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ــات كـــورونـــا  ــ ــابـ ــ ـ ــات و ــ ــي ــ وف
ــداً  ــ ــدي نـــخـــفـــاضـــاً جــ ــل  ــّجـ ــسـ تـ

أعلنــت وزارة الصحة العاّمة يف تقريرها اليومي حول 
مستجدات فريوس كورونا أمس اإلثنني عن »تسجيل 995 
إصابــة جديدة بكورونا ) 985 محلية و10 وافدة( ليصبح 

.«511 العدد اإلجاميل لإلصابات 98
ولفتت الوزارة يف تقريرها، إىل تسجيل »4 حالة وفاة 

.« جديدة، وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 959

ــد ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ فـــــــــــــي الـ
االوراســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة
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)التتمة ص12( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص8(  )التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ابراهيم نارصالدين 

استخدم »التيار الوطني الحر« »وتيار املستقبل« انصارهام يف 
»لعبة« »الشارع« مجددا، ولكن املشهد بدا هذه املرة اكرث خطورة 
بعدما جرى حشــد املؤيدين وراء دعــم قضاة متخاصمني يف 
الشكل عىل قواعد تطبيق القوانني او مخالفتها، ويف املضمون 
ميثلون »الوجه القبيح« لالنقسام السيايس الخبيث الذي ساهم 
يف تخريب الجسم القضايئ. هذه املواجهة عىل »ابواب« قرص 
العدل حيث يتم البحث عن تســوية تحفظ ما تبقى من »وجه 
القضــاء«، أرخت »بظالل« قامتة عــىل البلد املنهار، واضافت 
»ملهاة« جديدة تستخف بـ »عقل« الشعب اللبناين الذي يعرف 
بغالبيتــه ان ما يحصــل ليس معركة حول االصالح او نزاع بني 
فريقني حول دولة القانون، فهام كانا رشيكا تسوية مسؤولة 
عن »الخراب« وخالفهام اليوم بعد انفضاض الرشاكة لن ينتهي 
»بغالب او مغلوب«، فالجميع سيكون محكوما بتسوية داخلية 
سيجري فرضها عاجال او آجال من الخارج، وما يجري يف فيينا 
عىل »طريق« العــودة اىل االتفاق النووي االيراين، وما حصل 
يف بغداد من محادثات ايرانية - ســعودية، برغبة من الرياض 
التي تحاول اســرضاء االدارة االمريكية الجديدة، ســيكون له 
االنعكاسات املبارشة عىل الساحة اللبنانية يف االيام واالسابيع 
املقبلة، ســلبا او ايجابا، وعندها سيسمع اللبنانيون الكثري من 

»االكاذيب« لتربير التسوية الجديدة، اذا ما حصلت؟

{ ماذا يحصل يف املنطقة؟ {
اذا هــذا التوتــر الداخيل يتزامن مع حــراك اقليمي ودويل 

»ســاخن« دبلوماســيا وأمنيا، عىل اكرث من خط، لكن تبقى 
ء ما  محــوره ايران، ووفقا الوســاط دبلوماســية  مثة 
تحرك يف املنطقة وعىل نحو متســارع ستتكشف االوراق قبل 
االنتخابات الرئاســية االيرانية يف حزيران املقبل، ولن يكون 
لبنان بعيدا عن تداعياتها االيجابية او الســلبية. وما هو ثابت 
حتــى االن ان »امليــاه الراكدة« بني طهــران والرياض تحركت 
والسباب ترتبط باملأزق الســعودي يف اليمن، وكذلك العالقة 
املتوترة مع واشنطن، وكام تحاول بعض القوى السياسية يف 
لبنان تقديم »اوراق اعتامدها« لالدراة االمريكية الجديدة، مثة 
رغبة لدى القيادة الســعودية بتحسني العالقة مع الرئيس جو 
بايدن آملة يف استعادة »الحظوة« السابقة من »بوابة« تسهيل 
رغبته بانهاء الحــرب العبثية يف اليمن، ومواكبة عودته اىل 
االتفاق النووي االيراين بفتح »قنوات اتصال« مع طهران، وهذا 
االمر اذا نجح ســيعيد كل امللفات اىل »الطاولة« ويف مقدمتها 
امللفني الســوري واللبناين. وهذا ما يجعل من االسابيع القليلة 
املقبلة مهمة للغاية ملا قد تحمله من مفاجآت غري محســومة 
النتائج بعد، لكنها ســتعطي مؤرشات حاسمة حيال ما ينتظر 
الســاحة اللبنانية التي قد تتحول اىل »صندوقة بريد« لتبادل 
»رســائل« »النوايا الحسنة«، اذا ما تقدمت املحادثات االيرانية 
- الســعودية كام هو مخطط لها، ومل تتدخل عوامل خارجية 
اهمها العامل االرسائييل الذي يشعر االن انه تم التخيل عنه من 
قبل الحلفاء يف واشــنطن والحلفاء الجدد يف املنطقة العربية 

ويعمل الجميع للحوار مع طهران بعيدا عن مصالحه.

جــــــراء  ــون عـــلـــى  ــمـ ــمـ ــصـ : مـ ــا ــ ــبـ ــ عـ
موعدها فــي  الفلسطينية  االنــتــخــابــات 

الفلســطيني  الرئيس  أكد 
أمــس  عبــاس  محمــود 
عــىل  التصميــم  اإلثنــني 
الترشيعية  إجراء االنتخابات 
والرئاســية يف موعدهــا، 
»يف كل األماكن الفلسطينية 
التي تجري فيها عادة، وهي 
والقدس  الغربيــة،  الضفة 

املحتلة، وقطاع غزة«.
وخــالل اجتــامع له مع 
اللجنــة التنفيذيــة ملنظمة 
التحرير الفلســطينية أشار 
عباس إىل أنــه »منذ إصدار 
إجــراء  بشــأن  املراســيم 
االنتخابات يف 22 أيار املقبل، 
واملوقف هو ذاته بالنســبة 
موعدهــا«،  يف  إلجرائهــا 
مشــدداً عىل أن »ال تغيري وال 

تبديل يف هذه القضية«.
الفلسطيني  الرئيس  وكان 

كشــف دبلومايس رويس أمــس االثنني عن تقدم كبري يف 
املباحثات بشأن النووي اإليراين، قائال إن موسكو وواشنطن 

أجرتا مشاورات بشأن العقوبات عىل طهران.
وقال ســفري روســيا لدى األمم املتحدة يف فيينا ميخائيل 
أوليانــوف إن املباحثات الجارية الهادفــة إىل إحياء االتفاق 
بشــأن امللف النووي اإليراين دخلت »مرحلة الصياغة« لن 

مشرك محتمل.
وكتب عىل توير »بعد أســبوعني من النقاشات بشأن إعادة 
العمل بخطة العمل الشاملة املشركة )االسم الرسمي لالتفاق 
النــووي(، ميكننا أن نلحظ برضا أن املفاوضات دخلت مرحلة 

الصياغة«.
وأضــاف »الحلول العملية ال تزال بعيــدة، لكننا انتقلنا من 
الكلامت العامة إىل االتفاق عىل خطوات محددة نحو الهدف« 
املتمثل يف عودة طهران وواشنطن لاللتزام باالتفاق املوقع بني 

إيران والقوى الدولية عام 2015.
وكان الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب انسحب أحاديا 

أعلنت وزارة الخارجيــة اإليرانية أن طهران رحّبت بالحوار 
مع الســعودية دوماً، وترى بأن ذلك يصب يف مصلحة شعبي 

البلدين والسالم واالستقرار االقليمي.
وأكــدت الخارجية اإليرانية أن من ينرش أخباراً حول وجود 

حوار إيراين سعودي له تاريخ طويل يف نرش الشائعات.
ويف الرد عىل ســؤال حول الحديث عــن محادثات إيرانية 
ســعودية قال املتحدث باسم الخارجية ســعيد خطيب زادة 
يف مؤمتره الصحايف االســبوعي امس اإلثنني عرب »الفيديو 
كونفرانس« »إننا ال نبدي الراي حول تقارير إعالمية متناقضة«.
واألحد، علّقــت مصادر إيرانية عــىل ما ورد يف  صحيفة 
»فاينانشــال تاميز« الربيطانية، وقالت إن »أي محادثات بني 

مسؤولني سياسيني إيرانيني وسعوديني مل تتم«.
وكانت الصحيفة الربيطانية قالت »إن مسؤولني سعوديني 
وإيرانيني رفيعي املستوى أجروا محادثات مبارشة، يف محاولة 

اليمنيــة بصنعاء إن  الدفاع  قالــت وزارة 
قوات الجيش واللجان تستكمل السيطرة عىل 
سلســلة جبال البلق القبيل املطلة عىل ســد 
مأرب من الناحية الشــاملية واملرشفة عىل 
منطقة الطلّعة الحمراء من الناحية الجنوبية 

يف مديرية رصواح غرب مأرب.
ولفتــت الــوزارة إىل أن الجيــش واللجان 
ســيطروا عىل منطقة ُحمة الحجييل ونقلوا 
املعركــة إىل التومة العليا والتومة الســفىل 
الواقعتــني عىل بعد 5 كيلومــرات من مقر 

قيادة املنطقة العسكرية الثالثة التابعة لقوات 
هــادي والواقعة يف نطــاق األحياء الغربية 

ملدينة مأرب.
ووفــق بيان الــوزارة فإن قــوات الجيش 
واللجان الشــعبية تتجه نحو تطويق مدينة 
الغريب  املدخلني  مأرب االســراتيجية مــن 
والجنــويب متهيداً لدخول املدينة، مضبفًة أن 

طهـــــــــــران: نرحـــــــــــب دائمـــــــــــاً 
بالحـــــــــــوار مـــــــــــع الريـــــــــــا

»الــــــــــدفــــــــــاع الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة«: مـــــــأر 
التحرير  لـــى  أقـــر  ــ  ــات ب االســتــراتــيــجــيــة  يسمح لجميع سكان الواليات املتحدة اعتبارا 

من أمس االثنني بتلقي اللقاح املضاد لفريوس 
كورونــا بعد أن تلقى اللقــاح أكرث من نصف 
البالغني يف البالد، يف وقت تستعد دول عدة يف 
أوروبا لتخفيف القيود الصحية، فيام قفز عدد 
اإلصابات اليومية بـ«كوفيد-19« يف الهند إىل 
رقم قيايس مع انهيار النظام الصحي بالبالد.

وتتواصــل حملــة التطعيــم يف الواليات 
املتحــدة برسعة كبرية رغم تعليق اســتخدام 
  Johnson( »لقاح »جونسون آند جونسون
(  الثالثاء املايض إثر اكتشــاف    
حاالت لنســاء أص بجلطات دموية خطرية، 

إحداهن توفيت.
50 من األمريكيني الذين  ومتكــن حوايل 4
تتجــاوز أعامرهم الـ18 عاما من تلقي جرعة 
2 تلقوا  واحــدة من لقاح عىل األقــل، و5
الجرعتــني، خصوصا الكبار يف الســن الذين 
تتجاوز أعامرهــم الـ5 عاما، وفق ما أعلنت 
األحــد الوكالة الفدراليــة للصحة العامة يف 

البالد.
ويف املجمــل، أعطيت جرعــة واحدة عىل 
، وتعتزم  1 مليون شخ 1 األقل ألكرث من 2

ــن  ــط ــن ــة... واش ــ ــا ــ ــي ــصــ ــ ـــلـــ مـــرحـــلـــة ال مـــبـــاحـــثـــات الــــنــــووي و
ــران ــ ي ــن  ــع الــعــقــوبــات عـ ــ ــول رف ــ ــاورات ح ــ ــش ــ ومــوســكــو تــجــريــان م

ــا تــفــتــ الــتــلــقــيــ  ــركـ ــيـ »كــــــورونــــــا«: أمـ
لــلــجــمــيــع وأوروبـــــــــــا تـــخـــفـــف الـــقـــيـــود

الــعــمــل  فـــي  ــرا  ــ ــخ ــ االن أوان  ن  «
» ر املناخي لصال النا وكوكب ا
بقلم أنطونيو غوترييش
 األمني العام لألمم املتحدة

تشكل هذه السنة محطة فارقة بالنسبة للبرشية، وقد 
آن األوان التخاذ إجراءات مناخية جريئة.

فاألسس العلمية ثابتة ال ميكن دحضها وتحظى باتفاق 
عاملــي: إذا أردنا منع تحــول أزمة املناخ إىل كارثة دامئة، 
 1 يجــب علينا الحد من االحرار العاملي بحيث ال يتجاوز 5

درجة مئوية.
وليك نحقق ذلك، يجب علينا الوصول بصايف انبعاثات 
غازات الدفيئة إىل مستوى الصفر بحلول منتصف القرن. 
وهذا التزام قطعته البلدان التي تشكل نحو ثلثي االقتصاد 
العاملــي. وهو أمر مشــجع، ولكننا بحاجــة عاجلة إىل 
انضــامم كل بلد ومدينة ومؤسســة تجارية ومالية إىل 
هذا التحالف، والتزام الجميع بوضع خطط عملية لالنتقال 

بصايف االنبعاثات إىل مستوى الصفر.
ولعــل األمر األكــرث إلحاحاً يف هذا الصــدد هو قيام

ــر  ــيـ ــي الـــشـــيـــعـــي وتـ ــائـ ــنـ ــثـ ــع الـ ــ ــرف ــ هــــل ي
ــار الـــتـــألـــيـــف؟ ــ ــسـ ــ ــ لـــتـــفـــعـــيـــل مـ ــ ــل ــ ــدخ ــ ت

محمد بلوط    ص 

ــد ســيــاســي  ــشــه ــام م ــ ــ ــربـــي أم ــغـ ــاع الـ ــقـ ــبـ الـ
ــي ــ ــرزلـ ــ ــفـ ــ ــد مـــــــن »حــــــيــــــاكــــــة« الـ ــ ــ ــدي ــ ــ ج

خالد عرار    ص 2

ــا«  ــ ــري ــ ــري ــ ـــن االقـــــــــوى »ح ــي ــيـ ــاضـ ــقـ بـــيـــن الـ
؟  بتسوية  »الــتــشــويــق«  نــهــايــة  عـــونـــيـــا«...  و

جويل بو يونس    ص 2

الكالم الذي قاله رئيــس لجنة املال واملوازنة بعد 

اجتــامع اللجنة أمس عن انه ســريفع تقريراً عن 

»الكابيتال كونرول« هذا االســبوع ليتحّمل الربملان 

مسؤولية باقراره، هو عمل جّيد، النه اذا تّم اقراره يف 

املجلس النيايب ستكتشف كل األموال وكل الرساميل 

التي تّم تهريبها.

عىل طريق الديار

»الديار«

2000 L.L.  2000 ل.ل.
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الثلثاء 20 نيسان 2021

اذا تفاهم السعوديون وااليرانيون
نبيه الربجي

الواليات  تريــد  مثلام 
النظر  اعــادة  املتحــدة 
حيــال  بسياســاتها 
األوســط  الرشق  بلدان 
ارسائيــل(،  )باســتثناء 
أال يفــرض بهذه البلدان 
بسياساتها  النظر  اعادة 
املتحدة،  الواليــات  حيال 
عشــية تحوالت ال بد أن 
تكون بنيوية يف خارطة 

القوى، كام يف خارطة األســواق، ناهيك عن خارطة 
الرصاعات،عىل امتداد الكرة األرضية ؟

األمريكيــون قالــوا ذلك. كبــار الساســة، وكبار 
الواحد،  وقد  القطب  الباحثني. نظام  الجرناالت، وكبار 
االتحاد  الرئيس جورج بوش األب غــداة تفكك  أطلقه 
أثبت الجــدواه، بل وأثبــت الواقعيته.  الســوفيايت، 
الجميع. مثة  أمام  بات مرشعــاً  التكنولوجي  التفاعل 
أمرباطوريــات أخرى باتــت وراء البــاب. هكذا قال 
زبغنيو بريجنسيك منذ نحو عقدين.  الكوكب ال ميكن 

أن يبقى يدور عىل قرن ثور.
لن نكــون طوباويــني اىل حد الرهــان عىل قيام 
منظومة اقليميــة يف املدى القريب.  هذا يحتاج،  يف 
ظل الهلهلة االســراتيجية الراهنــة،  اىل القفز فوق 
التضاريس التاريخيــة وااليديولوجية، اىل التضاريس 
القبليــة والتضاريس األمرباطوريــة التي ظهرت يف 

األخرية.  العقود 
العثامنية،  بالرنجســية  اردوغان،  حتى رجب طيب 
يبدو كام لو أنه يحاول تبديل جلد الثعبان. ها هو يضع 
جانباً النيوانكشــارية )االخوان املســلمون(، ولطاملا 
اســتخدمها كعربة بأحصنة كثرية، ويكاد يعرف بأنه 
أقام طواحني  الهواء،  بعدمــا  كان يحارب طواحــني 
الدم عىل األرض الســورية، وراح يوزع تلك الحثاالت 
اآلتية مــن ثقافة الكهوف، ومــن ثقافة األقبية، يف 
ليبيا واذربيجان، وكاد يبعث بهــا اىل لبنان لو اكتمل 
ســيناريو الفوىض الذي قطع عليه الطريق يف الوقت 

املناسب. 
الرئيس الريك عاد يغازل الرياض، ويبعث باشارات 
اىل القاهرة بأنه غسل يديه من ارث حسن البنا، وسيد 
قطب.  االرث الذي حاول توظيفه يف خدمة مرشوعه 
ثكناتنا،  أطلق قصيدته »مســاجدنا  أن  منذ  الشخيص 

املصلون جنودنا«.  مآذننا حرابنا،  قبابنا خوذاتنا 
القصيــدة التي شــقت أمامه الطريق اىل رئاســة 
بلدية اســطنبول،  وكان يسعى لتكون املدينة عاصمة 
القوقاز، واىل  أقــى  التــي متتد اىل  األمرباطورية 
أقى البلقان، وصوالً اىل الشــامل األفريقي،  عىل أن 

يتشارك مع بني ارسائيل يف ادارة املرشق العريب. 
نحاول أن نلقي نظرة عىل االســتثامرات األمريكية، 
منذ منتصف القرن الفائــت، يف املنطقة العربية. كل 
االســتثامرات كانت يف صناعة الدم.  وال دوالر واحد 

من أجل االمناء االقتصادي،  والسوسيولوجي.
أكرث من معهد دويل وضع لوائح بصفقات االسلحة 
العربية. أرقام  الدول  التي عقدتها الواليات املتحدة مع 
أكرث مــن أن تكون خيالية. لو تــم توظيف نصف تلك 
املبالــغ لبناء دول،  ولبناء مجتمعــات، حديثة، لكانت 
مؤسساتنا توازي، عىل األقل، مؤسسات منور آسيا...

األمريكيون اســتثمروا صناعياً يف كوريا الجنوبية، 
ويف اليابان التي دمرت أســطولهم يف بريل هاربور، 
ليتعاملوا معنا عىل  الصني،  اســتثمروا يف  أنهم  حتى 
أننــا كائنات ما قبــل الزمن.  ولقد أثبتنــا، دامئاً، أننا 

كائنات ما قبل الزمًن !
أن  وينبغي  تاميــز«،  »الفايننشــال  كالم  صدق  اذا 
الرياض  بــني  الرسية  املحادثــات  وأفضــت  يصدق، 
وطهــران، اىل تفاهم ما، أو اىل اتفاق مــا.  علينا أن 
نتصور مدى انعكاس ذلك عىل اليمن،  وعىل ســوريا،  

لبنان.  الحال عىل  العراق، وبطبيعة  وعىل 
مهام بلغــت التعبئة السياســية، والتعبئة املذهبية 
املقارنة بني  الغرائزيــة(، ال متكــن  التعبئة  )وهــي 
»الخطر االيــراين« والخطر االرسائييل، اذا ما تجاوزنا 
بعض األصــــوات االيرانية التي ال بــد أن تثري القلق،  
وحتــى الهلع، عىل الضــــفة األخرى مــن الخليج، 
ودون أن تكون القــــيادة الســــياسية وراء تلــك 
األصــــوات. وهذا ما تناهى الينا من جهات مسؤولة 

يف طهران. 
مثــة كالم آخر، ولهجــة أخرى يف ايــران، تقابل 
العشــوايئ  االيقاع  للحد من  ذلك محــاوالت خليجية 
للرصاعــات، وقد بات جلياً دور املؤسســة األمريكية، 
اليهودية، يف تصنيعها،  ويف تسويقها،  واملؤسســة 

ويف ادارتها.
العــامل عىل أبــواب تحوالت كربى.  ملــاذا ال تكون 

منطقتنا عىل أبواب تحوالت كربى ؟

ــل ــب ــق ــت رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة اس
ــو نــجــم ــ ــ ــان والـــصـــيـــاح واب ــ ــي ــ ــان اوهــ

إســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون قبل ظهر 
امس يف قرص بعبدا، وزيرة الشــباب والرياضة يف حكومة 
ترصيــف االعامل فارتينيــه اوهانيان، وعــرض معها عمل 

الوزارة، خصوصا يف الظروف الراهنة التي متر بها البالد.
وتطــرق البحث اىل العالقات بني لبنان وارمينيا ملناســبة 
متثيل الوزيرة اوهانيان لرئيــس الجمهورية يف االحتفالية 
التي تقيمها الدولة االرمنية يف يريفان ملناسبة ذكرى االبادة 

االرمنية.
وحمل الرئيس عــون اوهانيان تحياته اىل نظريه االرميني 

آرمني رسكيسيان ورئيس الوزراء نيكول باشينيان.
واســتقبل الرئيس عون، الراعي الجديد ألبرشية انطلياس 
املارونية املطران انطوان ابو نجــم واملطران بولس الصياح، 
اللذين شكرا رئيس الجمهورية عىل »ايفاده املدير العام لرئاسة 
الجمهورية الدكتور انطوان شقري لتمثيله يف االحتفال الذي 

اقيم ملناسبة سيامة املطران ابو نجم راعيا عىل االبرشية.

عون مجتمعاً مع ابو نجم والصياح         )دااليت ونهرا(

ــى ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــــــحـــــــــريـــــــــري الـ
ــنــمــســا ــا وال ــي ــان ــط ــري ســفــيــري ب

استقبل الرئيس املكلف ســعد الحريري يف الرابعة من بعد 
ظهر امس يف »بيت الوسط« السفري الربيطاين مارتن لنغدن، 
يف حضور مستشاره للشــؤون الديبلوماسية الدكتور باسم 
الشــاب، وعرض معه آخر املستجدات والعالقات الثنائية بني 

البلدين.
 وكان الحريري قد استقبل سفري النمسا رينيه - بول آمري 

وبحث معه التطورات.
الحريري مجتمعاً مع لنغدن

خالد عرار

يف الوقــت الذي يلــوذ الناس يف يفء الفقــر واإلختناق 
اإلقتصادي واإلعتالل املايل وســقوط أعمــدة هيكل الدولة 

واحًدا تلو اآلخر كنذيٍر لإلنهيار الكبري.
املغلقة تحييكات وتكتيكات سياســية  الغــرف  تدور يف 
أغوارها  املتابعني واملراقبني يف محاولة لســرب  اســتوقفت 
والكشف عن مراميها ســيام أنها تأيت يف ظرف دقيق يتسم 
باإلنســداد الســيايس والتعقيد الحكومي ومالمح متغريات 
عميقة قد تصيب الكيان بوحدته مع ســقوط مرتكزاته التي 
وصفها طبيب والدة الدســتور ميشال شــيحا بانها تخترص 
باملرفأ واملصارف وكالهام صار غبــاًرا األول بانفجار ملتبس 
والثاين بأكرب عملية لصوصية شــهدها تاريخ لبنان الحديث 
حيث تبخــرت الودائع وطار جنى عمــر املودعني وبتنا عىل 

طريق اإلفالس وبيع الذهب تغطية ملا ذوى وذهب. 
وسط هذا الغامم السيايس وقتامة املشهد االقتصادي كان 
الفًتا إدارة محــرك اإلنتخابات النيابية مبفتاح )فرزيل ( حيث 
تحدثت أوساط مطلعة عن اجتامع بني النائب عبد الرحيم مراد 
والرئيس املكلف سعد الحريري مبسعى من دولة الرئيس اييل 
الفرزيل ومباركة الرئيس نبيه بري وقد أسس اللقاء املصالحة 
بني مراد والحريــري إىل صفر معركــة انتخابية يف البقاع 
الغريب وراشيا وتسوية سياسية سيكون من نتائجها العملية 
إحراج التيار الوطني الحر  وإخراجه  من دائرة التأثري العمالين 
وصياغة التحالفات جراء إقفال الئحة السلطة والحؤول دون 

إمكانية أي طرف آخر تشكيل الئحة منافسة.

وبهذه الركيبة يسمي الرئيس نبيه بري الحاج قبالن قبالن 
للمقعد الشيعي ويسمي الرئيس ســعد الحريري سنيا واحدا 
يرجح أنه رجل األعامل محمد العرة ويرشح الوزير مراد عن 
املقعد السني الثاين وتنعدم فرص أي سني باالخراق سيام أن 
الساحة السنية باتت بني فيك كامشة سعد الحريري وحسن 
مراد كقوتني أساســيتني يصعب اخراق تآلفهام املســتجد، 
أمــا  املقعد الدرزي الذي يشــغله أبو فاعــور فيكون حكاًم 
محصًنا عىل تقاطع العالقة بــني الرئيس نبيه بري والرئيس 
ســعد الحريري أيًّا يكن املرشــح الجنبالطي عن هذه الدائرة. 
وينطبق األمر نفسه عىل املرشح االورثوذكيس إييل الفرزيل 
أيًضا الذي يتموضع عىل هذين التقاطعني خاصة بعد افراق 

الفرزيل  عن التيار الوطني الحر .
أما التيار الوطني الحر فإنه يعمل عىل انتزاع املقعد املاروين 
من حضن املســتقبل مرتكزًا عىل قاعدة مسيحية وازنة لدى 
املســيحيني ويتحرك بهذا االتجاه الناشــط يف التيار رشبل 
مارون لتحشيد الصوت املسيحي وتأدية دور مقرر يف النتائج 
مســتفيًدا  من تحالف هذه القوى الستنفار الشارع املسيحي 
والذهاب إىل  تأطري الئحة تؤمن الحاصل وبالتايل تحدث فرًقا 
وخرًقا فيكون التيار الوطني الحر مرشحا وليس فقط مقرًعا 

ال شك أنه يحدد بوصلة الفوز ألي طرف من األطراف.
هذا املناخ يطرح الســؤال حول مآالت األمور يف البلد ويدلل 
عىل أن اإلنتخابات النيابية واقعة كاســتحقاق دستوري يف 
موعدها تحت وطأة الشــارع الراغــب بالتغيري أوال والضغط 
الــدويل ثانًيا و أن النفس التصالحي بــني آل مراد والحريرية 
السياسية يوحي بأن لوحة سياسية مختلفة ترسم للمجلس 

النيــايب القــادم ال تجــايف الواقع الذي تتحسســه القوى 
السياســية بدفع من املزاج الشــعبي املحتقن والناقم كون 
اإلخراق لقوى التغيري حتميا إمنا تســعى القوى األساسية 
يف السلطة لتجميع اوراقها والتخفيف من حجم األعطاب يف 

جسمها املرهل.
باختصار الحركة الفرزلية تأذن يف انطالق طلقة الســباق 
اإلنتخايب والعداؤون بــدأوا بحركات التليني لتقوية العضالت 
يف معركة تحتاج اىل الكثــري من الصالبة للصمود يف وجه 

ضغط الشارع وقواه ومزاجه املتحول والساخط.

البقاع الغربي أمام مشهد سياسي جديد من »حياكة« الفرزلي
الحريري ومراد معاً... و»الوطني الحر« خارج اللعبة االنتخابية ؟

طلب النائب العــام لدى محكمة التمييز القايض غســان عويدات، من 
النائب العام املايل عيل إبراهيم، إجراء التعقبات بشــأن وجود شبهة حول 
مخالفة رشكة »مكتف« لشــحن األموال، لألحكام التي ترعى عمل رشكات 
شحن األموال، وال سيام القرار الوسيط الرقم 10726 املتعلّق بتعديل القرار 

األسايس الرقم 8024، تاريخ 11 كانون الثاين 2020.

{ القضاء االعىل {
عذا وعقد مجلس القضاء األعىل إجتامعا إستثنائيا برئاسة القايض سهيل 
عبود ويف حضور أعضائه الثامنية للبحث يف مسألة رفض القاضية عون 
االلتزام بقرار النائب العام التمييــزي.  واصدر بيانا جاء فيه: عقد مجلس 
القضاء األعىل اجتامعاً استثنائياً تباحث خالله يف الوضع القضايئ، وأكد 
عىل قرار دعوة النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان القايض السّيدة غادة 
عون لالســتامع إليها، يوم الثالثاء الواقع فيه 2021/4/20، عند الساعة 

العارشة صباحاً، وأبقى املجلس جلساته مفتوحة.

{ تظاهرتان {
وتزامن إجتامع »القضاء اإلعــىل« مع  تظاهرتني مضادينت امام قرص 
العــدل األوىل ضمت عددا من منــارصي »التيار الوطنــي الحر«  مؤيدة 
للقاضية عون والثانية ضّمت منارصي من تيار املســتقبل دعامً للقايض 

عويدات.
وخالل التظاهرة ســادت حالة من الهرج واملرج، امام قرص العدل جراء 
إشــكال وقع بني منارصين للقــايض عويدات ومتظاهريــن قدموا من 
الطريق الجديدة، بحســب املعلومات تطور اىل تضارب ما أدى اىل سقوط 
جريح  وتدخلــت عنارص من الجيش وعملت عىل فض االشــكال، وإبعاد 

الفريقني عن بعضهام ليسود الهدوء بعد ذلك.

ــهــة حــــول شـــركـــة مكتف ــات بـــشـــأن وجـــــود شــب ــب ــق ــع ــت ــب اجــــــراء ال ــل ــدات ط ــ ــوي ــ ع
ــع الــــــــــى الـــــقـــــاضـــــيـــــة عــــــــــون الـــــيـــــوم ــ ــم ــ ــت ــ ــس ــ الــــــقــــــضــــــاء االعــــــــلــــــــى ي

جويل بو يونس

بني غسان عوديات وغادة عون اكرث من خالف قضايئ بني 
نائب عام متييزي ومدعي عام جبل لبنان، انه خالف ســيايس 
طائفي بامتيــاز فها هو القايض االقــوى »حريريا« يكف يد 
القاضية االقوى »عونيا« بظاهر خالف قانوين وباطن »نكايات 
سياســية« بني التيار االزرق والتيار الوطني الحر بظل اشتباك 
ســيايس محتدم بلغ ذروته حكوميا بظل رئيس مكلف ال هو 

يريد  العهد وال العهد يريده.
ال نقول ما تقدم اعاله ملجــرد الكالم امنا لرشح واقع الحال 
الذي بلغه امللف الخــاليف بني القاضية غادة عون التي تجرأت 
عىل فتح ملفات مل يسبقها عليها احد ، ملفات اثارت ريبة كرث، 
لدرجة ان اخصام عون مل يروا فيها اال ملفات استنسابية تفتح 
غــّب الطلب، فام كان من مدعي عام التمييز القايض غســان 
عويدات اال اصدار القرار بســحب ملفات الجرائم املالية الهامة 
من يد عون واحالتها اىل القايض سامر ليشع فكان ما كان من 
»ثورة« قادتها عون ومعهــا انصارها عىل قرار يعتربه البعض 
غري قانوين وكيدي ســيايس ال قضايئ مقابــل تأكيد انصار 

القايض عويدات ان له الحق قانونيا باصدار هكذا قرار.
متردت القاضيــة القوية عونيا فخالفت القــرار وتحّدت، 
فداهمت عىل مدى يومني مــن صدور القرار مكتب مكّتف يف 
عوكر وبالقوة فام كان من وزيــرة العدل اال االنتفاضة بوجه 
»البهدلة التــي تحصل« رافضة بعد اجتامع اســتثنايئ دعت 
له املعنيني القضائيني الســبت، ان تكون شاهدة زور ومحيلة 

القضية برمتها اىل التفتيش القضايئ.
مواقف نجم مل ترق بحسب معلومات »الديار« لكل من رئيس 
مجلس القضاء االعىل سهيل عبود ومدعي عام التمييز غسان 
عويدات، اذ اعتربت مصادر مطلعة عىل جوهام ان وزيرة العدل 
خالفــت ما كان اتفق عليه خالل االجتامع الذي عقد الســبت 
باحالة القاضية عون اىل التفتيش القضايئ ال امللف باكمله ما 
استدعى اجتامعا اســتثنائيا ملجلس القضاء االعىل امس للبت 

مبلف القاضية عون.

لكن، وخالفا لكل االجواء التصعيدية التي ســبقت االجتامع 
وتحدثت عن قرارات حاســمة قيل انها ستتخذ بحق عون منها 
اشهار »سيف العزل« بوجهها وعىل وقع تظاهرتني اوىل مؤيدة 

لعون وثانية لعويدات، ارتأى املجلس الريث.
وعىل عكس كل ما نرش سابقا، مل يخرج عن املجلس اي قرار 
او حتى اي بيان امنا خالصة بسيطة مفادها التايل: »املجلس 
ابقى اجتامعاته مفتوحة وقرر دعوة القاضية عون لالستامع 
اليها يف جلسة تعقد اليوم يف العارشة صباحا. فعالم سيكون 
عليه مشــهد اليوم؟ تعليقا عىل ما حصــل اوضحت مصادر 
قضائية للديار بان املجلس ســيطلب اليوم من القاضية عون 
االمتثال لقــرار عويدات وبالتايل القبول بتســليم امللف املايل 
للقايض سامر ليشع فاذا فعلت وامتثلت سّويت القضية واذا مل 

تفعل فعندئذ يتخذ القرار املناسب.
اال ان مصــادر مقربة من القاضية عــون اكدت للديار بان 
عون ستحرض جلســة مجلس القضاء االعىل اليوم ، انطالقا 
من احرامها للقضاء، لكنها يف املقابل لن تســلم امللف املايل 
للقايض ليشع باعتبار ان قرار القايض عويدات يف هذا الشأن 

غري قانوين.
اكرث من ذلك، تكشف معلومات خاصة بالديار بأن القاضية 
عون ســتتقدم بثالث دعاوى ضد عويدات امام كل من مجلس 

القضاء ووزيرة العدل وهيئة التفتيش.
وعليه يرشح مصدر قضايئ مطلع ان هناك ســيناريوهات 
قضائية عدة امام هذا امللــف ولو انه يرجح ان تتم احالة غادة 
عون اىل التفتيش القضايئ مع امكان اتخاذ قرار يقيض بكف 

يدها عن امللف حتى انتهاء التحقيق معها.
السيناريو الثاين املمكن بحســب املصدر هو اللجوء للامدة 
95 من القانون العــديل وبالتايل فصل غادة عون نهائيا اال ان 
هذا السيناريو مستبعد بحسب املصدر، باعتبار ان قرار الفصل 
يأيت بناء لتوصية مــن التفتيش القضايئ اال ان هذه التوصية 
بحاجة الجــامع اعضاء هيئة التفتيش وهذا االمر غري متوفر، 
كذلك مجلس القضــاء االعىل بحاجة اىل اكرثية 8 اصوات من 
اصل 10 ليك يتبنى قرار الفصل، وهذا االمر ايضاً غري متوفر الن 

هناك عضوان من 10 احدهام تقاعد والثاين اطيح به، وبالتايل 
يصبح القرار ساعتئذ بحاجة الصوات االعضاء الثامنية كافة 
وهذا غري متوفر ايضا اذ ان هناك اقله 2 من االعضاء ضد هكذا 

قرار.
اما الســيناريو الثالث والذي هو الرائــج يف لبنان فيتمثل 
بتســوية ما عىل قاعــدة ال غالب وال مغلــوب، علام انه نقل 
بالســاعات املاضية عن القاضية غادة عــون انها ترفض ان 
يُحّدثها احد بتســوية سياســية وتقول: »ما بقبل اي حديث 
بتسوية سياسية انا ما عم بشتغل سياسة انا عم بشتغل قانون 
وعم بشتغل للشعب ومكفايي لالخر بهامللف لو شو ما كلفني«!

ويف هذا االطار تؤكد مصادر مطلعة عىل جو بعبدا للديار ردا 
عىل ســؤال عن مدى دعم العهد  ورئيس الجمهورية للقاضية 
عون بظل االتهامــات املوجهة له يف هذا االطــار، بان االمر 
مروك للقضاء مبلــف القاضية غادة عــون لتضيف:« بعبدا 
مبتعدة كليا عن املوضوع وترك االمور تأخذ مجراها بســلطة 

القضاء ونقطة عالسطر«.
وبناء عىل مــا تقدم يختم مرجع بــارز مطلع عىل جو ما 
يحصل بالقول: بالنهاية قد تنتهي »قصة التشــويق الحاصلة 
راهنا » بتســوية قضائية قضائية ال قضائية سياسية تحفظ 
هيبة القضاء ومضامــني امللف لتضيف: »فاذا  صدر قرار بكف 
يد عون فذلك سيكون بطريقة تحفظ هيبة القضاء ومضامني 

امللف«.
عىل أي حال وبانتظار نتائج اجتامع اليوم وأمام »املرسحية 
القامئة« خالصة واحدة ميكن الخروج بهــا وتدفعنا للقول: 
تصبحون عىل قضاء مستقل وهنيئا لكم بقضاء بات لقضاته 
ويف ســابقة تاريخية مل تحصل اال يف لبنان، منارصون : مع 
وضد، لتصح بامتياز املقولة التالية: نعم العدل اساس امللك لكن 

اساس امللك »السيايس«!

بين القاضيين االقوى »حريرياً« و»عونياً«... نهاية »التشويق« بتسوية  ؟ 
! مكفايي«  انــا  سياسية…  بتسوية  يحكيني  حــدا  »مــا   : عــون 
 فهل تحال للتفتيش القضائي.. فُتكّف يدها حتى انتهاء التحقيق ؟ 

ــضــي ــعــري ــري اســتــقــبــل ال ــ بـ
وبحثا في املستجدات السياسية

استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري بعد 
ظهر امس يف مقر الرئاسة الثانية يف عني 
التينة الوزير الســابق غازي العرييض حيث 
تم عرض األوضاع العامة وآخر املســتجدات 

السياسية.
وغــــادر العريضـــي مــن دون اإلدالء 

بترصيح .

االشكال امام قرص العدل بني مؤيدي القاضية عون ومؤيدي القايض عويدات



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الثلثاء 20  نيسان 2021

الــتــألــيــف؟ لتفعيل مــســار  تــدخــلــ  وتــيــر  الــشــيــعــي  الــثــنــائــي  ــع  ــرف ي هــل 
العقد لحل  الل  وح  بري  ملقترحات  واالحتكام  امللفات  وحر  التصعيد  وقف 

محمد بلوط

امللفات  حــرب  تعكــس 
القضائية املتصلة بالفضائح 
من  جانبا  والفســاد  املالية 
ما  التي  الحكوميــة  االزمة 
زالــت تســتعيص عىل كل 
املساعي والحلول. وما حصل 
اهتزاز   مــن  اليوم  ويحصل 
قضايئ حاد يؤكد ان الخالف 
الحكومة  تشــكيل  عــىل 
ال يقتــرص عــىل االرقــام 
بقدر  واالســامء  والحقائب 
ما هــو رصاع عىل طريقة 
الســابقة  املرحلة  تصفية 
املقبلة  املرحلة  ورسم معامل 
السياسية  واســتحقاقاتها 

واالقتصادية واملالية.
واذا كان الرئيــس عون عازم عىل اســتنهاض 
الجزء االخري من عهــده بخوض معركة مكافحة 
الفســاد والتدقيق الجنايئ وفــق روزنامته، فان 
الرئيس الحريري مصمم عــىل ان يكون له الدور 
االسايس يف قيادة الحكومة الجديدة املعول عليها 
يف تحقيــق االصالحات الكفيلــة بتامني الدعم 

الدويل للبنان .
وصار مؤكدا ان رئيــس الجمهورية، الذي اعلن 
مؤخرا خــوض معركة التدقيق للنهاية، عازم عىل 
املتاحة يف ســبيل نجاح  اســتخدام كل االوراق 
معركته التي يعتربها العنرص االسايس يف تحسني 
صورة عهده . كام ان رئيس الحكومة املكلف مصمم 
بدوره عىل عدم التهاون يف تاليف حكومة يكون 
فيها صاحب الكلمة القويــة عىل راس فريق من 
االختصاصيني غري الحزبيني محررة من التجاذبات 

التي كانت تشهدها الحكومات السابقة.
 ويف ظل هذا الرصاع الحاد واملتصاعد بني عون 
والحريري بــات من الصعب احداث خرق يف جدار 
االزمة الحكومية ما مل يحصل ضغط قوي وفاعل 
عــىل الطرفني من طرف ثالــث لفرملة رصاعهام 
وفرض امر واقع جديد يضع عملية تاليف الحكومة 

عىل السكة الصحيحة.
وبرأي مصدر ســيايس مطلــع ان هذا الدور ال 
ميكن ان يلعبه سوى الثنايئ الشيعي نظرا للعنارص 
واملقومات التي ميلكها الرئيــس بري وحزب الله 
يف التاثري عىل التوازنات التي تتحكم بالســاحة 

السياسية.
وقبــل ان يذهب الثنــايئ الشــيعي اىل خيار 
رفع مســتوى الضغوط عىل طريف الرصاع ال بد 
العنارص  االعتبار واالضــاءة عىل  االخذ بعني  من 
االساسية التي تحكم الرصاع بني عون والحريري.

ان عــون يف اعالنــه حرب  املصــدر  ويقول 
التدقيق الجنــايئ اراد التاكيد بانه لن يقبل تحويل 
مصري الحكومة اىل رهينة بيد الحريري املتمســك 
بالتكليف اىل النهاية، وانه قادر عىل الســري يف 
ملف محاربة الفســاد مبعزل عــن عملية تاليف 
الحكومة . فاذا كانت االصالحات باملعنى الشمويل 
مرتبطة بتشــكيل الحكومة الجديدة بعد فشــل 

حكومة دياب، فان التصدي مللفات مالية متعلقة 
بالفساد كالتدقيق الجنايئ وتهريب االموال ميكن 
الحكومة  فيها مبعزل عــن  والخوض  ســلوكها 
الجديدة خصوصا بعد قانون رفع الرسية املرصفية 
والتدقيق الشــامل الذي اقره مجلــس النواب من 

اشهر.
اما الرئيس الحريري فيعترب ان اثارة غبار معركة 
املالية بطريقة استنســابية هو  امللفــات  بعض 
محاولة مكشــوفة من العهد للهروب اىل االمام 
ولتغطيــة التعطيل الذي ميارســه يف موضوع 
الحكومــة . كام ان معالجــة امللفات االصالحية 
املاليــة مرتبطــة بتحقيق الخطــة االصالحية 
الشــاملة واملتكاملــة التي يفــرض ان تضعها 

وتنفذها الحكومة الجديدة.
 وتعتقد مصادر مقربــة من العهد ان الحريري 
وحلفاءه مصممون عــىل عرقلة التدقيق الجنايئ 
السباب ال تتصل باالزمة الحكومية بقدر ما تتصل 

بسياستهم تجاه هذا امللف الحساس والهام .
وترى انه ال توجد عوائق او اســباب ومربرات 
تحول دون البدء مبعالجة هذا امللف من اآلن ، وهذا 
ال يعني وقف عملية تاليــف الحكومة وتاخريها 
ال بــل ان الرئيس عــون عرب مرارا عــن انفتاحه 
واستعداده الدائم الســتئناف النقاش والبحث يف 
الوصــول اىل التشــكيلة الحكومية وفق االصول 
الدستورية والرشاكة بينه وبني الرئيس املكلف يف 

هذه العملية.
اما مصادر الحريري فرى ان العهد يســعى اىل 
سالحا  الســتخدامها  القضائية  امللفات  تسييس 
ضد اآلخرين ولفرض رشوطــه يف عملية تاليف 
الحكومة ، مشرية اىل ان هذه املحاوالت مكشوفة 

ومل تعد تنطيل عىل احد.
 وتضيف إن االولوية وفق اجامع داخيل وخارجي 
يجب ان تكون لتشكيل الحكومة خصوصا يف ظل 
الضغوط املتزايدة الناجمة عن االنهيار االقتصادي 
ء آخــر بطريقة  والنقــدي ، وان اثــارة اي 
استعراضية كام يحصل بالنسبة ملوضوع التدقيق 
وغريه يندرج يف اطــار محاوالت حرف النظر عن 
اولوية الحكومة والتامدي يف سياســة التعطيل 

التي ميارسها العهد لتحقيق رشوطه.

ويبــدو واضحــا ان هذا 
الــرصاع لن يــؤدي اال اىل 
ليس  االنهيــار  مــن  مزيد 
االقتصادي  املســتوى  عىل 
فحسب  واملايل  واالجتامعي 
بل ايضا عــىل صعيد الدولة 
بكل مقوماتها حيث تشــهد 
والفوىض  التفكك  من  مزيدا 
التــي اخذت تهــدد مؤخرا 
الذي يعول عليه يف  القضاء 

عملية االصالح الشامل.
 كيــف ميكــن للثنــايئ 
مسعاه  يزخم  ان  الشــيعي 
مــن  ويرفــع  الحكومــي 
عون  عىل  ضغوطــه  وترية 
املعلومــات  ؟  والحريــري 
الرئيس  بان  تفيــد  املتوافرة 
بري مستاء للغاية من درجة 
الوقت  لكنه يف  الحلول،  آفاق  التصعيد وانســداد 
نفســه مل يســلم باالمر الواقع املأزوم ومل يتخل 
عن مبادرته االخرية. ويرى يف الوقت نفسه ان ال 
ميكن تكرار املواقف واملراوحة وان الوضع يقيض 
بتحقيــق تطور ايجايب تجاه الجهــود التي بذلها 

ويبذلها بالتعاون مع حزب الله.
 وعكس هذا املوقف بيان املكتب السيايس لحركة 
امل امس وتاكيده » ان الوطن ما زال يعاين غياب 
االرادة الجدية لدى املسؤولني املبارشين عن تاليف 
الحكومة التي صار تشكيلها اكرث اهمية والحاحا 

.» من اي وقت م
اما حزب الله فهو ال يــزال يتكلم عن محاوالت 
تدوير الزوايــا ، مفضال االنرصاف اىل اجراء املزيد 
من االتصاالت واملساعي بعيدا عن اجواء التصعيد 
من اجل تذليل العقبات امام باقي العقد التي تحول 

دون تاليف الحكومة.
الثنايئ الشــيعي مل  ان  وتقول مصادر مطلعة 
يطرح تغيري قواعد املساعي لتاليف الحكومة ، لكن 
التطورات االخرية وارتفاع وترية التصعيد بني بعبدا 
وبيت الوسط يفرض ان يزيد من وترية تدخالته 

وضغوطه عىل الطرفني إلنتاج الحكومة.
وتضيف املصادر بان هذه التدخالت يفرض ان 

تاخذ بعني االعتبار ما ييل :
1- وقــف التصعيد بني بعبدا وبيت الوســط ، 
وابعاد حرب امللفــات القضائية عن عملية تاليف 

الحكومة.
2- استكامل البحث من النقطة التي انتهت اليها 
الجولة االخرية بالتســليم بحكومــة ال24 وزيرا 
واســتبعاد الثلث املعطل وفتح الباب امام االتفاق 
عىل تســويات ومخارج لحسم ومعالجة الخالف 
حول تسمية الوزيرين املسيحني ووزيري الداخلية 

والعدل.
- قبول عــون والحريري باالحتــكام للثنايئ 
الشيعي يف بلورة وحسم النقاط العالقة بعيدا عن 

الحسابات والرشوط املتبادلة.
4- استئناف الحوار املبارش بني عون والحريري 
الثنايئ  مــن  املطروحة  املقرحات  اســاس  عىل 

الشيعي.

ر ينت لــبــنــان   ... ــد  ســ ا و  ــون  عـ بــيــن  »االيـــجـــابـــي«  االتـــصـــال  بــعــد 
الحدود ترسيم  على  للتفاو  ــدعــو  وال موقف  حــول  الــســوري  الـــرّد 

دوليل بشعالين

ينتظر لبنان اســتئناف املفاوضات غري املبارشة لرســيم الحدود البحرية 
الجنوبية مع العدو اإلرسائييل التــي ُعلّقت يف 11 ترشين الثاين الفائت، من 
دون أن تقوم الحكومة املســتقيلة حتى اآلن بتعديل املرســوم 6433 املتعلّق 
باإلحداثيات الجديدة التي اعتمدهــا الوفد اللبناين املُفاوض. غري أنّه يف هذه 
االثناء، مدعو لإلرساع يف مســألة التفاوض مع سوريا لحّل مشكلة الحدود 
البحرية الشــاملية املتداخلــة، يف البلوكني 1 و2 مــن املنطقة اإلقتصادية 
الخالصة التابعة له، كام هي مرّســمة يف املرســوم 6433 املودع لدى األمم 
املتحدة، وذلك لحفظ حّقه يف مســاحة الـ 750 كلم2 ال سيام بعد مصادقة 
الحكومة الســورية عىل تلزيم البلوك 1 )الســوري( لصالح رشكة »كابيتل« 

الروسّية مبوجب القانون رقم 10 تاريخ 9/3/ 2021.   
أوساط ديبلوماسية مطّلعة أكّدت أّن التفاوض عىل ترسيم الحدود البحريّة 
الشاملية مع ســوريا، قد يبدو صعباً لكّنه ليس مستحيالً وإن كانت املواقف 
الداخلية املتناقضة تجاه سوريا، ال سيام مبدأ »النأي بالنفس«، هي التي حالت 
دون اإلستجابة اىل الطلب الســوري. فقد أرسلت الحكومة السورية يف أيّار 
من العام 2019، مذكرة اىل لبنان طلبت فيها عقد اجتامع لبحث مسألة ترسيم 
الحدود بني البلدين، غري أّن الجانب اللبناين مل يتجاوب إيجاباً معها، لهذا فإّن 

اإلجتامع مل يحصل. 
أّما اليوم وبعد أن لزّمت الحكومة السورية البلوك 1 من املنطقة اإلقتصادية 
الخالصة التابعة لها لرشكة »كابيتل« الروســية، فأصبح لزاماً عىل لبنان حّل 
مسألة التفاوض قبل أن تبدأ الرشكة املذكورة أعاملها، يف أي وقت، من دون أن 
يُسّجل لبنان اعراضه عىل املنطقة املتداخلة. ولهذا حصل اإلتصال الهاتفي بني 
رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ونظريه السوري الرئيس بّشار األسد يف 
6 نيسان الجاري والذي دعاه فيه عون للتفاوض عىل الرسيم، كون التوقيت 
الحايل »مناسب«، ســيام أّن كّل من البلدين قّدم خارطة تُظهر حدود مياهه 
اإلقليمية الخالصة، وقد تضاربت حدود الخارطتني إذ تداخلت فيهام مساحة 

تبلغ 750 كلم2. فبات من املهم التفاوض بني البلدين لحّل هذه اإلشكالية. 
وبعد نحو أســبوع، أي يف 13 نيســان الجاري، التقى وزيــر الخارجية 
واملغربني رشبل وهبه ســفري سوريا لدى لبنان عيل عبد الكريم عيل وسلّمه 
مذكّرة تتضّمن املوقف اللبناين من ترسيم مياهه اإلقليمية، ودعوة السلطات 
السوريّة للتفاوض حول الرســيم من منطلق العالقات األخوية عىل أساس 
قانون البحار. وينتظر لبنان الرّد الســوري عىل هذه املذكرة، سيام أّن البلدين 
مســتعجالن إلنهاء التفاوض. لبنان كون جولة الراخي املفتوحة الثانية 
لتلزيم الرشكات العاملية ستشــمل البلوكني 1 و2 الشــامليني، وسوريا كون 
رشكة »كابيتل« الروسية التي وّقعت عقداً ألربع سنوات مُيكنها بدء العمل يف 
البلوك الســوري رقم 1 ساعة تشاء، ولكن ال بّد أوالً من إنهاء مشكلة التداخل 

الحدودي.
وأوضحت االوســاط أّن العقد الذي وّقعته الحكومة الســورية مع رشكة 
»كابيتل« الروســية، قد حفظ حّقها يف أي إتفاقية مستقبلية قد تربمها مع 
لبنان. ففي ملحق هذا العقد الذي يشــري اىل إحداثيات البلوك رقم 1 السوري، 
ّ عــىل أّن الرشكة املتعّهدة العمل يف البلــوك املذكور تلتزم بأي  مثّة بند ين
إتفاقيات أو معاهدات مســتقبلية بني الجمهوريتني السورية واللبنانية عىل 
إحداثيات البلوك رقم 1. ومن خالل هذا البند تكون ســوريا قد حفظت حّقها 
مع الرشكة الروسية، ويف الوقت نفسه، إّن هذا البند يُطم الجانب اللبناين 
لجهة كون سوريا موافقة عىل وجود إشكال حدودي بني البلدين. األمر الذي 

يجب أن يُشــّجع املسؤولني اللبنانيني عىل الســعي لبدء عملية التفاوض مع 
الحكومة السورية حول ملف ترسيم الحدود.

وأكّدت األوساط نفســها أنّه يف انتظار الجواب السوري عىل املذكرة، 
عىل لبنان أن يترّصف رسيعاً. فالجيش الذي اســتلم ملف ترســيم الحدود 
2014 يقوم اليوم مبراجعة ملف الحدود الشــاملية مع سوريا.  يف العام 
وذكرت بأّن ملفات عديــدة تربط بني لبنان وســوريا ال بّد من التفاوض 
بشــأنها، ولكن مُيكن العمل عــىل كّل ملف عىل حــدة، متمنّية أالّ يأيت 
الجواب الســوري بالرفض، كون لبنان ســبق وأن رفــض التجاوب مع 
املذكرة الســورية. عندئذ يُصبح عىل لبنان الســعي لدى روسيا، عىل ما 
لفتت، إلقناع الجانب الســوري بالجلوس اىل طاولة املفاوضات املبارشة 
كونها تحصل بني بلدين عربيني شــقيقني، وألّن الرشكة املنّقبة عن الغاز 
الروسية  الروسية، وألّن رشكة »نوفاتيك«  والنفط السوري هي »كابيتل« 
هي إحدى رشكات »الكونســورتيوم« التي لّزمها لبنان أعامل التنقيب يف 

4 و9.  البلوكني 
وذكرت االوساط بأنّه سبق للبنان أن رّســم حدوده البحرية الشاملية يف 
العام 2009 )بني النقطتني 1 و6(، وعاد وعّدلها يف العام 2011 يف املرســوم 
6433 الذي أودعه اىل األمم املتحدة، من النقطة 6 اىل النقطة 7 التي أصبحت 
حدود املنطقة اإلقتصادية شــامالً، بحســب الخرائط التي رســمها الجيش 
اللبناين. وتدخل النقطة 7 ضمن هذا املرسوم الذي مل يتّم بعد تعديل إحداثياته 
الجنوبية لعدم موافقة رئيس الحكومة املســتقيلة حّســان دياب عىل عقد 
جلســة إســتثنائية ملجلس الوزراء لتعديله مجتمعاً ، ما يعني أّن لبنان ليس 
بحاجة اىل تعديل املرســوم 6433 لبدء املفاوضات مع الجانب السوري متى 
حصلت املوافقة من البلدين، بل الســتئناف املفاوضات غري املبارشة مع العدو 

اإلرسائييل.
وعاّم هو املطلوب اليوم، تقول األوســاط ذاتها إنّــه ال بّد للبنان من التعلّم 
من تجارب املايض، وال ســيام من األخطاء الحدوديــة التي ارتكبها مع أكرث 
من جانب، إّما عن غري قصد أو عن عدم دراية ومعرفة، ودراســة ملفه بشكل 
جّيد وواضح لتاليف ارتكاب أي أخطاء جديدة قد تكلّفه خسارة أكرث من مئات 
الكيلومرات يف املنطقة اإلقتصاديــة الخالصة التابعة لحدوده الربيّة. ومبا 
أّن الجيش يعمل اليوم عىل ترســيم الحدود وفق الخرائط واإلتفاقيات، عليه 
أن يكون شّفافاً يف عمله هذا ويُطلع الشعب اللبناين عىل استنتاجاته، وعىل 
حسابات ربح أو خسارة الكيلومرات يف املنطقة املتداخلة بني لبنان وسوريا، 

سيام أّن الرثوة النفطية هي من حّق كّل لبناين.
كذلك فمن الرضوري أن يقوم لبنان بتوجيه رسالة اىل الحكومة السورية، 
اىل جانب املذكّرة، يعرض فيها عىل الحدود املتداخلة، فضالً عن رسالة مامثلة 
لرشكة »كابيتل« يضعها فيها يف إطار إعراض لبنان عىل وجود مساحة نزاع 
بــني البلدين تبلغ 750 كلم2. ويف هاتني الرســالتني يضمن حقوقه البحرية 
الشاملية. حتى إذا ما أرادت الرشكة الروسية بدء أعاملها يف البلوك السوري 
رقم 1، تبعد عن املســاحة املتنازع عليها اىل حني البــّت بأمرها باإلتفاق بني 
البلديــن. كام عىل لبنان تقديم اعراض لدى األمم املتحدة، ســيام أّن حدوده 
مرّســمة يف املرسوم 6433، وإن بشــكل أحادي الجانب، من أجل الدفاع عن 

إحداثياته.
ورة أن يكون املوقف اللبناين موّحداً تجاه ملف  وشّددت االوســاط عىل 
ترســيم الحدود مع ســوريا، ألّن عدم وجوده أّدى اىل تعليق املفاوضات غري 
املبارشة مع العدو اإلرسائييل، وأن يأخذ امللف الحدودي مســاره الســيايس 

والديبلومايس.

ــم« ــ ــدع ــ ــب ال ــ ــح ــب بــــورقــــة »ســ ــعـ ــلـ الـ
ــع ــ ــي ــ ــم ــجــ ــ ســـــيـــــحـــــر أيـــــــــــــــادي ال

محمد علوش

بعــد أن كان متّوقعاً انتهــاء الدعم الذي 
يقدمه مرصف لبنــان بالعمالت الصعبة مع 
نهاية العــام املايض، قــّدم الحاكم رياض 
ســالمة »فرصة« إضافية للقوى السياسية 
للملمة الوضــع، وهذه الفرصــة يبدو أنها 
بدورها شارفت عىل اإلنتهاء إذ مل يتّبق منها 

سوى بضعة أيام قد ال تصل إىل شهر.
الخطر عندما  ناقــوس  لبنان  دّق مرصف 
وّجه االسبوع املايض، كتاباً إىل وزير املالّية 
غازي وزين  األعــامل  يف حكومة ترصيف 
حول سياسة الدعم، لتدارك ما ميكن تداركه، 
ووضع خطة واضحة لسياســة الدعم التي 
تريد الحكومة انتهاجهــا، لوضع حّد للهدر 

الحاصل يف هذا امللف.
تُشري مصادر مطّلعة إىل أن حاكم املرصف 
مســؤوليتها،  امام  الحكومة  وضع  املركزي 
فليس هو من يتحمل مســؤولية سياســة 
الدعــم، وال هو من يحددها، مشــددة عىل 
أن هذه السياســة كان يفــرض أن تكون 
جاهزة منذ مطلع العام الحايل، إال أن التلكؤ 
السياسية حالت دون  واملناكفات  الحكومي، 
ذلك مام أدى إىل هــدر يفوق الـ 250 مليون 

دوالر شهرياً.
يُقال أن األموال تكفي لشــهر واحد ورمبا 
أموال  املعركة إىل  أقل، ومن بعدها تتحــول 
اإلحتياطي اإللزامــي، وهناك من يرفض هذا 
االمر رفضــاً مطلقاً، وبالتــايل يجب وضع 
لتشكيل  مسؤولياتها  أمام  السياسية  القوى 

حكومة رسيعاً تتخذ القرارات املناسبة.
يف هذا الســياق، تُشــري املصادر إىل أن 
املشــكلة الحكومية تتعلق بالداخل بشــكل 
أسايس، ومل يعد بإمكان أحد التذرع بأسباب 
املشــاكل  قبل حل  التأليف  تُعيــق  خارجية 
الداخليــة، ال الرفض الســعودي وال التعنت 
اإليرانية، مشددة عىل  املطالب  وال  األمرييك 

أن اإلتصاالت الخارجيــة أظهرت أن العرقلة 
يتوّسل  يكاد  الخارج  وأن  داخلية،  األساسية 

القوى املعنية بالداخل لتأليف الحكومة.
مل يعد مقبوالً التعطيل الذي نعيشــه عىل 
حســاب النــاس، ومل تعد مقبولــة املعارك 
للتغطية  يومّي  بشكل  تُخاض  التي  الوهمية 
عىل الفشل الحكومي، وتعترب املصادر أن كل 
امللفات التي تُفتح اليوم تهدف إىل أمر واحد 
وهو اإلستثامر يف مفاوضات التشكيل، ألن 
هناك من ال يزال يرغب بالحصول عىل حصة 

كبرية.
وتضيف عرب »الديار«: »من الرســيم مع 
التدقيق وصوالً  العدو واملرسوم الشهري، إىل 
للرصاعــات القضائية، كلهــا ملفات »غب 
الطلب« تعني املزيد مــن التعنت، واملزيد من 
ومؤسســاتها،  الدولة  ب  يف  اإلمعــان 
الدور إىل القضاء، والذي يعني  واليوم وصل 
ء آخر«،  بسقوط ما تبقى منه سقوط كل 
ســائلة: »ماذا ينتظر السياســيون للتحرك، 

وهل يظنون ان سقوط البلد يفيدهم؟«.
املستجد  القضايئ  الرصاع  أن  املصادر  ترى 
هو استكامل لرصاع التيار الوطني الحر وتيار 
املستقبل، وهو حلبة جديدة للمنازلة بينهام، 
معتربة أن »الحقد الشــخيص« بات يســرّي 
هذه العالقة، والتي تنعكس عىل كل لبناين، 
وبات لزامــاُ وضع حّد لهــا والجلوس عىل 
طاولة واحدة إلنقاذ ما تبقى، مشــرية إىل 
أن هناك مخاوف جّديــة من وجود مراهنني 
عىل استعامل ورقة سحب الدعم يف املعارك 

السياسية القامئة.
تحذر املصادر من أن وقف الدعم لن يكون 
لصالح أحد، كاشفة ان األجهزة األمنية سبق 
وأن حــذرت من خطورة هــذه الخطوة عىل 
سوداء  صورة  ورســمت  اإلجتامعي،  األمن 
يُتوّقــع أن يطلقها  التي  ملسلســل األحداث 
ســحب الدعم، داعية لعدم املراهنة عىل هذه 

املسألة.

كنعـــــــــــــــان بعـــــــــــــــد اجتماع »لجنة املال«: ســـــــــــــــأرفع تقريري
وليت ا االسبوع ليتحّمل البرملان مس عن الكابيتال كونترول ه

عقدت لجنة املال واملوازنة جلسة برئاسة 
النائب ابراهيم كنعان، الذي قال بعد الجلسة: 
»حصل نقاش مطّول حول مســألة تسوية 
أوضاع افــراد ورتباء الضابطــة الجمركية. 
ونحن مع تصحيح أوضاعهم، ال ســيام انهم 
يتعرضون الجحاف كبري منــذ العام 2010. 
وقد طلبنا من ادارة الجامرك تزويدنا الخميس 
املقبل بدراسة حول انعكاس تطبيق القانون 
وحصول الرقيات عىل املالك ووضع مختلف 
انواع الرتباء، خصوصا انه تبني ان األثر املايل 
رمزي جدا وهو ما يساعد يف اقرار القانون«.

أما عىل صعيد تعديــل الرسية املرصفية، 
»الترشيــع ليس مســألة  قــال كنعــان: 
»ســكوبات« عىل غرار ما يسعى اليه بعض 
االعــالم، وليس عىل الطلــب، وهناك بعض 
املواضيع التي تتطلب بحثا ونقاشا، خصوصا 
يف ضوء مامنعة قوى سياســية يف بعض 
االحيان، او فرض الظروف نفسها. واذكر بأن 
اللجنة الفرعية التي أرأسها وجرى فيها دمج 
القوانني، كرست مرجعية  اقراحات  مختلف 
الفســاد  ملكافحة  الوطنية  والهيئة  القضاء 
حصل  والتعديل  الخاصــة،  التحقيق  ولجنة 
يف الهيئــة العامة للمجلــس النيايب. وبعد 
رد فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشــال 
القضاء  اعطاء  القانون، عىل خلفيــة  عون 
مرجعيته ودوره، فالنقاش يحصل حول دور 
املحافظة  الخاصــة وكيفية  التحقيق  هيئة 
عــىل دور القضاء وفق املــادة 7 من قانون 
رسية املصارف. ويف نقاشنا الحاصل، هناك 
من يطالــب بالعودة اىل اللجنة الفرعية وما 
اقرّته، وهناك من يطالــب بالذهاب أبعد من 
الخاصة  التحقيق  بتكريس دور هيئــة  ذلك 

كمرجعيــة تعــود اليها عمليــة طلب رفع 
النقاش سيأخذ  القضاء. وهذا  لينفذ  الرسية 
مداه حتى يوم الخميس املقبل، حيث سنعقد 
جلســة للجنة املال عند الحادية عرشة قبل 
الظهر، للبت باملسائل التي نتوصل اىل بلورة 

نواحيها مبوضوعية وجدية«.
اىل  املحولة  االموال  استعادة  وعىل صعيد 
االقراح  أن »هذا  الخارج، أشــار كنعان اىل 
املهــم ســيناقش الخميــس املقبــل، وهو 
محصور باملديريــن التنفيذيني يف املصارف، 
وبالسياسيني ومن يتولون الشأن العام، وكل 
ما يتصل باملحامني ومــن حولوا ما بعد 17 
ترشين االول 2019. واقراره بشكل جيد يفتح 
املجال لتعويض الخلل الذي حصل بعدم اقرار 
الكابيتال كونــرول يف وقته، وهذا التأخري 
من مســؤولية الحكومة التي كانت برئاسة 
ســعد الحريري، وحكومة ترصيف االعامل 
الحالية برئاسة حسان دياب، ألن الحكومتني 
مل ترســال مرشوع قانــون بهذا الخصوص 
النواب اىل تقديم  النيايب، فبادر  املجلس  اىل 
2020، ويبحث بضوء  ايار  اقراح قانون يف 
مالحظات صنــدوق النقد الدويل وحصل ما 
حصل من اقفال عام وانفجار الرابع من آب، 

ويلقى مالحظات واعراضات اليوم«.
وقال:«نعقد جلسات بعيدا من االعالم يف 
شــأن الكابيتال كونرول. وحتى لو مل نصل 
اىل صيغة موحــدة، ســأرفع تقريري هذا 
االســبوع ليتحمل املجلس النيايب برمته يف 
اقراره لنصل  اقرب فرصة ممكنة، مسؤولية 
اىل صيغة تؤمن للمودع حقه، ال بالتحويالت 
للخارج فقط، بل بالســحوبات من املصارف 

ايضا«.

ت ل اال
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رضوان الذيب

بدأت ســوريا التحضــريات الواســعة لالنتخابات 
2 أيار للســوريني داخل  الرئاســية التي تجــري يف 
بلدهم ويف 20 أيار للســوريني يف الخارج عىل ان يبدأ 
تقديم الطلبات الرئاسية بني 19 و28 نيسان للمحكمة 
الدســتورية العليا، ومن املتوقع ان يعلن الرئيس بشار 
األســد خالل األيام املقبلة ترشــحه للرئاسة لوالية 
جديدة، حيث كان األسد قد تلقى برقيات تهنئة بالجالء 
من بوتني والرئيس الصيني وروحاين ورئيس اإلمارات 
وحاكم مســقط ومن العراق والجزائر وتونس واحزاب 
وقوى عربيــة وأممية، كام جال االمني العام للجامعة 
العربيــة أحمد ابــو الغيط عىل الــدول العربية ومن 
ضمنهــا دول الخليج العريب وأبدوا ليونة يف موضوع 
عودة سوريا للجامعة العربية وإعالن ذلك يف مؤمتر 

القمة العريب خالل الصيف يف الجزائر. 
ومقابل الليونة العربية حســب مصادر سياســية 
متابعة ظهر تشدد امرييك واورويب رافض لالعراف 
بالنتائج وارصار عىل تأجيلها واجرائها حسب الدستور 
الجديــد الذي يتم مناقشــته يف جنيف عىل ان تجري 
االنتخابات تحت ارشاف دويل، وهذا ما رفضته دمشق 
رغــم كل الضغوط وحددت موعد االنتخابات حســب 

الدستور السوري الحايل بدعم رويس وايراين. 

ويف موازاة االستعدادات الرئاســية بدأت أوىل الخطوات 
الجدية ملعالجة األزمة االقتصادية وتحديدا يف مجال النفط 
والطحني والنقــ يف املواد الغذائية، وقــد بدأت املعالجة 
تأخذ مسارها الفعيل عىل األرض عرب تشكيل غرفة عمليات 
مشــركة روســية إيرانية ســورية لدرس تأمني حاجات 
السوق السوري يوميا ومعالجة اي نق او خلل، وقد بدأت 
اإلجراءات العملية بوصول 4 ناقالت نفط عمالقة من طهران 
إىل بانياس، ومن املتوقع وصول بواخر التموين خالل األيام 

املقبلة. 
ويف املعلومات، ان قرارا رفيعا عىل أعىل املستويات 
اتخذ بني روســيا وايران خالل املحادثات األخرية بني 
وزيري خارجية روســيا الفــروف وإيران ظريف بفك 

الحصار االقتصادي عن سوريا وكلفت 
غرفة العميات املشركة بالتنفيذ. 

ويف املعلومات، ان شــاحنات النفط 
الروسية  املوان  إىل  ستصل  والتموين 
املوان  وهذه  الســوري  الساحل  عىل 
لقانون قيــرص، ألنها أرض  ال تخضع 
الدولة  مع  االتفاقات  حســب  روسية 
لـ 99  لروسيا  أجرتها  التي  الســورية 
الروسية  للقوانني  تخضع  وباتت  سنة 
وال يرسي عليها قانون قيرص وتشــهد 

هذه املوان عملية توسيع كبرية . 
ويف املعلومــات، انه تم التوافق يف 
غرفــة العمليات املشــركة ان تواكب 
سفنا روسية السفن اإليرانية للوصول 
إىل الالذقيــة يف حــال دعت الحاجة 
او حاولــت الســفن األمريكية منعها 
األمريكية  القرارات  بسبب  الدخول  من 
ضد طهران مبنــع تصدير نفطها، وقد 
الناقالت  الروســية  الســفن  رافقت 
اإليرانية األربعــة التي وصلت بانياس 

مؤخرا. 
ويف موازاة ذلــك، اتخذت إجــراءات ملعالجة امللف 
النقــدي ووقف التالعــب بالدوالر عــرب اقالة حاكم 
ملتابعة هذا  لجنة  السوري وتشــكيل  املركزي  املرصف 
امللــف يوميا، النه تبني ان املضاربــات تديرها مافيات 
داخلية مرتبطة بالخــارج والول مرة يتم معالجة هذا 

امللف بشكل جدي.
وحسب مصادر سياســية متابعة للملف السوري، ان 
الدولة  دمشق بدأت تخطو خطوات جدية لتحريك عجلة 
ومؤسساتها واستعادة دورها يف املناطق الخاضعة لها، 
وروسيا وإيران يلعبان الدور األسايس يف هذا املضامر، 
فموسكو عادت العبا عامليا برشوطها عىل الكبار والصغار 
جراء امساكها بالورقة السورية، والذين يوزعون أحالما 
عن رحيل األســد عليهم زيارة سوريا ليشاهدوا جرناالت 
الجيش الســوفيتي« العظيم »وحنينهم لتلك الحقبة يف 
شوارع دمشــق ويف كل املحافظات الســورية وباتت 

املعادلة، ان اية نكســة تصيب األســد وسوريا ستطال 

بوتني شخصيا بشكل مبارش، وسيقف الروس إىل جانب 

األســد يف مواجهة العامل كله، كام أن روســيا تتواجد 

عىل أرض فيها من اكرب مخزون للنفط والغاز يف العامل 

وكلفة اســتخراجه زهيدة اذا ما قورنت باستخراج نفط 

الخليج، ومن خالل الصهاريج واالستخراج البدايئ باعت 

داعــش لركيا غازا بقيمة 10 مليارات دوالر، كام تختزن 

األرض الســورية كل املواد الطبيعية، وبالتايل الحاملون 

بانسحاب روسيا هم واهمون وبسطاء كام ان حسابات 

إيران تالقي الحســابات الروسية بان االسد ضامنة لكل 

خط املقاومة وال تريد طهران اكرث من ذلك، كام ان األسد 

هو العدو األول لإلخوان املســلمني وهذا ما يرك ارتياحا 

مرصيا وخليجيا، وبالتايل باتت مســألة مغادرة سوريا 

الزمتها مطلبا عربيا بالدرجة االوىل وهذا ما سيســهل 

الخطوات الروســية وااليرانيــة يف العمل عىل مغادرة 

دمشق الزمتها واستعادة دورها اإلقليمي املميز.

ــ الســـــعودية برعايةعراقية : يرانية  ا حلبة املفاوضات 
هـــــل نحن أمـــــام انفـــــراج يطـــــال املنطقة بأســـــرها؟

فاطمة شكر

وأخــرياً حصل اللقاء بني إيران والســعودية الذي كان من 
املفرض أن يظــل رسياً وال يخرُج اىل العلــن ، لكن مصادر 
إعالمية بريطانية رسبت الخــرب. الدولتان اللتان تتصارعان 
منذ مدى بعيد، جمع بينهام  رئيس الحكومة العراقية مصطفى 

 الكاظمي الذي توىّل دور الوسيط بينهام.
وعىل الرغم من عدم تأكيد أو نفي الدولتني اللقاء ألســباب 
خاصة بهام إال أن مصــادر إعالمية أكدت أن اللقاء قد حصل 
وأن بغداد كانــت العّراب والراعي لــه، وأن الهدف من اللقاء 
صناعة أرضية مناسبة للحوار، وبناء الثقة بني الدولتني بعد 
اإلنهيار الكبري الذي حصل يف السنوات األخرية عقب التدخالت 
الســعودية يف سياســة الدول وتعاونها ال بــل وتطبيقها 
للسياسة األمريكية يف املنطقة، ودعمها للمنظامت اإلرهابية 
التي قتلت اآلالف مــن األبرياء، كام وتهدف اللقاءات اإليرانية 
- الســعودية إىل الحد من زيادة الفجوة القامئة بني البلدين 
املتخاصمني، و تهدئة حالة التوتــر التي تالمس الحرب غري 
املبــارشة يف أكرث من أزمة إقليمية حيــث تتعارض مصالح 

الطرفني إىل حد التصادم، وتحديداً يف حرب اليمن.
مصادر سياســية أوضحت لـ »الديار« أن الوفدان اإليراين 
والســعودي ميثالن قياديت البلدين ومختلف األجهزة فيهام 
عىل مســتوى عاٍل، وتابع املصدر أن قطر تلعــُب دوراً بارزاً  
يف عمليــة ترميم الهوة بــني الدولتني األكــرب عىل ضفتي 
الخليج)إيران - والســعودية(، يف محاولــة لتنفيس التوتر 
اإلقليمي عرب بناء تفاهامت تدريجية متتد من اليمن إىللبنان 

والعراق، وقراءة عميقة للظروف املتدهورة يف سوريا. 
وتابــع املصــدر أنــه مبــوازاة هــذه املحادثــات جرت 
التوتر  لتقليــ  اإلماراتيــة هدفت   - محادثات اإليرانيــة 
الســيايس وبناء ظروف إقتصادية مؤاتية يك تلعب أبو ظبي 
وديب دور قنــاٍة مالية هدفها اإلســتفادة منها، عندما تقرر 
واشــنطن تحرير جزء من األموال اإليرانية التي تحتجزها، أو 
الســامح لحلفائها ورشكائها بتحرير األموال اإليرانية، وتابع 

املصدر أن املحادثات بني اإلمارات العربية املتحدة و ايران جرت 
بالتوازي مع املحادثات اإليرانية السعودية.

اللقاء اإليراين الســعودي كان إيجابيــاً كام قالت املصادر 
السياســية واإلعالمية، وأن لقاًء ثانياً سوف يعقد يف بغداد 
أيضاً األســبوع القادم من أجل اإلستمرار يف املفاوضات التي 
شكلت إرتياحاً واسعاً عىل الرغم من عدم التحدث رسمياً من 
قبل الدولتني عن حصول اللقــاء مع عدم نفيهام، لكن أروقة 
طهران تؤكد أن مسار اللقاء كان إيجابياً، وأن الرياض تحرُص 

عىل تخفيف التوتر يف املنطقة.
اللقاء الذي عقد مبباركــٍة ورعاية عراقية، كانت إيران منُذ 
سنوات عديدة تدعو السعودية إليه، إال أن سياسة السعودية 
التي كانت مرتبطة بشــكل كبري مــع اإلدارة األمريكية أثناء 
حكم دونالد ترامب ورشاكته وتعاونه مع محمد بن ســلامن 
تراجع بشكٍل كبري مع دخول بايدن للبيت األبيض وترصيحاته 

اإليجابية اتجاه إيران ودعوته للبدء باملفاوضات معها.
نرص اسراتيجي جديد تحققه إيران، التي رفضت الرشوط 
األمريكية باملطالبة بوضع ملف الصواريخ البالســتية وملف 
نفوذها يف الرشق األوســط ضمن بوتقة واحدة، ويُعتربُ رُد 
ايران واضح عىل لســان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، 
الذي أكد أن ملف الصواريخ البالستية هي شأن داخيل ايراين، 
أما ملف النفوذ اإليراين يف الرشق األوســط ملف تناقشــه 
طهران مع دول املنطقة مبعزل عن الواليات املتحدة األمريكية، 
وتجلــت هذه اإلرادة اإليرانية عرب دعــوة ظريف دول الخليج 

إلجراء مناقشات جدية دون أي تدخل خارجي.
مع هذا التطور اإليجايب بني الســعودية وإيران من جهة، 
وإيران والواليات املتحدة األمريكية من جهٍة أخرى ســتكون 
األشهر القادمة مســار مفاوضات ومساعي ملعالجة التوتر 

والضغط يف املنطقة واإلقليم.
فهل سنكون أمام إنفراجٍ خليجي - فاريس  ؟ 

ماذا عن التقدم يف ملف املفاوضات بني إيران - وأمريكا؟
هل ســتكون األشــهر القادمة أكرثُ هدوءاً عىل املستويني 

األمني واإلقتصادي؟ 

يراني نعى حجازي : السفير ا
خ والجهاد في سبيل الل رم ل

نعى سفري الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف لبنان محمد 
جالل فريوزنيا يف بيان، نائب قائد قوة القدس العميد محمد 
حجازي، وجاء يف البيان اآليت: »بســم الله الرحمن الرحيم، 
مــن املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اللــه عليه فمنهم من 

ق نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديال.
إن العروج امللكويت لجندي اإلسالم العزيز والقائد الجهادي 
الكبري السيد محمد حجازي أرخى بظالل الحزن واأل عىل 

كاهيل وكاهل كل أصدقائه وزمالئه ومحبيه.
لقد أم هذا القائد الشجاع والفارس املقدام عمره املبارك 
يف ساحات الدفاع املقدس وجبهة املقاومة، وكان يف كل هذه 
امليادين رمزا متألقا لإلخالص والفداء والتضحية والجهاد يف 

سبيل الله.
أسأل الله املتعال أن يحرش الروح امللكوتية لهذا القائد الكبري 
مع أجداده الطاهرين ومع كل الشهداء و الصالحني وأن تكون 

نفسه آمنة مطمئنة يف ظل الرحمة اإللهية الالمتناهية.
إنني إذ أقــدم التعازي الخالصة لعائلتــه املحرمة، قيادة 
حرس الثورة اإلســالمية وفيلق القدس واألمني العام لحزب 
الله السيد حسن نرصالله، أسأل الباري عز وجل أن مين عىل 

عائلته الرشيفه ومحبيه بالصرب واألجر والسالمة«.

مكتب باســـــيل : لو كان باســـــيل مـــــن يُقاي على الســـــياد الوطنية
ـــــرو اللبنانييـــــن الطبيعية ملـــــا ُوضعـــــ علي عقوبـــــات جائر و

صدر عن املكتب االعالمي لرئيس »التيار الوطني الحر« 
النائب جربان باســيل البيان التايل: »رست يف اليومني 
الوزير  ان  املاضيني اشــاعات وتركيبات صحفية تدعي 
باسيل يقايض االمريكيني بني عدم توقيع مرسوم الحدود 

4 ورفع العقوبات املفروضة عليه. البحرية رقم 
يهــم الوزير باســيل ان يوضح ان هذه اإلشــاعات 

والركيبات واالكاذيب هي من نتاج مخيلة مطلقيها ومن 
عقولهم املريضة. ولو كان الوزير باسيل من يقايض عىل 
الســيادة الوطنية وثروة اللبنانيني الطبيعية او لو كان 
يخضع للضغوطات والرهيب والرغيب ملا وضعت عليه 
باألســاس عقوبات جائرة وغري مبنية عىل أي حقائق. 

فاقت التوضيح«.

فطار لبى ديا دعو رئيس الوزراء الى مأدبة ا
ب من دون حبل امان : لبنان ا ديا

ور عكر وقائد الجيش سفير النروج ي

ري  اقة الق ير ال ديا مجتمعا مع و
دعا رئيس  حكومة  ترصيف االعامل  حسان دياب  لالرساع 

يف تشكيل حكومة قادرة عىل انجاز اإلصالحات الالزمة إلنقاذ  

لبنان  الذي »بلغ حافة االنهيار الشامل«. ودعا دياب يف كلمة 

له من العاصمة القطرية  الدوحة ، األشقاء العرب لعدم إدارة 

ظهرهم إىل لبنان الذي طاملا دافع عن قضاياهم يف املحافل 

الدولية، وكشف ان البلد »يف خطر شديد« بعدما استنفذت كل 

ما لديه »من إمكانات، وأصبح من دون حبل أمان«.

وحذر دياب من املامطلة يف تشكيل حكومة بعد 9 أشهر 

عىل  استقالة  حكومته، واكد ان تكملة املفاوضات التي بدأتها 

حكومته مع  صندوق النقد الدويل  تساهم يف »استعادة الثقة  

االقتصاد ية واملالية بلبنان«، واعترب بان »عقودا من الحروب 

، والسياسات التي شجعت االقتصاد الريعي  الفساد  والهدر و 

عىل حساب االقتصاد املنتج هي أساس االنهيار الذي يشهده 

إقامته،  أمس يف مقر  اجتمع قبل ظهر  دياب  ان«.وكان  ن لب

بوزير الدولة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، ووزيرة 

الصحة الدكتورة حنان الكواري، يف حضور السفرية فرح بري 

ومستشار الرئيس خرض طالب.

كام التقى وزير الطاقة القطري سعد بن رشيدة الكعبي. 

وجرى البحث يف مجاالت التعاون بني البلدين.

األوقاف  وزير  إقامته  مقر  يف  اب  دي قى  ت ل ا ر،  ه ظ ل ا عد  وب

والشؤون اإلسالمية القطري غيث بن مبارك الكواري ووزير 

املالية القطري عيل رشيف العامدي.

إســتقبلت نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزيرة الدفاع يف 

حكومة ترصيف األعامل زينة عكر، ســفري الرنوج يف لبنان 

مارتن إترفيك يرافقه املستشــار آره هوفدناك وتم البحث يف 

األوضاع العامة وآخر املستجدات ال سيام املساعدات الرنوجية 

للبنان يف ظل وباء كورونا.

كام زار ســفري الرنوج قائد الجيش العامد جوزاف 

عون يف مكتبه يف الريزة، وتناول البحث ســبل تعزيز 

عالقات التعاون بني جي البلدين.

ـــوج في زمــــن الكورونا مونولـ
اييل يوسف العاقوري

قال: الحياة كئيبة وباتت صعبة جدا
قلت: الحياة مليئة بالتحديات اعمل واجعلها اقّل كآبة

قال: االيام تسري فارغة وعمرنا يذوب هباء
قلت: ابتسم لن يُرجُع االسف الصبا ولكل شمس مغرب

قال: ماذا افعل يف زمن يأكله املرض وتجتاحه األوبئة؟
قلت: اصرب، من صرب ظفر وأفضل العّدة الصرب عىل الشّدة.

قال: تغرّي وجه األرض وأصبح شاحباً متجهامً
قلت: تأقلم مع منط الحياة الجديد واعمل مع الله العادة االلوان 

اىل اماكنها.
قال: لقد فر امياين وضاقت يب الحياة.

قلت: املؤمن ال يكون عابســاً او حزيناً، فأنت حي بقدر اميانك 
وميت بقدر ما اوتيت من شّك.

قال: نفيس حزينة حتى املوت وال ادري سبب حزين.
قلت: تخفف من الدنيا لعلك تنجو ففي الربّ والتقوى لك املسلك 

النهج.
قلت: بّت اشتهي مقتنى غريي وأنا خائف من الرذيلة.

قلت: ليست الفضيلة يف ان تتجّنب الرذيلة بل يف اال تشتهيها.
قال: وقتي يضيع سدى يف زمن قبيح تغرّيت ألوانه.

قلت: امأل وقتك بالصالة والتأمل والعبادة.
قال: أيامي متشابهة ميلؤها امللل والرتابة.

قلت: إبحث وأقرأ وأكتب واطلب العلم ولو يف الصني.
قال: الفقر يقرع عىل االبواب ويدخل من النوافذ.

قلت: ال تخف األرزاق مقسّمة من عند الخالق.
قال: ها أنا قابع يف زوايا بيتي مختبىء كجرذ خائف.

قلت: قم وامرح واعط الوقت لعائلتك فهذه اغنى األوقات.
قال: عائلتي مهّددة صحّياً وغذائياً ونفسياً واجتامعياً.

قلت: إجعل الرّب رّب البيت فهو كفيل برفع االذى عنكم وأدرى 
مبا تحتاجه العائلة.

قال: وجوهنا حزينة وجباهنا مطأطأة.
قلت: افرح فالفرح  نعمة مّجانية من الخالق وارفع جبينك نحو 

السامء فهي ملجؤنا وابتسم ولو كان القلب يقطر دماً.
قال: اشعر بالذنب تجاه نفيس وتجاه عائلتي وتجاه ريّب.

قلت: ال تجلد نفســك فالله عامل بحالك، فالذهب مُيتحن بالنار 
وبالتجارب ميتحن الرجال.

قال: قد ُسلبت أرادتنا وتقّيدت حركتنا.
ء مستحيل بل  قلت: اصرب فاذا ُوجد الصرب واالرادة ال يبقى 

ال مستحيل عند اهل العزمية.
قال: قد غابت السعادة عن أحيائنا وأزقتنا وقرانا.

قلت: ان السعادة املنزلية ُمنتهى كل مطمع يف الحياة فاستغل 
وجودك قرب عائلتك واجعل االوقات مثينة وبث الدفء يف ارجاء 

البيت والهناء يف نفوس قاطنيه.
قال: املوت والفقر والجوع واألزمــات تجتاح بالدي والوجع 

واألمل والعذاب ينخر عظامي.
قلــت: األمل يطّهر القلوب ويهّذب العقــول ويصقل النفوس 

فتحت املصائب تكرب القلوب والعقول وتنمو النفوس.
طال الحديث بيني وبيني حتــى طلوع الفجر، بل حتى طلوع 
الوعي، كنا يف رصاع محتدم بــني »القيل والقال« وبني التفاؤل 
والتشــاؤم وبني املزح والجــد. كأننا شــخصيتان متناقضتان 

ملونولوج لـ»هاملت«.
اختلطت املشاعر يف هذا املونولوج:

مشاعر اليأس والقنوط مقابل األمل والرجاء
مشاعر الحزن والكآبة مقابل الفرح والسعادة

مشاعر الجزع والتيه والضالل مقابل الصرب والحكمة والهدى
مشاعر الذل والهوان مقابل الكربياء وعزة النفس.

مشاعر الكفر مقابل األميان بالله عّز وجّل.
كنت وأنا نخوض هذا الرصاع كأنها آخر مواجهة بيننا

كمن يدافع عن آخر ومضة حياة يف مسريته او كطفل يحمي 
دميته من تلف الزمن او كشاعر يصون قافيته من عبث التجديد او 

كأديب يحرس مفرداته من عزو املصطلحات الدخيلة.
كنت اسمع داخيل بصوت عال وكان الشعور الذايت يتدفق من 

خالل عقيل وكنت اناجي نفيس يف خيايل.
كانت هذه املشــهدية املرسحية نقطــة تحّول يف رحلتي يف 

الحياة بل منصة لبداية جديدة من بدايايت يف مسرييت.
يف النهاية اختم مبقولة لـ)ونستون ترششل(

»يرى املتشــائم الصعوبة يف كل فرصة، أمــا املتفائل فريى 
الفرصة يف كل صعوبة«.

قائد الجيش شكر املل محمد الساد
سسة العسكرية على الهبة امللكية للم

غر عون مجتمعا مع  ا

اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف 
الريزة، سفري اململكة املغربية يف لبنان محمد أكرين يرافقه 
العقيد البحــري خالد املهلّل، وأعرب العامد عون عن شــكره 
العميق لـ »جاللة امللك محمد الســادس عــىل الهبة امللكّية 
القّيمة التي قّدمها إىل املؤّسسة العسكرية والشعب اللبناين 
خالل هذه املرحلة الدقيقة«، معترباً أّن »هذه التقدمة تعكس 

عمق العالقة املتينة بني البلدين«.

ي عمـــــل االجهالكتلة الوطنية ســــّلم رشدي رســــالة لغوتيريس ســـــعد بح مع عثمـــــان تع
ســلّم وفد من »حــزب الكتلــة الوطنّية 
اللبنانّيــة« برئاســة األمــني العام بيــار 
عي ضّم كالً من أعضاء »اللجنة التنفيذيّة« 
مرييام الصّياح وناجي أبو خليل، نائبة املنّسق 
الخــاص لألمم املتحدة يف لبنان ومنســقة 
الشؤون اإلنســانية نجاة رشدي، رسالة من 
الحزب موّجهة إىل األمني العام لألمم املّتحدة 

أنطونيو غوترييس.
وقد دعــت »الكتلة« يف الرســالة األمم 
املّتحــدة إىل القيــام بواجبهــا تجاه لبنان، 
بصفته عضواً مؤّسســاً وعامالً يف املنظّمة 
األممّية وملتزمــاً مواثيقها واإلعالن العاملي 
لحقوق اإلنســان وفق مــا ورد يف مقّدمة 
الدســتور، وذلك عرب اتّخاذ عدٍد من القرارات 

أبرزها:
- إعتــامد اإلجــراءات الفوريّة املنصوص 
عليهــا يف رشعــة األمم املّتحــدة للحفا 

عىل اســتقرار لبنان من املخاطر الخارجّية 
واالقليمّية. 

- تأمني املســاعدة التقنّيــة للتحقيق يف 
انفجار املرفــأ، عرب تشــكيل لجنة تقيّص 

حقائق تؤازر القضاء اللبناين. 
- دعوة برامج الدعــم الدولّية لتقييم أداء 
الســلطات اللبنانّية كافــة والتدقيق فيها، 
الســّيام بعد أن رصفت أموال الدعم وهدرتها 

عىل أسس املحاصصة والزبائنّية. 
- اإلســتناد إىل تقرير بعثة األمم املتحدة 
يف لبنان املنبثقة من »اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفســاد« من أجل تحديد املسؤولني 
عن عملّيات الفســاد والهدر وفرض عقوبات 

عليهم.
- تأمــني هيئة دوليــة ملراقبــة العملّية 
االنتخابّيــة النيابّيــة املقبلة عــام 2022، 

واملشاركة يف إدارتها بشفافّية.     

شدد األمني العام ل«التنظيم الشعبي 
النارصي« النائب الدكتور أسامة سعد 
خالل اتصال هاتفي أجراه مع املدير 
العام لقــوى األمن الداخــيل اللواء 
الحفا  ورة  « عامد عثامن، عىل 
وإداراتها  الدولــة  مؤسســات  ىل  ع
وأجهزتها، وعىل أهمية تعزيز دورها 
لحامية املجتمع وخدمة املواطن، وال 
سيام يف الظروف الراهنة التي تشهد 
توترات سياسية وانهيارات اقتصادية 
وماليــة وأوضاعا معيشــية بالغة 

الصعوبة«.
الدولة يف حياة  دور  »أهمية  وأكد 
املجتمع«، منبها اىل »خطورة تراجع 

هذا الدور أو تهميشه أو مصادرته«.
كام شــدد عىل »أهميــة دور األجهزة 
تزايد  ملواجهة  تفعيلــه  ورة  و ألمنية،  ا

التعديات والرسقــات والتجاوزات مبختلف 
»توفري  إىل  الحكومــة  داعيــا  نواعها«،  أ
التمويــل الرضوري لهــذه األجهزة للقيام 

بعملها«.
ويف اإلطار نفسه زار سعد، يرافقه 
مدير مكتبه طالل أرقه دان ويوسف 
كليــب، كال من قائد منطقة الجنوب 
االقليميــة يف قوى األمــن الداخيل 
العميد غسان شــمس الدين ورئيس 
اللبناين يف  الجيــش  فرع مخابرات 
الجنوب العقيد ســهيل حرب، وكان 
عرض لألوضاع األمنية، وال سيام يف 
منطقة صيدا والجنوب، وتشديد عىل 
أهمية تعزيز هذه األوضاع والتصدي 
باإلضافة  بها،  لالخالل  محاولة  ألي 
إىل التأكيــد عىل حاميــة املواطنني 

وممتلكاتهم. 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الثلثاء  20  نيسان 2021

فهد الباشا

1- عىل مثال الذيــن »يأتونكم بثياب الحمالن وداخلهم 
ذئاب خاطفة«، يعمد جامعة من الذين بيدهم الة العدالة اىل 
استعامل القانون عدة يف غري السبيل والغاية التي من أجلها 
سنت القوانني. ويف مثل هذا البالء يصبح القانون كالم حق 
يــراد به امر اخر، غري الحق. يف هــذه الحال، وعىل قياس 
»ال طاعة ملخلوق يف معصية الخالق«، يصبح من مخالفة 
العدالة أن ال تقوم ثورة حتى عىل القانون، ثورة تستمر اىل 

ان تستقيم به الحال كالم حق ال يراد به اال الحق.
***

2- العارفــون بحقيقة املمســكني مبفاصــل الحياة 
يف لبنــان، ممن هم تحالــف ثعالب الساســة وذئاب 
املال وأبالســة ينتحلون صفات عاملني يف حقل الدين، 
العارفون بحقيقة هذا التحالف الجهنمي يعرفون ايضا ما 
يتهيبون االفصاح عنه، أال وهو أن ال ســبيل فعليا اىل أي 
تدقيق جنايئ، يف اشنع جرمية يف تاريخ لبنان، قبل دك 

رؤوس الثالوث االنجس بفعل فدايئ أقدس.
***

-  متظاهــرون، يف لبنان، يكتبــون، هاتفني، اغرب 
قصائد الرسيالية، وذلــك يف منارصتهم ناهبيهم والذين 

ينارصون الناهبني ومغتايل الفرح والرجاء...
***

4-  نهضويــون وحياديون!؟ تحلمــون بالنهضة نزوال 
مــن فوق واال فانتم حياديــون اىل »ان يكتب الله أمرا كان 
مفعوال«. حياديون عم؟ وعمن؟ وبانتظار م؟ الرماد واملوت 
والحياد ترادف فريفد واحدها االخر مبا يجعل معناه اوضح.

ــي مــــع حــضــوركلامت يف زمن الغربة ــائـ ــضـ ــقـ ـــا الـ ــبـ ــ ــت ــ هــــل يــنــحــســر االش
عـــلـــى« الــيــوم؟ ــون اجــتــمــاع »الـــقـــضـــاء ا ــ الــقــاضــي ع

صونيا رزق 

بعد التمرّد القضايئ الذي سيطر عىل املشهد السيايس 
يف لبنان، خــالل االيام القليلة املاضية، تراجع حصن 
القضاء اىل الوراء االف االميال، مع تعرّضه لهزة كبرية، 
وصلت أصداؤها السلبية اىل الخارج، الن ما حدث أمر ال 
ميكن تصديقه وكأننا يف فيلم بولييس امرييك، حيث 
تكرث املشــاهد واللقطات البعيدة كلياً عن اإلقناع، وما 
حدث من عملية مترّد قامت بها القاضية غادة عون، 
عىل قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات، عىل 
أثر  كّف يدها عن القضايا املالية، حمل عنواناً واحداً 
هو االشــتباك »املرسحي« بني بعبدا وبيت الوسط، 
الذي نفذته عون بعد إقتحامها مرتني مكاتب مكّتف 
للصريفة، بحاميــة عنارص من أمن الدولة، وطالبت 
الرشكة بتسليمها امللفات واإلطالع عىل الداتا، االمر 

الذي رفضه وكيل الرشكة املحامي الكسندر نجار، معترباً أن ما 
تقوم به يخالف قرار القايض عويدات والقانون.

هذه املشــاهد أشعلت الوضع عىل االرض، فانقسم اللبنانيون 
كالعادة بني مؤيد ومعارض، االمر الذي كشف خفايا  معركة إمتدت 
عىل مدى أيام، وال تزال عىل جميع مواقع التواصل االجتامعي، بني 

الجيوش االلكرونية القادرة عىل إشعال أي خالف بلحظات.
اىل ذلك ووفق مصدر سيايس مراقب، فهذه السابقة التي 
مل يعرف لبنان مثيالً لها، ساهمت اىل حّد كبري بتشويه صورة 
البلد، ما أعطى إنطباعاً سلبياً جداً عىل آخر معاقل املؤسسات، 
التي لطاملــا كانت مندرجة يف املواقع املهمة، لكن هذا التمرّد 
القى رفضاً من قبل رشيحة واسعة من اللبنانيني، وتأييداً من 
منارصي التيار الوطني الحر، الذين رافقوها خالل اإلقتحامني، 
معلنني الدعم لها وللعهــد، ويف االمس كّرروا ذلك امام قرص 
العدل بالتزامن مع إجتامع مجلس القضاء األعىل، ويف املقابل 
إحتشد منارصون من تيار املستقبل دعامً للقايض عويدات يف 
املكان عينه، ورفضاً لتسييس القضاء.  كاشفاً لـ »الديار« بأّن 
القاضية عون سوف تحرض االجتامع الذي دعاها اليه مجلس 
القضاء األعىل، عند العارشة من صباح اليوم  لالستامع إليها، 

مام يعني اّن اإلتجاه سائر نحو التهدئة نوعاً ما.
وعىل الخط القانوين وتداعيات ما حدث، يقول االستاذ يف 

القانون الدويل الدكتور انطوان صفري يف حديث لـ »الديار«: 
»التفتيش القضايئ هو جهــاز الرقابة القضائية عىل اعامل 
القضاة، وهو يدرس امللفات ويتخذ القرار املناســب بشأنها، 
فيمتثل القــايض لرأيهم، ويف حال مل ميتثــل يتخذ مجلس 
القضــاء االعىل قراره، ومن الوارد حينها ان يتم طرد القايض 
املتمرّد من السلك، واصفاً ما حدث يف هذا االطار خالل االيام 

املاضية بـ »املسخرة«.
ورأى صفري بأّن ما جرى هــو مخالفة قامت بها القاضية 
عون، واملوضوع يجب ان يتحــّدد من زاوية توزيع املهام، يك 
ال يحصل تضارب يف الصالحيات بــني النيابة العامة املالية 
والنيابات العامــة يف املناطق، معترباً بأّن عون قامت بترصّف 
غري مقبول، فباتت يف موقع االتهام بعد ترصّفها هذا، وبالتايل 
اوجدت مشــكلة لها، اذ ال يجوز التمرّد خصوصاً عىل النيابات 
العامة، التي تخضع عضوياً لســلطة مدعي عام التمييز، لكن 
يف املقابل مل نشهد بعد شيئاً بارزاً عىل صعيد مكافحة ملفات 
الفســاد من قبل القضاء، ســائالً: »أين دوره اليوم من كل ما 

يجري؟، وهل يجوز ان تبقى املحاسبة بعيدة املنال؟«.
ورداً عىل سؤال حول تداعيات ما جرى عىل السلك القضايئ 
عامة، أبدى صفري إســتياءه مام حصل، الن التداعيات كبرية 
وقد عرّب عنها نادي القضــاة. وختم »يليل عم بصري حرام... 

لقد ضاع البلد«.

دوية على ورشة عمل قريباً اتفق مع نقابة مصانع ا
ــارم: ــوف ــن ــســي ــام ب ــعـ ــن الـ ــ ــدت حــمــلــة تــلــقــيــ االمـ ــحـ ــن الـ حــســن أطـــلـــق مـ
االجــــــــــهــــــــــ االمـــــــنـــــــيـــــــة فـــــــــي الـــــــصـــــــفـــــــو االمــــــامــــــيــــــة

حكومة  يف  العامة  الصحــة  وزير  أطلق 
تلقيح  االعامل حمد حســن حملة  ترصيف 
موظفني يف القطاع العام بلقاح سينوفارم، 
يف املركــز الصحي الجامعــي يف الجامعة 
اللبنانيــة بالحدت، يف حضــور املدير العام 
لالمــن العام اللواء عبــاس ابراهيم ورئيس 

الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب.
بعد جولة عىل مراكز التلقيح يف الجامعة، 
قال حسن: »ال ميكن لوزارة الصحة أن تسعى 
اىل إعــادة الحياة إال عندما تشــمل االجهزة 
االمنية خصوصا يف هــذه املرحلة الصعبة 
البلد، وحيــث تكون االجهزة  التي مير فيها 
االمنيــة يف الصفوف االماميــة ويتعرض 
عنارصها ملخالطة واســعة خصوصا خالل 

االحتجاجات«.
وإذ أكد أن »االجهزة االمنية جزء من الفئات 
املستهدفة واملعرضة للخطر بكل قطاعاتها«، 
دائم  اللبنانية رشيك  »الجامعة  ان  شدد عىل 

لوزارة الصحة يف الوقوف اىل جانب الشــعب«، موضحا أن 
»الهدف يبقى رفع التمنيع املجتمعي ليتخطى الـ0 والـ0 

يف حلول الصيف«.
كام أكد »استمرار التعاون لحامية املجتمع أكان من االستهدافات 

االمنية او التخطيطات االرهابية او مكافحة الوباء«.
بدوره، شــكر ابراهيم الجامعة اللبنانية عىل »التسهيالت 
لحملة التلقيح ووزارة الصحة عىل استجابتها ملتطلبات االمن 
العام وامن الدولــة«، الفتا اىل ان »تلقيح قوى االمن الداخيل 

يبدأ قريبا«.
أما أيوب فرحب بهذه »املبادرة املميــزة من الدولة إلعطاء 

اللقاح للعاملني يف القطاع العام من عســكريني ومدنيني«، 
مشــريا اىل ان »الحملة بــدأت اليوم مع االجهــزة االمنية 

وستستكمل االثنني املقبل مع باقي القطاعات العامة«.
ولفــت اىل ان »الحملة الخاصة العطاء اللقاح ألســاتذة 
وموظفي وطــالب الجامعة اللبنانية تبدأ غــدا من الفنار«، 
موضحا انها »تأخرت ألســباب خارجة عــن ارادتهم وارادة 

الوزارة«.
ورأى ان »الوزارة تقوم بدور رائد«، مثنيا عىل »قيام الدولة 
بهذه املبادرة مع القوى االمنية النها يف الصفوف االمامية«.

عىل صعيــد آخر، عقد وزير الصحــة العامة إجتامعا مع 
نقابة مصانع األدوية يف لبنان برئاســة النقيبة كارول أيب 

كرم، تناول قضايا متصلة بالدواء وسبل دعم 
تصنيعــه يف لبنان. وتــم اإلتفاق عىل عقد 
ورشة عمل قريبة ملتابعة البحث يف الشؤون 
الكفيلة بحسن تطبيق  والعملية،  التفصيلية 
اسراتيجية وزارة الصحة العامة الهادفة إىل 

توسيع الصناعة املحلية للدواء.
أن »اســراتيجية وزارة  وأوضح حســن 
إنتاج  الصحة تقوم عىل العمل عــىل زيادة 
الدواء لالستغناء تدريجا، ولو بشكل جزيئ، 
عن اإلســترياد، كام أن هذه اإلســراتيجية 
تركز عىل ربط ترشيد الدعم ارتباطا مبارشا 
دعم  وبالتايل  الدوائيــة،  الصناعات  بتفعيل 
األمر  املحلية  واألمصــال  األدويــة  مصانع 
الذي يتعلق بشــكل مبــارش بالتزام مرصف 
لبنان بتقديــم هذا الدعم اســوة باملنتجات 

املستوردة«.
ولفت إىل »وجوب تصحيح أســعار بعض 
للمواطن  الرشائية  القدرة  يأخذ  األصناف مبا 
باالعتبار، بحيث يتأكد املواطن أنه يتم تعويض الشح الحاصل 
يف السوق بالصناعات املحلية«، كام شدد عىل »عدم تهريب 
األدوية إىل الخارج حيث يربز دور األجهزة األمنية والرقابية 

يف هذا املجال«.
وتعهد بـ«تخفيف تســجيل األصناف التــي يتم تصنيعها 
محليا بجــودة وفعالية مميزة«، مؤكــدا أن »وزارة الصحة 
العامة تســعى لشــمول الصناعات الدوائيــة اللبنانية بأي 
اتفاقيــة خارجية عىل غــرار اإلتفاقية مــع وزارة الصحة 
الخدمات  النفــط مقابل  العراقية املتعلقــة بالحصول عىل 

الطبية والدوائية«.

ل الجهود ع الدين: ح الل يب
ليل العقبات أمام التأليف لت

أكد عضــو كتلة »الوفــاء للمقاومة« النائب حســن 
عزالدين، أن »حزب الله مستمر بحواره مع الجهات املعنية 
بتشكيل الحكومة، وبذل الجهود لتذليل العقبات املتبقية 
لتســهيل والدة حكومــة جديدة، قادرة عــىل التصدي 
للمشــكالت االجتامعية واالقتصادية واملالية القاسية، 
التي باتت ترخي بثقلها بشــكل كبري عىل كافة املواطنني 
يف لبنان، األمر الذي يفرض عىل املسؤولني كافة االبتعاد 
عن الكيدية السياسية واملزاجية، والرفع عن الحسابات 

الضيقة من أجل إنقاذ لبنان«.
ودعــا عزالدين، خــالل لقاءات سياســية أقيمت يف 
مركز اإلمــام الخميني الثقــايف يف مدينة صور، ويف 
بلدة صديقني ومحلة الحوش يف مدينة صور، »حكومة 
ترصيف األعامل أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تفّعل عملها، 
وتسرّي أمور الدولة، ال سيام مع االستمرار يف تعرث تأليف 

حكومة جديدة«.
وحــول ما جرى مؤخرا مع القاضيــة غادة عون، أكد 
أن »ما حصل يؤثر ســلباً عىل ما تبقى من هيبة القضاء 
والحاجة إليه كضامنة للبلد«، وحذر من »مخاطر تسييس 
عمل القضاء وتدخل السياســيني الذي يؤدي إىل التأثري 
سلبا عىل مصداقيته واستقالليته ونزاهته وإبقائه بعيدا 
عــن املصالح واالنتامءات السياســية والطائفية، ألن ال 
معنى ألي كالم عن اإلصالح ومكافحة الفساد ونهب املال 

العام دون قضاء مستقل وجريء«.
وختم عزالديــن مؤكدا أن »املقاومة ما زالت تشــكل 
صامم األمــان واألمل يف حياة وبقــاء الوطن وحامية 
استقالله وثرواته، والعني الساهرة واملتحفزة لردع العدو، 

والدفاع عن لبنان وشعبه«.

جعجع:الخ من ه السلطة
عبر االنتحابات النيابية املبكر

أصدر رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري جعجع بيانا 
قال فيه: »يسجل لهذه السلطة إنجازاتها شبه اليومية يف 
تعميم الفشل والكارثة، وآخر انجازاتها الكربى عىل هذا 
املستوى تدمري الجســم القضايئ يف لبنان. بغض النظر 
عن الحيثيات وعن عمليات الغش الواســعة التي يحاول 
فريق رئيــس الجمهورية بثها بني النــاس يف محاولة 
إلظهار انهم يحاربون الفساد يف الوقت الذي أصبح يعرف 
فيه القا والداين انهم من بني أبرز املتهمني بالفساد، 

والدليل عىل ذلك العقوبات الدولية«.
اضاف: »وبغض النظر عن كل ذلــك، فإن عامل الثقة 
يشكل مفتاح االستقرار والنهوض واالزدهار، فيام كيف 
سيكون ألي مواطن لبناين او أي دولة أجنبية ثقة بلبنان 
بعد كل الذي جرى يف األيام املاضية عىل مستوى القضاء 

اللبناين؟«.
وختم: »إن هذه الســلطة تقوم بدرايــة او عدم دراية 
بتدمري كل مؤسســات البلد العامة وحتى الخاصة عىل 
رؤوس اللبنانيــني، وهذا ما نشــهده بالدليل القاطع كل 
يوم. لن ينقذنا من هذا الجهنم ســوى الخالص من هذه 
الســلطة، والطريقة الوحيدة للتخل من هذه السلطة 
هي يف االنتحابات النيابية املبكرة، ماذا وإال خرب ســيىء 

ومصيبة جديدة كل يوم«.

حاالت »كورونا« في السجون
صــــدر عـن املديريـــة العامـــة لقـــوى األمـن 

الداخلــي ـ شعبـــة العالقـــات العامـــــــــة
الحــاالت املصابة  التــايل:  »يف إطار متابعة  البال 

بفريوس كورونا يف الّسجون، لغاية تاريخه:
الّشفاء املخربي والرسيري والزمني  1- وصلت حاالت 
من فريوس »كورونا« يف ســجن روميــة املركزي ويف 
نظارة قرص عدل بريوت، ويف ســجني القارصات ونساء 
1004 حــاالت من أصل العــدد اإلجاميل  بعبــدا إىل 
41 فحصاً  8 10 حالة إيجابّية، وذلك بعد إجراء 

مخربيًّا )PCR( للّنزالء.
 : وبعد إجراء عدد من فحوصات )PCR( تّم تشخي

8 حالة إيجابية يف سجن صور، بينام شفيت حالتان  -2
55 حالة إيجابية يف سجن تبنني  -

59 حالة إيجابية يف سجن النبطية  -4
4 حاالت إيجابية يف فصيلة سجون طرابلس  -5

- يف نظارات وحدة الرّشطة القضائّية، تّم تشخي 
4 حاالت للشفاء. 9 حاالت إيجابّية، ومتاثلت 

- أّما بالّنسبة لنظارات وحدة رشطة بريوت، ال توجد 
أي حالة إيجابية«.

ــكرية ــ ــ ــ ــ ــ ــ لعسـ ــاقة لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــغال الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ ــد وا ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ ــكام بامل ــ ــ ــ ــ ــ ــ أحـ
فـــــــــــــــي حـــــــــــــــق أبـــــــــــــــو ســـــــــــــــلة ونـــــــــــــــوح زعيتـــــــــــــــر وعســـــــــــــــكريين

أصدرت املحكمة العســكرية الدامئة برئاسة العميد منري 
شــحادة سلســلة أحكام يف حق نوح عيل داود زعير، وأبو 
سلة، وأربعة عســكريني برتب مختلفة، من مكتب مكافحة 
املخــدرات املركزي، بجرائــم الرويج واإلتجــار باملخدرات، 

وتراوحت األحكام بني السجن أليام واملؤبد.
وورد يف حيثيات األحكام أن خــالل العام 2019 أقدم كل 
من املؤهل أول نارص. ش ومحمد عيتاين، وعيل زعير امللقب 
بأبو ســلة، ونوح عيل داود زعير، عــىل اإلتجار باملخدرات 
وترويجها، وإقدام األول بصفته رتيب تحقيق، عىل إختالس 
كمية من املخدرات املضبوطة وبيعها باإلشــراك مع عيتاين 

وأبو سلة الذي باعها إىل زعير.
كام وأقــدم املؤهل أول نارص. ش عــىل دس كتابات غري 
صحيحة، والتحريــف يف زنة الكوكايني املضبوطة، واعتامد 
الحيلة ملنع إكتشــاف هــذا اإلختالس، عرب إســتخدام وزن 
املشــدات لتعويض وزن الكوكايني املختلسة، وعىل مخالفة 

التعليامت العسكرية.
كام وأقدم عيتاين عىل التدخل يف فعل اإلختالس ومشاركة 

املؤهل األول نارص يف عملية بيع املخدرات اىل أبو سلة.
كام وأقدم العقيد هرني. م عىل اإلهامل يف القيام بواجباته 
والقانون، وإساءة  العسكرية  التعليامت  الوظيفية، ومخالفة 

إستعامل سلطته، بإقدامه عىل فض مضبوط من دون إطالع 
القضاء، وعىل تنظيم محرض عديل من دون مراجعة القضاء، 
وتدوين مندرجات محرض عديل يف وقت الحق للتواريخ املثبتة 

فيه.
وأما املقــدم أحمد. س واملؤهل أول محمــد. ش، فقد أقدما 
عىل مخالفة التعليامت العسكرية من خالل إهامل املقدم يف 
متابعة أعامل التحقيق، واإلهامل يف التقيد بأمر الخدمة الذي 
يحدد مسؤولية الضابط املرشف.كام وأقدم املؤهل أول محمد. 
ش عىل اإلهامل بواجباته الوظيفية بصفته رئيس قلم مولج 
بنقل املضبوطات اىل املستودع من خالل إبقاء العلبة التي حوت 

املضبوطات ثالثة أيام يف مكتبه قبل أن ينقلها اىل املستودع.
وقد حكمت العسكرية عىل املؤهل أول نارص. ش مدة سبع 
 سنوات أشغال شاقة، وغرامة قدرها خمسة عرش مليون لرية.
وحكمت عىل عيتاين باألشغال الشاقة املؤبدة، وغرامة عرشة 
ماليني لرية، وعىل أبو ســلة ونوح زعير باألشغال الشاقة 

املؤبدة، وغرامة مئة مليون لرية لكل منهام.
كام وقضت األحكام بحبس العقيد هرني. م مدة شهرين، 
وغرامــة مليون لرية وعرشة أيام حبــس للمقدم أحمد. س، 
وغرامة 500 ألف لرية، وثالثة أشهر للمؤهل األول محمد. ش، 

وغرامة مليون لرية.

دي عراجي: الن بالقطاع الصحي سي
الى تقلي الخدمات الطبية

عراجي  عاصم  النائب   النيابية   الصحة  لجنة  رئيس   اعترب 
»النزف  أن  اإلجتامعي،  التواصل  وسائل  عىل  ترصيح  يف   ،
الطبية  دمات  الخ تقلي  اىل  سيؤدي   ، لصحي  ا بالقطاع 
الضامنه  ملؤسسات  ا الطبيه،  املستلزمات  ب نق  ونوعيتها،
الفرقات  يتحملون  املرىض  التعريفات،  فع  ر عىل  غريقادره 
الكبريه، املالية ال تدفع لألطباءمنذ شهور،الجسم التمرييض 
القريب  عىل  ونعتب  ومنهوبة  مفلسة  دوله  ب،  رات نصف 

والبعيد بعدم مساعدتنا«.

ابات ري: نأمل أن يُستمر االنخفا با الب
لبنان   الوطنية إلدارة  لقاح كورونا  يف  اللجنة  لفت رئيس 

عبد الرحمن البزري  يف حديث إذاعي ان »التفاؤل الذي نشهده 
إمنا   ، ات  املستشفي اع   قط عىل  الضغط  يف  رجم  ي مل  صحياً 
انه  معتربا   ،« بات  اإلصا عداد   بأ االنخفاض  ستمّر  ي أن  نأمل 
»عىل الشعب االستمرار بااللتزام باالجراءات الوقائية اىل حني 

التلقيح للوصول اىل مناعة مجتمعية       ».
انه  إىل  لفت   ، ح ا ق ل ال ي  لّق لت ة  املنص ىل  ع جيل  التس وعن 
يربطون  من  ك  ا ن وه  ، جيل تس بال صعوبات  يجد  من  »هناك 
لديه  من  أيضاً  التسجيل وهناك  املستهدفة وفرة  الفئة  بني 

تساؤالت حول اللقاح       ».
املواطنني،  لكل  حق  هو  ونا  ر و ك د  ض لتلقيح  »ا ن  ا وأكد 
صادرة  أنباء  عن  ناتج  و  ه ت  ا ح ا لق ال بعض  من  والخوف 
خيارات  بني  يقّرر  أن  ملواطن  ا ىل  ع ا  ن وه لمية،  ع اث  ابح عن 
عملها  تتابع  الوبايئ  الرّصد  ئة  ي ه ن  ا م  العل ع  م ات  اللقاح

مبراقبة أعراض التلقيح محلّياً       ».

ــروع قــانــون ــشــ ــ ــع م ــوضـ »أمــــــــل«: لـ
ــع الــدعــم ــ ــا رفـ ــبـ ــتـ ــل السـ ــام ــك ــت م

عقد املكتب السيايس لحركة »أمل« اجتامعه الدوري برئاسة 
جميل حايك وحضور األعضاء، وبعد تداول الشؤون اللبنانية، 
أصدر بيانا قال فيه: »بعد مرور 25 عاما عىل مجزرة قانا، ما 
الذي  وهو  واملحاسبة،  ملساءلة  ا خارج  الصهيوين  الكيان  زال 
قوات  ملركز  بقصفه  لدولية  ا الرشعية  الحائط  بعرض  ب 
األمم املتحدة يف قانا، ويستمر يف إعتباره كيانا فوق الرشائع 

والقوانني التي استقر عليها اإلنتظام السيايس الدويل.
ال  الوطنيني  والسالم  األمن  ان  ركة  الح تؤكد  أخرى،  ومرة 

تحميهام إال قوة املقاومة والجيش ووحدة الشعب«.
اإلرادة  غياب  يعاين  الوطن  زال  ما  ليوم،  »ا البيان:  وأضاف 
الجدية لدى املسؤولني املبارشين عن تأليف الحكومة التي صار 
تزايد  بعد  م  وقت  أي  من  وإلحاحا  مية  اه أكرث  تشكيلها 
األزمات وتعقيداتها اإلجتامعية واإلقتصادية، وإنعكاسها عىل 
اإلستقرار الداخيل يف ظل تراجع، بل تذري مؤسسات الدولة، 
وتال هيبتها وإستمرار البعض يف رفع املطالب والرشوط 
املعطلة التي تُبعدنا عن الوصول إىل حٍل حقيقي ورسيع وفق 
املبادرة التي أطلقها األخ الرئيس نبيه بري املستندة إىل األصول 
الدستورية وامليثاقية، وتؤمن األرضية الصالحة لقيام حكومة 
فاعلة تتحمل مسؤولية اإلصالح وترميم الوضعني االقتصادي 
عىل  تشديده  »أمل«  لحركة  السيايس  املكتب  وجدد   . واملايل«
»اإلرساع يف وضع مرشوع قانون متكامل الستباق ما ميكن أن 
يحصل من فقدان القدرة عىل استمرار الدعم للمواد اإلستهالكية 
الحيوية نتيجة تدهور إحتياطات املرصف املركزي، والحاجة إىل 
خطط إجتامعية تراعي أوضاع املواطنني عرب البطاقة التمويلية، 

وترشيد الدعم للوصول إىل الغايات املرجوة منه«.
ورأى ان »االرتباك يف املوضوع الربوي، يرسل إشارة سيئة 
السنة  الحساسة ومنها ملف  امللفات  اىل عدم قدرة معالجة 

الدراسية الحالية ومصريها«.

افتراضياً اجــتــمــاعــاً  عقد  و  ــجــ امل
ــة بـــعـــثـــة »الـــوكـــالـــة  ــسـ ــيـ مــــع رئـ
مــــــيــــــركــــــيــــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة«  ا

عقد وزير الربية والتعليم العايل الدكتور طارق املجذوب، 
اجتامعا افراضيا عرب تقنية zoom، مع رئيسة بعثة »الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية يف لبنان« آيلني ديفيت.
غاريث  بن  الوكالة  يف  ليم  ع ت ل ا اع  ط ق ر  ي مد فيه  وشارك 

ونائبته زينة سالمة، واملدير العام للربية فادي يرق.
وتناول البحث »مجمل مشاريع الدعم التي تقدمها الوكالة 
إىل قطاع التعليم يف لبنان، ضمن الدعم املتعدد الجوانب الذي 

تقدمه إىل الكثري من اإلدارات واملؤسسات يف لبنان«.
وبفريق  األمريكية،  باملسؤولية  ب  و ذ ج مل ا ر  الوزي ورحب 
العمل املشرك يف اللقاء االفرايض، شاكرا للجانب األمرييك 
»الدعم الذي تقدمه الوكالة، عرب متويل الكثري من املشاريع 
الظروف  يف  وبخاصة  الربوي،  العمل  وير  ط ت ىل  إ الهادفة 
الراهنة«. وأمل يف »استمرار التعاون ملا فيه مصلحة األجيال، 
جميع  إىل  التعليم  رسالة  يقدم  زال  ما  ان،  ن ب ل وأن  بخاصة 
املجتمع  مبساعدة  والجئني،  ونازحني  نانيني  ب ل ن  م األوالد 

الدويل والجهات املانحة«.

بد على أبو طاقية لتحريض على قتل عسكريين في عرسال حكم بامل
أصــدرت املحكمة العســكرية الدامئة برئاســة العميد 
منري شحادة، حكام باألشــغال الشاقة املؤبدة عىل الشيخ 
بأبــو طاقية، وحكام  امللقب  الحجــريي،  أحمد  مصطفى 
مدته عرشون سنة أشــغال شاقة، لنجله عبادة الحجريي، 
 ،201 إلقدام األول يف بلدة عرســال، يف األول من شباط 
عىل التحريض عىل الجهاد ضد الجيش وقتل العســكريني 
الرائد بشعالين واملؤهل  بهم، ومنهم  ومحاولة قتلهم و

براهيم زهرمان. أول إ
كام وأقــدم الثاين عىل قتل عســكريني قصدا، وتحقري 
آخرين أثنــاء قيامهم بالوظيفة، وإقدام اإلثنني عىل رسقة 
وعتادهم  العســكريني  إىل  العائــدة  األمريية  األســلحة 
وهوياتهــم األمرييــة والخاصة، وأجهزتهم الالســلكية 
والخليويــة وبطاقاتهــم، وإحــراق وتخريــب آلياتهــم 

ية. ر ك س الع
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القضا واملحامون...مواقف وطرائف

املحامي نا كسبار

{ شو بيجب بريطانيا النا {

أثناء مناقشــة موازنة العام 1994 يف مجلس النواب 
قــال النائب عبد الرحيم مراد أن  دور معلمني يف لبنان 
كثرية وان يف بريطانيا ال يوجــد اال 4 دور معلمني. فرد 

الرئيس املحامي نبيه بري.
ـ شو بيجيب بريطانيا النا.

{ هنا ينتهي برج ايفل {

انتقــد املحامي انطوان زخيا ما توصــل اليه التحقيق 
يف احــدى القضايا عندما وقف الضابــط امام املحكمة 
العســكرية وقال انــه يعتقد بأن احــد املتهمني قد قام 
بالتزوير. وقال املحامي زخيا يف مرافعته ان التحقيقات 
قد بقيت عدة اشــهر مع عدد كبري من االشــخاص اما 
النتيجة فهي اعتقاد بأن احــد املتهمني قد قام بالتزوير 

دون الجزم.
واضاف املحامي زخيا ان هذا االمر يشبه قصة شابني 
كانا يقفان بالقرب من برج ايفل يف باريس عندما شاهدا 
احد الشــبان »يعربش« عىل الربج، وبدأ يعلو اىل ان كاد 
يغيب عن انظارهام فأحرضا منظاراً وبدآ يتابعان تحركه 
اىل ان رأياه يصعد اىل اعىل الربج ويضع ورقة هناك. ثم 
نزل. فحملت الحرشية احد الشــابني ملعرفة ماهية هذه 
الورقة وعىل ماذا تحتوي فبــدأ يصعد وكاد ان يقع عدة 
مرات، اىل ان وصل اىل اعىل الــربج. ولكرثة تعبه وعدم 
متكنه من قراءة الورقة وضعها يف جيبه وبدأ ينزل وينزل 
اىل ان وصل اىل االرض وســحبها من جيببه وقرأها فاذا 

هي مكتوب عليها:
ـ هنا ينتهي برج ايفل.

{ جورج جرداق... ومرص {

الشــاعر واالديب العبقري جورج جرداق، الذي عارص 
كبار الشخصيات السياسية والفنية يف عدة دول، يتكلم 
بشــوق وحنني عن مرص وشعب مرص. فيقول انه شعب 

خفيف الظل، ويحب الحياة.
ويضيف جرداق ان املرصي عندما يستقبلك عىل املطار 

يرحب بك قائال:
ـ نورت مرص يا بيه، اميتى مغادرنا بالسالمة؟

ـ وعندما تجتمع باملرصي وتقف مغادرا الساعة الثانية 
عرشة ليال ينظر اليك قائال:
ـ منشوفك اميتى الليلة؟

{ عدة اشهر بني الجلسة والجلسة {

للداللــة عىل بطء املحاكامت امــام املحاكم اللبنانية، 
يقول املحامي ســمري دكاش انه كان يحرض جلسة امام 
احدى املحاكم عندما ارجأ القايض الجلســة مدة طويلة 

)حوايل 11 شهرا( قائال: 
.....وسكت فسأله املحامي  11 ارجئت الجلسة اىل 

دكاش قائال:
11 من اية سنة؟ )اي قد تكون الجلسة التالية  ـ اىل 

بعد سنة او سنتني او اكرث(
ويف هذا املجال يخرب املحامي جورج كســبار انه كان 

يحرض جلسة امام القايض 
 ،1999 املنفرد يف املنت والذي ارجأ الجلســة اىل 8

اي بعد عرشة اشهر.
ء من  فادعى املحامي كسبار االســتغراب وسأل ب

1999؟ العصبية اىل 18
1999 )اي قبل 10  فأجابــه القــايض: ال... اىل 8

ايام(
.1999 ـ آه... اعتقدت يف 18

{ وصلنا اىل املطار {

بعد ادعــاء النيابة العامة العســكرية عىل الصحفي 
محمــود الزيات امام املحكمة العســكرية يف صيدا يف 
التسعينات طلبت من املحامي خليل ميني حضور الجلسة 
معي. واثناء توجهنا اىل صيدا قال يل بأنه يعرف الطريق 
جيدا بعــد ان تغريت بعض معامل الطرقات. وعبثا حاولت 
اقناعه بــأن الطريق من هنا وليس من هناك اال انه ارص، 
فلم نجد انفسنا اال واصبحنا امام مبنى املطار. اال ان خليل 

الذي يتحىل بروح مرحة قال يل:
ـ بيرشفك ضيعنا غري مبفرق واحد؟

{ ال اطلبها وال أرفضها {

سئل املؤرخ اللبناين الكبري املحامي املرحوم جواد بولس 
عن رأيه يف كونه مرشحا لرئاسة الجمهورية فأجاب:

ـ »انا ال اطلبها وال ارفضها«
هذا الكالم يعني انه لن يتصل باحد ولن يتزلف الحد.

{ ال تخرب فيليب {

يف زيارة قمنا بها اىل املحامي مطانيوس عيد يف ايلول 
1994 قدم لنا الشــاي اللذيذ وعندما سألناه عن مصدره 

قال:
ـ لقد ارسلت يل امللكة اليزابيت هذا الشاي من بريطانيا 

وقالت يل ما تخرب فيليب يا مطانيوس.

{ سليم عثامن {
عىل اثر صــدور كتاب القضــاة واملحامون...مواقف 

وطرائف كتب املحامي الكبري سليم عثامن ما يأيت:
يقال، وبحــق، ان املرافعات يف النزاعات امام القضاء، 
علم وفن، ومن الفن يف املرافعات، ما يحصل من مبادرات 
ومداخالت عفوية يف جلسات املحاكمة وخارجها، لدينا 
امثلة كثرية منها، يف اقــوال مأثورة ويف مواقف فريدة 
ويف طرائف ونوادر واخبــار مثرية، نقلت عن الكبار من 
القضاة واملحامني عندنا. لكنها ككل ما هو عفوي مثلها 
مثل ومضات الربق، تيضء فجأة وتنري حولها لحظة، ثم 

متيض وال يبقى لها اثر اال يف نفس من شاهدها.
وفضل زميلنا االســتاذ نا كســبار، انه من عشاق 
الفن والذوق يف مامرسة املحاماة، وانه انطالقا من ذلك، 
كرس كل جهوده واهتامماتــه للبحث عام تيرس له من 
اخبار ومآثر الكبار من قضاتنا وزمالئنا السابقني، وبادر 
املمتنع  السهل  اىل جمعها وعرضها بأســلوبه  مشكوراً 
املميز يف هــذا املؤلف القيم، ليك يحميها من النســيان 
ويضعها مبتنــاول ايدي االجيال املتعاقبــة من القضاة 

واملحامني. 

الــــبــــوشــــريــــة ســـــــــّد  فـــــــي  اشـــــــخـــــــا  تـــــوقـــــيـــــف  
ـــدرات ــ ــ ــخ ــ ــ ــة بــــتــــهــــمــــة تــــــــرويــــــــ مـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــنـ ــ ــ واملـ

الجيــش ـــ مديرية  صدر عن قيادة 

 4 التوجيــه البيــان اآليت: »بتاريخ 19 
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املخابرات عند مســتديرة مار تقال- سد 

املدعــو )ح.ر( برفقة زوجته  البورشية 

املخدرات  برويــج  لقيامهــام  )س.ر( 

ومحاولتهــام الفرار من أمــام الدورية 

ومقاومة عنارصهــا. وقد ُضبط بحوزة 

الزوج مسدس حريب وكمية من املخدرات 

ومبلغ من املال.

كــام أوقفــت املديريــة يف منطقة 

املنصوريــة املدعــو )م.ح( برفقة ابنه 

من  كمية  بحوزتهام  وضبطــت  )و.ح(، 

املخدرات املتبقية مــن الرويج، ومبالغ 

ماليــة، ودفراً لتســجيل طلبات ومبيع 

املخدرات.

ســلّمت املضبوطات وبورش التحقيق 

. مع املوقوفني بإرشاف القضاء املخت

شــكــا ــي  ــ فـ ــا  ــ ــخـ ــ أشـ تـــوقـــيـــف  
وخناجر الحشيشة  من  كمية  بحوزتهم 

شــعبة  من  دورية  أوقفت 
بداخلها  ســيارة  املعلومــات 
4 شــبان وشــابة يف شكا، 
وضبطت معهــم كمية كبرية 
املوضبــة  الحشيشــة  مــن 
وخناجر. وتم تسليم املوقوفني 
واملضبوطــات إىل مخفر درك 
شكا التخاذ االجراءات الالزمة 

يف حقهم.

ــة ــ ــي ــد االوراســ ــي ــق ــع ـــي ال ف

معني حداد
استاذ جامعي

تُســتخدم مفردة اوراسيا يف الجغرافيا اساساً للداللة عىل 
مساحة عظمى من اليايسة تجمع قاريت اسيا واوروبا معاً، 
متتد من املحيــط االطليس غربا اىل املحيــط الهادي رشقا، 
تغطي حــواىل 54 مليون كلــم2، غري ان مفهوم اوراســيا 
اسُتخدم يف روســيا وما زال  يف سياقات متعددة ومختلفة 
حضارية  وتصورات  جيوبوليتكية  ابعادا ومعاين  مستبطنا 
وصياغات اســراتيجية تندرج جميعها يف ما دعي بالعقيدة 
االوراســية التي يأخذ بالعديد من جوانبها الفريق الحاكم يف 
موسكو اليوم، هذا وتنبثق العقيدة املذكورة من موضع االتحاد 
الرويس الذي يغطي قســم من اوروبا )غرب االورال( وقسم 
اخر من اســيا )ســيبرييا( كام تنبثق ايضا  مــن موقع هذا 

االتحاد الجغرايف بني الغرب والرشق.

نشوء الحركة االوراسية

بدأ التفكّر يف ما ينتجه كل من موضع وموقع روســيا او 
االتحاد الرويس عــىل الصعد الحضارية والسياســية  منذ 
القرن التاســع عارش، غــري ان التيــار االورايس مل  يتبلور 
عىل شــكل حركة سياسية ناشــطة  اال من املوقع املناوىء 
للحقبــة الســوفياتية، وذلك عندما اصــدرت مجموعة من 
املثقفني والناشــطني السياسيني من املهاجرين الروس بيانها 
التأســييس من برا يف تشيكوســلوفاكيا عام 1921 وقد 
حــرره احد ابرز مفكري  الحركة االوراســية  انــذاك، بيوتر 
19(. كانت الحركة  نيكواليفيتش ستافيتســيك )1895- 8
االوراسية يف ذلك الوقت متأثرة، اىل حد بعيد بالنازية االملانية 
ال سيام لجهة التشــدد القومي واملجال الحيوي املستتبع له، 
لكن ذلك مل مينع بعض عنارصها من ان يشــكل الحقاً جناحا 
مؤيداً للســوفيات حيث كان هذا الجناح يرى يف صعود دور 
موســكو عىل املرسح الدويل بعد الثورة البولشــفية، تنامياً 
للروح القومية الروســية وتجلياتها، وإعالء شأن روسيا يف 
العامل. لكن الحركة بشكل عام، بقيت عىل خصومة مع الدولة 
السوفياتية، وهكذا عندما دخلت جيوش موسكو اىل برا عام 
1945 القت القبض عىل من كان هناك من االوراســيني ويف 
مقدمهم ستافيتسيك نفســه الذي ق يف اإلعتقال عرش 
195 حتى  ســنوات، أفرج عنه بعد ذلك وعاد اىل برا العام 

وفاته.
التاســييس للحركة االوراسية حول تصور  البيان  متحور 
جغرايف وسيايس يرى يف روسيا تكويناً حضارياً مميزاً تحدده 
خاصية » التوســط » وهو مفهوم لطاملا كتب فيه وركز عليه 
ستافيتسيك  بعد ان حّمله دالالت تتجاوز التوسط الجغرايف 
الســاكن والجامد  بــني القارتني اوروبا واســيا، اىل دالالت 
اخرى تعرّب عن ديناميكية التفاعل  االورويب - االسيوي عىل 
االرايض الروســية يف سياق تكوين  البناء القومي الرويس، 
بحيث تغدو روسيا  يف املوقع املركزي الفاعل للقارة االوراسية 
باملعنى الجغرايف للكلمة، اي لقاريت اوروبا واسيا معاً. وعليه 
يكون ملفهوم اوراسيا عىل ما اراد ستافيتسيك ورفاقه معنيني 
اثنني، واحد جغرايف عمومــي  يدل عىل القارتني معاً والثاين 
جيوبوليتييك، خاص بروســيا )مبا فيها سيبرييا(، يعرّب عن 
القومية الروسية يف مجالها الحيوي، والحال ان اسم روسيا 
بحد ذاته كام كان يردد ستافيتسيك مكّون من »رو« التي هي 

من اوروبا و«سيا« من اسيا.
اما القومية الروســية التي عىل  اساســها ينبغي ان تقام 
عليها الدولة الروسية، فهي تتشــكل يف العقيدة االوراسية 
من  تفاعــل ثقافات متعــددة منها االرية والســالفية من 
الجهة االوروبيــة   واملغولية والطورانية االســالمية، من 
الجهة االسيوية، يضاف اىل مختلف هذه الثقافات ما ترسخ 
يف العمق الروحي للشــعب الرويس من التقاليد املســيحية 
االورثوذوكســية ذات املنشــأ الرشقي االســيوي وبابعادها 
اليونانية االوروبية املكتســبة ايضا. وهذا مبجموعه يشكل 
تكويناً حضارياً  يتطابق مع التوسط الجغرايف. حيث يساهم 

يف هذا التكوين الرشق والغرب معاً.
تجدر االشــارة هنا اىل انه يف اجــواء تلك املرحلة، اي يف 
العقود االوىل من القــرن العرشين،  كانت العنرصية باملعنى 
الساليل ما تزال امرا شائعا وكان ان راحت تنبني عليها قوميات 
عرقية، ومنها القومية االرية التي اعتمدتها النازية يف املانيا، 
والقومية السالفية املواجهة لها  يف روسيا كام يف محيطها 
من اوروربا الرشقية. مل يستسغ القائلون بالقومية الروسية 
املبنية عىل العنرص الساليف، العقيدة  االوراسية حيث شكل 
البعد االســيوي الذي تستبطنه استفزازاً لتصورهم عن انتامء 
االمة الروسية اىل السالالت  السالفية املتموضعة يف  اوروبا 
الرشقية. يف حني ان االوراســيني كانــوا يرصون عىل عدم 
تجاهل العنرص االســيوي يف النســيج االجتامعي الرويس، 
اذ هم يجدون يف تفاعله مع العنــرص االورويب عىل امتداد 
االرايض الروســية من االطليس حتى الهادي )مع سيبرييا 
يف اســيا( ما يجعل االمة الروسية ذات خصائ مميزة عن 

غريها من االمم ان مل يكن »متفوقاً« عليها.

يف االبعاد الجغرافية الثقافية والسياسية

يتمثل العنرص االســيوي يف العقيدة االوراســية يف بدو 
الســهوب االســيوية  الصقيعية ويف املغــول والطورانيني 
الذي يشــغلون االرايض املرتفعة والبــاردة املجاورة لها وقد 
التقــت وتفاعلت قيمهــم عىل ارايض االتحــاد الرويس مع 
القيــم االوروبية الحرضيــة، حيث غدا املجــال الجغرايف 
الــرويس  املُعيش اي كام يعيشــه ســكانه، ملتقى ثقافة 
»حياة  الســهوب« القامئة عىل البــداوة والرعي من  الجهة 
األنشطة  القامئة عىل  االســيوية، وثقافة »حياة  الغابات« 
الحرضية والزراعة االستنباتية من الجهة االوروبية. عىل ان 
الحركة االوراسية يف تطلعها السيايس اىل السهوب االسيوية 
مل تنطلق من فرا ثقايف فهي تبني عملية االنتامء اليها عىل 
ما مّثثله من قيم معنوية يف الوجدان الرويس منذ زمن بعيد، 
وقد جرى التعبري عن هذه القيــم يف مجاالت فنية متعددة ، 
لعله من ابرزها  ما تبّدى يف املوســيقى الروســية بشأنها، 
ال ســيام لدى الكســندر بودين عندما اقدم العام 1880عىل 

تأليف رائعته املوســيقية، »سهوب اسيا الوسطى«، بناء عىل 
طلب القيرص االسكندر الثاين، مبناسبة اعياد ذكرى تنصيبه 
الخامسة والعرشين )وهي  قصيدة سمفونية اصابت شهرة 
واسعة، وقد وقع يف سحر موسيقاها عندنا، عبدالوهاب فلم 
مينع نفســه من ان يســتل ما تيرس من نغامتها لستخدمها 
يف، قصيدة ايليا ابو مايض، »لســت ادري«، التي شدا بها يف 

االربعينات من القرن العرشين(.
يف مختلف االحوال تنتهي العقيدة االوراسية اىل ان روسيا، 
يف بعدها االسيوي، متثل شخصية جغرافية، »روحها« متميزة 
عن »الروح« االوروبية ومتميزة ايضاً عن »الروح« االسيوية، 
فهي شخصية متكاملة، تشكّل اراضيها مركز تفاعل االضداد 
واملختلفني )بداوة مقابل حضارة، رعي مقابل مدينة... اديان 
عاملية مختلفة( يف كل واحد موحد، وهو تفاعل يجعل من هذا 
املركز بؤرة للتطور الروحي االنســاين عىل وجه العموم، كام 
ان العنرص الثقايف االسيوي فيها اكسبها مقومات استقاللها 
عــرب التاريخ عن العــامل الروماين الجرماين »العدواين« يف 

نظر االوراسيني.
اىل ذلك تجدر االشــارة اىل انه عىل رغم العداوة التي طبعت 
العالقة بني االوراسية والنظام السوفيايت التي امالها التباعد 
العقائدي بني الشيوعية االممية من جهة والقومية الروسية 
من جهة مقابلة، فإن االتحاد الســوفيايت بــّدل موقفه من 
االوراسية يف منتصف الخمسينات من القرن العرشين، فأعاد 
االعتبار اىل بعض  الناشطني فيها، ال سيام منهم ستافيتسيك 
الذي اطلق رساحه )لكنه عاد اىل برا  وبقي فيها حتى مامته(. 
ثم ان االوراســية لقيت اصداء ايجابية يف بعض مراكز القرار 
الســوفيايت، ذلك ان تلك الحقبة شــهدت تحــول الصني اىل 
الشيوعية حيث بات سكان اوروبا الرشقية ومعظم سكان اسيا 
يضمهم معســكر واحد هو عملياً معســكر اورايس )اورويب 
رشقي - اسيوي( كبري هو املعســكر الرشقي بقيادة موسكو 
يف مواجهة معســكر اطليس )امــرييك اورويب غريب( هو 
املعسكر الغريب بقيادة واشنطن. وهكذا بدت الفكرة االوراسية 
القاضية بتوجه موســكو نحو رشقها االسيوي متالمئة مع 
مصالحها السياســية العامة وداعمة لهــا يف الحرب الباردة 
الدائرة يف حينه  بني املعسكرين. غري ان الخالف الذي دب فيام 
بعد بني االتحاد الســوفيايت وجمهورية الصني الشعبية انهى 
عملياً االخذ بالفكرة املذكــورة، اىل ان أعيد احياءها مع مطلع 
القرن الواحــد والعرشين بعد اســتتباب االوضاع يف االتحاد 
الرويس الذي قام عىل انقاض النظام الســوفيايت بعد انهياره 
بداية التســعينات من القرن العرشين. هذا وكان من ابرز من 
ســاهم يف احياء العقيدة  االوراســية وتجديدها، الكسندر 
دوغني الذي بدأ منذ العام 1992، بنرش دورية تُعنى بالشــؤون 
السياسية وفق توجه قومي رويس محافظ، ثم صدر له العام 
199 كتاب تحت عنوان »اســس الجيوبوليتيكا« شهد رواجاً 
واسعاً وترجم اىل عدة لغات من بينها العربية، وفيه يستكمل 
ورة  دعواته االيديولوجية اىل اعالء شأن االتحاد الرويس، و
مواجهة العامل الغريب وعىل رأســه الواليات املتحدة. اىل ذلك 
عمل دوغني مستشاراً للدوما، الربملان الرويس، من العام 1998 
200، ثم شــغل منصب رئيــس »مجلس خرباء  حتى العام  
الجيوبوليتيكا« وهو مجلس استشــاري متخص يف شؤون 
االمن القومي. ويردد يف وســائل االعــالم عموما من وقت 
اىل آخر، انه مقرب من الرئيس بوتني، ما جعله يصيب شــهرة 

ملحوظة يف بالده كام يف خارجها.

يف االستهدافات االوراسية

ينطلق االوراسييون راهنا يف صياغة رؤيتهم للرصاع الدويل 
مــن املبدأ الذي يرتكز عىل ثنائية الرب والبحر، وهو مبدأ قديم، 
تنبني عليه معالجة الرصاع بني القوى السياسية والعسكرية 
يف العامل، باعتباره رصاعاً يدور بني »التيللوروكراتيا« اي قوى 
الرب من جهة و«التاالسوكراتيا« اي قوى البحر من جهة اخرى، 
االوىل تنبثق عن الشعوب الربية التي تنشط عىل اليابسة اكرث 
مام تنشط يف البحار، الثانية اي التاالسوكراتيا هي التي تنبثق 
عن الشعوب التي تعلو لديها   االنشطة البحرية عىل االنشطة 

الربية. )تللوس باليونانية تعني الرب، وتاالسا تعني البحر(.
والحال ان اســتقراء التاريخ وفق هذه الرؤية، يقودنا اىل 
استنتاجات مفادها ان املواجهات التي شهدها الرشق القديم 
جرت بني القوى البحريــة املتمثلة باالمرباطوريات التجارية 
الفينيقية ملدن صيدا وصور ... من جهــة ... والقوى الربية 
المرباطوريات الفراعنة والكلدان او االشــوريني... من جهة 
اخرى، من دون ان يعني ذلك  انتفاء الرصاع بني قوى من نوع 
واحــد، اي بحري - بحري او بري - بــري غري ان مآل الرصاع 
هذا، يذهب يف نهاية االمر اىل املواجهة الكربى والحاســمة 
بني الرب والبحر والســيطرة املتفردة عىل الكل الربي والبحري 
معــا، ويف التاريخ الحديث كانت محاولــة نابليون االطباق 
عىل القارة االوروبية من صلب عمله الدؤوب عىل تدعيم قوة 
برية متفوقة متكّنه من سحق قوة بريطانيا البحرية ... كام 
يندرج يف ســياق املواجهة بني الرب والبحر عىل سبيل املثال ال 
الحرص، الرصاع الذي دار، نهاية القرن التاسع عرش بني روسيا 
كقوة بريــة وبريطانيا كقوة بحرية، وقــد جرى ترميزه يف 
نصوص ومؤلفات عديــدة باملواجهة بني الدب الحيوان الربي 
والحوت الحيوان البحري. هذا وتســتلهم العقيدة االوراسية 

يف رؤيتها املبنية عىل ثنائية الرب والبحر افكار كارل شميدت 
)1889 -1985( ايضــا الذي ركز عىل مــا ينتجه الرصاع بني 
الرب والبحر عرب التاريخ من نظم حقوقية وقضائية وثقافية 
تخت بها الشعوب املتورطة يف هذا الرصاع وما ينتهي اليه. 
يرى شميت ان البحار تتيح الحركة الحرة  بينام اليابسة يتمثل 
فيها الثبات والرسوخ، فالشعوب التي تتعامل مع البحار هي 
اكرث تحررا ودينامية  من الشــعوب التي تتعامل مع اليابسة 
والتي متيل اىل االخذ بالنظــام واملحافظة عليه ... هذا وقد   
طور اصحاب العقيدة االوراســية االفكار املبنية عىل ثنائية 
الــرب والبحر مبا يتيح لهم صياغة اســراتيجية تفيدهم من 
حيث ان بالدههم اي االتحاد الرويس تشكل القوة الربية التي 
هزمتها القوى البحرية االطلســية عىل عهد السوفيات. وهم 
يرون ان الهزمية ليست سوى مسألة وقت وها هي اوراسيا، 
اي االتحاد الرويس، يعود اليوم اىل منازلة القوى   االطلسية 

البحرية التي تقودها الواليات املتحدة.
تنبني اذن منظومة افكار العقيدة االوراســية عىل الثنائة 
الجغرافية االساســية املتمثلة يتوزع سطح االرض عىل مياه 
البحر واملحيطات من جهة ويابسة القارات من جهة مقابلة، 
وهــذه الثنائية اتخذت منذ بداية التاريخ وال تزال صفة العداء 
املتبادل. وعىل هذا ميكن مقاربة  تاريخ املجتمعات البرشية 
ها عىل ضوء التناقض بني اســاليب حياة املجتمعات  وحا
الربية واســاليب حياة املجتمعات البحرية وبتعبري اخر  بني 
الحضارة الربية والحضــارة البحرية وقوى كل منهام اي بني 

التللوروكراتيا والتاالسو كراتيا.
ترتبــط التللوروكراتيــا، اي القوى الربيــة ومجتمعاتها 
بالثبوتية والرســوخ يف املكان، ويتجسد ذلك يف االستقرار 
واملحافظة عىل املعايري االخالقيــة والحقوقية، ويف متانة 
البنى العائلية والعشــائرية وســائر العصبيات االجتامعية 
التقليدية. وهكذا يؤدي رســوخ اليابســة او الرســوخ يف 
اليابســة عىل املستوى الثقايف اىل رســوخ االخالق وثبات 
التقاليد واســتطالة توارثها، وبالتايل يتعاظم دور الراث يف 
حا الشــعوب وتراجع املبــادرة يف التجدد وتنتعش روح 
الجامعة لصالح استقرار النظام وتراتبية املقامات والطبقات 
فيــه. يعني ذلك ان كل اصالح يجــري ضمن الحضارة الربية 
يصب وفق ذلك يف املصلحة العامة. اما التاالســوكراتيا، اي 
القوى البحرية ومجتمعاتها فتتمثل بحضارة تقوم عىل اسس 
والنشــاط والحركة وامليل  بالديناميكية  تتميز  مغايرة، فهي 
اىل ترسيع التطــور التقني واعالء شــأن  املبادالت انطالقا 
مام توفره املســالك املتفلتة من القيــود الصلبة يف  البحار 
املبادرة  املغامــرة وروح  بذلــك روح  واملحيطــات. وتتتعزز 
الفردية وتتســع هوامش الحريات كام تزداد سيولة األفكار، 
ما يؤدي اىل تبــدالت اجتامعية ثقافية رسيعة وتحوالت يف 
النظم  القيمية األخالقية من شأنها عىل ما  يرى االوراسيون 
ان تذهب باتجاه التحلــل االجتامعي وتدمري الخاليا االرسية 
يف ســياق من التدهــور االخالقي الذي يعــرّض  البرشية 
ألخطار تبقى مبنــأى عنها يف ظل الحضارة الربية التي تبدو 
وفق العقيدة االوراســية انها هي املؤهلة لضبط مسار النوع 
االنســاين وتأمني مصريه عىل النحو الســليم، وعليه ينبغي 
صياغة اسراتيجيات تنطلق من حشد قوى الحضارات الربية 
مع الســعي اىل تحقيق اخراقات اقتصادية وعسكرية يف 
املجال البحــري العاملي تعزيزاً لــرشوط املواجهة مع القوى 

البحرية املتمثلة اليوم  بالواليات املتحدة.
وعليه تتقدم العقيدة االوراســية يف ظل املوازين القامئة 
راهنا بني الرب والبحر بعدة سيناريوهات محتملة، االول انتصار 
التاالسوكراتيا وســحق من يقف يف وجهها مع ما يستتبعه 
من فرض االمالءات االمريكية عىل العامل المد طويل، الثاين، 
عجز التاالسوكراتيا عن فرض قيمها عىل شعوب العامل ، لكن 
هذه الشــعوب المتلك بديال لها اي لهذه القيم، الثالث، تحالف 
قوى التللوروكراتيا عىل ان تأخذ بالحسبان العوامل التي ادت 
اىل انهيار االتحاد الســوفيايت لتجنبها، فيستعيد العامل اذاك، 
الثنائية القطبية التي ســادت يف القــرن العرشين امنا عىل 
اسس جديدة ،اما االحتامل االخري فهو انتصار الرب عىل البحر 
وتعميم قيم التيللوروكراتيــا عىل العامل  وبالتايل دخوله يف 

مرحلة جديدة مل يعرفها من قبل.

مالحظة ختامية

يف مختلف االحوال نالحظ اليوم ان موسكو يف سياساتها 
الدولية تستلهم اىل هذا الحد او ذاك جوانب متعددة من العقيدة 
االوراســية، فهي تســعى مثال اىل احالل التقارب بني الدول 
القارية الوازنة املجاورة لها وهي : الصني، الهند باكستان ايران 
و تركيا حيث يشكل تواصل اراضيها قوسا جغرافيا اسراتيجياً 
يضم قوى برية وازنة يؤمل منها بالتعاون مع االتحاد الرويس 
التمكن من احقاق التوازن املطلوب ازاء  الواليات املتحدة. ومن 
هنا نــرى يف هذا االطار ان موســكو يف ما خ منطقتنا، 
تــرّص تحت كافة الظروف عىل عــدم التفريط بعالقاتها مع 
انقرة، وباملقابل، يف الوقت نقســه، نجدها يف ســعيها اىل 
احداث خروقات بحرية لتحسني رشوط املواجهة مع املعسكر 
الغريب، تبدي متسكا متشددا بســوريا )املعادية لركيا( بعد 
ما شــّيدت عىل اراضيها القاعدة البحرية الوحيدة لها خارج 

حدودها وبعيدا عن سواحلها. 



الثلثاء 20 نيسان 2021

اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

ذكرت مصادر مرصفية مطلعة أن »املنّصة 
االثنني  لبنان  اإللكرونية« سُيطلقها مرصف 
2 الجاري بعــد أن يكون قد أتّم  املقبــل يف 
االستعدادات اللوجســتية والفنّية خصوصاً 
بعد انتهاء الدورة التدريبية ملوظفي املصارف 
والرصّافني عىل كيفية العمل يف هذه املنّصة 
وذلك يف مبنــى »املعهد العايل لألعامل« يف 
كليمنصو أيام الثالثــاء واألربعاء والخميس 
من هذا االســبوع بعدمــا كان مهّد لذلك يف 
تعميمــني متتاليــني، أحدهام يــرّصح فيه 
للمصارف بإجراء عمليات رصف العمالت عىل 
أساس املنّصة اإللكرونية، واآلخر يفرض عىل 
جميع الرصّافني املرّخ لهم وليس فقط من 
الفئة »أ«، استخدام املنّصة حرصياً لعملياتهم 
تحت  عملها،  بــرشوط  وااللتزام  الصريفّية، 
...  كام  املخالفة  املؤسســات  طائلة شطب 
طلب مرصف لبنان من كل مرصف ومؤسسة 
رصافة مسّجلة، انتداب شخصني كحّد أقى، 
لحضور الــدورة التدريبية، عىل أن يتم تزويد 

لبنان  األجنبية« يف مرصف  العمالت  »وحدة 
بأسامئهم.

الجاري   2 أن »موعــد  وأكدت املصــادر 
سيكون نهائياً بعدما تّم تأجيل موعد إطالق 
املنّصة أكرث من مــرة، وإن كان يفّضل حاكم 
مرصف لبنان رياض سالمة أن يكون إطالق 
املنّصة مرتبطاً بتشــكيل حكومة جديدة، أو 
ضمن إطار من التفاهم الســيايس عىل دعم 
هذه املنّصة التي ستؤدي إىل وقف املضاربات 
عــىل اللــرية اللبنانية واســتغالل الوضع 
الدوالر  وضبط  األرباح،  لتحقيق  الســيايس 
املتفلت من أي رقابة يف الســوق السوداء... 
علــامً أن هذه املنّصة مفتوحــة أمام التجار 
واملستوردين واملصّدرين، ويحظر استخدامها 
عىل األفراد ما ســيؤدي إىل اســتمرار عمل 
السوق الســوداء إضافة إىل السعر الرسمي 
للدوالر بـ1500لرية و900 لرية عىل منّصة 
املصارف للذين يريــدون تحويل ودائعهم من 

الدوالر إىل اللرية اللبنانية«.

لغام السياسية نين بين ا لكترونية« تنطلق اال »املنّصة ا

التقى وزير األشــغال العامــة والنقل يف 
حكومة ترصيف األعامل ميشال نجار سفري 
روســيا يف  لبنــان  ألكســندر رودالف عىل 
رأس وفــد رويس ضّم ممثلــني عن رشكات 
اســتثامرية عمالقة تُعنــى بالبنى التحتية 
، يف حضور مدير مرفأ بريوت  وشؤون املراف
باســم القييس مدير مكتب الوزير شــكيب 

خوري واملستشار بيار بعقليني.
الجديّة يف  الرغبة  الوزير نجار عىل  وركّز 
وضع تصاميم هندسّية عرصيّة ملرفأ بريوت، 
اللوجستية  املواضيع  الدراســات  وأن تشمل 
كافة، مبا يف ذلك وضع تصــّور لدور املرفأ 
يف لبنان واملنطقة والركيز عىل وضع أسس 

علمية ســليمة للوضــع اإلداري والقانوين 
والفني للمرفأ.

املدير  االتفاق عىل عقد اجتــامع مع  وتم 
العام للنقل الربي والبحري مدير مرفأ طرابلس 
أحمد تامر مع الوفد الرويس، الخميس املقبل 
للقيــام بجولة ميدانية عــىل مرفأ طرابلس 

واالطالع عىل التطورات الحاصلة.
األوىل  الزيــارة  أن  إىل  الوفــد  وأشــار 
استطالعية ستليها زيارة ثانية بعد أسبوعني، 
وقد عــرّب الطرف الرويس عــن رغبة جدية 
يف املســاهمة من خالل الـ BOT مبشاريع 
حيوية يف لبنان وعىل رأسها مرشوع إعادة 

إعامر مرفأ بريوت.

وطرابلس بــيــروت  مــرفــأي  فــي  روســـي  استثمار 

من  فــرق  واصلــت 
مديرية حامية املستهلك 
االقتصــاد،  وزارة  يف 
أمن  مكتب  من  مبؤازرة 
الجومــة،  يف  الدولــة 
ملالحقــة  حمالتهــا 
املحتكريــن يف منطقة 
لهــا  عــكار، فكانــت 
محطات  عــىل  بجوالت 
واملالحــم  الوقــود 
للتأكد  والســوبرماركت 
من بيــع املحروقات يف 
توافرهــا ومراقبة  حال 
واملواد  اللحوم  أســعار 
تنظيم  تم  وقد  الغذائية، 

محا باملخالفني.

ــار  ــ ــكـ ــ جــــــــــــــوالت تــــفــــتــــيــــشــــيــــة فـــــــــي عـ

ية تي ل الجوالت الت

املستوعبات  حا  الجمار  من 
»املـــــــتـــــــروكـــــــة« فــــــي املــــرفــــأ

دعت إدارة  الجامرك  »أصحاب املستوعبات الواصلة 
إىل مرفأ بريوت منذ ما قبل تاريخ الرابع من شهر آب 
2020 واملروكة لغاية تاريخه، إىل التقدم من دائرة 
»املانيفست« يف مصلحة جمرك مرفأ بريوت لتسوية 
أوضاع هذه املســتوعبات جمركياً، وذلك خالل مهلة 
عرشة أيام من تاريــخ نرش هذا اإلعالن تحت طائلة 

إتخاذ اإلجراءات القانونية«.

ن عن موعد  ع حافي ل تمر  م
ــة املــيــكــانــيــكــيــة  ــن ــاي ــع ــال امل ــفـ اقـ

اعلن رئيس اتحادات ونقابــات قطاع النقل الربي 
يف لبنان بســام طليس، يف بيان انــه: »نظرا لعدم 
تنفيذ ما تم االتفاق عليه بني وزير الداخلية والبلديات 
مع رئيس االتحــاد العاميل العام يف ما يتعلق مبلف 
املعاينة امليكانيكية، تعقــد اتحادات ونقابات قطاع 
النقل الــربي يف لبنان اجتامعــا ومؤمترا صحافيا 
الســاعة الثانيــة عرشة مــن ظهر يــوم االربعاء 
2021/4/21 يف مقر االتحاد العاميل العام لتحديد 
واعــالن موعد تنفيذ قــرار اقفال مراكــز املعاينة 
املرعية  القانون واألنظمة  بأحكام  امليكانيكية عمالً 

االجراء.

ــد ــ ــحـ ــ ــتـ ــ االمـــــــــــــم املـ
تـــــطـــــلـــــق تــــقــــريــــر
الـــتـــنـــمـــيـــة الــبــشــريــة

يطلق برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 
بحسب بيان، بعد ظهر الثلثاء، »تقرير 
للعــام 2020 يف  البرشية  التنميــة 
العامل  اىل  بالنســبة  فارقــة  لحظة 
عا  إذ  العربيــة،  الــدول  ومنطقة 
العامل كله عىل مدار العام املايض من 
متعددة  ألزمات  املرابطــة  التأثريات 
-جائحة كوفيد-19، وتســارع التغري 
املناخي، وتعميق أوجه عدم املساواة«.

»الخيــارات  التقريــر  ويناقــش 
األساســية التي يتعني علينا االختيار 
التحوالت الالزمة  من بينها إلحــداث 
ضبط«  »إعــادة  شــأنها  مــن  التي 
مجتمعاتنا للبناء قدما بشــكل أفضل 
يف مرحلــة التعايف مــا بعد جائحة 
كوفيد-19. فيبني أن اختيارنا ملســار 
حياة مختلــف - نتبنى عربه تغيريات 
وعملنا  عيشــنا  طريقة  يف  رئيسية 
وتعاوننا املشــرك من شأنه أن يضع 
البرشية والكوكب معا عىل مسار آمن 

ومنصف ومستدام«.

أعلنت مؤسســة مياه بريوت وجبل لبنان 
يف بيان، أنها »تحسســا مع املواطنني يف ظل 
الظروف اإلقتصادية الراهنة، عمدت إىل إصدار 
سلســلة قرارات تعفي من غرامات وتســهل 

تسديد املدفوعات وذلك كالتايل:
- اإلعفاء من غرامــات التأخري عىل بدالت 
االشراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة 

(85 يف املئة( لغاية 1 كانون األول 2021.
- تقســيط البــدالت املتأخرة عــن األعوام 
السابقة للعام 2021 لفرة أقصاها كانون األول 

.202
- تســهيل عمليات الحصول عىل اشراكات 
جديدة للمشركني السابقني التي ال يزال يرتب 
عىل أصحابها ذمم حيث ميكن تسديدها عىل 

.202 دفعات ولفرة أقصاها كانون األول 
- خفض بدل تأســيس االشراكات الجديدة 

لألبنية املوصولة بشبكات املياه مبا نسبته:
0 يف املئة الشراكات املياه بالعيار
8 يف املئة الشراكات املياه بالعداد

- خفض بديل تغيري أسامء املشركني بنسبة 
90 يف املئة.

كذلك، أصبحت إمكانية تقسيط بدل اإلشراك 
للمياه للعام 2021 كالتايل:

- عىل ثالث دفعات:
األوىل: قبل نيسان 2021

الثانية: قبل 1 متوز 2021
الثالثة: قبل نهاية 2021

- عىل دفعتني:
األوىل: قبل 1 متوز 2021

الثانية: قبل نهاية عام

ية  لر وامليناء«:  طرابلس  نماء  «
سريعة حلول  نــتــاج  و واضحة 

وامليناء« يف  »إمناء طرابلس  سألت جمعية 
بيان، »ملصلحة مــن تعطيل البلد وهذا التأخري 
املخيــف يف تأليف الحكومــة يف ظل انعدام 
أي خطــة داخليــة لإلنقــاذ ويف ظل ضياع 
الحل بني املســؤولني واإلرصار عىل سياســة 
التعطيل؟«، مشرية إىل أن ذلك »جرمية يف حق 
املواطن اللبناين الذي يــرى الذل أمام محالت 

السوبرماركت للحصول عىل مواد مدعومة«.
وأكدت أن »من حــق املواطن عىل دولته أن 
له معيشة  ترعى شؤونه وشــجونه وتؤّمن 
الئقة وإخراجه من النفق املظلم الذي يعيشه«، 
ورأت أن »األوان آن وبأي شــكل من األشــكال 
لتشكيل الحكومة ووضع رؤية واضحة إلنتاج 

حلول رسيعة للواقع املرير واملأزوم«.
وكّررت »أســفها للغالء الفاحش يف أسعار 
املواد الغذائية«، متســائلة عــن »دور الرقابة 
وحامية املســتهلك يف وزارة االقتصاد، بعدما 
الحظنا أن االسعار تتفاوت بني متجر وآخر، كام 
أنها ارتفعت يف هذا الشــهر الفضيل مرتني أو 

ثالثة عام كانت عليه يف السابق«.

ت  ــان : تــســهــيــ ــن ــب ــروت وجـــبـــل ل ــيـ مـــيـــا بـ
ـــــرامـــــات عـــــــفـــــــاء مــــــن  بـــــالـــــدفـــــع و

جوزف فرح

يطبــق رئيس تجمع صناعيــي البقاع نقوال ابو 
فيصل دعم القطاعــات الصناعية يف املنطقة من 
خالل تخصي يوم لرشاء صناعيي البقاع من احد 
زمالئهم ما ينتجه ضمن اطار ما يسمى »العونة« 
يف ما بينها لالســتمرارية يف ظل الظروف التي 
نعيشــها  وان هذا التعاون لو كان سابقا ملا تعرض 
احد الصناعيني للســجن ظلام بسبب التلوث املرض 
لنهر الليطاين خصوصا ان البقاع يضم 800 مصنع 
ورشكة تســاهم يف رفع مستوى وجودة املنتجات 
البقاعية وان 0 يف املئة مــن الصناعة الغذائية 
يف لبنــان هي من انتاج البقــاع وهي تغزو العامل 
وحتى تصل اىل الواليــات املتحدة االمريكية حيث 
يوزع مصنعه انتاجه عــىل 00 مطعم يف العامل 
ومصانعه القامئة عىل مســاحة 12 ألف مر من 
أرايض زحلــة، تؤّمن فرص عمل لـــ 400 عائلة 
لبنانيــة، وتصّدر منتجات لبنانيــة اىل 42 وجهة 
عاملية، فتشكل صادراتها 0 يف املئة من مجموع 

مبيعاتها، ناهيك بانتشارها يف االسواق املحلية.
ومع ذلك يشــعر ابو فيصل ان هناك من يضيق 
عىل الصناعيني بقرارات عشوائية ال تخدم القطاع 
الــذي يفرض عىل املصدر  القرار  الصناعي ومنها 
الصناعي تحويل فواتري اموال التصدير اىل املصارف 
اللبنانية خالل 45 يوما واال مينعون يف املرة الثانية 
من التصدير بعــد تجميد رقمهم الرضيبي ومنعهم 

من تسجيل اي بيان اســترياد او تصدير قبل امتام 
تعهدهم بتحويل املبلغ املطلوب اىل لبنان او بادخال 
مبلغ يعادله بالفراش ماين اىل هذه املصارف رغم 
اننا بحاجة اىل قسم من هذه االموال السترياد املواد 

االولية.
ويضيف ابو فيصــل : لقد خص مرصف لبنان 
مبلغ 100مليون دوالر مل يســتفد منها اال قلة من 
الصناعيني املحظيني وبنســبة ال تتعدى الـ 25 يف 
املئة من املبلغ املخص مع العلم ان هذا املبلغ من 
اموالنا املوجودة يف املصارف ، اما بالنســبة لدعم 
الســلع فاننا نراها وهي مخزنة بكميات كبرية يف 
الدعم  رفع  بأنتظار  والســوبرماركت  املستودعات 
ليك يتم تحقيق االرباح كام انه تم دعم 00 سلعة 
ومنها الكافيار والسومو بينام كان املفروض الركيز 
عىل 10 سلع لدعمها للمواطنني ، حتى ان بضائعنا 
مخزنة يف هذه املســتودعات وبالتايل كيف ميكن 
ملصلحة حامية املستهلك ان تضبط هذه التجاوزات 
وعــدد افرادها ال يتجاوز الـــ 80 مفتش عىل كل 
البضائع املدعومة  العلــم ان  اللبنانية مع  املناطق 

وغري املدعومة نجد طريقا لها اىل التهريب.
ويعتقد ابو فيصــل ان لجائحة كورونا واالنهيار 
املوجودة  الســلبيات  رغم  ايجابيــات  االقتصادي 
اولهــا ان اللبنانيني عادوا اىل الله وثانيا انهم عادوا 
اىل زراعة كل زاويــة او ارض بعد ان كان االعتامد 
كليا عىل الخدمات والســياحة وثالثا تراجع حركة 
االســترياد اىل النصف فبعد ان كانــت بحدود الـ 

20 مليــار دوالر تراجعت اىل حــواىل 10 مليارات 
ارتفعت  التي  اللبنانية  الصــادرات  ارقام  وارتفعت 
اىل 4 مليــارات دوالر بحيث بات مــن الرضوري 
الركيز عىل القطاعــني الزراعي والصناعي النهام 
خشــبة الخــالص النقاذ لبنــان وانــه بات من 
الرضوري ان يتحول انتاجنا مــن ريعي اىل منتج 
عرب وضع الخطط وتأمــني التوازن يف االتفاقيات 
 التجاريــة بــني لبنــان واغلبية الــدول االخرى.
ويعرف ابو فيصل بأهمية الصناعة اللبنانية التي 
اثبتت جودتهــا يف العامل خصوصــا عىل صعيد 
الصناعة الغذائيــة وصناعة النبيذ التي ارتفع عدد 
انتاجها من  ماليني قنينة اىل  ماليني قنينة نظرا 
ملا متتاز به الكرمــة يف لبنان وعدد ايام التي تطل 
فيها الشــمس عىل الكرمة وقد زاد االنتاج اللبناين 
وكان ميكــن ان يتضاعف لــوال العراقيل االدارية 
والقرارات العشــوائية التي يصدرها املسؤولون وال 

تصب يف مصلحة هذه الصناعة.
بالتاكيد عىل اهمية  ابو فيصل حديثــه  وينهي 
القطاعــني الزراعي والصناعــي يف اعادة تفعيل 
الدورة االقتصاديــة لكن املهم ان يركوا الصناعيني 
واملزارعــني يعملون دون وضــع العراقيل االدارية 
بوجه انتاجهم خصوصا ان الله وهبنا ارضا خصية 
ومناخا يساعد عىل حســن االنتاج وموارد برشية 
متوافــرة وحرام ان ندعها تهاجر دون ان تســاعد 
بلدها، مطالبا بوقف التجاذات السياسية واالرساع 

يف اعادة الحياة اىل طبيعتها.

اعلن عن وجود سلع كثير موجود في املستودعات لتحقيق االرباح 
قتصاد راعي هما خشبة الخ ل أبو فيصل : القطاعان الصناعي وال

اع االنتا ال يص ابو 

ــا وخــرمــا  ــن ــس بــحــضــور فـــرعـــون ون
ي  التنفي تمرها  م تعقد  مــد«  ــلــو  «
ــام ــعـ الـ ا  لـــهـــ ول  ا االفــــتــــراضــــي 

عقدت »غلوب مد« املجموعة الرائدة يف إدارة منافع الرعاية 
الصحّية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، مؤمترها 
التنفيذي االفرايض األول لعــام 2021 وذلك عىل مدى ثالثة 
أيام مبشــاركة املدراء العامني لرشكات املجموعة االثني عرش، 
برئاسة رئيس مجلس االدارة واملدير التنفيذي للمجموعة منري 
خرما، وأعضاء مجلس اإلدارة: الوزير ميشال فرعون، وروجيه 
نسناس، وبيار فرعون، وإييل نسناس، والفريق التنفيذي من 

مختلف رشكات املجموعة.
وشــّدد خرما عىل »أهمية تبّني التغيــري خصوصاً خالل 
هذه األوقات العصيبة التي يعيشــها العامل مع انتشار جائحة 
كورونا«. كام عرض »ألهمية مشاريع تطويرية اسراتيجية 
عدة تقوم بها الرشكة مثل الدخول إىل أسواق جديدة، وإطالق 
خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وغريها من الحلول والخدمات 
مع الجهــود الجّبارة لفريق العمل، ما ســاهم يف منو أعامل 

الرشكة ومواصلة دورها الريادي عىل رغم كل التحّديات«.
كام طرح املــدراء التنفيذيون يف الرشكــة اإلنجازات التي 
حققتها رشكات »غلــوب مد« يف مختلف البلدان. وقد نجحت 
رشكات املجموعة، بفضل قدراتها التقنية املتطورة، يف »تطبيق 
إجراءات العمل عن بُعد بكّل سالسة لضامن استمرارية العمل 
وخدمة الجهات الضامنة العاملــة معها واملؤّمنني لديهم من 

دون توقف رغم قيود اإلقفال الناتجة عن كوفيد 19«.
وتم عــرض العديد من الحلول الرقميــة املخطط لها والتي 
تشــمل تطبيقات الذكاء االصطناعي لضامن مزيد من الربط 
اإللكروين مع الجهــات الضامنة العاملــة معها ومقّدمي 

خدمات الرعاية الصحية.
واتخذت خطط التعايف من الكوارث اســتناداً إىل التقنيات 
الســحابية، حّيزاً مهامً من املواضيع التــي تّم طرحها خالل 
اليومني الثاين والثالــث للمؤمتر. كذلك تم عرض رؤية جديدة 
الســراتيجية تجربة العمالء مع الركيز عىل املؤّمنني وإدارة 

تجاربهم  مبا يلّبي احتياجاتهم.
ويف الختام، وضع املؤمتر االسراتيجيات الرئيسية للرشكة 
مع الحضور لالستجابة بكفاءة وفعالية ملختلف التحديات يف 

سوق التأمني الصحي.

وقع إتحاد املصارف العربية، 
ممثــال بأمينه العام وســام 
فتوح مذكــرة تفاهم وتعاون 
 - القدس  الــروح  جامعة  مع 
الكسليك، ممثلة برئيسها األب 
طالل هاشــم، يف حفل جرى 
يف حرم الجامعة يف الكسليك.

وأعلــن االتحــاد أن املذكرة 
وتعزيز  »التعــاون  اىل  تهدف 
يف  الطرفني  بــني  الرشاكــة 
املجاالت )األكادميية، والعلمية، 
والتدريبيــة،  والبحثيــة، 
إمكان  ودراسة  والتطويرية)، 
االستفادة من الربامج التعليمية 

والبحوث والدراســات االسراتيجية للجامعة 
يف املجاالت التي تتوافق مع نشاطات االتحاد 
من خالل عقــد الدورات املتخصصة، والربامج 
املهنية  للدبلومات  الدرايس  واملنهاج  التدريبية 
املتخصصــة يف مختلف املجــاالت، وتأهيل 
املحتوى  البرشية يف مجــال تطوير  الكوادر 
الرقمي، وإعداد دورات تدريبية لطالب الجامعة 
لتعزيز معرفتهم العملية من خالل إتاحة فرص 
التدريب الوظيفي Internship يف االتحاد، وذلك 
خالل فرة دراستهم الجامعية، وتبادل الخربة 
والرأي واملشــورة فيام يحقــق أهداف االتحاد 
الجامعة وحرصها عىل مســتقبل  وتطلعات 

طالبها«.

{ هاشم {
وخالل حفل التوقيع، ألقى رئيس الجامعة 
كلمة أشــاد فيها بـ«الدور الريادي والفاعل 
الذي يضطلع به االتحاد«، مشريا إىل أنه »قد 

أصبح رشيكا أساسيا للجامعة«.
ونوه مبذكــرة التفاهم »التــي تحوي عىل 
إمكانات كبرية وتنسجم مع رؤية الجامعة يف 

تطوير قدرات طالبها ورفع مســتوى املعرفة 
لديهم، فضــال عن تعزيز دورهــم يف تنمية 
مجتمعاتهم«، مؤكدا أنها »لن تبقى حربا عىل 

ورق، بل ستدخل حيز التنفيذ فورا«.

{ فتـــوح {
أما فتــوح فقدم ملحة تعريفية عن االتحاد 
انه قد »تم  وشــبكة مكاتبه اإلقليمية وأكد 
تعاون حول نشــاطات  باكورة  االتفاق عىل 
متنوعة بينها مرشوع إعداد شهادات تعليمية 
عاليــة متخصصة موجهــة إىل املرصفيني 
العاملني يف القطاع املرصيف الخليجي بشكل 
عام والسعودي بشــكل خاص، حيث سوف 
يقوم الخرباء واألكادمييني يف جامعة الروح 
القدس بدراســة متطلبات التعليم العايل يف 
إلعداد  متهيدا  العريب،  والخليج  الســعودية 

الشهادات التي تتواءم مع حاجاتهم«.
وأشار اىل »اســتعداد االتحاد سنويا إلتاحة 
فرص التدريــب الوظيفــي- Internship يف 
االتحاد لعرشة طالب من الجامعة يف مرحلة 
التخرج، وإعدادهم وظيفيا، وتبني إطالقهم يف 

سوق العمل أو يف أحد.

كر  « وقعا م »اتحاد املصار العربية« و»جامعة الكسلي
تفاهم وتعاون في املجاالت االكاديمية والعلمية والتدريبية 

ل التوقيع

يف رصد لتطور اسعار 
يراقب  الغذائيــة،  املواد 
باحثــو مرصــد األزمة 
األمريكية  »الجامعة  يف 
 1 يف بريوت« اســعار 
سلعة بشكل اسبوعي تم 
اختيارها كعينة تقريبية 
من املــواد الغذائية التي 
تحتاجها االرس يف لبنان 
بشكل دائم من الخضار، 
الحبــوب،  الفاكهــة، 
الزيــوت،  اللحــوم، 
الحليــب  ومشــتقات 
وااللبــان. يعتمد املرصد 
عــىل جدول االســعار 
وزارة  تصــدره  الــذي 
والتجــارة،  االقتصــاد 

ويقارن ذلك مع اسعار السلع نفسها يف التعاونيات 
االستهالكية بغرض التأكد.

وسجلت كل السلع ارتفاعاً كبرياً يف اسعارها يف 
الفرة املمتدة من كانون الثاين 2020 حتى نيسان 
2021 ما عدا الطحني الذي بعد ان ارتفع بشكل غري 
مسبوق يف صيف الـ 2020 عاد وانخفض هذا العام 
اىل مستويات اوائل العام املايض. ويظهر االرتفاع 
املســتمر واملتصاعد بشكل كبري الســعار الزيوت 

واللحوم والسكر وكذلك الفاكهة والخضار.
ويف مقارنة مع تطور اسعار الرصف يف السوق 
السلع  ارتباط اسعار  املوازي، يربز بشــكل واضح 

الغذائية بســعر الدوالر يف السوق السوداء، حتى 
للمنتجات املحلية كالخضار والفاكهة وكذلك البيض 
االعتامد  يساهم  االلبان.  ومشتقات  الزيتون  وزيت 
عىل املواد االولية املســتوردة والتي تدخل يف انتاج 

وتصنيع هذه املواد يف هذا االرتفاع.
ويف ظل فقدان القدرة الرشائية ملعظم الســكان 
يف لبنــان وجب عىل وزاريت االقتصــاد والزراعة 
احتســاب علمي ودقيق لكلفة انتاج وتصنيع املواد 
امللح مراقبة  املحلية ومراقبة تســعريها. كام من 
اســباب عدم انخفاض اسعار الســلع خالل شهر 
نيسان الحايل بالتوازي مع انخفاض سعر الرصف 

منذ تسجيله عتبة الـ 15000 لرية.

الـــ  فــو  ائية  الغ املـــواد  أســعــار  ارتــفــاع 

ية ا واد الغ عا ا ا  ا

« تـــتـــوقّـــع ارتـــفـــاع  »بـــلـــومـــبـــيـــر
السبب ا  لــهــ  ... ــ ــف ــن ال ــار  أســع

أن  الدولية  أظهرت بيانــات وكالــة الطاقــة 
احتياطيات النفط املراكمة يف مرافق التخزين حول 
العامل أثناء الوباء استنفدت عمليا، ما قد يزيد من 

أسعار النفط يف النصف الثاين من العام الجاري.
وكان احتياطي النفط يف االقتصادات املتقدمة 
5 مليون برميل من متوسط بيانات  يف العامل أعىل 

هذا املؤرش لألعوام 2019-2015.
« إىل أن  ولفتــت وكالــة أنبــاء »بلومبــري
االحتياطيات الفائضة من النفط يف متوز 2020، 
كانت يف الوقت نفســه أعىل بـ 5 مرات تقريبا، 
وبلغت 249 مليون برميل، مشرية إىل أن املخزونات 
انخفضت يف األشــهر األخرية بشكل أكرب، وسط 

زيادة الطلب.
الوكالــة إن أكــرب احتياطيات نفطية  وقالت 
مخزنة حاليا يف الصــني، فيام عادت احتياطيات 
الهيدروكربونات األمريكية عمليا إىل املستوى الذي 
1 مليار  لوحظ قبل الوباء، وبلغت يف شــباط 28

برميل.
« إىل أن مخزونات النفط عىل  وتشري »بلومبري
الساحل الرشقي للواليات املتحدة، سجلت األسبوع 

املايض أد مستوى لها يف 0 عاما.
وانخفضت خالل األسبوعني املاضيني احتياطيات 
2 يف املئة إىل  النفط املخزنة يف ناقالت بنســبة 

50 مليون برميل.
كام ارتفعت تكلفة العقــود اآلجلة لخام برنت 
لشــهر حزيران يف بورصة لندن يوم الجمعة إىل 

08 دوالرا للربميل.
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ضب ــاعــُق  و ـــور  فتيُل  االنــتــخــابــات  لــغــاُء 
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

لــن يحتمل الشــارع الفلســطيني أبداً 
احتــامل تأجيل االنتخابات الفلســطينية 
وإلغائها، أو تعطيلها وعرقلتها، أو املساس 
بها وتهديدها، فقد بات مستعداً لها ومهيئاً 
لخوضهــا، وتجهز لها مبا يلزمها نفســياً 
ومادياً، وانطلقت حمالت الحراك الشــعبي 
املطلبيــة واملعيشــية، كحــراك املوظفني 
والشــباب واألرس الفقــرية والعاطلني من 
العمل وغريهم، تلوح بقدراتها وتستعرض 
إمكاناتها، وتظهر قوة أصواتها االنتخابية، 
وتؤكــد عــىل دورها وحجــم تأثريها يف 
نتائجها القادمة، وهي تعترب أن االنتخابات 
حق شــعبي وليس مكرمة من أحٍد، وال منة 
مــن أي جهــٍة، فال يحــُق ألُي طرٍف كان، 
فلسطينياً أو دولياً، عربياً أو أجنبياً، صديقاً 
أو معادياً، أن يصادر حقها ويحرمها دورها، 
وأن يعطل االنتخابات ألســبابه السياسية 

ودوافعه الخاصة.
مل يتأخــر الفلســطينيون عــن القيام 
بدورهم، واالستعداد ملهمتهم الوطنية، فقد 
ذكرت لجنة االنتخابات املركزية أن نســبة 
تحديــث البيانات الشــخصية للمواطنني 
الفلســطينيني الذين يحق لهم االقراع يف 
القدس والضفــة الغربية وقطاع غزة، قد 
، وهي أعىل نسبة ميكن  9 فاقت ألـــــ
لشــعٍب متحرٍض أن يشــهدها ويسجلها 
مواطنوه، وفيها سجل الشباب الفلسطيني 
أكرب حضوٍر ومشــاركٍة مام كان يتوقعه 
املراقبون، األمر الذي يكشــف حجم الوعي 
التي يتحىل  والجدية واألمانة واملسؤولية 

بها الشعب الفلسطيني.
كــام تقدمــت إىل لجنــة االنتخابات 
بأسامئها  قامئة  وثالثون  املركزية ســت 
للمشــاركة يف املنافسة االنتخابية، وهي 
قوائــم حزبية وعشــائرية ومســتقلة، 
وسياســية  وفكرية  وتفاعلية  وحراكية 
وشــخصية، تتمثل فيها املرأة واملسيحيون 
ومختلف مكونات الشــعب الفلســطيني، 
وتبــدي جميعاً كامل الرغبة واالســتعداد 
للمشــاركة يف االنتخابات، وقد ســجلت 
قوامئها يف الوقت املحدد رسمياً، والتزمت 
بدفر الرشوط االنتخابية، ودفعت الرسوم 
املتوجبة عليها، والتزمت الصمت االنتخايب 
يف انتظــار انطالق الدعايــة االنتخابية، 
وسجل فيها عدد غري قليٍل من كبار األرسى 
واملعتقلــني، الذين يتوقــع أن يكون لهم 
حضور الفت يف املجلس الترشيعي القادم.

الشعب الفلسطيني ال يلعب وال يهزأ، وال 
يضيع وقته وال يغامر مبصداقيته، وال يسمح 
ألحٍد أن يعبث بحقوقه ويتطاول عىل دوره، 
فهو جاد يف مامرســة حقه وأخذ دوره يف 
تحديد هوية وشخصية من ميثله ويتحدث 
باسمه يف املجلس الترشيعي، ويريد أن تكون 
له كلمته الفاصلة وصوته املؤثر، وهو جاد 
يف املشاركة يف تسمية من يحكمه ويدير 
شؤونه ويتحدث باسمه، ويريد أن يكون له 
كامل الدور يف مراقبتهم ومحاسبتهم، ويف 
سؤالهم والتحقيق معهم، فهم ليسوا أحراراً 
بالترصف يف حقوق الشــعب الفلسطيني، 
أو التقصري يف خدمته وتوفري احتياجاته، 
والعمل عىل تسهيل عيشه وضامن حقوقه، 
فاملناصب مهام والصفاُت مسؤوليات، ومل 
تعد الصدارة هيئــات أو ترشيفات، بل هي 

أمانات وواجبات.
لكــن القلق بدأ فعالً يســاور الشــعب 

الفلســطيني من احتامل إلغــاء أو تأجيل 
االنتخابــات، وذلك بعــد أن كرثت األقاويل 
وشاعت الترصيحات التي تتحدث عن هذه 
االحتامالت، تحت ضغط االنقســام الحاد 
يف حركــة فتــح، الذي بات يهــدد وحدة 
الحركة وميــزق صفها، ويعــدد متثيلها 
ويهــدد رشعيتهــا، مام يقلــل من فرص 
تصدرها للنتائج ويضعف ســيطرتها عىل 
املجلس الترشيعي، أو بســبب الضغوط الـ 
»ارسائيلية« التي ميارسها تهديداً واعتقاالً، 
وتضييقــاً ومنعــاً، أو بســبب التحذيرات 
واملخــاوف العربية واألمريكية من احتامل 
فوز حركة حامس، وحصولها عىل نســبٍة 

تفوق ما قد تحصل عليها حركة فتح.
ال أعتقد أن الشــعب الفلسطيني سيقف 
مكتوف اليديــن، صامتاً ال يتحرك إزاء هذا 
التهديــد يف حال أصبــح حقيقة، وصدر 
مرسوم آخر يبطل املراسيم األوىل املنظمة 
للعمليــات االنتخابيــة مبراحلها الثالث، 
فهو لــن يقبل أبداً هــذا العبث الذي يهدد 
مســتقبله، ويغامر بقضيتــه، فقد عول 
الفلسطينيون كثرياً، يف الوطن والشتات، 
الفصائل،  عىل وحدة الســلطة واتفــاق 
وانتهاء االنقسام وإمتام املصالحة، وعودة 
للعمل بصورة طبيعية  السلطة  مؤسسات 
لخدمة الشعب الفلسطيني، وهو ما أكدت 
عليــه الفصائــل الفلســطينية ومختلف 
قوى الشــعب، عندمــا وافقت عىل إجراء 
االنتخابــات، وتجديد الرشعيات، وتحقيق 

املصالح الوطنية املجتمعة كلها.
عــىل املقامريــن مبصالــح الشــعب 
الفلسطيني، والعابثني بحقوقه، واملستخفني 
به، والجاهلني بحقيقته، أن يدركوا متاماً أن 
ردة فعل الشعب ستكون رسيعة وحاسمة، 
وقوية ومؤثرة، وشاملة وواسعة، وصادمة 

وقاسية، وقد تكون مزلزلة ومجلجلة. 
فقــد تنزل الجامهري الفلســطينية إىل 
الشوارع والطرقات، وتعتصم يف الساحات 
وامليادين، وتنظم مسرياٍت ومظاهراٍت، وقد 
تخوض عصياناً عاماً، وتلوح بعصا الثورة 
وســيف الثورة، فحقهــا يرنح، وصوتها 
يتبدد، وصورتها تتشوه، وقضيتها تتعرض 

ملزيٍد من الخطر.
والواليات  بنــا،  و«ارسائيل« تســتفرد 
علينا، وبعض  األمريكية تضحــك  املتحدة 
دولنا العربية ترض بنا وتتآمر علينا، وتتدخل 
يف شؤوننا وتعبث يف مصرينا، األمر الذي 
يفرض عىل الشــعب انتخاب قيادٍة رشيدٍة 
عاقلٍة، حكيمٍة مخلصٍة، تتصدى للخطوب 
وتواجه التحديات، وتقود املســرية، وتأخذ 

بخطام القضية نحو بر األمان.
وعىل الشــعب الفلسطيني عامًة وقواه 
خاصــًة أن يحصن حقوقــه، وأن يحمي 
وطنــه ويصون قضيتــه، وأن يتهيأ لهذا 
اليوم الذي بات وشيكاً، فهو يعلم أن رئيس 
الســلطة الفلســطينية يتعرض لضغوٍط 
وتنتابه هواجس ومخاوف عديدة،  كثرية، 
لكن املطلوب منه أن يكون رئيساً مسؤوالً، 
شجاعاً جريئاً، قوياً صلباً، أميناً عىل حقوق 
شــعبه، فال يســتجيب لغريه، وال يخضع 
لســواه، وليمض يف استحقاقه، وال يقبل 
تأخــريه، وال يوافق عىل إلغائه، وليعلم أنه 
مغادر لنا راحل عنا، »أطال الله يف عمره«، 
لكنها ســنة الحياة ونواميس الكون، فال 
يغادرنا وقد أســاء إلينا، وال يرحل عنا وقد 
أجرم يف حقنا، بل يرك خلفه سنًة حسنًة 
وأثراً طيباً يشــفع له، وبــه بالخري يُذكر 

وبحسن الخامتة يُحفظ.

ــبــيــل حبشي ن ــلــة  قــت ــة »تـــصـــطـــاد«  ــصــري ــوات م ــ قـ

أعلنت وزارة الداخلية املرصية، امس، مقتل 
 إرهابيني يف شامل سيناء، متورطني يف قتل 

. املواطن نبيل حب
وكان فرع تنظيم »داعش« يف سيناء أعلن 
إعدام رجل مســيحي مرصي واثنني من أفراد 
قبيلة محلية بالرصاص، حسبام أظهر رشيط 
فيديو نرش عىل حســابات تابعــة للتنظيم 

اإلرهايب عىل »تلغرام«، السبت.
1 دقيقة  وأظهر مقطــع الفيديو، ومدته 
ونرشتــه الجامعة املتطرفة املســؤولة عن 
العديد من االنتهاكات، عملية اإلعدام املروعة 

للرجال الثالثة.
إال أن الداخليــة املرصية قالت، امس، إنها 
قضت عىل  متورطني يف الحادث املأساوي.

وقالــت الــوزارة يف بيــان إن اإلرهابني 

الثالثــة كانــوا يخططون لتنفيــذ عدد من 
العمليات العدائية تستهدف املواطنني األقباط 
وارتكازات  عبادتهــم،  ودور  وممتلكاتهــم 

القوات املسلحة والرشطة.
وأضافــت الداخلية أنــه »تم رصد تحرك  
من تلك الخلية شــديدة الخطورة يف املنطقة 
 بسيارة، بهدف اإلعداد الرتكاب عملية عدائية«.

وتابعــت: »أمكن إحــكام الحصار عليهم، 
ومبجرد استشــعارهم ذلك قامــوا بإطالق 
النريان بكثافة تجاه القوات، وبالتعامل معهم 
أسفر عن مرصعهم، وانفجار حزام ناسف كان 
يرتديه أحدهم، وعرث بحوزتهم عىل  أسلحة 
آلية وحزام ناســف وقنبلة يدوية وكميه من 

الطلقات«.

بوتين يقبل دعو بايدن للمشاركة
 في قمة املنا االفتراضية

أكد الكرملني أن الرئيس الرويس، فالدميري بوتني، سيشارك 
يف القمة االفراضية بشــأن املناخ، التي ســتنظمها الواليات 

املتحدة يف 22 نيسان الجاري.
وأعلنت الرئاسة الروسية يف بيان مقتضب صدر عنها  امس 
أن الرئيس بوتني سيعرض خالل القمة »نهج روسيا يف سياق 
تطوير تعاون دويل شــامل يهدف إىل تجاوز التبعات السلبية 

لتغريات املناخ يف العامل«.
وســبق أن أعلن املبعوث األمرييك الخاص لشــؤون املناخ، 
جون كريي، يف أواخر يناير املايض أن رئيس الواليات املتحدة، 
جو بايدن، ســينظم يف »يوم األرض« 22 أبريل قمة افراضية 

لبحث تغريات املناخ مع زعامء أكرب اقتصادات العامل.

ل مكاملة هاتفية خ
الرئيسان االميركي والروسي

روسيا ناقشا معادلة االنق في بي

قال املتحدث باسم الكرملني، دميري بيسكوف، إن الرئيسني 
الــرويس فالدميري بوتني واألمرييك جو بايدن ناقشــا خالل 

االتصال الهاتفي األخري محاولة االنقالب يف بيالروس.
وأكد بيســكوف يف مقابلة صحفية، أن محاولة االنقالب، 
التي كان يُخطط لها يف بيالروس أُثريت خالل االتصال الهاتفي 

بني الزعيمني.
ويف وقــت ســابق رصح رئيــس بيالروس، ألكســندر 
لوكاشــينكو، أن بوتني أثــار يف محادثة مع نظريه األمرييك 
قضية التحضري ملحاولة اغتيال رئيس دولة بيالروس، من قبل 

أجهزة االستخبارات األمريكية، لكن مل تكن هناك إجابات.

يقة  طهران: نعمل على و
مطور للتعاون مع موسكو

قال املتحدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية، سعيد خطيب 
زاده، إن طهران وموســكو تعمالن عــىل اتفاق تعاون جديد 

سيكون شامال.
وقــال خطيب زاده خالل مؤمتــر صحفي  امس إنه خالل 
زيــارة وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف إىل طهران 
1 أبريــل(، تم التوقيع عىل وثيقة حول التعاون الثقايف بني  )
إيران وروسيا، » ونحن بصدد استكامل وثيقتني متوازيتني مع 

روسيا، ونعمل كذلك عىل وثيقة مطورة مع روسيا«.
يف شــباط، أخــرب الســفري الرويس يف طهــران، ليفان 
دزاجاريان، وكالة نوفوستي أن روسيا منفتحة عىل مناقشة 

اتفاقية عالقة جديدة مع إيران.

نقل نافالني الى املستشفى 
ضراب عن الطعام  بعد 

قررت إدارة الســجون الروســية، امس، نقل املعارض الرويس 
أليكــيس نافالني املرضب عن الطعام منذ قرابة  أســابيع إىل 

املستشفى، معتربة وضعه الصحي »ُمرضيا«.
وقالت إدارة السجون يف بيان، إن »لجنة أطباء قررت نقل نافالني 
إىل وحدة استشفائية للمدانني، تقع عىل أرايض معتقل رقم  يف 

منطقة فالدميري«، مضيفة أنه وافق عىل تناول الفيتامينات.
وأضافت أن: »وضع نافايل الصحي ُمرٍض حاليا، يفحصه يوميا 
طبيب معالج. بعد موافقة املريض وصف له عالجا بالفيتامينات«.
ومن جهة أخرى، حذرت وزارة الداخلية الروسية من املشاركة يف 

تظاهرات غري مرخ لها مرتقبة، األربعاء، دعام لنافالني.
وجــاء يف بيان أن »وحدات وزارة الداخلية وقوى أمن أخرى لن 
تســمح بزعزعة استقرار الوضع، وستتخذ كافة التدابري الالزمة 

لحفظ النظام«.
ويثري الوضع الصحي للمعارض الذي قد ينتهي مبشاكل خطرية 
يف القلب والكىل ميكن أن تؤدي إىل املوت، قلقا كبريا، إذ إنه نجا 

منذ أقل من عام من عملية تسميم مبادة لألعصاب.

ــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرائيليين«: فرحكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ مي لـ»ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ
ــــــة ـــ ـــ ـــ ــــــم قريب ـــ ـــ ـــ ــــــر ونهايتك ـــ ـــ ـــ ــــــازي قصي ـــ ـــ ـــ ـــا حج ـــ ـــ ـــ ـــ بوف

رّد قائد حرس الثورة يف إيران العميد حسني 
سالمي عىل احتفاء اإلرسائيليني برحيل نائب 
قائــد »قوة القــدس« العميد محمد حجازي، 
مؤكــداً لهم أن »فرحهم قصري ونهاية كيانهم 
قريبــة عىل يد الشــعب الفلســطيني الذي 

أخرجوه من وطنه«.
كالم العميد ســالمي جاء خالل مراســم 
تكريم العميد حجازي، الذي يشيع، اليوم، يف 

أصفهان.
وشدد سالمي عىل أن »الراية اليوم انتقلت 
من العميد حجازي إىل أبناء األمة«، مشــرياً 
إىل أن »املقاومة يف وجه االحتالل مســتمرة 

.» وشعلتها لن تنطف
وكان حــرس الثــورة أعلن، وفــاة العميد 
حجازي إثر نوبة قلبية، والذي كان عنّي نائباً 
لقائد »قوة القدس« يف كانون الثاين 2020.

ـــــــــكة ـــ ـــ ــــــــــــف الحس ـــ ـــــــــى ري ـــ ـــ ـــــــــة ال ـــ ـــ ات اميركي ـــــــــ ـــ ـــ ي تع

نقلت القوات األمريكية يف ســوريا قافلة 
محملة بأســلحة وذخائر ومواد لوجستية، 
إضافــة إىل عــدد من العربــات املدرعة إىل 
قواعدها يف منطقة الشدادي بريف الحسكة 

الجنويب.
وكالة  األنباء الســورية الرسمية »سانا« 
أفادت بدخول قافلة مؤلّفة من 24 شــاحنة 
من العراق إىل األرايض الســورية، عرب معرب 
الوليد غري الرشعي قبل أن تتوجه عرب الطريق 
الدويل إىل القامشيل ثم القواعد األمريكية يف 
الشدادي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات 

األمريكية يف املنطقة.
ويف الشــهر املايض، قالت »ســانا«، إن 4 
طائرات بينها حوامتان تابعة لقوات االحتالل 

األمــرييك هبطت يف قاعــدة االحتالل يف 
مدينة الشدادي«.

ولفتت املصــادر، حينها إىل أن »الحوامات 
كانــت تحمل مجموعة مــن جنود االحتالل 
و20 صندوقاً خشبياً تحتوي صواريخ حرارية 

تحمل عىل الكتف تستخدم ضد الطائرات«.
هذا ويعتزم التحالف األمرييك إنشاء قاعدة 
عســكرية  جديدة بريف الحسكة عند املثلث 
الحدودي بني ســوريا والعراق وتركيا لتعزيز 
وجــوده. غــري أن الالفــت يف الخطوة أنها 
تأيت بالتزامن مع إعــالن البنتاغون التخيل 
عن مهمة ما يســميها حامية آبار النفط يف 

سوريا.

ن أســـــــــــــــماء أول املتقدميـــــــــــــــن بطلبـــــــــــــــات اعـــــــــــــــ
نتخابـــــــــــــــات الرئاســـــــــــــــة الســـــــــــــــورية الترشـــــــــــــــ ل

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده 
صبــا عن اثنني من الذيــن تقدموا بطلبات 
الرشح النتخابات الرئاسة  التي ستجري يف 

مايو املقبل. 2 أيار
وقال صبا يف جلسة عقدها املجلس امس، 
إن املجلس تبلغ من املحكمة الدستورية العليا 
بتقديم طلبي ترشح من كل من: عبد الله سلوم 

عبد الله، ومحمد فراس ياسني رجوح.
ومن الجدير بالذكر أن كل الذين يعلن عنهم 

ال يصنفون عىل أنهم »مرشــحني« قانوناً، بل 
هم متقدمني بطلبات الرشح.

ومــع نهاية مهلة التقــدم بالطلبات )10 
أيام اعتباراً من اليوم اإلثنني( يجتمع املجلس 
ليمنح تأييــده لعدد مــن املتقدمني بطلبات 
الرشــح، وعندما يحصل أي منهم عىل تأييد 
5 عضوا يصبح حســب الدستور »مرشحاً 

النتخابات الرئاسة«.

ردن ـــدود ا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــد ح ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرائيلية« عن ـــ ـــ ـــ ـــ س ــــــات » ـــ ـــ ـــ تدريب

أعلنت إرسائيل أنها ســتجري، امس، تدريبا 
عسكريا عند حدود األردن.

وأكــدت إدارة املعابر التابعة لــوزارة الدفاع 
اإلرسائيلية أن التدريب سيجري يف معرب وادي 

األردن بني الســاعة الخامسة وحتى الـ11 من 
مســاء اليوم. وذكرت اإلدارة أن التدريب يقيض 
بإغالق الطريق 90 بشــكل متقطع، ويتخلله 

سامع دوي إطالق نار وانفجارات يف املنطقة.

جديد يــة  مــركــ لجنة  ينتخب  الــكــوبــي  الشيوعي 
انتخب مندوبو الحزب الشيوعي الكويب الـ 
00  لجنتهم املركزية الجديدة، ومن املقرر أن 
تعلــن النتائج يف ختام املؤمتر الثامن للحزب 
املنعقــد يف قرص املؤمتــرات يف العاصمة 
هافانا، والذي أعلن خالله  راوول كاســرو 

تخليه عن منصبه كسكرتري أول للحزب.
وبعــد إعالن نتائج انتخاب اللجنة املركزية 
للحزب الشــيوعي الكويب تعقد اليوم األثنني 
الجلسة العامة األوىل للجنة املركزية الجديدة 
التي سينتخب األعضاء فيها املكتب السيايس 
للحزب الشــيوعي الكويب للفرة املمتدة من 

202«. و الســكرتري األول والثاين  2021 إىل 
للحزب. وناقش املؤمتر خالل جلســاته التي 
امتدت لثالثة أيام القرارات الصادرة عن اللجان 
الثــالث والتي تناولت القضايــا االقتصادية 
األيديولوجي  السيايس و  العمل  االجتامعية، 

للحزب واسراتيجية إعداد وتأهيل الكوادر.
كام وافق املؤمتر عىل التقرير املركزي الذي 
قدمه السكرتري األول، وعىل عدد من القرارات 
التــي تشــمل تحديث النمــوذج االقتصادي 
الكوبية،  االشــراكية  للتنمية  واالجتامعي 

وكذلك املباد التوجيهية للحزب الشيوعي.

طهـــــــــــران: نرحـــــــــــب دائمـــــــــــاً بالحـــــــــــوار مـــــــــــع الريـــــــــــا

لى التحرير  »الدفاع اليمنية«: مأر االستراتيجية بات أقر 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

إلصالح العالقات بينهام يف بغداد، يف التاسع 

من شهر نيسان الجاري، وكانت إيجابية«.

وذكــر تقريــر الصحيفة نقــالً عن أحد 

املســؤولني أن »الجولة األوىل من املحادثات 

الســعودية اإليرانية جــرت يف بغداد يف 9 

نيسان الحايل«.

يذكــر أن طهران كانت قــد كررت دعوتها 

للســعودية للبدء بحوار جدي من أجل األمن 

والســالم يف املنطقة، وأعلنت عىل لســان 

املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد 

خطيــب زاده بأن »طهران أول املرحبني إذا ما 

قررت الســعودية املساهمة يف حل مشكالت 

املنطقة عرب التعاون اإلقليمي«.

مــأرب باتت أقرب إىل الســقوط من أي وقت 
. م

يذكر أن محافظة مأرب متتد عىل مساحة 
1 كم مربع، وتبعد عن العاصمة صنعاء  405
1 كم، وتربطها عــرب منفذ الوديعة  نحــو 0

الواقع يف األطراف الشاملية للمحافظة.
وتحاذي مــأرب رشقاً محافظتي شــبوة 
وحرضموت الساحليتني عىل بحر العرب، ومن 
الناحية الجنوبية تحاذي محافظتي البيضاء 
وشبوة، أما إىل الجنوب الغريب فتحاذي أجزاء 
من مديرية بني ضبيان شامل رشق محافظة 

صنعاء.
وتحد مأرب من الجهة الغربية والشــاملية 
الغربية مديريــات نهم وخوالن الطيال رشق 
صنعاء، كام تقع محافظة الجوف عند الناحية 

الشاملية للمحافظة.
موقعهــا الجغرايف املميــز منح املحافظة 
أهمية اسراتيجية عالية، حيث تعترب القاعدة 
العســكرية األوىل واألكرب لقــوات التحالف 
الســعودي وحكومة الرئيــس هادي، وتضم 
مقار وزارة الدفاع وقوات التحالف الســعودي 
ورئاســة هيئــة األركان العامــة وقياديت 
والســابعة  الثالثة  العســكريتني  املنطقتني 

التابعة لحكومة الرئيس هادي.
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¨w{U*« Ÿu?�_« œ«b��« vK�

b??{ W?O??�«œ �«d$UE� VI??�

ÍbM?N�« ¡«—“u�« fO?z— …—U�“

—«–¬ W�UN� w� Íœu� «—bM�—U�

U??�U?�√ �d??L??�???�«Ë ¨w{U*«

«d$UE?�?� ±≥ U??N�ö??� q�??�Ë

Æq�_« vK�

f�« f�«d� W?�U"Ë XKI�Ë

W.d?A�« r�U?� Àb?�?�*« s�

Âö�ù« —U&?��« ‘œöGM� w�

d????????N????????ý s?� q?‡?‡�√ w?� ÀœU????????Š Y?‡?‡?�U‡?‡?Ł

W¹d???B*« b?¹b???(« pJÝ W???¾???O¼ f?Oz— W�U???I???²???Ý«

¡UM!√ ¨d�“u�« q�U" Íd?B*« qIM�« d�“Ë ‰U�Ë

lO??L??� V�U??�M�ò ÀœU??(« l�u??� Áb??I??H�

»d?N� s�Ë ¨ÀœU(« w� 5??��*« 5�ËR?�*«

d�uD�� —UN� q?O� qLF�Ë ¨WO�ËR?�*« qL% s�

ÆåW�b�b(« pJ��« W�uEM�

œb� ŸU?H�—U� W�dB?� Âö�≈ qzU?�Ë �œU�√Ë

¨öO�� ±∂ v�≈ Œu. WM�b� —UD� ÀœU� U�U�{

Ê√ W????FK?D� —œU????B???� s?� ö????I� X�U????{√Ë

W?�d?�?�« Ê√ v�≈ d?O?A� W??O�Ë_« �U?I?O?I??�?��«

W?IDM*« w� ÀœU?(« V� w$ —UDI?K� …dO?J�«

Æ�U�ö�ù lC&� w��«

d?B� b?NA� d?N� s� q�√ w� W?��U��« …d?LK�

…UO�?� ÈœË√ —UD� ÀœU� ¡«d� …b�b� W?F�U�

V��� U?��d� π∏ u�� ◊u?I�Ë UB?&� ±±

qzU?�Ë �œU??�√ U?L?" ÆW�d?B*« W??�?B�« …—«“Ë

pJ� W?/?O$ fO?z— W�U?I?�?�U� W�d?B?� Âö?�≈

»d??� l?�Ë Íc�« —UDI?�« ÀœU??� b??F� b?�b??(«

‰U??L??�® W??O�u??OKI�« WE?�U?�?0 Œu. WM�b??�

b????� Íd??B*« f?Ozd�« nK" b???�Ë Æ©…d$U??I�«

vHD?B??� ¡«—“u�« fO?z— w�??O??��« ÕU???�??H�«

»U??�√ vK� ·u?�uK� WM' qOJA?�� w�u�b?�

Æb�_« l�Ë Íc�« ÀœU(«

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

ÆW/OK�

‰Æ‰Øμ∞∞\∞∞∞Ø ∫X�R*« 5�Q?��«

Æ©WO�UM� …dO� n�« W�UL�L� jI�®

d��œ ’u?B� o�Ë ÷ËdF�« ÂÒbI�

Ÿö.ù« sJ1 Íc�« ’U??)« ◊Ëd?A�«

s� tM� W?&�� vK� ‰u?B(«Ë t?OK�

ÊËR???A�« …dz«œ ‡ Ê«u�b?�« W??�K?B??�

W�d?, ÂUF�« rKI�« ‡ oO?!u��«Ë W�—«œù«

W�d�b?*« W??/??O???�« …—«“Ë w� ©≥μ‡∑®

ÆW/OK� W�UF�«

rKI�« v�« ÷Ëd?F?�« qB� Ê« V��

q???� Ê«u?�b�« W???�KB???� w?� ÂU???F�«

¡U�K��« Âu� s� …d?A� WO�U��« W?�U��«

Æ≤∞≤± —U�« dN� s� ¥ tO� l�«u�«

.eK��« —U?N?� ·œU?� «–« ∫WE�ö?�

d�F� WOL�— WKD� Âu� Áö�« —u"c*«

W?�K' «b?�u� t?OK� Íc�« qL?F�« Âu�

Æ.eK��«

W/O�« d�“Ë

—UD� ”u�UO�œ

≤≤μ nOKJ��«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¡«d�« s� Êö�≈

WO�uL� WB�UM�

ÊUM?� ÁU???O???� W??�???�R???� sK?F�

WO?�uL� WB?�UM� ¡«d�≈ s� w�uM'«

ŸËdA* ÷ËdF*« d?F��« ”U�« vK�

W?�U. ÂUE� qO?G?A�Ë VO?"d�Ë b�—u�

WD�?� w?� W?Ozu?{Ëd?N?" W?O??�?L?�

’U)« ◊ËdA?�« d��b� UI?�Ë ¨»ËdF�

œÒb??% b?�Ë ¨W?�U?G�« Ác??N� Ÿu??{u*«

s� …d�U?F�« W�U?��« WB?�UM*« ¡«d�«

w� l?�«u�« ¡U???�?K��« Âu?� d???N+ q????�

Æ≤∞≤±ØμØ±±

s� W?&??�� vK� ‰u?B??(« sJ1

s� WB?�UM*U� ’U)« ◊ËdA�« d?��œ

W??�??�R*« vM??� w?� W?�??�R?*« rK�

p�–Ë wL?�d�« Â«Ëb�« sL{ ¨w�?Ozd�«

ÆW�u�*« Âu�d�« l�œ bF�

„«d��ù« �U?K. ‰uI� b?�u� d�¬

s� wL?�d�« Â«Ëb�« W�U?N� W?B?�UM*U�

¡«d??�« b?�u??� o?�?� qL?� Âu� d??�¬

ÆWB�UM*«

ÂUF�« d�b* ØfOzd�«

w�uM'« ÊUM� ÁUO� W��R*

d$U{ rO�Ë —u�"b�«

≤≤± nOKJ��«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

REPUBLIC OF LEBANON
ELECTRICITE DU LIBAN

(EDL)
INVITATION TO BID

FOR THE CONSTRUC-
TION, IMPLEMENTA-
TION, AND THE POST

IMPLEMENTATION OF A
CENTRAL AMI SYSTEM

The Electricité du Liban
(EDL), intends to have a
contract with an Internation-
al prospective AMI Contrac-
tor for the Work described
below through a competitive
bidding process that is in
general compliance with the

guidelines of the Owner.
The scope of work is to
provide services necessary
for the design, engineering,

supply, installation, test-
ing, commissioning, im-
plementation, managing,
reporting, and operating/
maintaining of activities
related to implementing
the Central Advanced Me-
tering Infrastructure
(AMI) System Head End
(HE), Meter Data Manage-
ment (MDM), Billing and
Customer Relationship
Management (CRM)" for
the Main Center and the

disaster recovery.
The cost of the services
will be financed either by
EDL of the World Bank,
Bidding documents will be
again available for collec-
tion at EDL offices (ad-
dress shown below) during
official working hours,
starting April13,2021,
upon payment of the sum
of Five hundered thousand
LEBANESE POUNDS

(500,000LBP).
ELECTRICITE DU LI-

BAN
Prefabricated Cell#38-

EDL Headquarters
22,RUE DU FLEUVE

P.O.BOX 131, BEIRUT
LEBANON

PHONE: 961-1-442720
- 442729

FAX: 961-1-583084
In order to be consid-
ered for inclusion in the
Bidding, firms should re-
turn the documents to
EDL offices at the above
mentioned address not lat-
er than the end of official
working hours (Beirut lo-
cal time) on June 4,2021
(previously set on January
22,2021) before 11:00 a.m
at the latest, duly complet-
ed and accompanied by
the required supporting

material.
Any clarification relat-
ed to the bidding docu-
ments can be submitted in
writing to the address
mentioned above before
April 16,2021. Please note
that it is mandatory to sub-
mit your clarifications in
hard and electronic copy

(Microsoft excel format).
Date: 4/4/2021

≤≤≤ nOKJ��«

∫w�U��« Ê«uMF�« v�« qHG*«

W�d?�b*« ‡ w?M.u�« ŸU?????�b�« …—«“Ë

‡ W??O�U*« W??�KB??� ‡ …—«œû� W??�U??F�«

Æ…“dO�« ‡ �UIHM�« bI� V�J�

s�b?N?F?�*« ÷Ëd?� qB� Ê« V��

Âu� d�¬ s� …dA� WO�U��« W�U��« q�

Æ.eK�K� œb;« ÂuO�« o�� qL�

≤∞≤±Ø¥Ø±¥ w� …“dO�«

hL� p�U� s"d�« ¡«uK�«

…—«œû� ÂUF�« d�b*«

≤≥± nOKJ��«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Êö�≈

WO�uL� WB�UM� …œU�≈ ¡«d�≈

vM?� w� W?�«d??(« ‰U?L?�« .eK��

©«bF�® …—«œû� wM.u�« bNF*«

…—«œû� w?M.u�« b???N???F?*« Íd???��

W?B�UM?� …œU�≈ ¨©fÒ�d�« WK?� ¨«b?F�®

¨Âu?�??<« ·dE�« W??I�dD� W??O?�u??L?�

bNF*« vM� w� W�«d(« ‰UL�« .eK��

Âu� p�–Ë Æ≤∞≤± ÂU??F�« s?� vI??� U*

bM� ¨≤∞≤±Ø¥Ø≤∑ tO� l�«u�« ¡U�K��«

d�?�b� UI�Ë ¨U�U?� …d�UF�« W?�U��«

oÒKF??�*« ©t?�??H�® ’U?)« ◊Ëd??A�«

…dz«b�« s� VKDÔ� Íc?�« WI?H?B�« Ác?N�

ÆbNF*« w� WO�u�UI�«Ë W�—«œù«

Â«Ëb�« �U?�Ë« ‰ö� ÷ËdF�« ÂÒb?I�

bNF*« rK� v�« ©ÊUC�— Â«Ëœ® wL�d�«

Òh� U* ÎU?I?�Ë ¨©fÒ�d�« WK�® «b??F� w�

Ÿu{u*« ’U?)« ◊ËdA�« d�?�œ tOK�

Ác$ r?ÒK�?� Ê√ vK?� ÆW�U?????G�« Ác?????N�

…dA?� WO�U?��« W�U?��« q� ÷Ëd?F�«

œÒb?;« ÂuO?�« o�� qL?� Âu� d?�¬ s�

÷d?� q" i�dÔ�Ë ¨W?B?�UM*« ¡«d?�ù

Æa�—U��« «c$ bF� ÂÒbI�

ÂU� d�b�

…—«œû� wM.u�« bNF*«

b�M*« rO�e�« ‰UL�

≤≥∞ nOKJ��«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WO�uL� WB�UM� s� Êö�≈

a?�—U?� ©π\≥∞® W?????????�U??????????�?�«

W�d?�b*« Íd???�???�???� ≤∞≤±Ø∑Ø≤∏

V�J� w� wK�«b�« s�ô« Èu?I� W�U?F�«

WO?�uL� W?B�UM� ÂUF?�« ÒdI*« ‡ .eK��«

Ÿu� f"U?H�« …eN?�√ —UO?, lD� .eK��

OLVETTI D-COPIA
vK?� Ÿö.ù« ¨5????,«d?K� Æ3514MF
l�u*« v?K� ’U?)« ◊Ëd??A�« d??�??�œ

÷ËdF?�« .bI�Ë www.isf.gov.lb
a�—U?� ©±¥\≥∞® W???�U????�?�« W�U????G�

Æ≤∞≤±Ø∑Ø≤∑

≤∞≤±Ø¥Ø±μ w� �ËdO�

W�e"d*« …—«œù« fOz—

“«u� bOF� bOLF�«

≤≤∏ nOKJ��«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Êö�≈

oÒKF???�??� ÷Ëd??� Ã«—b???�??�« s�

W/O�« …—«“Ë �UO�¬ 5�Q��

÷Ëd� Ã«—b��« WI�dD�

Âu� s� …d?�UF?�« W�U?��« ÂU9 w�

s� —U�√ dN� s� μ t?O� l�«u�« ¡UF�—ô«

w� W?/?O�« …—«“Ë Íd?& ≤∞≤± ÂU?F�«

w�U� ‡ �ËdO� j�Ë w� szUJ�« U$ÒdI�

…dz«œ l?�U???��« o�U?D�« ‡ W�—«“U???F?K�«

Ã«—b�?�« ¨oO!u��«Ë W?�—«œù« ÊËRA�«

W?F�U��« �U?O�ü« 5�Q� .eK�� ÷Ëd?�

W??�U???F�« W�d�b?*« ØW??/??O???�« …—«“u�

≤≥¥ nOKJ��«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W�U� WB�UM�

≥ØÂ ÂØ≈ Ÿ Â Ø∑∂π r�—

¡UF�—ô« —UN� s� WF?�U��« W�U��«

Íd????????& ≤∞≤±ØμØ±π w� l?�«u?�«

W?�d�b?*« ‡ w?M?.u�« ŸU???????�b?�« …—«“Ë

w� W�bMN�« W�KB?� ‡ …—«œû� W�UF�«

vM??� w� WMzUJ?�« �U?B??�UM*« W?�U??�

�b?(« o?�d. ‰Ë« ‡ qI?O??F?� nO??H?�

¡«d?�« ‰UG?�√ ∫.eK�� W�U?� WB?�UM�

wzU??A�ù« q?JO??N�« vK� �«—U????�??�«

W�«—b� W?ÒO�d(« WOKJ?�« q�«œ vMLK�

Æd�"« Ë« o�U. W�U{« WO�UJ�«

’U?)« ◊Ëd?A�« d?�?�œ Ÿu?{u?�

a????�—U????� ‡????$ ÂØ≈ Ÿ ÂØ≤±μ r????�—

Æ≤∞≤±Ø¥Øπ

—U?N� s� …d?A?� W�œU?(« W?�U?��«

≤∞≤±ØμØ±π w� l?�«u�« ¡U?????F�—ô«

W�d�b*« ‡ wM.u�« ŸU�b�« …—«“Ë Íd&

w� W�bMN�« W�KB?� ‡ …—«œû� W�UF�«

vM??� w� WMzUJ?�« �U?B??�UM*« W?�U??�

�b?(« o?�d. ‰Ë« ‡ qI?O??F?� nO??H?�

¡«d?�« ‰UG?�« ∫.eK�� W�U?� WB?�UM�

wzU??A�ù« q?JO??N�« vK� �«—U????�??�«

W?�«—b� …“d??O�« ‡ w�–u?LM�« vM??LK�

Æd�"« Ë« o�U. W�U{« WO�UJ�≈

’U?)« ◊Ëd?A�« d?�?�œ Ÿu?{u?�

a????�—U????� ‡???$ Â Ø≈ Ÿ ÂØ≤±∂ r????�—

≤∞≤±Ø¥Øπ

w� „«d?????�????�ù« V,d?� s* s?J1

vK� Ÿö.ù« Ác?$ W?�U??F�« W?B??�UM*«

W�d�b*« w� W?�U)« ◊ËdA�« Íd?��œ

w� W�bMN�« W�KB?� ‡ …—«œû� W�UF�«

�U?�Ë« ‰ö??� qI?O?F??� nO?H?� v?M?�

ÆwL�d�« Â«Ëb�«

ÊuL?C*« b�d�U� ÷Ëd?F�« q�d�

∫w�U��« Ê«uMF�« v�« qHG*«

W�d?�b*« ‡ wM?.u�« ŸU????�b�« …—«“Ë

‡ W??O�U*« W??�KB?� ‡ …—«œû?� W?�U??F�«

Æ…“dO�« ‡ �UIHM�« bI� V�J�

s�b?NF?�*« ÷Ëd?� qB� Ê« V��

d?�¬ s� …d?A?� WO�U?��« W?�U?��« q?�

Æ.eK�K� œb;« ÂuO�« o�� qL� Âu�

≤∞≤±Ø¥Ø±¥ w� …“dO�«

hL� p�U� s"d�« ¡«uK�«

…—«œû� ÂUF�« d�b*«

≤≥≥ nOKJ��«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W�U� WB�UM�

≥ØÂ ÂØ≈ Ÿ Â Ø∑∂≥ r�—

¡UF�—_« —UN� s� WF?�U��« W�U��«

Íd????????& ≤∞≤±Ø¥Ø≤∏ w� l?�«u?�«

W?�d�b?*« ‡ w?M?.u�« ŸU???????�b?�« …—«“Ë

w� W?�«uI�« W?�KB?� ‡ …—«œû� W�U?F�«

vM??� w� WMzUJ?�« �U?B??�UM*« W?�U??�

�b?(« o?�d. ‰Ë« ‡ qI?O??F?� nO??H?�

œ«u?� oO?I% ∫.e?K�� W�U?� W?B?�UM�

ÂU� s� gO'« l�«u* WHK�&� WOz«c,

Æ≤∞≤±

’U?)« ◊Ëd?A�« d?�?�œ Ÿu?{u?�

a?????�—U??????� ≥Ø‚  ÂØ≈ Ÿ ÂØ¥ r?????�—

Æ≤∞≤∞Ø±≤Ø¥

w� „«d?????�????�ù« V,d?� s* s?J1

vK� Ÿö.ù« Ác?$ W?�U??F�« W?B??�UM*«

W�d�b*« w?� ’U?)« ◊Ëd?A�« d??�?�œ

w� W?�«uI�« W?�KB?� ‡ …—«œû� W�U?F�«

�U?�Ë« ‰ö??� qI?O?F??� nO?H?� v?M?�

ÆwL�d�« Â«Ëb�«

ÊuL?C*« b�d�U� ÷Ëd?F�« q�d�

≤∞≤±Ø¥Ø±∂ w� �ËdO�

ÂUF�« d�b*« s� i�uH��

W�U�ùU� W"d�A*« ÊËRA�« d�b�

wMOM� n�«Ë ”bMN*«

≤≥πnOKJ��«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Êö�≈

w� UN�?,— s� ÊUM� ¡U�dN" sKF�

.b??I??�� ÷Ëd???� Ã«—b??�??�« ¡«d??�«

U?N?F�«u� l� …b?�b?� �ôU?, VO?"d�Ë

�UD;« ·d?, »«u�« ÂËe?� `O�U?H?�Ë

‚UD� sL{ WF�«u�« MT/BT WOM*«

q??�Ë �Ëd??O� w� l�“u??��« W�d�b??�

ÆÊUM�

„«d????�???�ù« w?� 5????,«dK� s?J1

Áö??�« —u?"c*« ÷Ëd??F�« Ã«—b?�??�S�

d??�??�œ s?� W??&??�� vK?� ‰u??B??(«

W�U�« ‡ Ê«u?�b�« W�KB� s?� ◊ËdA�«

r�— lMB�« WI?�*« W�dG�« w� ‡ d��«

s� WO�d?G�« WN'« w� W!b�?��*« ≥∏

ÊUM� ¡U�dN?" W��R?* Íe"d*« vM*«

‡ ÊUM� ¡U�d?N?" vM?� ¨t?�d?� sL?{

Á—b??� mK??� ¡U??I� p�–Ë d??NM?�« o�d.

Æ‰Æ‰Ø±∞∞∞∞∞Ø

W�U??�√ v�« b?O?�U� ÷Ëd?F?�« rÒK��

WI�*« W�dG�« w� ‡ ÊUM� ¡U�dN" Òd�

WN?'« w� W!b��?�*« ≥∏ r�— lMB�«

W?��R* Íe?"d*« vM*« s� W?O�d?G�«

vM??� ¨t?�d?� sL??{ ÊUM� ¡U�d??N?"

ÆdNM�« o�d. ‡ ÊUM� ¡U�dN"

.b???I???�� b???�u???� d???�¬ Ê≈ ÎU??L?K�

w� l�«u�« WF?L'« —U?N� u$ ÷ËdF�«

Â«Ëb?�« W?�U????????N?� b?M?� ≤∞≤±Ø∂Ø¥

ÆdNE�« q� ±±\∞∞ W�U��« wL�d�«

≤∞≤±Ø¥Ø±∂ w� �ËdO�

ÂUF�« d�b*« s� i�uH��

W�U�ùU� W"d�A*« ÊËRA�« d�b�

wMOM� n�«Ë ”bMN*«

≤≥μ nOKJ��«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Êö�≈

.eK�?� W??O??�u??L?� W??B??�U?M� s�

iF?� W�U?L(«Ë W?�«d?(« �U�b?�

≤∞≤± ÂUF�« ‰ö� ‚ËbMB�« e"«d�

ÊU?LCK� wM.u�« ‚ËbMB�« Íd?��

w� s?zUJ�« ÁUM???� w?� w�U???L??�???�ô«

gO�—u??" ‡ œ«b???G� Ÿ—U??� ‡ �Ëd??O�

s� …d�U?F�« W�U?��« ÂU9 w� W�—e*«

t????????O???????� l?�«u?�« ¡U???????F?�—ô« Âu?�

W?O?�u?L??� W?B?�UM� ≤∞≤±Ø∞μØ∞μ

.eK?�� Âu????�???<« ·d?E�« W????I�d?D�

iF?� W�U?L(«Ë W?�«d?(« �U�b?�

Æ≤∞≤± ÂUF�« ‰ö� ‚ËbMB�« e"«d�

◊Ëd?A�« d?�?�œ v?K� ŸöÒ.ù« sJ1

V�U?J� w� W�U???G�« Ác???N� Ÿu???{u*«

‰ö?????� ‚Ëb?MB?K� W?�—«œù« W�d?�b*«

ÆwL�d�« Â«Ëb�« �U�Ë√

Âu�?&� ·d+ w� ÷Ëd?F�« q�d�

W?�d�b?*« b?�d� v?�« b???????O�U?� r?ÒK�?�Ë

a�—U?�Ë r�d� ‰U????B�« ¡U???I?� W�—«œù«

q??� q?B� Ê« vK� ÷d???F�« ‰u??�Ë

Âu� d?�¬ s� …d?A?� WO�U?��« W?�U?��«

¡«d?�ù œÒb??;« a�—U??��« o?�� q?L?�

ÆWB�UM*«

d??O?G� ÂÒb??I� Íc�« ÷d??F�« qL??N�

b?F� qB� Ë« ¨Áö�« …—u?"c*« W?I�dD�«

Æ…œb;« …b*«

≤∞≤± ÊU�O� ±¥w� �ËdO�

ÂUF�« d�b*«

w"d" bL�� Æœ

W?�u????????????� �U?�ö??????�« ‡ W?�u????????????� �U?�ö??????�« ‡ W?�u?????????????� �U�ö???????�« ‡ W�u?????????????� �U�ö???????�« ‡ W�u?????????????� �U?�ö??????�«

s� ÂÒb???I*« ¡U???�b???�???�ù« W???�ö???�

W�U"u� pOA� œuL�� s�� w�b��*«

r�d� q�?�*«Ë w�U� Íb?N� –U?��_«

—Ëb???????????� ≤∞±πØμπμ ”U???????????�√

a?�—U????????�� ÂÒb????????I?*«Ë ≤∞≤∞Ø¥π∂

t??�u0 VKD� Íc�«Ë ≤∞±πØ±±Ø∂

r�— w.U?O�?�ô« e?�(« …—U?�« VD�

s� ±πμ≥Ø±±Ø¥ a�—U�� —œUB�« ∂≤

t�—U??�≈ W�ÒËb*«Ë p?KF� ¡«d??�≈ …dz«œ

a????�—U????� ±≥μπ w????�u????� r????�d????�

r�U?� œuL?�� `�U?B� ±πμ≥Ø±±Ø¥

pO?A� r+U?" œu?L�?� t?�u�Ë pOA?�

∫W??O�U??��« �«—U?I??F�« nzU??�??� vK�

±μ¥≤Ë ±¥±¥Ë ±μ≥∞Ë ±μ≥≤

μ±≤ …œU?????L?K� «b?M� ¨Í«œu?� ±μ≤∏Ë

ÆWO�b� �UL"U�� ‰u�√

Ê« ÷«d???�???�« t�b?� s� vK� p?�c�

W?LJ;« ÂU�« ÎU?OD� t�UE�ö0 ÂÒbI?��

a�—U� s� U?�u� s?�d?A?� WKN?� ‰ö?�

ÆdAM�«

rKI�« fOz—

w�U�d�« wK� bL�� ¡U�Ë
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oO???�— vH??A???�??�??� …—«œ« u???�b�

wF?????�U?????'« w?�uJ?(« Íd�d?????(«

w� „«d?�?�û� WB?ÒB?&�?*« �U"d?A�«

∫WO�U��« WO�uLF�« WB�UM*«

r�— W???O??�u??L???F�« W??B???�UM*« ‡±

WÒO?. �U�eK�?�� b�—u�ò ≤∞≤±Ø∞±

b?�u?� d?�¬ ÆåVKI�« 5�«d?� W?'U?F*

WO�U?��« W�U��« q� ÷Ëd?F�« rOK���

a�—U?�?� 5M!ù« Âu� s� «d?N+ …d??A?�

¨œ«u*« …—«œ≈ …dz«œ w� ≤∞≤±Ø∞μØ±∞

bM?� ¡U???�K?��« Âu?� ÷Ëd???F�« Òi?H�Ë

a�—U???�?� U???�U??????� ±∞ W????�U???��«

Æ≤∞≤±Ø∞μØ±±

r�??I??� ∞±Ø∏≥∞∞∞∞ ∫‰U??B�û�

Æ©≤±≤±®
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Êö�≈

Ò- b???� t�Q� ÊUM?� ¡U�d???N??" sK?F�

qO$Q?�� ÷Ëd?F�« .b?I� WKN?� q�b?F�

…¡«d??I�«Ë rÒJ�??��«Ë W�U??L??(« W??LE�√

w�U????F�« d?�u???�?�« U�ö????) …bzU????F�«

WO�Ozd�« W��d*« WD�� w� Æ·Æ„∂∂
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Â«Ëb?�« W�U????????N?� bM?� ≤∞≤±ØμØ≤±
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Êö�≈

W?O?z«b?��ù« W??�d?G�« s?� —œU?�
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—U?B� w?K�« w�U?;« W�U?"u?� U?OK�≈

vK� W?�U?I*« ŸuO?A�« W�«“≈ Èu?�b�

±∏π¥Ë ±∏π∞ r?�— �«—U?????I?????F�«

W?????ID?M� ¥≥∞μË ¥≥∞∞Ë ±∏ππË

‰ö?� p�–Ë W�—UI?F�« W?'« Àb?�

d?A� a�—U� s� U�u� s�d?A� WKN?�

lI� rJ� U?�U?I� –U?&�≈Ë Êö?�ù« «c$

¡«b�≈Ë W??L?J;« Ác$ ‚UD?� sL??{

Èu?�b�« vK� W?ÒOD?)« rJ�UE�ö?�

s� U?�u� dA?� W?�L?� WKN� ‰ö?�
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∫r�— Íd?�� pO?K9 bM� Ê«b?I?�
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�ËdO�
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.b??I� W??�KB??� Í– q" vKF??�

WKN?� ‰ö� t�UE?�ö�Ë t?{«d�?�«
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v�Ë_« W????�—b�« W???L?J�???� f?Oz—
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t??O�U??� W??IDM� w?� W?O??�u??L??�
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‡ V�??" b?OK& W??"d?A?� »uKD�

�ö??�U??�Ë ‰U?L??� —UD?*« o�d.
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V�J* W�cOHM� …dO�dJ� »uKD�

W??�bM$Ë …b?�d??�Ë W??�U??�??�

¥\≥∞ W�U?????G� ∏\≥∞ s?� Â«Ëb�«

±\∞∞ W??�U??��« W�U??G� X??��«
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e???"d???� w?� qL???F?K� (…® w�U?M�
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5�Ë W?????F?????L?????'« v�« 5?M!ù«

X��« —UN� ±≥\∞∞‡�«Ë ∏\∞∞‡�«
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÷ËdF�

ozU?� qL?� VKD� w�UM� »U?�

∞≥Ø∂∏≥π∑π∫� …d� t�b�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

�«—UI�

«bF�

oI�

W�U� ‡ ±◊ ÂÆÂ≤∞∞ WI?� lOK�

¨WO?�“U(« öI?� —U� ‡ «b� …b?O�

ÊU�u�U??� ¨©d??�??�U??�±® Âu�≥

¨UNF?�«u�Ë W�œU� W�d?, …dH�Ë
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‰e??M?� s??� Derartu Kasim
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s�“U?:« W?�U;« ¡«d?� W�U?I�

v?�_« s� b?�e?0 v?FM?� ÊU?M?� w?�

qO�e�« dO)«
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Áb?L?G?�� Ê√ q�Ë e?� tK�« WKzU?�
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w{U?I�« W?�U?L?� Âu?�d*« WK�—√
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حقــق الريايض بريوت فــوزاً كبرياً عىل 
121-48، وبفارق  بنتيجــة  بيبلوس  ضيفه 
 نقطة، يف املباراة التي جرت أمس االثنني 
الجولة  املنارة ضمن منافســات  عىل ملعب 
السادســة من بطولة لبنان »أكس أكس أل 

ايرنجي« يف كرة السلة.
وشهدت املباراة سيطرة من الريايض عىل 
 10- األرباع، حيــث انتهى الربــع األول 5

. 2 والثالث 94- - والثاين 2
وتألــق يف املباراة نجــم الريايض مارك 
2 نقطــة وكان أفضل  خوري بتســجيله 
اللقاء، يف حني ســجل العب  مســجل يف 
1 نقطة كأفضل  بيبلوس بشارة بســتاين 

مسجل يف فريقه.
وعــىل ملعبــه يف ديــك املحــدي، فاز 

(، الربع  8-8 الشانفيل عىل ضيفه املتحد )
والثالث   ،) 2-4 ( والثاين   ،)21-19( األول 

.)52- 2)
وكان جوزيــف الرشتوين واييل رســتم 
وعزيز عبد املسيح وميغيل مارتينيز االفضل 
يف صفوف الشــانفيل، إذ ســجل األول 22 
نقطة و12 ريباوندز و5 متريرات حاســمة، 
والثاين 19 نقطة و5 ريباوندز و5 متريرات 
حاســمة، والثالث 14 نقطــة و ريباوندز 
ومتريرة حاســمة واحدة، والرابع 10 نقاط 

و ريباوندز و متريرات حاسمة.
ابراهيم  املتحــد، ســجل  ويف صفــوف 
ومتريرتني  ريباوندز  و11  نقطــة   21 حداد 
نقطة   1 حجــازي  ومالــك  حاســمتني، 

وريباوند واحد و متريرات حاسمة.

ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة
الثلثاء 20 نيسان 2021

للســـــــــــــــرعة ول  ا الســـــــــــــــبا  ـــــــــــــــم  ّ ن  ATCL
ــ ملــســعــد ــ ــري ــ ــي ــر ســ ــ ــوبـ ــ ــسـ ــ ــي والـ ــ ــال ــ ــغ ــ ــب املـــحـــتـــرفـــيـــن لــــروجــــيــــ ف ــ ــق ــ ل
ـــــــي والــــــــــــكــــــــــــرو كــــــــــــار لـــــكـــــفـــــوري بــــــــــــو عـــــــا الــــــــــهــــــــــوا 

ي وبر  ال ال واب ني ح ال ا توي اب

ا ة الكرو  ال  توي اب غا ي  و ا  ب ال

و م ا  وبر  ب ال

لقب  فغايل  روجيه  احرز 
واكزافييه  املحرفــني  فئة 
مســعد لقب فئة الســوبر 
سرييز وشــادي ابو عا 
لقب فئــة الهواة للســباق 
)ســبيد  للرسعــة  األول 
النادي  نظّمه  الذي  تســت( 
اللبناين للسيارات والسياحة   
لبنان  كازينــو  (ATCL(يف 
ظل  يف  »موتــول«  برعاية 
الفتة.  تنظيمية  اجــراءات  
اطار  يف  الســباق  ويندرج 
بطولة  من  األوىل  الجولــة 
الرسعة  لبنــان لســباقات 

للعام الجاري وشارك فيه 8 سائق وسائقة  وهو 
رقم قيايس للســباق »باكورة« روزنامة الرياضة 
امليكانيكية للعام الجاري.واقيم الســباق يف ظل 
طقس صيفي حــار ويف ظل اجــراءات وقائية 
صارمة من وباء »كورونا« بحيث خضع  الجميع 
اىل فح رسيع )رابيد تســت( مع اعتامد عامل 

التباعد االجتامعي.
وتضّمن الســباق ثالث طلعات رسمية وجرى 
اعتامد أفضل وقت مسجل يف الطلعة الواحدة من 

الطلعات الثالث. 
ومرة جديــدة، نجح روجيه فغــايل يف احراز 
لقب جديد لــه يضاف اىل عرشات األلقاب املحلية 
الحافلة يف مختلف  والخارجية خالل مســريته 

الســباقات وكان الــرصاع عىل أشــّد بينه وبني  
وصيفه بول قصيفي ليحسم فغايل اللقب ملصلحته 
مسجالً دقيقة واحدة وعرشين باأللف من الثانية 
بفارق نحو ثانيتني عن قصيفي. كام جرت منافسة 
ضاريــة يف ســائر الفئات مع صعــود العنرص 
األنثوي اىل منصات التتويج ومشــاركة الفتة من 
»الجنس الناعم«. ويف فئة الســوبر سرييز حسم 
اكزافييه مسعد اللقب بينام احرز شادي ابو عا 
لقب فئة الهواة بعد منافســة ضارية مع وصيفه 
الياس بشــاره والثالث رالف حاموش والفارق كان 
اجزاء من الثانيــة الواحدة. كام جرت مواجهة يف 
فئة الكروس كار حسمها جو كفوري يف النهاية 
ووصيفه انطــوين داغر وحلّت الســائقة املميزة 
جوانا حســون يف املركز الثالث ونافست برشاسة 
كفوري وداغر عىل لقب فئتها وبدت متمّرسة يف 
هذا النوع من السباقات بينام أحرز جورج ملك لقب 

السوبر كار.  
ويف ما ييل نتائج كافة الفئات:

فئة املحرفني:
1- روجيه فغايل عىل ميتسوبيت النرس ايفو  

1 دقيقة 00 20:  
2- بول قصيفي عىل ميتسوبيت النرس ايفو  

1 د 02 50  :9
- ســليم واكيم عىل ميتسوبيت النرس ايفو 

1 د 04 : 8
-الدفع الخلفي :

 2 1- شــادي بتدينــي عــىل يب ام دبليــو 
1 د 09 8 اي:

-الدفع األمامي:
1 د 10 5 1- الياس الدهني عىل رينو كليو:

-فئة ار يس 2- ان 4  :
1- شــادي فقيه عىل ميتسوبيت النرس ايفو 

1 د 08 5 : 9
: -فئة ار يس 

1د  10 5 1-الياس الدهني عىل رينو كليو:
-فئة ار يس 4:

1 د 14 1- انطوان سامل عىل سكودا فابيا:9
السيارات املصنفة:

1-شادي فقيه عىل ميتسوبيت النرس ايفو 9: 
1د 08 5

-كأس السيدات للمحرفني:
1 د 24 11 :20 1- رامونا مبارك عىل بيجو  

فئة السوبر سرييز
-الدفع الرباعي:

اكزافييه مســعد عىل ميتسوبيت النرس   -1
1 د 04 ايفو   :54

2- اييل غانم عىل ميتســوبيت النرس ايفو9 
1 د 0 29:

- بيار رزق عىل ميتسوبيت النرس ايفو 10:  
1 د 08 5

-الدفع الثنايئ أل5:
 1 08 9  : 1- جاد اسطفان عىل يب ام دبليو ام 

د
1 د 2 2- طارق عيتاين عىل نيسان 50 زد:8

-الدفع الثنايئ أل4 :
1 د 08 1- اييل سيف عىل يب ام دبليو ام :

2- دانيــال ترزيــان عــىل رينــو ميغــان ار 
1د 12 اس:

- مروان ســعد عــىل رينو كليــو ميغان ار 
1 د 1 2 اس:

{ فئة الهواة {
1- شادي ابو عا عىل بيجو 205 

1 د 1 جي يت اي:09
2- الياس بشــارة عىل مازدا ام اكس 

1 د 1 28:   5
- رالف حاموش عىل رينو كليو  ار 

1 د 1 اس:51
-الدفع الخلفي للهواة:

1- الياس بشارة عىل مازدا ام اكس5 
1 د 1 28:

-فئة أل 2 للهواة:
عــىل  كنلدجيــان  1-كريســتوفر 

1 د 20 سوزويك سويفت سبور:9

{ فئة السوبر كار {

1 د 14 9 1- جورج ملك عىل فرياري 458 ايطاليا:
1 د 1 2- هاين شيت عىل ملبورغيني هوراكان:58
ملبورغينــي  عــىل  الحــداد  نديــم   -

1 د 1 مورشياالغو:98

{ فئة الكروس كار {

1د 0 1- جو كفوري عىل كروس كار:9
1 د 04 2- انطوين داغر عىل كروس كار:10
1 د 05 - جوانا حّسون عىل كروس كار:

{ كأس رينو سبور {

1- دانيــال ترزيــان عــىل رينــو ميغــان ار 
1 د 12 اس:

2- مروان ســعد عــىل رينو كليــو ميغان ار 
1 د 1 2 اس:

- رالــف حامــوش عىل رينــو كليــو  ار 
1 د 1 اس:51

السيارات الكالسيكية:
1- ســرييل دو بسرس عىل الفا روميو جي يت 

1د 2 1   :2000
ويف ختام الســباق، وّزع ممثل االتحاد الدويل 
للســيارات الـ »فيا« يف الرشق األوســط وشامل 
افريقيا ومنّسق لجنة رياضة السيارات يف النادي 
املنظّم عامد لحود ومدير اللجنة الرياضية الوطنية 
السيارات  رياضة  مصلحة  ورئيس  خطار  سليامن 
يف النادي املنظّم كايب كريكر ومدير السباق نبيل 
قمبز ومسؤولو املســابقة الجوائز عىل الفائزين 

والفائزات.

ــة تــتــحــدى ــ ــدي ــ ن الـــجـــد« وا ــة  ــل ــرح وروبـــــــي تــدخــل »م ــر ا ــوب ــس أزمــــة دوري ال
األندية  أن  االثنــني،  ظهرت وثيقة جديدة أمس 
األوروبية الســاعية إلقامة بطولة دوري السوبر 
عازمــة عىل املــيض قدما يف مرشوعهــا، رغم 
واألورويب  )فيفــا(  الدويل  االتحاديــن  اعراض 

)يويفا( لكرة القدم.
وذكرت وكالة »أسوشــيتد برس« أنها حصلت عىل 
رسالة من الـ12 ناديا أوروبيا املؤسسني للبطولة إىل 
االتحادين، تؤكد أنها »ستتخذ إجراءات قانونية تهدف 

إىل تفادي أي عرقلة يقوم بها االتحادين الكرويني«.
هذه  وإيطالية  وإســبانية  إنكليزية  أندية  وبعثت 
الرســالة إىل رئيس الفيفا جياين إنفانتينو، ونظريه 
األورويب ألكسندر تشيفرين، قائلني إن دوري السوبر 
األورويب حصل بالفعل عىل منحة قدرها 4 مليارات 

5 مليار دوالر( من مؤسسة مالية. يورو )5
وجــه اليويفا تحذيــرات عىل األنديــة الـ12، 
ومن بينها ريــال مدريد وبرشــلونة ويوفنتوس 
بعد ترسيبــات عن خطط  يونايتد،  ومانشســر 

التخاذ إجراءات قانونية ضد األندية املتمردة.
وقال إنهم ســُيمنعون من املشــاركة يف املسابقات 
املحليــة الحاليــة، كالــدوري اإلســباين واإلنكليزي 

واإليطايل.
وكتبت األندية الـ12 إىل إنفانتينو وتشــيفرين: 
اتخــاذ خطوات  الرســمي يجربنا عىل  »بيانكام 
وقائية لتأمني أنفســنا ضد مثل هذا الرد العكيس، 
الذي لــن يعرض فقط االلتــزام بالتمويل مبوجب 

املنحة للخطر، بل سيكون غري قانوين«.
وتابعت: »لهذا الســبب، قدمت رشكة سوبر ليغ 
طلبا أمام املحاكم ذات الصلة من أجل ضامن انطالق 

البطولة بشكل سلس وفقا للقوانني املعمول بها«.
ومل تعلن الرشكة عن هذه املحاكم.

وقالت: »من واجبنــا، بصفتنا أعضاء مجلس اإلدارة، 
ضامن اتخاذ جميــع اإلجراءات املعقولة املتاحة لحامية 

مصالح املســابقة نظرا للرضر الذي ال ميكن إصالحه، 
الذي قد نتعرض له ألي ســبب من األسباب. هذه فرصة 

لتنظيم املسابقة فورا وتوزيع عائدات املنحة«.
يــأيت ذلك يف الوقــت الذي اعتقد بــه االتحاد 
األورويب لكرة القدم أنه اتفق عىل توســيع دوري 

أبطال أوروبا اعتبارا من عام 2024.
والـــ12 ناديا التي أعلنت انطالق البطولة هي  
من إنكلرا )مانشســر يونايتد ومانشسر سيتي 
وتشليس وأرسنال وتوتنهام هوتسبري وليفربول(، 
و أنديــة إيطاليــة )يوفنتوس وميــالن وإنر 
ميالن(، و أندية إسبانية )ريال مدريد وبرشلونة 

وأتلتيكو مدريد(.
أندية أخــرى لالنضامم قبل  وســتتم دعوة  
أندية  املفرض، فيام ستتأهل 5  االفتتاحي  املوسم 

للمسابقة بناء عىل نتائجها يف املوسم السابق.
ملاذا اآلن وما هو رد االتحادات؟

فعــىل مدار ســاعات قليلة، تصاعــدت وترية 
الحديــث عن بطولة أوروبية جديــدة أعلنت عنها 
، يبدو أنها  أندية الصفوة يف القارة بشكل مفاج
أبطال  لو انطقلت فعليا فســتكون مدمرة لدوري 
أوروبا، أهم بطولة أوروبية عىل مســتوى األندية 

حاليا.

{ ما هو دوري السوبر األورويب؟ {

هو مــرشوع بطولة أعلن عنه 12 ناديا أوروبيا، 
سينطلق قريبا مع انضامم 8 أندية أخرى ووصول 

»املؤسسني« إىل 20 ناديا.
ما هي األندية املنخرطة يف املرشوع حتى اآلن؟

الـ12 ناديا التي أعلنــت انطالق البطولة هي  
من إنكلرا )مانشســر يونايتد ومانشسر سيتي 
وتشليس وأرسنال وتوتنهام هوتسبري وليفربول(، 
و أنديــة إيطاليــة )يوفنتوس وميــالن وإنر 
ميالن(، و أندية إسبانية )ريال مدريد وبرشلونة 

وأتلتيكو مدريد(.
ومن املنتظر أن تنضم 8 أندية أخرى غري معروفة 
بعد، من بينها  ســتعلن اللحــاق بركب البطولة 
مبــارشة، بينام تتأهــل 5 أندية أخــرى بناء عىل 

نتائجها يف املوسم السابق.

{ ما هو نظام البطولة؟ {

البطولة املقرحة ستتألف من مجموعتني، بكل 
منهــام 10 فرق، تخــوض مبارياتها يف منتصف 

األسبوع إىل جانب مباريات دورياتها املحلية.
تبدأ البطولة من آب، وتخوض فرق كل مجموعة 
مباريــات ذهاب وإيــاب، عــىل أن تتأهل من كل 
مجموعة أول  فرق إىل دور الثامنية، ثم يخوض 
أصحاب املركزيــن الرابع والخامس بطولة مصغرة 

إلكامل الدور ربع النهايئ.
أما باقي األدوار فســتقام بنظام خروج املهزوم 

حتى يقام النهايئ يف ايار.
وحســب منظمي البطولة الجديدة، فإن نسخة 

منها للنساء ستنطلق بعد بدء بطولة الرجال.

{ ملاذا اآلن؟ {

ذكر بيــان األندية املؤسســة ان دوري الســوبر 
»بأقى رسعة ممكنة«،  منافســاته  بدء  يستهدف 
 4 وســتحصل هذه األندية عىل 5 مليار يورو )19
مليــاردوالر( »لدعــم خطط االســتثامر يف البنية 
التحتية ومواجهة تداعيات جائحة فريوس كورونا«.

وقــال رئيس نــادي ريال مدريــد رئيس دوري 
الســوبر أيضا فلورنتينو برييز: »سنســاعد كرة 
القدم عىل كل املستويات وسنصل بها إىل مكانتها 
الصحيحة يف العــامل. كرة القدم هــي الرياضة 
العاملية الوحيدة يف العــامل التي تضم أكرث من 4 
هي  كبرية  كأندية  ومســؤوليتنا  مشجع  مليارات 

االستجابة لرغباتهم«.

مـــدربـــاً ــرا   شــ ــ ــ ب مـــشـــاركـــة  ـــداء  ــ عـ  
ــي الــبــرنــامــ الــتــدريــبــي  لــســبــا الــســيــدات ف

تال ها  ي وبجان ال

ر د م ال وا

جمعية  رئيســة  أكّــدت 
بــريوت ماراثون مي الخليل 
هذا  مــن  الرغم  عــىل  أنه 
الحصار والوجع والقلق الذي 
لبنان  الحبيب  وطننا  يعيشه 
واإلرادة  اإلميــان  من  بد  ال 
والعمل عــىل والدة لبنــان 
الجديد وأن يكون هناك لبنان 
الريايض الذي كان وسيبقى 
هذه الرافعة للشأنني الوطني 
كافة  وعــىل  واإلنســاين 

املستويات .
خالل  جاء  الخليــل  كالم 
إحتفــال إطــالق الربنامج 
 ) املجاين  التدريبــي 510 ) 
والذي أقيم األحد يف منطقة 
واجهة بريوت البحرية وذلك 
السيدات  لســباق  تحضرياً 
الذي تنظّمــه الجمعية يوم 
املقبل،  الشهر  أيار   2 األحد 
وقد حرض الحفــل عدد من 
الرياضيــة  الشــخصيات 
والعامة تقدمهم األمني العام 
للجنــة األوملبيــة اللبنانية 
العميد  الجمعية  رئيس  نائب 
رستم وأمني  حسان  املتقاعد 
اإلعالمي  املستشــار  الرس 

حســان محيي الدين ومدير السباقات وسام 
 Stand For تّرو وكارولني فتال رئيسة جمعية
Women اىل رؤســاء وممثيل أندية رياضة 
ماراثون وممثيل  الركض وفريق عمل بريوت 

مؤسسات إعالمية.
البدايــة تقديم من صفا ســامل ثم كلمة 
رئيســة الجمعية مي الخليــل التي أضافت 
بأن جمعية بــريوت ماراثون هي واحدة من 
يف  العاملة  الرياضية  املؤسســات  مكونات 
الريايض  الواقع  إســتنهاض  أجل  من  لبنان 
الــذي تحارصه جملــة تحديــات ووجّهت 
تحية التقدير للجهــود التي تقوم بها وزيرة 
الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان ونّوهت 
القــوى ولفتت  ألعاب  إتحاد  بالتعاون مــع 
إىل أنــه بالرغم من التحديــات اإلقتصادية 
واملعيشــية والصحية علينا عدم اإلستسالم 
والدليــل هذا اللقاء اليــوم ألجل إعادة نبض 

الروح إىل رشايني الوطن.
بعدها كانت كلمة مســؤول العمليات يف 

الجمعية املرشف عىل الربنامج التدريبي ألبري 
شــعيب الذي كشــف أن عدد املشاركات يف 
الربنامج ســّجل رقامً قياسياً بلغ 480 عداءة 
من مختلف املناطق اللبنانية بقيادة 18 مدرباً 
سيرشفون عىل الحص التدريبية مبعدل  
حص أســبوعياً وهناك عرشات الفرق من 
العداءات أيضــاً يف عدة مناطق موضحاً بأن 
الغاية من هذا الربنامج الذي إنطلقت فكرته 
العداءات  201 هي إعــداد  ألول مرّة عــام 
الشابات والناشــئات لركض مسافة السباق 

التي تبلغ 10 كلم.
بعد ذلــك كان تقديــم املدربــني والفرق 
تباعاً ملسافة رمزية هي 2 كلم  الذين ركضوا 
ثم أخذت الصور التذكارية ختاماً مع اإلشارة 
وبالتعاون  ماراثــون  بريوت  جمعية  أن  إىل 
مع رشكة » بويكر » قــد اتخذت كل إجراءت 
من  الحفل  يف  ين  للحا والحامية  الوقاية 
التي ستنسحب  وباء كورونا وهي اإلجراءات 

عىل وقائع السباق.

ســـــلة قاتلة تمنـــــ ميامي الفوز علـــــى بروكلين
أهدى بام أديبايو فريقه ميامي هيت وصيف 
البطــل فــوزاً يف الثانية األخــرية عىل ضيفه 
10 يف دوري كرة الســلة  بروكلني نتس 109-

األمرييك للمحرفني.
وكان من املفــرض أن يطلــب أديبايو وقتاً 
مســتقطعاً ليك مينح مدربه إيريك سبويلسرا 
فرصة التخطيط لكيفية اســتخدام االستحواذ 
األخري، لكنه اتخذ القــرار بأن يخترب حظه يف 
سيناريو تخيله مراراً وتكراراً وقرر تنفيذه مساء 

األحد ضد أحد أفضل فرق الدوري هذا املوسم.
قال أديبايو لنفســه »هــذه لحظتك«، وكان 
محقاً، فتوغل يســاراً ثم شاهد تسديدته تدخل 
السلة مع انتهاء الوقت، واضعاً بذلك حداً لهزائم 

وصيف البطل عند ثالث مباريات متتالية.
بالنسبة لسبويســلرا: »لقد ترصف بالشكل 
الصحيح. لقــد نظر باتجاه دكــة البدالء ويف 
هذه اللحظة نظرنــا إىل بعضنا البعض... قلت 
لنفيس، من األجدى أن تكون التســديدة األخرية 

يف املباراة، وهي كانت كذلك«.
وأنهى أديبايــو اللقاء بـــ21 نقطة مع 15 
متابعة يف مباراة تخلــف خاللها هيت بفارق 
 نقــاط خالل الدقائق األخــرية قبل أن ينهيها 

بتسجيله 10 نقاط مقابل اثنتني فقط لضيفه.
وساهم السلوفيني غوران دراغيتش يف الفوز 

البطل )مقابل 28  التاســع والعرشين لوصيف 
هزمية( بتســجيله 18 نقطة، وأضاف كندريك 

1 وتريفور أريزا 15. نان 
وبغياب جيمس هاردن مجدداً إلصابة عضلية 
وخروج كيفن دورانت يف الربع األول من اللقاء 
بســبب إصابة يف الفخذ األيــرس، كان الندري 
األفضل يف صفوف نتس بتسجيله 0  شاميت 
نقطة، فيام ساهم كايري إيرفينغ بعرشين لكن 
ذلك مل يكــن كافياً لتجنيــب الضيوف الهزمية 

5 مباراة حتى اآلن. التاسعة عرشة يف 
وكشــف مدرب نتس الكندي ستيف ناش أن 
دورانت »يعاين من أوجاع لكننا ال نعلم حتى اآلن 

حجم اإلصابة«.
وكان اللقاء الذي افتقــد خالله هيت جيمي 
باتلر اللتواء يف الكاحل األيرس ما أدى اىل غيابه 
للمباراة السادســة عرشة هذا املوسم، متقارباً 
جداً إذ مل يتقدم هيت عــىل ضيفه ألكرث من  
نقاط، فيام بلــغ أكرب فارق لصالح نتس خمس 
الدقائق األخــرية حني حول تخلفه  نقاط حتى 
1 نقطة  92-99 اىل تقدم 105-99 بتســجيله 

متتالية.
لكنه فشــل بعدها يف محاوالته الخمس ما 
ســمح لهيت بالعودة وصوالً اىل خطف الفوز 

بفضل أديبايو.

ــــــلة : ــ ــ ــ ــــــر الســـ ــ ــ ــ ــــــــي كـــ ــ ــ ــــــان فـــ ــ ــ ــ ــــــة لبنـــ ــ ــ ــ بطولـــ
فـــــوز الرياضـــــي والشـــــانفيل علـــــى بيبلـــــو واملتحـــــد

تحد ي وا ان ا ال ا م م
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فيينا تمر  وم االقليمي  الحوار  نتائ  ار  بانت  » الفرا »يم  الداخلي  التوتر 

ــة... ــ ــا ــ ــي ــصــ ــ ــ مـــرحـــلـــة ال ــ ــل ــ جـــراء مـــبـــاحـــثـــات الـــــنـــــووي و : مــصــمــمــون عــلــى  عـــبـــا
االنتخابات الفلسطينية في موعدها

ــع وأوروبــــــــــــــا تـــخـــفـــف الـــقـــيـــود ــيـ ــمـ ــجـ ــلـ ــا تـــفـــتـــ الـــتـــلـــقـــيـــ لـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ »كـــــــــورونـــــــــا«: أمـ

تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
الثلثاء 20 نيسان 2021

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

{ ترحيب امرييك! {
فام كشفته صحيفة »فايننشال تاميز« الربيطانية عن لقاء 
عقد يف بغداد بني ممثلني إيرانيني وشخصيات سعودية رفيعة 
املستوى يف 9 نيسان الجاري، اثار قلق االرسائيليني، يف مقابل 
ترحيب امرييك يف »الكواليس« ســهل حضور السعوديني اىل 
»الطاولــة«. وهذا االجتامع يعد كرسا للجمود يف العالقة بني 
 ،201 الجانبــني منذ قطع العالقــة بينهام يف كانون الثاين 
بعد الهجوم عىل السفارة السعودية يف طهران، الذي جاء ردا 
عىل إعدام  رجل الدين الســعودي الشــيعي منر النمر. ووفقا 
للمعلومات فان الســعودية، وعرب شخصيات رفيعة، اقرحت 
أن يكون اســتئناف االتفاق النــووي نقطة انطالق ملحادثات 
أخرى مع دول املنطقة من أجل توسيع بنود االتفاق، وهو امر 
يتطابق مع االســراتيجية التي يسوق لها بايدن للمفاوضات. 
عارضت إيران إرشاك السعودية يف النقاشات املبارشة، لكنها 
اقرحت أن تبادر الســعودية إىل مناقشــة اقليمية متعددة 
األطراف. وهذا  ما فتح »الباب« امام الجلسة االوىل من الحوار 

بني البلدين. 

{ ...وقلق يف ارسائيل؟{
ويف هذا الســياق، أكدت صحيفة »هارتس« االرسائيلية ان 
نفي الســعودية وايران انعقاد هذا اللقاء، يشــبه النفي الذي 
نرشته إرسائيل والســعودية بعد الكشف عن اللقاء بني بنيامني 
نتنياهو ومحمد بن سلامن. واضافت«ال نحتاج إىل خيال كثري 
يك نصف »انقباض البطن« الذي أصاب نتنياهو بعد سامعه تلك 
االخبار التي تدل عىل أن التحالف املناو إليران بات يعد أيامه. 
فالدولة العربية التي قادت املعركة ضد إيران، وطرحت نفسها 
كحليفة إلرسائيل يف هذا الشأن، وتدير حرباً ضد الحوثيني يف 
اليمن من أجل كبح نفوذ إيران، منذ خمس سنوات، تجلس االن 

عىل »الطاولة«. 

{ الرياض »وارضاء« بايدن {
وبرأي الصحيفة، ال تحتاج الســعودية إىل جلسة »كابينت« 
يك تفهم الخارطة السياســية الجديدة يف املنطقة. فإذا كانت 
هناك حاجة إىل تغيري »النغمة« ورمبا السياســة تجاه إيران 
للعودة إىل غرفة الضيــوف الخاصة بالرئيس األمرييك، فهذا 
ما سيحدث. فالخطوة الســعودية واملفاوضات حول االتفاق 
النــووي هام جزء من نفس الرزمة التي تشــمل وعداً أمريكياً 
للســعودية بتحسني مكانتها يف الواليات املتحدة مقابل تأييد 

االتفاق النووي ووقف الحرب يف اليمن.!
ولهــذا اذا كان ترامب قد اســتخدم الســعودية للدفع قدماً 
بصفقــة القرن الخاصة به، فإن لبايــدن صفقة خاصة به، 
سيكون عىل السعودية دفع مثنها السيايس. اما ارسائيل فليس 
لها ما تســاهم به. ووفقا للمحللني االرسائيليني، إذا استطاعت 
إرسائيل يف الســابق أن تسوق خدمات الوساطة لدى اإلدارات 
األمريكيــة من أجل دول عربية أو دول كانت بحاجة إىل عالقة 
جيدة مع اإلدارة األمريكية أو مساعدة اقتصادية، فهذه الخدمة 
ذهبت إىل إجازة بدون راتب، وعىل ارسائيل ان تقلق الن الواليات 
املتحدة تدير بنفسها امللف النووي مع ايران وهي تفقد صربها 

تجاه من يحاول إزعاجها.

{ »الخيانة« االمريكية الرسائيل؟ {
وهذا ما يجعل ارسائيل اكرث توترا وقلقا، فالول مرة بعد اشهر 
من التجميد، وبعد جولة من الهجامت املتبادلة مع ايران انعقد 
مجلــس الوزراء االمني، لنقــاش »التهديد الوجودي« اإليراين 
بعدمــا باتت العودة االمريكية اىل االتفاق النووي مجرد وقت. 
ووفقــا لالعالم االرسائييل تبــدو ارسائيل عالقة بني خطوات 
سياسية جوهرية ال تستطيع فيها التأثري أو التدخل، فتقديراتها 
بخصوص نتائج حادثة نطنز انهارت، ومكانتها كمجندة للدعم 
الدويل ضد إيران، تقوضت، وليس بإمكانها اآلن سوى أن تصو 

»الخيانة األمريكية« بلهجة شديدة.

{ »الدخان االبيض« {
ووفقا للتقديرات االرسائيلية، فان جولة املحادثات النووية 
الثانية التي بدأت السبت املايض يف فيينا، كانت حاسمة ومنها 
بدأ الدخان األبيض يتصاعد. واذا كانت الطريق ما تزال  طويلة، 
لكــن االتجاه واضح، واشــنطن مل تتأثر كثريا، باعالن طهران 
التخصيب بنســبة 0 باملئة، وتريد التوصل اىل اتفاق ولهذا مل 
تنهار املفاوضات. وتفرض إرسائيل بأن واشنطن ستبدل كل ما 
يف اســتطاعتها من أجل استئناف االتفاق النووي، وأي عملية 
إحباط إرسائيلية، سياسية أو عسكرية، ستعترب مساً مبصالح 

أمريكا الوطنية، حسب تعبري صحيفة »هآرتس«. 
وقد وصفت صحيفة »واشــنطن بوست« االمريكية العالقة 
بــني بايدن ونتنياهو بأنها »أقــل دفئاً« من العالقة مع اإلدارة 
السابقة، وأشارت إىل أن هجوم نطنز حّول الخالف بني الطرفني 
إىل مشــكلة كبرية. إلن عملية إرسائيــل، ينظر إليها امريكيا 
كعمليــة تخريب تهدف إىل املس باملفاوضات بني إيران والدول 
العظمى. اما التقارير الواردة من فيينا، فتشــري اىل ان جميع 
األطراف يالحقها ضغط الزمن. واللقاءات املتواترة واملشاورات 
الرسيعة تدل عــىل أن إيران معنية بالتوقيع عىل االتفاق قبل 

االنتخابات الرئاسية التي ستجرى يف حزيران. 

{ اتفاق بحري ايراين - رويس؟ {
وال يتوقف القلق االرسائييل عند هذا الحد، فاملعلومات حول 
تفاهم رويس - ايراين عىل إقامة غرفة عمليات مشركة تضمن 
تحرك الســفن إىل روسيا يف البحر املتوسط، سيمنع إرسائيل 
من االستمرار بالهجامت البحرية التي ميكن أن تعرض قواتها 
للخطر من خالل احتكاك محتمل مع الســفن الروســية. وكل 
هذا يدل عىل ان الدول العظمى ال تخضع اولوياتها ومصالحها 

لجدول أعامل نتنياهو.

{ النزاع القضايئ اىل اين؟ {
ففي وقت يزور رئيس حكومة ترصيف االعامل حسان دياب 
قطر دون االعالن عن جدول اعامل الزيارة التي تحول عنوانها 
االوحد املعلن »الشــحادة« مــا امكن، وفيام مل يرصف الرئيس 
املكلف ســعد الحريري رحالته الخارجيــة عىل ارض الواقع، 
انفجــرت »قضائيا«، ومل يعد باالمكان مللمة »الفضيحة«،عىل 
الرغم من التســوية التي يعمل عليها يك »ال ميوت الديب وال 
يفنى الغنــم«، فمجلس القضاء االعىل الذي انعقد يف حضور 
كافة اعضائه ملدة  ســاعات للبحث يف أزمة عدم »انصياع« 
القاضية غادة عون لقرار مدعي عام التمييز القايض غســان 
عويــدات، بعد كف يدها عن بعض امللفات الحساســة ومنها 
الدعاوى املالية، مل يحســم خطواتــه، واختار الريث، مرجئا 
قراراته اىل اليوم، ودعا عون اىل جلسة عند الساعة العارشة من 
صباح اليوم لالستامع اليها. ويف ضوء ما ستقوله، سيصار اىل 
تحديد توّجه »املجلس«، ووفقا للمعلومات ال توجه لعزلها الن 
االمر ال ميكن ان مير يف ظل التوازنات السياسية الحالية بعدما 
حظيت القاضية عون بغطاء كامل من القرص الجمهوري، كام 
ان االغلبية لعزلها غري متوفرة يف املجلس بعد اعراض قاضيني، 
ويف ظل النق العددي يف املجلس املكون اصال من 10 اعضاء، 
ال ميكن تأمني تلك االغلبية بعد شــغور مقعدين. وأمام أعراب 
القضاة سهيل عبود وبركان سعد وعويدات عن امتعاضهم من 
أداء عون مثة توجه احالتها إىل التفتيش املركزي، او اىل املجلس 
التأديبــي. كام اعرض القضــاة الثالثة عىل اداء وزيرة العدل 
مــاري كلود نجم »املتحّيز« وعربوا عن ذلك مبقاطعة االجتامع 
التنســيقي برئاستها الذي ضم قيادات عسكرية وأمنية معنية 

مبهام الضابطة العدلية.

{ هل التسوية متاحة؟ {
يف هذا الوقت لوحت القاضية عون باالدعاء عىل مدعي عام 
التمييز غســان عويدات امام وزيرة العدل والتفتيش القضايئ، 
ومجلس القضاء االعىل، ملخالفته املادة 12 من أصول املحاكامت 

الجزائية، فيام ســريكز القايض عويــدات يف مطالعته اليوم 
عىل تأكيد االســتدعاء املتكرر للقاضية عون قبل وقوع اشكال 
رشكة مكّتف واســباب رفضها الحضور، واسباب التمرد عىل 
قراره الحقا ومداهمة الرشكة عىل رغم قراره كف يدها. ووفقا 
الوســاط مطلعة قد يتم وقف دعوى عون مقابل ربط املسألة 
ء آخر، اضافة اىل االعالن عن احالة مدعي  »بالعصيان« وال 
عام التمييز ملف رشكة مكتف لشحن االموال اىل املدعي العام 
املايل عيل ابراهيم الجراء التعقبات الالزمة، وهذا يفتح »نافذة« 
امام تســوية يعمل عليها يف »الكواليس« لضبضبة امللف بأقل 
ار املمكنة عىل الجســم القضايئ، فيام انهت عون تقريرا  اال
مفصال عــام توصلت اليه يف التحقيقات حول رشكة مكتف، 
بعدما حصلت عىل الوثائــق خالل املداهمتني االخريتني، ومن 

املحتمل ان تعرض النتائج امام مجلس القضاء االعىل اليوم. 

{ مواجهة يف »الشارع« {
وبالتزامــن مــع اإلجتامع يف قرص العــدل، تجّمع عدد من 
املتظاهريــن التابعني لتيار املســتقبل املؤيدين ملوقف النائب 
العــام التمييزي، وآخريــن من التيار الوطنــي الحر املؤيدين 
للقاضيــة عون، فصل بينهم الجيش اللبناين. وتطّور إشــكال 

بني املتظاهرين إىل تضارب ما أدى إىل سقوط جريح!

{ »انقالب« الفرزيل عىل بعبدا! {
ويف موقف الفت اعتربتــه مصادر بعبدا »انقالبا« »وطعن 
يف الظهــر« اعترب نائب رئيس مجلس النواب إييل الفرزيل ان 
ما فعلته القاضية عون عمل انقاليب يف القضاء مل يحصل يف 
زمن الحرب، ودعا الجيش إىل استالم السلطة لفرة انتقالية من 
أجل تهيئة األجواء إلجراء االنتخابات وإعادة إنتاج السلطة ألن 
هناك إجامعا من اللبنانيني عىل مؤسســة الجيش وهي معيار 

الكفاءة ونظافة الكف يف لبنان.
هذا الكالم مل مير مرور الكرام يف بعبدا، فرد الوزير السابق 
ســليم جريصايت عىل  الفرزيل بالقول بكل صدق: خفف من 
غلــوك، وال تقحم الجيش يف ما ليــس فيه، يف حني أنك تنزه 
النفس عن إقحام القضاء يف السياسة والسياسة يف القضاء، 
إذ إن الجيــش والقضاء هام من األركان الثابتة ملفهوم الدولة، 
كل يف دائرة اختصاصه والتزاماته. جيشنا ليس جيش النظام، 
بل جيش الرشعية الدستورية، ودستورنا ال يتم تعليقه عند كل 
مفــرق أو مفصل قاس من حياتنا العامة، ورئيس الجمهورية 
يبقى طيلــة واليته رئيس الدولة ورمز وحــدة الوطن، وأنت 
العليم بأحوال الرئيس وقيمه وتحدياته وترفعه وتصميمه عىل 
اإلصالح واإلنقاذ رغم غدرات الزمن والظالمة التي يتعرض لها. 
وأنا أثق بأن الزمن األول لن يتحول عند صاحب الساللة العريقة 

يف حياتنا الوطنية من أمثالك.

{ »املنصة االلكرونية« ومخاطر الفشل؟ {
يف هــذا الوقت، وفيام ال تزال املعالجات املالية واالقتصادية 
قــارصة عن الحد من التدهور املســتمر، مــن املقرر ان  يطلق 
2 الجاري بعد امتام  مــرصف لبنان »املنّصة اإللكرونية« يف 
االســتعدادات اللوجستية بعد انتهاء الدورة التدريبية ملوظفي 
املصــارف والرصّافني عــىل كيفية العمل عليهــا. كام طلب 
مــرصف لبنان من كل مرصف ومؤسســة رصافة مســّجلة، 
انتداب شــخصني كحّد أقى، لحضور الدورة التدريبية، عىل 
أن يتــم تزويــد »وحدة العمالت األجنبيــة« يف مرصف لبنان 
2 الجاري يفرض  بأســامئهم. ووفقا للمعلومات، فان موعد 
ان يكــون نهائيا بعدما تّم تأجيل موعد إطالق املنّصة أكرث من 
مرة، وســط شــكوك يف نجاح املنصة بضبط السوق السوداء 
عىل املدى املتوســط والطويل خصوصا اذا ما تأخر تشــكيل 
الحكومة الجديدة، الن غياب التفاهم الســيايس سيؤدي اىل 
استمرار املضاربات عىل اللرية اللبنانية ولن يكون ضبط السوق 
الســوداء متاحا، الن املنصة ستكون متاحة فقط أمام التجار 
واملســتوردين واملصّدرين، ويحظر استخدامها عىل األفراد ما 

سيؤدي إىل لجوء هؤالء اىل السوق املوازية. 

من االتفاق عــام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية عىل 
طهران، التي ردت بالتخيل عن بعض التزاماتها مبوجب االتفاق.

وبعــد وصول جو بايدن للبيت األبيض مطلع العام الجاري، 
اكتســب االتفاق زخام سياســيا جديدا، حيــث بدأت جهود 

دبلوماسية إلقناع الطرفني بالتوصل لتسوية.
وأمس االثنني، قال مندوب روســيا لــدى املنظامت الدولية 
يف فيينا »أجرينا مشــاورات مع الوفد األمرييك بشــأن رفع 

العقوبات عن إيران«.
من جانبه، أكد املتحدث باسم الخارجية اإليرانية خطيب زاده 
تحقيــق تقدم يف محادثات فيينا إلحياء االتفاق النووي، وقال 
إن األمور »عىل املســار الصحيح«، لكنه أضاف أن ذلك ال يعني 

التوصل إىل اتفاق نهايئ.
وأضــاف خطيــب زاده أن إيران تريد أن تــرى نتائج عملية 
ملحادثات فيينا كآليات تنفيذ واشنطن لالتفاق النووي، خاصة 

رفع العقوبات.
وجــدد املتحدث موقــف طهران الرافــض ألي مفاوضات 

مبارشة أو غري مبارشة مع واشنطن، كام اتهم الدول األوروبية 
بازدواجية املواقف.

{ الرد املناسب {
ويف الوقت نفسه، حذرت الخارجية اإليرانية من أن طهران 
ســتتخذ اإلجراءات القانونية الالزمــة للرد عىل الهجوم الذي 

استهدف منشأة نطنز النووية.
وقال املتحدث باســم الخارجية إن قرار تخصيب اليورانيوم 

بنسبة 0 رد مناسب عىل الهجوم.
ورشعت طهران يف تخصيب اليورانيوم بهذا املســتوى الذي 
يقربها من االســتخدامات العسكرية، ردا عىل عمل »تخريبي« 

ضد منشأة نطنز، حّملت مسؤوليته إلرسائيل.
يف سياق متصل، بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران 
»االنخراط يف عملية مركزة« تهدف إىل توضيح استفســارات 
الوكالة بشــأن الوجود السابق املحتمل ملواد نووية يف مواقع 

غري معلنة.
 ) وأضافــت الوكالة يف بيان أنه »كام تم االتفاق يف آذار )
املحادثات تجري عىل مســتوى الخرباء الفنيني، وعقد اجتامع 

أمس يف فيينا«.

قد أصدر مرسوماً ووّجه لجنة االنتخابات وأجهزة الدولة كافة 
يف 15 كانــون الثاين املايض للبدء بإطــالق حملة انتخابية 
دميقراطيــة يف جميع املحافظات، وأصدر مرســوماً بإجراء 

االنتخابات الترشيعية يف أيار املقبل.
وقبيل االنتخابات قامت قوات االحتالل بخطوات تصعيدية 
لعرقلة االنتخابات، حيث اعتقلت الســبت املايض  مرشحني 
النتخابات املجلس الترشيعي  الفلسطيني يف القدس املحتلة، 
ومنعت عقد مؤمتر صحفي ملرشــحي الفصائل الوطنية، الذي 
كان مقــرراً عقده لإلعالن عن موقفهم من إجراء االنتخابات 

يف القدس املحتلة وآليات مشاركة املقدسيني فيها.
كام اعتقلت رشطة االحتالل أرشف األعور، ونارص قوس عن 

قامئة »حركة فتح«، ورتيبة النتشة عن قامئة »فدا«.
وقالــت »فتح« إن »هذه اإلجراءات لن ترهبنا ولن متنعنا من 
التمسك بحقنا«. فيام اعتربت حركة حامس أن اعتقال االحتالل 

للمرشحني يعترب »عدواناً غاشامً«.

الســلطات الســامح اعتبارا من أمس االثنني لجميع املواطنني 

بتلقي اللقاح.ولن يؤثر تعليق اســتخدام لقاح »جونســون آند 

جونســون« عىل وترية الحملة، إذ إنه ال ميثل سوى جزء صغري 

من اللقاحات املستخدمة.

وأكد الرئيس األمرييك جو بايدن الثالثاء املايض أنه »سيكون 

هناك ما يكفي من اللقاحات لكل أمرييك، هذا األمر ال جدال فيه«.

{ استعدادات لتخفيف القيود {
باملقابــل، ال يزال الوضع أكرث هشاشــة يف أوروبا، حتى أن 

بعض الدول التي تتعرض لضغط كبري بسبب غضب الرأي العام 

حيال التدابري املفروضة تستعد لتخفيف بعض القيود الصحية.

وســيجري ذلك هذا األسبوع بدرجات متفاوتة يف سويرسا 

وبلجيكا وسلوفينيا وسلوفاكيا وموناكو والربتغال والدامنارك.

وتعتزم هولندا وفرنسا إعادة فتح الباحات الخارجية للمقاهي 

يف وقت الحق يف نهاية  نيســان الجاري ومنتصف أيار املقبل 

عىل التوايل.

ويف الفاتيــكان، أطل البابا فرانشيســكو مجددا من نافذة 
القرص الرســويل يف ســاحة القديس بطرس إلقامة الصالة 

األسبوعية األحد بعدما كان يقيمها عرب اإلنرنت منذ أسابيع.
لكن يف أملانيا -حيث أقيم تكريم وطني أمس لضحايا »كوفيد 
-19« البالغ عددهم 80 ألفا يف هذا البلد - فإن االستجابة لألزمة 
تثري توترا سياسيا شــديدا.وتنتهج املستشارة األملانية أنجيال 
مريكل خطا صارما، مام يثري غضب رؤساء املناطق، مبن فيهم 
أولئك املنتمــون إىل حزبها.وحذرت مريكل من أن »الفريوس ال 

يسامح أنصاف التدابري، فهي ال تؤدي إال ملفاقمته«.
وتظاهر خالل عطلة نهاية األسبوع الفائت آالف األشخاص 
»املناهضني للكاممات« متجاهلني الدعوات إىل الوحدة يف مدن 

عدة يف البالد، ونفذت الرشطة بعض التوقيفات.

{ »سأرصخ وأقّبل وأفرح« {
ــمح  ــد يس ــراء جدي ــني إج ــس االثن ــذ أم ــز التنفي ــل حي ودخ
ملواطنــي أســراليا ونيوزيلنــدا بالســفر بــدون حجــر صحــي 
ــاء،  ــدة للوب ــات جي ــجالن بيان ــن يس ــن اللذي ــني البلدي ب
وكان أفــراد عائــالت فرقتهــم األزمــة منــذ أشــهر يتوقــون 
لاللتقــاء مجددا.وقالــت دينيــس أودونــو - قبــل أن تســتقل 

ــل  ــيك وأقّب ــأرصخ وأب ــيدين - »س ــار س ــرة يف مط الطائ
ــا«. ــاعر يف آٍن مع ــذه املش ــأفرح، كل ه وس

ومنــذ عام يتحدث البلدان عن هذا اإلجــراء، لكن أرج بدء 
تطبيقه مرات عدة بســبب ظهور بؤر جديدة للوباء كل مرة يف 
أحد البلدين.وتعول نيوزيلندا كثريا عىل هذه املبادرة إلنقاذ موسم 

الرياضات الشتوية الذي سيبدأ قريبا جدا.
وتعتزم رشكة »إير نيوزيلندا« للطريان زيادة عدد رحالتها إىل 

أسراليا من 4 رحالت يف األسبوع إىل 20.
وتعمــل دول عدة يف منطقة آســيا واملحيــط الهادي عىل 
مشاريع مامثلة، وبدأت تايوان وأرخبيل باالو يف املحيط الهادي 
تطبيق تدابري مامثلة مطلع الشهر الحايل عىل أمل دعم القطاع 

السياحي يف البلدين املترضرين كثريا جراء الوباء.

{ رقم قيايس يف الهند {
يف الهنــد قفز عــدد اإلصابات اليومية بـ »كوفيد  19« إىل 
2 ألفا و810 حاالت أمس االثنني مع انهيار  رقــم قيايس بلغ 
النظام الصحي تحت وطأة زيادة عدد املرىض، مام جعل مجمل 
اإلصابات أقرب إىل مثيله يف الواليات املتحدة أكرث الدول ترضرا 

يف العامل.

الــعــمــل  فـــي  ــرا  ــ ــخ ــ االن أوان  ن  «
» ر املناخي لصال النا وكوكب ا

الحكومــات بدعم هذا الهدف الطمــوح الطويل األمد عن 

طريق الرشوع يف اتخاذ إجراءات ملموسة ، يف وقت تتم 

فيه تعبئة تريليونات الدوالرات للتغلب عىل تبعات جائحة 

كوفيد - 19. فإنعاش االقتصادات هو فرصتنا الســانحة 

إلعادة تصميم مستقبلنا.

والعــامل يف جعبته إطار ُمحكم للعمل يتمثل يف اتفاق 

باريس، الذي التزمت فيه جميع البلدان بوضع خطط عملها 

الوطنية الخاصة باملناخ وبتعزيزها كل خمس ســنوات. 

وبعد انقضاء أكرث من خمس سنوات عىل إبرامه، ويف ظل 

وجود األدلة الدامغة عىل أن تقاعســنا عن العمل سيؤدي 

إىل تدمــري كوكبنــا، آن األوان التخاذ إجراءات حاســمة 

وفعالــة بينام تدعو األمم املتحدة جميع البلدان لالجتامع 

يف غالسكو لحضور املؤمتر السادس والعرشين لألطراف 

يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــأن تغري املناخ الذي 

سُيعقد يف ترشين الثاين.

ويجــب الحرص يف الخطط الوطنية الجديدة عىل خفض 

التلوث بغازات الدفيئة عىل الصعيد العاملي بنســبة 45 يف 

20 مقارنة باملســتويات  املائــة عىل األقل بحلول عام 0

املســجلة عام 2010. وقد ُعــرض العديد من هذه الخطط 

بالفعل، حيث تضمنت سياســات أوضح للتكيف مع آثار 

تغري املناخ وتعزيز فرص الحصول عىل الطاقة املتجددة. 

بيــد أن كل ما تحققه هذه الخطط حتى اآلن هو خفض 

االنبعاثات بنســبة تقل عن 1 يف املائة. وهذا مؤرش ينذر 

بخطر حقيقي يتهدد الناس والكوكب عىل السواء.

ويف األشــهر املقبلة، بــدءا من مؤمتــر القمة الذي 

ستســتضيفه الواليات املتحدة عىل مستوى القادة، يتعني 

عىل الحكومات أن ترتقي بطموحاتها إىل مســتوى أعىل 

بكثري -  وخاصة البلدان املسببة ألكرب نسبة من االنبعاثات 

والتي تُعزى إليها املسؤولية عن الشق األكرب من األزمة.

والتخلــ التدريجي من اســتخدام الفحم يف قطاع 

الكهربــاء هو الخطوة الوحيدة األكرث أهمية عىل مســار 

1 درجة مئوية.  التقيد بهدف االحرار العاملــي مبقدار 5

واتخاذ إجــراءات فورية إلزالة أكــرث الوقود األحفوري 

قــذارة وتلويثا من قطاعات الطاقــة يتيح لعاملنا فرصة 

للمــقاومة.

20، يجب أن ينخفض معدل اســتخدام  وبحلول عام 0

الفحم يف توليد الكهرباء عىل الصعيد العاملي بنســبة 80 

يف املائة عن املستويات املسجلة عام 2010. وهذا يعني أنه 

يتعــني عىل االقتصادات املتقدمة النمو أن تلتزم بالتخل 

20 كام يجب عىل  التدريجــي من الفحم بحلول عــام 0

البلدان األخرى بلو هذا الهدف بحلول عام 2040. إذ ليس 

هناك من ســبٍب يدعو لبنــاء أي معامل جديدة للفحم يف 

أي مكان. وقد بات تشــغيل ثلث معامل الفحم يف العامل 

أكرث تكلفة بالفعل من بناء مرافق جديدة للطاقة املتجددة 

وتخزينهــا. ويجــب أن يكون مؤمتر األطراف الســادس 

والعرشون إيذانا بانتهاء عهد الفحم.

وبينــام يتحرك العامل نحو الهواء النقي والطاقة املتجددة، 

من الرضوري أن نعمل عىل كفالة انتقال عادل. ويجب دعم 

العاملني يف الصناعات املتأثرة والقطاع غري الرســمي يف 

أثناء انتقالهم إىل عمل آخر أو ســعيهم إىل تنمية مهارات 

جديدة. ويجب علينا أيضا أن نطلق العنان لإلمكانات الهائلة 

التي تتمتع بها النســاء والفتيات لدفع عجلة التحول، مبا 

يف ذلك متكينهن من املشاركة عىل قدم املساواة يف دوائر 

الحكم وصنع القرار. 

وتعاين البلدان األقل إســهاما يف تغري املناخ من العديد 

من أســوأ اآلثار املرتبة عليه. وسيكون مصري العديد من 

الدول الجزرية الصغرية هو الزوال بكل بساطة ما مل نعمل 

عىل تعزيز تدابري التصدي لتغري املناخ. ويجب عىل البلدان 

املتقدمــة النمو أن تفي بالتزاماتهــا بتقديم وتعبئة 100 

بليون دوالر سنويا عن طريق ما ييل:

 مضاعفة املستويات الحالية لتمويل العمل املناخي

 تخصيــ نصــف إجاميل التمويــل املرصود للعمل 

املناخي لجهود التكيف مع آثار تغري املناخ

 وقف التمويل الدويل للفحم 

 تحويــل إعانات الدعم من قطاع الوقود األحفوري إىل 

قطاع الطاقة املتجددة. 

ويتيح مؤمتر قمة مجموعة الدول السبع، املقرر عقده 

يونيه، الفرصة ألغنى بلدان العامل يك تنهض  يف حزيران

باملسؤولية وتقّدم االلتزامات املالية الالزمة لضامن نجاح 

مؤمتر األطراف السادس والعرشين. 

ويف حني يتعني عىل الحكومات أن تتوىل زمام القيادة، 

فــإن متخذي القرارات يف كل مكان لهم دور حيوي يتعني 

عليهم االضطالع به يف هذا الصدد. 

وإننــي أطلب من جميــع مصارف التنميــة، املتعددة 

األطــراف منها والوطنيــة، أن تعمل بحلول موعد مؤمتر 

األطراف السادس والعرشين، عىل وضع سياسات واضحة 

لتمويــل جهود االنتعاش من جائحة كوفيد واالنتقال إىل 

اقتصــادات قادرة عىل الصمود يف البلــدان النامية، مع 

مراعاة مســتويات الديون الخانقة والضغوط الشــديدة 

املفروضة عىل امليزانيات الوطنية. 

وقــد التزم العديد من الحكومات املحلية واملؤسســات 

التجارية الخاصة بالوصول بصايف االنبعاثات إىل مستوى 

الصفر بحلول عام 2050، ورشعت يف إجراء استعراضات 

شاملة لنامذج أعاملها. وأنا أحث الجميع عىل وضع أهداف 

وسياسات طموحة.

كام أشــجع الشــباب يف كل مكان عىل مواصلة رفع 

أصواتهــم من أجل الدعــوة إىل العمل عىل التصدي لتغري 

املنــاخ، وحامية التنوع البيولوجــي، ووقف الحرب التي 

تشــّنها البرشية عىل الطبيعة، وترسيع الجهود الرامية 

إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

لقد أزف الوقت، وال يزال أمامنا الكثري من العمل الشاق، 

ولكن ال مجال اآلن لرفع العلم األبيض. وســتواصل األمم 

املتحــدة رفع علمنا األزرق الذي يرمــز للتضامن واألمل. 

ومبناســبة يوم األرض هذا وعىل مدى األشهر الحاسمة 

املقبلــة، أحث جميع األمم والشــعوب عىل أن تنهض معا 

ملجابهة ما تفرضه هذه الفرة من تحديات.

شارل ايو رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير : حــنـا ايــــو

نائــبة رئــيـــس التحرير : نــور نعمة

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف
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