكو ألخذ حصة يف السوق السوري.

وحســب املعلومات، ان روســيا ورغم هذا الدور املتقدم 
لبنان عىل  بالدخول كالعب محوري يف   باريس  لن تستفز 
حساب الدور الفرني بل ستكون مسهال له، لكن الطامة  
األساسية تكمن يف أن األطراف اللبنانية ال تساعد موسكو 
للوصول إىل  الحل والتسهل االتصاالت مطلقا  وفرنسا عىل 
التسوية، وكل طرف لبناين يحاول جر هذه الدولة وتلك إىل 
الداخلية، وقد وصلت  ملعبه واستخدامها كورقة يف لعبته 
سذاجة بعض السياسيني إىل االعتقاد بأن موسكو وفرنسا 
ورقتان  يف جيوب السياسيني  اللبنانيني، هذا لفرنسا وذاك 
لروســيا واآلخر المريكا، وهذا ما جعل القناعة راسخة عند 
كل الالعبــني يف امللف اللبناين اســتحالة بناء بلد مع هذه 
واذا  بينهم،  السياســية جراء الخالفات الشخصية  الطبقة 
قال ميشــال عون »البحر مالح« سريد بري »ال البحر حلو« 

وبالعكس، وإذا قال باســيل »الحكومة 18« سريد الحريري 
ن الحــرب بني عون وبري  »ال الحكومــة 20« وبالتايل ف
شــاملة وبني الحريري وباســيل من دون محرمات »وهلم 
جرا«، وهذا ما يؤكد ان الخالفات مجرد نكايات شــخصية 
لبنان والحرص  ال أكرث والذين بربرون مواقفهــم بازدهار 
عليــه عليهم أن يدركوا أن سياســاتهم »لن تبقــي لبنانيا 
واحدا واقفا عــىل رجليه« وطاملا بقيت هــذه العقلية من 
دون محاســبة فال حكومة وال قيامــة حيث ال اتعاظ وال 
تســامح يف هذه األيام الفضيلة، واذا مل يتوافر »الكرباج« 
ال حلــول وال من يحزنون يف هذا البلــد والتجارب واضحة 
منذ االستقالل مع عبد النارص والروس واألمريكيني وحلف 
 77 عــام  والســوريني   75 والفلســطينيني عام  بغــداد 
واالرسائيليني عام  82 والسوريني واألمريكيني والسعوديني 
يف الـ90 والعرب يف 2008، وإذا مل يتجاوب بعض الداخل 
ن أبواب الفرج »مسكرة » إىل ما  مع املبادرة الفرنســية ف

الله. شاء 

جرعة »دعم« للحريري في موسكو... هل تتمكن روسيا من تغيير املوقف السعودي؟

ا م الحريري الفروف مجتم

علوش محمد 

قبــل أن ينتقل إىل الفاتيكان األســبوع 
الســكرتري  املقبل، يف زيارة يلتقي خاللها 
برئيس  يعرف  ما  أو  للفاتيكان،  الكاردينايل 
وزراء الفاتيــكان، بيــرتو بارولــني، حّط 
رئيس الحكومة املكلف ســعد الحريري يف 
موسكو بزيارة شبه رسمية بعد دعوته من 
حامالً  الرويس،  الوزراء  مجلس  رئيس  قبل 
معــه ملفات سياســية واقتصادية عديدة 

الروسية. القيادة  مع  بشأنها  للتباحث 
رغم السهام التي أطلقت عىل الزيارة من قبل 
خصوم الحريري يف لبنان، تصف مصادر »تيار 
املســتقبل« الزيارة بالناجحة جداً، مشرية إىل 
أنها رمبا تكون مــن أنجح الزيارات الخارجية 
للحريري مؤخراً، وذلك بسبب ما نقله الحريري 

للقيادة الروسية وما سمعه منها.
وتضيف املصــادر عرب »الديار« : »عرّبت 

أزمته،  للخروج مــن  للبنان  املطلــق  روســيا عن دعمها 
ودعمها املبارش للرئيس املكلف ســعد الحريري لتشــكيل 
الفرنســية«،  املبادرة  طرحتها  التــي  بالرشوط  حكومته 
مشــددة عىل أن القيادة الروسية مســتعدة لتقديم الدعم 
لهذه الحكومــة فور والدتها، كا تســهيل وصول الدعم 
إليها مــن دول عديدة، وهو ما تعمل عليه روســيا اليوم.
وقــد طــرح الحريري للــروس وجهة نظــره بخصوص 
ورة تشــكيل حكومــة تتوافق مع  اللبنانية، و األزمة 
الدولية بأن تكــون حكومة اختصاصيني، وبادله  املطالب 

تبّني  ورة  املشــددة عىل  نظره  الرويس وجهة  الفريق 
ورة عدم عزل أي مكون  الوقــت  اإلصالحات، وبنفس 

لبناين.
الحريري طرح  أن  »املســتقبل« إىل  وتشــري مصــادر 
مســائل اقتصادية أساسية من الكهرباء، إىل الغاز ومرفأ 
بريوت، حيــث أبدت القيادة الروســية جاهزيتها للدخول 
يف هــذه املجاالت يف لبنــان يف أقرب فرصــة ممكنة.
كذلك كان للملفات العالقة مع ســوريا نصيبها يف جولة 
الحريــري، فكان نقاش بأزمة النازحني الســوريني، حيث 
تؤكد املصادر نفسها، أنه ســيكون لروسيا تحركات قريباً 

يف هــذا الخصــوص. أما بالنســبة مللف 
الحدود البحرية مع ســوريا فيبدو واضحاً 
ملا  الحل نظراً  الرويس ســيدفع باتجاه  ان 
ترتبه هذه املســألة من فوائــد اقتصادية 

. عليها
ولكن رغم كل هــذه اإليجابيات، يبقى 
األساس بحسب مصادر سياسية مطّلعة 
الذي  الخرق  تحقيق  عىل  الروس  »قدرة« 
القيادة  فهل  الحكومية،  األزمة  تحتاجه 
املوقف  تليــني  عــىل  قادرة  الروســية 
وحكومته  الحريــري  مــن  الســعودي 
املفرتضــة؟، وهل ميكــن تليني موقفها 
يف  الحتمية  الله  حزب  مشــاركة  بشأن 

مقبلة؟ حكومة  أي 
ترى املصادر أن القيادة الروســية قادرة 
عىل لعب دور أسايس يف املنطقة ألنها باتت 
اإلستقرار،  إىل  وتحتاج  بقوة  فيها  ة  حا
وبالتايل هي تحاول تســهيل التسويات يف 
لبنان، ألن اســتقرار هذا البلد أسايس لسوريا، مشرية إىل 
أنه انطالقاً من الدور الرويس يف املنطقة ميكن لروســيا 
التدخل مع الســعودية لتغيري موقفها عرب تقديم فوائد يف 
ن روســيا قادرة عىل »البيع  ملفات أخرى، ومبعنى آخر ف

والرشاء« مع كل دول املنطقة.
مــن هنا، ميكن الحديث عن دور رويس مرتقب بشــأن 
االزمة اللبنانيــة، أما الحديث عن حجم هذا الدور فمرتوك 
القريب، مع اإلشــارة إىل أن امللف الحكومي  للمســتقبل 

يعي الجمود حاليــاً بانتظار أمر ما يُعيد تحريكه.

ســـــف مكتـــــب االعـــــالم فـــــي رئاســـــة الجمهوريـــــة ي
لحملـــــة التشـــــويه التـــــي اســـــتهدف الرئيـــــس عـــــون

ــا ــ ــي ــروســ ــ اخــــتــــتــــم زيـــــــارتـــــــه ل
ــد ضـــرورة  ــي ك ــ ــقــى الفـــــرو وت ــت الــحــريــري ال

تكنوقرا حكومة  تشكيل  عبر  األزمــة  تجاوز  أســف مكتب االعالم يف رئاسة الجمهورية 
يف بيــان، »لحملــة التشــويه املركــزة التي 
اســتهدفت رئيس الجمهورية العاد ميشــال 
عون عىل خلفية كالم كاذب عن رفض الرئيس 
استقبال وفد من عائالت شهداء فوج اإلطفاء. 
والحقيقــة ان مديــر مكتب الرئيــس العميد 
املتقاعــد ميالد طنوس، اتصــل بطالبة املوعد 
الســيدة انطونيال حتي ليبلغها ان مســتجدات 
طــرأت عىل مواعيد الرئيس اســتوجبت تأخري 
موعد أهايل شــهداء فوج إطفاء بريوت. وعىل 
الفور، فوجئت الرئاســة بحملة إعالمية ظاملة 
يستنتج منها انها معدة سلفا، بدليل ما ورد يف 
املذكرة التي كانت ســتتىل امام الرئيس وجرى 
للرأي  ونــرتك  االعالم،  تعميمها عىل وســائل 

ان يحكم عليها«. العام 
املتابـع  واشـار اىل أن »رئيـس الجمهوريـة 
مللـف شـهداء وضحايـا انفجـار املرفـأ، يؤكـد 

تعاطفـه مـع األهـايل وهـو يبـذل كل الجهود 
لترسيـع ظهور الحقيقـة وتحديد املسـؤوليات 
وامتـام  العادلـة  املحاكـات  واجـراء 
ان  قطعـا  املرفـوض  مـن  لكنـه  التعويضـات، 
توجـه اليـه االتهامات باملسـؤولية عـن وقوع 
االنفجـار كـا ورد يف بيـان األهـايل الذي هو 
اشـبه بالئحـة أسـئلة لالسـتجواب حـري ان 
يطرحهـا املحقـق العـديل عـىل الذيـن يحقـق 
مـن  شـكل  بـأي  مسـموحا  وليـس  معهـم. 
االشـكال، والي جهة كانـت، تشـويه الحقائق 
الرواح  احرتامـا  جزافـا  االتهامـات  والقـاء 
الشـهداء والضحايـا، وحـري بوسـائل االعالم 

ان تطلـع الـرأي العـام عـىل الوقائـع«.
وإذ جددت املكتب التأكيد ان »موعد استقبال 
األهايل قائم وســيتم ابالغهم به«، أهاب بهم 
»اال يسمحوا الحد باســتغالل وجعهم وقضية 

أخرى«. غايات  لتنفيذ  املحقة  شهدائنا 

وزع املكتب االعالمي لرئيس الحكومة 
املكلف ســعد الحريــري، بيــان وزارة 
الخارجية الروسية، واشارت فيه اىل ان 
»الوزير ســريغي الفروف التقى الرئيس 
املكلف تشــكيل الحكومة اللبنانية سعد 
موســكو  يف  تواجده  اثنــاء  الحريري 
بزيارة عمل تلبية لدعوة رئيس الحكومة 

الروسية ميخائيل ميشوستني«.
وجرى خالل االجتاع، بحسب البيان، 
راء حول الوضع الراهن  »تبادل معمق ل
ورة  يف لبنــان مع التشــديد عــىل 
 - االقتصادية  االزمة  تجاوز  يف  االرساع 
االجتاعية، عرب تشكيل حكومة مهمة 
تكنوقراط مقتــدرة، تحظى بتأييد قوى 

سياسية اساسية وطائفية يف البالد«.
روسيا  »موقف  الرويس  الجانب  وأكد 
الثابت يف صون سيادة لبنان واستقالله 
ورة  أراضيه، كذلك شدد عىل  ووحدة 
حل القضايا الحــادة امللحة يف األجندة 
الوطنيــة عــىل قاعدة تفاهــم القوى 
السياسية االساسية يف لبنان ومن دون 

تدخالت اجنبية«.
واشار البيان اىل ان »البحث تطرق اىل 
الوضع اإلقليمي مبا فيه العمل عىل عودة 
لبنان  املتواجدين يف  السوريني  الالجئني 

اىل ديارهم«. 
وبعد الظهر، اختتــم الحريري زيارته 

اىل روسيا وغادر مطار موسكو.

» األنـــــــدو ــال بـــيـــن عـــكـــر ووهـــــــــاب حــــــول بـــيـــع املــــــــــازوت املـــــدعـــــوم لــــــــ ــ ــج ــ س
أعلن رئيس »حزب التوحيد العريب« الوزير السابق وئام وهاب، 
يف حديث تلفزيوين، ان »رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
لرشكة »برييتك« مارون شــاس كان يبيع املازوت املدعوم اىل 
القوات الدولية »األندوف« يف جنوب ســوريا يف الجوالن، وقد 
أوقفته وزيرة الدفاع الوطني يف حكومة ترصيف االعال زينة 
عكر واسرتجعوا منه األموال يف وقت يجب سجنه قبل اسرتجاع 
تلك األمــوال«، الفتا اىل أن »األجهــزة رشيكة يف التهريب عرب 

الحدود«، متسائال: »كيف سضبط هذه الحدود؟«.

{ توضيح من عكر {

صدر عن املكتب اإلعالمي لنائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة 
الدفاع يف حكومة ترصيف األعال زينة عكر، البيان االيت: »يهم 
املكتب االعالمي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني 
يف حكومة ترصيف األعال زينة عكر أن توضح، أن وزارة الدفاع 
مل توقع عىل أي طلب لتزويد قوات األندوف Undof )قوات األمم 
املتحدة ملراقبة فض اإلشــتباك( باملحروقــات اال بعد التأكد من 

املديرية العامة للنفط يف وزارة الطاقة بأن كامل الكميات تؤخذ 
من منشــآت النفط ويتم الدفع بالدوالر األمرييك   

وإيداعه يف مرصف لبنان.
دخال  ويهمنا التوضيح أيضا، أن قرار وزارة الدفاع بعدم الساح ب
ـ »األندوف« لرشاء املحروقات جاء لضان أن الدعم  آليات تابعة ل
هو للبنانيني واملقيمني فقط. وقد تم الطلب من وزارة الطاقة واملياه 
التأكد بأن جميع كميات املحروقات املخصصة إلعادة التصدير يتم 
دفعها بالدوالراألمرييك وقد ردت وزارة الطاقة عىل هذا املوضوع 

بأنه يتم وفق األصول املعمول بها حاليا«.

{ وهاب يرّد عىل عكر {

صدر عن املكتــب اإلعالمي لرئيس حزب التوحيد العريب وئام 
وهاب، البيان االيت: »ردا عىل بيان وزيرة الدفاع يبدو بأن زينة عكر 
التي نحرتم ونقدر، مل تسمع جيدا كالم وئام وهاب، بل يبدو بأن 

أحدا أخربها الكالم مغلوطا فوقعت يف جملة مغالطات.
-أوال: مل يقل وهــاب أن وزارة الدفاع وقعت عىل طلب تزويد 

قوات األندوف باملحروقات وهو يعرف بأن الوزارة ال عالقة لها 
بتزويد قوات »األندوف« يف الجــوالن باملحروقات، بل قال بأن 
هناك تاجرا هو مارون شاس يستورد لحسابه نفطا مدعوما 
ويزود به قوات األندوف ويقبض دوالر كاش ويســدد ملرصف 
لبنان عىل أســاس سعر الـ 1500 لرية، والوزيرة يف صالوناتها 
تقول إذا كانت قد نســيت إن هي التي أوقفت هذا األمر وإعادة 

مارون شاس الفرق للدولة.
-ثانيا: مل يقل وهاب ان منشــآت النفط هي التي تزود قوات 

األندوف بالنفط املدعوم.
-ثالثا: تلقى وهــاب بعد املقابلة إتصاال من الوزيرة زينة عكر 
وجرى توضيح األمر الذي يتناقض مع ما قالته سابقا، حيث أكدت 
ندوف الحصول عىل املحروقات املدعومة،  الوزيرة أنها أوقفت ل
وتحدثت مع وزير الطاقة الذي فرض عىل الرشكات الخاصة إعادة 

الفروقات.
هذا ما حصل، لذا كل اإلشكال الذي حصل هو أن أحدا زود وزيرة 

الدفاع كالما منقوصا، فاقت التوضيح«.

ــم الــعــشــوائــي  ــدعـ : الـ جــنــبــال
ســُيــطــيــ بــاالحــتــيــا اإللــزامــي 

غرد رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط عرب 

حســابه عىل »تويرت«: »يف انتظار اتفــاق االقطاب الكبار 

ن الدعم  يف الجــو والبحر والرب لرتكيب حكومــة االنقاذ، ف

العشــوايئ وغري املدروس، والذي يســتفيد منه كبار التجار 

واملافيات املحيطة، ســيطيح باالحتياط االلزامي وباملقومات 

االساســية للوجود. أما الرثوات البحرية فقد تصبح مشاعا 

يستباح من إرسائيل ومن سوريا«.

مــــــعــــــوض الـــــتـــــقـــــى هـــيـــل 
التغيير  ضـــرورة  على  وتــشــديــد 

و ور م ي ي

استقبل رئيس »حركة االســتقالل« النائب املستقيل ميشال 
معوض يف دارته يف بعبدا امــس االول، وكيل وزارة الخارجية 
األمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، والسفرية األمريكية 

دورويث شيا والوفد املرافق. 
وجرى البحث خالل اللقاء بحسب بيان، »يف األوضاع اللبنانية 
يف ظل األزمات املتتالية وعجز الطبقة السياسية، مع التشديد 
ورة تحقيق التغيري املنشود، باإلضافة إىل دور الواليات  عىل 

ورية للشعب اللبناين«.  املتحدة يف تقديم املساعدات ال
هذا واســتبقى معوض الوفد إىل مأدبة عشاء، يف حضور 

الوزيرة السابقة نايلة معوض وعدد قليل من األصدقاء. 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ـــــــــــــــه الخالصـــــــــــــــة ـــــــــــــــى حقوق ـــــــــــــــان عل ـــــــــــــــر أفضـــــــــــــــل لحصـــــــــــــــول لبن ـــــــــــــــى نقطـــــــــــــــة الصف « ســـــــــــــــقط.. والعـــــــــــــــودة ال »خـــــــــــــــط هـــــــــــــــو

دوليل بشعالين

يرى البعض أّن لبنان وجد مخرجاً للخالف حول مسألة تعديل 
البحرية  الجديدة للحدود  املتعلّق باإلحداثيات  املرســوم 6433 
اللبنانية التي يعتمدها الوفد املفاوض باسم لبنان يف مفاوضات 
الرتســيم غري املبارشة مع العدو اإلرسائييل التي جرى تعليقها 
يف 11 ترشين الثاين الفائت، وذلك عرب طلب رئيس الجمهورية 
العاد ميشــال عون  من مســاعد وزير الخارجية األمريكية 
للشؤون السياسية الســفري ديفيد هيل اىل لبنان خالل لقائه 
به مســاعدته عىل استقدام خرباء دوليني )أي أمميني( لرتسيم 
الخط الحدودي الجنويب. كا يعترب أّن هذا الطلب الذي رّحب به 
املبعوث األمرييك الذي جاء يســأل رئيس الجمهورية عّا آلت 
إليه مفاوضات ترسيم الحدود األخرية، وعن موقف لبنان للعمل 
من أجل اســتئنافها، من شــأنه تعليق العمل بتعديل املرسوم 
املذكور أو تجميده اىل حني اإلتفاق عىل الخط الفعيل والنهايئ 
الذي يُحّدد املنطقة اإلقتصادية الخالصة أكان الخط 1 أو 23 أو 

خط هوف أو 29 أو سواها.
فهل نســف لبنان بهــذه الخطوة كّل الخطوط املرّســمة 
واملقرتحة لحدوده البحرية الجنوبية، وعاد اىل نقطة الصفر 
لُيتيح للخرباء الدوليني تحديــد الخط املؤكّد لحدوده من دون 
أن يكون عليه أي تحفظات أو مالحظات داخلية وخارجية؟ 
وهل هذا يعني أنّه جــرى »الطعن« بالتقرير الربيطاين الذي 
وضعته مؤسسة الهيدروغرافيا سنرت )أدمرياليتي( يف العام 
2011 أي منــذ عرش ســنوات، ومل يتّم عرضــه عىل مجلس 
الوزراء، وقد أخذ الوفد املفاوض منه أحد املقرتحات الهندسية 
التي وجدها األفضل لُيفاوض عىل أساسها )اي الخط 29( ؟ 
وهل هذا يعني بالتايل أنّه جرى تعليق مسألة تعديل املرسوم 
6433 ومل يعد رئيس الحكومة املستقيلة حّسان دياب مضطراً 
لدعوة مجلس الوزراء اىل عقد جلسة إستثنائية إلقرار املرسوم 
حداثياته الجديدة، كون هذه اإلحداثيات ســوف يتّم تعديلها  ب
من جديد، سيا وأنّه يُطالب اليوم بخرباء دوليني لرسم الخط 

الحدودي النهايئ؟
يف ظــّل »عجقــة« الخطــوط الحدودية مــع األرا 
الفلسطينية املحتلّة و«كرتة الطّباخني«، يبدو أّن »الطبخة قد 
شوشطت«، ما أّدى اىل تعليق املفاوضات غري املبارشة األخرية 
بسبب رفض العدو اإلرسائييل حصول لبنان عىل كامل مساحة 
الـ 2290 كلم 2 التــي طالب بها الوفد اللبناين املُفاوض.. يف 
حني كان العدو اإلرسائييل يعتقد أنّه يأيت لُيفاوض عىل املثلث 
البحري )860 كلم2( وأنّه سيتقاســمه مع لبنان، بحسب ما 

اقرتحه السفري األمرييك الســابق فريديريك هوف يف العام 
2012 أي 490 كلم2 للبنان و370 كلم2 للجانب اإلرسائييل.

 ويبدو أّن لبنان قد استدرك أنّه من خالل متّسكه بالخط 29 
)من دون مســّو دويل( الذي اقرتحه التقرير الربيطاين من 
ضمن مقرتحات هندسية عّدة يف العام 2011، عىل ما تقول 
أوســاط ديبلوماســية مطّلعة، لن يربحه مساحة الـ 1430 
كلم2 التــي أضافها اىل الخط 23 أخرياً، زائــد الـ 370 كلم2 
التي اقتطعها هوف من مســاحة املثلث البحري املتنازع عليه 
مقرتحــاً منحها اىل العدو اإلرسائييل.. فمســاحة الـ 1800 
كلم2 التي كان مُيّني النفس بالحصول عليها خالل املفاوضات 
غري املبارشة مع العــدو اإلرسائييل التي ُعقدت عىل 4 جوالت 
)أو 5 جلســات( يف ترشين األول والثاين املاضيني، فضالً عن 
حّصتــه من املثلث البحري، أي ما يُســاوي 2290 كلم2 جعل 
املفاوض اإلرسائييل يُعلّق املفاوضات، كونها المســت نصف 
« و«آلون د« يف البلوك 72 يف منطقته البحريّة. حقل »كاري
ّ مبصالح العدو  وألّن اإلبقاء عىل املفاوضــات معلّقة ت
ر مبصلحة لبنان، كونه  اإلرسائييل حالياً أكرث من إلحاقها ال
ســبق لبنان بالبدء بأعال التنقيب ويريد اإلنتقال اىل مرحلة 

شــفط الغاز، يســعى »اإلرسائييل«،  لدى الوسيط األمرييك 
لتحريك مسألة اســتئناف املفاوضات مجّدداً، وقد تذّرع بأّن 
»لبنان بّدل موقفه مّرات عــّدة« مع تعّدد الخطوط املقرتحة. 
لهــذا رأى لبنان، عىل ما أوضحت االوســاط، أنّه من األفضل 
له اســتقدام خرباء دوليني، من األمم املتحدة لديهم خربة يف 
قضايا الحدود البحرية لرسم الخط الحدودي الفاصل الذي ال 
يشوبه أي شــائبة، يف محاولة لحفظ حّق لبنان الثابت يف 
حدوده البحرية بدالً من التفاوض عــىل كيلومرتات من هنا 
وأخرى من هناك، وإلنهــاء النزاع مع العدو اإلرسائييل، ولي 
يتسّنى لتحالف الرشكات )الكونسورتيوم( وال سيا »توتال« 
الفرنســية من بدء أعال التنقيب يف البلوك 9، كا هو مقّرر 

وفق اإلتفاقية املعقودة معها..
ومُيكــن القول بأّن »اتفاق اإلطار« الــذي عمل عليه رئيس 
مجلس النــّواب نبيه بّري عىل مدى عرش ســنوات، وانتقده 
الخرباء مشريين اىل أّن فيه ثغرات عّدة، قد أ ملصلحة لبنان، 
عىل ما أكّدت األوســاط نفســها، كونه مل يعرتف مبا يُسّمى 
طار أو أساس للتفاوض مع العدو  »خط هوف«، ومل يذكره ك
اإلرسائييل. األمر الذي جعل الوفــد اللبناين املُفاوض يتحّدث 

عن الخط 29. ولكن يف الوقت نفسه، سمح هذا األمر للعدو 
اإلرسائيــيل اإلرصار عىل النقطة 1 خــالل عملية التفاوض 
التي تنســف املثلث البحري برّمته، وتجعل كّل مساحة النزاع 

الجديدة )2290 كلم2( من حّصته، بحسب وجهة نظره.
وأشارت االوســاط، اىل أّن لبنان كونه متأكّد من أّن املثلث 
البحري بكامله يدخل ضمن املنطقــة اإلقتصادية الخالصة 
التابعة لــه، تُضاف اليه مســاحة أخــرى لجهة األرا 
الفلســطينية املحتلّة، طالب هيل باملســاعدة عىل استقدام 
خرباء دوليني لحســم املوقف، ما جعل تعديل املرسوم 6433 
حاليــاً مل يعد يجدي نفعاً لي ال يُضطر لبنان اىل تعديله مرة 
أخرى. فعندما يأيت الخرباء ويرســمون الخط الفاصل وفق 
الخرائط والوثائق واملستندات واإلتفاقيات وما تحّدده القوانني 
سيكون عىل لبنان إّما تعديل هذا املرسوم ملرة واحدة فقط، أو 
إرسال مرسوم جديد آخر ينّص عىل إحداثياته الجديدة. وحتى 
ّن إبال األمم املتحدة بأمر التعديل يكفي، وهي  ذلك الوقت، ف
أساساً ســتكون عىل علم بذلك لدى إرسالها الخرباء الدوليني 
املبارشة تحصل باستضافتها ورعايتها  املفاوضات غري  كون 

يف مقّر »اليونيفيل« يف الناقورة.
وفيا يتعلّق بـ »خط هوف« الذي ال يزال العدو متمّسكاً به 
ويريد العودة اىل التفاوض من حيث توّقفت، أي من التفاوض 
عىل منطقة النزاع املتمّثلة باملثلث البحري، فتذكّر االوســاط 
باملقال املفّصل للسفري هوف الذي نرشه موقع »نيوزالين« )يف 
7 كانون األول 2020(.. فقدرسد فيه هوف رحلة الوســاطة 
التي قادها بني لبنان والعدو اإلرسائييل بشأن ترسيم الحدود 
بني عامي 2010 و2012، وأقّر فيه بفشل اقرتاحه الذي يعود 
الفضــل فيه للخبري األمرييك الرائــد يف جميع أنواع الحدود 
الربيّة والبحرية الراحل راميوند ميليفسي وليس له، رغم أنّه 
ُسّمي »خط هوف«. ولعّل أهّم ما رواه هوف يف مقاله هذا هو 
أنّه سعى اىل »مساعدة الجانبني عىل التوّصل اىل حّل وسط«، 
مشــرياً اىل أّن ميليفســي علّمه أّن »ما من صيغة واحدة 

تُناسب الجميع لرتسيم الحدود البحرية املُتنازع عليها«. 
وجزمت األوســاط ذاتها بأّن متّســك كّل فريق اليوم بخط 
معنّي، ال مُيكن أن يؤكّد أنّه يُشــكّل حــدوده أو حقوقه، لهذا 
ن حســم هذا األمر خرباء دوليون )أمميون( غري منحازين  ف
لهذا الجانب أو ذاك، فسيكون أسهل عىل لبنان حفظ حقوقه 
البحرية الجنوبية، واإلقرار بهــا دولّياً من قبل األمم املتحدة. 
األمر الذي يُنهي النزاع البحري ويفتح للبنان باب انضامه اىل 
نادي الدول املصّدرة للغاز والنفط يف السنوات املقبلة وتحسني 

وضعه اإلقتصادي املرتّدي.

ــاءات جــديــدة ــقـ ــق بــيــن عـــون والـــحـــريـــري... وال لـ ــواف ــت الــحــكــومــة لـــن تــتــشــكــل اال ب
ثمانات   الـ  تثبي  بعد  ليف  الت تعرقل  املسيحيين  ــوزراء  ال تسمية   : الشيعي«  »الثنائي 

عيل ضاحي

الجمود السيايس هو سمة املشهد الداخيل، يف ظل توقف 
للمبادرات واالتصاالت، وجمودها عند نقطة الخالف املستحكم 
بني رئيس الجمهورية العاد ميشــال عون والرئيس املكلف 
سعد الحريري ووصول االمور بينها اىل حائط مسدود، كا 
تؤكد اوســاط بارزة يف تحالف »حركة امــل« و«حزب الله« 

لـ«الديار«.
وتشري االوســاط اىل ان االمور الحكومية متوقفة عملياً، 
منذ اسبوعني وبعد اجهاض محاولة جدية لتشكيل الحكومة، 
كان يقودهــا رئيس مجلس النواب نبيــه بري ومبواكبة من 
»حزب الله« والبطريرك املاروين بشــارة الراعي واللواء عباس 
ابراهيم ووصلت اىل عقدة التمثيل املســيحية والتسمية آلخر 

وزيرين. 
انــات وتثبيتهــا بصيغة  فبعــد حســم صيغة الـــ3 
انات.  االختصاصيني، انتقل البحــث اىل كيفية توزيع الـ8 
حيث حصل عون عــىل 8 وزراء مبا فيهم وزير الطاشــناق 
والوزير الدرزي لطالل ارســالن. وبقيت 5 مقاعد مسيحية 
اثنان منها للمــردة وواحد للقومي وبقــي اثنان ها نقطة 
الخالف، فمن يســميها الحريري ام عون؟ فريق عون يرص 

عىل تسميتها يك ال تسجل سابقة فيا بعد.
وتقول االوســاط ان عند هذا الحد توقف النقاش وتفرملت 
مبــادرة بري، وال يزال التشــنج قامئاً بني عــون والحريري 
والتواصل مقطوعاً، رغم اســتمرار حركة الوسطاء وال سيا 
اللواء عباس ابراهيم كا يقوم بــري بالتواصل الالزم البقاء 
ملف الحكومة ضمــن »القوفاز« او »الحــرارة االصطناعية 
لالزمة البقاءالطفل الحديث الوالدة قيد الحياة وقابل للنمو«، 
وتردف االوساط ان االمر ال يخلو من اتصال من هنا وتواصل 

غري مبارش من هناك.
وتشري االوســاط اىل ان هناك قناعة داخلية عند مختلف 
القوى السياسية واالحزاب والكتل النياببية الفاعلة والكبرية 
ان، الحكومــة الجديدة اليــوم متوقفة عــىل  توافق عون 

واتفاقها عىل  والحريــري 
ذلك  وغري  الحكومة  تشكيل 
ال سبيل لذلك، وتلمح اىل ان 
التمسك بالرشوط والرشوط  
اىل  يوصل  لــن  املضــادة، 
الزيارات  فــال  نتيجــة  اي 
ميكنها  للحريري  الخارجية 
عون  عــون  رأي  تغــري  ان 

ومطالبه.
واذا كان الفرني واالمارايت 
يدعمون  والــرويس  واملرصي 
تشــكيل الحكومة، والحريري 
انــه يســتقوي  بهذا  يتوهم 
مخطىء،تضيف  فهــو  الدعم 
النهايــة  االوســاط، الن يف 
يوقع مرســوم تشــكيل  من 
هو  عليها  ويوافــق  الحكومة 
عــون باالضافة اىل الحريري، 
يف املقابل ،هنــاك من يحاول 
رمي كــرة التعطيل عىل عون، 
النائب  صهــره  ورائــه  ومن 
جربان باسيل وخلفها »حزب 

الله«.
وتشري االوســاط اىل ان االمرييك والســعودي يعطالن 
الحكومة ويرفضان وجود حزب الله فيها. لكن الواقع هو امر 
مغاير متاماً، فـــحزب الله مل يطرح توزير اي حزيب او سمى 
قريبني منه يف تشكيلة الحريري وحتى االساء التي حملها 
الحريري يف تشــكيلة الـ18 وزيراً مل يكن يعلم عنها الحزب، 
ومل يســأل رأيه فيها وكان سيوافق عىل تشكيلة الحريري اذا 
عون وافق ووقع مرســومها من باب تسهيل التشكيل وواقع 
انه مل يســم ممثليه الحكوميني. اي ان حــزب الله و«حركة 
امل« مل يطرحا اي اساء ومل يرشطا اي رشط عىل الحريري 

باســتثناء تثبيت وزارة املالية للطائفة الشــيعية من خالل 

الفرنســيني وذلك خالل خالل محاولة تشكيل مصطفى أديب 

لحكومته يف بداية املسعى الفرني.

وتقول االوســاط الحقاً وبعد إعالن  الحريري لتشكيلته، 

اكد حــزب الله يف مجالس خاصة ان االســاء التي طرحها 

الحريــري لتمثل الحزب هي خارج بيئته وتركيبته وقريبة من 

الحريري وتؤيده، وبالتايل رفض حزب الله التذايك عليه. كا 

رفض بري الحقاً احد االســمني اللذين طرحا لتمثيل »حركة 

امل« واحدها يديــن بالوالء للحريري وهو من كبار موظفي 

الدولة يف موقع مايل حساس

ــة وحبي  ــم مـــع رح ــاع  ــ ــ األوض ــي عـــرض  ــراعـ الـ
اإلمكانات بكّل  لبنان  جانب  الى  للوقو  الشوابكة: 

ــي:  ــان ــون ــي ــر ال ــي ــ ــا ن ــن ــي ــى فـــي أث ــق ــت وهـــبـــه ال
الــدولــي املجتمع  دعــم  يتطّلب  النازحين  عــبء 

البطريــرك  اســتقبل 
مار  الكاردينــال  املــاروين 
قبل  الراعي  بطرس  بشــارة 
الرصح  يف  امــس،  ظهــر 
وفدا  ببكريك،  البطريــريك 
من مجموعــة حركة »نحو 
الحرية« عرض للمبادرة التي 
بتوقيع  واملتمثلــة  أطلقها 
اجل  »من  بعنــوان  عريضة 
الراعي  مواقف  لدعم  لبنان« 
الداعيــة اىل تطبيــق حياد 
دويل  مؤمتر  وانعقاد  لبنان 
مطالبة  اىل  اضافة  إلنقاذه، 

الحركــة بهيئة تحقيق دوليــة للتحقيق يف 
انفجــار املرفــأ وتطبيق القــرارات الدولية 

املتعلقة بلبنان والصادرة عن األمم املتحدة.
النائب هــادي حبي  الراعي  التقــى  ثم 
الذي قال عىل االثــر: »بحثت مع غبطته يف 
تأكيد  وكان  الحكومــة،  تشــكيل  موضوع 
عىل وجوب اإلرساع بعملية تشــكيلها إلنقاذ 
اللبنانيني من القعــر الذي وصلوا اليه، ولي 
تتم معالجــة الواقع املوجود وكل هذا يفرض 
عىل الجميع الرتفع عــن املطالب التعجيزية 
التي يتم وضعها وتشــكل عراقيل يف وجه 

تأليف الحكومة«.
اميل  السابق  النائب  البطريرك  واســتقبل 

رحمة وامني عام اتحاد الربملانيني العرب فايز 

الشوابكة، وكان عرض للتطورات يف لبنان.

ولفت الشــوابكة بعد اللقــاء، حول ما إذا 

كان هناك من تحــرّك برملاين عريب يف وجه 

ما يعانيه لبنان اليوم من أزمات، إىل أّن »يف 

ّن كّل نشاط برملاين متوّقف،  ظّل الجائحة، ف

عىل أمــل أن يكون هناك تحــرّك قريب يف 

املجالس والربملانات العربيــة، ألّن لبنان هو 

دولة شقيقة ويجب الوقوف إىل جانبه بكّل 

اإلمكانّيات العربّية«.

وظهرا، اســتقبل رئيس الجامعة اللبنانية 

واإلعالمي  معــوض  ميشــال  األمريكيــة 

كريستيان اويس.

الخارجيــة واملغرتبني يف  التقى وزيــر 
وهبه،  رشبــل  االعال  ترصيــف  حكومة 
نظريه اليوناين نيكــوس دندياس يف أثينا، 
عــىل هام االجتــاع الثــاليث اللبناين 
، الذي تنــاول التعاون  اليوناين القــرب
بني االتحــاد األورويب ولبنــان والتطورات 

اإلقليمية األخرية. 
وشكر وهبه الحكومة اليونانية والشعب 
اليونــاين عىل »تعاطفهــم وتضامنهم مع 
لبنان يف أعقاب االنفجــار املدمر يف مرفأ 

بريوت«.
وتطرق إىل املشاكل والتحديات التي تواجه 
لبنان بعــد االنفجار واألزمــة االقتصادية 
باقتصاد  »اليونان مرت  وقال:  يعانيها،  التي 
ماثل وبالطبع نريد االستفادة من التجربة 
اليونانية«، معربا عن »تطلع لبنان إىل القمة 
الثالثية من أجل طرح كل االمور عىل طاولة 

املفاوضات«.
ولفــت وهبه اىل انه بحــث مع نظرييه 
اليونــاين دنديــاس والقــرب نيكوس 
املشرتكة  »القضايا  يف  كريســتودوليدس، 
عىل املستوى الثنايئ والثاليث يف ما يتعلق 
باألمن واالســتقرار، ومكافحــة اإلرهاب، 
ومنــع ومراقبة تدفــق الالجئني يف رشق 

البحر األبيض املتوسط«.
وقال: »التحديــات التي نواجهها معا يف 

منطقــة رشق البحر املتوســط كبرية، وقد 
تؤثر عــىل مصري لبنان، لذلك يجب ان يكون 
العالج جذريا ال باملســكنات. وشــدد عىل 
ان لبنان يأمل يف مشــاركة األمم املتحدة«، 
مؤكدا »احرتام لبنان للقانون الدويل وقانون 

البحار الذي يطبقه بالكامل«.
كا شــدد وهبــه عــىل« إرصار لبنان 
املياه  التمسك بحقوقه وســيادته يف  عىل 
العائدة له جنوبا وشاال وغربا«،  اإلقليمية 
شاكرا ل«اليونان وقربص دعمها وتأييدها 

ملطالب لبنان السيادية يف هذا املجال«.
وأشــار إىل أن »لبنان يستضيف أكرث من 
1 مليــون الجىء ســوري وزهاء خمس  5
مئة الف الجىء فلسطيني منذ عام 1948«. 
وقال: »هــذا العبء الــذي يتحمله لبنان ال 
ميكن مقارنته بأي دولــة أخرى يف العامل 
نســبة إىل عدد ســكانها، ما يتطلب دعا 
يشــمل املجتمع الدويل بأرسه وليس لبنان 

فقط عىل املستوى الفردي«.
من جهتــه، قال دندياس: »نــود اعتاد 
اجنــدة ايجابيــة يف املنطقــة، وعىل هذا 
األساس نقوم بتشكيل خطط تعاون ثالثية 
ومتعــددة األطراف، عىل أســاس االحرتام 
املتبادل وقيمنا املشــرتكة ومجاالت التعاون 
وتعزيز  ولبنان  اليونان وقربص  بني  املمكنة 

العالقات بني الدول الثالث«.

كة وا مة وال ب ر الراع مست

ــم: مــــبــــادرة بـــــري األقـــــرب  ــ ــاش ــ ه
الحلول  غــيــاب  فــي  الــتــســويــة  الـــى 

أكد النائب قاســم هاشــم يف حديث اىل إذاعي، أنه »عىل 
الرغــم من الحراك الخارجي والداخيل مــا زال الجمود يحكم 
تأليف الحكومة«. وأشــار إىل أن »االتصاالت مســتمرة بني 
األطراف، ولكن من دون تقدم عىل الرغم من الظروف الصعبة 

التي يعيشها املواطن وتفاقم األزمات عىل الصعد كافة«.
وأوضــح أن »مبادرة الرئيــس نبيه بري مــا زالت قامئة 
وهي الوحيدة القادرة عىل محــاكاة الواقع وتح يف كل 
املشــاورات، ألنها األقرب اىل التســوية يف غياب الحلول«، 
محذرا »من الوصول اىل االنهيار الشــامل الذي سيؤدي اىل 

الفو الكاملة«.

الخازن: لو أن زيارة هيل شمل باسيل 
ليف الحكومة ألثمرت تسريعا لت

أبدى عميد املجلــس العام املاروين الوزير الســابق وديع 
الخازن يف بيان، خشــيته من »إطالة أمــد التعطيل، وترك 
املواطنــني عالقني بني مطرقة حكومة ال ترصف، وســندان 
حكومة ال تؤلف«. وإذ شــكر مســاعد الخارجية األمريكية 
دايفيد هيل »عىل زيارته لبنان، ال ســيا مبا لها من أبعاد يف 
إنعاش مفاوضات ترسيم الحدود البحرية جنوبا«، متنى »لو 
أن محادثاته شــملت جميع األطراف السياســيني مبن فيهم 
النائب جربان باسيل رئيس الكتلة النيابية األكرب يف الربملان، 

رت ايجابا يف ترسيع وترية تأليف الحكومة«. أل
ودعا الخازن إىل »عدم ترك املواطنني فرائس الفقر واملرض 
والجــوع يف هذا الشــهر املبارك، متمنيا أن يعــود املعنيون 
بالتأليف إىل مبــادرة الرئيس نبيه بــري، كونها األقرب إىل 

الرتكيبة اللبنانية وإىل روحية املبادرة الفرنسية.

لــيــف ــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة«: لــتــ ــقـ »لـ
ــام ــغـ ــن األلـ ــ حـــكـــومـــة خـــالـــيـــة م

أشــار »لقاء الجمهورية« اىل ان »األفق املسدود حيال كل 
االصالحات التي تنادي بها القوى عىل الصعد كافة )التدقيق 
الجنايئ- الحــدود البحرية مع إرسائيل وســوريا(، لن يجد 
طريقــه إىل الحلحلة من دون العودة إىل الدســتور وتأليف 
حكومة خالية من األلغام، قادرة عىل االنتاج ومسؤولة تجاه 
شعبها أوال وتجاه املجتمعني العريب والدويل لناحية استعادة 
السيادة املفقودة، ثم اســتعادة التعايف االقتصادي من جراء 

االنهيارات املتتالية«.
ورة عودة الحوار بني  ويف بيان له، شــدد اللقاء عىل »
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة املكلف تشكيل الحكومة 
للحؤول دون اســتمرار الفرا الحكومي، ألن سياســة شد 
ار جسيمة سترتك  الحبال أثبتت فشلها وتسببت للبنانيني بأ

ندوبها لسنوات طويلة.

ــات ــم ــخــي ســـعـــد بـــحـــ أوضـــــــاع امل
مــــــــــع »انــــــــــــصــــــــــــار الـــــــلـــــــه«

اســتقبل األمني العام للتنظيم الشــعبي النارصي النائب 
الدكتور أسامة سعد يف مكتبه يف صيدا وفدا من أنصار الله 
برئاســة الحاج ماهر عويد وذلك يف حضور عدد من أعضاء 

القيادة يف التنظيم. 
وجرى خالل اللقاء البحث يف املســتجدات عىل الساحتني 
اللبنانية والفلســطينية، وبخاصة كل مــا يتعلق باملخيات 

الفلسطينية يف لبنان وال سيا مخيم عني الحلوة. 
وشمل البحث ايضا  شؤون الشعب الفلسطيني  واألوضاع 
يف فلسطني املحتلة  حيث أكد املجتمعون عىل أهمية توحيد 
الصفوف بني مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية ملواجهة 

العدو الصهيوين، ورفض أي تدخل من قبل األمرييك. 
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؟ ــة ورحـــــــــــل  ــ ــي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ ــم األزمـــــــــــــة ال ــ ــ ــاق ــ ــ ــل ف ــ ــيـ ــ هـ
عي بوعي

ال تعني مغادرُة مســاعدوزير الخارجية األمريكية لشؤون 
الرشق األد  دايفيد هيل  موقعه الرســمي قريباً، بأّن زيارته 
الحالية اىل بريوت هي لــوداع اللبنانيني، وال هي تُصّنف يف 
إطار الشــكّليات الفولكلورية التي ال حســاب لها يف األداء 
الديبلومايس األمرييك، فحقيقة االمر، وفق أوساط سياسية 
مطلعة، أّن آخر زيارات هيل تُشبه ســابقاتها، قبل أن يسلّم 
منصبه اىل خليفته، هي إستطالع وحث وتحذير وفق الرؤية 
األمريكية إليجاد حل للنزاع السيايس اللبناين يف زمن تفتح 
فيه واشــنطن صفحات دولية جديدة، ســيرتدد صداها يف 
اإلقليم من اإلنســحاب األمرييك من  افغانستان، وصوالً إىل 
املفاوضات النووية املرتقبة مــع  ايران، رمبا أراد األمريكيون 
أن يقولوا للبنانيني والروس: نحن هنا حتى الساعة يف غياب 

دخول لبنان عىل أجندة االدارة االمريكية بشكل رسمي.
وتضيف االوساط : من هنا ارادت واشنطن التأكيد بأنها مل 
ترتك امللف اللبناين، وال هي ســحبت يدها من لبنان، بدليل ما 
ورد يف لقاءات هيل الذي ركّز عىل اإلصالح اللبناين، مستعيداً 
وقائع محطّات ماضية بشأن وجوب تنفيذ هذا العنوان ، ومل 
األمرييك  ؤول  ـ ـ املس يحمل 
جديداً يف جعبته، ال بل جاء 
يكــّرر ذات املوقف من دون 
أي تعديل: شــكّلوا حكومة 
إصالحيــة تســمح بجذب 
األموال عــرب  صندوق النقد 
الدولية  واملساعدات  الدويل  
، وهو كغريه من املسؤولني 
الدوليــني والعــرب يذكّــر 
اللبنانيني بــأن عدم مراعاة 
اإلصالح يف شكل وبرنامج 
وجوهر عمــل  الحكومة  لن 
يؤدي الهدف يف إنقاذ البلد 

من اإلنهيار املايل.
وترى هذه االوســاط ان كالم املوفد االمرييك يعّزز موقف 
الحريري ُضمنيــاً، ويخدمه يف مطالباته تأليف  حكومة غري 
سياســية وبعيدة عن التقاليد التي كانت سائدة يف املرحلة 
املاضية يف لبنان ، لكن هل يساهم املوقف األمرييك يف الدفع 

لتأليف حكومة؟.
هذه االوســاط تعتقد وفق ما تقدم أنــه ال يبدو أّن هناك 
مؤرشات توحي بحل قريب لالزمة اللبنانية املتفاقمة وسط 
انهيار تام عىل كافة االصعدة ، ناهيك عن إمكانية رفع الدعم 
بعد عيد الفطر ما يضع اللبنانيني ليس يف جهنم فحســب 
ا يف قــاع الجحيم ، يف وقت تغيب فيــه كافة املؤرشات  إ
التي توحي بحل قريب ألســباب متنوعة تضع هذه االوساط 

تفاصيلها وفق التايل :
- هنــاك تهّيب داخيل بشــأن تأليف حكومــة ال تخضع 

للرشوط الدولية التي أعاد هيل اإلشارة إليها خالل لقاءاته.
- ترقب لبناين ملسار املفاوضات بني األمريكيني واإليرانيني، 
وهو سيؤدي اىل صياغة إتفاق بني واشنطن وطهران ُحكاً، 
ما يعكس أصداء إيجابية يف ســاحات اإلقليم، وتحديداً يف 

لبنان.
- غياب اية إشارة خليجية مشّجعة اىل لبنان توحي بدعم 
الحكومة العتيدة التي سريأســها الحريري، رغم كل املساعي 
املرصيــة يف هذا املجــال ، أما دعوة قطــر لرئيس حكومة 
ترصيف االعال حسان دياب  ال تقدم أو تؤخر أقله يف مجال 
تقديم املساعدات ، اما يف السياسة تبدو هذه الدولة الخليجية 
تبحث عن دور يف الساحة اللبنانية لكنها لن تتقدم عىل الدور 

السعودي الفاصل يف الساحة السنية وحتى اللبنانية.
- أمــا الحديث عن االنتخابات النيابيــة املقبلة بعد حوايل 
ســنة والتي يقول البعض أنها غري قابلة للتأجيل عىل خلفية 
االعتقاد أنها ستعيد رسم وتوزيع القوى مع أحجامها الجديدة 
سيشــّجع قوى عىل عــدم االســتعجال يف تأليف حكومة 
حالياً، للتفر لخوض االنتخابات النيابية  بخطاب جاهريي 

شعبوي غري سلطوي.

هــل تكــون جولــة هيــل »الخرطوشــة« الديبلوماســية األخيــرة؟
هيام عيد

هل تكــون الجولة التي قــام بها وكيل وزيــر الخارجية 
األمرييك للشؤون السياسية يف الرشق األوسط دايفيد هيل، 
يف بريوت، املبادرة الديبلوماســية األخرية تجاه املســؤولني 
اللبنانيني، والذين تعتربهم واشنطن معنيني بشكل مبارش أو 
غري مبارش عن وصول لبنان إىل الوضع الحايل من استحالة 
اإلتفاق عــىل الحّد األد من التفاهات للســري يف عملية 

تأليف الحكومة إىل األمام؟
عن هذا الســؤال، تجيب مصادر وزارية سابقة عىل متاس 
مــع اإلجتاعات التي أجراهــا هيل »املــوّدع« ملنصبه، بأن 
الرسالة األمريكية األخرية تخترص مجمل الرسائل والتحّركات 
الديبلوماسية الغربية والعربية عىل حد سواء، والتي شهدتها 
الساحة اللبنانية عىل مدى األشهر املاضية، بدًءا من املبادرة 
الفرنسية وصوالً إىل املســاعي العربية األخرية، والتي ركّزت 
زمتني  كلها عىل عنوان واحد متحور حــول تأمني الحلول ل
السياســية واملالية. ومن أبرز ما حملته هذه الرســالة، هو 
التشديد عىل الحزم لدى اإلدارة األمريكية الجديدة تجاه الوضع 
اللبناين بشــكل عام، وليس فقط امللف الحكومي املتعرّث، أو 
ملف ترســيم الحدود البحرية الجنوبيــة، ذلك أن خالصات 
لقاءات هيل مع القيادات السياســية، ستشكّل ورقة العمل 
التي ستناقشها الخارجية األمريكية، متهيداً العتاد خطوات 

مستقبلية تجاه لبنان.
ومن هنا، تكشــف املصادر نفســها، أن دور هيل أسايس 
ومحوري، وهو سيغادر موقعه، ولكن ما سيطرحه من أفكار 
وتصّور للمشــهد اللبناين، هو الذي ســُيعتمد عىل روزنامة 
وزارة الخارجية األمريكية، وذلك، بغض النظر عن األشخاص 
الذين ســيتابعون من بعده هذه املهــّات. وتضيف املصادر 
نفســها، أن ما طرحه املوفد األمرييك بالنسبة الرتباط امللف 
اللبنــاين بالتفاهم األمرييك ـ اإليــراين، يتقاطع مع رؤية 
ن الفصل ما بني  العديد من املســؤولني يف لبنان، وبالتايل، ف
هذين املسارين، قد حسمته  واشنطن بانتظار أن يحصل هذا 

الحسم من قبل بريوت، مع العلم أن الخطوة األوىل عىل طريق 
إبعاد لبنان عن كل التجاذبــات الدولية واإلقليمية، يكون من 
خالل وحدة موقف سيايس لبناين عىل املرحلة الصعبة التي 
يجتازها لبنان، وخصوصاً أن من شأن هذه الوحدة أن متنع أي 
مخطّطات الستباحة الساحة اللبنانية واستخدامها كصندوق 
بريد »لرســائل متفّجرة« يف أي رصاع خارجي يجري حالياً. 
ويف موازاة هذه املقاربة التــي تطرحها العاصمة األمريكية 
يف بريوت، تعترب املصادر الوزارية الســابقة ذاتها، أن البيان 
الذي قرأه هيل حول اإلهتام األمرييك املستجّد بلبنان، يحمل 

إشارتني بارزتني:
ـ األوىل أن العنــوان اللبناين مل يكــن مدرجاً عىل الئحة 
أولويــات الرئيس األمــرييك جو بايدن يف الوقــت الراهن، 
ولكن التدهور الخطر والدراماتيي الذي تشــهده الســاحة 
اللبنانية، هو الذي دفع إىل تعديل جدول األولويات األمريكية 
يف املنطقة، فأتــت جولة هيل قبل مغادرته موقعه بأيام من 
أجل اإلفادة من سعة إملامه واطالعه عىل كل تفاصيل الواقع 

اللبناين.
ـ أما اإلشارة الثانية، فهي التأكيد عىل أن ما بعد »اإلنهيار« 
الفعيل، والذي بات وشيكاً، ســيكون مفاجئاً لكل األطراف 

املحلية التي ال زالت منشغلة 
بانقساماتها السياسية، ألن 
ما من جهة خارجية غربية 
أو عربية ستلتفت إىل األزمة 
اللبنانيني  وسترتك  اللبنانية، 
نتائج  منفردين  يواجهــون 
ترّددهم وعجزهم عن تشكيل 
حكومة، بــرصف النظر عن 
أو  الفريق  هــذا  مالحظات 
ذاك، أو اإلعتبارات املطروحة، 
والتي هي مبجملها سياسية 
 يف مقاربة امللف الحكومي.

ــورة تــتــحــّضــر لها ــم ــغ ــارضــة لــلــســلــطــة مـــن أحـــــزاب فـــاعـــلـــة... مــجــمــوعــات م ــع ــعــد فــشــل تــشــكــيــل جــبــهــة م ب
ــن تــســتــطــيــع الـــتـــصـــّدي لــلــعــهــد.. ــاســي لـ ــل ســي ــق ــاب أي ث ــغــي ــة ب ــت ــق: مــعــارضــة خــاف ــي ــاســي حــزبــي عــت ســي

صونيا رزق

ورة تشــكيل جبهة  بعد طول الحديث والوعود  منذ بدء ثورة 17 ترشين، عن 
معارضة للســلطة، تّضم احزاب املعارضة والنواب املستقلني واملجموعات البارزة 
يف »الثورة«، مع شخصيات مثقفة فكرية واعالمية من كل االطياف، مل تصل تلك 
الجبهة بعد اىل دربها الصحيح، بسبب الفشل يف جمعها وتالقيها حول هدف واحد، 
الن الظروف ال تشــّجع ابداً عىل وجود جبهات مضادة، وخالفات إضافية يف ظل 
كل هذه االنهيارات، فالناس مســتاءة من الوضع ومــن كل االحزاب والتيارات، وال 
ورية، خصوصاً اّن األولوية اليوم  يهمها سوى تأمني معيشــتها واملستلزمات ال
تكمن يف معالجة األوضاع االجتاعية واالقتصادية، الن الشعب »قرف« من جميع 
السياســيني، ومل يعد يهتم او يفرّق بني املواالة واملعارضة، الن بصيص االمل غائب 
من الفريقني، فالكل ُمشــارك يف وصول البلد اىل هذا الدرك، عىل مدى الحكومات 
املتعاقبة منذ عقود، وال يحق ألحد توجيه االتهامات اىل اآلخر، الن الجميع يتشارك 

يف مسؤولية ضياع لبنان.
وبالتزامن مع فشل تشــكيل هذه  الجبهة، إلتقت قبل يومني مجموعات شاركت 
يف »الثورة«، يف اطار سلســلة االجتاعات املفتوحــة إلنهاء التحضريات إلطالق 
جبهة سياسية معارضة، الســتعادة الدولة املخطوفة وسيادتها، بحسب ما جاء 
يف بيان صادر عنها، ضّمت: حــزب الكتائب، »خط أحمر«، »لقاء ترشين«، »حركة 
اإلســتقالل«، »تقّدم«، »Rebels«، »تجّمع مواكبة الثــورة TMT«، »نبض الجنوب 
املنتفض«، »إتحاد ثوار الشــال«، »الجمهورية الثالثــة و«التجّمع اللبناين« يف 

فرنسا.
اىل ذلك وتعليقاً عىل ما يجري يف هذا االطار، ابدى سيايس حزيب عتيق إستياءه 
ما وصلت اليها قوى املعارضة، بســبب عدم تنســيقها وتشتتها ما أضاع عليها 
فرصة التغّيري، قائالً يف حديث ل » الديار«: عشت مراحل عدة من السياسة اللبنانية، 
بــكل طلعاتها ونزالتها، لكني مل اشــهد مثل هذه الخيبات التــي تعود اىل املواالة 
واملعارضة، الن الجميع كان وال زال يتطلّع نحو النتائج الخاصة التي ســُيحققها، 

وليس النتائج االيجابية ملصلحة الوطن 
اوالً، مراهناً انه يف حال جرت انتخابات 
نيابية سريسب اكرثية النواب الحاليني، 

وحتى الذين قّدموا استقاالتهم«.
ووصف املصدر املعارضة باملشــتتة 
واملّوحدة، خصوصاً  املتاســكة  وغري 
بعد الفشل بجلب االحزاب الفاعلة اليها، 
وما نراه منذ فرتة هو تحّركات معارضة 
بالجملة غري قادرة عىل فعل اي يشء، 
الجمع  الشــائع يقول: »يف  املثل  فيا 
قوة ال يســتهان بها«، لكن ما هو عىل 
بالجملة  ليس سوى فشل  الواقع  ارض 
، مســتبعداً جداً تحقيق ما تصبو اليه 
املعارضــة، الن التصّدي للعهد وفريقه 
يحتــاج اىل قوى وازنــة عىل االرض، 
لها مجلســها القيــادي ومخططاتها 
االصالحية، اي برنامج عمل بديل يقف 
باملرصــاد ضد اهل الســلطة، وكل ما 
يُحاك خالفاً لذلك يكون قمة يف الفشل.
االحزاب  جمع  فشــل  ســبب  وعن 
املعارضة البارزة، اعترب املصدر بأّن جمع 
املســتقبل«  اللبنانية« و«تيار  »القوات 
باالمر  ليــس  »االشــرتايك«  والحزب 
السهل، وما مينع تحقيق هذه الخطوة 

هو وجود اعتبارات عدة مختلفة يف ما بني الثاليث املعارض، الن الحريري وجنبالط 
ها اقرب اىل بعضها من ناحية الرؤية السياســية، النها يريدان الحفاظ عىل 
عالقتهــا مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بــري، وإن مل تكن يف افضل 

حاالتها، لكنها عىل االقل يريدان اإلبقاء عىل شعرة معاوية معها، كا ان العالقة 
املتوترة بني الحريري وجعجع، واالخري وجنبالط ال تّصب يف االهداف عينها، وهذا 
يعني معارضة خافتة غري مسموعة، ومن دون أي ثقل سيايس ستبقى حرباً عىل 

الورق. 

واالنهيار الجوع  فلُيوّحدكم  للشعب:  قبالن  أحمد 
ألن مزيدا من االتكال على من نهب البلد سيحرقه

الشــيخ  املمتاز   الجعفري  املفتــي  اعترب 
أحمد قبالن،  خــالل خطبة الجمعة أن »اآلن 
البلــد بال حكومة، وجاعــة الحكومة بال 
عمل، والشعب نائم، وما يجري يف كواليس 
الحكومة هــو مجرد ثرثــرات فارغة، فيا 
النــاس تتصارع عىل كيــس  الحليب وعلبة 
الزيت  ورغيف الخبز  املحتكر واللحم املدعوم، 
وهناك من ينهب البلد ويسعى به نحو انهيار 
ورة لتشــكيل حكومة  شــامل، وال يرى 
إال عىل طريقة الثأر الســيايس والبطوالت 
الشــخصية، حتى أصبح الفــرا بال قعر، 
والبلد يف عزلة تامة، واإلفالس يبتلع الدولة، 
ســف هناك فئات  والجوع يأكل الناس، ول
كثرية ليســت إال مجموعات تحــت الطلب 
لقطع الشــوارع والرصا بالجوع والنحيب 
والويالت. وموقــف البعض اآلن، ال حكومة 
حتى خراب البلد، أو االستســالم السيايس، 
وسط إرصار دويل إقليمي عىل ترك البلد عىل 

حد السكني«.
وعن زيــارة املبعوث األمرييك  ديفيد هيل ، 
توجه اليه قائال: »املشكلة يف لبنان وكالؤكم 
الذين تم زرعهم يف مفاصل الدولة و املرصف 
املركزي  والنظام املايل االقتصادي واإلعالمي، 
وما يعــاين منه لبنــان اليوم هــو نتيجة 
حصاركــم واللعبة املالية التــي تقودونها، 
واملشكلة الحكومية داخلية لكن بكلمة رس 
أمريكية، وجمهورية الفساد التي نعي فيها 
ليست مجهولة املنشأ، خاصة املنشأ الدويل، 
وعىل مســتوى خيار الرشق أنتم من مينعه 
عرب طواقم سياســية ما زالــت عينها عىل  

واشنطن ، وال يهمها  بريوت أو لبنان أو شعب 
لبنان«.

الجوع  فليوحدكم  لبنان،  »يا شعب  وتابع: 
والبــؤس واالنهيار، ألن مزيــدا من االتكال 
عىل من نهب البلد ومــا زال ينهبه ويحتكره 

سيحرق البلد«.

ــم اســـتـــراتـــيـــجـــّيـــة ــ ــدع ــ ــع مـــــذّكـــــرة ل ــيـ ــوقـ تـ
ــدن ــ ــغ ــ ــون ــ ــي ول ــمـ ــهـ ــن فـ ــ ــي ــ قـــــــو األمــــــــن ب

اعلنت املديرية العامة لقوى االمن  الداخيل، 
يف بيان، عن »عقد االجتاع الســابع للّجنة 
االسرتاتيجّية إلدارة مرشوع الّدعم الربيطاين 
يف املديرية بحضور وزير الداخلّية والبلديّات 
محّمد فهمي، والقائم بأعال سفارة اململكة 
اللّواء   العام  املتحّدة مارتن لونغدن، واملديــر 

عاد عثان  وقادة الوحدات، وفريق املرشوع 
الربيطــاين لدعم قــوى األمــن الّداخيل«، 
موضحــة ان »هذا االجتــاع ُعقد من أجل 
مناقشة التقّدم يف املشاريع والنشاطات الّتي 
أقرّت ســابقا، ولتوقيع مذكّرة تفاهم ترعى 
الجزء الثاين من الدعم الّذي ســيقّدم لقوى 
األمن الّداخيل وتتضّمن أهداًفا اســرتاتيجّية 
مثل تعزيز األمن واالستقرار، تفعيل الرّشاكة 
التواصل مــع املجتمع املحيّل،  مع املجتمع، 
ورفع مســتوى الكفاءة واملهنّية والفعالّية 

املؤسسية، وغريها«.
وأكد  اللواء عثان، يف كلمته ان »املديرية 

العامة لقوى األمن الداخــيل، التي رغم كل 
الظروف الصعبة التي مير بها  لبنان  يف ظل 
أزمة صحية واقتصادية وسياســية، ال تزال 
تقــوم بواجباتها مبهنية وجديــة، ولكنها 
ليســت بعيدة عن آثار هــذه  األزمة، ولكن 
اســتمرارية قوى األمن وأدائها العايل حتى 
اآلن هو بفضل دعم  وزارة الداخلية والبلديات  
التي تقف إىل جانبنا بشــكل صلب وبفضل 

الجهات املانحة املختلفة«.
القائم بأعال السفارة كلمة قال  ثم القى 
فيها : »انه من املصالح الحيوية االسرتاتيجية 
لنا ان نرى لبنان بلد مستقر وآمن وان التزام 

اململكة املتحدة لهذه الخطة يبقى مطلقاً«.
ويف الختام، دعا اللــواء عثان الحضور 
اىل للقيام بجولة تفقدية لالطالع عىل سري 
األعال يف غرفة عمليــات املديرية العامة 
لقوى األمــن الداخيل املمولة مــن اململكة 

املتحدة.

زار وزير الشؤون االجتاعية والسياحة رمزي مرشفيه ظهر 
، لالطالع عىل عملية توزيع  اليوم، مجمع بلدية الغبريي الريا
البطاقات الغذائية عىل األرس املندرجة تحت خط الفقر املدقع يف 
برنامج استهداف االرس االكرث فقرا، ترافقه املسؤولة االقليمية يف 
برنامج األغذية العاملي كورين فليترش وممثل الربنامج يف لبنان 

عبد الله الوردات.
بدايه، قال مرشفية: »اليوم نوزع البطاقات لرفع عدد املستفيدين 
منها من 15 الف عائلة اىل 50 الفا عىل االرا اللبنانية، وهذا 
العمل متمم لقرض البنك الدويل الذي سيشــمل 161 الف عائلة 
لبنانية، ليصبح املجموع حتى اآلن حواىل 210 االف عائلة. وكا 
كان اليوم القرار بالعمل لزيادة عدد املستفيدين ان شاء الله، بدل 50 
الف عائلة باملنحة املقدمة من االتحاد االورويب نصل اىل 70 الفا، 

كا وعدنا اليوم«.
بدورها، قالت املسؤولة االقليمية يف برنامج االغذية العاملي: 
»اجتاعي مع مرشفية دليل عىل العالقات القوية التي تجمعنا 
معه لدعم الشعب اللبناين يف هذا الوقت الصعب. إننا جاهزون 
للعمل معكم ونحن هنا العطــاء البطاقات للناس ليتوجهوا اىل 
املحال ورشاء ما يحتاجون لهم ولعائالتهم«، مضيفة »نشكر الذين 
قدموا املساعدات، املانيا واالتحاد االورويب تحديدا، ونحن هنا ايضا 
لدعم باقي اللبنانيني من خالل برامج اخرى، ونخطط لزيادة عدد 

هذه الربامج لتشمل 600 الف لبناين يف العام 2021«.

حكم لـ »العسكرية« على نعيم عبا 
ارهابي يم  تن الى  النتمائه  باملؤّبد 

مثل أمام املحكمة العســكرية الدامئة برئاسة العميد الركن 
منري شحادة الفلسطيني نعيم إساعيل محمود امللقب ب«نعيم 
عباس«، خالل جلسة املحاكمة بجرم إقدامه عىل اإلنتاء اىل 
تنظيم إرهايب مسلح طالت أعاله اإلرهابية الداخل اللبناين عرب 
إرتكاب الجنايات عىل الناس واألموال والنيل من سلطة الدولة 
وهيبتها، واملشاركة يف أعال عسكرية ولوجستية لصالح هذا 
طالق صواريخ  التنظيم، و إلقدامه عىل محاولة قتل أشخاص ب
تجاه منطقة الشياح السكنية  غراد 107 ملم يف محلة عيتات ب
بهدف زرع الرعب يف أوساط الناس األبرياء وترهيبهم وإحداث 

تخريب يف املمتلكات.
وأنزلت املحكمة بحقه عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة مع 
تجريده من حقوقه املدنية، وتغرميه مبل مليون لرية وإلزامه 

تقديم بندقية حربية

تــوزيــع  ســيــر  عــلــى  اطــلــع  مشرفيه 
الغبيري  فــي  الــغــذائــيــة  الــبــطــاقــات 

ــل  ــصــائ ــر مــــن ف ــاصـ ــنـ ــج عـ ــريـ ــخـ : تـ الـــجـــيـــ
ــحــدود الــبــريــة برياق االســتــطــالع فــي أفـــوا ال

نرشت قيــادة الجي عرب حســابها عىل 

»تويرت«: أقيم يف مدرسة تدريب أفواج الحدود 

الربية يف رياق حفل تخريج عنارص من فصائل 

االســتطالع يف أفواج الحــدود الربية تابعوا 

دورة يف مجال االســتطالع بواســطة اآللية 

»RWMIK« بارشاف فريق تدريب بريطاين.

يعي  أن  لــلــكــّل  األوان  ن  الـــلـــه:  فــضــل 
والـــتـــفـــاهـــم ــوار  ــ ــح ــ ــال ــ ب إالّ  ــار  ــ ــي ــ خ ال  أّن 

 أكد  الســيد عيل فضل الله ، خالل خطبة 
الجمعة، أنه »يف هذا الوقت، تزداد وطأة الهم 
القدرة  بفعــل تدين  اللبنانيني  املعي عىل 
األســعار بشــكل  لديهم وارتفاع  الرشائية 
جنــوين ووقوفهم طوابري أمــام  محطات 
املحروقات  لعدم توفر مادة  البنزين  و املازوت 
، أو ما حصل أمــام األفران و..، فيا ال يبادر 
من بيدهم القرار بأية خطوات جادة ورسيعة 
ملعالجة هذا الواقع ســوى يف مســكنات ال 
تغني من جوع املواطــن وحاجاته. ورأى ان 
من املؤسف ويف هذا املجال أن تُدخل العناوين 
اإلصالحية والسيادية لتكون مادة للسجال، 
كالذي طرح ســابقاً حول  التدقيق الجنايئ  
وهــذا ما نخ أن يتكــرر يف الحديث عن  

ترسيم الحدود  البحرية والتي تتعلق بسيادة 

ننا ندعو الجميع إىل موقف  لبنان وثروته، ف
موحــد، وأن ال يفرطوا مبصالــح اللبنانيني 

ومبستقبلهم«.
أضاف »نعــود إىل  تأليف الحكومة التي من 
الواضح أنها هي األســاس يف حل مشــاكل 
هذا البلد إن قامت عىل أســس صحيحة وكان 
هاجسها هذا البلد وإصالح مؤسساته، فهي ال 
تزال رهينة القوى املعنية بتأليفها حيث ال يبدي 
أي منها استعدادا للتنازل عن مواقفه ومصالحه 
ما يوحي أن ال أحد منهم يريد تشكيل حكومة 
يف ظل الوضع الحايل، لذلك إننا أمام ذلك نعيد 
دعوة كل الذين ال يزالــون يقفون حجر عرثة 
أمام التأليف أن يرأفوا بهذا البلد«، الفتا اىل انه 
»آن األوان لكل هؤالء أن يعوا ان ال خيار لهم إال 

الحوار والجلوس للتفاهم. »
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موعد مع الضوء
فهد الباشا

حــني تتكثف العتمة اىل هذا الحــد الذي نواجه، اىل 
حد االصطــدام بظاللنا، بحالنــا، يصبح لزاما عىل من 
التزم الســري يف النور، ان يبتدع حــال. ان يبحث ولو 
بشق النفس وخرط القتاد عا يوقف امتداد هذا الظالم 
يلتقي كل من استطاع  اليوم،  تلتقون  واتســاعه أكرث. 
ان يلبــي النداء، وكل ما حولنا اســتثنايئ يف اخطاره، 
ما يحتم علينا االرتقاء بتفكرينا اىل اســتثنائية ما نحن 
فيه. والسيا ان اماال تعقدها االمة علينا يف مفارقها 
التاريخية الكبــرية ويف ملاتها املدلهات. فع ان 
اذا  اللقاء ذلك يف مداخلته،  يســتح كل حا هذا 
تقدم مبداخلة، ع ان يحمل كلنا، يف داخله، شمعة 
او بقية شمعة، ال ان نتبارى يف لعنة الظالم. من أضاء 
بطرحه شــمعة فالذي، حده، بالضوء يتفاءل. ولست، 
يف ما اذهب اليــه، مببطن دعــوة اىل »عفا الله عا 
«. بل انا قاصد اىل التدقيق يف الحســاب، يف كل  م
الحسابات، ويف استهداف ال يتوخى اال سالمة النتيجة 
يف االحتساب. وهذا ال يتأ اال يف منا يسوده هدوء 
النفــوس، ليصح اجراء الحســاب بعيــدا عن اختالط 
املعايري وعن سوء التقدير. ويف سبيل ذلك ليس أضمن 
ء شــموعنا امــام مصلحة ال تعلو  منطلقا من ان ن
فوقهــا مصلحة، مصلحة االمة. مــا يقت ان نقف 
متأملني مبا يتهــدد وجودنا »امة مصغــرة« ووطناه 
عــىل هذا املفرق من التاريخ. ادعــو ملحا ان نتوقف ال 
عــن لعنة الظالم، فاللعنة ليســت جهادا، بل ادعو اىل 
التوقف عن التهاحي ارثــا من جاهلية ما قبل النهضة. 
ء لنا الدرب  ان لنا يف تاريــخ الحزب غري عربة تــ
وتعيننا عىل العبــور اىل حيث يجب ان نكون.. »عودوا 
اىل الجهاد«. تلك كانت دعوة ســعاده لنا يوم عاد من 
مغرتبه وكانــت الحال يومها ويال يشــبه مانحن فيه 
هذه االيام.عىل قاعدة العودة اىل الجهاد فلتكن عودتنا 
اىل وحدتنــا. وحدة الروح. اما التســويات فال تتعدى 
كونها موعدا جديدا مع خالف جديــد. مع ليل طويل. 
نحن اما التحدي الكبري: نحــن امل االمة بالقيامة من 
قرب التاريخ. التاريخ لن يرحم املتخلفني عن تلبية ندائه 

عن رجائه فينا.

ــــــون...كلات يف زمن الغربة ـــ ـــ ـــ ـــاة واملحام ـــ ـــ ـــ ـــ القض
ــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف وطرائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مواقـ

املحامي نا كسبار

{ تشكيلها أفضل من عدمه {

يف ظل هذا الجمود املخيف والوضع االقتصادي والصحي 
والرتبوي املزري، ال بد من تشكيل حكومة جديدة. فحكومة 
اصيلة خري الف مرة من حكومة ترصيف اعال، فكيف اذا كانت 
هذه الحكومة فاشلة اصالً؟. ومها قيل من شعارات وكلن 
ال  يعني كلن، ال ازال عىل قناعة كمواطن مراقب ان فخامة الج
ميشال عون نظيف الكف، وان دولة الرئيس سعد الدين الحريري 
االكرث متثيالً ولديه شبكة عالقات دولية سوف تساعد حتاً 
عىل تحسني الوضع يف لبنان. فكيف ال يتفقان عىل تشكيل 
حكومة مها كلف االمر؟. هذا التشكيل يبقى اهون الرشور 
ذا  حتى ولو كانــت ال تر تطلعات اللبنانيني مئة باملئة. ف
انفخت دوالب سيارة هل نرتكها متوقفة يف منتصف الطريق 
الننا نفت عن دوالب ميشلن او دانلوب... ام نستعمل ذاك الذي 
يف صندوق السيارة وهو صغري الحجم ليكون باستطاعتنا نقل 

السيارة اىل مكان التصليح؟. فكروا فيها.

{ نهوض لبنان {

كتب االب بولس جوزيف لوبريه مقدمة كتاب »نهوض لبنان 
ــاء« لرئيس املجلس االقتصادي واالجتاعي  نحو دولة اإل

روجيه نسناس. وما جاء فيها:
 »إن مــا ينقص لبنان بصورة اكيدة قبــل املاء والكهرباء 
واملواصالت، هو فقدان فرق عمل تكرس نفسها للمصلحة 
العامة، وتعمل بروح تعاونية عىل جميع املســتويات لحل 
املشــاكل العديدة يف الحقلني االقتصادي واالنساين. اذا مل 
يحصل تحول يف ذهنيه النخبة الشابة، واذا مل تحدث يف لبنان 
ثورة فكرية وخلقية، تكون التنمية هشة ولن يستطيع لبنان 
اداء دوره ال يف الداخل كعامل متاسك، وال يف الخارج كمركز 
حضاري عاملي. ان مربر وجود لبنان ودميومته هو انساين 
يف الدرجــة االوىل. النزعة الفرديــة تفقد كل نجاح معناه 
وقيمته، وال ينقذ لبنان واللبنانيني ســوى العمل التضامني 
يف الداخل ومع العامل. ان تغيري الذهنية والسلوك والتضامن 
الوطني اليومي يسهالن تنفيذ خطة التنمية. رمبا يظهر بأن 
االرصار عىل العوامل الخارجة عن االقتصاد، ومنها العنرص 
االنساين، امر غري مألوف. انه لسلوك مر ان نرتك لغرينا 

انجاز ما ميكن ان نفعله بأنفسنا«.
* * *

{ نعدك بتلبية دعوة الغداء {

يف حفلة الغداء الكربى التي اقامها املحامي نبيل أبو صعب 
لعدد كبري من زمالئه املحامني يف كازينو نبع الصفا الكبري 
يف صيف 2000، وقف املحامي سامي ابو جودة يلقي قصيدة 

طريفة وما جاء فيها:
نبيل، يا رمز اللياقة واالباء 

جعلته تقليداً عزيزاً هذا اللقاء
تجمعنا كل سنة حواليك

نتحلق اخوة احباء
تستضيفنا، تؤنسنا، تكرمنا

فنقدر فضلك وهذا الغداء
انه عليم الله تقليد جميل

نؤيده وندعو لك بطول البقاء
كرر نبيل كل سنة دعوتنا

ونعدك بتلبية النداء

{ ساعة الهاتف والصورة {

من طرائف املحامني الذين يتعاطون الشــأن السيايس ما 
حصل مع نائب امل رئيس هيئــة التحديث والترشيع يف 
مجلس النواب املحامي املرحوم اوغســت باخوس الذي كان 

يتحىل بروح النكتة الدامئة.
فقــد كان احد املصورين يلتقط الصور للنائب اوغســت 
باخوس لنرشها يف مجلته عندما اقــرتح مرافق املحامي 

باخوس اخذ صورة له وهو يتلقى اتصاال هاتفيا ثم قال له:
يا اســتاذ ســوف اطلبك من الخارج عىل الخط الداخيل 
للمكتب لرتفع الساعة وتتكلم فيلتقط املصور لك الصورة يف 
هذه الوضعية. فنظر اليه االستاذ باخوس وهو يقول ضاحكا: 
وري ان تطلبني من الخارج؟ اال استطيع رفع  وهل من ال

الساعة لوحدي وتصويري يف هذه الوضعية؟.
ويف مناســبة ذكرى تأســيس احد االحزاب القى النائب 

باخوس خطابا قال فيه: 
ان للسلطان صدراً يجب ان يتسع له. وان عىل االنسان ان 

يعرف حجمه ويترصف عىل هذا االساس.
نه يتفرك  واضــاف: ان االمبايش اذا اصبــح ضابطا ف

بنياشينه. 
ويف هذا املجال يخرب انه قدميا احتاجت بلدية البورشية 

»لعضو اختياري« فاقرتح اسم
 احد االشخاص الذي كان يعمل مزارعا. وبعد تعيينه عضوا 

يف الهيئة االختيارية بدأ افراد عائلته يرصخون فرحا:
يعي العضو، يعي العضــو. عندئذ طلب تقديم العرق 
لجميع املهنئني »ونكــز لبادته« وقربها اىل االمام ونظر اىل 

الحضور وقال لهم: سبحان مني حكمني برقاب العباد.
ويبدي االستاذ باخوس استغرابه من ترصفات بعض الناس 
الذين ينتقدونه النه مل يقم بتأمني الكهرباء واملياه والهاتف. 
وانه قام بعــدة محاوالت من مراجعة املســؤولني وإقامة 
املؤمترات الصحفية ومع ذلك إستطاع تلبية بعض الحاجيات.

ويف هذا املجال يقول: »هذه القصة تشــبه قصة الرجل 
الذي حــ مرة اىل مكتبي طالبا رأيــي يف موضوع عدم 
حبل زوجته مجددا بعد ان رزق منها بولدين، فأعطيته ورقة 
لشقيقي الدكتور روالن الذي تكلم مع طبيب مختص والذي 

عاين زوجته ولكن...دون نتيجة«. 
وبعد عدة سنوات التقيت الرجل املذكور يف فرتة االنتخابات 
فقال يل:  استاذ باخوس انا ضدك سياسيا ولن انتخبك مجددا 

الن زوجتي مل تحبل من جديد.
* * *

{ أمل يُسلّم {

يقول املحامي انطوان الحويس انه اثناء تدرجه يف مكتب 
النقيب ادمون كسبار كان يرتدد عليه احد املوكلني الذي كان 

يحلو له قراءة اللوائح يف ملف دعواه.
ويضيف االستاذ الحويس ان موكله قرأ مرة الئحة اعدها 
بوكالته عنــه باعجاب، وما ان انتهى من ذلك حتى نظر اليه 

وقال له: بعد ان قرأ خصمي هذه الالئحة أمل يُسلّم؟.

عبد الصمد: عملية تلقي اإلعالميين انطلق
شــددت وزيرة اإلعالم يف حكومة ترصيف األعال منال 
عبد الصمد نجد، يف حديث إذاعي، عىل »أهمية الحوار املنتج 
ورة التنازل عن بعض املطالــب بهدف الوصول إىل حل  و
وســط يخدم مصلحة البالد، كا تخطي العقبات الســابقة 

بعيدا من نب املا والتشبث املتبادل باآلراء«.
وأوضحت عبد الصمد أن »املســؤولية التي تقع عىل عاتق 
اإلعــالم، تتجىل يف القاء الضوء عــىل الفرص املتاحة، رغم 
مهمته األساسية يف نقل الواقع كا هو«، مذكرة مبا قامت 
به وزارة اإلعــالم لجهة »تحويل التحــدي اىل فرصة، عرب 
اإلضاءة عىل كيفية اإلســتفادة من األزمة الصحية الخانقة 
بتشــجيع صناعة املســتلزمات الطبية محليا، بجودة عالية 
ورة إحياء اإلعالم  وكلفة منخفضة نسبيا««، مشرية إىل »
الثقــايف واإلقتصــادي كقيمة مضافــة اىل جانب اإلعالم 
السيايس والرتفيهي املعتاد، ما من شأنه املساهمة يف تقديم 

الحلول ولعب دور إيجايب خصوصا يف إدارة األزمات«.
وكشفت عبد الصمد أن »عملية تلقيح اإلعالميني انطلقت 
مبا يتا والخطة الوطنية للقاح، مع اإلستفادة من الهبة 
الصينية مشكورة، اال أن كيفية توزيع اللقاحات املختلفة عىل 
اإلعالميني تبقى خاضعة للرأي العلمي لوزارة الصحة العامة 

واللجنة الوطنية«.

نقيب املعلمين في املدار الخاصة: 
ال ُنصّر على إجراء الشهادة املتوسطة

لفت نقيب املعلمني يف املــدارس الخاصة رودولف عبود، 
ورة  يف ترصيــح تلفزيوين، اىل أننا يف النقابــة »قلنا ب
العودة اىل املدارس ولكن برشط أن تكون آمنة وهذا مل يتحقق 

واملشكلة بعدم التنسيق«.
وأشــار عبود اىل أننا »غري مرّصين عىل إجراء الشــهادة 
املتوســطة وليس هناك ما مينع اعتبارها كا باقي الصفوف 

استثنائياً هذا العام وال نريد متديد العام الدرايس«.
وأكد نقيب املعلمني يف املدارس الخاصة أن »املشكلة ببطء 
ســاتذة باالضافــة اىل خوف بعض  عملية تأمني اللقاح ل
االساتذة من لقاح أسرتازينيكا ومل يتم تأمني البديل عنه لهم«.

القصيفي أبرق الى وزير االعالم 
ونقيب الصحافيين املصريين معزيا

أبرق نقيب محرري الصحافــة اللبنانية جوزف القصيفي 
اىل كل مــن وزير االعالم املرصي اســامه هيــكل، ورئيس 
اتحاد الصحفيني العــرب مؤيد الالمي، واالمني العام لالتحاد 
خالد مريي، ونقيــب الصحافيني املرصيني ضياء رشــوان، 
معزيا بوفــاة الصحــايف والكاتب واملفكــر املرصي مكرم 
محمد أحمد الذي شــغل مناصب رفيعة يف الحقل االعالمي 
العريب واملرصي، وابرزها رئاســة املجلــس االعىل لتنظيم 
االعالم، ونقابة الصحافيني املرصيني واالمانة العامة التحاد 

الصحافيني العرب.
وجاء يف برقية القصيفــي: »ان هامة صحافية واعالمية 
قد غابت، وكبت عن صهوة دنياها، لكنها مل تنكس علمها، بل 
باء مــن كان دائم االنتصار  بقيت تنظر اىل الذرى العاليات ب
لحرية الفكر والكلمة«، وقدم تعازيه باسم نقابة املحررين اىل 
ذويه والهيئات التي رئسها وتوىل أمانتها العامة، واصفا إياه 
ب »العلم، والهرم الشامخ يف دنيا العطاء الفكري واالعالمي«.

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــخصين بقاعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ توقيـ
وضبـــــــــــــــط مـــــــــــــــواد ُمعـــــــــــــــّدة للتهريـــــــــــــــب

اعلنت قيادة الجي - مديريــة التوجيه يف بيان لها انه: 
»متكنت وحــدات الجي املنترشة يف البقــاع بتاريخي 14 
و2021/4/15 من توقيف مواطنــني، وضبط حواىل 1750 
ليرتا من مادة املــازوت، و1520 ليرتا من البنزين، و700 كل 
من الغاز، و15 طنا من الســكر املدعــوم، وكمية من الدخان 
أثناء محاولة تهريبها باتجاه األرا السورية، كا ضبطت 
صهريجا وشــاحنة وآليتني تســتخدم للتهريب عرب الحدود 
اللبنانية - السورية. وسلمت املضبوطات إىل املراجع املختصة 

وبورش التحقيق مع املوقوفني«.

ــمــر  ــق ــى ديـــــر ال ــشــف ــتـــكـــمـــال بـــنـــاء مــســت ــي اسـ ــ بـــحـــ ف
حســــــــــن وقــــــــــع علــــــــــى اتفاقيــــــــــات مــــــــــع عــــــــــدد مــــــــــن الجامعــــــــــات 
ــــــــة  ــ ــــــــــالت ميداني ــــــــــي حم ــــــــاهمة ف ــــــا واملســ ــ ــ ــــــــ طاقمه ــ لتلقي

العامة  الصحة  وقع وزير 
حمد حســن عــىل خمس 
الجامعة  مــع  اتفاقيــات 
اللبنانية وعدد من الجامعات 
الخاصــة يف لبنــان، بغية 
تأمــني كمية مــن لقاحات 
الطاقــم  لتلقيــح  فايــزر 
التعليمــي واإلداري، وتأمني 
ســاتذة  عــودة ســاملة ل
قبل  واملوظفني  والطــالب 
مطلــع الخريــف املقبــل، 
باإلضافــة إىل تلقيح بعض 
اإلجتاعيــة  القطاعــات 
واملســاعدة  واإلقتصاديــة 

يف عملية التلقيح للمحتاجــني يف مختلف املناطق اللبنانية 
النائية وفــق معايري خطة اللجنــة الوطنية. وح حفل 
التوقيع رؤســاء ومدراء الجامعات املعنية وممثل عن رشكة 

فايزر ومعنيون.
ومن املقرر أن يبدأ وصول اللقاحات، كا أبلغت فايزر وزارة 
الصحة، خالل العقد الثالث من الســنة موزعة عىل األشهر 
ن  التالية: متوز وآب وأيلول وســتلتزم الجامعات بتسديد 
اللقاحات من خالل الدفع لوزارة الصحة عرب تحويل املبل إىل 
حساب التربعات ملكافحة كورونا )وزارة املالية لصالح وزارة 
الصحة العامة( الذي سوف يســدده بدوره إىل رشكة فايزر 

املوردة.
وينص اإلتفــاق عىل أن تحــدد الجامعــات مراكز تلقي 
اللقاحات وترشف عىل األعال فيها، عىل أن تضع يف ترصف 
وزارة الصحة كل املعلومات بهــذا الخصوص، باإلضافة إىل 

إمتام عمليــة التلقيح عرب املنصة الخاصــة بالوزارة، حيث 
يكون جميع املتلقني للقاح قد تسجلوا عرب املنصة، فيا تقع 
عىل الجامعات مســؤولية حفظ اللقاحات يف أماكن مجهزة 

بهدف ضان فاعليتها وجودتها.
ولفت حســن إىل »الخطوة املتقدمة التي تم تحقيقها يف 
هذا التعاون مع املراجــع األكادميية يف لبنان ألنه ال يقترص 
عىل اســتهداف تلقيح الجســم الجامعي، بل يتسع ملشاركة 

الجامعات يف حمالت ميدانية تستهدف رشائح 
مــن جهة ثانية، إســتقبل وزير الصحــة يف مكتبه يف 
الــوزارة، وفدا من بلديــة دير القمر برئاســة رئيس البلدية 
السفري ملحم مستو، الذي أوضح أن البحث« تناول سري العمل 
يف مستشــفى دير القمر الحكومي«، شــاكرا للوزير حسن 
»الجهود التي يبذلها الستكال بناء املستشفى، وال سيا بعد 

إعالنه عن الهبة الكويتية«.

ي ف التو س  

.. ــــــــــــرار اصــــــــــــدر ــــــــــــة عــــــــــــون بق ــــــــــــد القاضي ــــــــــــدات كــــــــــــف ي عوي
ــه ــ ــ ــل ــ ــ ــاه ــ ــ ــج ــ ــ ــت ــ ــ والــــــــــقــــــــــاضــــــــــيــــــــــة عــــــــــــــــــون ت

بالرغم من صدور قرار مدعي عام التمييز القا غســان 
عويدات بالحد من صالحيات مدعي عام جبل لبنان القاضية 
غادة عون، ُعلم أن عون رفضت تبل هذا القرار مخالفًة قرار 

مدعي عام التمييز.
اذ مل تكد مت بضع ســاعات عــىل قرار عويدات، بكّف 
يدها عن متابعة امللفات القضائية وحرصها بثالثة محامني 
عامني يف »عدلية بعبدا«،  حتى عمدت عون اىل تجاهل القرار. 
فقــد اقدمت القاضية عون ظهرا عــىل »مداهمة« مكتب 
مكتف للصريفــة يف منطقة عوكر، يرافقهــا احد  محامي 
»تحالف متحدون« رامي عليق وذلك استكاال للتحقيقات التي 
كانت تجريها يف«ملف  الرصافني«، وهي قامت بذلك بنفسها 
بعد تبل جهاز امن الدولة التي كانت تستنيبه القاضية عون 

الجراء  املداهات، قرار القا عويدات املذكور. 
لكن أحــد املحامني واجهها بــأّن النائب العــام التمييزي 
القا غســان عويدات أصدر صباحاً قــراراً ق بتعديل 
توزيع األعال لدى النيابة العامة االستئنافية يف جبل لبنان، 
وحرصهــا بثالثة محامني عامني فقط، مــن دون أن يلحظ 
القرار اســم القاضية عون. ما يعني أنّها باتت بال صالحيات 

يف هذا امللّف.
ورفضت عون كالم املحامي، وطلبت من عنارص أمن الدولة 
إجبار املوظفني عىل تســليمها الداتــا يف الكمبيوترات. لكّن 
مرجعاً قضائياً كبــرياً طلب من املدير العام ألمن الدولة اللواء 
طوين صليبا ســحب العنارص باعتبار عــون بال صالحيات 
يف امللّف. وهكــذا كان. فبقيت عون هي ومرافقيها، وبضعة 

ناشطني. 
القاضيــة عون رفضت الخروج مــن املكاتب وأرصّت عىل 
البقــاء حتى لو اضطّر األمــر إىل أن تنام يف املكتب، عىل ما 
قالت: »أنا ال آبه بقرار غســان عويدات، وأنــا مل آبه باملديرة 
العامة ملصلحة تسجيل الســيارات واآلليات هدى سلوم وال 
بحاكم مرصف لبنان رياض ســالمة وال بالنائب ســليان 

فرنجية، فهل سأسأل عن غسان عويدات؟ أنا معي الشعب«.
والنصف مساء، افيد عن مغادرة  القاضية  الثامنة  وقرابة 

عون أحد مكاتب الذي تــم خلعه يف رشكة مكتف للصريفة، 
، وطلبت ختم  وتوجهت اىل الطابق العلوي لتســطري مح
املكتــب الذي تم خلعه بالشــمع االحمر، وفق مــا أفاد أحد 

محامني رشكة مكتف.

{ قرار عويدات {

يذكر انه بعد اجتاع مجلــس القضاء األعىل األخري، الذي 
أكّد خالله الحق املطلق وسلطة النائب العام التمييزي وهيئة 
ورة اتخاذ ما يرونــه من اجراءات  التفتي القضايئ بــ
اناطها بها القانون يف حق النائب العام اإلستئنايف يف جبل 
لبنان القاضية غادة عون، احرتاماً للعمل املؤسسايت وحفاظاً 
عىل ســمعة وهيبة القضاء والجسم القضايئ، أصدر النائب 
العام التمييزي القا غســان عويدات قراًرا يق بتوزيع 
األعال يف دوائر النيابات العامة اإلستئنافّية يف جبل  لبنان .

وقد تّم توزيع املهام عىل الشــكل التــايل: جرائم اإلتجار 
باملخدرات  وترويجها القا ســامي صادر، الجرائم املالّية 
الهامة القا سامر ليشع،  جرائم القتل القا طانيوس 

السغبيني.
ومبوجب هذا القرار، »يقت عــىل جميع قضاة  النيابة 
العامة  يف جبيل لبنان مبن فيهــم النائب العام لديها، إحالة 
ملفات الجرائم غري املشــهودة التي ال تــزال قيد النظر لدى 

النيابة العاّمة إىل قضاة املذكورة أسائهم أعاله.
كا يقت عــىل كل من  القضــاة املذكورة أســائهم 
 أعــاله أن يبلغوا القا عويدات بجميــع الجرائم الخطرة.
ويقت عىل جميع  األجهزة األمنية بصفتها ضابطة عدلية  
مساعدة  التقّيد بأحكام هذا القرار، ويُلغى أي قرار مخالف له«.
واســتند عويدات يف قــراره بتوزيع جــدول االعال يف 
عدلية بعبدا اىل نص املادتني 13 من قانون اصول املحاكات 
الجزائية و31 من املرسوم االشرتاعي الرقم 150 /83 )قانون 

القضاء العديل(.
وطلب عويدات مــن جميع االجهزة االمنية التي تشــكل 

الضابطة العدلية التقيد بهذا القرار. 

كر االبادة  تلقى دعوة لحضور احتفالية ألرمينيا في 
ـــــا  ـــــدة« لتجميـــــع الدات ـــــتمارة »بل ـــــريم إطـــــالق اس ـــــع ش ـــــ م ـــــون بح ع

استقبل رئيس الجمهورية العاد ميشال عون قبل ظهر امس 
يف قرص بعبدا، وزيــرة املهجرين يف حكومة ترصيف األعال 
غادة رشيم، التي وضعته يف اجواء املرشوع الذي بدأت الوزارة 
تنفيذه لناحية تجميــع الداتا للبلــدات اللبنانية عرب اطالقها 
اســتارة »بلدة« من خالل منصة »impact« التابعة للتفتي 
املركزي بهدف إنشــاء بنك معلومات إلكرتوين شامل وموحد، 
من املمكن ان يشكل يف املستقبل النواة إلنشاء وزارة للتخطيط 

والتنمية. 
بعد اللقاء، تحدثت رشيم لإلعالميني فقالت: »ترشفت بزيارة 
الرئيس ووضعته يف اجواء ملفات وزارة املهجرين، ال سيا بعدما 
اعلنت يف مؤمتر صحايف سابق ان الوزارة، وعدا عن الصندوق، 
وبعدما متكنت من مكننة كافة ملفاتها، كرتميم واعار، بقي 
لديها 6400 ملف. وبالرغم من كل مناشدات االهايل واالتصاالت 
واالعالن عرب وســائل االعالم واملخاتــري والبلديات، مل نتمكن 
من التحويــل اىل الصندوق من هذه امللفات أكرث من 140 ملفا، 
وذلك ألسباب عديدة. لقد اصبحت الوزارة وزارة ماض يجب طي 
سف هناك تشــعب يف االوراق والناس ال يهمها  صفحتها، ول
املبال التي ستحصل عليها ال سيا مع تدين قيمتها، وبالتايل، 
أنا ارص عىل أن تتحول هذه الوزارة اىل مصلحة يك تيرس امور 
املواطنــني ونبدأ بالعمل بطريقة أخــرى، من ناحية التخطيط 
والتنمية.  ووضعــت الرئيس عون يف جو هذا املوضوع، وأبدى 
ت وزارة املهجرين ما يســمى  الحرص عىل تحقيقه. وقد ح
باســتارة »بلدة« من خالل عملها يف اللجنة الوزارية للتنمية 
الريفية، وهذه االســتارة تشــمل كافة القطاعات: الصناعة 
والزراعة والســياحة والبنى التحتية، والدميوغرافيا، والرتبية، 
ووضعت عىل منصــة »impact« التابعــة للتفتي املركزي، 

وارســلت اىل 1297 بلدية. وقد تجاوب 88% من هذه البلديات، 
ت االستارة، إال أنها ال تزال بحاجة اىل تحليل وتدقيق.  التي م

ونحن نتمنى عىل بقية البلديات التجاوب مع هذا املرشوع«.
ديبلوماسيا، اســتقبل الرئيس عون سفري ارمينيا يف لبنان 
الســفري فاهان تابيكيان الذي نقل اليه دعوة رسمية لحضور 
االحتفالية التي ستقيمها ارمينيا يف »ذكرى االبادة االرمنية« يف 
24 نيسان 2021 والتي تتضمن سلسلة نشاطات يف املناسبة. 
وقد شــكر الرئيس عون الســفري عىل الدعوة وابلغه انه كلف 
وزيرة الشباب والرياضة يف حكومة ترصيف األعال فارتينيه 

اوهانيان متثيله يف هذه االحتفالية.
اىل ذلك، تلقى رئيس الجمهوريــة املزيد من برقيات التهنئة 
مبناسبة حلول شــهر رمضان، أبرزها من نظريه الجزائري عبد 

املجدي تبون.

اال ونهرا ي           ب  عو مست
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ــر  ــج ــح ــشــر وال ــب ــكــى ال ــب ــاعــ الـــحـــيـــوانـــات الــــكــــالم.. ل ــط ــت لـــو اس
ــه عـــلـــى مـــواقـــع ــب ــذي ــع ــرت مـــشـــاهـــد ت ــشـ ــتـ ــذي انـ ــ ــ ــة الـــكـــلـــب ال ــّصـ قـ
ــحــّرك؟ ــت : هـــل مـــن ي ــاوزات أخـــــر ــ ــج ــ ــاعــي .. وت ــم ــت الـــتـــواصـــل اإلج

أنوار أبو حمدان

إنترش »فيديو« األسبوع الفائت لكلب مسكني وقع ضحّية 
إهال »صاحبه« وفوقّيته البرشيّة، رغم النوايا التي قيل إنّها 
حســنة، والتي إعتربت أن تقييده بحبل يف صندوق الشاحنة 
املكشــوفة ككيس قامة هو أمر طبيعي ومقبول، فا كان 
من هذا املخلوق املغلــوب عىل أمره إال أن وقع وتدحرج خارج 
الصندوق وراح يُســحل بينا ترُبد وتُقرش يديه وقدميه عىل 
اإلسفلت خلف الشــاحنة املرسعة التي كانت من دون لوحة 
تســجيل أصال - إال أنّنا نــرتك مخالفة اللوحة هذه برســم 

الجهات املختّصة.
وما زاد مــن الطّني بلّة هــو أن من كانا خلف الشــاحنة 
مستدركني معاناة الكلب املسكني عىل أمل لفت إنتباه السائق 
ملا قد وقــع علّها ينقذانه من معاناتــه، فضال عدم فعل أي 
ســتثناء تصوير الكارثة طــوال فرتة وقوعها  يشء يذكر ب
مرّددين عبارات التعاطف الفارغة، قبل تحميل »الفيديو« الذي 
تقشعّر له األبدان عىل وسائل التواصل اإلجتاعي، غافلني أّن 

الّساكت عن الحق هو شيطان أخرس.
جميل ومبرش كّم التعاطف الشــعبي الذي لقاه هذا الكلب 
الذي لســوء حظّه أنّه وجد يف بلد تكرث فيه األديان وتقّل فيه 
اإلنســانّية، إاّل أنّه وكالعادة، ني اللبنانّيــون قضّيته بعيد 
ساعات قليلة، ال لتقصري اإلنسانّيني منهم، بل لكرثه مصائب 

بلدنا التي تتسابق عىل إنتباهنا بني الخرب العاجل واآلخر. 
لكن، ممنوع أن متــّر فضيحة كهذه يقــع ضحّيتها مراًرا 
وتكراًرا مخلوقات بريئة مرور الكرام بعد اليوم. الحيوانات هي 
مخلوقات الله، لها حّق بهذه األرض متاًما كاإلنســان، بل هي 
أمانة، إن أسأنا الحفاظ عليها، إعرتضنا عىل مشيئة الخالق، 

رحموا من عىل األرض لريحمكم من يف الساء. ف
تواصلت الّديار مع الســّيدة غنى النحفاوي، وهي ناشطة 
ورة  يف مجال الدفاع عن حقوق الحيوان، وقد شّددت عىل 
معاقبة سائق الشــاحنة املذكورة يك يكون عربة لغريه، »ألّن 
من أمن العقوبة أساء األدب«، واصفة ما حدث بالجرمية، من 
بني جرائم كثــرية جًدا ترتكب بحّق الحيوانات يف لبنان. تقول 
الســّيدة النحفاوي إن لبنان هو من بني حــوايل 30 بلًدا يف 
العامل فيها قانون الرفق بالحيوان، وهو قانون رقم 2017/47 
ا ال  ّ الذي صّدق عام 2017 يف لبنان وأصبح نافًذا منذ حينه إ
سف  يتم تطبيقه كا يجب، بل إّن التطبيق خجول وأحيانًا ل
»النظام القضايئ السخيف والديناصوري هو الذي يقرّص يف 
تطبيقه، ألنّه يف 90% من الحاالت عند الشــكوى عىل إساءة 
معاملة حيوان عند النيابة العامة أو املخفر، دامئًا ما نتواجه 

مع املّدعي العام«.

 وتروي السّيدة النحفاوي أنّه يف أحد امللّفات كانت اإلساءة 
ب كلبه بالحزام، إال أّن املّدعي  واضحة جًدا لشــخص كان ي
العام إعتــرب أنّها قد تكون طريقة املالــك الخاّصة مبالطفة 

كلبه، وبالتايل فشلت القضّية.
وتقول ان املشكلة يف اإلدارات الرسمّية نفسها التي تخالف 
قانون الرفق بالحيوان، ومثال عىل ذلك إســتخدامهم لســّم 
»الالنيت« بهدف التخلّص من الكالب والقطط الشــاردة، مع 
العلم أّن هذا السّم أصاًل محظور عاملًيا ألنّه خطر عىل الّصحة 
العاّمة ويتســّبب بالرسطان عند تحلّله للمياه الجوفّية، فعند 
تحلّل جثث الحيوانات املسّممة هذه، تدخل هذه املواد بدورها 

األرض، وبالتايل تتسلّل إىل املياه التي نرشبها.
من القضايا األخرى التي شــاركت فيها السّيدة النحفاوي 
هــي عندما تّم ومن زمن ليس ببعيد تســميم قطط يف مرفأ 
جونية بسمك »الُنفيخة« املمنوع أصاًل بحسب قرارات كثرية 
ومن قبل إدارة املرفأ نفســها، حيث تقول النحفاوي أنّه كان 
هناك كامريات مراقبة وُعرف من الفاعل، إاّل أّن القضّية متّت 
ًذا من الذي يقوم بلفلفة  »ضبضبتها«، فتســتطرد وتسأل: »ف
هذه امللّفات؟ أي أنّه ال يتّم إســتكال امللّفات حتى خواتيمها، 
حيــث قيل أنّه تّم تلّقــي إتصاالت وطلبــات بخصوص هذه 

القضّية«.
وتُذكّر النحفاوي بفضيحة تســميم الكالب الشــاردة التي 
وقعت يف أواخر عام 2017 يف مدينة الغبريي من قبل البلديّة 
نفسها، حيث عملت وزوجها عىل فضح الواقعة ونرشها يف 
جميع أصقاع العامل، »ورفعنا دعوى عليهم، إال أّن املحاســبة 
إقترصت عىل أربعة أفراد كانوا كب املحرقة وإنتهى املوضوع 
عنــد ذلك الحّد، علًا أّن القانون يجــرّم هذا الفعل من نواحي 
ستخدام سم محظور، وصوال إىل قتل الحيوانات،  عّدة، بدًءا ب
فممنوع قتل الحيوانات عشوائًيا، اإلنسان الوحيد الذي يحّق له 
ورة إبرة الرحمة يف  قتل الحيوان هو الطبيب البيطري عند 
حال إســتحالة شفاء الحيوان أو يف مسائل السعار والحاالت 

الخطرة«.
وتشــري النحفاوي إىل التلّوث النفطي الجســيم من قبل 
العدو االرسائييل عىل الشــاط اللبناين الذي أّدى إىل نفوق 
الســالحف والكائنات البحريّة، »اال أنّنا مل نــر تحّركًا لوزارة 
ا لو وقعت هذه الحادثة يف  ّ البيئة وال للمحمّيــة البحريّة، إ
دولة أخرى، لكان تم رفــع القضّية إىل املحافل الدولّية إلنزال 

رسائيل«. أق العقوبات ب
تناق النحفــاوي املادة 12 الواضحــة يف قانون الرفق 
بالحيوان والتي تنّص بأنّه عىل البلديّات التنســيق مع وزارة 
الزراعة بوجوب إحصاء أعداد الكالب الشــاردة يف القرية أو 
املحلّة إلمتام ما يلزم من وســم وخ وتلقيح منًعا للتكاثر 

وبالتايل  الوضــع،  ولضبط 
يصبح لكل منطقة ما يشبه 
النظيفة  الكالب  من  القطيع 
التي ترشف عىل  واملعّقمــة 
كا  متاًما  املحلّــة،  حاية 
وتشــّدد  تركيا.  يف  يفعلون 
ورة تأمني اللقاحات  عىل 
أليّة  تحّســًبا  الكالب  لهذه 
تتعرّض  قد  إســتفزاز  حالة 
إىل  يدفعها  قــد  لها، مــّا 

العّض، وعندها ال حاجة لتطبيق »بروتوكول الســعار« خوًفا 
من هذا الداء، كا ويقرتح القانون إمكانّية إيواء هذه الكالب 
من قبل إتّحاد البلّديات يف مالج موّقتة بهدف تبّنيها الحًقا 

من قبل سكان املنطقة.
مع ذلك، وعىل الرغم من وجود الحلــول، إاّل أّن النحفاوي 
ورة حّل املشــكلة من أساسها قبل معالجة نتائجها،  تؤكد 
»فاألرض ال تنبع كالب، املشــكلة هي أنّه عندما يقّرر األهل 
تقديم كلب ألوالدهــم كهديّة يف األعياد مثاًل، ال يدرســون 
املســؤولية املرتتّبــة عليهم يف هذه الخطوة، فيســتدركون 
بعد حني أن للكلب هذا رعاية ومتطلّبــات خاّصة، فيقّررون 
ًذا  التخيل عنه ورميه يف الشارع، ما يجعل منه كلًبا شارًدا. ف

الحيوانات الشاردة هي نتيجة غباء اإلنسان«.
ولفتت النحفاوي اىل أنّها وزمالء لها حاولوا مراًرا وتكراًرا 
التنســيق والعمل مع البلديّات عىل وسم الكالب الشاردة عرب 
الرقاقات غري املكلفة أصاًل أو غريها، ملحاسبة »دكاكني املوت 
املتفلّتة«، أي محال الحيوانات األليفة التي تستحصل تراخيص 
عشوائّية، والتي ال تقوم وزاريت الّصحة والّزراعة وال الوحدة 
الصحّية يف القضــاء وال البلديّات مبتابعتهــا، حيث تكون 
الحيوانات الربيئة غارقة يف مخلّفاتها تقتات منها يف أقفاص 
ضّيقة تفتقد لجميع معايري النظافة والّصحة واإلنســانية، 
فــا كان من الســّيدة النحفاوي إاّل أن نــرشت الفيديوهات 
التي تثبت ذلــك حّتى أخريًا تّم التحرّك يف اليوم التايل من قبل 
الجهات املختّصة، »لكن ملــا اإلنتظار للقيام بالواجبات ملا بعد 

وقوع الفضيحة؟«
تذكر النحفاوي من مشاهداتها اليومّية أيًضا صيد الطيور 
الجائر واملتفلّت، وتقول إّن التقارير العاملّية وصفت الســاء 
اللبنانية »بالثقب األســود«، ألن طريق الطيور املهاجرة إىل 
أوروبا تنتهي يف ســاء لبنــان، مّا جعلنــا مهزلة للدول 
األجنبّية. باإلضافة إىل مسألة دود الصندل الذي تعلّل السّيدة 
النحفاوي تفشيه يف شجر الصنوبر بسبب الصيد العشوايئ 
لعصفور »الكيكو« عىل الرغم مــن كونه مدرًجا عىل الئحة 

الطيور املمنــوع صيدها، وهو الطري املســؤول عن أكل دود 
الصندل، الذي مع األسف أصبح منقرًضا يف لبنان نظًرا لغياب 
إلتــزام املواطنني كا غياب مراقبة الدولة، »فرغم جهود قوى 
األمن، إاّل أنّهم ال يستطيعون تغطية الكّم الهائل من املخالفات 
وحدهم، فملف حّراس األحراج مثاًل متوقف ألسباب طائفّية«.           
وتشــّدد النحفاوي عىل أن الجهــل »الفظيع واملدقع« يف 
اإلعالم كذلك يسّبب األذى املبارش للحيوانات، فمثاًل عند نرش 
خرب بعنوان » أحد الســكان يتمكّن من قتل ضبع« يف إيحاء 
أن يف ذلك إنجاز لإلنســان، هم يشــّجعون عىل قتل الضباع 
املدرجة عىل الئحة الحيوانات املهّددة باإلنقراض، غري مدركني 
أن الضبع املخطّط هو رمز لبنان متاًما كا الكانغارو هو رمز 
أســرتاليا، وأنّه »قّام الطبيعــة«، أي أنّه يقتات عىل قامة 
اإلنسان والطبيعة وجيف الحيوانات يف الطبيعة، عىل عكس 
املفهوم الشائع والخاط أنّه يأكل اإلنسان رغم صوته الجهور 
الذي وهبه إيّاه الله، بل عىل العكس متاًما هو يخاف اإلنسان 
الذي بدوره يرتكب بحّقه أشــنع املارسات، ألّن اإلعالم يرّوج 

لرواية أن الضبع هو من قام باإلعتداء عليه.
مثل آخر تقّدمه النحفاوي هو قيام الوكالة الوطنّية لإلعالم 
بنرش خرب مغلوط عنوانه »عّض كلب مسعور أحد األطفال«، 
وتقول: -«أّوال: لــو أّن البلديّات تنّفذ املــادة 12، ملا كّنا لنجد 
حيوانات عىل قارعــة الطرقات أمام مكّبات النفايات املمتلئة 

نتيجة إهال البلديّات أصال.
وري معرفة أنّه ال ميكن تأكيد حالة السعر  - ثانًيا: من ال
عند الــكالب إاّل بعد فحص دماغها، وعــادة ما يكون الكلب 
املســعور هزياًل وضعيًفا، يختفي نهــاًرا ويتوّقف عن األكل 
ًذا املســّمى الصحيح هو كلب شــارد  والرشب ويهجم ليال، ف
وليس مســعور، واملشكلة أن باقي املواقع تنقل وتلصق الخرب 
بحرفّيتــه وبخطئه عن الوكالة الوطنّيــة لإلعالم نظًرا لعدم 
وري أن يكون العاملني يف  معرفتهم باملوضــوع، إًذا من ال
مجال اإلعالم مضطلعني، ألّن املشــكلة األساسّية باإلضافة 
إىل عدم تطبيق القانون، هي الجهل يف اإلعالم الذي يجب أن 

يكون دوره توعويا يف املجتمع«.

»اللوتــــو« الحكومي يدفع اللبنانييــــن للرهان أكثر علــــى »اللوتو« اللبناني
زياد العسل 

يف الوقت الذي بات هّم الّشــعب اللبناين اليومي هو 
تأمني رغيف العي وتحصيل ما استطاعوا اليه سبيل من 
محطات الوقود، ما زال القّيمون عىل الشــأن الحكومي 
ينتهجــون املقاربة نفســها، يف التعامل مع املشــهد 
الســيايس واالقتصادي واإلجتاعي العام، حيث ميكن 
القول بضمري حر أن اللبنانيني يف مكان وساســتهم أو 
األغلب األعم منهم يقطنون مكان آخر مختلف يف الشكل 

واملضمون واملصالح واألهداف. 
الرّهان عىل ألعــاب الحظ أمر قديم جــدا يف تاريخ 
الشــعوب واملجتمعات، وهذا ما يبــدو جليا يف اآلونة 
ن شــبكة  االخــرية عند الشــعب اللبناين الذي بات 
»اللوتو« بالنســبة له من اولويات الحياة اليومية، نظراً 
إلنسداد األفق أمامه بشكل منقطع النظري، فعىل مقولة 
أحد الذين يبتاعون التذاكر كل اسبوع حيث قال »للديار« 
ان حلمه بربح الجائرة الكربى اســهل من لقاء باســيل 

والحريري وتأليــف حكومة تنهي املشــهد األليم الذي 
يعصف بشعب بات بجله تحت خط الفقر والعوز.

اكد أحد الذيــن يبيعون »اللوتو« »للديار« أن نســبة 
الرشاء يف األشــهر االخرية تقدمت بأكرث من 60 باملئة، 
مع مشاهد غريبة تتمثل برشاء شبكات كثرية حيث يقول 
ان أحد املواطنني الذي تبــدو عليه عالمات الفقر املدقع 
اشرتى يف السحب ما قبل األخري بقيمة مئتي الف لرية، 

وعندما سألته رّد قائال : »مّيتني ومّيتني ». 
من البديهي أن يصل شــعبنا لهذه املرحلة من الرهان 
عىل العــاب الحظ، حيث ان حظهم الســيىء من الذين 
رسقوا أموالهــم وطموحاتهم وحياتهــم برمتها فرض 
عليهم البحث عن حلول أخرى، عــّل القدر يعطي فقريا 
كادحاً ما رسقه منه ساســته والقيمــون عىل حياته 
ومستقبل أبنائه لعقود من الزمن، وحتى ذلك الوقت ليس 
لنا إال أن ندعو الله بأن يضع ساســتنا عقل الرحمن يف 

. مقاربة مأساة وطن وشعب يُحت
 ، املحت االقتصادي  للواقع  والحلول  املســببات  يف 
يرى الدكتور باتريك مارديني يف حديث خاص ب«الديار« 

أّن اسباب االنهيار االقتصادي هو نفقات الدولة املرتفعة، 
فالّدولة اللبنانية كانت تقوم بانفاق ما يفوق مدخولها، 
لذلــك لجأت اىل متويــل العجز من املصــارف اللبنانية 
لتمويل املشــاريع، وهذه األموال هي أمــوال املودعني، 
وعندما وصلت االمور اىل مكان ال تستطيع فيه املصارف 
متويلها، رفعت الدولة الفوائد الستقطاب ديون اضافية، 
فأموال املودعني رصفتها الدولة، االمر الذي حجز اموال 
الناس يف املصــارف، ومع تخلّف الدولة عن دفع ديونها 
لجأت األخــرية اىل طباعة اللرية عــوض الّتخفيف من 

الّنفقات وهذا ما أدى اىل التضخم املايل الحايل.
ويؤكد مارديني، أّن الحلول التي تقّدمها الدولة أشــبه 
بورقة »لوتــو« ومراهنات واهية غــري منطقية وغري 
الوحيد هو نظام يســتقطُب رؤوس  رؤيويّة، والحــل 
أموال أجنبية، ورؤوس االموال ال تأيت اليوم بسبب عدم 
استقرار ســعر رصف اللّرية، وبالتايل، فاملطلوب جذب 

رؤوس االموال ووضع ضوابط عىل طريقة
اصدار اللرية اللبنانية أي منــع طباعتها او الطّباعة 

برشط أن تكون مغطاًة بالعموالت االجنبية.

ــــــؤولية؟ ــ ــ ــ ــــــع املســـ ــ ــ ــ ــــــن تقـــ ــ ــ ــ ــــــى مـــ ــ ــ ــ ــــــر... علـــ ــ ــ ــ ــــــع مريـــ ــ ــ ــ ــــــروات وواقـــ ــ ــ ــ ــــــم ثـــ ــ ــ ــ ــــــري: منجـــ ــ ــ ــ ــــد البحـــ ــ ــ ــ ــ الصيـــ
باميال كشكوريان السمراين 

»هيال يا واسع، مركبك راجع«... وبأّي حال ُعدت يا مركب؟
عاد املركب مكســور الخاطر، يقوده صّياد ســكن البحر، 

عشقه، عاش فيه ومنه...
قطاع الصيد البحري يف لبنان اليوم، حاله كحال القطاعات 
كافة، ومن الّذي كان يعتقد بأّن البحر يتأثّر هو أيضاً بســعر 

رصف الدوالر...؟
البداية مــع الصيادين الذين وبالّرغم من كافة املشــاكل 
والعراقيل التــي تواجههم ما زالوا يؤمنون بالبحر ويعتربونه 

مرجعهم الوحيد.

{ توفيق عّسال صّياد البرتون العتيق {

تعكس أعمــدة إضاءة ميناء البرتون ملعة الدمعة التي تُعرّب 
عن الحرسة يف عينّي توفيق عّســال، هو ذلك الفتى الّذي ُولد 
يف البحر،عاش به ومعه فأصبح رشيك الروح. متحرّساً عىل 
واقع الصيد املرير الّذي ميُّر به هذا القطاع،  ويرشح عّســال 
للديار بغّصة: » الفرق شاسع بني األمس واليوم. أمس تربيت 
وكربت وبنيت منزال وأّسســت عائلة وعلّمت أوالدي يف أفخم 
املدارس والجامعات وكلّه بفضــل البحر... أّما اليوم مُنكافح 

.» جاهدين لنحصل عىل أد مستويات العي
»الشــغل بالبحر بّدو مفهومية«، بهذه العبارة فتح عّسال 
الباب عــىل مرصاعيه يف ما يخّص االســتهتار الحاصل يف 
هذا املجال فيقــول: »نرى اليوم أّن كّل مــن هوى البحر بات 
يعترب نفسه صّياداً ويقوم بصيد األساك بطريقة عشوائية 
وخاطئة، فاملســؤولية تقع اليوم عىل الدولة أوالً من ناحية 
الرتاخي يف تطبيق القانون ومن ناحية أخرى يف إعطاء تذاكر 
بحرية ألشخاص ال يتمتعون بالصفات املؤهلة لحمل التذاكر«.

ويف ملحة رسيعة بني املا والحا يتنّهد عّســال وهو 
يُخرب قّصة البرتون العريقة مع البحر فيقول: »عالقة البرتون 
مع البحر عريقة وقدمية ككافة املناطق الساحلية يف لبنان، 
فجدران كاتدرائية مار اسطفان التاريخية تشهد عىل العرص 
ن الرثوات املوجودة يف  الذهبّي مع اإلسفنج الّذي كان من ا
بحرنا وســّجل لبنان أرقاماً عالية من ناحية تصدير اإلسفنج 
حينها، أيام نعود بها اىل عــرص املترصفية... أين هي اليوم؟ 
انقرضت ألسباب عّدة أهمها التلوث الذي ق عليها كلّياً منذ 

العام 1985 مع بدء بدعة البواخر«.

ويُضيــف: »يف عهديت اثنتان من اســفنج البحر كُنت قد 
عرثت عليها يف مغارة بحرية يف ســلعاتا  البرتون، أكّدت 
الدراسات أّن عمرها يتجاوز املليوين سنة... فهذه هي ثروة 

» لبنان الحقيقية التي أصبحت اليوم ُمهّمشة عمداً...

{ رصخة النقابات تُدّوي من جديد... السمك البلدي
أغىل من املستورد وجمود يف ترصيف اإلنتاج {

يف اتصال مــع الديار أكّــد نقيب الصياديــن يف بريوت 
وضواحيهــا وممثل تعاونيات الصياديــن يف لبنان باإلتحاد 
الوطني العام للتعاونيات جان شّواح أّن قطاع الصيد البحري 
يف حالة غثيان حالياً خاّصة مع تأثّر حال الصيادين بارتفاع 
ســعر رصف الدوالرالّذي أّدى اىل ارتفاع اسعار معدات الصيد 
بدون استثناء فالتجار يشرتون ويبيعون بحسب سعر الرصف 

اليومي«.
ويف تفصيل املشــاكل التي يعاين منهــا هذا القطاع يقول 
شــواح: »املشــاكل كثرية ومرتاكمة، فال تقترص فقط عىل 
الظرف االقتصادي الّذي متّر به البالد فنحن اليوم ننتظر الدعم 
واملســاعدات من املؤسســات واملنظات الدولية بعد أن قمنا 

رســال طلبات مســاعدة  ب
لهم.

لو  نتمّنى  : »كّنــا  يضيف 
عىل  التعكّز  مكاننــا  ب كان 
عاجزة،  اليوم  أنّها  إال  الدولة 
ّا  إ اقتصاديا،  فقــط  ليس 
نعاين مــن تلكؤ يف تطبيق 
البديهية  األمــور  ومتابعة 
منذ ســنني، ويرشح الواقع 

كاآليت:
-اقتصادياً: ســعر السمك 
البلــدي اليــوم أغــىل من 
مرتبط  فذلك  املستورد  سعر 
الدوالر  رصف  سعر  بارتفاع 
للمعــّدات  الصّيــاد  ورشاء 
وحاجيــات بســعر مرتفع 
األمــر الــّذي جعــل كلفة 
األســترياد أرخص من كلفة 
أننا  إال  السمك محلّياً...  صيد 
قد تقّدمنا من وزارة الزراعة 
بطلب دعم ســعر الدوالر للصّيادين من خالل التعاونيات التي 
ّا يساعد  باستطاعتها املساهة بالدعم املادي بشكل محدود إ
يف طريقة ما الصّياد عىل رشاء املعّدات بســعر أرخص مّا 
» يرفع نسبة االنتاج الوطني، اال أّن هذا الطلب قوبل بالرفّض

-اجتاعّياً: نحــّث الدولة عىل الترسيــع يف اقرار قانون 
الصيد الجديد الذي ينشــل القطاع البحري برُّمته فهو يضمن 
للصّياد الضان االجتاعي الذي نطالب به أســوة بالسائقني 
العموميني، كا يُنظّــم قواعد الصيد وأوضاع الصيادين. فمن 
املخزي أن نكــون ال زلنا خاضعني لقانون صيــد قد أقّر عام  

» ...1929

{ دور وزارة الزراعة: حروف عىل ورق
أم مجهود ملموس؟ {

بناء عــىل كّل ما تقدم، كان ال بُّد للديار من متابعة حيثيات 
املوضوع مع وزارة الزراعة كونها الجهة الرســمية الوحيدة 

املولجة حاية هذا القطاع وتطويره.
ففي حديث مــع املهندس عاد لحود رئيــس دائرة الصيد 

املايئ والربي، أكّد أن وزارة الزراعة ليست الجهة املسؤولة عن 
قبول أيّــة طلبات دعم مادية، فاملوضوع مرتبط بوزارة املالية 
والحكومة إالأّن وزارة الزراعة تعمل بجهد إلنقاذ هذا القطاع 
وقد تقّدمت بطلب من الجهــات املعنية إلدراج الصيادين عىل 

الئحة املساعدات االجتاعية.
أّمــا يف ما يخّص قانون الصيد الجديد قال: »بحســب 
االجراءات الروتينية عامة يتّم توزيع مشــاريع القوانني 
عىل الوزارات ومن ثّم اىل  اللّجان النيابية لرفعها وإقرارها، 
االاّن الحالة غري املســتقرة حكومياً يف البلد تدفع بنا اىل 
ّ بالتعاون  اعادة توزيع قانــون الصيد البحري الذي ُح
مع خرباء دوليــني ومحليني وهو قانــون إطاري يُعنى 
بتنظيم كامل القطاع وتطويره  مبا يشمله من صيد بحري 
وصيد نهري وتربية أحيــاء مالية ويتّضمن احدى عرش 
بابا اهّمها تدريب وأرشــاد واخضاع الصّياد المتحانات 
تخّوله الحصول عىل رخصة مزاولة الصيد،نُعيد توزيعه 
عىل الوزارات يف كّل مرّة تتشــكّل حكومة جديدة. حالياً 
قانون الصيد تــّم رفعه مبارشة اىل رئيس مجلس النواب 
منذ ثالثة أسابيع فحّوله اىل اللّجان النيابية التي تدرسه 

لُيصار اىل اقراره«.
وعن تطبيق القانــون القديم رقم 2575 الصادر عام 1929 
يُوّضــح لحود أنّه وبالرغم من اعتاد هذا القانون إال أّن وزارة 
الزراعة تُصدر بشكل مســتمّر قرارات تنظيمية تُعترب نافذة 

وُمطّبقة.
أّما بالنسبة للجهات املولجة متابعة ومراقبة تطبيق القانون 
مفرزة الشــواطىء  وقراراته، فيقول لحود: »وزارة الداخلية 
يف قوى األمن الداخيل، وزارة الدفاع ومراكز الجي البحرية 
كا البلديات وحّراس األحراج والصيد التابعني لوزارة الزراعة، 
هذه األطراف مجتمعة ومتعاونة هي املسؤولة باإلجال عن 
مراقبة تطبيق القانون رسمياً، إال أننا نّتكل اليوم عىل الوعي 
املجتمعي حيث تقوم وزارة الزراعة منذ أيلول 2019 عىل عقد  
اجتاعات ارشادية ونقاشية مع الصيادين حيث أّن كّل انسان 

مسؤول«.
لبنان، تلك األرض الخصبة املليئة باملشاكل والعراقيل، 
فهل ستقذف معها يوماّ موجة شاطىء بريق أمل تغمر 
به األرض لنطوف عىل جبهة األمان واالستقرار والعي 
بكرامة تحت ســلطة قوانني مدروســة تحفظ كرامة 

املواطن وتصونه؟
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

بلدية بعلب فتح طريق قلعة بعلب أمام السيارات

لب ة  ل ري  فت 

فتحت بلدية بعلبك الطريق املحاذية للقلعة 
التي فرض إقفالها مرشوع اإلرث الثقايف منذ 

مطلع األلفية الثانية.
واعتــرب رئيس بلدية بعلبك فــؤاد بلوق أن 
»فتح طريق القلعة هــو ضمن خطة تهدف 
إىل تخفيف أزمة السري يف املدينة باستحداث 

مخرج إضايف«.
وقال: »منذ اســتالمنا مهامنا يف مجلس 
بلدية بعلبك ونحن نعاين من أزمة سري خانقة 
يف املدينة، بخاصة بعــد إقفال طريق القلعة 
الــذي كان منفذا حيويا، ومل نســتطع إيجاد 
البديل أو حل األزمة، رغم استعانتنا بخرباء سري 
ووضع خطط عدة، لذلــك اضطررنا اىل فتح 
هذه الطريق، كجزء من خطة كاملة متكاملة، 
التجار وأصحاب املحالت يف  لتخفيف معاناة 
ازدحام  الذين يشــكون من  التجارية  السوق 
السري وعدم إمكان توقف الزبائن، فيتوجهون 
إىل أطراف املدينة لرشاء حاجياتهم، األمر الذي 
يساهم يف تفاقم األزمة االقتصادية الصعبة«.

وأشار إىل أنه »بسبب نقص عديد الرشطة 
البلدية وعنارص مفرزة الســري، اضطررنا إىل 
تجزئة مراحل تنفيــذ الخطة املتكاملة، وبدأنا 
بطريق القلعة والوسط التجاري حتى نضمن 
نجاحهــا، وبعد قرابة الشــهر، أي بعد العيد، 
ننتقل لتنفيذ القســم الثاين من خطة السري، 
ونناشد التجار التجاوب معنا إلنجاح الخطة، 
لجهة عدم ركن سياراتهم أو وضع عوائق أمام 
محالتهم، ونأمل من املواطنني عدم الوقوف يف 

أماكن ممنوعة، والتزام املدة املحددة يف األماكن 
املسموح فيها الوقوف، حتى ال نضطر آسفني 
إىل تحرير محا ضبط أو حجز ســيارة من 

يكرر املخالفة«.
ســف ما زالــت بعلبك تحتل  وأضاف: »ل
املراتب األوىل بعدد اإلصابات بفريوس كورونا 
وبالوفيات، لذا نشدد عىل أهلنا التزام الكامة 
والتباعد، والتسجيل عىل منصة وزارة الصحة 
لتلقي اللقــاح، ألن اللقاح هــو الحل الوحيد 
بالجائحة،  اإلصابــة  من  مجتمعنا  لتحصني 
ونحن كبلدية مســتعدون لتقديم املســاعدة 
التقنية للناس لتسجيلهم عىل املنصة، ونتمنى 
عىل املخاتري والجمعيات املســاهمة يف نرش 
الوعي الصحي ومســاعدة الناس وتحفيزهم 

للتسجيل لتلقي اللقاح«.
مقفلة  بعلبــك  مالحم  »معظــم  وختم: 
نتيجة عدم تســليم أصحابها أبقارا وأغناما 
فرتات  خالل  البعض  تلقــى  وإذا  مدعومة، 
متقطعة بعض األبقــار فيكون ذلك بصورة 
استنســابية وغري عادلة، لذا نناشــد وزير 
الزراعــة الصديق الدكتــور عباس مرت 
ووزيــر االقتصاد راول نعمــة واملدير العام 
بعلبك  إنصــاف  حيدر،  أبو  محمــد  للوزارة 
املدعومة، بخاصة يف شهر  باللحوم واملواد 
البلدية بأســاء  املبــارك، وتزويد  رمضان 
املحــالت والســوبرماركت واملالحــم التي 
تتلقى املواد املدعومــة مع تحديد الكميات، 

لنستطيع املواكبة واملراقبة«.

وزنــه تخفيض  أو  الــخــبــز  ســعــر  ــع  رفـ بــيــن 
؟ الــــــــقــــــــرار  يــــــصــــــدر  هـــــــل   ....

استيراد فواتير  عن  لالفرا  الصيادلة:  نقابة 
الصيدليات  على  بــعــدل  وتــوزيــعــه  الحليب 

أصدر نقيب صيادلة لبنان الدكتور غســان 
االمــني البيــان االيت: »يف وطــن االزمات 
املســتعصية واملآيس املرتاكمة، بات املواطن 
اللبنــاين يســتيقظ يوميا عىل هــم جديد، 
وباتت الئحة الهموم متشعبة وطويلة، أنبدأ 
بهم تأمني رغيف الخبــز؟ أم هم تأمني الدواء 
واالستشــفاء؟ أم هم تأمــني املحروقات؟ أم 
غريها وغريها من الهموم التي تقض مضاجع 
املواطنني يوميا، والالئحة تطول وتطول. ولكن 
أن تصل االمور مع املسؤولني الالمسؤولني اىل 
حد املس بالغذاء الوحيد لالطفال الرضع، فذلك 

جرمية ال ميكن السكوت عنها.
والن الصيديل هو صلــة الوصل الوحيدة 
بني مســتوردي حليب الرضع من جهة، وبني 
املواطنني من جهة أخرى، فقد أصبح ال بد من 
إطالق هذه الرصخــة املدوية بوجه املعنيني 
بعدما بات تأمني الغذاء الوحيد للرضع مهددا 
بني مطرقة مرصف لبنان وسندان املستوردين.

بناء عليه،
لبنان سعادة  نقابة صيادلة  تناشــد  أوال: 
حاكم مرصف لبنان وجميع املســؤولني عن 

ملف دعم اســترياد حليب االطفــال الرضع، 
ورة االرساع وإعطــاء االولوية القصوى 
لالفراج عن فواتري االسترياد املرتاكمة لديهم 
ليتمكن املستوردون بدورهم من تأمني توافر 
كميــات الحليب الالزمــة والكافية لتغطية 

حاجات املواطنني.
ثانيــا: تدعو نقابة صيادلــة لبنان جميع 
مســتوردي حليب الرضع اىل توزيع كميات 
الحليب بشــكل عادل ومتــوازن بني جميع 
الصيدليــات العاملــة عىل كامــل االرا 
اللبنانية، وذلك دون متييــز او مفاضلة بني 
صيدلية وأخرى، وذلك بهــدف تأمني وصول 
الحليــب اىل جميع املواطنني بدون تكبد عناء 
التنقل بني صيدلية واخرى عــىل أمل إيجاد 

عبوة حليب تسد جوع أطفالهم.
علا بأن نقابة صيادلة لبنان لن توفر سبيال 
او جهدا إال وستســلكه لحث املعنيني اليجاد 
الحلول املناسبة واملســتدامة التي من شأنها 

توفري االمن الغذايئ والدوايئ للمواطنني.
أيها املســؤولون، إرحمــوا من يف االرض 

يرحمكم من يف الساء«.

متغرياً  الخبز  بات ســعر 
واملواد  املنتوجــات  كجميع 
يخصع  اليوم  وهو  الغذائية 
لسعر السوق بعكس ما كان 
عليه مســتقراً طوال اعوام 

عىل سعر 1500 لرية.
نقابــة  رئيــس  واكــد 
سيف  طوين  الخبز  صناعة 
نقابة  جمع  »اجتاعــا  ان 
االفــران ورئيــس حكومة 
ترصيــف االعال حســان 
ديــاب وكان االخري متفهاً 
لوزير  توجيهاتــه  واعطى 

االقتصاد يف حكومة ترصيف األعال راول 
نعمة«.

ومتنــى يف حيدث إذاعــي »الوصول اىل 
الزمة  الحلول  آليات  وتحديد  الحلول  انصاف 

الخبز«.
واضاف »ال ســكر مدعومــا وال خمرية 

مدعومــة يف الســوق وهنــاك مشــاكل 
تصنيعية الن البرتول اصبح غالياً، وســعر 
النقل بــات مرتفعاً عىل امل ان ينتهي اليوم 

موضوع سعر الخبز«.
وختم »قــد ينخفــض وزن ربطة الخبز 
او يــزداد ســعرها واليوم تصــدر النتيجة 

وسيكون التعديل مدروساً ومنطقياً«.

« خـــــشـــــبـــــة الــــــخــــــال »تـــــــرشـــــــيـــــــد الــــــــــدعــــــــــم« و«اإلصـــــــــــــــــــــــــال
اإلنقا  برنامج  بتطبيق  األحــزاب  من  تفويضا  تحمل  بحكومة  األولــى  الخطوة  جابر: 

مل متض ساعات عىل الكتاب الذي رفعه إىل 
وزير املــال يف حكومة ترصيف األعال حول 
موضــوع »الدعم«، حتى بــادر حاكم مرصف 
لبنان رياض ســالمه إىل القيام بزيارة الفتة 
لرئيس مجلس النواب نبيه بري وضعها البعض 
للكتاب  الســيايس  الغطاء  يف خانة توفــري 
التنفيذ... كا  املذكور يك يســلك طريقه إىل 
إلطالعهم  املعنيني  املسؤولني  عىل  وجال  سبق 
عىل خطورة امل يف سياسة الدعم القامئة 

ومتويلها ما تبقى من االحتياطي اإللزامي.
عضو »لجنة املــال واملوازنة النيابية« النائب 
ياسني جابر رأى يف هدف حاكم مرصف لبنان 
من جولته هذه، »إطالع املعنيني عىل أن األمور 
بلغــت حّدهــا... عىل رغــم كالم الجميع عن 
ورة ترشيد الدعم ومعرفتهم بأن لبنان سائر 
سف من دون أن يقابل ذلك  نحو اإلفالس، لكن ل

أي خطط إنقاذية للخروج من النفق الذي نيرس فيه، 
ووقف الدعم هو جزء أســايس من املشكلة كونه 

يستنزف احتياطي مرصف لبنان بشكل خطري«.
وقــال جابر يف حديــث لـ«املركزية«: يف حال 
تم اعتــاد حوكمة حقيقية، وتفعيــل القوانني 
اإلصالحية، وتشكيل حكومة تبدأ باتخاذ القرارات 
اإلنقاذية وتســتعيد بعضاً من الثقة، تبقى هناك 
ا إذا مضينا يف  إمكانية للتفاوض مع الخارج... إ
رصف ما تبقى من االحتياطــي يف البنك املركزي 
فلن نصل إىل يشء من هذا القبيل، علاً أن نصف 
الدعم يذهــب »رسقة« فبدل أن يســتفيد الناس 
املحتاجون يغتني املهربون... مع اإلشــارة إىل أن 
عدداً من الدول التي اعتمدت سياسة الدعم »وصلت 

إىل اإلفالس«.
ولفت إىل أن »الرئيس بــري لديه مبادرة إلنقاذ 
البالد، أولويّتها تشــكيل حكومة مختلفة بأدائها، 
لتعبيد الطريق أمام جذب األموال من الخارج، وإال 
ال ميكن تأمني أي واردات لتغطية الدعم إطالقاً... 

لكن الجميع يصّمون آذانهم عن الحل«.
تأمني واردات  »املســاهمة يف  أن  وشدد »عىل 
كا  الدعم...«  كلفــة  لتغطية  الصعبة  بالعمالت 
طالب ســالمة يف كتابه إىل وزير املال، لن تكون 
بالكالم وإطالق املواقف والتصاريح، بل عرب القيام 
بـ«فعل حقيقــي« عرب تشــكيل حكومة تحمل 
برنامجــاً إصالحياً يحصل عــىل توافق الجميع، 
ولديها تفويض من كل األحزاب السياسية املمثلة 
مبجلس النواب، بأن تقوم باإلصالحات املطلوبة... 

عندها نكون بدأنــا بالخطوة األوىل لوقف 
االنهيار انطالقاً من القول املأثور »للخروج 
من الحفرة علينا وقــف الحفر« فيا نحن 

سف. اليوم مستمرون يف الحفر ل
املشاريع اإلصالحية ومحاربة الفساد...

ويف املقلب اآلخر، أشار جابر إىل قوانني 
ومشــاريع إصالحية عديدة أقرّتها اللجان 
النيابية، »لكن مل يتم وضعها عىل ســكة 
التنفيذ... يا ليتهم يــروون غليلنا ولو مرة 
واحدة ويطّبقوا مرشوعاً واحداً عىل سبيل 
املثــال ال الحــرص قانون إنشــاء »الهيئة 
الوطنية ملكافحة الفســاد« الذي تم إقراره 
منذ سنة وال يزال حتى اليوم يف األدراج«...
وأضاف: ميكننــا يف الصباح الباكر من 
كونرتول«  الـ«كابيتال  قانــون  إعداد  الغد 
بسطرين فقط ينّصان عىل »منع التحاويل 
إىل الخارج«... لكنه ليس الحل، ألن هناك حاجات 
عدة قــد تطرأ يضطــر معها املــودع إىل تحويل 
بعض األموال إىل الخــارج. لذلك تقّدمت أنا وعدد 
من زمــاليئ النواب باقرتاح قانون منذ ســنة ثم 
النقد الدويل، يق  أخذنا مبالحظات صنــدوق 
بتنظيم التحاويــل ال منعها، أي يجب إدخال بعض 

االستثناءات ال أن يكون كل يشء ممنوعاً.
يُغني  وذكّر بوجــود »قانون رقــم 2015/44 
عــن كل قوانني اإلصالح التي نطالــب بها عدا الـ 
»كابيتال كونرتول«، وهو »قانون مكافحة تبييض 
األموال ومتويل اإلرهاب« وما يتضّمنه من 21 بنداً 
من بينها االستفادة من الوظيفة، الرشوة، التهرّب 

يبي، التهريب الجمريك...إلخ. ال

املــــــرفــــــ اعـــــــــمـــــــــار  اعــــــــــــــــــادة  فـــــــــي  تــــــنــــــافــــــس  ال   تــــــكــــــامــــــل 
ــاطــق املحيطة ــن ــى امل ــ ــة ال ــع ــرق ــع ال ــوســي الــســفــيــر اديــــب يــدفــع فـــي اتـــجـــا ت

الــــــحــــــريــــــري تــــابــــعــــ مــــــع املــــــؤســــــســــــات األهـــــلـــــيـــــة فــــــي صـــيـــدا
ة األزمـــــــــــات عـــلـــى األســــــــر الـــفـــقـــيـــرة  ــن وطــــــــ ــ ــفـــيـــف مـ ــتـــخـ كـــيـــفـــيـــة الـ

التحقيقــات  كانــت  اذا 
املا  آب  الجاريــة منــذ 
يف انفجــار مرفأ بريوت مل 
هوية  الساعة  حتى  تكشف 
جرائم  افظع  عن  املسؤولني 
العرص ومل توجه بعد اصابع 
ن الشــق  االتهــام اليهم، ف
عادة  التقني امليداين املتصل ب
املرفأ اىل ما كان عليه، ال بل 
تتسم  متطورة  جديدة  بحلة 
بالطابــع االورويب، ينطلق 
االهتام  ضــوء  يف  بزخم 
بدا  الذي  الالفــت  الخارجي 
يف جزء منه وكأنه تنافس ال 

سيا بني املانيا وفرنسا.
اال ان اوساطا دبلوماسية 
»املركزية«  لـ  تكشف  غربية 
عن تكامل وتعاون فرني- 

املاين يف اعادة اعــار املرفأ ال تنافس كا يظهر 
يف املشهد العام . وترشح ان الوفد االملاين الذي زار 
لبنان اخريا اعلن عن خطة اعادة االعار وتحويل 
املنطقة املحيطــة باملرفأ اىل منطقة ســياحية 
بامتيــاز متتد فيها الحدائق واملباين والســاحات 
وذجية مع  واملطاعــم والفنادق بحيث تكــون 
توسيعها يف اتجاه البحر. يف املقابل تبدي فرنسا 

عرب رشكة )CGM  CMA( الناشطة يف مجال نقل 
الشحن البحري، اســتعدادها العادة اعار املرفأ، 
وتويل اهمية بالغة لهذا الشأن، ولو باملساهمة يف 
اعال اعادة االعار ال التزام العملية برمتها، بحيث 
تكون مساهمة املانيا اوســع واشمل. فاملرشوع 
االملاين يهدف اىل انشــاء مدينة املرفأ من جوانبها 

كافة السكنية والسياحية والتجارية والرتفيهية.
وتكشف االوساط عن امكان قيام رشكة تعاونية 

بــني   )  CONSORTIUM)
فرنسا واملانيا يف اطار حلف 
فرني- املاين قوي ملساعدة 
ان  موضحة  لبنــان،  ودعم 
االتفــاق هذا من شــأنه ان 
يشــجع ويحّث دول االتحاد 
االورويب عــىل املزيــد من 
املســاعدة والدعــم لبريوت 
املجروحة عرب آليات مختلفة، 
فيتخطــى العقبات القامئة 
اىل  ويتحــول  واملحتملــة 
لبنان  لدعم  واحدة  مجموعة 
عىل  الخطوة  هذه  تعني  مبا 
مستوى املساعدة يف نهوضه 
املتناسلة  ازماته  سبحة  من 
اليه  املفقود  االمــل  واعادة 

واىل شبابه وشعبه. 
اليها  االوســاط املشــار 
توضح ان السفري اللبناين يف املانيا مصطفى اديب 
يؤدي دورا مميزا والفتا يف الدفع يف اتجاه امتام 
هذه الخطوة  االساســية لجهة اعادة اعار املرفأ 
واملناطق املحيطة به، من دون اســتبعاد فرضية 
توسع نطاق التعاون واالهتام الفرني- االملاين 
رة جراء االنفجار، الســيا  اىل املناطــق املتــ

الجميزة واالرشفية واملدور ومارمخايل.

بهية  النائبة  اســتقبلت 
وفدا  الحريري يف مجدليون 
من تجمع املؤسسات األهلية 
تقدمه  والجــوار  صيدا  يف 
ماجد  التجمــع  رس  امــني 
ابو زيد  حمتو وضم:  حسن 
، فضل الله حسونة ، عدنان 
بلويل وهبة حمزة، وذلك يف 
اطار جولــة يقوم بها الوفد 

عىل فاعليات املدينة.
أفق  جولة  اللقــاء  وكان 
ظل  يف  املدينة  اوضاع  حول 
واإلجتاعي  املعي  الواقع 
الصعــب، الــذي يفاقم من 
عــىل  الحياتيــة  األعبــاء 
األزمة  بســبب  املواطنــني 
وتداعياتهــا،  االقتصاديــة 
األرس  عــىل  خصوصــا 
، ودور  الفقــرية  والعائالت 

املجتمع املدين واألهــيل يف التخفيف من وطأتها 
عليهم ، وال سيا يف شهر رمضان املبارك.

يف هذا الســياق، نوه املجتمعون مبا »تشــهده 
املدينــة مــن مبــادرات تكافلية مــن جمعيات 
التكامل بني  ومؤسسات وافراد«، مؤكدين »اهمية 
مؤسسات املدينة وهيئاتها األهلية وبلديتها وتعزيز 

ودعم مثل هذه املبادرات يف مواجهة األزمة«.

وتشــاور املجتمعــون يف بعض األفــكار بهذا 

 الخصوص ملرحلة ما بعد شــهر رمضــان املبارك . 

كا جرى التطرق للوضــع الوبايئ املتصل بجائحة 

كورونا، واهمية ترسيع عملية التلقيح وتشجيع الناس 

عىل تلقيها، ملا لذلك من أثر ايجايب يف الحد من تف 

مختلف  واستعادة  الوباء  هذا 
القطاعــات تدريجيا لحياتها 
الطبيعية. وتــم االتفاق عىل 
اجل  من  بالتواصل  اإلستمرار 

متابعة القضايا املطروحة:
واثر اللقــاء تحدث حمتو 
»ترشفنا  فقال:  الوفد  باسم 
بزيارة سعادة النائب السيدة 
اليوم ويف  الحريــري  بهية 
اطار الزيارات التي نقوم بها 
لفاعليات املدينة . تشــاورنا 
الوضــع  يف  وســعادتها 
االقتصــادي واالجتاعــي 
رمضان  شهر  يف  وبخاصة 
املبــارك حيــث املبــادرات 
املجتمعية يف صيدا مزدهرة 
البيضاء ال  األيادي  واصحاب 
يقرصون ويقومون مبا يلزم 
للمدينــة وابنائها واملقيمني 
فيها ، ولكن ايضا نظرنا اىل مرحلة ما بعد شــهر 
رمضان املبارك كيف ميكــن ان ننهض باألوضاع 
االقتصاديــة واالجتاعيــة يف املدينة بســبب 
الظروف املعيشية املرتدية وناقشنا معها يف بعض 
األفكار واملبادرات التي ميكن ان يشغل عليها خالل 

الفرتة القادمة«.

سسات هية م وفد ا

يــــطــــول لــــــــن  الــــــســــــكــــــوت   : »االنـــــــــفـــــــــجـــــــــار«  ــل  ــ ــ ــب ــ ــ ق تــــــحــــــذيــــــر 
موظفي  عــال  إتحــاد  عرّب 
املطاعم والفنادق والتغذية واللهو 
يف لبنان عن »غضبه ما يحدث 
أخــرياً يف الســوبرماركات من 
عىل  للمواطنني  وذل  إشــكاالت 
املواد املدعومة، وذلك بعد مضاربة 
عال السوبرماركت من النازحني 
وبأعداد كبرية عىل إحتكارها بدل 
أن تكون من حصة املواطن الذي 

تُدعم هذه املواد من جيبه أصال«.
ومــن هنــا يوجــه اإلتحاد 
يف  للمعنيني  األخــري  »التحذير 
هذه الدولة السائبة وإىل إدارات 
الســوبرماركت غــري اآلبهة اال 
بأرباحها، وإن السكوت لن يطول 
والتحرك عــىل األرض لن يكون 

املؤسسات والدولة  أننا حذرنا  لخري أحد خصوصاً 
من العالة األجنبية مراراً وتكراراً«.

وأضاف »يــأيت هــذا التحذير قبــل اإلنفجار 

اإلجتاعي املنتظر، خصوصاً أن ال خطوات عملية 

قيد اإلنجاز وخصوصاً بعد تطيري مرشوع البطاقة 

التموينية الــذي كان وّفر عناء 
املشكالت األخرية عىل الجميع«.

أزمة  تستمر  أخرى،  جهة  من 
املحروقــات يف قــرى وبلدات 
أسبوعني،  منذ  جبيل  بنت  قضاء 
يف  املواطنــون  ويصطــف 
محطات  أمام  طوابري  سياراتهم 
الوقود لتعبئة البنزين اذا حصلوا 
عىل املادة بـ 20 او 30 الف لرية.

عــن  املواطنــون  وعــرب 
استيائهم من حال »اإلذالل التي 
يعيشــونها يف كل مرة يريدون 
حقوقهم  أد  عــىل  الحصول 
يف العيــ بكرامــة«. وقالوا 
»ان بعــض املحطات تدعي بان 
ليال  وتعمل  فارغــة،  خزاناتها 
عىل بيع الصفيحة الواحدة مبا يفوق الـ 60 ألف 

لرية.

اعتصامهم ــون  ــواصــل ي  » بـــوســـ ــان  ــب ــي »ل ــفــو  مــو
عال  مــن  عدد  واصــل 
بوســت«  »ليبان  وموظفي 
االعتصــام والتجمــع أمام 
مركــز الرشكــة يف مطار 
الدويل،  الحريــري  رفيــق 
التوايل،  الخامس عىل  لليوم 
للمطالبة بتسوية أوضاعهم 
ورواتبهم مع باقي املوظفني 

يف الرشكة.
من  كبري  عــدد  ويتجمع 
كافة  املناطق  من  املوظفني 
منذ الصبــاح، يف انتظار ما 
ســينتج عن اجتاع مرتقب 
بني رئيــس االتحاد العايل 

العام بشارة االسمر مع إدارة الرشكة.
ثّم أعلنوا أنهم »ال يريدون ان يفاوض احد 
باســمهم بعد اآلن«، مشريين اىل ان »بعض 

املســؤولني ميّيعون التحــرك عىل مصلحة 

املوظفني الذين سيشكلون وفدا للتفاوض مع 

اب عن العمل  الرشكة، وسيســتمرون باإل

حتى تحقيق مطالبهم«.
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ــب ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــسـ ــ ــ بــــــــعــــــــد رفـــــــــــــــع نـ
ــران ــ ــه ــو طــ ــحــ ــ ــون ن ــ ــي ــ ــع ــ ــف«: ال ــ ــ ــاري ــ ــ ــع ــ ــ »م

ــ يـــؤكـــد  ــ ــي ــ ــف ــ ــري ــ ــوثــــــي: مـــــوقـــــف غ الــــــحــــ
ــى الـــيـــمـــن ــ ــلـ ــ اســــــتــــــمــــــرار الـــــحـــــصـــــار عـ

قالــت صحيفة معاريــف اإلرسائيلية، إن 
العيــون موجهة نحو طهــران، وأضافت أن 
السؤال يتمحور حول نفطة واحدة، وهي ما 
معنى قرار تخصيب اليورانيوم مبستوى 60%؟

الصحيفة نقلت عــن خرباء تحذيرهم من 
أن التهديــد اإليراين  هو مهم جداً، ففي حال 
ن عملية الوصول  نجحت طهران يف تنفيذه ف

اىل قنبلة نووية قد تخترص عىل نحو مهم.
»معاريف« أضافت أن إعالن إيران عن نّيتها 
تخصيب اليوراينوم مبستوى 60% أثار موجات 
دولية مختلفة عن السابق، والسؤال املطروح 
هو هل لديها القدرة لتحقيــق التهديد عملياً، 
برتكيب ألف جهاز طرد مركزي من الجيل االول؟

وأضافــت »عندما نجحت ايــران بالوصل 
اىل تخصيب بنسبة 20%، األمر أثار عاصفة 
دولية. لكن اآلن يجــري الحديث عن خطوة 
أهم، وهــي القفزة االهم التي قامت بها نحو 

السالح النووي«.
الذي   ، فرك زئيف  أهارون  احتياط  اللواء 
خدم ســابقاً كرئيس لشــعبة االستخبارات 
العســكرية، قــال يف حوار مــع صحيفة 
لإلعالن  ســأتطرق  بوست«:  »الجريوزاليم 
اإليراين يف هــذه املرحلــة كترصيح نوايا 
لتحســني املفاوضات، عشية النقاشات التي 
جرت يف فيينا«، مبعنــى وفقاً له »هو غري 
مقتنع بأن إيران قادرة فعالً عىل الوصول إىل 

لفرك  ووفقا  التخصيب.  من   %60 مستوى 
ن تخصيب اليورانيوم ســيكون رمزيا وال  ف
يتوقع أن ميّثل خطراً عىل »ارسائيل«، ولذلك 

ليس هناك سبب للهلع.
وتابعــت الصحيفة قولها: »قبــل التهديد 
الرفيعي املستوى  الحايل، معظم املســؤولني 
االمريكيني واالرسائيليني قّدروا أن إيران تستطيع 
الوصول اىل مســتوى 90% من التخصيب يف 
غضون أشــهر. لكن يف »ارسائيل« قدروا أن 

العملية كلها ستستغرق نحو عامني.
ورأت أنــه اآلن ويف ضوء التهديد الحايل، 
العملية كلها حتى الوصول اىل سالح نووي 
قيد االستخدام قد تقلص اىل نحو نصف عام. 
حتى أن فرك قال إن هذه الفرتة قد تخترص 
أيضاً، إذا عملت إيران يف آن واحد يف منشأة 

نطنز واملنشأة يف فوردو«.
دايفيد  النــووي  الخبري  أكــد  من جهته، 
أولربايت أكد للجريوزاليم بوست أنه :«نظرياً، 
اإران يورانيــوم مخصب بنحو  لدى  اذا كان 

ن العملية قد تكون أرسع«. 60%، ف
يف املقابل، حذر أولربايت من أن » مواعيد 
تخصيب اليورانيوم ستتغري يف ضوء الهجوم 
يف نطنــز، لكنه ال يعلم ما ســيكون حجم 
ر«. هو أعرب عن شك يف ما خص تهديد  ال
  »1-IR« ايران برتكيب ألف جهاز طرد مركزي

إضايف من الجيل االول.

األعىل يف  الســيايس  املجلس  قال عضو 
املبعوث  اليمن محمد عيل الحويث إن موقف 
األممي اىل اليمن مارتن غريفيث يف مجلس 
األمــن الــدويل يرشعن اســتمرار جرمية 

الحصار عىل بالده.
وأكــد الحويث يف تغريدة عــىل تويرت أن 
إحاطــة غريفيــث علقت تلبيــة الحاجات 
اإلنســانية من جراء جرميــة الحصار عىل 

الحل السيايس الذي رفضه تحالف العدوان.
وأضاف أّن »تعليق ســفن النفط والرواتب 
الــذي يرفضه  املشــرتك  باإلعالن  واملر 
مجرمو العــدوان والحصار جرمية ورشعنة 
للحصار القاتل وأكرب دليل هو رفض اإلعالن 

أسمته مببادرة  ما  السعودية  تقديم  املشرتك 
السالم«.

الخميس، خالل  أمس  قال،  وكان غريفيث 
إحاطته إن »الطريق إلنهــاء الحرب معلوم، 
األطراف  مع  األساســية  عنارصه  ونوقشت 

كثريا«.
وتابع أن »كل ما نحتاجه اآلن هو أن يوافق 
الطرفــان عىل هذه االتفاقية«، يف إشــارة 
إىل اإلعالن األممي املشــرتك الذي يشمل إىل 
جانب وقف إطالق النار واســتئناف العملية 
السياسية، فتح مطار صنعاء وضان تدفق 
الســلع إىل ميناء الحديدة وتوجيه اإليرادات 

املرتبطة بها لدفع رواتب موظفي الدولة.

بــــــــــغــــــــــداد وواشـــــــنـــــــطـــــــن 
ــنـــي ــاون األمـ ــ ــع ــ ــت ــ تـــبـــحـــثـــان ال
مشتركة عسكرية  لجنة  وتشكيل 

بحث الوكيل األقدم يف وزارة الخارجية العراقية نزار الخري 
الله والســفري األمرييك يف بغداد، ماثيو تولر، تشكيل لجنة 

عسكرية - فنية مشرتكة.
وأوضح املتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، 
أن الجانبــني بحثا أيضــا اإلرساع بعقــد االجتاعات لتنفيذ 

مخرجات الجولة الثالثة من الحوار االسرتاتيجي.
كا ناق الجانبــان »االنتقال إىل املرحلــة الجديدة من 
التعاون األمني، ألغراض االستشارة والتدريب وبناء القدرات، 

وإعادة إنشار القوات القتالّية إىل خارج العراق«.
وكان الســفري األمرييك لدى العراق قال يف وقت ســابق 
من هذا الشهر إنه ال توجد أي نية إلغالق السفارة يف بغداد، 
اء  مشريا إىل أن »املجاميع املنفلتة التي تهاجم املنطقة الخ

تستهدف السيادة العراقية«.
من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حســني، أن 
الحوار االســرتاتيجي مع الواليات املتحدة األمريكية يحظى 

باهتام الحكومة العراقية.

قطرية ســعــوديــة   مــحــادثــات 

أجرى وكيل وزارة الخارجية الســعودية، متيم الدورسي، 
والقائم بأعال السفري القطري لدى الرياض باإلنابة، حسن 

بن منصور الخطر، محادثات حول العالقات بني بلديها.
وأفــادت وزارة الخارجية الســعودية، يف بيان مقتضب 
أصدرتــه عقب اللقاء، بأنه شــمل »بحــث مختلف القضايا 

الدولية واإلقليمية ذات االهتام املشرتك«.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية عقد املحادثات، التي قالت 
إنها شملت »استعراض عالقات التعاون الثنايئ بني البلدين«.

وهذا هو ثــاين اجتاع معلن للدبلومــايس القطري يف 
الســعودية يف ظل اســتئناف العالقات الدبلوماســية بني 
الطرفني منــذ إعالن املصالحة الخليجيــة يف كانون الثاين 

، يف خطوة أنهت األزمة الحادة يف املنطقة. املا

ــع »إســـرائـــيـــل« ــا مـ ــن ــات أردوغــــــــان: عــالق
ــول ــ مـ ــ ــ ــل لـــلـــمـــســـتـــو املـ ــ ــص ــ ــن ت ــ ــ ل

انتقد الرئيس الرتيك، رجب طيب أردوغان، أمس، استمرار 
إرسائيل يف شن الغارات الجوية عىل قطاع غزة الفلسطيني.

وقال أردوغان يف ترصيحات صحفية عقب صالة الجمعة 
مبدينة اســطنبول، إن الغارات عىل غزة فجر اليوم »مؤرش 

واضح للغاية عىل موقف إرسائيل تجاه املسلمني«.
وأضاف: »طاملا أرصت إرسائيل عىل مواصلة هذا املوقف ال 

ميكن لعالقاتنا الثنائية أن تصل إىل املستوى املأمول«.

ــجــري فـــي بــاريــس  ــس أوكـــرانـــيـــا ي ــي رئ
ــل ــرك ــي ــع مــــاكــــرون وم ــ مـــبـــاحـــثـــات م

وصل الرئيس األوكراين فالدميري زيلينســي، امس، إىل 
باريــس إلجراء مباحثات مــع الرئيس الفرنــي إميانويل 

ماكرون واملستشارة األملانية أنغيال مريكل.
وأكد مكتــب الرئيس األوكــراين عىل قناتــه يف تطبيق 
»تلغــرام« أن االجتاع بني زيلينســي وماكرون انطلق قبل 

قليل يف قرص اإلليزيه.
ومــن املقرر أن تنضم مــريكل إىل املباحثات بني الزعيمني 

األوكراين والفرني عرب اتصال مريئ الحقا.
وسبق أن نقلت وكالة »فرانس برس« عن مصدر يف قرص 
اإلليزيه تأكيده أن العالقات مع روســيا ستطرح عىل أجندة 

مباحثات زيلينسي يف باريس.
وكان مكتب زيلينسي قد أكد أن الرئيس األوكراين سيثري 
يف باريس مسألة الوضع يف منطقة دونباس بشال رشق 

أوكرانيا، وحشد روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا.
وطالب زيلينســي مؤخرا بانضــام أوكرانيا إىل حلف 
الناتو واالتحاد األورويب، بزعم أن كييف تواجه خطر هجوم 

عسكري من قبل روسيا.

رســـالـــة صــيــنــيــة لــواشــنــطــن 
قالت مصادر أمنية يف تايبيه إن التدريبات الصينية بحاملة 
طائرات وعمليات توغل مكثفة يف منطقة الدفاع الجوي لتايوان 
يف األســابيع األخرية تهدف إلرسال رسالة لواشنطن للتوقف 

والرتاجع.
ووفقا ملســؤول مطلع عىل التخطيط األمنــي يف تايوان، 
ن بعض التدريبات الصينية عىل األقل تشــمل مناورات »ملنع  ف
الوصول« بهدف منع قوات أجنبية من املجيء للدفاع عن تايوان 

يف حالة الحرب.
وقال املســؤول يف تايوان الذي طلب عدم نرش اسمه: »تزعم 
الصني أن التدريبات قريبة مــن تايوان، لكن بالحكم عليها من 

نها يف الواقع موجهة للجي األمرييك«. خالل موقعها، ف
وأضاف املصدر أنه يف الوقت الذي دفعت فيه الصني مبجموعة 
، قامت قواتها  حاملة طائرات بالقرب من تايوان األسبوع املا
الجوية مبحاكاة هجات عىل ســفن أمريكية، عىل الرغم من 
عدم وجود أي ســفن تابعة للبحرية األمريكية يف املنطقة يف 
ذلك الوقت. وأثار النشاط املتزايد الذي وصفته الصني، عىل غري 
العادة، بأنه »تدريبات قتالية«، يــوم األربعاء، قلقا يف كل من 
تايبيه وواشنطن، عىل الرغم من أن املسؤولني األمنيني يف تايوان 

ال يرون يف ذلك عالمة عىل هجوم وشيك، بحسب »رويرتز«.
وتجري البحريــة األمريكية عمليات عبور منتظمة مبضيق 

تايوان، الذي يفصل الجزيرة عن الصني.

الــعــثــور على »كــنــز داعــشــي« فــي الــعــراق

أعلن قائد رشطة محافظة نينوى العراقية 
العثــور عىل مبال مالية ضخمة اســتوىل 
عليها تنظيم داع املتطرف، خالل سيطرته 

عىل مدينة املوصل.
وقال قائد رشطــة نينوى اللواء ليث خليل 
الحمداين إن قيــادة رشطة املحافظة، وبناء 
عــىل معلومــات موثوق بهــا، متكنت من 
العثــور عىل مبال مالية ضخمة اســتولت 
عليها عصابات داع اإلرهابية، خالل فرتة 
سيطرتها عىل مدينة املوصل، من العام 2014 

إىل العام 2017.
كا تم العثور عــىل قطع ذهبية وفضية 
كانــت مخبــأة ومدفونة يف إحــدى الدور 
القدميــة باملدينة،  الســكنية، يف املنطقة 
والتــي كانت تعــرف بديــوان املالية »بيت 
التابعة  الدواوين  أحد  املســلمني« وهي  مال 

لعصابات داع اإلرهابية.

ووفقا للمصدر، فقد تم حرص مبل مليون 
ونصف املليون دوالر أمرييك، و7 مليون دينار 
ومصوغات  الفضــة،  من  كلم  و15  عراقي، 

ذهبية.
وأثــار العثور عىل هذه األمــوال الطائلة 
واملعادن الثمينة، يف أحــد أوكار داع يف 
عىل  التعليقات  مــن  موجة  املوصل،  مدينة 
حيث  العراقية،  االجتاعي  التواصل  منصات 
طالب الكثريون بتوزيع هذا املبل الكبري، عىل 
لبناء  القدميــة، وتخصيصها  املوصل  أهايل 
املنطقة وتطويرها، خاصة وهي شبه مدمرة 
وتعاين من انعدام الخدمــات واهرتاء البنى 
 ، التحتية، سيا عىل وقع الحرب عىل داع

إبان تحرير املدينة من التنظيم اإلرهايب.
وذهب معلقون آخرون من باب التندر إىل 
، ومن  القول أنهم هم مــن أضاعوا هذا املبل

حقهم أن تعيده الرشطة لهم.

أبو الغيط يبح مع بن فرحان القضايا اإلقليمية
ذكر بيان للجامعة العربية 
أن األمني العام لجامعة الدول 
الغيظ،  أبو  أحمــد  العربية، 
زار العاصمــة الســعودية 
الرياض، حيــث التقى وزير 
األمري  السعودي  الخارجية 

فيصل بن فرحان.
مســئول  مصدر  ورصح 
لجامعة  العامــة  باألمانة 
املشاورات  أن  العربية  الدول 
وفرحان  الغيــط  أبــو  بني 
تناولــت مختلــف القضايا 
اإلقليمية، حيث اســتعرض 

األمني العام نتائج جوالته األخرية يف كل من 
تونس والعراق.

وحسب املصدر، أكد أبو الغيط عىل »أهمية 
تنشيط العمل العريب املشرتك يف هذه املرحلة 
التي تواجه فيها املنطقــة العربية تهديدات 

مشرتكة«.
العــام إىل أن »وقف إطالق  ولفت األمني 
النــار الكامل هو الخطــوة األوىل نحو حل 
الوضع اإلنســاين  اليمنية ومعالجة  األزمة 

الصعب الذي تواجهه البالد«.
وبني أبو الغيط أن »املبــادرة التي قدمتها 

الصدد متثــل معالجة  الســعودية يف هذا 
متوازنة ومدخال ســليا للتسوية الشاملة 
إىل  الحوثيني  ذاتــه  بالوقت  داعيا  زمة«،  ل
»أن يغلبوا مصلحة الشــعب اليمني عىل أي 

اعتبارات أو أجندات أخرى«.
وأضــاف املصدر أن أبو الغيط شــدد عىل 
مواجهة  يف  العــريب  التضامــن  أهميــة 
التوصل  اإلقليمية، محذرا مــن  التدخــالت 
إىل تســويات يف اإلقليــم ال تراعي املصالح 
العربية، وتشــجع القوى التــي تعمل عىل 

تقويض االستقرار.

مقترحة استراتيجية  يبح  املصري  الجي 
»2050 حـــتـــى  الـــشـــعـــب  ــة  ــ ــاي ــ ــم ــ ح ـــ ــ ل  

أعلنت القوات املســلحة املرصية أن وزير 
الدفاع محمد زيك شــهد مناقشة بحث حول 
االسرتاتيجية املقرتحة للحفاظ عىل استقرار 
ومتاســك املجتمع املرصي يف ظل التهديدات 
والتحديات الحالية واملنتظرة. وأوضحت القوات 
املرصية أن كلية الدفاع الوطني املرصية نفذت 
بحثا ألكادميية نارص العسكرية العليا بعنوان 
»االسرتاتيجية املقرتحة للحفاظ عىل استقرار 
ومتاســك املجتمع املرصي يف ظل التهديدات 

والتحديات الحالية واملنتظرة«.
وأكدت القوات املرصية أن هذا البحث يأيت 
يف ظل تســارع املتغريات االجتاعية داخل 
املجتمع والتحديات التي تؤثر عىل اســتقراره 
ومتاسكه، حيث انتهى البحث الذي تم تناوله 
خالل ثالث جلســات عمل إىل تقديم عدد من 
للحفاظ عىل  املقرتحة  التوصيات واآلليــات 
استقرار املجتمع املرصي ومتاسكه حتى عام 

.2050

ــب ســحــب ــلـ ــطـ الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة تـ
ــا ــيـ ــوبـ ــيـ الــــــقــــــوات اإلريـــــتـــــريـــــة مـــــن إثـ

قالــت الســفرية األمريكيــة يف األمم 
يف  توماس-غرينفيلــد  لينــدا  املتحــدة 
األمن  ملجلس  مغلــق  اجتاع  عقــب  بيان 
الدويل حول إقليــم تيغراي عقد بطلب من 
أن  اإلريرتية  »الحكومة  عىل  إّن  واشنطن، 

فورا«. إثيوبيا  من  قّواتها  تسحب 
املعلومات  وأضافت »نحن مذعورون من 
اغتصاب وسواها  التي تتحدث عن عمليات 
وقت  يف  الجنــي«،  العنف  أشــكال  من 
األمن  مجلس  نّبهت  قد  املتحدة  األمم  كانت 
إىل أّن الجيــ اإلريرتي مل يُغــادر إقليم 
أعلن  قد  كان  ملــا  خالًفا  اإلثيويب،  تيغراي 

يف آذار.
وكانــت قــد قالــت وزارة الخارجيــة 
األمريكيــة إن الواليــات املتحــدة تدرس 

اإلنســان  لحقوق  انتهاكات  عــن  تقارير 
تيغراي. منطقة  يف  وفظائع 

وقــال املتحــدث باســم الخارجية نيد 
الواليات  إن  برايــس يف مؤمتر صحفــي 
املتحدة »قلقة للغايــة« إزاء التقارير التي 
بثتهــا شــبكة )يس.إن.إن( وتلفزيــون 
)يب.يب.يس(  الربيطانية  اإلذاعــة  هيئة 
عن مذبحــة ارتكبتها القوات اإلثيوبية يف 

املنطقة.
وأضــاف برايس »نحــن بالطبع ندرس 

كبريا«. اهتاما  سنوليها  تلك.  التقارير 
وم يقول »ندين بشــدة أعال القتل 
الجنســية  واالعتداءات  القرسي  واإلبعاد 
التي  اإلنســان األخرى  حقوق  وانتهاكات 

عدة«. منظات  أوردتها 

أميركا تقّر بعقم الحل العسكري في أفغانستان
الخارجية  وزيــر  قــال 
بلينكن  أنتــوين  األمرييك 
أفغانستان  يف  التجربة  إن 
أنه ال حل عســكري  أثبتت 
للرصاع هنــاك، فيا تدرس 
لها  قوات  نرش  واشــنطن 
املجاورة  الــدول  إحدى  يف 
أمني  فــرا  لحدوث  تجنبا 

املنطقة. يف 
صحفــي  مؤمتــر  ويف 
الرئيــس  لقائــه  عقــب 
األفغــاين يف كابــل، دعا 
بلينكــن حركــة طالبــان 
تحظى  لن  أنهــا  إدراك  إىل 

بالرشعية إذا حاولت الســيطرة عىل البالد 
بالقوة.

من جهتها، قالــت طالبان إن عدم التزام 
مقاتليها  أن  يعني  الدوحة  باتفاق  واشنطن 
واشنطن  تتحمل  للرد  إجراءات  ســيتخذون 

مسؤوليتها.
األفغاين  القومي  األمن  مستشــار  وقال 
األمريكية، وعىل  للقــوات  نعد بحاجة  »مل 

الحكومة«. أن تستعد للسالم مع  طالبان 
تاميز«  »نيويــورك  صحيفــة  ونقلــت 
)The New York Times( أن وزارة الدفــاع 
األمريكية تدرس نرش قوة يف طاجيكستان 
منعا إلحداث  أوزبكستان  أو  كازاخستان  أو 

فرا يف املنطقة.
وأضافت الصحيفــة أن البنتاغون يهدف 
من نرش القوة إىل منع أفغانســتان من أن 
تصبح قاعدة إرهابية مرة أخرى، وأشــارت 
إىل أنه يتم التنسيق بني البنتاغون ووكاالت 

أمريكية مع حلفــاء غربيني  اســتخبارات 
لنرش قوة يف دول مجاورة ألفغانستان

فنقلت   )Politico( »بوليتيكو«  مجلة  أما 
إن  قولهم  البنتاغــون  يف  مســؤولني  عن 

عملية االنسحاب قد تبدأ خالل أسبوعني.
يف  أفغانستان  سفرية  عربت  جهتها،  من 
قلقها  رؤيا رحــاين عن  املتحدة  الواليات 

من مستوى العنف يف بالدها.
وقالت رحاين يف مقابلة مع شبكة »يب 
يب إس« )PBS( األمريكية إن حركة طالبان 
املاضيني  العقدين  العنف خــالل  تربر  ظلت 
بوجود القــوات األجنبية يف البالد، مؤكدة 
أن مسؤولية اســتمرار الحرب ستكون عىل 

عاتق الحركة بعد انسحاب هذه القوات.
كا أبدت سفرية أفغانستان يف الواليات 
طالبان  حركة  موقف  من  استياءها  املتحدة 
بشأن التوصل إىل تســوية نهائية للرصاع 

أفغانستان. يف 
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بطولة لبنان : سبورتين والحكمة الى الدرجة األولى
النجمــــة  االخــــاء واألنصار  شــــباب الســــاحل غدا

األول لـــــقـــــبـــــه  يـــــــــطـــــــــارد  كـــــــــومـــــــــان 
ــ بــيــلــبــاو ــيـ ــتـ ــلـ ــة أمــــــــام أتـ ــ ــون ــ ــل ــرشــ ــ مـــــع ب

تقام غداً االحــد ثالث مباريات يف املرحلة 
الثالثة، قبل األخــرية إيابا، من الدوري العام 
اللبناين الـــ 61 لكرة القــدم، وتجرى كلها 
بتوقيت واحد الســاعة الرابعــة بعد الظهر، 
علا ان نتائج هذه املرحلة لن تحســم هوية 
الكرة  انحرصت بني قطبــي  والتــي  البطل، 
اللبنانية النجمــة املتصدر واالنصار وصيفه 
بفارق املواجهــة، وحامل الرقم القيايس يف 

عدد مرات الفوز بالبطولة البال 13 لقبا.
يف مجمــع فــؤاد شــهاب الريا يف 
جونيــة، يلتقي النجمة املتصدر والســاعي 
اىل لقب تاســع فريق األخــاء االهيل عاليه 
الذي تبدلت صورته إيابا عا كانت عليه يف 
مرحلة الذهاب، ذلك ان النجمة انتزع التعادل 
منه عىل امللعب عينه 1 - 1 يف الوقت القاتل 
من املبــاراة. ويخوض الفريق الجبيل مرحلة 
اإلياب بصفوف ناقصة، معتمدا إرشاك العبني 
ناشــئني بهدف منحهم الخربة، واحتســاب 
دقائق لهم يطلبها االتحاد اللبناين لكرة القدم.

ان مصريه  املقابــل،  النجمــة يف  ويدرك 
يف أيدي العبيه، ســعيا اىل إحراز لقب طال 
انتظاره لدى عشــاق النبيذي، لقب أول تحت 

قياة مديره الفني واسطورته مو حجيج.
وعىل ملعــب أمني عبد النــور البلدي يف 
بحمــدون، يســعى االنصــار الوصيف اىل 
مواصلة السباق حتى املرحلة األخرية، والثأر 
من شباب الساحل الثالث الذي ألحق به إحدى 
0. ويدرك  خســارتيه ذهابا بفوزه عليه 1 - 
« أهمية تحقيقهم  العبــو »الزعيم األخــ
الفوز، سعيا اىل لقب أول يف الدوري غاب عن 
خزائن النادي منذ عقد ونيف. وقد بذلت اإلدارة 
برئاسة نبيل بدر كل يشء يف سبيل ذلك. ومل 
ترتدد يف إحداث تغيري يف منصب املدير الفني 
للفريق، بعــد التعرث إيابا أمام الصفاء 2 - 2، 
فحل األملاين روبرت جاسربت بدال من العراقي 
عبد الوهاب أبو الهيل وقاد الفريق اىل فوزين 

تواليا. يف حني يســعى شــباب الساحل اىل 
اســتعادة توازنه بعد خســارتني تواليا أمام 

العهد والنجمة.
وعىل ملعــب رفيق الحريــري البلدي يف 
صيدا، يلتقي العهــد الرابع وحامل اللقب يف 
املواسم الثالثة املاضية مع الصفاء الخامس. 
ويسعى املدرب باســم مرمر اىل قيادة العهد 
اىل فوز ثــان تواليا يف مرحلــة اإلياب بعد 
خســارتني أمام النجمة واالنصار اثر عودته 
إيابا اىل منصبه يف الفريق. يف حني يتطلع 
الصفاء اىل مواصلــة عروضه الجيدة تحت 

قيادة مديره الفني محمد الدقة.

{ صعود سبورتين والحكمة {

بريوت  ســبورتن  صعد  آخر،  صعيد  عىل 
اىل مصاف نوادي الدرجة االوىل لكرة القدم 
للمرة االوىل يف تاريخه، بعدما تصدر الرتتيب 

النهايئ لبطولة نوادي الدرجة الثانية.
وفاز ســبورتن عىل االهيل النبطية 2 - 0 
يف املباراة التي اجريت بينها بعد ظهر اليوم 
عىل ملعب رفيــق الحريري البلدي يف صيدا، 
يف ختام املرحلة الخامســة االخــرية ايابا، 

ملجموعة الفرق الستة االوىل من البطولة.
وكانت ادارة النادي التي تعتمد ملعب نادي 
النجمة يف املنارة ارضا لها، اشــرتت رخصة 
نادي الخيول يف الدرجــة الثالثة قبل ثالثة 

مواسم. 
كذلــك رافــق الحكمة بريوت ســبورتن 
عائدا اىل مصــاف نوادي الدرجة االوىل التي 
توج وصيفــا لبطولتها يف موســم 2002، 
املنطقة  بعدما سبق له احراز بطولة »دوري 
الرشقيــة« ايــام »االنقســام الكروي« يف 

. انينات القرن املا
وفــاز الحكمة عــىل النهضة بــر الياس 
1 - 0 عىل ملعب امــني عبد النور البلدي يف 

. بحمدون، وحل وصيفا لسبورتن

مدرب  كومان،  رونالــد  الهولندي  يبحث 
برشلونة، الســبت املقبل، يف إشبيلية عن 
إمكانية رفع لقبه األول كمدرب للبلوغرانا، 
يف موســم مضطرب للكاتالونيني، عندما 
يواجه أتلتيك بيلباو اليوم السبت، يف نهايئ 

كأس امللك.
ونجح كومــان يف إحياء حظوظ فريقه 
خالله للمنافســة عىل لقب الليغا والسعي 
للفوز بالبطولة املحلية املفضلة، كأس امللك، 

مجددا.
ووصل كومان يف ظروف صعبة لقيادة 
الفريــق الكتالوين، حيــث كان الفريق قد 
ودع دوري أبطال أوروبــا من ربع النهايئ 
بخســارة قاســية أمام بايرن ميونخ )2-

بناء فريق محبط،  إعادة  ليقود مرحلة   ،)8
وتدريجيا كان يعيد توجيه مسار برشلونة 

نحو الطريق الصحيح.
ولهذا السبب، يعد كفاح برشلونة للتتويج 
بلقب هذا املوســم، الذي كان يظن كثريون 
أنه ســيكون مرحلة انتقالية، ليس نجاحا، 
لكنه عىل األقل إعــالن نوايا من مدرب مل 
أراد البحث  أبدا االستسالم ودامئا ما  يعرف 

عن حلول.
وحال توج برشلونة باللقب، الـ31 له يف 
التاريخ، ستكون أول كأس يحرزها الهولندي 
صاحب الـ 58 عاما كمدرب للفريق، يف أول 

موسم له بالنادي، والثالث له يف املجمل.
كومان ســبق وأن توج بكأس امللك مرة 
كالعب يف صفوف برشــلونة يف 1990، 
كا توج به أيضا كمدير فني لفالنسيا يف 

.2008
وفاز كومان باللقب كالعب مع الربســا 
عىل حســاب الغريم ريال مدريد يف مباراة 

كانت تعني الكثــري، ومثلت تغيريا يف كرة 
القدم اإلسبانية بعد تفوق »فريق األحالم« 
عىل »رسب النــرس« امللي أو »ال كينتا ديل 

بويرتي«.
فاز برشــلونة وقتهــا بهدفني نظيفني 
ســجلها غيريمو أمور وخوليو ساليناس 
أمام ريــال مدريد املتوج بـ4 ألقاب متتالية 
لليغا، ووقتها كان فريق كرويف، الذي توج 
قبلها بكأس ريكوبا، قــد نجح يف خطف 

اللقب ليؤكد مواصلته طريق النمو.
وقد أثبت الربســا ذلك يف املوسم التايل، 
بالفوز باللقب األول لليغــا من 4 متتالية، 
وبعدها بعامــني توج بــكأس أوروبا يف 
حرة  ركلة  مــن  تاريخي  بهــدف  وميبيل، 
مبارشة يف الوقت اإلضايف لرونالد كومان.

بالكأس يف  الهولنــدي  املدرب  توج  كا 
 » 2008 مــع فالنســيا، وكان »الخفافي
الهبوط  وقتها يكافحــون من أجل عــدم 
الثاين، وخلف يف منصبه  لدوري القســم 

املدرب كيي سانشيز فلوريس.
بأندية  للقب  طريقه  يف  فالنسيا  وأطاح 
وأتلتيكو مدريد  بيتيــس  ريال  عريقة مثل 
وبرشلونة، ويف النهايئ الذي أقيم يوم 18 
نيسان 2008 أمام خيتايف، مبلعب فيسنتي 
لصالحه  املباراة  فريقه  حســم  كالديرون، 

3-1 ليتوج بلقبه السابع للكأس.
وكالعب توج كومان بـــ3 ألقاب لكأس 
هولنــدا أيضــا، بواقع لقب مــع أياكس 
أمســرتدام )1985-86( واثنني مع يب إس 
و89-1988(،   88-1987( آيندهوفــن  يف 
كــا توج كمدرب أيضا مــرة بلقب الكأس 
يف هولندا مع أياكس أمسرتدام يف موسم 

.02-2001

مــر املدرب زيــن الدين زيدان، بأســبوع 
رائع اجتازه فريقه ريــال مدريد بنجاح يف 

االختبارات الثالثة الثقيلة التي خاضها.
وحاالت  اإلصابــات  من  يعــاين  وبفريق 
اإلصابة بفــريوس كورونا، اســتطاع ريال 
مدريد، التغلب عىل ليفربول يف ربع النهايئ 
األزيل  الغريم  عــىل  والفوز  األبطال  بدوري 

برشلونة.
ويف موســم كان فيه فريقه عىل حافة 
الهاويــة يف دوري األبطال، حيث كان يحتل 

ذيل املجموعة
يف بداية املسابقة، ويبتعد بفارق 11 نقطة 
اســتطاع  الليغا،  متصدر  مدريد  أتلتيكو  عن 
التكشــري عن أنياب امللي وتأهل عن جدارة 
، وبات عىل  إىل نصف نهايئ التشامبيونزلي

بعد نقطة من صدارة الدوري.
ويعتمد زيدان، عىل فلســفة الهروب من 
املديح والرتكيز عىل العمل يف امللعب، وهذا ما 
تحقق يف أنفيلد، حيث علت االبتسامة وجهه 
بعدما كان قد فقدها قبل ذلك بســبب تراكم 

األحداث.
وكان يلعــب بدفاع غري مســبوق، ولكنه 
اضطر إىل االبتكار، وبعدما تحقق املراد، دعا 

ورة الحذر. إىل 
وقــال زيدان »لقد نجونا يف املســابقتني 

ء«. ولكننا مل نفز ب
قدرته  هي  لزيدان،  الكربى  األفضلية  وتعد 
عىل الســيطرة عىل غرف املالبــس، وكبح 

األنانية التي تسيطر عىل بعض الالعبني.
تطوره عىل  الوقــت،  مع  زيــدان  وأظهر 
الجانــب الفني، وهو ما ظهر بشــكل جيل 
أسبوع شديد  الحايل، وخاصة يف  املوســم 

الصعوبة، اجتازه الفريق بنجاح تام.
ألفريدو دي  ليفربول عىل ملعــب  وواجه 

ســتيفانو مبثلث هجومــي، وحقق نتيجة 
مهمة ساعدته يف العودة إىل نصف النهايئ 
بعد 3 سنوات. وغري التشكيلة أمام برشلونة 
ليعزز وســط امللعب بالعــب إضايف، فيدي 

فالفريدي، ليعاقب خصمه األبدي بأخطائه.
ويف غيــاب داين كارفاخــال ولــوكاس 
فاســكيز ورامــوس وفاران، جعــل فيدي 
فالفريي ظهريا. وهــذا يظهر أن الرثاء الفني 
لزيدان، جعله يغري من خططه عىل حســب 

املنافس والوسائل املتاحة.
وتحققت مقولة زيدان بأنه »سيحتاج إىل 
كل العبيه« هذا األسبوع، ففي غياب العبني 
يعدون من الركائز األساسية للفريق، استطاع 
املدير الفني تحقيق األهداف املرجوة بالالعبني 
املتاحني، ووجد يف ناتشــو القيادة املفقودة 
يف غياب راموس، وأفضل نسخة من ميليتاو.

وانطالقــا من املســؤولية التــي منحها 
لهؤالء الالعبني، أظهــر هؤالء صالبة رائعة 
يف أنفيلد، لتقل خطوة رسعة ليفربول، كا 
وفر مســاعدة هجومية لالعبني مثل ماركو 

أسنسيو أو فينسيوس.
وتجنب امللي، املعانــاة بفضل فرتة تألق 
الحارس تيبو كورتوا، الذي تصدى لتسديدتني 
يف الدقائــق األوىل، وكان البلجيي كحائط 
أمــام ليفربول، ليحافظ عىل شــباكه  صد 
للمرة الرابعة يف 9 مباريات بهذا املوسم يف 

. التشامبيونزلي
وأظهر ريــال مدريــد مع زيــدان أنه ال 
يستسلم أبدا، فبعد أن واجه انتقادات شديدة 
عقب إقصائه من نصف نهايئ كأس السوبر 
اإلسباين أمام أتلتيك بيلباو، استطاع التكشري 

عن أنيابه يف الليغا ودوري األبطال.
ومل يخرس ريال مدريد بعدها مع زيدان يف 
14 مباراة متتالية بوقع 11 فوزا و3 تعادالت.

الصعب ــوع  ــبـ األسـ فـــي  تــتــحــقــق  زيـــــدان  مــقــولــة 

بــــطــــولــــة لــــبــــنــــان فــــــي كــــــــرة الــــســــلــــة :
(67 بيــــروت )70 فــــوز مثيــــر للحكمــــة علــــى 

ريوت والحكمة م مباراة 

حقق الحكمــة فوزا مثريا عىل حســاب 
بــريوت بنتيجة 70-67، ضمن منافســات 
الجولة الخامســة من بطولــة لبنان »أكس 

جي« يف كرة السلة. أكس أي
وشهدت املباراة تفوق بريوت يف الربع األول 
أن  والثالث 54-50، قبل  17-4 والثاين 33-35 

يقلب الحكمة املوازين ضده يف الربع الرابع.
 17 خليل  كريستوف  الحكمة  نجم  وسجل 
نقطة كأفضل مسجل يف اللقاء، متفوقا عىل 

إييل شمعون 13 نقطة من بريوت.
ورفع الحكمة رصيــده إىل 7 نقاط من 4 

مباريات، يف حني ارتفع رصيد بريوت إىل 8 
نقاط من 5 مباريات.

اليوم السبت، فيلتقي  وتســتكمل املرحلة 
عند الســاعة الخامسة بعد الظهر املتحد مع 

بيبلوس عىل ملعب املتحد يف طرابلس.
وضمن املرحلة السادسة، يلتقي غداً األحد 
عند الســاعة الرابعة بعــد الظهر أطلس مع 
بريوت عىل ملعب مجمع نهاد نوفل يف ذوق 
مكايل، وعند الساعة السابعة والنصف يلتقي 
هوبس مــع هومنتمن بــريوت عىل ملعب 

مجمع ميشال املر.

محمد ربيع ســـــليمان : حلمـــــي االحترا الخارجي
وإدارة األنصـــــار ستســـــاعد علـــــى تحقيق حلمه

يواصل الالعب املوهوب محمد ربيع سليان 
)مواليد العــام 2007( رحلة تألقه يف املالعب 
اللبنانية بشــكل تصاعدي، فبعد مشــاركته 
يف بطوالت األكادمييــات الكروية ضمن فرق 
اتلتيكو و »ب أف أي« و »أف يس يب« باالضافة 
إىل اختيــاره ضمــن صفوف منتخــب لبنان 
تحت 12 ســنة الذي خاض عدداً من املباريات 
والسويد،  وبلغاريا  إســبانيا  يف  واالختبارات 
حّط بــه الرحال أخــرياً يف صفــوف نادي 
األنصار، وهو يلعب حالياً مع أشــبال النادي 
يف البطولة الرســمية، عــىل أن يلعب الحقاً 
يف بطولة الرباعم التي ســتنطلق بعد شــهر 
رمضان. والجدير ذكره أن محمد ربيع سليان 
لفت أنظــار القّيمني عىل فرق الفئات العمرية 
يف معظم األندية املحلية وقد تسابقت لضّمه 
مقّدمة له العروض واملغريات، لكنه وبتوجيه 
الحارس  واملالعب،  باللعبــة  الخبري  والده  من 
 » السابق وسام ســليان إنضم إىل »األخ
الساطع واملتطّور يف مجال احتضان وتوجيه 
فرق الفئات العمرية وصقل املواهب وذلك تحت 
إرشاف عضو إدارة النادي أحمد الوند واالداري 
أمين الشــامي واملتابعة الفنية من نخبة من 
املدربــني، أمثال أحمد عيتــاين وبالل املرصي 
وغريهم. هذا، وسبق أن اختار االتحاد اللبناين 
لكرة القدم محمد ربيع سليان كأفضل العب 
واعد وموهوب يف العام 2019، كا أحرز لقب 
لدورة »كوبا«  أفضل العب ملوســمني متتالني 
التي كانت تجمع بني األكادمييات الكروية يف 

لبنان.
الصعيد  املســتقبلية عــىل  عن طموحاته 
الكــروي، يقــول الفتــى املوهــوب يف أول 
الخارجي بشكل  باالحرتاف  »أفكر  له:  ترصيح 
جدي، ولذلــك اجتهد باســتمرار عىل تطوير 
مهارايت وقدرايت الفنّيــة والبدنية وغالباً ما 
أتابع أرشطة الفيديــو الخاصة بكبار النجوم 
سف ضاعت عيّل مؤخراً فرصة  العامليني ... ول
الفرق  الكروية ألحد  األكادميية  إىل  االنضام 
األملانية العريقة، وأمــالً بتحقيق الحلم الذي 
يــراودين يجتهد والدي حاليــاً لتأمني فرصة 
لها بصقل واكتشاف  املشهود  أخرى يف قطر، 
املواهــب عرب أكادميية »اســباير« أو مع أحد 

األندية الرتكية«.

فّنياته تؤهله  عيتاين والونــد واملــرصي: 
لالحرتاف

وعن مستواه الفني قال املدرب أحمد عيتاين: 
»مستواه الفني عايل جداً ، وما يقّدمه اكرب من 
التمرير  ويجيد  عمره، رسيع ومــراو وذيك 
والتســديد، لديه شــخصية قيادية ومهارات 
كروية  موهبــة  أفضل  بحق  وهــو  متعددة، 
واعدة يف لبنان، وقد ســبق ونال لقب أفضل 
العب وهو بعمر 12 ســنة، آمل أن تتهيىء له 
الظروف املناسبة لالنطالق بشكل أفضل نحو 
تحقيــق هدفه باالحرتاف الخارجــي، وحالياً 
يعطي إضافة كبرية لفريقي األشبال والرباعم 
يف األنصــار«. ومن منظار مســؤول الفئات 
العمرية يف نــادي األنصار عضو االدارة أحمد 
الوند: »محمد ربيع سليان موهبة الفتة، من 
أهم وأبرز الالعبني بعمره، مســتواه عايل جداً 
وقد لفتنا ذلك يف جميع املباريات التي خاضها 
اجتهاده وسعيه  اليوم، ويف حال واصل  حتى 
بنفــس الهّمة التي يتمتع بهــا باالضافة إىل 
تهيئة الظروف املناسبة فال شّك بأنه سيحلّق 
أكرث وأكرث وصوالً إىل املســتوى الذي ميكّنه 
من االحــرتاف الخارجي وهــذا الحلم يراوده 
األنصار نعمل عىل  نادي  بشــكل جّدي، ويف 
تقديم الظروف املســاعدة لتطوير ادائه ضمن 
قدراتنا، وتبقى علّة كرتنا اللبنانية بأنها قامئة 
عىل املبادرات الشخصية وبعيدة عن االحرتاف 
واآلليات املتبعة يف األندية الخارجية، واعتقد 
أن ما ميلكه من فّنيات ومهارات يؤهالنه ليصل 

إىل أماكن بعيدة يف عامل االحرتاف الكروي«.
ويــرى مدربه الحايل ضمن فريق أشــبال 
األنصار بالل املــرصي : »محمد ربيع موهبة 
كبرية جداً، يلعــب مع من هم أكرب منه ويثبت 
جدارته وحرفنته، ســبق وأرشفت عليه ضمن 
صفوف منتخب لبنان يف بلغاريا ولفت أنظار 
املتابعني األوروبيني، وهو يتمّيز بالرؤية الجيدة 
للملعــب والتمرير املتقــن واملراوغة املمتعة، 
لديه القدرة عىل الســري بالكرة من أمام مرمى 
فريقه وصوالً إىل مرمى الفريق اآلخر بانسياب 
وذكاء، أتوّقع له ارالرتقاء والتطّور واالحرتاف 
املدّربني  بتعليات  باأللتزام  الخارجي وأنصحه 
وعدم الوقوع يف فخ الغرور، وال شّك سيحقق 

حلمه ومكانه ليس يف لبنان يف املستقبل«.

ي مد عيتاين و ا در  نصار وم ا ي ا مي نا سليام 

ــتقبله ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يتحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فليـ
يســعى بايرن ميونيخ ملــداواة جراحه بعد 
الخروج من ربع نهــايئ دوري األبطال، وذلك 
عند مواجهة فولفسبور يف عقر داره، اليوم 

السبت، بالجولة الـ29 من الدوري األملاين.
وتحــدث األملاين هانز فليك، مــدرب بايرن 
الذي  الصحفي  املؤمتر  ميونيخ، يف مســتهل 
يســبق مباراة الغد عن مســتقبله مع الفريق 
البافــاري، قائال: »األمــور يف النهاية تبقى 

واضحة، أنا مرتبط بعقد مع النادي«.

يجاز مــع أوليفر كان  وأردف: »تحدثــت ب
عن بعــض األمور األخرى، عىل ســبيل املثال 
ما حدث يف باريــس، ومن الرائــع أن نتوج 
ن مواجهة  لهذا ف قريبا،  البوندســليغا  بلقب 

فولفسبور ستكون بالغة األهمية«.
بايــرن ميونيــخ صاحب  وأكــد مــدرب 
الـ56 عاما، اســتمرار غيــاب الثنايئ روبرت 
ليفاندوفسي وليون غوريتسكا، عن مواجهة 

الذئاب، بسبب إصابتها.

مــــــــنــــــــاشــــــــدة ريــــــاضــــــيــــــة
ــان ــع ــن ــول ك ــ ــ ــي ب ــ ــام ــ ــح ــ مــــن امل

ألن الرياضة هي روح االوطان، وألن الروح الرياضية 
يجب ان تعلو وال يعىل عليها، فال بد من هذه املناشدة.

لقد جرت انتخابات االتحــادات الرياضية، وانتخابات 
اللجنة االوملبية، ففاز مــن فاز، ومل يحالف الحظ من مل 
يحالفــه الحظ، وبتنا بحاجة اىل فتــح صفحة جديدة، 
قوامها التعــاون بني الجميــع، ملا فيه خــري الرياضة 
واالتحادات والرياضيني الذيــن عانوا ما عانوه يف ضوء 

االزمات التي تعصف بالبالد.
هي دعوة صادقة للجميع، لالنطالق نحو االمام، فا 
، ال يخدم الرياضة،  يجري احيانا يف الوســط الريــا
ويجب ان نقاربــه بحكمة وتعاون وتعاضد، لتنقشــع 
، بادارييه  الغيمة الســوداء، ويعود الوســط الريــا
والعبيه، ليكون قلبا واحدا ويدا واحدة، لتعويض ما فاتنا، 
خصوصا ان االســتحقاقات الرياضية القارية والعاملية 
عــىل االبواب، وتتطلب تأمني الظــروف املالمئة، لتكون 
املشــاركة اللبنانية فيها، عىل قدر املســؤولية والنتائج 

الجيدة.
فلنعد اذا، اىل االرضية الجامعة، وهي مصلحة الرياضة 
التي تبقى فوق كل االعتبارات والخالفات والتباينات يف 

املقاربات ووجهات النظر.
ا و يوس كن حام  ا

ا و كن حام  ا

التايكواندو في  السال  املون  بعثة 
الدولية اسبانيا  تشارك في بطولة 

  Champions Elite-غادرت بعثــة نادي املــون الســال 
للمشاركة يف  االســبانية  اليخانتي  بالتايكواندو اىل مدينة 
ندية .وتضم البعثة املدرب  بطولة اسبانيا الدولية املفتوحة ل
رالف حرب)رئيس لجنة املنتخبات الوطنية يف االتحاد اللبناين 
للتايكواندو( والالعبني والالعبات  الذين احرزوا  القاب بطولة 
لبنان يف فئتهم والتي نظمها االتحاد  يف اآلونة األخرية  يف 
نادي املون الســال وهم:طارق موصليل)قائد الفريق(،مارك 

خليفة وراي الراعي وليتيسيا عون ومارييال بو حبيب.
ويف هــذا االطار، متنــى رئيس نادي املون الســال جهاد 

سالمة التوفيق للبعثة يف  االستحقاق الخارجي الهام.
 -Champions Eliteوتأيت مشاركة فريق نادي املون السال
بالدورة االسبانية  يف اطار التحضريات للمشاركة يف بطولة 
اللتني ســينظمها  آســيا للكبار وبطولة بريوت املفتوحة 
االتحاد اللبناين للتايكوانــدو يف حزيران املقبل مبجّمع نهاد 

نوفل يف ذوق مكايل.

ولها ا اسبانيا ة لد و الب

جمعية عمومية سنوية عادية
للنادي اللبناني للسيارات والسياحة

دعا  النــادي اللبناين 
والسياحة  للســيارات 
اعضــاءه اىل حضــور 
ميــة  لعمو ا لجمعية ا
التي  العادية  الســنوية 
الساعة  عند  ســتنعقد 
الثانيــة مــن بعد ظهر 
الســبت الواقع فيه 24 
نيسان الجاري يف مقره 
لنظامه   وفقاً  بالكسليك 
األسـايس. ويف ما ييل 

جدول األعال:  
تقرير األمني العام حول نشاطات النادي، تقرير أمني املال، 
املصادقة عىل حســاب 2020، وإبراء ذمــة أعضاء مجلس 

اإلدارة، واملصادقة عىل موازنة 2021، ومختلـــــف.

ة ي اللبناين للسيارات والسيا ار النا

بيروت ماراثون تطلق برنامج التدريب
202 5 تحضيرا لسباق السيدات  0

تحتفل جمعية بريوت ماراثون غداً األحد إبتداًء من الساعة 
طالق النسخة الجديدة للربنامج التدريبي 510 لعام  6 مساًء ب
Welcome Run 2021 وذلك تحضرياً لســباق الســيدات التي 
تنوي الجمعية تنظيمه يوم األحد 23 أيار الشــهر املقبل بعد 
قرارها عودة نشاطاتها امليدانية التي كانت توقفت يف العام 
2019 بســبب األوضاع العامة جراء الحراك الشعبي واألزمة 

اإلقتصادية وجائحة كورونا .
وســيقام اإلحتفال يف منطقة واجهة بــريوت البحرية 
حيــث من املقــّرر بعد إنتهاء مراســم اإلفتتــاح  أن تركض 
العداءات الشابات والناشئات املشاركات يف الربنامج ملسافة 
2 كلم إفتتاحاً لنشــاطات هذا الربنامج والتي تقام عىل مدى 
األسابيع الخمســة املقبلة قبل تنظيم سباق السيدات والذي 
كانــت  جمعية بريوت ماراثون أطلقتــه ألول مرة يف العام 
2014 بهدف إعداد جيل من العداءات القادرات عىل املنافســة 
يف إســتحقاقات محلية وخارجية وجعل هذا الحدث منّصة 

لنرصة قضايا املرأة اللبنانية .

الطائرة الــكــرة  اتــحــاد  ــام  ع امــيــن  ــدة  ــوال ب تعزية 
جاءنــا: يتقــدم رئيس واعضــاء الهيئة 

االدارية لتجّمع قدامى الكرة الطائرة يف لبنان 

مــن عائلة الراحلة جاكلني عــازار أبوجوده 

والدة أمني عام االتحاد اللبناين للكرة الطائرة 

عصــام أبوجوده ونجله املهنــدس جون ابو 

جودة بالتعزية الحارة عىل رحيلها متقدمني 

من العائلة الكرمية بأحر التعازي راجني من 

الله ان يتغمدها بواسع رحمته«.
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ــــــــي اســــــــتثمار ســــــــفراته بالداخــــــــل ــــــــري يفشــــــــل ف ــــــــق.. والحري ــــــــر بالتدقي معركــــــــة الحكومــــــــة: عــــــــون يتعث
ـــا املاليــــــــة الهامــــــــة ـــ ــ ــــــد القاضيــــــــة عــــــــون عــــــــن القضاي ــ ــــــدات يكــــــــف ي ــ ـــا: عوي ـــ ــــــر قضائيــ ــــــات تنفجــ حــــــــرب امللفــ
شــــــــهر حاســــــــم لسياســــــــة الدعــــــــم وديــــــــاب الــــــــى قطــــــــر غــــــــدا طلبــــــــا ملســــــــاعدة عاجلــــــــة

ــتفزازات« ــ ــف »االسـ ــ ــف بوقـ ــ ــاع كييـ ــ ــركل إلقنـ ــ ــرون وميـ ــ ــو ماكـ ــ ــيا تدعـ ــ ــس وروسـ ــ ــة بباريـ ــ ــة ثالثيـ ــ ــا: قمـ ــ ــة أوكرانيـ ــ أزمـ

ــادرة  ــ ــ ــ ــ ــي املغ ــ ــ ــ ــ ــفير األميرك ــ ــ ــ ــ ــى الس ــ ــ ــ ــ ــرض عل ــ ــ ــ ــ ــة وتع ــ ــ ــ ــ ــات األميركي ــ ــ ــ ــ ــى العقوب ــ ــ ــ ــ ــل عل ــ ــ ــ ــ ــرد باملث ــ ــ ــ ــ ــيا ت ــ ــ ــ روســ

النهضة سد  ملء  قبل  االتفاق  على  والسودان  مصر  اصــرار 
ــف  ــ ــل ــ امل تـــــــدويـــــــل  تــــــرفــــــض  ــا  ــ ــ ــي ــ ــ ــوب ــ ــ ــي ــ ــ وإث  ...

املخصب  ــيــوم  ــوران ــي ال ــن  م كمية  أول  تنتج  طــهــران 
بــفــيــيــنــا ــة  ــب صــع مـــفـــاوضـــات  ــط  ــ وسـ  %60 ــة  ــســب ــن ب

الدعم واالمــوال املخصصة لها لن تكفي الكرث من نهاية ايار 
املقبل. 

وقالت املصادر ان االتصاالت االخرية مل تسفر عن اية نتائج 
بسبب الخالفات يف االراء حول هذا املوضوع، وعدم تجرؤ اي 

مسؤول عىل اتخاذ قرار حاسم بشأنه. 
ويف املعطيات املتوافرة فــان زيارة رئيس حكومة ترصيف 
االعال حســان دياب الرسمية اىل قطر بعد غد االحد مرتبطة 
بالبحث مع املســؤولني يف الدوحة وعىل راسهم امري قطر يف 
الســعي للحصول عىل مساعدة فورية ورسيعة للبنان من اجل 
توفري اســتنزاف احتياطي مرصف لبنــان يف دعم املحروقات 
والفيول اويل، اىل جانب ما ميكن ان توفره الدوحة من مساعدة 
مالية عاجلة. وقالت املعلومات ان الرئيس دياب ،الذي استمهل 
البت مبوضوع خطة ترشــيد الدعم اىل ما بعد شهر رمضان، 
ال يريد تحمل رفع الدعم وتداعيات هذه الخطوة. ويشــدد يف 
هذا املجال عىل خيارين: اما االرساع بتشكيل الحكومة لتتحمل 
مثل هذه املســؤولية، او ان يتحمل الجميع املسؤولية فعال ال 
قوال اتخاذ القرار املناسب ال سيا يف ظل الخالفات الحاصلة 

حول هذا املوضوع.
وتشــري املعلومات اىل ان كل االتصاالت واملشــاورات التي 
حصلت حتى اآلن مل تسفر عن نتائج ملموسة ما يرتك قضية 
الدعم قنبلة موقوتة ال يحسب متى تنفجر يف وجه الجميع.

ويقول مصدر مطلع للديار ان هذا املوضوع يشكل باالضافة 

اىل انه يشــكل تحديا كبريا للجميع فانه يجب ان يكون حافزا 
قويا لتخيل االطراف املعنية عن تعنتها من اجل تشكيل الحكومة 
اليــوم قبل الغد، محذرا من ان انفجار الوضع االجتاعي رمبا 
ادى اىل تغيــري معادلة تاليــف الحكومة واطاح بكل رهانات 

وحسابات بعض االطراف.
ويف هذا السياق قال رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد 
جنبــالط امس« انه بانتظار اتفــاق االقطاب الكبار يف الجو 
والبحر والرب لرتكيب حكومة االنقاذ فان الدعم العشوايئ وغري 
املدروس والذي يســتفيد منه كبــار التجار واملافيات املحيطة 
سيطيح باالحتياطي االلزامي وباملقومات االساسية للوجود. 
اما الرثوات البحرية فقد تصبح مشاعات تستباح من ارسائيل 

ومن سوريا«.

{ عويدات يكف يد عون { 
عــىل صعيد آخر برز امس تطــور قضايئ يتصل بالتجاذب 
الحاصــل يف قضايا وملفات ماليــة وتهريب اموال وتالعب 

بسعر الدوالر وغريها. 
واصدر املدعي العام التمييزي القا غسان عويدات قرارا 
بكــف يد املدعي العــام يف جبل لبنان القاضية غادة عون عن 
امللفــات املالية املهمة ومنها ملف الدعوى عىل حاكم مرصف 

لبنان رياض سالمة وملف الرصافني.
وقــ القرار بتوزيع االعال يف دوائــر النيابات العامة 
االستئنافية يف جبل لبنان، فاسند جرائم االتجاراملالية الهامة 
للقا ســامر ليشــع، وجرائم االتجار باملخدرات للقا 

سامي صادر، وجرائم القتل للقا طانيوس السغبيني.

وبعــد ظهر امس توجهت القاضيــة عون اىل مركز مكتف 
للصريفة يف عوكر الذي كان ختم بالشــمع االحمر يف دعوى 
تهريــب االموال والدوالر اىل الخارج ثــم نزع الختم بعد ذلك. 
ورافق عون عنارص من امن الدولة، ويف املركز اعرتض محامو 
القاضية التي ارصت عىل ختم املركز بالشــمع االحمر اىل حني 
تسلم القا الجديد، وحققت ذلك بعد مناوشات طويلة تخللها 
وعكة صحية وحالة ارتفاع ضغط القاضية عون ما اســتدعى 

حضور راهبتني ممرضتني وسيارة اسعاف ملتابعة وضعها.

{ زيارة الحريري ملوسكو {
وامــس اختتم الرئيس الحريري زيارته اىل موســكو بلقاء 
موســع مع وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف وكبار 
املســؤولني يف الوزارة، وتركز البحث حول موضوع الحكومة 
وملفات عديدة تتعلق بالتعا ون مع روسيا يف املرحلة املقبلة. 
وحسب بيان املكتب اإلعالمي للرئيس الحريري اكد الفروف 
دعم روسيا لجهود الحريري يف تاليف الحكومة بارسع وقت.
واعربــت مصادر الحريــري عن ارتياحهــا لنتائج الزيارة 
ووصفتها باملمتازة، الفتة اىل تاكيد موسكو مرة اخرى دعمها 

للحريري كا عرب الفروف سابقا يف ابو ظبي.
وقال املبعوث الخاص للحريري يف موســكو جورج شعبان 
ان الزيارة كانت رســمية وتم استقباله رسميا. وكانت مثمرة 
ومهمــة جــدا، وكان هناك دعم واضح للجهــود التي يبذلها 
الرئيس الحريري يف ســبيل انقاذ لبنان من االزمة االقتصادية 

والسياسية. 
واضــاف ان املكاملة الهاتفية بني ألرئيس الحريري والرئيس 

الــرويس كانت واضحة واكدت عىل دعم لبنان واســتقالله 
وســيادته، والعمل عىل عدم الساح باستمرارتدهور الوضع 

يف لبنان.
واشار شــعبان اىل ان هناك اهتاما روسيا بتحقيق االمن 
واالستقرار يف لبنان، واستعداد روسيا للتواصل مع كل الدول 

والقوى املؤثرة من اجل حل االزمة الحكومية.

{ هيل ووفد التيار {
من جهة اخرى وصف مصدر مطلع يف التيار الوطني الحر 
اجــواء لقاء وفد التيار الذي ضم النائبــني االن عون والياس 
بو صعب ومستشــار رئيس الجمهورية سليم جريصايت مع 
املوفد االمرييك هيل بانه كان جيدا، مشــريا اىل ان املســؤول 
االمرييك ابدى حاســا لتشــكيل الحكومة بارسع وقت وان 
االدارة االمريكيــة تتطلع لتاليف الحكومة كمدخل طبيعي من 

اجل تقديم املساعدة للبنان. 
ومل يتطرق اىل تحميل املسؤولية الي طرف لبناين يف تاخر 
التاليف، لكنه شــدد عىل وجوب تحمل الجميع مسؤولياتهم 

تجاه هذا االستحقاق االسايس. 
واشار املصدر ان هيل بحث موضوع املفاوضات حول الحدود 
البحرية، وجدد تاكيده اســتمرار اســتعداد واشنطن يف هذه 
املفاوضات ودفعها اىل االمام، مؤكدا عىل اســتئنافها انطالقا 

ما انتهت اليه يف الجولة االخرية.
وابدى هيل ارتياحه لعدم توقيع الرئيس عون عىل مرســوم 
الحدود البحرية املعدل، معتربا ان هذا املوقف يساعد عىل عدم 

تعقيد االمور واستئناف املفاوضات.

»ناتــو« )NATO( واالتحاد األورويب يف ظل التهديد الرويس، 
وحث األوروبيني عىل ترجمة أقوالهم إىل أفعال، وقال الرئيس 
 )Le Figaro( األوكــراين يف مقابلة مع صحيفــة لوفيغارو
الفرنســية »إذا اعتربنا االتحاد األورويب وإميانويل ماكرون 
ضمــن العائلة األوروبية بالفعــل، فعليهم الترصف من هذا 

املنطلق«.
وأضاف زيلينســي »أمن أوروبا يعتمد عىل أمن أوكرانيا.. 
ال ميكننــا أن نبقى يف غرفة انتظار االتحاد األورويب وحلف 

شال األطلي إىل أجل غري مسمى«.
وتهــدف قمة باريس الثالثية إىل التوصل إىل وقف إلطالق 
النار يف منطقة رشقي أوكرانيا، حيث يســيطر االنفصاليون 
املســلحون املوالون ملوسكو عىل أجزاء من منطقتي دونيتسك 
ولوهانسك عىل طول الحدود مع روسيا منذ قرابة 7 سنوات.

ومن املقرر أيضا مناقشة التقدم الذي تم إحرازه عىل صعيد 
تســوية النزاع من خالل الوسائل السياسية، وفقا ملا ذكرته 

مصادر مقربة من الحكومة الفرنسية.
وذكرت مصادر حكومية فرنســية أن ماكرون وزيلينسي 
يعتزمــان إجراء محادثات ثنائية قبــل االجتاع الثاليث مع 
املستشــارة األملانية، ومن املتوقع أن يناق الزعيان قضايا 

اقتصادية، وعالقة أوكرانيا مع االتحاد األورويب.
وتتصاعد املخاوف من اشتعال الرصاع يف رشقي أوكرانيا 
بســبب الحشود الكبرية للقوات الروسية عىل طول الحدود 
مع أوكرانيا ويف شــبه جزيرة القرم، التي احتلتها روســيا 

يف العام 2014.

{ دعوة موسكو {
باملقابــل، أعرب الكرملني عن أمله يف أن تســهم املحادثات 
الثالثيــة املرتقبة بــني الرئيس األوكــراين وكل من الرئيس 
الفرني واملستشــارة األملانيــة يف تطبيع األوضاع جنويب 
رشقــي أوكرانيا.وطالــب املتحدث باســم الكرملني دميرتي 
بيســكوف الرئيس ماكرون واملستشــارة مريكل باستخدام 
نفوذها إلقناع الجانــب األوكراين بالتوقف عن أي خطوات 
اســتفزازية عىل طول خــط التاس يف رشقــي أوكرانيا، 
ورة االمتثــال الصارم لنظام وقف إطالق النار بني كييف  و

واالنفصاليني.
وكانت روســيا حذرت من تداعيات قيام حلف الناتو، ومن 
ضمنه تركيا، بتزويد أوكرانيا باألســلحة، وطلبت موســكو 
من أنقرة التخيل عن اتخاذ أي خطوات من شــأنها تحفيز ما 
وصفتهــا بالتطلعات االنتقامية لدى أوكرانيا، واعتربت وزارة 
الخارجية الروســية أن تزويد كييف باألســلحة والطائرات 

املســرية ال يسهم يف تسوية الرصاع بالطرق السلمية.
وبني الفينة واألخرى، تندلع اشتباكات يف منطقة دونباس 
رشقي أوكرانيا بني القــوات الحكومية واالنفصاليني املوالني 
لروسيا، الذين أعلنوا انفصالهم يف العام 2014، ما أدى إىل 

مقتــل أكرث من 13 ألفا منذ ذلك الحني وحتى اآلن.

{ البحر األسود {
ويف سياق متصل، احتجت وزارة الخارجية األوكرانية عىل 
إعالن روســيا إغالق مناطق يف البحر األســود أمام السفن 

السفن  وباقي  الحربية 
غايــة  إىل  األجنبيــة 
املقبل،  األول  ترشيــن 
وذلــك يف ظــل توتر 
العالقات بني موســكو 
مــن جهــة وكييــف 
وحلفائها الغربيون من 

جهة أخرى.
الخارجية  وقالــت 
األوكرانيــة إن ما تقوم 
بــه روســيا يشــكل 
الدويل  للقانون  انتهاكا 
والقوانــني البحريــة، 
وهو محاولــة لتجريد 
أوكرانيــا مــن حقوق 
التشــاطؤ عــىل بحر 
آزوف والبحر األســود، 
دفع  أن  كييف  وأضافت 
حربية  بقطع  موسكو 
إىل البحر األســود هو 
دليل عــىل أنها ال تهتم 

بخفــض التصعيد، ودعت كييف إىل تدخل دويل للضغط عىل 
روســيا للعدول عن قرارها إغالق مناطق يف البحر األسود.

وكانت روســيا نرشت خالل األسابيع األخرية عرشات آالف 
الجنود عىل الحدود مع أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وتخ 

كييف أن تسعى موسكو إىل جرها نحو الخطأ من أجل محاولة 

تربير عملّية مســلّحة، يف حني تشــدد روسيا عىل أن نرش 

القوات يأيت ضمن مناورات عســكرية تجريها داخل األرا 

الروســية، ردا عىل أعال »تشكل تهديدا« من قبل حلف الناتو 

الذي تطمح كييف إىل االنضام إليه.

تطلب من واشنطن تخفيض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية 
يف روسيا إىل 300 شخص.

وأضاف أن موســكو ستوقف عمل املؤسسات غري الربحية 
والصناديــق األمريكية يف روســيا والتي تتدخل يف الشــأن 
الداخيل الرويس، مشــريا إىل أن بــالده لديها إمكانية التخاذ 
إجــراءات مؤملة بحــق األعال األمريكية يف روســيا ولكن 

ستبقيها احتياطية.
ولكن الوزير الرويس أفاد بأن موسكو ترغب يف تجنب مزيد 
من التصعيد مع واشــنطن، ولكن موجات العقوبات األمريكية 

لن متر دون رد، وفق تعبريه.
وحول االقرتاح بعقد قمة أمريكية روســية، قال الفروف إن 
بــالده ال تزال تدرس الجوانب املختلفة لعقد القمة، وأنها تأخذ 

يجابية. هذه املبادرة ب
وكانــت الواليــات املتحدة قــد أعلنت الخميــس طرد 10 
دبلوماسيني من أعضاء البعثة الروسية يف واشنطن، وفرض 
عقوبات عىل أشــخاص وكيانات روسية متهمة بالتدخل يف 

االنتخابات األمريكية عام 2016.
وبالتنسيق مع االتحاد األورويب وبريطانيا وأسرتاليا وكندا، 
عاقبــت وزارة الخزانة 8 أفراد مرتبطني بـ«االحتالل والقمع« 
الرويس املستمرين يف شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا 

من أوكرانيا عام 2014.
وقــال الرئيس األمرييك جــو بايدن يف خطاب إنه قرر الرد 
عــىل التدخل الرويس يف االنتخابات األمريكية، مضيفا أنه إذا 
ن  اســتمرت روسيا يف االعتداء عىل الدميقراطية األمريكية ف
واشــنطن مستعدة للتصعيد.وأشار بايدن إىل أنه أخرب نظريه 
مكان واشنطن الذهاب إىل ما هو  الرويس فالدميري بوتني أن ب

أبعد من العقوبات، »لكنني آثرت أال أفعل ذلك، واخرتت الترصف 
بشكل متناسب«.وقال البيت األبيض إن العقوبات الجديدة تأيت 
ردا عىل التدخل الرويس يف االنتخابات، واألنشــطة الخبيثة 

عرب اإلنرتنت، وقتل مواطنني أمريكيني.
من جانبها وصفت موســكو سياسة العقوبات األمريكية 
بحق روسيا بغري املقبولة، مؤكدة أن الرئيس الرويس فالدميري 

بوتني يدرس إجراءات للرد عليها.
وأكد املتحدث باســم الكرملني دميرتي بيسكوف أن بالده ال 
تضع رشوطا لعقد اللقاء املحتمل بني بوتني والرئيس األمرييك، 
لكنه أشار إىل أن الرئيس الرويس سيحتاج وقتا لدراسة مقرتح 
واشنطن، وأنه عرّب مرارا عن استعداد موسكو لتطوير الحوار 

بقدر استعداد الطرف اآلخر لذلك.

{ القمة املرتقبة {
وكان الكرملني قال قبيل صدور العقوبات األمريكية الجديدة 

إن هذه العقوبات ستقلص فرص عقد قمة بني الرئيس األمرييك 
جو بايدن ونظريه الرويس فالدميري بوتني، وكان األول اقرتح 
عىل الثاين قبل أيام عقد قمة يف دولة ثالثة من أجل تصحيح 

العالقات املتوترة بني البلدين.
وقال البيت األبيض عقب فرض العقوبات عىل موسكو إن 
دعــوة الرئيس بايدن للرئيس الرويس فالدميري بوتني لعقد 
قمة ال تزال قامئة، وأضافت املتحدثة باســم البيت األبيض 
جني سايك أن واشنطن تعتقد أن عقد القمة سيكون خطوة 
مام صوب »تنمية عالقة مســتقرة ومتزنة« بني  جيــدة ل

البلدين.
وتنفي روســيا التدخل يف االنتخابات األمريكية، أو تنظيم 
هجــوم إلكرتوين اســتخدم رشكة التكنولوجيــا األمريكية 
»سوالر ويندز« )Solar windows( الخرتاق شبكات الحكومة 

األمريكية.

ويضمن اســتمرار تدفق حصتيها الســنوية من مياه النيل 
18 مليار مرت مكعب عىل  55 مليار مرت مكعب، و5 البالغــة 5

التوايل.

{ اتفاق ودي {
وكان وزير الري الســوداين يارس عبــاس قد دعا األربعاء 
للتوصل إىل اتفاق »ودي وعاجل« بشأن سد النهضة اإلثيويب، 

خاصــة أن عملية بنائه بلغت مراحل متقدمة.
وقال عباس عرب حســابه عــىل تويرت »لقد أصبح من املهم 
تقييــم عملية املفاوضات الطويلــة للتوصل إىل اتفاق ودي 
وعاجل -خاصة أن ســد النهضة وصل إىل مراحل متقدمة يف 

البناء- من أجل ســالمة سدودنا وأمننا القومي«.
وأضاف أن دعوة رئيس الوزراء الســوداين عبد الله حمدوك 
لالجتــاع هي »فرصة جيدة للحفاظ عىل الســالم اإلقليمي 

والعاملي«.
، دعا حمدوك نظــريه املرصي مصطفى  والثالثــاء املا
مدبويل واإلثيويب آيب أحمد إىل قمة ثالثية عرب اتصال مريئ 
خالل 10 أيام، لتقييم مفاوضات السد بعد أن وصلت إىل طريق 

مسدود.
وعــىل مدار 10 ســنوات تجري الدول الثــالث مفاوضات 

متعرثة، ويرعاها االتحاد األفريقي منذ أشــهر.

ويف 6 نيسان الجاري انتهت جولة مفاوضات يف العاصمة 
الكونغولية كينشاســا من دون إحراز تقــدم، ومع اتهامات 
متبادلة باملســؤولية بني الخرطوم والقاهرة من جهة، وأديس 

أبابا من جهة أخرى.
ويف متــوز 2020 أقرت إثيوبيا بأنها نفذت أول ملء أحادي 
للســد مــن دون التوصل إىل اتفاق مــع دولتي املصب، مرص 

والســودان، وحاليا ترص عىل ملء ثان للسد.

{ مرص وجيبويت {
جاء ذلك فيا اتفق الرئيســان املرصي عبد الفتاح السيي 
والجيبويت إســاعيل عمر جيلــه الخميس يف اتصال هاتفي 
عىل أهمية تســوية أزمة ســد النهضــة اإلثيويب مبا يجنب 

تأثريات سلبية. أي  املنطقة 
وذكرت وكالة أنباء الرشق األوسط املرصية أن السيي أكد 
ورة التوصل إىل اتفاق قانوين ملزم وشامل حول ملء  عىل 

اإلثيويب. السد  وتشغيل 
مــن جانبه، أكــد الرئيس الجيبويت للســيي وجود آفاق 
واســعة لتطوير العالقــات بني البلدين ودفــع أطر التعاون 

املشرتك يف مختلف املجاالت.
ووفــق مراقبني، تخ جيبويت - التــي تعد إحدى الدول 
الحدوديــة مع إثيوبيــا وتتمتع بعالقات جيــدة معها - من 
تأثــريات ســلبية تطالها جــراء التصعيد الحــايل بني مرص 

والســودان وإثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة.

بنســبة 60% يتعارض مع املحادثات الجارية يف فيينا.
ورأى املتحدث خالل مؤمتر صحفي يف بروكســل أن هذا 

القرار غري مربر ويبعث عىل القلق.
وقــال »لقــد بــدأت املحادثات يف فيينــا، وهي تهدف 
 . الستكال عمل اللجنة املشرتكة الذي بدأ األسبوع املا
املشــاركون ســيواصلون بحث إمكانية عــودة الواليات 
املتحدة لالتفاق النووي ودفع أطرافه كافة للتنفيذ الكامل 

ملقتضياته«.
وتابع »أما يف ما يخص إعالن إيران تخصيب اليورانيوم 
ن هذا اإلعــالن هو مبعث للقلق من وجهة  بنســبة 60% ف
نظر عدم االنتشــار النــووي ويتعارض مع روح املحادثات 
الجاريــة يف فيينا، ألنه ليس هنــاك مربرات معقولة لهذا 

القرار إطالقا«.
وتعقــد يف فيينــا اجتاعات أطراف االتفــاق النووي 

اإليراين لليوم الثاين عىل التوايل.

{ محادثات صعبة {
وقــال رئيس وفد إيــران إىل املفاوضات عباس عراقجي 
إن محادثــات الخميس كانت جادة وصعبة للغاية، يف حني 
قــال وزير الخارجية اإليــراين محمد جواد ظريف إن إدارة 
بايدن تظهر التزاما بسياسة الضغوط القصوى التي فرضها 

الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب.
مــن جهته، قال الســفري الرويس يف فيينــا إن أجواء 
اجتاعات أطراف االتفاق النووي كانت إيجابية، بينا دعا 
مندوب الصني إىل ترسيع وترية املفاوضات ورفع العقوبات 

األمريكية.
أما وزير الخارجية النمســاوي ألكسندر شالينبري فقد 
أكد أن املحادثات متر بفرتة حرجة، وأن هناك حاجة لتعبئة 

كل الجهود الدبلوماسية.
من جهتهــا، قالت صحيفة »وول ســرتيت جورنال«« 
(Wall street journal( إن مباحثات فيينا بشــأن االتفاق 
النووي مع إيران، بدأت يف الرتكيز عىل التفاصيل، بدال من 

.» العموميات التي نوقشت األسبوع املا
ونقلــت الصحيفة عن دبلوماســيني غربيني قولهم إن 

طهــران تتخذ موقفا أكرث مرونة عىل ما يبدو.
وأشــارت إىل أن مســؤولني إيرانيني وغربيني أكدوا أن 
املحادثات ستســتمر ليوم آخر عــىل األقل. كا ميكن أن 
تســتمر خالل األســبوع املقبل، إذا سارت األمور عىل ما 

يرام.
وقال مســؤول أمرييك رفيع إن واشنطن مستعدة لرفع 
العقوبات وفقا ملا ســاه »قراءة عادلة« لالتفاق النووي، 
مؤكــدا أنه إذا كان لدى إيران نية للوصول إىل هذه النقطة 
والتمتع بفوائــد االتفاق النووي، فيمكن لإلدارة األمريكية 

أن تحقق ذلك، عىل حد تعبريه.
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