
ابراهيم نارصالدين  

اســتنفار الدولة اللبنانية لوقف عمليات تهريب املخدرات 
اىل دول الخليــج »حركة بال بركــة«، النه ويف حال صدقت 
النوايــا وقامت االجهزة املهرتئــة بدورها، فاملهة صعبة يف 
مواجهــة عصابات دوليــة متلك قدرات هائلــة تعجز عن 
مواجهتهــا دول كربى متقدمة. ولذلك وعىل الرغم من رائحة 
»العفنــة«  املوجودة يف كافة مفاصل الدولة اللبنانية وعدم 
كفاءة مســؤوليها املتورطني بالفساد، وآخر االدلة عىل ذلك 
»اهامل« تركيب اجهزة »السكانر« التي اقرت حكوميا يف شهر 
متــوز العام 2000 والتي ترتقي اىل مرتبة الفضيحة، فان كل 
من اجتمــع يف بعبدا باالمس يدرك عىل الرغم من »محاباة« 
اململكــة العربية الســعودية، بان قرار الرياض ســيايس-
اقتصــادي وليس امنيا، ويندرج يف اطار تضييق الخناق عىل 
لبنان الذي تحول منذ اســبوعني اىل »ورقة« تفاوضية عىل 
»طاولة« املحادثات مع طهران، وبحسب مصادر دبلوماسية، 
مــا حصل نقطة تحول خطرية الن رد الفعل الســعودي عىل 
تهريب »الكبتاغون« كان مبالغا فيه، وال يتســاوى مع حجم 
الجرمية، والعقاب بحق االقتصاد اللبناين، يندرج يف ســياق 
قرار واضح لدى القيادة الســعودية مبقايضة امللف اللبناين 
»بورقــة« اليمن مــع طهران،وهو »ربط نزاع« كان ســبق 
لاليرانيني ورفضوه خالل اللقاء االخري الذي عقد  يف بغداد يف 
التاســع من الشهر الجاري، وتحاول الرياض استدراج طهران 

اىل القبول بهذه املقايضة.

{ رفع »سقف« التفاوض {
وانطالقــا من هذه املعطيات، الخطوة الســعودية االخرية 
جاءت يف ســياق رفع سقف التفاوض مع االيرانيني خصوصا 
ان الوضــع امليــداين يف مأرب اليمنية خطــري للغاية ويتجه 
الحوثيون اىل حســم املعركة هناك، وقد جرى تزخيم العمليات 
العسكرية بعيد اللقاء االول بني الجانبني، وبات الحوثيون عىل 
بعد أقل من 6 كلم من وســط املدينة. ولهذا وجد الســعوديون 
ضالتهم بالتصعيــد عىل الجبهة اللبنانية واســتغلوا عملية 
تهريب املخدرات لتوجيه »رســالة« تحذير لاليرانيني الجبارهم 
عىل تهدئة االمور يف اليمن مقابل تخفيف الضغط عن لبنان، 
وكان الفتا يف هذا الســياق تتابع املواقــف الخليجية املؤيدة 
للخطوة السعودية، ويف ذلك تهديد مبطن ومنسق مع الرياض 
بتوســيع مروحة الضغوط لتشمل الدول الخليجية االخرى يف 
ظل تلويح مســتمر باملس بالجاليات اللبنانية العاملة يف دول 

الخليج!

{ اربعة ملفات عىل »الطاولة«؟ {
ووفقــا للمعلومات، تناولت الجولة االوىل للمفاوضات بني 
الجانبني أربع قضايا رئيســية، األوىل ملف اليمن، حيث طالب 
السعوديون وقف تصعيد »انصار الله« ووقف التقدم عىل جبهة 
مأرب، والثاين امللف اللبناين، وقد طالب االيرانيون وقف الحصار 
االقتصــادي الخانق عىل البلد املهدد باالنهيار، اما امللف الثالث 
فمرتبــط باالتفاق النووي اإليــراين ومفاوضات فيينا، حيث 
يسعى السعوديون للدخول طرفا يف عملية التفاوض وتوسيع 
مروحتهــا لتشــمل الصواريخ الباليســتية، والنفوذ االيراين 

يف املنطقــة، وقد متســك 
االيرانيــون برفض ادخال اي 
طرف جديد او قضية جديدة 
يف عملية التفاوض النووي، 
وهنا يايت ضمنا امللف الرابع 
املرتبط بأمــن مياه الخليج، 
وهنا يرغــب االيرانيون بان 
التفاهــامت بني دول  تكون 
املنطقــة بعيدا عــن تدخل 
الواليات املتحدة االمريكية.

{ الرياض: ال منلك 
حلفاء يف بريوت {
ســتكون  ذلــك،  وازاء 
املقبلة،  السعودية  الخطوات 
ســواء بالتصعيد او بالعودة 
مرتبطة  الــوراء  اىل  خطوة 
مبــدى التقدم او الرتاجع يف 
طهران  مع  التفاوض  عملية 
املرتبطة حكام مبســار آخر 

يحصل يف فيينا، ومــا مل يحصل فصل عميل وجدي للملفات 
يف االجتامع الثاين املقرر عقده قبل عيد الفطر، ستكون املرحلة 
املقبلة صعبة للغاية عىل الســاحة اللبنانية التي يستخدمها 
الســعوديون »صندوق بريد« للضغط عىل طهران لتحســني 
رشوطهــم التفاوضيــة، وهم ليس لديهم مــا يخرسوه يف 

بريوت، فهذه الســاحة مل تعد تعنيهم بيشء، وبحسب اوساط 

دبلوماســية مطلعة، كل من تحدث معهم سواء من الفرنسيني 

او املرصيني اوحتى العراقيني، كان الجواب الســعودي ســلبيا 
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جديدة... اصابة   642 »كورونا«: 
ــات؟ ــيـ ــوفـ ــدد الـ ــ ــن عـ مــــــاذا عــ
أعلنــت وزارة الصحة العاّمة يف تقريرها اليومي حول 
مستجدات فريوس كورونا أمس االثنني, عن »تسجيل 642 
إصابــة جديدة بكورونا ) 629 محلية و13 وافدة( ليصبح 

العدد اإلجاميل لإلصابات 521581«.
ولفتت الوزارة يف تقريرها، إىل تسجيل »29حالة وفاة 
جديدة، وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 7171«.

بــــــــطــــــــولــــــــة لـــــبـــــنـــــان
ــة : ــ ــلـ ــ ــسـ ــ فـــــــي كـــــــــرة الـ
ــس ـــوبـ ــه ــر لـ ــ ــي ــ ــب ــ فـــــــــوز ك
عــــــــلــــــــى أنـــــــيـــــــبـــــــال

ص10ص 10

الرئيس عون مستقبال البطرييك الراعي امس

روحاين يتفقد احدى املنشآت مواجهات القدس

ظريف يف بغداداالسد            بوتني

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

االتحاد األوروبي يعلن استئناف املفاوضات »النووية« اليوم  
التحفظات  بعض  لــوال  ناجحة  فيينا  مفاوضات  روحــانــي: 

 »إسرائيل« تهدد بضربة موسعة وتفرض إغالقا بحريا على غزة
دونها انتخابات  وال  أحــمــر  خــط  املحتلة  الــقــدس  عــبــاس: 

جــددت إيران رفضها ملبدأ 
»خطوة مقابل خطوة« بشأن 
العــودة لالتفــاق النووي، 
بالتزامن مع إرســالها وفدا 
إىل فيينــا للتباحث بشــأن 

ملفها النووي.
األورويب  االتحــاد  وقال 
أمــس، االثنني، إن املحادثات 
الهادفــة إىل إحياء االتفاق 
فيينا  يف  اإليــراين  النووي 
ستســتأنف اليــوم الثالثاء 
برئاســة املدير الســيايس 
لالتحــاد األورويب، إنرييك 
مورا، يف حــني قال الرئيس 
تقدما  تشــهد  إنها  اإليراين 

أقرت الحكومة اإلرسائيلية 
توجيــه رضبة عســكرية 
لغزة يف حال اســتمر إطالق 
الفلســطينية  الصواريــخ 
منها، ويأيت هذا التطور بعد 
كامل  بحــري  إغالق  فرض 
عىل القطاع، وذلك عىل وقع 
توترات يف القدس املحتلة.
واتخــذ القرار يف اجتامع 
عاجل للطاقم الوزاري األمني 
املصغر دعا إليه رئيس الوزراء 
نتنياهو،  بنيامني  اإلرسائييل 

واستمر ساعتني.
وكان نتنياهــو قــد عقد 
السبت اجتامعا تشاوريا مع 
والجيش،  األمنيــة  األجهزة 
أعلن بعــده أنه وّجه الجيش 
للبقاء عىل أهبة االســتعداد 
للتعامل مع كل طارئ، قائال إنه 
يجب االستعداد لكل السيناريوهات.

وقبــل اجتامع الكابينيت الذي انعقد عرص أمس، وهو الثاين 
من نوعه خالل 3 أيام، هدد مسؤولون عسكريون بالرد عسكريا 
عىل إطــالق الصواريخ من غزة، يف وقت حملت فيه إرسائيل 
حركة املقاومة اإلسالمية حامس مسؤوليَة التوتِر عىل الحدود 

مع قطاع غزة.
وقال جيش االحتالل إن صاروخني آخرين أطلقا صباح أمس 
من غزة باتجاه مســتوطنة ســديريوت، وإن منظومة القبة 

الحديدية اعرتضتهام.

وكانت فصائل فلســطينية أطلقــت يف األيام املاضية عدة 

صواريــخ وقذائف مــن قطاع غزة تعبريا عــن تضامنها مع 

الفلســطينيني الذين يتعرضون لالعتــداءات اإلرسائيلية يف 

القدس املحتلة.

{ رضبة عسكرية واسعة {
 )walla( »وبشأن تصعيد عسكري محتمل، قال موقع »والال

العــربي إن الحكومة اإلرسائيلية أنــذرت حركة حامس بأنها 

الحصص  معركة  من  الحكومية  االزمــة 
الى حرب الخيارات املفتوحة بعد التأليف 

محمد بلوط    ص 3

التيار«  ل«  االلكتروني  الجيش  وهجوم  الــردود 
بعبدا الى  الراعي  من  عاجلة  زيارة  إستدعت 

صونيا رزق    ص 2

وعون  النظر  وجهات  تقريب  مساعي  سيواصل  الراعي 
كاملة! تشكيلة  الحريري  فليقدم  مشكلة  ال   : يرحب 

جويل بو يونس    ص 2

اعرتفــت الواليات املتحدة بإبــادة الجيش العثامين 

ألكرث من مليون شــخص من الشعب األرمني قبل 106 

ســنوات. األرمن ناضلوا حتى اعــرتف العامل باالبادة 

ضدهــم واالن تركيا تلقت صفعة قوية من أقوى دولة 

يف العامل.

ملاذا ال تعــرتف الواليات املتحدة باالبادة اإلرسائيلية 

للشــعب الفلســطيني منذ أكرث من 75 سنة؟ وملاذا ال 

تعرتف بحق الشعب الفلسطيني بأرضه وتدين اغتصاب 

كامل فلســطني وازالة شــعب من أرضه وتحويله اىل 

نازحني يف الشتات؟

عــىل كل حال لو كان العرب يف وحدٍة وطنية لكان 

موقف واشــنطن غري ذلك، لكــن عندما تتهافت الدول 

العربيــة للتطبيع مع ارسائيل، نخجل عندها أن نطلب 

من واشنطن ادانة ارسائيل، ألن العرب يقدمون املكافأة 

للدولة الصهيونية.

عىل طريق الديار

»الديار«

املنطقة في  للعراق  املهم  بالدور  نرحب  بغداد:  من  ظريف 
األسد يطلع بوتين على االستعدادات لالنتخابات الرئاسية

قــال وزيــر الخارجية اإليراين 
محمد جــواد ظريف من بغداد يف 
مؤمتر صحفي مشرتك مع نظريه 
العراقي فؤاد حسني إن »املفاوضات 
مع وزير الخارجية العراقي كانت 
أنه »يف  إىل  جيدة ومثمرة«، الفتاً 
سيذهبون،  اآلخرون  املنطقة  هذه 

ونحن باقون«.
ظريف أضاف أنه »علينا أن نقيم 
عالقات جوار وفق مبدأ عدم التدخل 
واالحرتام املتبادل، واملنطقة بحاجة 
والطاقة  االقتصاديــة  للعالقات 
والربط السكيك بني البلدين«.
وأشــار إىل أنه »واجهنا داعش 
مــع بعضنا البعــض«، مؤكداً أن 
»إيران ترحــب بالدور املهم للعراق 
يف املنطقة«، معربــاً عن األمل يف أن 

»أداء هــذا الدور من قبل األخوة العراقيني، ســيحقق تطورات 
إيجابية يف املنطقة«.

ظريف أمل أن تنتهج أمريكا سياسة تعود عربها إىل االتفاق 
النــووي، الفتــاً إىل أنه إذا عادت أمــريكا إىل االتفاق النووي، 

والتزمت بتعهداتها، فإن طهران ستتخذ اإلجراءات الالزمة بعد 
التحقق من اإلجراءات األمريكية.

وقال إنه تحدث مع وزير الخارجية العراقي بشأن املحادثات 

أطلــع الرئيس الســوري 
بشار األسد الرئيس الرويس 
عــىل  بوتــني  فالدميــري 
لالنتخابات  االســتعدادات 
الرئاســية املقــرر إجراؤها 
يف أيــار املقبل، وتم االتفاق 
عــىل مزيد مــن االتصاالت 
عــىل مختلف املســتويات، 
الكرملني  موقع  أفاد  حسبام 

الصحفي.
بعدما تقدم  ذلــك  يــأيت 
الرئيــس الســوري بشــار 
األســد يف 21 نيســان إىل 
العليا  الدســتورية  املحكمة 
لالنتخابات  ترشحه  بأوراق 

الرئاسية.
قال  أخــرى،  جهــة  من 
مناقشــة  »متت  الكرملني: 
القضايا الحيوية عىل جدول 
األعــامل الثنايئ بالتفصيل، 
أوالً وقبــل كل يشء، آفاق مزيد 

من تطوير العالقات التجارية واالقتصادية واإلنسانية، فضالً 
عن التعاون يف مكافحة انتشــار عدوى فريوس كورونا، مبا 

يف ذلك توفري اللقاحات الروسية«.
وأضــاف البيان أن: »الرئيس الســوري أعرب عن عميق 

امتنانه لروســيا عىل الدعم الشــامل واملساعدة للشعب 

السوري«.

كام تم تبادل وجهات النظر حول الوضع يف سوريا مع تركيز 

االهتامم عىل تعزيز عملية الســالم بني األطراف السورية يف 

إطار اللجنة الدستورية.
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الى الرئيس ميشال عون
نبيه الربجي

هل حاولت أن تقف أمام 
املرآة وتسأل : ماذا بقي من 
عهد ميشال عون، بل ماذا 
بقي من ... ميشال عون ؟!
راء املستشارين.  ال تأخذ ب
تالمس  أنوفهم  اما  هؤالء 
املريخ، أو أنهــم من بقايا 
أنهم  أو  العثــامين،  العهد 
القرب  نافخي  عىل شاكلة 
فقط  القلة  االسكتلنديني. 

من أصحاب الرؤية و ... الرؤيا.
يا فخامة الرئيس. املشهد ال يتحمل أي التباس. نعلم أن 
املشكلة ليســت فيك وحدك، وان كنت أنت بالذات تتحمل 
وزر ارصارك عىل أن تكون رجل القرص بالرغم من معرفتك 
بأنك امــا أن تكون جزًءا من الحالة، أو أن تكون رهينة يف 
 الدماء، ما دمت ال متلك، بكل الهالة التي لك  أيدي مصا

)وللموقع( حتى صالحيات ... زوج امللكّة! 
كثريون )فاعلون( من أهل الدين والدنيا يدفعون بك اىل 
الزاوية. ال بد أنك تتابع مواقفهم، ومواعظهم. أنت السبب 
يف كل مشــكالت لبنان، ويف كل مصائــب لبنان. هكذا 
يقولــون. ال تتوقع أن تحدث املعجزة، ويتغري الوضع الذي 
يزداد تدهوراً، وتزداد معه تدهوراً، فاذا ما انتهت الوالية لن 

ال. ال حتى ثياب الج يبقى من الج
أنا من الذين راهنوا عىل أن لبنان يف عهدك ســوف يحد 
من ثقافــة الصفقات، ومن ثقافة املافيــات، بالرغم من 
تجربتي املريرة معك حني كنت رئيساً للحكومة العسكرية. 
سألتني بعصبية »أي جهاز استخبارات بعث بك ايل ؟«. مل 
أصدق انني سأغادر القرص عىل قدمّي، لكنني ما زلت أذكر 
أنك كنت تتناول الغداء )علبة رسدين( مع جنودك..

لســت نادماً ألنني راهنت عليك. موقفك التاريخي ابان 
حرب متوز ال ميكن أن تطويه األيام. لوال هذا املوقف لكان 
الســيناريو الرهيب، بالتواطؤ مــع الداخل، ومع املحيط، 
، ولبات لبنان مستنقعاً  فضالً عن زبانية جورج دبليو بو
للدم، فيام قاذفات دان حالوتس تزرع أكرث من هريوشيام 
عىل أرضنا. أمل يكن هؤالء يعلمون ماذا يعني أن يهزم حزب 

الله، وأن ينزل اىل ما تحت األرض؟
ت أم أبيت أنت قي الزاوية.  اآلن، نحن أمام مشهد آخر. ش
مصريك بات بورقة التكليف التي بيد الرئيس سعد الحريري، 
الضائع داخل العائلة، وعند نقطة التقاطع بني لعبة األمم 
ولعبة القبائل. بتلك الضحالة يتصور أنه اذ ينجح باخراجك 
عة أمامه. لن تتسنى  من القرص ستكون أبواب البالط م

له العودة اىل الرساي ولو من ثقب الباب.
ال تنتظر أن تأيت املعجزة ولو عىل ظهر ســلحفاة. تريد 
ال ال  أن تقلب املشــهد رأســاً عىل عقب ؟ قف بثياب الج
بثياب رئيس الجمهورية، وقل لشــعب لبنان العظيم، وقد 
بات شعب لبنان التعيس، سأتنحى بعد شهر )أو شهرين(، 
وأتــرك للمجلس النيايب املوقر )ال تنــس كلمة ... املوقر( 
 يف  أن ينتخب الرئيس خالل هذه املــدة، وتفادياً ألي فرا

السلطة التنفيذية.
ال(، وتعود اليك  ال )الج يف تلك اللحظة ســتعود الج
ات املستشــارين أين أصبحت  هالتك التي ال يقول لك ح
اآلن. اذ تســقط ورقة التكليف الذي يستخدمها صاحبها 
النقاذ نفسه ال النقاذ البلد، لن تعود أنت الرهينة.

هذه الحال من يتصور مــدى املأزق )وهول املأزق( الذي 
سيكون أمام القوى اياها. التشابك الحايل ال بد أن يتحول 
اىل اشتباك بالسالح األبيض. لن يتمكنوا من انتخاب البديل 
ألن األسم يطبخ يف أمكنة أخرى. األمكنة األخرى منهمكة 
يف مسائل أخرى. حتامً أكرث أهمية، وأكرث حساسية، من 
قضيتنا اذا بقي لنا من قضية، ولقد بتنا نحن ... القضية !
عىل األقل يعاد النظر بالتكليف الذي كان غلطتك، وغلطة 
الحلفاء الذين مل يتنبهوا اىل ما يحيط بالرجل من أســالك 
شائكة، ومل يتنبهوا اىل ما يعنيه وضع بهاء الحريري يف 
الضوء، وقد بات الشبح )املليك( الذي يقض مضاجع بيت 

الوسط وجدران بيت الوسط ...
ال مناص من يحثوا الخطى نحو تشكيل الحكومة لتكون 
البديل الدســتوري اذا ما خال املوقع الرئايس، ولســوف 
تســتطيع أن تفرض رشوطك بقوة األمر الواقع، وبقوة 
كل، يومــاً بعد يوم،  األمــر الطارئ. وأنــت تعلم كيف يت
الكريس الذي تحتك )ومل تعد أمامك ســوى األيام القليلة 
والكوارث الكثرية(. لــن يعود من كريس تجلس عليه، وال 

من باب تخرج منه ..
افعل بالنصيحة. ألنك خــرست كل يشء، وخرس لبنان 
ال، وقم  كل يشء. مل يعد لديك سوى هذه الورقة. كن الج

بانقالب ضد ... رئيس الجمهورية !!

»نحقق مع 4 متورطين بشحنة الكبتاغون«
بـــــدقـــــة ســـــنـــــفـــــتـــــش   : ــي  ــ ــ ــم ــ ــ ــه ــ ــ ف
ــان ــنـ ــبـ ــن لـ ــ ــ ــر مـ ــ ــ ــخ ــ ــ ــة ت ــ ــن ــ ــح ــ ــل  ــ ــ كـ
علق وزير الداخلية والبلديات يف  حكومة   ترصيف األعامل  
العميد محمد فهمي عىل القرار الســعودي مبنع إســترياد  
املنتجــات  الزراعية من  لبنان  ومنع مرورها عرب  الســعودية 
، مشــريا اىل أنه »نحن حريصون عىل احرتام  األمن  القومي 

واملجتمع السعودي«.
وأعلن فهمي يف ترصيح تلفزيــوين، أن »مكتب مكافحة 
املخدرات  يحقق مع 4 متورطني يف شــحنة  الكبتاغون ، وكل 
الشحنات التي ستخرج من لبنان ســتخضع لتفتيش دقيق، 
ونحن نتمنى حل األزمة مع الســعودية وعودة التصدير من 

لبنان اىل  الرياض » يف أرسع وقت.

أبرق الى ماكرون متضامنا بعد هجوم رامبويي
ــدعــم الــعــشــوائــي ــرار ال ــم جــنــبــال : اســت
صعبة عملة  مــن  تبقى  مــا  لــبــنــان  يــفــقــد 
 وليد جنبالط إىل  أبــرق رئيس الحزب التقدمي اإلشــرتا
 إميانويل ماكرون مدينا »الجرمية اإلرهابية  الرئيس الفرن
التي ذهبت ضحيتها رشطية فرنسية يف رامبوييه«. وجاء يف 
الربقية: »بتأثر شــديد أشارك فرنسا ومؤسساتها، كام أشارك 
شخصكم، الحداد عقب الهجوم الذي أودى بحياة رشطية وأم 
لعائلة يف رامبوييه. إن تجدد اإلرهاب الذي تســعى فرنسا إىل 
إيجاد ردود مناسبة عليه يف داخلها كام يف غري أماكن، يدفعني 
 ، إىل تجديد تضامني معكم وتضامن الحزب التقدمي اإلشرتا
وبالتأكيد تعاطف جميع اللبنانيني الذين مل تتوقفوا عن دعمهم 
مببــادرات نقدرها يف هذا الزمن مــن األزمات املتفاقمة. مع 

خالص التقدير والصداقة العميقة«.
 وليد  عىل صعيد آخر، غرد رئيس الحزب التقدمي االشرتا
جنبالط عرب حســابه عىل »تويرت«: »ان االستمرار يف الدعم 
العشوايئ، سيفقد لبنان ما تبقى من عملة صعبة لصالح مافيا 
تجار الدواء واملحروقات وشتى السلع. وقف الدعم واستبداله 
بالبطاقة التموينية للعائالت االكرث حاجة، كام ان االستمرار 
يف تلك الحمالت القضائية الشــعبوية تخرج عن كل االصول 

وتشبه محاكامت املهداوي لالنظمة الشمولية«.

جويل بو يونس

بعد مواقفــه االخرية التــي احدثت جدال 
استفهام  اكرث من عالمة  واســعا وطرحت 
لدى فريق رئيس الجمهورية ، وال ســيام ما 
اعلنه يف عظته قبل يوم واحد من انه ال ميكن 
السكوت عام يجري يف القضاء الذي يجب ان 
يكافح مكامن الفســاد وان ما جرى مخالف 
وما  القانونية،  والقواعد  القضائية  صول  ل
كان قد ســبقه من ان ال تدقيــق جنائيا من 
املاروين  البطريرك  دون وجود حكومة، حط 
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي امس 
صباحا يف بعبدا فاجتمع برئيس الجمهورية 
ميشــال عون يف زيارة حدد موعدها االحد، 

بحسب معلومات »الديار«.
يف العلن، خــرج الراعي، ليؤكد ان زيارته 
يفرضه  الذي  الطبيعي  الســياق  تأيت ضمن 
انه يلتقي مع جميع  الوطني، مؤكدا  موقعه 
اللبنانيني للوصول إىل حل يف ملف تشــكيل 
الحكومة مشــددا عىل ان ال مربر أساســياً 
لعــدم وجود حكومــة يف ظــل األوضاع 
الحالية، كونها الَعمود الفقري للدولة، وعىل 
 ال يهاجامن أحداً. ان الفاتيكان وبكر

عن أهمية اســتقاللية القضــاء وتفعيل 
الرقابة، خاصــة يف ضوء ما حصل  أجهزة 
يف موضوع تهريب املخدرات إىل السعودية، 
تحدث ايضا غبطته يف العلن ومن عىل منرب 

القرص الجمهوري.
هذا يف العلن، اما يف كواليس لقاء بعبدا، 
 عرب  فتصف مصادر مطلعة عىل جو بكر
والذي  والرصيح  بالجيــد  االجتامع  »الديار« 
امللفات، مؤكدة   معمق مبختلف  نقا ساده 
 قائم ومستمر  ان التواصل بني بعبدا وبكر

عىل عكس ما خال للبعض.
تبذل كل    بكر ان  اكــدت  ذاتها  املصادر 
الجهد لتســهيل تشــكيل الحكومة علام ان 
ال مبادرات جديدة كام تشــدد املصادر ولكن 
البطريرك ســيبقي عىل تواصله مع الجميع 

لتقريب وجهات النظر.
التي  واملواقف  القضــايئ  امللــف  اما يف 

صدرت عــن غبطته والتــي فهمها البعض 
عىل انها تصــب يف مصلحة املصارف وضد 
القاضيــة غادة عون، فتكشــف املصادر ان 
البطريرك اوضح لرئيس الجمهورية املقصود 
بكالمه ، مجددا التأكيد انه مل يتهم ومل يربئ 
احدا امنا تحدث عن املؤسســة املســتهدفة 
اي الجســم القضايئ ككل ، وانه اسف لكون 
قاضية »عم تتبهدل« عىل الطريق، مشــددا 
عىل اهمية هيبة القضاء واالساس بالنسبة 
له هو حاميــة القضاء. كام شــدد الراعي 
بحســب املعلومات عــىل رضورة االّ يكون 
 يف مجلــس القضاء االعىل الذي  هناك فرا

تنتهي واليته قريبا.
ويف هذا االطار افــادت معلومات خاصة 

للديار بان موقف رئيــس الجمهورية جدده 
عىل مسمع الراعي اذ قال لغبطته : القاضية 
مل تخالف القانون وما تفعله هو ضمن نطاق 

الصالحيات املعطاة لها«...
اما يف امللف الحكومي فكشفت املعلومات 
ان البطريرك اكد مــرة جديدة امام عون انه 
بدأه من  للمساعدة وسيكمل ما كان  مستعد 
مساع لتقريب وجهات النظر عىل خط بعبدا 
بيت الوسط، هنا رد عليه رئيس الجمهورية 
بكل انفتاح بالقول: »ال مشــكلة ابدا لدي ال 
بل ارحب بذلك لكن املهــم ان يتقدم الرئيس 
املكلف ايّل بتكشيلة كاملة متكاملة لدرسها 
ليضيف : حتــى اللحظة »مــا يف يش بني 

ايديي«...

واشــار الرئيس عــون اىل انــه اذا كان 
البطريــرك قادراً عىل اقنــاع الرئيس املكلّف 
سعد الحريري بتشكيل حكومة من 24 وزيراً 
مع تحديد من يســمي وكيف تتّم التســمية 
فسيكون قام بانجاز يف هذا امللف.

وفهــم مــن جــو الــكالم ان البطريرك 
الراعي عازم عىل االســتمرار يف مســعاه 
وهو سيتواصل بحســب معلومات »الديار« 
يف االيــام املقبلة مع الرئيس املكلف ســعد 
الحريــري اما عرب موفدين او وســطاء يف 
مسعى لفتح ثغرة يف جدار االزمة الحكومية 
 ترفض  ولــو ان مصادر مقربة مــن بكر
تسمية هذا املسعى باملبادرة الجديدة باعتبار 
ان البطريــرك لن يعــود  ويدخل عىل خط 
»املتخاصمني حكوميــا« من دون ان يضمن 

نجاح مسعاه.
وبانتظار ما قد يســفر عنه اي مســعى 
مرتقب، فعــىل خط الرئيس املكلف تشــري 
مصادر مقربة منه عــرب »الديار« اىل ان ال 
يشء حكوميا جديد، معتربة ان رئيس التيار 
الوطني الحر جربان باســيل حاول مبؤمتره 
االخري القــول انه ال يزال لديــه القدرة عىل 
التعطيل وما مفاده »انا هنا« تعو حكوا معي، 
وبالتايل ال »وعملوا معي الـ Deal« وال سيام 
بحديثه عن ملف الرتسيم وتوجهه باكرث من 
ا بحسب  ودا ايجابية لالمريكيني  رســالة 
مصادر الحريــري التي ختمت بالقول: »رغم 
كل ما يقوم به باسيل فبالنسبة للحريري ما 

بقى يف Deal مع جربان«!
لتختم بالقــول: الرئيس الحريري لن يقدم 
عىل تقديم اي تشكيلة جديدة قبل ان يقولوها 
رصاحة وعلنا: ال نريد الثلث املعطل«، باعتبار 
ان باسيل عاد يف كلمته االخرية ليسال عمن 
ويف  املتبقيني  املســيحيني  الوزيرين  يسمي 
هذا اشارة، بحسب مصادر الحريري اىل انهم 
ال يزالون متمسكني بالثلث املعطل. 

وعليه، يختم مصدر مطلع عىل جو 8 اذار 
معلقا عىل »العصفورية الحاصلة يف البالد« 
بالقــول: »ليش مني عم يحــيك بالحكومة 

هلق«! 

بكركي من جديد على الخط الحكومي بين بعبدا وبيت الوسط... وغادة عون بين الراعي وعون !
الراعي سيواصل مساعي تقريب وجهات النظر وعون يرحب : ال مشكلة فليقدم الحريري تشكيلة كاملة !

هيام عيد

تقول مصادر سياسية مسيحية، أنه مل يعد 
الصادرة عن  املواقف  باإلمكان تجاهل خطورة 
املرجعيات الدينية يف لبنان والفاتيكان، والتي 
التغيري،  تتزامن مع رأي عام ضاغــط باتجاه 
ولو بشــكل جزيئ ومحدود للمسار اإلنحداري 
الرسيع نحــو قعر الهاوية، الفتة إىل أن زيارة 
ة  البطريرك املاروين بشــارة الراعــي املفاج
إىل قــرص بعبدا، تأيت يف ســياق دّق ناقوس 
الخطر من الواقع الــذي وصلت إليه األوضاع 
عىل الصعيد الوطني، يف ظــل انقطاع األمل 
بتأليف حكومة، وعىل الصعيد املســيحي يف 
ظل التصعيد السيايس والحمالت العنيفة التي 
تشهدها مواقع التواصل اإلجتامعي يف اآلونة 
والتغريدات  بالبيانات  ازدحمت  والتي  األخرية، 
التــي تهاجم املراجــع الدينية بعيــداً عن كل 

األصول واللياقات األخالقية.
ويف هذا السياق، تتحّدث املصادر عن مراجعة شاملة ملسار 
التأليف منذ تكليف الرئيس سعد الحريري، والعوائق التي حالت 
دون إنجــازه ملهمته رغم الظروف الضاغطــة نحو التأليف، 
وبرصف النظر عن كل العقد املعلنة، والتي تتبّدل مع كل مبادرة 
أو وســاطة يجري طرحها، كام تلفــت إىل خطة ممنهجة 
اً إىل نقطة الصفر، أو  يجري تنفيذها، وتهدف إىل العودة دا
نقطة اإلنطالق يف كل ملف أو قضية مطروحة عىل الساحة 
الداخلية، وهذه املعادلة ال تنطبق فقط عىل العنوان الحكومي، 
بل عىل عناوين أخرى موازية له يف األهمية ويف الخطورة.
وتنتقد املصادر السياسية املسيحية، كل املحاوالت الجارية 

أخرياً يف خالل فتح جبهات داخلية، خصوصاً عىل الســاحة 
املســيحية بشــكل خاص، حيث أن إضفاء طابع الخالفات 
الطائفيــة عىل امللفــات الوطنيــة، قد فّجــر كل املبادرات 
واإلتصاالت املحلية والخارجية إلنتاج تســوية سياسية قبل 

فوات األوان.
وتشــري هذه املصادر، إىل أن ما نقله البطريرك الراعي إىل 
رئيــس الجمهورية ميشــال عون، هو رصخــة تحمل وجع 
املواطنني، ومناشــدة له للتدّخل بعدما بات الوطن عىل حافة 
الهاوية، وترّســخت القناعة لدى الجميع بأن اإلســتعصاء 
الذي رضب اإلســتحقاق الحكومي مرّشح ألن ينسحب عىل 
اســتحقاقات مقبلة، ويف مقّدمها اإلســتحقاق اإلنتخايب 

باإلنتخابات  اإلطاحــة  متّت  بعدمــا  النيايب، 
النيابيــة الفرعية العتبارات عــدة منها ما هو 
معلــوم، ومنها ما هو مجهول، كذلك، فإن ترف 
املراوحة والتأجيل لكل هذه اإلستحقاقات تحت 
عنوان الظــروف األمنية و«التوتر املرتقب عىل 
األرض«، كام سبق وتوّقع رئيس »التيار الوطني 
الحر« النائب جربان باسيل، يف إطاللته األخرية 
السياسية  املصادر  فيها  تقرأ  الفائت،  الســبت 
نفسها، إشــارة إىل أن حالة املراوحة الراهنة 
قد تطــول، فيام لبنان ال ميلك تــرف الوقت أو 
وب ألي  اإلنتظار، ال ســيام إذا كان املوعد امل

تطّور مايل مؤّجل إىل العام املقبل.
وتؤكــد املصادر أنه يف حال اســتمّر التعرّث 
يف تشــكيل الحكومة يف مــوازاة تعّذر إجراء 
اإلنتخابــات النيابية، فإن هذا الواقع ســيقود 
الحالة اإلنهيارية، وبطبيعة  حكامً إىل توسيع 
الحــال إىل »التوتريات«، والتي لــن تنتج عن 
الحمالت اإلنتخابية والرتاشق السيايس العنيف 
من أجل شّد العصب الطائفي واملذهبي، بل عن األزمة املعيشية 
 جراء اإلنهيار، مع   التي ســتنت التي ســتتعّمق، والفو
العلم أن كل األطراف السياسية الداخلية تعلن، وبشكل يومي، 
أنها لن تتفّرج عىل اإلنهيار، وســتعمل عىل مواجهته، ولكن 

رمبا بعد حصوله وليس قبله من أجل تفاديه.
وتخلص املصادر السياســية املسيحية نفسها، إىل التأكيد 
بأن محور زيارة البطريرك الراعي هو الذهاب إىل حل حكومي 
بعدما كان وصف يف عظته األخرية، تفويت الفرصة املتاحة 
لزيارة قداسة البابا فرنسيس إىل لبنان من خالل عدم تشكيل 

الحكومة بأنه »جرمية«.

ــار ــهــي ن ــم مـــن ا ــه ــن وخــوف ــي ــواطــن ــقــل الـــى عـــون صــرخــة وجـــع امل ــي ن ــراعـ الـ
ــي ــجــاب ــطــة الــصــفــر عــنــد كـــل تـــطـــور إي ــق ــلـــعـــودة الــــى ن خــطــة مــمــنــهــجــة لـ

صونيا رزق

مل يكن ملف تشــكيل الحكومة والدعــوة اىل االرساع به، 
هو الســبب االول لزيارة البطريرك املاروين بشارة الراعي يوم 
امس اىل بعبــدا، بحيث اتت الزيارة فجائيــة ومل يعلن عنها 
إال قبل دقائــق قليلة، الن حرب الردود والرتاشــق االعالمي 
الزيارة،  لتلك  الرئيس  السياسية كانت الســبب  و»اللطشات« 
 اىل اّن الهدف كان رضورة فتح الطريق  وإن اشار سّيد بكر
أمام تشكيل الحكومة، وإزالة العقبات من أمامها، مع ما رافق 
االسبوع الفائت من فضائح ومصاعب  وخيبات بالجملة، من 
ملف القضاء اىل تهريب املخدرات واملمنوعات اىل الســعودية 
عرب فاكهة الرمان، ما ادى اىل مقاطعة اململكة ودول الخليج 
للخضار والفاكهــة اللبنانية، االمر الذي زاد الطني بلّة واوقع 

املزارع اللبناين يف خسائر جديدة.
خطــوة البطريرك هذه جــاءت عىل بعد ايــام قليلة من 
لقائه رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل، عىل العشاء 
، وفق معلومات بأّن العشــاء املذكور حوى الكثري  يف بكر
من العتب، حول الهجوم الذي شــّن عىل الراعي قبل محازيب 
ومنارصي التيار الوطني  الحر، وبتشــجيع من احد املقّربني 
االعالميني من باســيل بحســب ما ذكرت املصادر، كام لعبت 
عظة الراعي النارية يوم االحــد، ومواقفه الرافضة ملا قامت 
به القاضيــة غادة عون يف ما يخص رشكة مكتف للصريفة، 
دوراً كبرياً يف شــّن حملة من قبل مؤيدي التيار عليه. وعىل 
وقع هذه الهجومات من قبل الجيش العوين االلكرتوين، عىل 
جميــع مواقع التواصل االجتامعــي، زاد التوتر اىل حد كبري 

بني الطرفني،  ما ساهم برفع االصوات املعارضة ملا يجري يف 
هذا االطار، تحت عنوان »من غري املقبول ان يتعرّض بطريرك 
ق لكالم الذع ومرفوض«، كام مل يسلم مرتوبوليت بريوت  ال
لطائفة الروم االرثوذكس املطران اليــاس عوده من الهجوم 
عينه، عىل خلفية العظة التي القاها يف احد الشــعانني يوم 
االحــد، اذ نال بدوره النصيب االكرب، بعد اعالن رفضه ايضاً ملا 
يجري يف القضاء وتحديداً من قبل القاضية عون، من تكسري 

وخلع ابواب يف رشكة مكتف.
اىل ذلك وضع مصدر نيايب معارض خالل حديث لـ »الديار« 
، ناقالً بأّن اللقاء  الزيارة املذكورة يف إطار هز عصا بكــر
مل يكــن مريحاً يف بعبــدا بني الراعي ورئيــس الجمهورية، 
 من قبل تيار سيايس  ة عىل ســّيد بكر الّن الحملة القا
مسيحي بارز، مرفوض ويشــكّل رضبة للساحة املسيحية، 

معترباً يف الوقت عينه انه آن االوان لهز عصا البطريرك، حيال 
 من الناحية السياسية، والخالفات والتناحرات  الوضع الكار

املتجّددة كل يوم يف اطار التشكيلة الحكومية.
ولفت املصدر اىل اّن البطريرك الراعي يعمل عىل خط حلحلة 
هذا امللف منذ اشــهر عدة، وهو اطلق العنــان لرصخته بعد 
، أي الكارثة والفاجعة الوطنية  انفجار املرفأ يف 4 آب املا
الكربى، التي مل تدفع بأهل السلطة اىل إنهاء خالفاتهم وحل 
ازمات لبنان، عىل الرغم من سقوط كل هذا الكم من الشهداء 
والجرحــى واملعوقني وخراب ودمار نصــف العاصمة ، االمر 
الذي دفع بالكنيســة اىل إعالء صوتها علّه يودي اىل املكان 
الصحيح، ويعمل عىل إســتفاقة الحكام من سباتهم العميق، 
لكن لالسف ال يشء تغرّي ال بل زادت خالفاتهم، ووصلت اىل 
 عن مقامات كربى. حد تلفيق القصص الخيالية وبالشخ
واعترب املصــدر بأّن تجاهل موقف ســّيد الرصح حيال ما 
يجــري، من قبل العهد والتيار الوطني الحر غري مقبول ، ومن 
املفرتض ان يحصل حوار بّناء مينع هذه التجاوزات عىل مواقع 
التواصل، االمر الذي نفــى أي صلة بها رئيس »التيار« جربان 
، واعداً بعدم تكرارها، لكن عىل ارض  باسيل خالل عشاء بكر
الواقــع مل يتوقف ذلك الهجوم خصوصاً يوم االحد بعد العظة 
مبارشة.   ورأى بأّن ما يجري يستدعي اجتامعاً مسيحياً طارئاً 
لوضع الجميع امام مسؤولياتهم، من خالل وضع النقاط عىل 
الحروف، وتقريب وجهات النظر بني القوى املسيحية بصورة 
 بات  خاصة، إزاء ما يحصل من تشنجات وتوترات، الن ال
كبرياً جداً ضمن البيت املسيحي الداخيل، وعىل الراعي وعون 
ان يضعا حّداً لكل هذه االنقسامات يف اقرب وقت ممكن.

الردود وهجوم الجيش االلكتروني لـ »التيار« استدعت زيارة عاجلة من الراعي الى بعبدا
... والهدنة املسيحية مطلوبة بقوة ! صوت الكنيسة يعلو من سيد بكركي الى املطران عود

هرا داال و بدا امس         د م  ب الراعي يت

ــادة  ــن قــضــيــة غـ ــوقـــف مـ ــكــركــي يـــوضـــ املـ ــد ب ســي
تخالف  لـــم   : يـــجـــدد  ــة  ــوري ــجــم ال ورئـــيـــس  عـــون 
ــمـــن صـــالحـــيـــاتـــهـــا ! ــ ضـ ــل ــع ــف ــون ومـــــا ت ــ ــان ــ ــق ــ ال

هرا داال و ا م الراعي امس               ت عون م
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ولية املس تحميل  ار  حـــ عـــون: 
ــاد ــس ــف ــال ب لـــهـــم  ــن ال عـــالقـــة  ــ مل
ألنــــــــــ يـــــــحـــــــرف األنــــــظــــــار
ــن املـــرتـــكـــبـــيـــن الــحــقــيــقــيــيــن ــ ع

اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون يف قرص 
بعبدا وفدا من الحزب السوري القومي االجتامعي ضم: ربيع 
بنات، عامر التل، ربيع زين الدين، حســام العرساوي، حسان 
صقر، فراس الشــويف، الدكتور اميل العكرا، وفهد الباشــا. 
اللقاء األوضاع العامة يف البالد والتطورات األخرية.  وتناول 
ولفــت الرئيس عون أمــام الوفــد اىل ان »مجموعة عوامل 
ــة، ومنها االزمة  ضاعفت مــن االزمــة االقتصادية القا
الســورية ونزوح الســوريني، باإلضافة اىل جائحة كورونا 
وانفجار املرفأ والسياسة املالية املعتمدة وأخريا ازمة الجراد«.
ونبه الرئيس عون من ان »التحريض يف االزمات يضاعف 
من حدتها، ومن خطورة تحميل املســؤولية ملن ال عالقة لهم 
بالفســاد والهدر ما يحرف األنظار عن املرتكبني الحقيقيني«، 
مشــددا عىل »رضورة ان يكون اللبنانيون يدا واحدة النتشال 

لبنان من االزمة الراهنة«.

االزمة الحكومية من معركة الحصص الى حرب الخيارات املفتوحة بعد التأليف 
السعودي  الغطاء  ينتظر  والحريري  جبران..  على  العقوبات  بعد  تصلب  عون 

محمد بلوط

اىل  تؤرش  ومواقف  تطورات  مؤخرا  برزت 
ان هناك محــاوالت خارجية وداخلية للدفع 
باتجاه انــزالق لبنان نحو مزيــد من التوتر 
الحكومي اىل    الكبــا ، وتجاوز  والفو
مواجهة مفتوحة بني اللبنانيني حول قضايا 
كربى حساسة تفجر الوضع برمته وتتعدى 

تداعياته لبنان.
وتؤكــد الوقائــع االخــرية ان االزمــة 
الحكوميــة ليســت ازمــة رصاع داخيل او 
الحصص والحقائب واالســامء  خالف عىل 
فحســب بقدر ما هي ازمــة مركبة تتداخل 
فيها عوامل واســباب داخليــة وخارجية. 
الوسط  واذا كانت الخالفات بني بعبدا وبيت 
قد شــكلت عىل مدى االشهر الستة املاضية 
ســببا اساســيا يف اعاقة تاليف الحكومة، 

فان التدخالت والضغوط الخارجية ســاهمت يف تسعري هذا 
الخالف وتحويله اىل معركة سياسية مفتوحة تتجاوز امللف 

الحكومي.
ويف قراءة عامة لســري املحاوالت واملساعي التي بذلت من 
اجل ازالة العقد من امام التاليــف، يربز بوضوح ان كال من 
طريف الــرصاع عون والحريري تدرج يف التصلب والتشــدد 
الســباب عديدة ميكن رصدها بســهولة مــن دون عناء او 

متحيص.
ما هي هذه االسباب وكيف تطورت؟

يقول مصدر محايد ان هناك ازمة ثقة بني عون والحريري 
منذ التكليف، فاالول مل يكن متحمســا للتعــاون مع الثاين 
بعد اقدامه عىل االســتقالة يف بداية االنتفاضة وسحب يده 
من املسؤولية وآثار سياســة حكومته التي تالفت بتسوية 

واضحة بني الطرفني.
لكن رئيس الجمهورية بعد التكليف حاول التعامل مع االمر 
  الواقع، واملشاركة مع الرئيس املكلف يف تاليف حكومة تحف
حقوقه حقوق التيار الوطني الحر ورئيســه وفق تســوية 
ين لكنه  جديدة تاخذ بعني االعتبار املتغريات بعد ثورة 17 ت
اصطدم برفــض الحريري االجتامع والتفاوض مع باســيل 
ومحاولة تجاوزه وحرص التفاوض معه كرئيس للجمهورية. 
وهذا ما صعب املهمة وزاد من ازمة الثقة بني الرجلني.

من جهته حــاول الرئيس الحريري ان يســتثمر مفاعيل 
االنتفاضة الشعبية والضغوط الخارجية يف اطالق يده اكرث 
من السابق يف تشــكيل حكومة غري حزبية تكون مطواعة 
اكرث يف فــرض ايقاعه عىل ادائها وسياســتها وبرنامجها 

االصالحي.
من هنا، يضيف املصدر، برز اكرث ارصار عون عىل املشاركة 
يف كل تفاصيل الحكومة وتشدده يف تكبري حصته وحصة 
 متعددة يف اطار ما يعتربه حقا  التيار الوطني الحر وفق صي

دستوريا وميثاقيا ومتثيليا.
ويف ضوء ذلك تفاقمت ازمة الثلــث املعطل والنصف زائد 
واحــد، وتحولت اىل عملية عض اصابع رشســة عىل وقع 
التدخالت والعوامل الداخلية والخارجي الضاغطة التي تاخذ 

اشكاال مختلفة منذ التكليف وحتى اليوم.

 السابق ترامب عقوبات  فبعد فرض ادارة الرئيس االمري
ضد جربان باســيل، اخــذ ألرئيس عون يتعامــل مع عملية 
تاليف الحكومة بحذر اكرب وتشــدد اقوى يف املفاوضات مع 
 وخطوة  الحريري، آخذا بعني االعتبــار ابعاد القرار االمري
ادارة ترامب التي اعتربت انها ضغط اضايف ليس عىل باسيل 
فحســب بل عىل رئيس الجمهورية لتقديــم تنازالت تتجاوز 

امللف الحكومي.
  وحاول الرئيس عون بداية استيعاب صدمة القرار االمري
ضد صهره والتخفيف مــن وقعه وإثاره لكنه اصطدم بتعنت 
ادارة ترامب وارصارها عىل محاولة فرض رشوط صعبة عىل 
العهد وتيــاره ابرزها فك االرتباط بينه وبني حزب الله او عىل 

االقل استبعاده كليا عن عملية تاليف الحكومة.
وبعد سقوط ترامب ومجيء الرئيس بايدن، برز الرهان عىل 
تغيري يف تعاطي ادارته مع امللف اللبناين والرتاجع عن قرارات 
االدارة السابقة ومفاعيلها. لكن االدارة الجديدة مل تضع امللف 
اللبناين حتــى اآلن يف اولويات جدول اعاملها وابقت الوضع 
عىل ما هو عليه دون اللجوء اىل عقوبات او اجراءات جديدة. 
ومن الواضح انها تربط خطواتها تجاه لبنان بنتائج التفاوض 

الشاق الذي بداته مع طهران.
وتنفي اوســاط قريبة من بعبدا ان يكون عون قد عدل من 
موقفه بشان الحكومة، مشــرية اىل ان الضغوط الخارجية 
ليســت جديدة، وان موقفه ينطلق من البداية من االســس 
الدســتورية ومن صالحيات رئيــس الجمهورية يف تاليف 

الحكومة.
وتضيف ان مــا طالب به منذ البدايــة مل يتغري ومل يتبدل 
كة مع الرئيس املكلــف يف تاليف الحكومة  ويتلخص بال
بشكل متوازن يأخذ بعني االعتبار املجيء بوزراء غري حزبيني 

وكسب ثقة املجلس النيايب يف آن معا.
وترى االوساط ان الرئيس الحريري هو من يتأثر بالضغوط 
والهواجــس ذات البعد الخارجي ويخضــع لها، وانه ميارس 
سياسة الهروب اىل االمام متذرعا بحكاية الثلث املعطل. لكن 
الحقيقة هي غري ذلك متاما، فهو ينتظر رفع الفيتو السعودي 
عنه متوسال كل السبل والوسائل، لذلك يفضل سياسة التاخري 

واالنتظار واملامطلة.

من جهة اخرى يبدو واضحا، وفق املصدر 
نفسه ان الحريري الذي وعد بحكومة خالل 
اســبوعني او ثالثة فوجىء بتصلب وتشدد 
الرئيــس عون وصهره باســيل رغم االرضار 
ين. ومل  التي اصابتهام من انتفاضة 17 ت
يتمكن يف الوقت نفســه مــن تامني غطاء 
سعودي لتكليفه وتاييد رصيح من واشنطن، 
لذلك عدل موقفه ومل يعد مستعجال التاليف 
مفضال اســتخدام ورقة التكليف لتحســني 
موقفــه يف الداخــل وتحويلهــا اىل جواز 
سيايس خارجي مفيد يف معركته مع عون. 
ويقول املصــدر ان الحريري بعد التضييق 
عىل باســيل من الخارج والداخــل بدا اكرث 
تشددا مع الرئيس عون يف الشكل واملضمون، 
متمســكا بورقة التكليف كورقة سياســية 
تخلق توازنا دستوريا يف معركته مع رئيس 

الجمهورية.
وترفض اوساط الحريري مثل هذه التحليالت والتفسريات، 
مشــرية اىل انه مل يخرج عن االطار الذي رســمه قبل وبعد 
تكليفه تشــكيل الحكومة. فاملطلوب وفق املبادرة الفرنسية 
واملجتمع الــدويل وتطلعات اللبنانيني بعــد الثورة حكومة 
اختصاصيني غري حزبيني متحررة من عوامل التعطيل واولها 
ما يســمى بالثلث زائد واحد اي الثلث املعطل. هذا هو موقف 
الرئيس الحريري منذ البداية وحتى اليوم. اما الكالم املمجوج 
عن ازمة عالقته بالسعودية فهو من باب ذر الرماد يف العيون 

ال اكرث وال اقل.
ولعّل ابــرز ما تحمله التطورات االخــرية هو لجوء بعض 
االطراف اىل الرهان عىل استخدام اسلحة خارج اطار الخالف 
الحكومي من بينها التناغم يف مواقف بعض الداخل والخارج 
يف مامرسة ضغوط غري مســبوقة عىل لبنان تحت عنوان 
قديم جديد هو حزب الله ونشاطه ودوره وسالحه.

ويف املقابل تحول ملف مكافحة الفساد اىل سالح سيايس 
يسعى العهد اىل استخدامه لرد الهجمة عليه واملبادرة للهجوم 
عىل خصومه وسط ارباك شــديد يف الجسم القضايئ الذي 
يفرتض ان يعول عليه يف معركة محاربة الفســاد وحامية 

اموال الناس.
وبرأي مراجع سياســية ان استحضار هذه االسلحة اليوم 
لن يساعد يف تاليف الحكومة بل سيساهم يف تعقيد املوقف 
اكرث ويوســع نطاق الخالفات والرصاعات الداخلية ويؤجج 
الوضع ويهدد االســتقرار العام يف البالد، خصوصا يف ظل 
االزمة االقتصادية واالجتامعية الحادة، وبالتايل يفتح الباب 

امام االنزالق اىل تفجري االوضاع.
وبدال مــن تحييد امللف الحكومي عــن العوامل التفجريية 
نشهد اليوم محاوالت لصب الزيت عىل النار وتاجيج الوضع 
برمته، ما جعل املســاعي الحكومية االخرية تدور يف حلقة 

ساخنة مفرغة.
وتشــري املراجع اىل ان املطلوب اليــوم قبل اي يشء آخر 
تربيد الساحة السياسية والرتاجع عن الحسابات والرهانات 
ة، والعودة اىل تزخيم مسار تاليف الحكومة بذهنية  الخاط
الحوار والســعي اىل التوافق الن البديل هو مزيد من االنهيار 

. والفو

وزيـــر خــارجــيــة املــجــر: لــن نقبل
ــر ــات عـــلـــى أكــب ــوبـ ــقـ ــرض عـ ــ فـ
ــن ــي ــحــي حــــــزب يـــمـــثـــل املــســي

ايف املش ر ال ال م سيارتو وباسي 

جال وزير خارجية املجر بيرت ســيارتو عىل كبار املسؤولني، 
فزار قرص بسرتس، حيث التقى نظريه وزير الخارجية واملغرتبني 
يف حكومة ترصيف األعامل رشبل وهبــه الذي وصف اللقاء 
مع ضيفه بـ »الرصيح والودي« وقال: استعرضنا األوضاع التي 
يعاين منها لبنان يف الظروف الراهنة يف املجاالت االقتصادية 
والسياســية واملالية، كام عرضنا ما يعانيه الطالب اللبنانيون 
يف الخارج، ولقينا كل تجاوب ودعم، وسيتم التعبري عن املواقف 
التي تشاطرناها معا ضمن اإلتحاد االورويب ونشكر لجمهورية 
هنغاريا دعمها للبنان  ضمن مؤسسات اإلتحاد االورويب«.

ق األوســط مهم جدا  بــدوره، أكد الوزير املجري ان أمن ال
بالنســبة اىل املجر وألوروبا ككل وقــال:« نحن نعلم ان األمن 
ق األوسط لن يتحققا من دون اإلستقرار  واإلســتقرار يف ال
يف لبنان ، ونعترب ان الحكومة شأن داخيل يجب ان تتفق  عليه 
االحــزاب اللبنانية  مــن دون اي تدخل خارجــي، فمحاوالت 
التدخل  الخارجية غري  جيــدة ، وال نعتقد ان الضغط الخارجي 
الذي يتمثل عىل اكرب حزب مسيحي موجود يف لبنان والذي ميثل 
مصالح املسيحيني هو أمر جيد. ولبنان بحاجة اكرث اىل مساعدة 
حقيقية بدال مــن التلويح  بعقوبات وتدخل خارجي.  نحن من 
مسؤوليتنا دعم املسيحيني يف كل دول العامل، لذلك اؤكد لكم ان 
الطائفة املارونية املسيحية يف لبنان ممكن ان تتكل عىل  دعمنا 

يف املستقبل.
ني مؤمنا لهم  أضاف: نحن نثمن إيواء لبنان للماليني من الالج
ورية، لكننا نؤمن ايضا بوجوب عودتهم اىل  كل املستلزمات ال
بالدهم يف حال انتفاء  األســباب التي أدت اىل هجرتهم  ، وهذا 
يحتاج اىل االلتزام بسياســة دولية فاعلة، لذلك نحن سنساهم 
ا يف املساعدة املقدمة اىل لبنان الذي نتمنى ان  يتمكن لبنان  دا
من حل مسألته الداخلية يف أرسع وقت ممكن من دون اي تدخل 

خارجي.

{عند باسيل{

كذلك زار الوزير املجري رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان 
باسيل، واعلن بعد اللقاء انه تحدث مع باسيل عن العقوبات التي 
يجــري الحديث عنها يف االتحاد األورويب، واتفقنا ان ليس من 
مصلحة االتحــاد االورويب فرض عقوبات عىل أفراد منتخبني، 
ولن نقبل بفرض عقوبات عىل أكرب حزب سيايس مسيحي يف 
لبنان، من الظلم العقوبات التي تركز عىل هكذا أحزاب«.

بدوره، قال باسيل: ميكن ألوروبا ان تساعدنا باتخاذ اجراءات 
ضد اشخاص او كيانات أســاءت استعامل املال العام يف لبنان 
متسلحة باتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد وغريها وميكن 
ني بعمليات فساد وتبييض  حجز األموال املهربة ومالحقة القا

أموال«.

لبنان ساحة.. وصرا اميركي ــ روسي ــ فرنسي على مخزون النفط في املنطقة
الحريري مــع  ومصر  وروســيــا  وفرنسا  ســـالم..  نــواف  مــع  ــاض  ــري وال نطن  وا

رضوان الذيب

كشــف مطلعون يف الواليات املتحدة وهم جزء من الخلية 
اللبنانية يف واشنطن و التي تقدم التقارير لإلدارة األمريكية 
عن لبنــان والقطاع املرصيف والعقوبات إىل أصدقاء لبنانيني 
 جديد من لبنان مغاير جذريا ملرحلة  عن تبلور موقف امري
السنوات الســابقة ويحمل اهتامما يف الشــؤون الداخلية 
  اللبنانية وسيعرب عنه بديل مساعد وزير الخارجية األمري
 الذي حل مكان ديفيد هيل وسيتســلم منصبه  ق االد لل
بعد مثوله أمام لجنة الشؤون الخارجية يف الكونغرس وكان 

يعمل سفريا يف اإلمارات. 
الخليــة ألصدقاء  اعضــاء  بعــض  معلومات  وحســب 
، ان فرتة الســامح األمريكية لفرنســا انتهت يف  لبنانيــ
لبنان، وواشــنطن تعترب ان فرنســا فشــلت بايجاد الحلول 
للملــف اللبناين الذي تســلمته منذ اكرث من ســنة ونصف 
ا رغم زيارة ماكرون، ومــا يجري يف لبنان  ومل تفعل شــي
الــذي حظي عملهــا بغطاء  تتحمل مســؤوليته فرنســا 

 دويل ومل تتمكــن مــن اســتثامره لحــل امللــف اللبناين. 
 ســيرتجم عمليا مع  وتشــري املعلومات، ان املوقف األمري
وصول بديــل ديفيد هيل الذي ســيتعاطى بشــكل مختلف 
مع املوضــوع الداخيل بعد أن تجنبت واشــنطن الغوص يف 

تفاصيله احرتاما لفرنسا. 
ويف املعلومات، ان لبنان سيكون أولوية أمريكية من خالل 
ملفه النفطي، بعد أن اكتشــف األمريكيون والروس ان رشق 
املتوسط املقابل للبنان وســوريا يحوي اكرب مخزون نفطي 
يف العامل ويوازي بكمياته نفط دول الخليج، وهذه املعلومة 
ســمعها وفد حزب الله الذي زار روســيا مضافا اليه حسب 
الروس، ان سوريا تحوي اكرب مخزون نفطي بحريا وبريا يف 
العامل باإلضافة إىل ثروات طبيعية هائلة، وهذا األمر تاخذه 
روسيا يف حســاباتها وبدأت التنقيب وسينتهي العمل خالل 
شهرين وبدء مرحلة استخراجه وسيدخل للخزينة السورية 

أمواال تكفى ملعالجة معظم مشاكلها. 
ويف املعلومات ان رشق املتوســط سيكون ساحة ملواجهة 
كة توتال  كربى أمريكية روســية حول النفط، ولن يكون ل
 قدم يف لبنان وسوريا وإيران َومرص، علام ان  الفرنسية موط

إثارة البعض مللف الحدود البحرية النفطية بني لبنان وسوريا 
ا وتقف خلفه واشنطن، لكن السيف الرويس سبق  ليس بري
 ســيرتكز عىل  ، وبالتايل فإن الهم األمري العزل األمري
لبنان وارسائيل وقربص  البحرية بني  املفاوضات  ناف  اســت
واليونان، بعد أن توافقت املصالح األمريكية والروســية عىل 

 . لجم الطموح الرت
ويف املعلومات أيضا ومن املصادر نفســها ، ان واشنطن 
تؤيد نواف سالم لرئاسة الحكومة والسعودية مع طرح نواف 
سالم ايضا، فيام فرنسا ورو سيا ومرص واإلمارات والكويت 
مع سعد الحريري، وإيران إىل جانب من يدعمه السيد حسن 
نرصالله. لكن واشــنطن مرصة عىل نواف سالم إلدارة هذه 

املرحلة وهذا يعني رضبة للحريرية و ما متثله. 
هذه االجواء توحي ان الحكومة يف االفق والبالد دخلت مرحلة 
 رويس، ســتكون عىل حساب   فرن  حقيقي امري كبا
لبنان الذي عاد ساحة لتبادل الرسائل الكربى وكلها ساخنة، ولن 
يرى الحل اال من ضمن صفقة شاملة متتد من إيران حتى اليمن 
وسوريا وارسائيل وكل املنطقة، وهذه الصفقة قد يلزمها توترات 
 ترى النور. كربى وحصار اقتصادي ليتم تسويقها 

ــان ــ ــن ــ ــب ــ اجــــــتــــــمــــــا فـــــــي قـــــصـــــر بـــــعـــــبـــــدا خـــــصـــــص لــــبــــحــــ الـــــتـــــهـــــريـــــب مـــــــن ل
بكاتها ــة  ديـــــاب: ملــالحــق الــشــقــيــقــة   الـــــدول  ــع  مـ الـــعـــالقـــات  أفـــضـــل  ــى  ــاء عــل ــرصـ ــون: حـ ــ عـ

التواصل الداخلية  ــر  وزي بتكليف  قــرار 
مع السعودية ملتابعة البح في االجراءات
اكد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون »رضورة التشدد يف 
مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها«، مشددا عىل »حرص 
لبنان عــىل املحافظة عىل افضل العالقات مــع الدول العربية 
الشقيقة وحامية االمن واالستقرار فيها وعدم تعريض سالمتها 
وابنائها الي خطر«، داعيا اىل »إمتام عملية رشاء أجهزة »سكانر« 
لوضعها عىل املعابر املقررة منذ متوز 2020 والتي صدر مرسوم 
بشأنها، وذلك يف ارسع وقت ملساعدة املراقبني يف الجامرك عىل 

القيام باملهام املطلوبة منهم«.
من جهته، اكد رئيس حكومة ترصيف االعامل الدكتور حسان 
دياب ان »الدولة اللبنانية ستقوم بواجباتها لجهة مزيد من التشدد 
ملالحقة شبكات تهريب املخدرات«، مشددا عىل »حرص لبنان عىل 
أفضل العالقات مع اململكة العربية السعودية ومع كل دول الخليج 
والدول العربية«، وقــال: »نحن بالتأكيد مع اململكة يف محاربة 
شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها املمتدة 
يف العديد من الدول، ومع مالحقة املتورطني، سواء كانوا لبنانيني 
أو ســعوديني، أو من أي بلد«، متمنيا »تعاون االجهزة يف البلدين 
ويف كل الدول العربية ملالحقة شبكات التهريب وتفكيكها«.

كالم رئيس الجمهورية والرئيس دياب، جاء يف خالل اجتامع 
عقد ظهر أمس يف قرص بعبدا خصص لبحث قرار اململكة العربية 
السعودية بوقف االسترياد الزراعي من لبنان. واتخذ املجتمعون 
جملة قرارات أبرزها: »الطلب إىل املدعي العام التمييزي استكامل 
ما يلزم من تحقيقات ومتابعتها لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب 
   والفاكهة التي دخلت االرا املواد املخدرة يف شحنات الخ
اللبنانية، والطلــب اىل القوى العســكرية واالمنية والجامرك 
واإلدارات املعنية التشدد وعدم التهاون إطالقا يف االجراءات اآليلة 

اىل منع التهريب عىل انواعه من الحدود اللبنانية واىل اي جهة 
كانت، وتكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنســيق مع 
السلطات املعنية يف اململكة العربية السعودية ملتابعة البحث يف 
اإلجراءات الكفيلة بكشف الفاعلني ومنع تكرار مثل هذه املامرسات 

املدانة«.
وبعد االجتــامع، تــال املدير العــام لرئاســة الجمهورية 
كاآليت: االجتــامع  مقــررات  شــقري  أنطــوان   الدكتــور 
1- تأكيد حرص لبنان عىل متانة العالقات االخوية مع اململكة 
العربية الســعودية، وادانة كل ما من شــأنه املســاس بأمنها 
االجتامعي او بسالمة الشعب السعودي الشقيق، ال سيام تهريب 
املواد املمنوعة واملخــدرة اىل اراضيها، خصوصا ان لبنان يرفض 

رفضا قاطعا ان تكون مرافقه الربية والبحرية والجوية، طريقا أو 
ة بحق االنسانية. معربا ملثل هذه الجرائم الشائنة وامل

2- الطلب إىل املدعي العام التمييزي استكامل ومتابعة ما يلزم 
من تحقيقات لكشــف كل ما يتصل بعملية تهريب املواد املخدرة 
 اللبنانية،  يف شــحنات الخضار والفاكهة التي دخلت االرا
والجهات التي تقف وراء تصديرها إىل اململكة العربية السعودية، 
وانزال اشد العقوبات بالفاعلني واملخططني واملنفذين واملقرصين 
وفقا للقوانني واألنظمة املرعية االجراء، عىل أن يصار إىل اطالع 
املسؤولني السعوديني عىل نتائجها يف ارسع وقت ممكن.

3- الطلب اىل القوى العسكرية واالمنية والجامرك واإلدارات 
املعنية التشدد وعدم التهاون إطالقا يف االجراءات اآليلة اىل منع 

التهريب عىل انواعه من الحدود اللبنانية واىل اي جهة كانت، ال 
سيام منها الشحنات املرسلة اىل دول الخليج، والتأكد من خلوها 

من اي بضائع ممنوعة.
4- الطلــب اىل املصدرين اللبنانيني اإللتــزام بقواعد التجارة 
ها  الخارجية املبنية عىل مصداقية البضاعة املصدرة لجهة منش
ونوعها وكمياتها باإلضافة اىل املعلومات املتعلقة بها والتدقيق 
يف املنتجات التي يتم تصديرها حفاظا عىل ســمعة لبنان من 
جهة ومن جهة أخرى عىل نظافة منتجاتهم الزراعية والصناعية 
وخلوها من اي مواد تعاقب عليها القوانني املرعية االجراء.

5- الطلب إىل وزير املالية متابعة تنفيذ املرســوم رقم 6748 
تاريخ 2020/7/30 املتعلق بالنظــام اإللزامي ملعاينة ومراقبة 
الحاويات والبضائــع واملركبات يف املرافق الحدودية اللبنانية، ال 
سيام إطالق مناقصة عمومية إلنشاء هذا النظام تحت األوضاع 
وط الالزمة. الجمركية كافة بعد ان تم اعداد دفاتر ال

6- تكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنســيق مع 
السلطات املعنية يف اململكة العربية السعودية ملتابعة البحث يف 
اإلجراءات الكفيلة بكشف الفاعلني ومنع تكرار مثل هذه املامرسات 

املدانة.
7- تكليف وزراء املالية واإلقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة 
مراجعة اآلليات واإلجراءات التي تتبع يف عملية التجارة الخارجية 
وإقرتاح التعديالت الالزمة عىل النصوص القانونية املعمول بها 
حاليا لضامنة حسن وسالمة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع 

اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.
8- تكليف وزير املالية وضع تقرير مفصل بالحاجات واملستلزمات 
 والتجهيزات الالزمة لتحسني أداء وجهوزية املديرية العامة للجامرك.

هرا دااللتي و س االجت                                                                                                                                      عون ي
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في انتظار الوعد

اييل يوسف العاقوري

الشهداء هم الذين وضعوا اسس الحضارة وان مجد 

االمم ال يبنى االّ عىل رؤوس الشهداء.

اكتــب اليكــم يا ارشف الناس وانــا واثق من انكم 

تســمعون وتقرأون وترون بل تعيشون هموم الناس 

كل لحظة انتم الذين تعودتم عىل الوقوف يف املقدمة 

ال من باب الوجاهة بل من باب الفروسية والشجاعة.

اكتب اليكم يا ســّيد، بصفتي مواطناً لبنانياً يحبكم 

ويرى فيكم الهامة الشامخة التي ال تتكرر )اطال الله 

بعمركم( القائــد التاريخي يف وجه الظلم واالحتالل 

والغطرسة.

يصــح فيكم القول انتم اصدقــاء عقالء واصدقاء 

رشفاء صدوقني محبني اذ اّن كل امجاد العامل ال تعادل 

صداقتكم ووفاءكم للبنان وشعبه.

كلنا يدري ان تحرير الوطن من الفاســدين اصعب 

بكثري من تحريره مــن املحتل الغاصب بل اصعب من 

قية. مجابهة التكفرييني عىل حدوده الشاملية ال

 اىل اخيه يف وقت  لذلك اتوجه اليكم كام يتوجه اال

الضيــق وكام يتوجه الطفــل الخائف اىل امه بل كام 

يتوجه املؤمن اىل السامء وقت الحساب.

انتــم تدرون مصائب لبنان عىل كافة املســتويات 

السياسية واالقتصادية والصحية والقضائية واملالية 

واالمنية و...

 عىل  يف للحفا ولديكم باع طويل يف النضال ال

هوية لبنان وتنوعه وميزاته اذ انكم قد زدتم عىل هذه 

امليزات ميزة القوة والردع ومحيتم من اذهاننا واذهان 

العرب مقولة »قوة لبنان يف ضعفه«.

وباتت املقاومة لهبا يف الصدور وذخرية يف االعناق.

سيدي الحبيب،

 اىل هذه  لبنــان بحاجة، االن قبــل اي وقت م

املقاومة،

اىل قدسية عملها وشفافيتها وفعاليتها.

الوطــن بحاجة اىل صدق هذه املقاومة بحاجة اىل 

مثابرتها عىل العمل السيايس وبحاجة اىل خربتها يف 

القيادة ومقاربتها لالمور بل اىل اســلوبها يف ادارة 

الشأن العام.

ة االمني العام لقد قلتم وناشــدتم يف  انتم حــ

خطاباتكــم مرارا انكم الداعمون االوائل اىل مكافحة 

الفساد وانكم تنوون عرب عملكم السيايس ان تهدموا 

جدران الفاســدين ايّا كانوا وتقوضوا سور املرتشني 

وتدكوا حصون الفاســقني بــل ان تقوضوا مضاجع 

العابثني بالوطن.

كلنا يعلم ان قســام مــن نوابكم يف الربملان اخذوا 

عــىل عاتقهم هذه املهمة )املضنية( وقاموا بتحضري 

ملفــات عديدة ملفات تطرح مكامن الخلل يف االدارة 

والفساد يف املرافق العامة بل عاهدوا الله بأن يعملوا 

عىل مراقبة مكامن الهدر يف التلزميات ومراقبة نهب 

املال العام يف كافة الوزارات والصناديق الســود لهذه 

الدولة )العلّية(.

ة االمني العــام يف وجه الطغيان  انتفضــوا ح

كام انتفض الســّيد املسيح عىل تجار الهيكل انتفضوا 

عىل الظلم كام انتفض االمام الحســني انتفضوا عىل 

االســتبداد كام انتفض املهامتاغاندي، انتفضوا عىل 

العابثني بلبنان من الداخل ومن الخارج.

ان كيان لبنان مهّدد، وكافة السياســيني يتفرجون 

ويف بعض االوقات يصبون الزيت عىل النار وكأن قدر 

هذا الوطن هوالعذاب.

يف العــام 2006 كنتم يف ضمري كل لبناين وعريب 

رشيــف، كنتم يف صلواتنا اليومية ويف احاديثنا مع 

الصغــار والكبار النكم جابهتــم املعتدي بصدوركم 

وابطالكم وشــيوخكم واطفالكم، اما اليوم فالعدوان 

اخطر واخبث وألعن لذلك ادعوكم اىل قلب الطاولة عىل 

الكاذبني واملضللني والفاسدين والباطنيني، اذ ليس لكم 

صلــة بأّي من هــؤالء ال من قريب وال من بعيد، بل ان 

حاميل هذه الصفات هم مبكان ما يحتمون بعباءتكم 

ّف وانتم براء منهم. وبصيتكم وتاريخكم امل

فاء يف هذا الوطن  ادعوكم بإسم الكثريين من ال

الذين يؤمنون بخطكم املستقيم وبوعودكم الصادقة 

ان تكثّفوا مقاومتكم يف هذا املجال وتعملوا ليل نهار 

صال الغش والفساد وان تضعوا اياديكم البيضاء  الست

يفة بأيادي الصادقني يف هذ البلد. ال

اخريا اطلب من ســامحتكم ان تنارصوا الحق كام 

عهدناكم يف فلسطني وبغداد وسوريا ولبنان.

ب عىل الطاولة بيدكم الحديدية  ها قد حان وقت ال

مهام كانت النتيجة صعبة. نحن يف انتظار الوعد!

؟عاقل يفهم ولون يقتنعون ب يء«.. فهل بدأ املس هيل: التفاوض على »خط هوف أو تخسرون كل 
سرائيلية«  ندفاعة ا تفاق على الترسيم والتوزيع يلجم »ا تعليق التنقيب في الحقول املشتركة الى حين ا

دوليل بشعالين

يبدو أّن وكيل وزارة الخارجية األمريكية للشؤون السياسية ديفيد 
 املســؤولني اللبنانيني خــالل زيارته األخرية اىل لبنان  هيل قد أبل
والتي يغادر منصبه بعدها لتحّل مكانه فيكتوريا الند، موقف العدو 
ناف املفاوضات غري املبارشة  اإلرسائييل الحاسم من مســألة است
لرتســيم الحدود البحرية مع لبنان، بكلمتني: التفاوض عىل »خط 
هوف« أو تخرسون كّل يشء. وهذا يعني أّن العدو اإلرسائييل لن يعود 
اىل طاولة املفاوضات إذا كان لن يحّقق الربح، وتحديداً يف ما يسّمى 
»منطقة النزاع القدمية أو السابقة« أي مساحة الـ 860 كلم2، وهو 
بالتايل ســيبدأ بأعامله يف حقل »كاريش« يف أوائل حزيران املقبل 

من دون أي اعتبار ملوقف لبنان، أكان قويّاً أم ضعيفاً. 
ويبــدو أّن بعض املســؤولني اللبنانيني، عىل ما أكّدت أوســاط 
ورة  ديبلوماسية خبرية مبلف ترسيم الحدود، قد بدأوا باإلقتناع ب
العودة اىل »خط هوف« والتفاوض عىل أساسه ونقاشه مع العدو 
اإلرسائييل ليك ال يخرس لبنان كّل يشء ال ســيام مساحة الـ 490 
كلم2 التي حّددها له هذا الخط، وليك ال تتوّقف بالتايل أعامل الحفر 
والتنقيب عن الغاز والنفط يف املنطقة البحرية الجنوبية، ال ســيام 
. وهؤالء  يف البلوك 9 والتي كان يفرتض أن تبدأ أواخر العام املا
املسؤولون ال يعتربون ذلك خسارة أو استسالماً للعدو اإلرسائييل أو 
حتى خيانة للبلد، عىل ما قد يتهمهم البعض، كون مســألة ترسيم 
الحــدود يتّم التوافــق عليها بني طرفني جاريــن أو عدوين. كذلك 
كون الخط 29 الذي اقرتحه الوفد اللبناين املفاوض ملناقشــته عىل 
الطاولة، كان الهدف منه يف األساس »تحصيل ما ميكن تحصيله« 
من »منطقة النزاع الجديدة« أي مساحة الـ 1430 كلم2 وجعل نصف 
حقــل »كاريش« وكامل البلوك 72 اإلرسائيليني ضمن املياه اللبنانية، 
ات الكيلومرتات  عىل غرار ما يفعل الخط 1 اإلرسائييل الذي يقتطع م
من البلوكني 8 و9 اللبنانيني. فهذه الطريقة قد يكون اعتمدها الوفد 
اللبناين املفــاوض للضغط عىل العــدو اإلرسائييل للموافقة عىل 
اقتســام مســاحة الـ 860 كلم2 وفق ما اقرتح هوف، مستنداً بذلك 
اىل أحد املقرتحات الهندســية للتقرير الربيطاين الشهري ولكن غري 
املعلن، لتدعيم موقف لبنان بأحقّيته مبلكية هذه املساحة. 

  علــامً بأّن لبنان كان ســبق له وأن رفض هــذا الخط، بعد أن أبل
رئيــس الحكومة اللبنانية نجيب ميقايت آنذاك )أي يف العام 2012( 
 الســابق فريديريك هوف )عىل ما روى يف مقال  السفري األمري
حول رحلة وساطته بني لبنان واإلحتالل اإلرسائييل لرتسيم الحدود 
ه عىل  البحريــة خالل الفرتة املمتدة بني عامي 2010 و2012 تّم ن
موقع مجلة »نيوزالين« يف 7-12-2020 واعرتف بأنّه مل يكن خبرياً 
 خبري هو راميوند  يف الخالفات البحرية ولهذا استعان بزميل أمري
ميليفسيك لرتسيم الخط(، بنّيته القبول به بعد إجامع الحكومة، إالّ 
أنّه مل يطرح عىل التصويت يف مجلس الوزراء، كام بقي لبنان رافضاً 
ة   هوف بأنّه مل يكن  لهذا الخط خالل السنوات املاضية. كام لح
معارضة لبنانية جوهرية عىل ما عرف بـ »خط هوف«، باســتثناء 
إرصار الرئيس السابق فؤاد السنيورة عىل تويّل األمم املتحدة جهود 
  الوســاطة. فيام كان جواب العدو اإلرسائييل عىل املقرتح األمري
 من أي يشء«،  »لسنا معتادين عىل تسوية نحصل مبوجبها عىل 45 
رغم ذلك قال هوف إّن »إرسائيل كانت مستعّدة لقبول خّط التسوية 
رشط موافقة لبنان«. وعىل الرغم من إقرار هوف بـ »فشل الوساطة 
األمريكية«، أملح اىل أنّها تعّد إنجازاً ديبلوماسياً كبرياً خالصاً بالقول 
 الذي رســم الخط البحري( قد  إّن »راي )أي زميله الخبري األمري
منحهــم كّل ما يحتاجون إليــه اآلن للموافقة. وميكن التوّصل اىل 
ق  ســيناريو مربح للجانبني، وهذا أندر األحــداث يف منطقة ال

األوسط«.

من هنا، تأيت فكرة أحد املسؤولني اليوم عن ليس فقط توسيع الوفد 
اللبناين املفاوض إمّنا أيضاً توسيع إطار املفاوضات غري املبارشة التي 
ليســت ملصلحة أي من الجانبني أن تتوّقف بشــكل نهايئ، حتى أنّه 
قفز فوقها عن طريق اقتســام أرباح التنقيب وإنتاج الغاز والنفط 
يف الحقــول الحدودية املتاخمة. هذا األمر الذي باإلمكان أن ينطبق 
عىل ســوريا أيضاً يف الحدود الشاملية املتداخلة مع لبنان. ومبا أّن 
لبنان متمّسك بأن تلعب الواليات املتحدة دور الوسيط يف املفاوضات، 
فإّن اقرتاح مجيء رشكة أمريكية خاّصة تتوىّل مســؤولية التنقيب 
والتوزيع املشــرتك للرثوة النفطية، ومبوجب معّدالت معّينة )60-
( تبــدو فكــرة صعبة التنفيذ، وقد ال   أو 50- 50   أو 55- 45  40

توافق عليها األطراف السياسية كافة. 
وفيام يتعلّق بإمكانية تعليق العدو اإلرسائييل عمليات التنقيب عن 
النفط والغاز واإلنتاج يف حقل »كاريش« واملنطقة املحاذية له، كام 
يف الحقول املشــرتكة املحتملة طبعاً، اىل حني اإلتفاق عىل معّدالت 
التوزيع أو ترســيم الحدود، تبدو فكرة جّيدة وذكية، ولكن ال بّد من 
معرفة موقف العدو اإلرسائييل منها. فهي تساهم يف لجم اإلندفاعة 
اإلرسائيلية يف اإلســتيالء عــىل كّل يشء دون األخذ بأي إعتبارات 
قانونية أو تقنية أو حتى مقّررات طاولة املفاوضات غري املبارشة. 
وتقول األوســاط نفســها بأّن لبنان الذي اشــرتط الوســاطة 
األمريكيــة يف املفاوضات غري املبارشة مع العدو اإلرسائييل برعاية 
واســتضافة األمم املتحدة، عليه اليوم التفاوض مع األمريكيني حول 
 األمن واإلستقرار  ما هو األفضل له وللمنطقة ككّل، ال سيام لحف
فيها. هذا األمر الذي تعتربه الواليات املتحدة أمراً أساســياً ال بّد من 
 رشكات النفط الدولية ويدفعها للمجيء   عليه، كونه يطم الحفا
اىل املنطقة لبدء أعاملها يف املنطقة البحرية الجنوبية من دون أي 
تأخري. فاملفاوضات يجب أن تســتأنف، عىل ما ترى، خصوصاً وأّن 
املفاوضات األمريكية- اإليرانية قد بدأت يف فيينا، وإن عىل اإلتفاق 

النووي تحديداً. 
وشــكّكت األوساط يف الوقت نفسه بتقنية رسم اإلحداثيات من 

رأس الناقــورة والزاوية املقّررة لرســم الخط األفقي، التي قد يكون 

باإلمــكان الطعــن بها من الناحية القانونيــة، عىل ما ترى، والتي 

ستتطلّب الكثري من الوقت، والتي سيخرج منها لبنان يف نهاية األمر 

 التقرير الربيطاين  »مثخنــاً بالِجراح«. لهذا تــرّص عىل رضورة ن

الشــهري وغري املعلن عن ترســيم الحدود البحرية ومناقشــته يف 

مجلس النّواب ويف وســائل اإلعالم. وأملحت اىل أّن اإلستعانة اليوم 

بـ »رشكة دولية« قد يساهم يف إضاعة املزيد من الوقت ويعيد األمور 

اىل نقطة الصفر، وليس هذا املطلوب يف الوقت الراهن. 

ومن الجيد التذكري مبا كشــفه الديبلومايس العسكري هوف يف 

مقاله عن إقراره بفشل الوساطة األمريكية بني عامي 2010 و2012، 

عن أنّه لعب دوراً أساسياً يف إقناع الخرباء اإلرسائيليني أّن نظراءهم 

اللبنانيني ليســوا لصوصاً نَهمني«، بحسب ما كتبه، مشرياً اىل أنّهم 

»بدوا محبطني بعض اليشء، وذلك بســبب حصول الجانب اللبناين 

«. كام أّن العدو اإلرسائييل قال له: »لسنا معتادين  عىل نسبة 100

 من أي يشء«، لكّنه عّقب بأنّه  عىل تسوية نحصل مبوجبها عىل 45 

»كان مستعّداً لقبول خط التسوية رشط موافقة لبنان«. وأملح هوف 

اىل أّن الوساطة األمريكية »تعّد إنجازاً ديبلوماسّياً«، خالصاً بالقول: 

 الذي رســم الخط البحري(  »منحهم راي )أي زميله الخبري األمري

كّل ما يحتاجون إليه اآلن للموافقة. وميكن التوّصل اىل ســيناريو 

ق األوسط«.  مربح للجانبني، وهذا أندر األحداث يف منطقة ال

فهل تعود الوساطة األمريكية لتعويم »خط هوف«، وهل ستوافق 

عليــه جميع األطراف اللبنانية بهدف تقاســم الرثوة النفطية يف 

منطقــة النزاع الحــدودي، يف التنقيب واإلنتاج، بدالً من خســارة 

املســاحة كاملة، أم أّن لدى املســؤولني حلوالً بديلة مل يتّم الكشف 

عنها بعد؟!

خــــر حصن لدولــــة القانون... والبعــــض يريد هدم مصــــدر قضائــــي رفيع : القضاء 
روجيه شاهني 

بعد املداهمــة واالقتحام والكرس والخلع الغري قانوين التي 
قامــت بها القاضيــة غادة عون عىل مكاتــب رشكة مكتف 
  للصريفة، وخاصة انه صدر قرار عن مدعي عام التمييز القا
غســان عويدات بكف يدها وتوزيع مهام املحامني العامني كل 
 القرار  باختصــاص معني، اال ان القاضية عــون رفضت تبل
واحرتام الرتاتبية يف الســلك القضايئ وعادت وكررت مخالفة 
القانون بالتوجه اىل مكاتب مكتف للصريفة يف عوكر ضاربة 
بعرض الحائط كل القرارات الســابقة مبا فيها اجتامع مجلس 
القضاء االعىل مع وزيرة العدل ماري كلود نجم بناء عىل طلبها 
التي تداركــت اول خرق للقانون من قبل القاضية عون ودعت 

اىل االجتامع يف مكتبها.
ويف هذا السياق، يقول مصدر قضايئ رفيع متابع لالنهيار 
القضــاء التدريجي اليومي بقصد من قبل بعض املســؤولني 
الذين يغطون اعامل وترصفات وكيدية فتح امللفات التهدميية 
لكل مؤسســات الدولة والخاصة والتي يرتأسها اشخاص من 
الطائفة املســيحية، يقول ان القضــاء اللبناين مل يعرف هذا 
املستوى من التدين والتخبط والتمرد يف ظل كل االحتالالت التي 
مر بها لبنان، ال بل تم خاللها املحافظة عىل املؤسسات كافة، 
اال ان ما منر به االن هو اختصاص يف تدمري ممنهج ملؤسسات 
يرأسها مسيحي، فيتم التهجم عىل حاكم مرصف لبنان رياض 
ســالمة ويوم عــىل قائد الجيش العامد جــوزف عون ويوم 
 ســهيل عبود واالن  عىل رئيس مجلس القضاء االعىل القا

ميشــال مكتف رشكة مكتف ويوم مدير املخابرات يف الجيش 
اللبنــاين العميد طوين قهوجــي ويوجد كثري من هذه امللفات 
والعدد كبري وكلها تحصل بأيادي مســيحيني يدعون محاربة 
الفساد ويريدون اصالح املؤسسات فيام هم يدمرون كل يشء 
لشــخصهم. ويتابع باختصار ان املؤمتر الصحايف التي قامت 
به وزيرة العدل ماري كلود نجم واالجتامع مع مجلس القضاء 
ة  كان لوضع حد لكل املخالفات التي حصلت وحرص القرار بهي
 بركان سعد، وهكذا اي قرار  التفتيش القضايئ برئاسة القا
يصدر يكون باالجامع اي من كل املرجعيات السياسية حيث كل 
قاض له مرجعيته السياســية والدينية وليتحمل كل مسؤول 
مســؤوليته وهكذا تكون الوزيرة نجم ارتكزت عىل املؤسسات 
كام هي قناعتها ببناء الدولة والقضاء متامشية مع امر الواقع 
وعكس قناعتها الغري طائفية كام جاء يف مؤمترها الصحفي 
بعــد االجتامع مبجلس القضاء االعىل، حيث الكل اثنى عىل ما 
قامت به يف االجتامع اال ان تدخل مرجعيتها السياسية للقاضية 
عــون والطلب منها اكامل خــرق القانون من خالل مداهمتها 
اىل رشكة مكتف نســفت االجتامع وجلسة التحقيق معها من 
ة التفتيش مام ســيوصلها يف االسابيع املقبلة للطلب  قبل هي
منها ان تقدم اســتقالتها او سيتم فصلها من السلك القضايئ 
واالســبوع املقبل يكون الفصل بالقضاء والسياسة اال اذا كان 
 للقانون وتحت املراقبة. هناك من مفاجاة منها بالرضو
ويتابــع املصدر القضايئ ويقول اذا مل يكن الفصل او الطلب 
منها االستقالة ســيكون هناك كرس لدرجتها عىل االكيد وان 
عددا كبريا من كبار القضاة وقضاة جدد ابدو انزعاجهم لطريقة 

ترصفهــا وكانهــا يف زمن 88/89/90 وخاصــة انها تتصل 

من هاتفها باشــخاص ومحامني ومؤيديــن للتيار الربتقايل 

  واســمو انفسهم بالحرس القديم حيث كانوا يعرفون باملا

)باالنصار( بحرب االلغاء. ويتابع املصدر القضايئ بالقول يبدو 

ان التاريــخ رجع بنــا اىل ذاك الزمان ولكن هذه املرة حتى االن 

دون ســالح واذا استمرت االمور هكذا »الله يسرتنا« وخاصة 

ان هناك تعمدا مقصودا لهدم السلك القضايئ من فريق ال همه 

اال )االنــا( مبعنى )انا الوطــن والوطن يل انا( ويتابع بغضب 

وانزعاج املصدر القضايئ بالقول اين هم املسؤولون الحقيقيون 

عن لبنان واين مجلس النواب واين رئيسه واذا كان هناك فريق 

يريد تهديم اخر مؤسســتان هام القضاء والجيش اللبناين ملاذا 

السكوت من بقية الفرقاء من الذي يحصل.

 االدارية وحتى الســاعة ما  ويختــم بالقول نحن بالفو

زال الجيش متامســك بقيادة العامد جوزف عون، وقوى االمن 

الداخيل ما زالت متامســكة بيد اللواء عامد عثامن، كام حال 

االمــن العــام مبديرها اللواء عباس إبراهيــم الذي يلعب دورا 

كبريا يف تجميد الســاحة الداخلية من خالل عالقته الدولية 

 التامة. وينهي  واملحليــة ومنعها من االنزالق اىل الفــو

املصدر القضايئ حديثه »اذا اســتمر الوضع عىل ما هو عليه 

واذا ســقط القضاء يســقط معه كل يش وعندها يصبح لكل 

حي ديــك وعصابة وحرس قديم وعصابات طائفية ومذهبية 

وعندها يقال تخبز بالفرح«.

ــى ابـــــن الـــخـــطـــيـــب فــــي الـــعـــراق ــشــف ــســت ــريـــق م ــحـ تــــعــــازي بـ
واالجتماعية االقــتــصــاديــة  املــشــكــالت  ملعالجة  فــرصــة   : الــلــ حــزب 

تقــدم »حزب اللــه« يف بيان، من »الشــعب العراقي العزيز بأحر 
التعازي وأصدق مشــاعر املواساة بالفاجعة األليمة التي أصابته، إثر 
حادثة الحريق التي وقعت يف مستشــفى ابن الخطيب جنوب بغداد، 
ويخص بالتعزية أهايل الشــهداء، ويسأل الله أن مين عليهم برحمته 
الواســعة ويســكنهم فسيح جنانه، كام يســأله تعاىل أن مين عىل 

الجرحى بالشفاء العاجل«.
أضــاف: »إن حزب الله إذ يجدد وقوفه إىل جانب االخوة العراقيني 
االعزاء، يعتقد أن الشــعب العراقي وحكومته وقواه الحية قادرة عىل 
تجاوز هذه املحنة كام تجاوز ســواها من املحن يف السنوات األخرية، 
داعيا للجميع بالصرب والسداد والعمل عىل مللمة الجراح ومعالجة آثار 
هذه املحنة وتخفيف آالمها، وأن تكون هذه املناسبة فرصة للعمل عىل 
وحدة العراقيني جميعا والنجاح يف معالجة املشــكالت االقتصادية 

واالجتامعية التي مير فيها العراق العزيز«.

{ الطاشناق: نؤكد عىل عزمية دولة العراق {

كام ابرق األمني العام لحزب الطاشــناق  النائب  هاكوب بقرادونيان  
بإســم اللجنة املركزية لحزب الطاشناق إىل السفري  العراقي يف  لبنان  
أمني نرصاوي معزيا بضحايا  مستشفى ابن الخطيب يف  بغداد ، وجاء 
يف الربقيــة أن »اللجنة املركزية لحزب الطاشــناق تعلن عن وقوفها 
اىل جانــب الشــعب العراقي يف مصابه االليم وتؤكد انها تشــاركه 
أحزانــه وآالمه، وتؤكد عىل عزمية دولة العراق وانتصارها عىل كافة 
الصعوبات، ونتقدم بأحر التعازي للعراق حكومة وشعبا«.

{ قبالن: لتعزيز التضامن {

وتوجه رئيس املجلس اإلســالمي الشيعي األعىل اإلمام الشيخ عبد 
األمــري قبالن اىل املرجعية الدينيــة يف النجف االرشف ومن خاللها 
اىل كل الشــعب العراقي معزيا »بالفاجعة التي اصابت العراق واهله 

وخلفت مأساة انسانية«.
يس  وقال يف بيان: »نســأل الله عز وجل ان تكون خامتة الحزان وم
شعب العراق الشقيق، ولنا ملء الثقة ان الشعب العراقي بتعاون مكوناته 
وتضامنهم ســيتجاوز االزمة التي نرى فيها مناسبة لتحصني الوحدة 
الوطنية العراقية وتعزيز التضامن الوطني خدمة للعراق وشعبه«.

ات الضحايا والجرحى يف حريق  واعرب عن »امله وحزنه لسقوط ع
مستشــفى ابن الخطيب«، سائال »الباري عز وجل ان يتغمدهم بواسع 
رحمتــه ويلهم ذويهم جميل الصرب والســلوان وان مين عىل الجرحى 

 العراق وشعبه من كل سوء«. بالشفاء العاجل، وان يحف

{ عبد الصمد: فاجعة أليمة {

كذلــك، أجرت وزيرة اإلعالم يف حكومة ترصيف األعامل الدكتورة 
منال عبد الصمد نجد إتصاال هاتفيا بالقائم باألعامل العراقي يف لبنان 
أمني نرصاوي، قدمت يف خالله واجب العزاء بضحايا حريق مستشفى 

إبن الخطيب يف بغداد.
 حزنها ومواســاتها بهذه  وعــربت الوزيرة عبــد الصمد عن »بال
الفاجعــة األليمــة«، متمنية »للجرحى واملصابني الشــفاء العاجل، 

وللعراق املزيد من اإلستقرار واالزدهار«.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الثلثاء 27  نيسان 2021

الــــقــــضــــاة واملــــــحــــــامــــــون...
مـــــــــــواقـــــــــــف وطـــــــــرائـــــــــف

املحامي نارض كسبار

{ سيبقى اإلسم حياً {

القضاة واملحامون...مواقف  مبناســبة صدور كتاب: 
يع والتحديث يف مجلس  ة الت وطرائف، كتب رئيس هي

النواب املحامي اوغست باخوس ما يأيت:
نحن الذين اجتزنا مرحلة الخمسني حوال يف مامرسة 
حياة املحاماة وعايشــنا كبار العباقــرة منهم، يحز يف 
قلوبنا ان نشــعر ان عبقرية الزمــالء الذين رحلوا بقيت 
دفينــة امللفات املحفوظة او املرافعــات الصامتة. بينام 
الصحفيون تكشــف عبقريتهم  او  واملمثلون  الشــعراء 
 من كتاباتهم او ما  ويدخلون عــامل الخلود عرب ما يحف

سجل عنهم.
ومحاولة الزميل املحامي نارض كســبار يف كشــف 
وتســجيل بعض اقوال املحامني وطرائفهم يف الصحف 
نينة اىل  ويف كتابه بالذات يدخل العزاء اىل قلوبنا والط
نفوسنا  ان من يســري عىل درب الجلجلة مثلنا سيبقى 
اسمه حياً يف قلوب من يأيت من بعده من االبناء واالحفاد.

{ االوادم بريوحو بكري {

اثناء زيارتنا للمحامي الكبري ســامي ابو جودة، والذي 
يتحىل بروح النكتة، وبعد عرض اســامء عدة شخصيات 

ماتوا يف عز شبابهم قال االستاذ ابو جودة: 
االوادم بريوحوا بكري
ثم اردف قائال:
الله يخلينا بصحتنا

{ واحد تنني تالته {

عىل اثر إعــادة انتخابه للمرة الثالثة رئيســاً ملجلس 
اللبناين يف 2000/10/17 القى املحامي الرئيس  النواب 
نبيه بري كلمة بدأها برســالة بعثها اليــه النائب وليد 

جنبالط كتب له فيها:
واحد تنني تالته، نبيه يا حيايت.
فصفق النواب والحضور وضحكوا.

وكان الرئيــس بري قد قال للنائب الدكتور عيل الخليل: 
 مطرحو هااليام. قعود مطرحك الزم الواحد يضل حاف

 {ضعي اسطولك خارجاً {

يروي النقيــب فؤاد الخوري طرفة عن الشــيخ الفرد 
الخازن يوم كان حاكم صلح يف جبيل عندما نادى مبارش 
املحكمة فرقاء إحدى الدعاوى التي كان موعد رؤيتها يف 
ذلك اليــوم. دخل املتقاضون فرأى الحاكم إمرأة يبدو عىل 
وجهها امارات البســاطة حافية الرجلني تحمل حذاءها 
بني يديها فطرح عليها السؤال االول الذي يطرح عىل كل 

ذي عالقة بالدعوى:
ما إسمك يا إمرأة؟
فأجابته:
إسمي انكلرتا.
فقال لها:

ضعي اسطولك خارجا يا انكلرتا وعودي الينا.

{ بيعيد هو والله {

املعلوم ان عيد الرب يف السادس من آب من كل سنة وهو 
اليوم الذي ولد فيه املحامي والشاعر عبدالله االخطل الخوري.
املناســبة كتب املحامــي جوزيف االخطل  ويف هذه 
الخوري لشقيقه عبدالله هذين البيتني من الشعر:

حافظلك حب وتقدير 
بقلبي يا عبدالله

واديش بدو يكون كبري
البيعيد هو والله

{ سوف ارميك من فوق {

يف معرض حديثه عن املواقــف التي يجب ان يأخذها 
املســؤولون بشــكل عام يقول النقيب ميشال خطار ان 
املســؤول يجب ان يكون حازما يف اتخــاذ القرارات واال 

يتهاون او يرتاخى. ويعطي املثل اآليت:
ذهب رجل وزوجته وابنهام اىل مدينة االلعاب وصعد 
االبن ليلعب. وعندما قرر والداه الذهاب رفض النزول عن 
الحصان - اللعبة عىل الرغم من طلباتهام ووعدهام إياه 
اء عدة العاب له. وعندما شــاهدهام صاحب املكان  ب
يرتجيــان ابنهام للنزول عن الحصــان - صعد اىل مكان 
وجود الولد ووشوشــه. فام كان من الولد اال ان نزل عن 
الحصــان - اللعبة فورا. فتعجب والداه وســأال صاحب 

املكان قائلني:
ماذا قلت له حتى نزل بهذه الرسعة.

فأجابهام قائال:
قلت له كلمتني: اذا مل تنزل فسوف ارميك من فوق.

{ عم تحيك معي
 ام مع الصورة {

كان املحامــي املرحوم أمني الخوري يقول كان املرحوم 
الرئيــس بطرس نجيم من املع قضاتنا ومن شــلة هؤالء 
القضاة الذين ســطروا يف تاريخ القضاء اللبناين اروع 
السطور واخلدها عىل الدهر: عدالة وحكمة وعلام.

يف اواخر االربعينــات كانت قد عمت لبنان من اقصاه 
اىل اقصاه فرحة عارمة باالستقالل واستقرت يف قلوب 
اللبنانيني شعلة التباهي بالحرية والعنفوان الوطني. كان 
املرحوم بطرس نجيم حينذاك رئيســا ملحكمة بداية جبل 
لبنان )بحســب التســمية القدمية( ويف احد االيام مثل 
احد الزمالء )االعزاء( وقد اضحــى يف ذمة الله ليرتافع 
يف قضية. ولكرثة ما كان يتغني باالســتقالل وبالرئيس 
الشــيخ بشــاره الخوري بدأ مرافعته قائال له: »فخامة 
ة الرئيس، فاســتوقفه املرحوم  الرئيس« بــدال من ح
الرئيــس نجيم قائال له - وكانت قد علقت يف صدر قاعة 
املحاكمة صورة للرئيس بشاره الخوري: عم تحيك معي 

ام مع الصورة؟.

يرات غربية من إنفالت االوضا في أيار!؟ تح
   بو عي عي

يف بيان صادر عن السفارة الربيطانية يف بريوت قبل عدة 
أيــام أوضحت فيه أّن رئيس البعثة مارتــن لنغدن التقى يوم 
 وزيــر الداخلية يف حكومة ترصيف األعامل  الجمعة املا
محمد فهمي واملدير العام لقــوى األمن الداخيل اللواء عامد 
عثامن لتوقيع مذكرة تفاهم تؤكد استمرار التعاون مع قوى 
األمن الداخيل، كام سيلتقي قريبا قائد الجيش العامد جوزف 
عون يف محاولة لفهم تداعيات منتظرة لقرارات رفع الدعم!!
ماذا تعني هذه اللقاءات خصوصا لســفري بريطاين لطاملا 
 يف تنظيم  كانت دولته من املنخرطني تاريخيا وبشكل رئي
 منذ العام  أصول الحدود بني الدول والخــوف من إندالع الف

1840؟
مصادر وزارية ســابقة تعترب أن مســألة رفع الدعم عىل 
األرجح ستتم خالل شــهر أيّار الذي سيشكل شهراً مفصلياً 
يفصــل ما قبله عام بعده، إذا صدقت وعــود رفع الدعم، مع 
اقرتاب فقدان آخر دوالرات مــرصف لبنان، ومحاولته تجّنب 

تجّرع كأس املّس باالحتياطي اإللزامي.
وتضيف املصادر ربطا بزيارات السفري الربيطاين مع العلم 
أنها قليلة مقابل جوالت السفرية االمريكية لكنها األنجح عىل 
االطالق لتقول: أن التطــّورات اللبنانية املتالحقة تنذر بقلق 
شديد يف ظّل التخّوف من تدهور األوضاع يف شهر أيار وبعد 
انتهاء شهر رمضان، وذلك بسبب الحديث املتكّرر عن احتامل 
رفع الدعم عن العديد من الســلع األساســية بعد عطلة عيد 
الفطر، ما ســيؤدي اىل ارتفاع األسعار بشكل جنوين وتوقع 
حصول تطّورات أمنية واجتامعية خطرية، وال سيام يف ظل 

الفشل املستمر بتشكيل حكومة جديدة.
 وتلفت هذه املصــادر أنه عىل ضوء هــذه املخاوف بدأت 
بعض األجهزة األمنية اللبنانية دراســة االحتامالت املتوقعة 
والتحضري لكل الخيارات عىل صعيــد التعامل مع التحركات 
الشعبية واللجوء اىل العنف من قبل املحتجني، الذين ميكن أن 
تتطور إحتجاجاتهم اىل نحو دراماتييك وصوال اىل إستعامل 
الســالح، يف حني تحركت العديد من البعثات الدبلوماســية 

األجنبية والعربية يف بريوت من أجل اللقاء مع قيادة الجيش 
اللبناين ورؤســاء األجهزة األمنية، سواء لبحث حاجات هذه 
األجهزة وكيفية تلبيتها، أو للتحذير مــن املخاطر املتوقعة، 
مع العلم االكيد أن هذه االجهزة محتاطة منذ حوايل العامني 

لهكذا تطورات.
ويف حني مل تّتضح نتائج زيارة رئيس الحكومة املستقيلة 
الدكتور حسان دياب إىل قطر، فقد جرى الحديث عن السعي 
للحصول عىل دعم بقيمة 500 مليون دوالر لتمويل البطاقات 
التموينية التي ســيجري البحث فيها قبــل رفع الدعم، إال إّن 
القرار السعودي بوقف السامح باستقبال الصادرات اللبنانية 
أو السامح مبرورها عرب الحدود السعودية، وذلك بعد اكتشاف 
ار الرمان، قد يكون له  شحنة مواد مخّدرة ضمن شحنة من 
تداعيات ســلبية عىل الوضعني اإلقتصادي واملايل يف الفرتة 

املقبلة.
ومن خالل هذه املشــهدية تتوقع هــذه املصادر تداعيات 
ســلبية عىل الوضع اإلقتصادي واملــايل يف الفرتة املقبلة 
وقد الحظت هذه املصادر أن جهات دبلوماســية يف بريوت 
تتداول سيناريوهات عديدة متوّقعة منها: تصاعد الرصاعات 
الداخلية بــني مختلف األطراف بعد سلســلة من التعقيدات 
القضائية مع إمكانية انتقال اإلشــتباك إىل كّل املؤسســات 
العسكرية واألمنية مع ظهور تباينات بعض هذا املشهد أمام 
رشكة مكّتف بــني جهازين أمنيني يف مــام يعني املزيد من 

اإلنقسامات والتوترات.
واالمر الثاين تضيف هذه املصادر صعوبة ســيطرة القوى 
األمنية والعســكرية عىل األوضاع يف ظل وضع معييش - 
إجتامعي طال كافة املؤسسات املدنية والعسكرية وقد تعود 
مســألة عودة قطع الطرقات وما سيؤدي إليه من إحتكاكات 
ونزاعات بني قوى سياســية وحزبية، يف ظّل تصاعد لهجة 

الخطاب السيايس بني هذه األطراف.
االمر الثالث بروز ما ميكن تسميته بـالفيدرالية املجتمعية 
واإلقتصادية واألمنية، بحيث يعمد كل طرف سيايس وحزيب 
عىل ترتيب أوضاع مناطقه وتأمني الحاجات األساســية من 
مواد غذائية ومحروقات وكهربــاء، إضافة لضبط األوضاع 

الحزبية،  البلديات والعنارص  بالتعاون مع  املجتمعية  األمنية 
وقد بدأت هذه املشاهد يف بعض املناطق.

يف خالصة االمر لهذه املصادر أن القرار الســعودي ليس 
إبن ســاعته وهو ليس قرارا إقتصاديا بحتا بل أن مداه يصل 
اىل سياســة اململكة تجــاه لبنان منذ فــرتة إنكفاءها عن 
الســاحة اللبنانية كليا، مع أن اململكة كانت لها اليد الطوىل 
يف املســاعدة بالرغم من كافة التحوالت داخليا يف لبنان إال 
أنها غري مبالية بالوضع االقتصــادي للبنانيني الذين وصلوا 
اىل حدود الجوع!!، إمنا هــذه املصادر ال تغفل حصول تطّور 
ســيايس أو عســكري غري تقليدي يدفع الجميع للعودة إىل 
الحوار وتشكيل حكومة جديدة وبدء الحصول عىل املساعدات 
الخارجية إلنقاذ الوضع، رغم أّن كّل املؤرشات الحالية ال تشري 

إىل ذلك.

ولين اللبنانيين تلقى تجاوبا...  نصيحة »هيل« للمس
فادي عيد

يرتفع منسوب الخالف السيايس يف ظل صعوبة حصول 
أي حــوار يف بعبدا، بعدما علم بأن بعض املستشــارين كان 
يف صدد إقناع رئيس الجمهوريــة بحصول لقاء يف القرص 
 بعض األطراف  الجمهوري عىل غرار اللقاءات السابقة لح
التي ستستنكف عن الحضور، ودفعها إىل اإلعتذار، وبالتايل، 
تحميلها مســؤولية هذا الغياب أمام اللبنانيني، إال أن توايل 
األحداث وخطورتها، إن عىل الصعيد الداخيل أو اإلقليمي، فذلك 
أّدى إىل رصف النظر يف هذه املرحلة عن هذه الخطوة، باعتبار 
أنهم أدركوا أن رئيس املجلس النيايب نبيه بري سريفض رفضاً 
قاطعاً إقامة أي طاولة للحوار يف هــذا التوقيت لتعويم أي 
طرف سيايس، وخصوصاً عىل أبواب اإلستحقاقات الداهمة، 
إضافة إىل أن مثل هكذا »طاوالت« مل تعِط أي نتيجة، والداللة 
أن كبار املوفدين الدوليني والعرب الذين زاروا لبنان مؤخراً، مل 
يتمكّنوا من إحداث أي خــرق عىل صعيد امللف اللبناين، وفقاً 
للظروف غري املتاحة حالياً ال إقليمياً أو دولياً، لتســوية امللف 
اللبناين مــن خالل عقد مؤمتر وطنــي يف باريس، كام تم 
التداول يف هذه املســألة، أو حتى يف لبنان، قبل أن تتوضح 
الصورة يف أماكن النزاع األساســية لدى عواصم القرار، وال 
ســيام يف ســوريا والعراق واليمن، إضافة إىل املستجّدات 
الفلســطينية املحتلــة من خالل    الراهنة داخــل األرا
املواجهات بني الفلسطينيني وجنود اإلحتالل اإلرسائييل، ماّم 

يبقي لبنان يف دائرة اإلنتظار والرتّقب ملجريات التطورات يف 
املنطقة ليبنى عىل اليشء مقتضاه داخلياً.

ويف الســياق، تحدثت املعلومات، عن أن امللف اللبناين باٍق 
يف دائرة هذا الرتّقب إىل حــني نضوج املؤرّشات حيال بعض 
املحطات التي تعترب من األساســيات لــدى اإلدارة األمريكية 
واألوروبيني، وال سيام املفاوضات النووية مع طهران، والتي 
ستســتغرق فرتة طويلة، كام قال السفري دايفيد هيل للذين 
التقاهم يف بريوت، وحّثهم عىل التحرّك رسيعاً. وبناًء عىل هذه 
األجواء التي ال توحي بأن لبنان ســيخرج من أزماته يف وقت 
 الدول املعنية  قريب، فذلك، ما سيدفع بالقوى املحلية، وبر
بامللف اللبناين، إىل إبقاء الوضع عىل ما هو عليه حكومياً، أي 
استمرار حكومة ترصيف األعامل يف مهامها، وإعادة تفعيل 
الوزارات الخدماتية لتخفيف وطأة اإلنهيار املايل واإلقتصادي، 
عىل أن يأيت املخرج لإلســتحقاقات الدستورية الراهنة، مع 
  ضامنات دولية باملساعدة يف منع حصول حروب أو فو
يف لبنان، عرب سلسلة خطوات وإجراءات تحّد من هذا اإلنهيار 
املتواصل عىل الخطوط اإلقتصادية واملالية واملعيشية، أولها 
ضبط األمن من خالل تعزيز دور الجيش اللبناين ودعمه عىل 
صعيد توفري مستلزماته اللوجستية واإلجتامعية، وهذا أيضاً 
 هيــل يف زيارته األخرية للبنان،  ما نقل عن املوفد األمري
مبعنى أن هذه املؤّسســة خط أحمر، وال ميكن السامح ألحد 
باملّس بها، وثانيها، توفري بعض املســاعدات الدولية العاجلة 
للمؤّسســات اإلجتامعية والصحية والرتبوية، بهدف قطع 

الطريق عــىل أي توّجه لرفع الدعم عــن املحروقات والدواء 
والسلع األساسية اإلســتهالكية، وذلك تجّنباً ألي إشكاالت 
 من شأنهام أن يؤّديا يف املحصلة إىل اهتزازات أمنية  وفو
واستغاللها من جهات طارئة أو من هذا الطابور وذاك.

مــن هنا، فإن لبنــان يف ثالجة اإلنتظار الســتحقاقاته 
السياســية والدســتورية، ما يدّل وأمام هــذا الواقع عىل 
صعوبة تشــكيل حكومة يف املدى املنظور، ربطاً بهذا الكّم 
من اإلنقســامات الداخلية والخارجيــة، بينام يبقى املنحى 
اإلقتصادي واإلجتامعي كالقنبلة املوقوتة، وال سيام يف حال 
استمّر هذا النزف املتواصل أو تقّرر رفع الدعم ، ولهذه الغاية 
تجري اإلتصاالت وفق املعلومات نفســها، مع الدول املانحة 
العاجلة، وبإرشاف مبارش منها، وكذلك  لتقديم املســاعدات 
بالتعاون مع الصليب األحمر اللبناين والدويل ومؤّسســات 

خاصة موثوق بها.

ب فاقم األزمة يرات من عزل لبنان عن محيط في حال استمر التهريب... إنفجار 4  تح
محمد علو

اســتنفر لبنان ملعالجة تداعيات أزمة تهريب املخدرات عرب 
أراضيه إىل الدول األجنبية، والعربية، والتي أســفرت مؤخراً 
عن وقوع أزمة كبرية بني لبنان واململكة العربية السعودية، 
التي أعلنت عن وقف استرياد الخضار والفواكه من لبنان بعد 
ضبطها لشــحنة مخدرات مهّربة عرب »الرّمان«، فهل ميكن 

للبنان وقف التهريب؟
نعم قد يكون القرار الســعودي سياسياً، ونعم قد ال يكون 
مصدر »الرّمان« لبنان، ولكن بكل تأكيد هناك مشــكلة كبرية 
تواجه الســلطات اللبنانية مبا يخص ملــف التهريب. ترافق 
الخرب الســعودي مع خرب يوناين مفاده ضبط 4 أطنان من 
مخدر الحشيش مخبأة بشــحنة آالت لصنع الحلوى متجهة 
من لبنان إىل ســلوفاكيا، األمر الذي جعل أنظار العامل تتجه 
إىل بريوت، عىل اعتبار أنهــا أصبحت ممّراً لتهريب املخدرات 

إىل العامل.
 »تحذيرات كبرية وصلت إىل املسؤولني اللبنانيني بشأن هذه 
املسألة«، تقول مصادر مطّلعة، مشرية إىل أن هذه التحذيرات 

كانت ســبب اإلجتامع يف بعبدا الذي دعا إليه الرئيس ميشال 
ه كل املعنيني، كاشفة أن هذه التحذيرات تؤكد أن  عون، وح
لبنان قد يصبح معزوالً بشــكل كامل إذا ما استمرت عمليات 

التهريب عرب أراضيه.
وتضيف املصــادر عرب »الديار«: »يف الســابق كان التهريب 
موجوداً، والكل يعلم بأن التهريب »مهنة« موجودة يف كل العامل، 
، وال ميكن ألي سلطة أمنية مهام  وتصل إىل حدود تهريب الب
ة، فحتى الواليات  ة بامل عال شأنها أن توقف التهريب بنسبة م
املتحــدة األمريكية مل تتمكن من ذلك طيلة تاريخها، ولكن عىل 
السلطات األمنية القيام بواجبها، وجعل التهريب مهمة صعبة 

للغاية وهو ما ال يحصل يف لبنان بشكل دائم«.
تكشف املصادر أن عمليات التهريب أصبحت أكثف وأسهل 
منذ انفجار مرفأ بريوت، حيث بات التهريب مثل »رشب املاء«، 
  إذ ال يوجد باملرفأ أي ماكينة تراقب البضائع املحّملة عىل م
الســفن، مشددة عىل أنه »إبان زمن الســكانر كان التهريب 

شغاالً، فكيف بظل غيابها«.
من غري املقبول أن يشــتيك املســؤول من غيــاب اجهزة 
املراقبــة، ومن غري املقبول ترك املرفأ بأيــدي املهربني، الذين 

ينتمون إىل جنسيات عديدة، إذ تكشف املصادر أن العصابات 
التي تعمل بالتهريب تضم جنســيات مختلفــة، وإذا كانت 
الجنســية اللبنانية والسورية بالصدارة إال أن هناك جنسيات 
عربية وأوروبية أيضاً، وهذا ما يحتاج إىل تعاون استخبارايت 

كبري بني لبنان ودول الجوار.
تعلم املصادر صعوبة وقف التهريب، خاّصة بظل التواطؤ 
أحياناً بني املهرب واملسؤول الذي يفرتض به محاربة التهريب، 
ولكن مل يعــد باإلمكان التســاهل اليوم مع هذه املســألة 
الحساسة، ألن مستقبل لبنان وعالقاته عىل املحّك.

رغم التقصري، تشري املصادر إىل أن العمل األمني ال يتوقف 
ملحاولة توقيــف املهّربني، وخالل أشــهر قليلة ماضية، تم 
تعطيل عملية تهريب 5 مليون حّبة كبتاغون من مرفأ بريوت 
  إىل اململكة العربية الســعودية عــرب اليونان، دون أن نن
العملية النوعية األكرب التي أفضت إىل إحباط محاولة تهريب 
25 طّناً من املخدرات إىل إفريقيا، مشددة عىل أن العمل األمني 
حّقــق إنجازات نوعية كذلك يف توقيــف »الرجل األبرز« يف 
عصابة تهريب، وهو سوري الجنســية كان يعمل عىل خّط 
التهريب من لبنان إىل أوروبا، مستعمالً »أفران املناقيش«.

رت من التسويف واملماطلة في تشكيل الحكومة: ح
 »امـــــــــــــــل« جيـــــــــــــــل انتفاضـــــــــــــــة االقصـــــــــــــــى
ــرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتمرار الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــزم علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدد العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يجـ

رأى املكتب الســيايس لحركة »أمــل« يف بيان اثر 
اجتامعه الدوري برئاســة جميل حايك، أن »الشعب 
العريب الفلسطيني يثبت مرة جديدة ولن تكون األخرية، 
صدق املقولة الخالدة: لن يضيع حق وراءه مطالب«.
وأشار اىل أن »هبة وراء هبة وانتفاضة تولد من رحم 
 عنان املجد، وشعبا عصيا عىل  سابقاتها وحجر يحا
واإلستسالم، وقبضات  والتدجني  والتطبيع  التطويع 
، وشدد عىل أن »جيل انتفاضة  منذورة لحامية األق
 اليوم يجدد العزم عىل استمرار الرصاع الذي لن  األق
ينتهي ال بتقادم الزمن وال بصفقات قرن ماتت قبل أن 
 اليوم  تولد، وال بهرولة التطبيعيني. انتفاضة األق
تدعو الفلســطينيني ملزيد من رص الصفوف ومتتني 
 تكون أمة الدعم  عوامل وحدتهم، وتتطلع إىل أمتها 
واإلســناد. عظيم هذا الشعب الذي يقدم كل يوم هذه 
األمثــوالت يف البطولة والجهاد والنضال الدؤوب من 

أجل اسرتداد وطنه وقيام دولته«.
ورة  وقــال: »يف لبنان، مل يعد مجديــا القول ب
تشكيل الحكومة، بل ندعو إىل تحكيم الضمري الوطني، 

بل الضمري الفردي املحض عند املســؤولني عن ملف 
التعطيل الذي يكاد يعطل ويشل حياة اللبنانيني. وتحذر 
الحركة من التعايش مع فكرة التســويف واملامطلة 
بتشكيل حكومة تنهي مأســاة اللبنانيني الذين حول 
العناد والتعنت وطنهم من بلد الريادة واإلبداع إىل بلد 

التسول«.
ـ »أحر  من ناحية ثانية، تقدم املكتب الســيايس ب
التعازي ألهايل ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب 
يف العراق«، سائال »املوىل عز وجل أن يلهمهم الصرب، 

يس العراق الشقيق«. وأن تكون آخر م
واعترب أن »استهداف ناقلة النفط عىل الشواطىء 
الســورية مع اســتمرار اإلعتداءات عىل دمشق من 
قبل العدو الصهيوين، يعطي مزيــدا من األدلة عىل 
حجــم التورط اإلرسائييل يف الحرب ضد ســوريا، إذ 
كلام تقدمت مساحات األمن واألمان، وأنجزت الدولة 
السورية اإلنتصارات واندحر اإلرهاب، يقدم العدو عىل 
شن اإلعتداءات من أجل فرض وقائع ميدانية وسياسية 

ملصلحته«.

وفد »الجمهورية القوية« زار كشيشيان متضامنا
قــــــيــــــومــــــيــــــجــــــيــــــان: ســـنـــســـتـــعـــيـــد
ــاء ــ ــ ــرج ــ ــ ــا ابـــــــنـــــــاء ال ــ ــ ــن ــ ــ الــــــــدولــــــــة ألن

التقى وفد مــن تكتل »الجمهورية 
»القوات  حزب  رئيس  ممثال  القوية«، 
كاثوليكوس  اللبنانية« سمري جعجع، 
كيليكيا  لبيــت  األرثوذكس  األرمــن 
كيشيشــيان  األول  أرام  البطريــرك 
أنطلياس،  البطريركيــة يف  مقر  يف 
يف زيارة تضامنية ملناســبة الذكرى 
ة لالبادة  السنوية السادســة بعد امل

األرمنية.
ضم الوفد، بحســب بيــان، رئيس 
يف  الخارجيــة  العالقــات  جهــاز 
ريشــار  الســابق  الوزير  »القوات« 
اللمع،  إدي أيب  النــواب:  قيوميجيان 
جورج عقيص وعــامد واكيم، النائب 
ورئيس  الســابق شــانت جنجنيان، 
املرجعيات  مــع  التواصــل  مكتــب 
 اللقاء  الروحية أنطوان مــراد. ح
خاتشــيك  البطريركية  ديوان  رئيس 

ديديان، االمني العام لحزب الطاشناق 
بقرادونيان. هاغوب  النائب 

وقــال قيوميجيــان بعــد اللقاء: 
سف من بيده  »دولتنا يف انحالل، ول
مســؤولية الحكم، عدم املســؤولية 
والقدرو والرؤية«. واشــار اىل » اننا 
ابنــاء الرجاء واألمل، أبنــاء القيامة 
أتباع الجحيم  والصعود اىل السامء ال 
والنزول اىل جهنم. إن خارطة طريق 
الحل باتت معروفــة، تبدأ بتغيري من 
مبكرة  انتخابات  السلطة عرب  هم يف 
األصلح  الختيــار  وقــت  أقرب  ويف 
واألنظف واألصدق واألكفأ«.

وكان وفــد تكتــل »الجمهوريــة 
القوية« وضــع اكليال من الورد عىل 
االبادة  لشــهداء  التــذكاري  النصب 
االرمنية يف املطرانية باســم جعجع 

اللبنانية«. »القوات  وحزب 
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ـــــــــــــــان  ـــــــــــــــي لبن ا هـــــــــــــــو حـــــــــــــــال قطـــــــــــــــا الســـــــــــــــيارات املســـــــــــــــتعملة ف ـــــــــــــــالس... هـــــــــــــــ ف ـــــــــــــــ نحـــــــــــــــو ا ـــــــــــــــة تتج قطاعـــــــــــــــات حيوي
؟ ـــــــــ ـــ ـــ ــــــا من ـــ ـــ ـــ ــــــــــــي تعت ـــ ـــــــــالت الت ـــ ـــ ـــــــــات العائ ـــ ـــ ـــــــــ مئ ـــ ـــ ـــــــــل تنق ـــ ـــ ــــــادرة... فه ـــ ـــ ـــ ــــــا مب ـــ ـــ ـــ ــــــار« : لدين ـــ ـــ ـــ لــــــــــــــــ »الدي ـــــــــة  ـــ ـــ النقاب

رجاء الخطيب 

مع اســتفحال األزمــة اإلقتصادية بتنا نــرى أن األمناط 
ة  اً وقا اً فشي اإلســتهالكية للمواطن اللبناين تتحول شي
اولويّاته تتبّدل، وما كان يعشــقه اللبناين من كامليات قد ال 
يعد متّوفراً عىل اإلطالق. هذا الحال ينســحب بادئ ذي بدئ 
عىل السيارات املســتعملة التي اعتاد اللبناين اإلعتامد عليها 
وتبديلها بني حني وأخر كنوع من »التجديد«، فأين أصبح هذا 

القطاع؟
املستعملة  السيارات  ته نقابة مستوردي  وفق إحصاء ن
يف لبنان أن واردات السيارات املستعملة إىل لبنان إنخفض من 
24 عام 2019. هذا اإلنخفاض  61 عــام 2008 إىل 000 288
سببه األسايس األزمة اإلقتصادية والنقدية وصعوبة الدفع 
بالعملة الصعبة إىل الخارج مــن ناحية، ومن ناحية أخرى 
تراجع الطلب كون اللبناين أساساً يعاين مع ودائعه املحتجزة 
والبنوك اوقفت أي نــوع كان من أنواع القــروض بالدوالر 

األمرييك أو غريه من العمالت الصعبة.
فكيف يبدو الوضــع عىل األرض من وجهة نظر نقيب هذا 
القطاع الذي حذر من إنهياره وعدم قدرته عىل اإلستمرارية؟
اييل  السيد  املســتعملة  السيارات  نقابة مستوردي  رئيس 
قزي أكد للديار أن هذا القطاع بدأ يشهد إنهيار فعيل منذ العام 
2019 عندما بدأت البنوك بالحجز عىل أموال التجار واملواطنني 
ومنعتهــم من إجراء التحويالت إىل الخــارج، ثم ما تاله من 
إقفال للبلد بســبب وباء كورونا وحرص التعامالت بالدوالر 
الطازج لقطاعــات معينة من ضمنها هــذا القطاع، وأخرياً 

اء السيارات. توقف البنوك عن إعطاء قروض ل
يكمل قزي شــارحاً أثار كل ما سبق ذكره عىل هذا القطاع 
 يف أقل من ثالثة أعوام  مؤكداً أن نســبة املبيع تراجعت 85 
األمر الذي أرخى بثقلــه عىل ما يقارب الـــ15,000 عائلة 

 . لبنانية تأثرت بشكل كبري بهذا الرتاجع امللحو
  أما عــن أهمية هذا القطــاع ودوره الحيــوي يف إنعا
اإلقتصاد الوطني، يجزم قزي أن هذا القطاع من أهم القطاعات 

يف البلد فهو كان يدر عىل خزينة الدولة ما قيمته 600 مليون 
دوالر يف العام الواحد من رســوم جمركية، رضائب، تسجيل 
آليات، رسوم ميكانيك وغريه ، كام أن هذا القطاع كان يقع يف 
املرتبة الثانية يف اإلنتاج يف مرفأ بريوت بعد النفط الذي يأيت 
يف املرتبة األوىل، وأهم من ذلك كله يتحدث قزي أن العديد من 
القطاعات أو املهن األخرى املرتبطة إرتباطا وثيقا بهذا القطاع 
)كالبنوك، رشكات الشــحن، رشكات غيار الدواليب، رشكات 
غيار الزيت، رشكات غيار القطــع، رشكات الحدادة والبويا.. 

إلخ( تأثرت بشــكل كبري بهذا الرتاجع وأي إنهيار لهذا القطاع 
سوف يتسبب بإنهيار هذه املهن والقطاعات بشكل مواز.
وعند ســؤاله عام إذا حاولت النقابة االســتحصال عىل 
إســتثناءات معينة، أكد قزي أن ذلك كان من غري املمكن كون 
الدولــة تعترب هذا القطاع يف خانــة الكامليات وتفضل يف 
الوضع الحايل ايالء موضوع الغذاء األولوية القصوى.

أمــا عن أي مخرج محتمل لهذه األزمــة، يتحدث قزي عن 
ة اإلقتصادية  مبادرة لتصدير الســيارات بالتعاون مــع الهي

وغرفة التجارة والصناعة والتنسيق مع جهة نافذة سياسياً 
وأمنيــاً يف البلد بهدف إيجاد ولو مخرج متواضع لهذا الركود 
 بفتح الباب  واإلنهيار الحاصــل. مضمون هذه املبادرة يق
للمواطنني الراغبني ببيع سياراتهم ولعب دور الوسيط املصدر 
للخــارج بهدف إدخال الدوالر الطازج إىل البلد وبهذا يشــهد 
 رسيع من جهة ومن جهة أخرى يتم مساعدة  القطاع إنتعا

املواطنني مادياً وتحريك عجلة اإلقتصاد الوطني. 
قــزي الذي يأمل خــرياً يف حال نجاح هذه املبــادرة، أكد 
أن العائق األســايس والوحيد أمام هــذا القطاع هو إحتجاز 
املصارف ألموال التجار واملســتوردين، وأنه يف حال تم إيجاد 
زمة املرصفية فإن هــذا القطاع قادر عىل التعايف  مخرج ل

يف أرسع وقت.

{ من 15 سّيارة شهرياً 
إىل 4 سيارات يف 4 أشهر ! {

يف الحديث مــع أحد اصحاب املعــارض يف بريوت داين 
ن. يقول أن املبيع اليوم يكاد يصل إىل صفر ســيارة شــهرياً 
وأنّه منذ بداية العام 2021 إىل اليوم بالكاد اســتطاع أن يبيع 
4 سيارات مبعّدل ســيارة يف الشهر الواحد. أما يف السنوات 

السابقة فكان ميكن بيع 15 سّيارة كل شهر.
كام أكّد أنه كتاجر ســّيارات، مثله مثل املواطن، ضحية ما 
حصل يف البنوك واإلرتفاع الجنوين لسعر رصف الدوالر! كام 
ارتفاع أجارات املعرض واملصاريف التشغيلية للمهنة.

إذاً االفــراج عن أموال املودعني هو دواء لــكل داء تعانيه 
قطاعات البلــد اليوم، فهل بات واضحــاً أن ما غفونا عليه 
خمس وثالثون عاماً من تثبيت لســعر الرصف وسياســات 
إقتصادية ال يعلــم بها إال الله، كان كاألكفان التي تحاك يف 
الغيب؟ املعركة مع هذه الســلطة مل تعد واجبة ألنها فشلت 
يف ادارتنا فقــط، بل انها واجبة ألن ما تعرضنا له فعلياً هو 
أضخم جرمية رسقة موصوفــة يف العامل، فهم مل يرسقوا 
  املال فقط، لقد رسقوا املشاريع واألعامل واألحالم واملا

والحارض والغد. 

لكترونية وسيلة جديدة للتنقل! مبادرة تجعل من الدراجة ا
غنوة عطية

من مشكلة إرتفاع أسعار املحروقات، إىل مشاكل »ممنوع 
الوقوف« حتى زحمة الســري...الدراجة اإللكرتونية تستغني 
عن كل هذه »الهموم«. إنطلقت مبادرة لبنانية-هولندية تقدم 
خدمة تأجري دراجات إلكرتونية مقابل إشــرتاك شهري، مع 
تأمني ضد الرسقة واألعطال. فــام هوهدف هذه املبادرة؟ ما 
الفرق بني الدراجة اإللكرتونية والهوائية؟ هل من إقبال عليها 

وأي وسيلة للتنقل هي األقل كلفة؟
تســاهم الدراجات اإللكرتونية يف التقليل من اســتهالك 
الطاقة وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون حيث تصدر إنبعاثات 
ة مرة من الحافالت.  ين مرة من السيارات وسبع ع أقل بع
كة التي أطلقت املبادرة،  لذا، تعمل »ويف« -Wave، وهي ال
عىل املســاعدة يف تلبية حاجات التنقــل الفعالة بطريقة 
ة .ويف السياق، يشري مؤسس رشكة  مستدامة وصديقة للبي
»ويف« يان ويليم دي كو إىل أن »حركة املرور تعترب من أكرث 
العوامل املســببة للتلوث يف لبنان، وبالتايل إذا اعتاد املواطن 
إستخدام هذه الدراجة بدالً من السيارة، فسيقلل من انبعاثات 
الكربــون، ويتجنب زحمة الســري، ويقوم بنشــاط حيوي 

للمحافظة عىل صحته«.

{ للدراجة اإللكرتونية«
محرك كهربايئ« يف الخدمة!{

إن ركــوب الدراجة اإللكرتونية يختلف عن الهوائية، بحيث 
تتطلب الدراجة اإللكرتونية جهــدا أقّل كونها تتمتع مبحرك 
كهربايئ. هذا األخري يســاعد الراكــب يف رحلته من خالل 
 قدماً. كام وميكن للراكب إختيار مستوى الدعم املالئم  امل

له.

أّما بالنســبة لتصنيع الدراجة فيقــول دي كو أن »قطع 
الدراجات مصنوعة يف تايوان، ولكن يتم جمع القطع وتصميم 
الدراجة يف لبنان. وذلك لتكون مناسبة ملدينة بريوت، وألخذ 
بعني اإلعتبار البنية التحتية كــون حالة الطرقات يف لبنان 

ليست جيدة، كام أنه ال تتوافر ممرات للدراجات«.

{ 75 دراجة... محجوزة بالكامل!{

يوضح دي كو أن الدراجات اإللكرتونية متوافرة حالياً فقط 
ضمن ضواحــي بريوت ولكن يف القريب العاجل ســتصبح 
 اللبنانية.«إذ تســتغرق الدراجة  متوافرة عىل كافة األرا
اإللكرتونية خمس ســاعات فقط للشــحن الكامل وبحسب 
دراســة قمنا بها، يتنقل اللبناين كمعدل 10 كيلومرتات يف 
اليوم، أما بطارية الدراجــة فتغطي 60 كيلومرتاً«. ويضيف: 
»تم تصنيع 75 دراجة حتى اللحظة وهي مستأجرة بالكامل 
حيث ان هنــاك إقباالً كبرياً من قبــل املواطنني حتى أنه يف 
غالبية الحاالت يتّم تجديد اإلشــرتاك. وإذا سارت األمور كام 
يجب، فسنكون أمام 250 دراجة مع نهاية هذا العام«.

ماذا عن فصل الشــتاء؟ يقول دي كــو انهم يتعاونون مع 
  مصممني لبنانيني ويعملــون عىل تصنيع معطف خصو
لفصل الشــتاء املقبل. ويتوقعون أنه إذا إعتاد املواطن التنقل 
 قيادتها أيضاً أثناء  من خالل الدراجة اإللكرتونة، فســري

فصل الشتاء.

{ السالمة املرورية أوالً!{

تعترب »ويف« أن الســالمة املرورية هــي األولوية إذ أن 
هدفها هو ركوب املواطن الدراجة بطريقة مســؤولة وآمنة 
بعيداً عن أي مخاطر قد تطاله. ويف هذا اإلطار، تقدم »ويف« 
دورات تدريبية مجانية لتعلم كيفيــة الركوب عىل الدراجة 
اإللكرتونية والتنقل بأمــان خالل حركة املرور الكثيفة. كام 

 »     شــاركت مع منظامت مختلفة مــن »

و«YASA«، لتحفيز املواطنني ركوب الدراجات بطريقة آمنة.

{الدراجة اإللكرتونية:

وسيلة التنقل األقل كلفة؟{           

كلفة إيجار الدراجة اإللكرتونية هي 320 ألف لرية لبنانية 

 ليتالءم مع  شهرياً، وبحسب دي كو، فإنهم إختاروا هذا املبل

 قريب  ائية لدى أغلبية الســكان. عملياً، هذا املبل القدرة ال

مام ســيدفعه الفرد الذي يذهب إىل عملــه ويعود إىل بيته 

يومياً عرب ســيارة األجرة.ولكن ماذا عن تنقل الفرد بسيارته 

الخاصة؟

كة الدولية للمعلومات  إســتخلصت دراســة أجرتها ال

8 مليون   للســيارة الخاصة سنوياً هي »1 أن الكلفة األد

 وترتفع الكلفة  لرية أي نحو 675 ألف لرية شهرياً كحد أد
يف حال حصول أعطال غري متوقعة وهذا إحتامل كبري ألن 
 من الســيارات يف لبنان يزيد تاريخ صنعها  أكرث من 70
ة تزيد من  عىل 10 ســنوات، كام أن حال الطرقــات الردي
املدعومة  البنزين  إعتامد سعر صفيحة  وتّم  ذلك  األعطال«. 
حاليــاً والتي يف حال رفع الدعم كلياً قد تصل اىل 155 ألف 

لرية.

مع تفاقــم األزمة اإلقتصادية، كلفة الســيارة الخاصة 
باتت باهظة الثمن مقارنة بكلفتها قبل األزمة، وســرتتفع 
كلفة التنقل بســيارات األجرة يف حال تم ترشــيد أو رفع 
الدعم عــن البنزين...أمام هذا الواقع هل ســتدفع األزمة 
الدراجة  املواطن اىل تبديل عاداته والتنقل عرب  اإلقتصادية 

اإللكرتونية؟

ايــــــجــــــابــــــيــــــات لـــــــ »كـــــــــورونـــــــــا« والـــــحـــــجـــــر املــــنــــزلــــي؟
سابني األشقر

»كورونا غرّيت وجه العــامل«، كان لهذا الوباء 
سلبّيات دّقت باب ماليني األشخاص حول العامل، 
لكن يف املقابل ايجابّية لكورونا انعكســت عىل 
ي الّذي لطاملا أهمل ومل يأخذ حّيزاً كبرياً  القطاع البي
من اهتاممات الدولة الّلبنانّية. كيف أثّرت جائحة 
ة؟ كيف لِمست الّتغرّيات؟ وكيف  كورونا عىل البي
 التوعية يف  ســاهمت الجامعة األنطونّية بن

صفوف طالبها؟
الّتي  الّلقاءات »اإلفرتاضّية«  يف سلســلٍة من 
تنظّمها الجامعة األنطونّية-بعبدا لطالبها، أخذت 
ّيــة حّيزاً مهاّمً. آخــر ما عرضته  املواضيع البي
ة تحت عنوان  األنطونّية لقاءجمع بني الوباء والبي
 ،»         «
الناشــط  املحارض،  بني  املحارضة تفاعالً  والقت 
 ،»   األرض« ورئيس جمعية  ي  البي

بول أيب راشدوبني طالّب الجامعة.
{»مرتوكة...« {

 تقول مديرة شــؤون الطــالب  يف الجامعة 
األنطونيــة، جويس  أبو جــودة لـ«الديار« أّن 
     «    « »محــارضة 
هدفها أوالً تســليط الضوء عىل   
ة العامة مبا أن تأثريها  الناحية اإليجابّية للتعب
  والنف اإلقتصادي  الوضع  عىل  انعكس سلباً 
واإلجتامعي، لكّنــه ويف املقابل انعكس إيجاباً 
ة«. وتضيف أبو جودة أّن الهدف الثاين  عىل البي
تنا املرتوكة« كام  تنــا األليم، أو »بي هو واقع بي
اســتهلّت مقّدمتها يف املحارضة. لذا،«املطلوب 
اليوم، توعية الشــباب عىل أهمّية االنتســاب 
ية أو حتى  ية أو نشــاطاٍت بي إىل جمعّياٍت بي
ة يف حياتهم اليومية،وقدبرز  املحافظة عىل البي
خالل املحارضة حّقاً مدى اندفاع الطالب للتغيري 

ي«. البي

وتختم أبو جــودة قائلًة: »تحــرص الجامعة 
ي يف  اً عىل تجســيد الوعي البي األنطونية دا
نفوس الطالب، خاّصــًة وأّن الجامعة تعمل عىل 
«الذي    ي« تطوير مشاريع النادي البي
يهدف إىل تحويل حــرم الجامعة إىل حرٍم صديٍق 

ة قدر املستطاع«.  للبي

{ ايجابّيات كورونا
تتجّسد يف الحجر املنزيل{

 يف بيوتهم يف  ماّم ال شــّك فيه أّن بقاء الب
فرتة الحجــر املنزيل صــّب يف مصلحة كوكب 
األرض. عىل الرغم من عدم وجود أي فوائد للوباء 
الحايل، فإّن ما ترتّب عليه من حظٍر للتجّول جعَل 
من الســهل رصد التغرّيات اإليجابّيــة. يف هذا 
ي بول أيب راشد يف  السياق يقول الناشــط البي
أّن »إيجابّيات كورونا تجّسدت  حديٍث لـ«الديار«، 
يف الحجر املنزيل الّذي انعكس عىل نوعّية الهواء، 
كذلك نوعّية االنبعاثات، عىل الّتغرّي املناخي، كام 
وخلَق عاملاً جديــداً للحيوانات«. ماذا عن تفاصيل 

اإليجابّيات الّتي استعرضها أيب راشد؟

{ الهواء... نقاوة سببها كورونا { 

ح أيب راشــد أنّه »يف ظّل توّقف معظم  ي
نوعّية  بدأت  العامل،  الصناعّية يف  النشــاطات 
الهواء بالتحّسن بشكٍل واضح، وهذا ما أظهرته 
صور األقامر الصناعّية. فقد تراجعت نسبة غاز 
« يف العامل، كذلك  ثاين أكسيد النيرتوجني »2

يف لبنان«) الصورة أعاله(. 
ويتابع: »هذا الغاز السام ينبعث تحديداً من عوادم 
الســّيارات الّتي تراجعت حركتها يف فرتة الحجر 
املنزيل واإلغالق التام. كذلك ميكن أن يكون مصدره 
النشاطات الصناعّية، وهي من أكرب مسّببات تلّوث 
الهواء يف املدن، الّتي بدورها أوقفتها الجائحة عن 

مزاولة نشاطها بشكٍل يومي«. 
يف املحارضة، أوضحت أيضاً الّصور الّتي عرضها 
أيب راشد نقاوة السامء وصفائها نتيجًة النخفاض 

معّدل الغازات السامة، مقارنًة مع الصور نفسها ما 
قبل الجائحة، الّتي تظهر الضبابّية يف سامء لبنان«. 

{ عامل جديد للحيوانات! {

ي وعزلٍة ملحاولة الســيطرة عىل  يف غياٍب ب
الوباء، كان للحيوانات فســحًة وحريًّة الكتشاف 
العامل يف غيابهم. يف هذا اإلطار يؤكّد أيب راشد أّن 
»يف فرتة الحجر املنزيل ظهرت حيوانات وطيور مل 
تكن تستقّر يف املناطق الساحلّية، مثال عىل ذلك 
«أو ما يعرف بـ«عصفور الشمس    طري الـ«
الفلسطيني«)الصورة أعاله(، الذي يعيش يف جنوب 
لبنان، إمّنا الهدوء الّذي أحدثته الجائحة بســبب 
تقليص الحركة املروريّة يف الشــوارع، دفع بهذا 
الطري أن يحّط يف منطقة بعبدا. لذا الحجر املنزيل 
بات منفذاً للحيوانات والطيور الّتي خرجت »بأماٍن« 
ها، بحثاً عن االستقرار والطعام بنفسها.  من مخب

ّية؟ { { حالة طوارئ بي

رسالة واضحة، وّجهها أيب راشد، مفادها أنّه 
ة العامة ملواجهة جائحة   »وعىل غرار قرار التعب
ّية، أو  فريوس كورونا ، يجب فرض حالة طوارئ بي
ّية«، من خالل التضامن والّتضافر  ة عاّمة بي »تعب
 كمكافحةتلّوث الهواء،  ّية« ة البي ملواجهة »األوب
باإلضافــة إىل  التغــرّي املناخي،وحامية التنوع 
البيولوجي، تنظيم عمل املقالع واملرامل والكسارات، 
ي  توازيًا مع تطبيق القوانــني، زيادة الوعي البي

ية«.  ووضع اسرتاتيجّية بي
ّية«،  ــة عاّمة بي أمل يحن الوقت لفرض »تعب
 التي يعيشــها لبنان، من مجازر  يف ظّل الفو
يف حق الطبيعة وتعديّات عىل الرثوات الحرجية 
... ومخالفات ال  واملائية وسوء استخدام األرا
ّية؟يبقى األهّم دور التوعية   للقوانني البي تح
ّية  الّتي تلتزم به الجامعات كــام الجمعّيات البي
والناشطون، علّه نتضامن يوماً كام سعينا وال زلنا 
نســعى ملواجهة كورونا، أن نقف بوجه التعّديات 

ّية وننترص.  البي
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
ــت واتـــــحـــــادات الــنــقــل  ــحــث عـــكـــر ب

ــا ــ ــط ــ ــق ــ الــــــبــــــري مــــشــــكــــالت ال

عرضت  نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع يف حكومة 
ترصيف األعامل زينة عكــر يف مكتبها  مع وفد من إتحادات 
نقابات قطاع النقل الربي برئاســة بســام طليس وحضور 
األعضاء: شفيق القســيس وأحمد املوسوي وفادي أبو شقرا 
وعمر العيل وعيل محي الدين وســمري أيوب وكامل شــميط 
ويورغو جريس، املشــكالت التي تعاين منها القطاع وأبرزها 
خطة النقل وموضوع الدعم لجهة رفعه أو ترشــيده، إضافة 
اىل مسألتي قمع املخالفات وقوننة املعاينة امليكانيكية. وأكدت 
الوزيرة عكر متابعة هذه القضايا مع الجهات املعنية. 

وعىل صعيد آخر، أصدر وزير االشــغال العامة والنقل يف 
حكومة ترصيف األعامل ميشال نجار قرارا حمل الرقم 1/180، 
وع تنظيم  يتعلق بإعادة العمل باصدار الرتاخيص يف اطار م

مهنة النقل العام للركاب والبضائع، جاء فيه: 
- املادة االوىل: يلغى القرار رقم 1/535 تاريخ 2020/11/2 
ويعاد العمل ابتداء مــن تاريخ 2021/5/4 باصدار الرتاخيص 

التالية: 
-  امللصق التعريفي )لوغو(.

رسفيس، ميني  - ترخيص مركبة آلية عموميــة )تاك
باص، باص(.

- ترخيص مركبة آلية عمومية )شاحنة، صهريج(.
- ترخيص مبزاولة مهنة النقل العام للركاب )افراد(.

- ترخيص مبزاولة مهنــة النقل العام للــركاب )رشكات، 
مؤسسات(.

- ترخيص مبزاولة مهنة النقل العام للبضائع. 
- املادة الثانية: عىل أصحاب الرتاخيص التي انتهت صالحيتها 
قبل تاريخ صدور هذا القرار، التقدم ابتداء من تاريخه، بطلبات 
لتجديد هــذه الرتاخيص او الحصول عــىل امللصق التعريفي 

)اللوغو( وذلك لغاية تاريخ 2021/6/30.
- املادة الثالثة: تقدم الطلبــات لدى النقابات حرصا، عىل ان 
ترفق بالطلب كل املستندات املنصوص عنها يف القرار رقم 1/786 
تاريخ 2009/6/9 )تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب(.
- املادة الرابعة: عىل كل نقابات النقل الربي االلتزام باستيفاء 
رسم االشرتاك السنوي الوارد يف االنظمة الداخلية العائدة لها، 
باإلضافة اىل رســم الطابع املايل املحدد لرتخيص مركبة آلية 
عمومية ولرتخيــص مزاولة مهنة النقل العام فقط، ويف حال 
املخالفة يحــال رئيس واعضاء النقابــة اىل القضاء املختص، 
وســوف لن يتم تســجيل أي طلب من هذه النقابة يف االدارة 

مستقبال.
املادة الخامسة: يستعاض عن اســتبدال البطاقات املنتهية 
الصالحية بختم عبارة: »تجدد لغاية...« عىل البطاقة.

- املادة السادسة: يطلب من كل الجهات الرسمية أو الخاصة 
التي تشــرتط حيازة أي من الرتاخيص املذكورة يف املادة االوىل 
ط  المتام املعامالت واالجراءات لديها، االستمرار بتعليق هذا ال

وذلك لغاية تاريخ 2021/7/1.

املبنى اضـــرار  تفقدا  وخــريــس  جشي 
ي تـــعـــرض لــالنــهــيــار فـــي صــور ــ ــ ال
تفقد عضو كتلــة الوفاء للمقاومة النائب الحاج حســني 
جيش، املبنــى الذي تعرض عدد من رشفاته النهيار يف مدينة 
ن عىل ســالمة سكانه، وعاين األرضار التي  صور، حيث اط

فات. لحقت باملبنى ومحيطه من جراء انهيار ال
ودعا النائب جيش الجهات املعنية والرسمية إلجراء كشف 
فنــي هنديس عىل املبنــى وتقرير مدى صالحيته للســكن 
بوقت رسيع حفاظاً عــىل أرواح القاطنني فيه، وكذلك إجراء 
كشف دوري عىل األبنية وال ســيام القدمية منها يف مدينة 
صور، واتخاذ االجراءات الكفيلة لحامية ســاكنيها، كام شدد 
ة العليا لإلغاثة يف إعداد تقرير  عىل رضورة أن تســارع الهي
فات، ورفعه ملجلس  إحصايئ باألرضار التي خلفها انهيار ال
رة  الوزراء، ليصــار إىل تقديم املســاعدات إىل العوائل املت

والتعويض عليهم.
بعدها، توجه النائب جيش إىل مستشفى جبل عامل، حيث 
ن من األطباء عىل سالمة الجريحة منال مفتدي وعائلتها،  اط

متمنياً الشفاء العاجل لهم.
كام تفقــد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عيل خريس 
ر يف مدينة صور نتيجة سقوط رشفتني منه باألمس. املت
ن عىل املواطنني  وعاين خريس األرضار يف املكان. كام اط
القاطنني يف املبنى، وأمل من الفرق الهندسية التابعة للجيش 
وبلدية صور »الكشــف عىل كل األبنية املهددة بالسقوط يف 
مدينة صور حفاظا عىل ســالمة الجميع«، شاكرا كل الفرق 
والجمعيات التي ســاهمت يف عملية اإلنقاذ من الدفاع املدين 
وجمعية كشافة الرسالة لالسعاف الصحي اىل الفرق كافة، 
مثنيا عىل »جهود وحدة إدارة الكوارث يف اتحاد بلديات قضاء 
صور ومتابعة بلدية صور لعملية إزالة الردم ومتابعة موضوع 

رين من الحادثة«. التعويض عىل املت

سلفة لـــيـــرة  ــار  ــي ــل م  46  : كـــركـــي 
نيسان عــن  ــاء  واألطــب للمستشفيات 
أصدر مدير عــام الصندوق الوطني للضــامن االجتامعي 
   قراراً حمل الرقم 188 بتاريخ 2021/4/26  ق محمد كر
مبوجبه إعطاء املستشفيات املتعاقدة معه سلفات مالية عن 
شهر نيسان 2021 بلغت قيمتها حوايل 46 مليار ل.ل. توزّعت 
 اىل حسابات  بني املستشــفيات واألطباء وستحّول هذه املبال
املستشفيات واللجان الطبّية فيها يف األيام القليلة املقبلة.
 ويف املناسبة، أعاد املدير العام يف بيان، »رفع الصوت عالياً 
محّذراً من تقاعس الدولة اللبنانية وعدم التزامها برفد الصندوق 
بدفعات ماليــة من مجموع الديــون املتوّجبة عليها لصالحه 
والسّيام استكامل دفع ما تبّقى من موازنة العام 2020 واملبارشة 
بدفع املوازنة املرصودة للصندوق يف العام 2021 والبالغة قيمتها 
460 مليار ل.ل. واالقساط املتوجبة عليها عن الديون السابقة 
والتي تجاوزت الـ 4794 مليــار ل.ل مع نهاية العام 2020 وإّن 
هذا التأخري سوف يؤّدي حتامً اىل وقف التقدميات الصحّية لثلث 
الشعب اللبناين تقريباً يف األسابيع القليلة القادمة وسوف تزيد 
عىل أزمات البالد املتتالية أزمة خطرية من شأنها أن تزعزع األمن 

الصحي واالجتامعي يف البالد.
كام توّجه املدير العام اىل املؤسسات االستشفائّية وطالبها 
ورة االلتزام بالتعرفات املعتمدة مــن قبل إدارة الصندوق  ب
وعــدم تحميل املضمونــني أية فروقات مالّيــة خارج ما هو 
منصوص عليــه نظامّياً كام دعا املضمونــني إىل عدم الرتدد 
بالتواصل مع املراقبــني االداريني واألطباء املراقبني املتواجدين 
يف كاّفة املستشفيات ملتابعة قضاياهم أو التواصل عىل الخط 
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تعليقا عىل منــع دخول املنتجات الزراعيــة اللبنانية اىل 
ات  اململكة العربية الســعودية، اعترب اللقــاء الوطني للهي
الزراعــــية يف لبنان ان قرار اململكة  منــع دخول االنتاج 
الزراعي اىل اسواقها او العبور عرب اراضيها هو قرار سيايس 
يحمل يف مضمونه تنفيذ عقوبــات عىل املزارعني اللبنانيني 
خاصة والشــعب اللبناين عامة النه ال يســتند اىل مربرات 
منطقية وال يجــوز ان يتحمل املزارعــون اللبنانيون اخطاء 
االخرين و ال ســيام يف ظل هذه الظروف الصعبة التي مير 

بها لبنان.
كام طالب اللقاء رئيس الجمهورية  وزارة الزراعة واالقتصاد 
ان  يبــادروا  بأرسع وقت ملواجهة هــذا القرار  والعمل عىل 
خلق االسواق البديلة وال سيام مع الدول الصديقة التي ابدت 
اء املحاصيل اللبنانية  ورفض اي ضغوط تحاول  استعدادا ل

النيل من السيادة الوطنية.
ات  ودعا اللقاء املزارعني اىل التعاون ورص الصفوف والهي
العاملة يف القطاع الزراعي ملواجهــة كل التداعيات الناتجة 

من هذا القرار الظامل وغري العادل.

{ مواسمنا ال تحتمل االبتزاز {
وطالب اتحاد نقابــات املزارعني »رئيس الجمهورية العامد 
ميشــال عون و رئيس حكومة ترصيف األعامل حسان دياب 
بترصيف  واملعنيني  الزراعية  ات  والهي السياسية  والفاعليات 
االنتاج الزراعي ال ســيام التجار، باالرساع يف فتح أســواق 
جديــدة مع الدول الشــقيقة والصديقــة وأال نكون عرضة 
لالبتزاز من اي طــرف كان، خصوصا أن كرثا من الدول أبدت 
اســتعدادها للوقوف إىل جانبنا وعلينا املبادرة الســــريعة 
والجدية الغتنام هذه الفرص املتوافرة رحمة ببلدنا ومزارعينا، 
وعدم وضع مواســمنا التي ال تحتمل التأخري تحت مقصلة 

االبتزاز السيايس االقليمي والدويل«.
ودعــا االتحاد يف بيان الجميع إىل »تحمل مســؤولياتهم 
الوطنيــة للعبور اىل بر األمان أمام األزمات املفتعلة ألغراض 
مكــــشوفة وغري خافية عــىل أحد، ونضع أنفســنا وكل 
امكاناتنا وعالقاتنــا يف خدمة أهلنــا«، مطالباً »منظامت 
املجتمع االهيل الزراعي بتحرك يف اتجاه امللحقيات التجارية 
للــدول الصديقة للبنــان للعمل عىل فتح أســواق لترصيف 
إنتاجنا ونتمنى عىل رئيس الجمهورية تشكيل لجنة طوارئ 
ــات الزراعية يف لبنان  من الوزارات املعنيــة وممثيل الهي

ملتابعة األزمة وحلها«.

{ العامل الزراعيون {
واعتربت نقابــة العامل الزراعيني أن »قرار اململكة العربية 
الســعودية ظامل وغري عادل النه ال يجــوز أن يتحمل جميع 

املزارعني اللبنانيني مسؤولية تاجر فاسد«.
ودعــت يف بيان »مرة جديــدة وزارة الزراعة، اىل رضورة 
ات  العمل لوضع خطة اسرتاتيجية شاملة بالتعاون مع الهي
الزراعيــة الفاعلة للنهــوض بالقطاع، والســامح الفوري 
املــواد االولية  الزراعية باســترياد  للتعاونيــات والنقابات 

للمساهمة يف تخفيض كلفة االنتاج«.
وطالبت رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون وحكومة 
ترصيف االعامل بـ »مســاعدة املزارعني عىل تأمني االسواق 
اء االنتاج اللبناين  البديلة مع الدول املســتعدة للتعاون لــ
وعدم الــرتدد يف هذا االمر، ألن أوضاع املزارعني واالنتاج يف 

خطر كبري«.
وأكدت تضامنها مع »املواقــف التي تعزز الوحدة الوطنية 
يف مواجهة التحديات الخارجية، ورفضها االســتجابة الي 
ضغوط من اجل النيل من الســيادة الوطنية«، واضعة »كل 

قدراتها وامكاناتها يف خدمة هذا الهدف«.

{ جمعية الصناعيني {
تحت شعار »منتجاتنا هّويتنا وسفريتنا إىل العامل« أصدرت 
جمعية الصناعيني بياناً أعلنت فيه رفضها املطلق لكل األعامل 
التي من شأنها تشويه سمعة املنتجات اللبنانية التي هي نتاج 

أجيال متعاقبة من اللبنانيني األصيلني واملبدعني.
وأوردت يف البيان: لقد ناضل املنتجــون اللبنانيون وكّدوا 
 الظــروف وأصعبها لعقــود من الزمن،  وتعبــوا ويف أق
لجعل املنتج اللبناين محط افتخــار واعتزاز اللبنانيني، وذات 
شهرة عاملية واسعة، حيث تصل املنتجات الصناعية اللبنانية 
اىل معظم دول العامل وأهّمها، ونحن لن نســمح لحفنة من 
املخّربني والخارجني عن القانون من رضب أعاملنا وإنجازاتنا 

وتاريخنا«.
وحــّذرت من أن »ما يحصل اليوم من اســتغالل للمنتجات 
 الخطورة  اللبنانية لتصدير املخدرات من لبنان وعربه، هو بال
  خصوصاً أنه يصيب بالصميم تاريخنا وإرثنا وسمعتنا ويق
عىل ما عملنا عليه لســنوات طويلة لبناء أفضل العالقات مع 

رشكائنا يف مختلف دول العامل«.
ويف هذه الســياق، أعلنت الجمعية اســتنكارها الشــديد 
لـ«إدخــال املخدرات إىل اململكــة العربية الســعودية عرب 
املنتجات الزراعية املصــدرة من لبنان«، مؤكدة رفضها املطلق 
ر بالشــعب  »ملثل هذه األعامل التي من شــأنها إلحاق ال
الســعودي الشــقيق الذي نتمنى له دوام الصحة والعافية 

والتقّدم والرفاه«.
وأكدت أن »املنتجات الصناعيــة تخضع لرقابة قوية، وإن 
احتامل تهريب املخّدرات عربها شــبه مستحيل، خصوصاً ان 
التعاقد عىل الشــحنات يكون مبارشة بني الصناعي اللبناين 

والتجار السعوديني«.
وعىل هذا األســاس، طالبت جمعية الصناعيني املجتمعني 

أمس يف قرص بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العامد ميشال 
عون »باتخاذ قرارات وإجراءات صارمة مبا يعيد الهيبة للدولة 
 اململكة واالشــقاء يف الخليــج بجدواها، إىل منع  ويطم

 واملعابر اللبنانية«. تهريب املخدرات عرب املراف
أضافت »اليوم الدولــة بكلّيتها أمام امتحــان، وعليها أن 
 عىل عالقاته مع الدول  تثبت جدارتهــا بقيادة البالد والحفا
 عىل مصالح لبنان واللبنانيني«. الشقيقة والصديقة والحفا
وختمت الجمعية بيانها بالتحذير من أن »البلد خرس معظم 
مقّومــات صموده ومحّركات اقتصــاده، واالعتامد بات عىل 
القطاعات اإلنتاجية من صناعة وزارعة ملَّد الســوق املحلية 
بالســلع التي تحتاج إليها، أو الحصول عىل العمالت الصعبة 
 »الَســيل الجارف« هذه  مــن خالل التصدير، ويف حــال بل

القطاعات فعىل البلد السالم«.

{ » العاميل« {
وأمل االتحاد العاميل العام »من األشــقاء املســؤولني يف 
اململكــة العربية الســعودية أن يوقفوا تنفيــذ القرار الذي 
ســينعكس رضراً بالغاً عىل الزراعة واملزارع وعىل االقتصاد 
اللبناين برّمتــه. وأن تعالج هذه القضية الحساســة بروح 

األخّوة«.
وصدر عن االتحاد بيان أدان فيه بشّدة كل عمليات تهريب أو 
تصنيع أو االتجار باملخّدرات وزراعتها وصناعتها، فإنه يطلب 
 فعالية  من الدولة اللبنانية مبختلــف أجهزتها العمل بأق
 بســمعة لبنان  ّ ب بكل قوة لهــذه الظاهرة التي ت وال

ب ما تبقى من اقتصاده املتهالك أصالً. وت
كام أن االتحــاد العاميل العام وبهذه املناســبة، يأمل من 
األشقاء املسؤولني يف اململكة العربية السعودية الذين طاملا 
كانوا عوناً وســنداً للبنان يف مختلف األزمــات التي مّر بها 
ال ســيام إبّان االعتداءات اإلرسائيليــة، أن يوقفوا تنفيذ هذا 
القرار الذي سينعكس رضراً بالغاً عىل الزراعة واملزارع وعىل 
االقتصاد اللبناين برّمته. وأن تعالج هذه القضية الحساســة 
بروح األخّوة التي اعتدنــا عليها مع اململكة ومع دول الخليج 
التعاون األخوي والتنســيق بني األجهزة  الشــقيقة وبروح 

املختصة.

ردود الفعــــــل تتوالــــــى على قــــــرار منع دخــــــول الخضار الى الســــــعودية...
الهيئات والنقابات الزراعية دعت الى فت أسواق بعيدة عن »االبتزاز السياسي«
و»جمعية الصناعيين« طالبــــــت باجراءات »تحمي ســــــمعة املنتجات اللبنانية«

وقعــت غرفة بريوت وجبــل لبنان بصفتهــا رشيكا يف 
ء  وع تشــغيل الشباب يف موا وع »YEP MED« )م م
البحر األبيض املتوسط( املمول من االتحاد االورويب، اتفاقيات 
تعاون ثنائية مع مرفأ بريوت واملؤسسات اللوجستية العاملة 
فيه، بهــدف تطوير التدريب عىل املهن اللوجســيتة وتعزيز 

وتوفري فرص العمل للشباب.
وع رشكاء من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وتونس  يضم امل
ء عامة  ولبنان ومــرص واألردن، مبا يف ذلــك إدارات مرا
ء: برشــلونة يف إسبانيا، شيفيتافيكيا يف إيطاليا  مثل مرا
ومرسيليا يف فرنسا وغرفة بريوت وجبل لبنان ومرفأ دمياط 
ء يف تونس،  يف مــرص ومكتب التجــارة البحرية واملــرا

ورشكة تطوير العقبة يف األردن.
ويف هذا اإلطــار، وقع رئيس غرفة بــريوت وجبل لبنان 
الوزير الســابق محمد شقري أمس، يف مقر الغرفة، اتفاقيات 
ثنائيــة بني الغرفة وكل مــن األطراف املحليــة: املدير العام 
، املدير العام لدار  الدارة واستثامر مرفأ بريوت باســم قي
االيتام االسالمية خالد قباين، رئيس غرفة املالحة الدولية - 
 American University of بريوت اييل زخور، رئيسة جامعة

كة املشغلة  Technology غادة حنني، رئيس مجلس ادارة ال
ملحطة الحاويات )BCTC( زياد كنعان، رئيس نقابة وسطاء 
 وحشد من املعنيني. النقل الجوي والربي والبحري عامر قي
وتحدث شــقري: »يرسين أن أرحب بكــم جميعا يف غرفة 
بريوت وجبــل لبنان بيت االقتصاد اللبنــاين، لطاملا كنا عىل 
الدوام يف رشاكة تامــــة يف كل ما يعنــى بتطوير وتفعيل 
النـــشاط االقتصادي، وها نحن اليوم نؤكد هذه الشـــركة 
املجديــة عىل املســتويني االقتصادي واالجتامعــي بتوقيع 
YEP MED واملمول من  وع  إتفاقيات تعــاون لتنفيذ مــ
االتحاد االورويب، بهدف تطوير التدريب عىل املهن اللوجسيتة 
وتعزيز توظيف الشباب وزيادة فرص العمل املحلية«.

كاء االوروبيني عىل كل ما يقومون به  وختم: »نشــكر ال
تجاه بلدنا خصوصا الربامج التي ميولونها والتي من شــأنها 

ية«. تطوير قدراتنا االقتصادية والب
ثم تحــدث قباين فنوه بـ«الجهود واملبــادرات الرائدة التي 
 يستمر لبنان  تقوم بها غرفة بريوت وجبل لبنان ورئيسها، 
وال يخرس دوره االقتصادي املميز عىل املستوى املحيل والعريب 

والدويل«.

 باملبادرة التي »وضعت الربامج العاملية  من جهته، نوه قي
املتطورة يف متناول الشــباب اللبناين الذي ال يستطيع السفر 
اىل الخارج لتحصيل العلم«، مؤكدا أن »من شــأن ذلك تطوير 
كاء الخارجيني ال سيام  نوعية ومستوى العمل ونيل ثقة ال
االوروبيني«، مشــددا يف الوقت نفسه عىل أن »املرفأ بحاجة 

اىل تطوير أكرث من حاجته إلعادة االعامر«.
كام كانــت كلامت مقتضبة للمشــاركني تحدثوا فيها عن 
وع االســرتاتيجية لالقتصــاد الوطني واملرفأ  أهميــة امل

والشباب اللبناين.

ــأ بـــيـــروت ــ ــرف ــ ــع م ــ ــاون مـ ــ ــعـ ــ ــر وقــــــع اتــــفــــاقــــات تـ ــيـ ــقـ ـ
ــاب فــي مـــوانـــىء املــتــوســط« ضــمــن مــشــرو »تــشــغــيــل الــشــب

ات ي االتفا ال تو قري 

برئاسة  واملوازنة جلسة  املال  لجنة  عقدت 
وزير  وحضــــور  كنعان،  ابراهيــم  النائب 
عباس  األعامل  الزراعة يف حكومة ترصيف 

. مرت
بعد الجلســة، قال كنعــان: »عىل صعيد 
اقــرتاح القانون الرامي اىل إنشــاء صندوق 
تعويضــات للمزارعني عــن أرضار الكوارث 
حول  اساســية  مالحظات  هناك  الطبيعية، 
تكوينه ومتويله وفاعلياته بالتعويض. لذلك، 
شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب أيوب حميد 
الذي هو رئيس لجنة الزراعة، ومشاركة وزير 
عباس  االعامل  الزراعة يف حكومة ترصيف 
، لتقوم خالل شــهر باعادة صياغة  مرت

تأخذ باالعتبار مالحظات النواب«.
األخري  السعودي  القرار  اضاف: »يف ضوء 
اللبنانية،  الزراعية  املنتجات  اســترياد  مبنع 
اوصت لجنة املال واملوازنة بالتايل:

1- الطلب مــن الحكومــة اللبنانية فتح 
تحقيــق فــوري بعملية تهريــب املخدرات 
التي ســببت ما ســببته مع اململكة العربية 
واملقرصين  املســؤولية  وتحديد  السعودية، 
واقصاؤهم  والجــامرك،  االمن  قطاعات  يف 
القانونية  االجــراءات  واتخاذ  مراكزهم،  من 

والتأديبية بحقهم.
2- الطلــب من الحكومــة اللبنانية اجراء 
العربية  اململكة  الالزمة مــع  االتصاالت  كل 
السعودية العادة النظر بقرارها، كونه يصيب 

كل رشائح الشعب اللبناين.

3- الطلب من الحكومة اللبنانية القيام مبا 
يلزم لســد النواقص اللوجيستية عىل صعيد 
ضبط الحدود، والتي اصبحت »ع املكشــوف« 
ان  واعالمهــا، خصوصا  العــامل  دول  امام 
التهريب من الجرائم املنظمة العابرة للحدود، 
ء اىل لبنان وموقعــه ودوره وما  التــي ت
ميكن ان يجنيه من تعاون ومساعدات عربية 

ودولية«.
وع  وتابــع كنعــان: »اقــرت اللجنة م
القانون الوارد باملرســوم 5629، الرامي اىل 
املوافقة للحكومــة اللبنانية باالنضامم اىل 
البنك اآلسيوي لالستثامر يف  إنشاء  اتفاقية 
املالية  وزارة  من  واستحصلت  التحتية،  البنى 

عىل الئحة باملشــاريع التي عمل عليها البنك 
يف الدول العربيــة، وما هو مرتتب عن لبنان 
ماليا، وتقسيطه بشكل مريح، نظرا للظروف 

املالية الراهنة«.
القانون  وع  مــ »اقرار  كنعــان  واعلن 
الرامي اىل طلب  باملرسوم رقم 4574،  الوارد 
املوافقة عىل ابــرام اتفاقية بني لبنان والبنك 
األورويب إلعــادة اإلعامر والتنمية، بشــأن 
التعاون ونشــاطات البنــك األورويب إلعادة 
اإلعامر والتنمية يف لبنان«، الفتا اىل أن »هذه 
االتفاقية تؤمن للبنان انفتاحا اكرب عىل البنك 
الراهن، ما يعطي  التعرث  االورويب، يف ضوء 

نفسا لالقتصاد اللبناين«.

وقال: »اما عىل صعيد اقرتاح القانون الرامي 
املالية    النقدية واملحاف اىل اسرتداد األموال 
املحولة اىل الخارج بعد تاريخ 2019/10/17، 
فقد استمعنا اليوم اىل نقابة املحامني ووزارة 
العدل ومــرصف لبنان وجمعيــة املصارف، 
توصلنا اىل عدد من االعتبارات، خصوصا ان 
اللبناين، اكرث  العملية تشكل مشكلة للمودع 
وهذه  باالستنســابية.  املتهم  للمرصف  منه 
االشــكالية غري مقوننة بعد، يف ضوء عدم 
اقرار قانون الكابيتال كونرتول الذي سيكون 
لنا جلسة يف شــأنه بعد ظهر اليوم، وارفع 
تقريري يف شأنه يف األيام املقبلة«.

واشار اىل ان »هناك اقرتاحات عدة قدمت 
عىل صعيد اســرتداد االموال املحولة للخارج 
من قبل وزارة العدل وعدد من الزمالء النواب. 
مبا  االقرتاحات،  هــذه  بجوجلة  وســنقوم 
يتيح من جهة البقاء تحت ســقف الدستور 
وعدم تعرض القانون للطعن، ويعطي الناس 
التي ظلمت يف هذا املســار حقها من جهة 
ثانية، ونبقى يف الوقت عينه تحت ســقف 
االتفاقيات الدولية حتى ال يتعرض لبنان ألي 
املرصفية  العالقات  مســتوى  عىل  انتكاسة 
الجدي  الدرس  وســنتابع  الدولية.  والنقدية 
القرار صيغة تأخذ يف االعتبار ظلم املودعني، 
وتحمل املسؤولية ملن يجب ان يتحملها. وهو 
ما سنســتكمله يف اول جلســة بعد عطلة 
التقويم  تتبع  التي  الطوائف  لدى  الفصح  عيد 

قي«. ال

ــوال االمـ الســتــرداد  صيغة  على  سنعمل   : املـــال«  »لجنة  اجــتــمــا  بعد  كنعان 
ــي قــضــيــة تـــهـــريـــب املـــــخـــــدرات الـــــى الـــســـعـــوديـــة  ــ ولــتــحــقــيــق فــــــوري ف

ن املا ئسا ل ان م ن
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حـــكـــومـــة تـــنـــاوب ــى  ــل ــاوض ع ــ ــف ــ ــيــاهــو ي ــن ــت ن

ة البث اإلرسائييل بأن بنيامني  أفادت هي
نتنياهــو يتفاوض مع بينــي غانتس يف 
إمكانيــة التنــاوب عىل منصب رئاســة 
انتهاء  أيام من  الوزراء اإلرسائيلية قبيل 8 
املهلة املمنوحة له لتأليف الحكومة.

ولفتت »مــكان« إىل أن نتنياهو املكلف 
عقب  إرسائيل  يف  الحكومــة  بتشــكيل 
، يبحث مع غانتس،  انتخابات مارس املا
الدفاع وزعيم حزب »كاحول الفان«،  وزير 
يف إمكانية التناوب عىل رئاسة الحكومة 
عىل أن يتوىل غانتس املنصب أوال.

وأشــارت إىل أن نتنياهــو اقرتح أيضا 

أرييه  الوزير  عىل رئيس حركة »شــاس« 
درعي تويل رئاسة الحكومة خالل السنة 
األوىل بهدف ضم غدعون ساعر املنشق من 
»الليكود« إليها، لكن درعي رفض االقرتاح.
ــة البث عن مصادر صحفية  ونقلت هي
إنه من املرجح أن يعارض ســاعر  قولها، 
حتى أن يتــوىل نتنياهو ثــاين فرتة من 
حكومــة التناوب، مشــرية إىل أن موقف 
ســاعر ناتج مــن اعتقاده بــأن نتنياهو 
ســيواصل الهيمنة عىل الحكومة كرئيس 
وزراء بديل، وأن عودته إىل ســدة الحكم 

ستعيد الوضع إىل سابق عهده.

ــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق مجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالل تغلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوات االحتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ
ــزة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر غـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي بحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد كليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الصيـ

أعلنت قوات االحتالل إغالق 
كلّياً يف  البحرّي  الصيد  مجال 
بحــر غزة بذريعــة الرّد عىل 
استمرار إطالق الصواريخ من 

القطاع.
ذكرت  ذلــك،  مــوازاة  يف 
 3 أن  ارسائيلية  إعالم  وسائل 
بجروح  أصيبوا  مســتوطنني 
الهروب  محاولتهــم  خــالل 
مــن ســقوط صواريخ عىل 
مســتوطنات غــالف غــزة 
القطــاع، فيام ذكر  مصدرها 

جيــش االحتالل أّن القّبــة الحديدية اعرتضت 
الصواريخ.

وعــىل ضوء األحداث املســتمرة بني القدس 
إعالم  تتحدث وســائل  غــزة،  وقطاع  املحتلة 
األمني  املســتويني  بني  عن خالفات  إرسائيلية 
والعسكري خالل املداوالت التي يجريها نتنياهو 

وغانتس.
وكشــفت »قناة 12« اإلرسائيلية أن املستوى 
السيايس قرر نهاية األســبوع »رفض اقرتاح 
إطالق عملية عســكرية واسعة  األمن  أجهزة 
النطاق ضد حركة حامس كانت ستشمل جباية 

 من الحركة«. ن باه
كام أضافت القناة أن »رؤساء األجهزة األمنية 
اعتربوا خالل جلســة عقدهــا رئيس األركان 
أن توجيه رضبة قاســية  ال كوخــايف  الج
إىل حامس ســتثنيها عن إطــالق الصواريخ 

كلام يزداد التوتر يف القدس وتحثها عىل التقدم 
نحو تســوية أمور أخرى ال تــزال عالقة بني 

إرسائيل والحركة«.
»كان«  نقلت قنــاة  نفســه،  الوقــت  يف 
قوله  إرسائييل  أمنــي  عن مصدر  اإلرسائيلية، 
إن »الجيش ســريد بقوة عىل إطالق الصواريخ 
املســتمر من قطاع غزة«، موضحاً أنه ســيتم 
»تعزيز بطاريات القبة الحديدية بالجنوب«.
وعّمت االحتفاالت يف القدس املحتلة وقطاع 
طة  غزة باالنتصــار، بعد قرار املفتش العام ل
إزالة الحواجز الحديدة من  االحتالل اإلرسائييل 

باب العامود.
وذكرت وزارة الصحة، يف وقت سابق، بوقوع 
4 إصابات بني الفلســطينيني جراء استنشــاق 
الغاز املســيل للدموع، باإلضافــة إىل إصابة 
بالرصاص املعدين املغلــف باملطاط وصلت إىل 
مستشفى »رفيديا« الحكومي بنابلس.

ر من العودة للحكم الفردي النهضة تحـــــ تونس : 
النهضة يف  وّجه مجلس شــورى حركة 
تونس انتقادات للرئيس قيس ســعيد بسبب 
تعطيل التعديل الحكومي منذ أشــهر، محذرا 
يف الوقت نفســه من الحكــم الفردي عىل 
خلفية النزاع الدستوري حول الصالحيات مع 

رئيس الحكومة.
وقال الحزب يف بيان له، »إن تعطيل رئيس 
الدولــة للتعديل الــوزاري أرض كثريا باألداء 
الحكومي وعطّــل مصالح ودواليب الدولة«، 
داعيــا الرئيس ورئيس الحكومــة إىل إنهاء 

األزمة.
وهذا أحدث انتقاد رصيح للرئيس سعيد من 
جانب أكرب حزب ممثــل يف الربملان والداعم 

لحكومة هشام املشييش الحالية.
أجراه  الذي  الحكومــي،  التعديل  يزال  وما 
، معلقا بعد  املشييش منذ كانون الثاين املا
الدستورية  اليمني  أداء  مراسم  الرئيس  رفض 
لبعض الوزراء بدعوى وجود انتهاك للدستور 

يف إجراءات التعديل.
وقال مجلس شورى الحزب إن عىل الرئيس 

»تجنب كل ما من شــأنه تقسيم التونسيني 
أو اعتــامد تأويالت فردية للدســتور تعطل 

مصالح الدولة واملجتمع«.
كام حّذر مجلس الشــورى »من كل عمل 
فيه تراجع عن مكتســبات الثورة من حرية 
ودميوقراطيــة«، معتربا أن »أي عودة للحكم 
 ولن  الفردي مرفوضة من الشــعب التون

يسمح بها«.
كام طالبت حركة النهضة الرئيس ســعيد 
باتخاذ  املشييش،  الحكومة هشــام  ورئيس 
الخطــوات املناســبة إلنهاء أزمــة التعديل 
الــوزاري التي طالــت وفاقمت األرضار عىل 

عديد املستويات.
الرئيس ســعيد - وهو أستاذ قانون  وملح 
دســتوري ومنتخــب بأغلبية واســعة يف 
2019- إىل رغبتــه يف تعديــل نظام الحكم 
الحايل من برملاين معدل متنح فيه صالحيات 
نظام  إىل  الحكومة،  لرئيس  واسعة  تنفيذية 
السلطات،  تشــتت  من  الحد  بدعوى  رئايس 
ولكن حركة النهضة تعارض هذا املسعى.

كـــد وجـــــوب انــســحــاب ــراق يـــ ــ ــع ــ ال
التحالف الدولي القوات املقاتلة في 

املطيري على  بد  امل بالســـــجن  حكم 
افــي« ــ ــق ــات ال ــب ــســري فـــي قــضــيــة »ت

خـــــوان« ـــــد لعناصـــــر مـــــن »ا ب مصـــــر : امل

أكد مستشار األمن القومي العراقي، قاسم األعرجي، أمس، 
وجوب انســحاب القوات املقاتلة يف التحالف الدويل ضمن 

جدول زمني متفق عليه.
وقال األعرجي خالل اســتقباله السفري الكندي يف بغداد، 
أولريك شــانون، إن »كندا عضــو يف التحالف الدويل، وهي 
معنية بانســحاب القوات املقاتلــة يف التحالف وفق جدول 

زمني متفق عليه«.
وبحث الجانبــان خالل اللقاء، آخر مســتجدات األوضاع 
السياســية واألمنية يف املنطقة، وجرى أيضا، بحث تعزيز 

العالقات بني البلدين مبا يخدم مصالحهام.
وناقش اللقاء كذلك، أوضاع مدينة ســنجار يف محافظة 
نينوى، وأهمية أن تكون لكندا مشــاركة واضحة يف إعادة 
إعامرها، كام بحثا أيضا، األوضاع يف مخيم الهول الحدودي 

مع سوريا.

حكمت محكمة الجنايات الكويتية، أمس، بالســجن املؤبد عىل 
حاكم عبيسان املطريي، يف قضية أمن دولة معروفة إعالميا باسم 

»ترسيبات القذايف«.
يذكر أنه ال يزال بإمكان املدان حاكم املطريي أن يســتأنف ومييز 

الحكم.
ت ترسيبات رسية من خيمة الزعيم الليبي  ويف عام 2020، انت
الراحل، معمر القذايف، من بينها مقطعا مسجال لإلخواين املطريي، 
وهو يطلب الدعم املايل من أجل بث القالقل واالضطرابات يف بالده.
وعا  وعرض املطريي، يف التسجيالت املرسبة، عىل القذايف م

. إعالميا ألجل زعزعة استقرار املنطقة وبث الفو
ويقول املطريي للقذايف، إن حزبه ال يستطيع إقامة قناة فضائية 
أو صحيفــة يومية، ألنه يحتــاج للامل، »ولهــذا حاولنا أن نجمع 

تربعات من بعض رجال األعامل«.
ثم أضاف املطريي يف »اســتجداء« القذايف، أن املتربعني يخشون 
من الدعم املبارش والقوي ألن األمر يتعلق بحزب ســيايس يوصف 

بـ«الثوري«، بحسب قوله.
وحينام قال املطريي »فبال شــك الحزب يف حاجة دعم ومساندة 
ومؤازرة«، رد القذايف »حارض«، مضيفا »نحن جاهزون لدعمكم«.

قضــت محكمة جنايات أمــن الدولة العليــا يف مرص، أمس، 
بالســجن املؤبد لـ 10 عنارص جامعة اإلخــوان اإلرهابية، عىل 
خلفية اتهامهم باالنضامم إىل خاليا مسلحة استهدفت املواطنني 

ومؤسسات البالد.
وكانت النيابــة العامة املرصيــة قــد أحالت أعضــاء الخلية 
للمحاكمة الجنائية، إثر اتهامهم باالنضامم وإدارة جامعة مسلحة 

وحيازة مفرقعات وذلك عقب فض اعتصام النهضة.
وتورط املتهمون بالجرائم، بتكليفات من قيادات جامعة اإلخوان 

اإلرهابية، فقاموا بتأسيس مجموعات عنقودية.
وقام املتهمــون بهذه الجرائم، ضمن لجــان العمليات النوعية 
طة  تنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش وال التي نشــطت ألجل 
والقضاء، يف مســعى إىل إسقاط مؤسســات الدولة وإضعاف 

هيبتها.
وكانت النيابة العامة قد قضت بأن العنارص انضموا يف ســنة 
2016 إىل جامعة أسست عىل خالف أحكام القانون، الغرض منها 
الدعوة إىل تعطيل أحكام الدســتور والقوانني، ومنع مؤسســات 

الدولة والسلطات العامة من مامرسة أعاملها.
وأوردت أن الجامعة أسســت أيضا من أجل االعتداء عىل الحرية 
الشخصية للمواطنني والحقوق العامة واإلرضار بالوحدة الوطنية 

والسالم االجتامعي.

ــســا فـــي مــحــاربــة ــرن ــع ف ــســاهــم مـ مــــــــارات: ن ا
ــي  ــقـ ــريـ فـ ــل ا ــاحـ ــسـ ــة الـ ــطــق ــن ــم رهــــــــاب ب  ا

اإلماراتية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
بدء تســيري ما وصفت برحالت 
دعم لوجســتي لجهود املجتمع 
فرنســا يف  بقيــادة  الــدويل 
مبنطقة  اإلرهــاب  مكافحــة 
الساحل اإلفريقي، لتحقيق األمن 

واالستقرار هناك.
»اإلمارات  صحيفــة  وأفادت 
اليوم« بــأن إقالع أول رحلة من 
أبوظبــي، جرى بحضــور قائد 
العمليات املشرتكة بوزارة الدفاع 
الركن صالح  اللــواء  اإلماراتية، 
العامري  مجــرن  صالح  محمد 

اإلمارات،  لدى  الفرنسية  الجمهورية  وسفري 
كرافييه شانيل.

الركن صالــح محمد صالح  اللــواء  وأكد 
اإلمارات من  أن جهود دولة  العامري،  مجرن 
شأنها أن تسهم يف تحقيق األمن واالستقرار 

يف منطقة دول الساحل.
بدوره  شــانيل  كرافييه    الفرن السفري 
أعرب عــن شــكره »لدولة اإلمــارات عىل 
مســاهمتها يف دعم جهود املجتمع الدويل، 

الفرنســية يف مساندة  الجمهورية  وجهود 

عمليات األمن واالســتقرار يف منطقة دول 

الساحل«.

وأفيد يف هذا الصــدد بأنه من املخطط أن 

تخصص القوات املسلحة اإلماراتية »عددا من 

رحالتها لنقل املساعدات اإلنسانية واإلغاثية، 

نظرا لخربتها الكبرية التي اكتسبتها يف مجال 

 عــىل الصعيدين  العمل اإلنســاين واإلغا

اإلقليمي والدويل«.

مقتـــــــــــــــل عنصـــــــــــــــر فـــــــــــــــي الحشـــــــــــــــد الشـــــــــــــــعبي
 خـــــــــــــــالل عمليـــــــــــــــة أمنيـــــــــــــــة فـــــــــــــــي املوصـــــــــــــــل

ســــريع: عملية جديدة تســــتهدف قاعدة امللك خالد

ة الحشد الشعبي يف العراق، أمس،  أعلنت هي
مقتل أحد عنارصهــا يف عملية أمنية مبدينة 
املوصل مركز محافظة نينوى، شامل البالد.
ة: »نال الشــهيد سامح  وجاء يف بيان للهي
ماجد ســاجت الطايئ وسام الشــهادة أثناء 
مطاردتــه فلــول اإلرهاب خالل مشــاركته 
بتنفيذ عملية دهم وتفتيش لخاليا داعش يف 

املوصل«.

وأضــاف: »عرف عن الشــهيد الشــجاعة 
التي شارك  املعارك  واإلقدام والتضحية يف كل 

فيها ضد زمر اإلرهاب«.
الشــعبي، »مواصلة طريق  الحشــد  وأكد 
الجهــاد ضد زمــر داعش اإلجرامــي دفاعا 
وحفاظا  واملقدســات،  الوطــن  حياض  عن 
الشــهداء  بدماء  واملتحقق  املنجز  النرص  عىل 

وتضحيات الجرحى«.

 أعلن املتحدث باسم القوات املسلّحة اليمنية 
العميد يحيى رسيع، أّن سالح الجو املسري نفذ 
عملية هجومية عىل قاعدة امللك خالد الجوية 
بخميس مشــيط، بطائرة مسرية نوع قاصف 

2  محققة إصابة دقيقة.
وقال رسيع إن »هذا االســتهداف يأيت يف 
وع عىل تصعيد  إطــار ردنا الطبيعي واملــ
العدوان والحصار املتواصل عىل بلدنا«.

ويأيت ذلك بعد يوم عىل اســتهداف مامثل، 
إذ أعلن رسيــع ، عن تنفيذ هجــوم بطائرة 
« استهدف قاعدة  مسرّية من نوع »قاصف 2
امللك خالد الجوية يف خميس مشيط. 

اليمنية نفذت، يف  املسلّحة  القوات  وكانت 
23 نيســان الجاري، عمليــة هجومة بثالث 
مهمة  مواقع  اســتهدفت  مســرية  طائرات 

وحساسة يف قاعدة امللك خالد.
يف ســياق منفصل، هز انفجــار عنيف، 
الناحية الشاملية للعاصمة اليمنية صنعاء إثر 
ة شنتها مقاتالت التحالف  غارة جوية مفاج
السعودي عىل محيط منطقة الَجَمَنة وسمع 
وخلف  واســع.  نطاق  االنفجــار عىل  دوي 
االنفجار أرضاراً كبــرية يف املمتلكات العامة 

والخاصة ومنازل املواطنني.
وكانت مقاتالت التحالف قد شــنت حواىل 

21 غارة جوية اســتهدفت 19 غــارة منها 
مديرية رِصواح غــرب مدينة مأرب وغارتان 
عىل مديريــة َمدِغل الِجدعان شــامل غرب 

املدينة.
تزامنــاً مع ذلــك، متكنت قــوات الجيش 
السيطرة عىل  الشــعبية من إحكام  واللجان 
منطقة الطلعة الحمراء وفقاً ملصادر عسكرية 
وميدانية، ناقلة املعــارك إىل ما بعد الطلعة 
ومنطقة الكسارة بعد استكامل السيطرة عىل 
املنطقتني االسرتاتيجيتني كام تفيد املصادر.
ووفقاً للمصادر فإن الجيش واللجان شــن 
واســعاً من عدة محاور وصوالً إىل  هجوماً 
منطقة امليــل عىل الطريق االســفلتي وتَبة 
ماهر والتومــة العليا عىل بعد كيلو مرتات ال 

تتجاوز الستة عن املدينة.
رافق ذلك، تقدم متواز كام تشــري املصادر 
العســكرية باتجاه معســكر صحــن الجن 
لقوات  التابعة  الثالثة  العســكرية  واملنطقة 
هــادي والتحالف الســعودي مــن الناحية 
الشاملية إثر معارك وصفت بالعنيفة تكبدت 
فيهــا قوات الرئيس عبد ربــه منصور هادي 
ية كبرية بني قتيل  وحزب اإلصالح خسائر ب
وجريح بينهم قيادات عسكرية رفيعة وأخرى 

من تنظيم القاعدة.

ـــــــــــــــداد ـــــــــــــــي بغ ـــــــــــــــب ف ـــــــــــــــن الخطي ـــــــــــــــق مستشـــــــــــــــفى اب ـــــــــــــــدة حـــــــــــــــول حري ـــــــــــــــل جدي تفاصي
ة يف مجلس  كشــف رئيس لجنة الصحة والبي
النــواب العراقي، قتيبــة الجبــوري، أمس، عن 
تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة احرتاق مستشــفى 

. ابن الخطيب يف بغداد السبت املا
وقال يف ترصيح صحفي، إن »مبنى مستشفى 
ابــن الخطيب متهالك ومخصــص للعزل الصحي 
لعالج كورونا ويضم أكرث مــن 200 مريض، أما 
الردهة التي حصل فيها الحادث فتضم 32 مريضا 

مع وجود كمية هائلة من األكسجني«.
ة  وأضاف، أن »أحد املواطنني استخدم جهاز تدف
الزيت مع قناين األكسجني،  أو استخدم  كهربايئ 
وهذا التفاعل أدى إىل انفجار كبري، كام أشيع«.
وأشــار الجبــوري إىل »وجود إهــامل كبري 
  بســبب تواجد عدد كبري مــن املرافقني للمر
وهذا ما تتحملــه منظومة الحامية املوجودة يف 

املستشفى«.
  املر وبني، أن »عدد الشــهداء هــو ضعف 

املوجوديــن، وهذا مــا تتحمله جهــات الحامية 
املســؤولة، وال يتحملهــا فقط مســؤولو وزارة 

الصحة«.
ة يف مجلس  وأكد رئيس لجنة الصحــة والبي
النواب العراقي، أن »وزارة املالية تتحمل جزءا من 
 إىل دائرة  املسؤولية كونها قرصت بتخصيص مبال
صحة الرصافة التي طالبت بها منذ ثالث سنوات 
اء منظومات إطفاء وحامية للمستشفى، لكن  ل

الوزارة مل تلب ذلك«.
ونجــم الحريق الذي اندلع أمس األول الســبت 
الرئوي يف    لإلنعــا املخصــص  يف الطابــق 
مستشفى ابن الخطيب ببغداد، عن انفجار عبوات 

أكسجني، مام أدى إىل مقتل 82 عراقيا.
ويعتقد أن سبب الحادث يعود إىل عدم االلتزام 
وط الســالمة املتعلقة بتخزين أســطوانات  ب
كورونا  بفريوس  للمصابني  املخصصة  األكسجني 

املستجد.

ــــــــــــر : تفكيـــــــــــــــك خليـــــــــــــــة »انفصاليـــــــــــــــة« الجزائـــ
ــرات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تفجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر لتنفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت تحضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كانـ

أعلنــت وزارة الدفاع الجزائريــة تفكيك خلية 
»انفصاليــة« تتبــع »حركة اســتقالل منطقة 
القبائــل«، وقالت إنّهــا كانت تخطّــط »لتنفيد 
تفجريات« وسط مسريات الحراك االحتجاجي.
وجاء يف بيــان لوزارة الدفــاع أن التحقيقات 
أظهرت أن »الخلية اإلجراميــة« التي تم تفكيكها 
نهاية مــارس تتكــون »من منتســبني للحركة 
االنفصالية، حركة استقالل منطقة القبائل«.
»متورطون  بأنهم  املوقوفــني  الوزارة  واتهمت 
لتنفيذ تفجــريات وأعامل إجرامية  التخطيط  يف 
بعدة مناطق  وسط مسريات وتجمعات شــعبية 
الوطن«، مشــرية إىل ضبط »أسلحة حربية  من 

ومتفجرات«.
وأضاف البيان أنه »تم الكشف عن اإلعداد ملؤامرة 
خطرة تستهدف البالد من طرف هذه الحركة«.

وكانت نيابة محكمة عزازقة أعلنت يف 30 آذار 
توقيف خمسة أشــخاص يف تيزي وزو وبجاية 
مبنطقة القبائل )شــامل رشق( بتهمة التحضري 
لتنفيذ هجامت »إرهابية« خالل تظاهرات الحراك 
 إىل انتامئهم للحركة. االحتجاجي، لكنها مل ت
أدىل عضو سابق يف  الدفاع،  وبحســب وزارة 
»الحركة التخريبية« يدعى ح. نور الدين باعرتافات 
كشفت »وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد عىل 
تنفيذ هذه التفجريات ومن ثم استغالل صور تلك 
العمليات يف حمالتها املغرضة والهدامة كذريعة 
الســتجداء التدخل الخارجي يف شــؤون بالدنا 

الداخلية«.
وتابعت أنه »تورط يف هذا املخطط عدة عنارص 
منتمية للحركة االنفصالية، تلقت تدريبات قتالية 
يف الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية«.
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة
الصورة :الثلثاء 27  نيسان 2021

لــــقــــاء ألـــــعـــــاب الـــــقـــــو التـــــحـــــاد الــلــعــبــة
الطويل ب  الو في  صانع  لكريستال  قياسيان  رقمان 
حواجز م   4 الـــ  فــي  ابراهيم  انطوني  وملـــار 

ها ر الو الطوي طي ال ت ا  ريستا 

يا يف ال   حواج ي ور  طوين ابرا مار ا

تابع اإلتحاد اللبناين أللعاب 
القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته 
للعام 2021 بنجاح ونظّم لقاءاً 
بألعاب القوى يف مدينة كميل 
بريوت   - الرياضية  شــمعون 
بهــدف إســتعداد الالعبــني 
الداخلية  للبطوالت  والالعبات 

والخارجية.
ــة   أعضــاء الهي وحــ
اإلداريــة لإلتحاد وتــّم إتخاذ 
الوقائية  اإلجــراءات  كافــة 
وباء  من  للحاميــة  والصحية 
»كورونا«، بحيــث منع تواجد 
املدرجــات  الجمهــور عــىل 
فقط عىل  الحضــور  وإقترص 
املشاركني  والالعبات  الالعبني 
مع املدربني الخاصني بهم.
تّم تســجيل  اللقاء،  وخالل 
رقمــني قياســيني وطنيــني 
جديديــن يف الوثــب الطويل 
كريستال  لالعبة  )ســيدات( 
صانــع من نادي بلو ســتارز 
)الرقم  5 مرتاً  حيث سّجلت 87
5 م لالعبة نفسها(  السابق 72
ويف ســباق الـ 400 م حواجز 
شباب )تحت 20 سنة( لالعب 
مارك أنطوين إبراهيم من نادي 

53 ثانية   حيث ســّجل 93 األنطــوين الريا
55ث لالعب أحمد حازر(. )الرقم السابق 44
وأتت النتائج النهائية عىل الشكل التايل:
سباق 100 م حواجز- سيدات :

املركــز األول- ليــا ديــب - برتون ســتارز: 
17ثانية 61

بلو ســتارز:  الثــاين - ماريز نصور-  املركز 
19 ث 22

 سباق 100 م - سيدات :
املركــز األول-عزيــزة ســبيتي- األنطــوين 

11ث 96 : الريا
الجمهور:  معوض-  ميســا  املركزالثاين- 

12 ث 33
انــرت  قربصــيل-  هيــا  الثالــث-  املركــز 

12 ث ليبانون:54
سباق 100 م - رجال :

الدين حديــد- الجيش:  املركــز األول- نــور 
10ث 71

املركــز الثاين- كريس بولــس- انرت ليبانون: 
10 ث 96

10 ث املركز الثالث- حسن صلح - الجيش:98
الوثب الطويل - رجال :

6  مرتاً األول- رونالد كساب- الجمهور: 47
6 م  الثاين- رأفت مطر- الجيش: 13
5 م  الثالث- جو كامل- الجمهور: 71
رمي الرمح - رجال  800 غرام :

61 ث املركز األول- نبيل األكومي- الجيش: 36
املركز الثــاين- عبد الرحمن الحالين- الجيش: 

56ث 18
 - سيدات :  رمي القرص 1 ك

املركــز األول- بيا رسكيس- برتون ســتارز: 
27 م  87

- برتون ســتارز:  املركز الثــاين- يارا حنو
21 م 85

:   رمي املطرقة - سيدات 4 ك
املركز األول- مريم يوســف- برتون ســتارز: 

31  م  16
املركــز الثاين- بيا رسكيس- برتون ســتارز: 

15  م  96
 400 م حواجز- رجال :

املركز األول- مارك أنطوين إبراهيم- األنطوين 
ة تحت  53 ث )رقم قيايس جديد لف 93 : الريا

الـ 20 سنة( 
املركز الثــاين- أمين كبيدات- الجيش اللبناين: 

57 ث  85
املركــز الثالث-إبراهيــم الصفــدي- الجيش 

1:05 دقيقة اللبناين: 91
 800 م - سيدات :

املركــز األول- يــارا رزق- انــرت ليبانون: 
2:34 د 49

املركز الثاين- جوزيت مرعي- الجيش اللبناين: 
2:36 د 60

 : الجمهور  ناي مصطفــى-  الثالــث-  املركز 
2:38 د  97

 800 م - رجال :
املركــز األول- بيرت خــوري- انــرت ليبانون: 

1:52د  94
املركــز الثاين- محمد حنــوف- انرت ليبانون: 

1:53 د  39
اللبناين:  الجيش  األحمد-  الثالث- كامل  املركز 

1:54د 96
سيدات   400 م

الجمهور:   - يارا عريــ األول-  املركــز 
1:06 د 26

 400 م - رجال :
- انــرت ليبانون:  املركــز األول: محمد مرت

48 ث  82
الجيش  زعيــرت-  الثــاين: حســني  املركــز 

50  ث  اللبناين:81
املركز الثالث: وجيه جــورج طيار- الجمهور: 

51 ث  21
 سيدات   الوثب الطويل 

5  م  األول- كريســتال صانع- بلو ستارز : 87
)رقم قيايس جديد للسيدات(

4  م الثاين- جوي أبو سليامن- الجمهور : 92
4 م  الثالث- ليا ديب - برتون ستارز : 92
:   رمي الرمح - سيدات - 600

املركــز األول- بيا رسكيس- برتون ســتارز : 
24 م  05

املركز الثاين - مريم يوســف - برتون ستارز : 
18 م  71

 1500 م - سيدات :
املركز األول- جينيفــر تومازو- انرت ليبانون : 

5:01 د  29
املركز الثــاين- لؤى زعرور- انــرت ليبانون : 

5:24 د  37
6:01 د  املركز الثالث- ميا مالك- الجمهور: 70

 1500 م - رجال :
املركز األول - جاد  شميســاين- انرت ليبانون : 

4:07 د  32
املركز الثــاين - محمد كدوح- الجيش اللبناين 

4:09 د  90 :
املركــز الثالــث- رشبل ســجعان- ليتز ران : 

4:11 د  34
 سيدات :    5000م 

املركــز األول- ســام مصطفــى- الجمهور: 
22:36 د  56

  200م - سيدات :
املركــز األول- عزيــزة  ســبيتي- األنطوين 

24 ث  45 : الريا
الجمهور:  الثاين- ميســا معوض-  املركز 

25 ث  70
27 ث  املركز الثالث- لني غزاوي- الجمهور:  48

رجال   200 م 
املركز األول- نور الدين حديد- الجيش اللبناين 

21 ث  40 :
املركز الثاين- عبد الرحيم الريس- انرت ليبانون: 

22 ث   25
23 ث املركز الثالث- كيفن عون- الجمهور: 08

عـــودة مــوفــقــة لـــدورانـــت ورقـــم قــيــاســي لــكــوري
حقق كيفن دورانت عــودة موفقة من اإلصابة 
قية،  بقيادته بروكلني نتــس، متصدر املنطقة ال
للفوز عــىل فينيكس صنز ثــاين املنطقة الغربية 
 للمحرتفني  128-119  يف دوري كرة السلة األمري
الذي شهد رقامً قياسياً لنجم غولدن ستايت ووريرز 
ستيفن كوري من حيث عدد الثالثيات يف شهر واحد.
وســجل دورانت 33 نقطــة يف غضون 28 
دقيقة يف أول مشــاركة له بعد اإلصابة التي 
تعرّض لها يف الفخذ األيرس خالل الخسارة أمام 
 وأبعدته عن الفريق  ميامي هيت األحــد املا

يف املباريات الثالث املاضية.
وقال دورانــت بعد املباراة التــي بدأها عىل 
البدالء ونجــح خاللهــا يف 12 من  مقاعــد 
محاوالته الـ21، إنّهــا »بداية جيدة، أمل البناء 
عىل هذه املباراة للمواصلة عىل هذا املنوال«.
 دوراً أساسياً  ولعب النجم اآلخر كايري إيرفين
يف الفوز الـــ25 لنتس عىل أرضه من أصل 32 
ين من أصل 26 ضد  مباراة هذا املوســم والع
فرق من املنطقة الغربية، وذلك بتســجيله 34 
نقطة مع 12 متريرة حاسمة و6 متابعات يف 
ظل اســتمرار غياب النجم اآلخر جيمس هاردن 
اإلصابة، فيام  بســبب  توالياً  العارشة  للمباراة 

ساهم باليك غريفني بـ15 نقطة.
وكان صنــز الطرف األفضل يف الشــوط األول 
إذ تقــدم عىل مضيفه معظم فرتاتــه، لكن نتس 
حقق الفارق مع انطالق الشوط الثاين تزامناً مع 
االعتامد عىل دورانت بشكل أكرب بعدما انتظر يف 

النصف األول حتى الربع الثاين ليدخل امللعب.
واعتمد نتس نفس اســرتاتيجية السابع من 
نيســان حني عاد دورانت مــن إصابة عضلية 
أبعدته عن الفريق لفرتة طويلة، إذ اكتفى حيتها 
أورليانز بيليكانز  بخوض 19 دقيقة ضد نيــو 

سجل خاللها 17  نقطة.
وشــارك دورانت يف 25 مبــاراة فقط منذ 
انطالق املوســم الحايل الذي شهد دخوله من 
للمرة  البدء أساســياً  البدالء عوضاً عن  مقاعد 

األوىل يف مسريته.
وتحدث غريفني عن دورانت قائالً: »ما أحبه أكرث 
يشء هو مدى عشقه للعب كرة السلة، بالتايل، نحن 
نعلم أن جلوسه عىل مقاعد البدالء مبثابة قتله«.
وتابــع »مبجــرد أن ترى الســعادة لقدرته 
وحسب عىل لعب كرة الســلة، فهذا أمر مفرح 

بالنسبة لنا«.

{ كوري يخطف االضواء {

حقق ســتيفن كوري رقامً قياسياً من حيث 
عدد الثالثيات يف شهر واحد بعدما رفع رصيده 
إىل 85 محاولة ناجحة من خارج القوس خالل 
نيســان، ليقود غولدن ستايت للفوز عىل جاره 

ساكرامنتو كينغز 113-117.
وأنهــى كوري اللقــاء بـ37 نقطــة، بينها 
7  ثالثيات رفع بهــا رصيده إىل 85 ثالثية هذا 
الذي  السابق  القيايس  الرقم  الشــهر، محطامً 
ين الثاين  حققه جيمس هــاردن )82( يف ت
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القدم كــرة  في  أوروبـــا  أبطال  دوري  نهائي  نصف 
ــوم ــ ــيـ ــ الـ ــي  ــ ــس ــ ــل ــ ــش ــ ت ـ  مـــــــدريـــــــد  ريـــــــــــال 
ــدا ــ ــ غ ســـيـــتـــي  مـــــــان  ـ  ــان  ــ ــ ــرم ــ ــ ج وســـــــــان 

بعد هدوء للعاصفــة التي أحدثها اإلعالن 
 عن تدشــني دوري السوبر األورويب  املفاج
)الســوبر ليج(، ثم الرتاجــع عنه، يخوض 
الناجــون األربعة يف دوري أبطــال أوروبا 
ذهاب نصف النهايئ، عىل أمل وضع قدم يف 
إسطنبول  تســتضيفه  الذي  املنتظر  النهايئ 

يوم 29 أيار املقبل.
وكان 3 من األندية األربعة املتنافســة يف 
وع دوري  نصف النهايئ تشــارك يف مــ
  السوبر األورويب وهي ريال مدريد وتشل
ومانشسرت ســيتي، إال أن »البلوز« والسيتي 
أعلنــا انســحابهام ومعهام باقــي األندية 
املروجة  الـ12  األنديــة  وغالبية  اإلنكليزية 

للبطولة للجديدة.

{ مواجهات حاسمة {

وتتجه األنظار نحو عــودة دوري األبطال 
هذا األسبوع، مبباريات ذهاب نصف النهايئ 
التي قد تكون حاســمة، بعدما كانت الفرق 
الثامنيــة التي بلغت ربع النهــايئ هي التي 

فازت يف الذهاب بثمن النهايئ.
النهايئ، فتأهلت  ذاته حدث يف ربع  األمر 
النهايئ، بفضل فوزها  لنصف  األربعة  الفرق 
ذهابا، حيــث تغلب ريال مدريد عىل ليفربول 
ومانشسرت ســيتي عىل بوروسيا دورمتوند 
وكذلك باريس سان جريمان عىل حامل اللقب 
 عىل بورتو. بايرن ميونخ وتشل

وهذا األســبوع تجمع مباراتا ذهاب نصف 
 يف إسبانيا،  النهايئ ريال مدريد مع تشل
اليــوم الثالثاء، وباريس ســان جريمان مع 
مانشسرت سيتي غداً األربعاء يف فرنسا.
ومن بني الفرق األربعة املتنافسة يف نصف 
النهايئ، هناك اثنان توجــا من قبل بالكأس 
ذات األذنني وهــام ريال مدريد األكرث تتويجا 
 بلقب،  بالبطولــة بواقع 13 لقبا وتشــل
بينام يتطلع باريس سان جريمان ومانشسرت 
ف للمرة األوىل. سيتي لنيل هذا ال

}  { ريال مدريد - تشل

أوروبا   يف  ويتواجه ريال مدريد وتشل
للمرة األوىل منذ 23 عاما.

 زين الدين  ويستقبل فريق املدرب الفرن
 الذي يشهد تطورا يف األداء  زيدان، تشــل
منذ أن توىل األملــاين توماس توخيل تدريبه 
 ومل يخرس معه  يف كانــون الثاين املــا

ن نهايئ  ســوى مباراتني، كام أطــاح يف 
 بأتلتيكو مدريد ثم ببورتو  التشــامبيونز لي

يف ربع النهايئ.
الــذي أطاح يف طريقه  الريال،  ويخوض 
ــن النهايئ وليفربول من ربع  بأتاالنتا من 
النهايئ، نصف النهايئ الـ30 له بدوري أبطال 
أوروبا حيث سبق له الفوز بـ16 وخسارة 13.
 الذي تــوج بالبطولة للمرة  أما تشــل
 نصف  األوىل واألخــرية يف 2012، فلم يبل
النهايئ منذ عــام 2014، عندمــا أطاح به 

أتلتيكو مدريد.
وكانــت املرة األخــرية التــي تواجه فيها 
الفريقان يف أوروبا عام 1998 بكأس السوبر 
 عىل ريال مدريد  األورويب، عندما فاز تشل

يف ملعب »ستامفورد بريدج«.
باريس سان جريمان - مانشسرت سيتي
النهايئ اآلخر، باريس سان  ويجمع نصف 
جريمان ومانشســرت سيتي، اللذين يتطلعان 
لحصد اللقب للمرة األوىل، ما ينذر مبواجهة 
مثرية تبدأ بلقاء الذهاب الذي يقام عىل أرض 

. الفريق الباري
ويخوض السيتي ثاين نصف نهايئ له منذ 
2016 عندما ســقط أمام ريال مدريد، بينام 
كان يدربه التشييل مانويل بيليغريني.

الحايل   وتحت قيادة مدربه  املا والعام 
اإلسباين بيب غوارديوال، ودع السيتي البطولة 
 يف ربع النهايئ. عىل يد ليون الفرن

وهذا املوســم يخوض املان ســيتي نصف 
النهايئ، بعدما مل يتلق أي هزمية يف مشواره 
 عــىل نظافة  نحــو هذا الــدور، كام حاف
ن  شــباكه يف دور املجموعات وأطاح يف 
أن  قبل   ، ببوروسيا مونشــنغالدبا النهايئ 
 بوروسيا دورمتوند من ربع النهايئ. يق
أما باريس سان جريمان بقيادة األرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو، فمني بهزميتني يف دور 
  واليبزي يونايتد  مانشسرت  أمام  املجموعات 
ولكنه انتفض بعدها ليطيح بربشــلونة من 
ن النهايئ، ثــم حامل اللقب بايرن ميونيخ 

من ربع النهايئ.
ويعــود الفضــل يف تأهل باريس ســان 
جريمان، الذي يأمل يف خوض النهايئ الثاين 
له عىل التوايل، بعد خســارته نهايئ املوسم 
 أمام البايرن، بشكل كبري إىل مهاجمه  املا
كيليان مبايب الذي أحرز 8 أهداف يف البطولة 
وحارسه الكوستارييك كيلور نافاس.

كـــــــــــــــد جاهزيـــــــــــــــة ريـــــــــــــــال مدريـــــــــــــــد زيـــــــــــــــدان ي
 زين الدين زيــدان املدير الفني  أكد الفرن
مواجهو  لخوض  فريقه  مدريد، جاهزية  لريال 
الثالثاء، بذهاب نصف نهايئ  اليوم   ، تشــل
دوري أبطــال أوروبا عىل ملعــب ألفريدو دي 

ستيفانو.
أمس  الصحفي  املؤمتــر  زيدان، خالل  وقال 
اإلثنني: »إنها أهم مباراة لنا، ألنها املباراة التالية، 
ويف نصف نهــايئ دوري األبطال، ونحن نريد 

املنافسة«.
وحول تهديد تشــيفرين رئيس اليويفا لريال 
مدريد، علق: »لقد أجبت بالفعل عىل ذلك سابقا، 
ومن السخيف االعتقاد بأننا لن نكون يف دوري 
األبطال العام املقبل، وهناك الكثري من األحاديث 
ولكن ما يتعني علينا القيام به هو الرتكيز عىل 

مباراة الثالثاء«.
وعن القلق من التحكيم، أجاب: »ال أعتقد ذلك، 
سيقوم الحكم بعمله، وإذا بدأنا يف االعتقاد بأن 
ما يقولونه سيؤذينا، سيكون أمرا سخيفا«.
  وأضاف: »أنا متأكد أن املباراة ضد تشــل
ستكون معقدة، لكنني ال أعتقد أنهم سيغلقون 
املباراة، فهم فريق متكامل يدافع جيًدا ويهاجم 
جيًدا، ونحن صنعنا الفرص وغًدا علينا أن نظهر 

أفضل نسخة لنا ليك نؤذيهم«.
وتابــع: »الدعم لفلورينتينــو برييز؟ لن أرد 
عليــك، والرئيس يعــرف بالفعل مــا أفكر به، 
والباقي ليس الوقت املناسب للحديث عنه«.
وأردف: »فــرص الفريــق يف الليغا ودوري 
األبطال؟ لن نختار بني البطولتني، ونحن ال زلنا 
ننافس عىل اللقبني، وما يشجعنا هو تقديم كل 
يشء يف كل مباراة، دون التفكري يف أي يشء 

آخر«.
وعن ميليتــاو، علق: »إنــه مجرد العب يف 
فريقنا، ويلعب بشكل جيد، وكان صبوًرا، وعمل 

بجد وهذا كل يشء«.
واســتكمل: »الخــربة مهمــة يف مثل هذه 
 رغم صغر  املباريات؟ ال أعتقد ذلك، ألن تشيل
سن العبيه قاموا بعمل جيد يف دوري األبطال، 
ويستحقون الوصول لهذه املرحلة مثلنا، ولديهم 

أيًضا خربة يف جميع املسابقات«.
وحــول موقف كــروس ومينــدي، أوضح: 
»كروس بخري ســيكون معنا، أمــا ميندي فلن 

يتواجد وسيواصل الغياب«.
يوجد  ال  لهــازارد؟  »مباراة خاصة  وواصل: 
شــكوك حوله، ويف املبــاراة املاضية لعب 15 
دقيقة بشــكل جيد، واآلن سيساهم كثريا مع 

الفريق«.
وأتم: »الشــعور بالخجل من بطولة السوبر 
؟ أنا آســف، لدينا مبــاراة الثالثاء، ولن أرد  لي

عليك«.

{ أصدقاء األمس خصوم اليوم {

 ، وتشل مدريد  ريال  مواجهة  وستشــهد 
 الفريقني، وهم  تواجد 3 العبــني ارتدوا قمي

عىل الشكل اآليت:
انضم الكــروايت ماتيو كوفاســيتش، نجم 
 يف عام 2018 عىل ســبيل  البلوز، لتشــيل
اإلعارة، قبل أن يشــرتي النــادي اللندين عقده 

بشكل نهايئ من ريال مدريد.
وبقميص املريينغي، شــارك كوفاسيتش يف 
109 مباريات، ســجل فيها 3 أهــداف وقدم 8 
متريرات حاســمة، وخالل تلك الفرتة، توج مع 
الريال بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

يف املقابل، بدأ تيبو كورتــوا، حارس مرمى 

ريال مدريــد، مشــواره يف الدوريات الكربى، 
 يف عام 2011،  باالنتقال من جينك إىل تشل
لريحل بعد ذلك معارا إىل أتلتيكو مدريد، ثم يعود 

يف 2014.
ولعب كورتوا بعدها بقميص البلوز 4 سنوات، 
حيث شارك يف 154 مباراة، قبل أن ينضم لريال 

مدريد يف صيف 2018.
الذي  البلجيــيك وحده،  الحارس  يكون  ولن 
، حيث أن  سيشارك أمام فريقه السابق تشل
مواطنه وزميلــه، إيدين هازارد، انتقل أيضا من 
البلوز إىل ريال مدريد، يف صيف 2019، بعدما 

 7 أعوام يف النادي اإلنكليزي. ق
 هازارد قمة توهجه عندما كان العبا  وعا
 نجمــه كأهم عنرص  ، حيث بز يف تشــل
بالفريق، وشــارك يف 352 مباراة سجل فيها 
110 أهداف، وقدم 92 متريرة حاسمة.
 فريق متكامل فاران: تشل

 رافائيل فاران مدافع  اىل ذلك، أكد الفرنــ
ريال مدريد، أن فريقه يسعى لتحقيق االنتصار 

. عىل تشل
أمس  الصحفي  املؤمتــر  فاران، خالل  وقال 
اإلثنني: »يف هذا املســتوى، تكــون التفاصيل 
مهمة للغاية، وفكرتنا هي تحقيق الفوز، وعلينا 

أن نبذل كل يشء لدينا«.
وأضاف: »إنه موســم صعب، ويتطلب جهدا 
بدنيا، ولدينا قوة دفاعية وهجومية والكثري من 
الكفاءة، وعلينا إيجاد الحلول للتسجيل«.

وعن ترصيحات تشيفرين رئيس اليويفا عن 
معاقبة ريــال مدريد، أجاب: »أركز عىل املباراة، 
وأنــا فزت بلقب دوري األبطــال 4 مرات، وهي 

بطولة تثريين كثريا«.
؟ هم فريق متكامل  وتابع: »هجوم تشــل
للغايــة، وميلكون العبــني جيدين يف الهجوم 
وميكنهــم اللعب بشــكل مختلــف، وعلينا أن 
نتكيف معهم، فهم مميزون بالرسعة والتمرير 
وميكنهم خلق الخطر يف أي وقت، واألفضل هو 

الدفاع معا وتقليل املساحات«.
وبسؤاله عن وجود قلق حول التحكيم، أجاب: 
»نحن نركز عــىل ما لدينا، وعلينا أن نجد أفضل 
طريقة للفوز، وهــذا هو اليشء املهم، والباقي 

ليس بأيدينا«.
وأردف: »هذا املوســم خــاص وصعب عىل 
الجميــع، ومتكنت مــن الراحة بعــد اإلصابة 
التحسن،  ًا  دا أحاول  لكنني  بفريوس كورونا، 
الفريق، ولعبت  وأحاول مســاعدة زماليئ يف 
كثــريًا لكــن مل يتبق ســوى القليــل، ونحن 

متحمسون للغاية«.
وعن اســتمراره مع ريال مدريد، علق: »أنا أركز 
عىل نهاية املوسم، فهي لحظة مهمة للغاية، وأود 
، ولدينا  أن أقول للجامهري إنني ملتزم بنسبة 100

تحديات ونحن متحمسون جدا لها«.
ونــوه: »التغيريات يف الدفاع هذا املوســم؟ 
هنــاك تغيريات يف النظــام والزمالء، لكن من 
الصعب أن تتكيف لتكون أكرث اكتامال، وشخصيا 
أحب اللعب بثالثة مدافعني بوجودي معهم يف 
املنتصــف، والدفاع مســؤولية الفريق بأكمله 

والجميع يساعد«.
املباريات؟ نحن لســنا  واســتكمل: »جدول 
غاضبني، ويف كرة القدم تواجه أشــياء تحتاج 
إىل تحســني، وحني تكون هناك مشكلة فمن 
األفضل أن نكون متحدين، وجدول املباريات هو 
قضية مهمة ومعقدة، ويجب أن نتحدث جميعا 

لحل هذا الوضع«.

بايرن ميوني يبدأ تحركات لخالفة فليك

اللبنانية االوملبيـــــة  اللجنة  رئيس 
وفروع للجودو  االتــحــاد  مقر  زار 

يك ا 

اري ور ت

ملاين  بدأ بايرن ميونيخ تحركاته بشــأن املــدرب البديل ل
هانز فليك، املتوقع رحيله عن ملعب أليانز أرينا بنهاية املوسم 

الحايل.
وأعلن فليك رغبته يف مغادرة النادي البافاري الصيف املقبل، 
رغم ارتباطــه بعقد حتى صيف 2023، وذلــك بعد خالفاته 
. املستمرة مع حسن صالح حميديتش، املدير الريا

وكشــفت شبكة »سكاي ســبورت أملانيا« عن دخول إدارة 
 بشأن التعاقد مع  البايرن يف محادثات مع مسؤويل اليبزي

املدرب الشاب جوليان ناغلسامن، لخالفة فليك.
 الخيار األول لدى العمالق األملاين يف  ويعد مدرب اليبزيــ
حال املوافقة عــىل رحيل فليك، املحتمل توليه تدريب منتخب 

أملانيا.
رغم ذلك، فإن هذه الخطوة ستكون مكلفة للغاية بالنسبة 
  لبطل أوروبا والبوندســليغا، نظرا ملطالبة مسؤويل اليبزي
الحصول عىل 25 مليون يورو نظري التخيل عن ناغلســامن 

بنهاية املوسم.

اآليت: البيان  للجودو  اللبناين  االتحاد  جاءنا من 

اســتقبل رئيــس االتحاد اللبنــاين للجــودو وفروعه 

املحامي فرنســوا ســعادة رئيس اللجنة االوملبية اللبنانية 

بيار جلــخ يف زيارة تفقدية ملقر املوقــت التحاد اللبناين 

للجودو وفروعه بنادي بودا ادما حيث كان يف اســتقباله 

دانيال وجونيور ســعادة  الوطنيني شــارل  املدربني  ايضا 

وحيث اطلع عىل التدريبات التــي يجريها االتحاد تحضريا 

خاص  وبنوع  وخارجيــا  محليا  القادمة  لالســتحقاقات 

تدريبات الالعــب والبطل االوملبي ناصيــف الياس املؤهل 

للمشــاركة يف اوملبياد طوكيو املقبلة والذي يستعد حاليا 

لغراند سالم كازان يف روســيا لتاكيد هذا التاهيل خاصة 

 من اصابته بفريوس كورونــا ويعمل حاليا  بعــد ان عا

عىل اســتعادة جهوزيته الســابقة بتكثيف تدريباتها كام 

اجتمع جلخ مع الالعبني والالعبات الذين رحبوا به وبهذه 

لهم لالستمرار يف مسريتهم  دافعا  التي ســتكون  الزيارة 

الرياضية ولتقديم افضل ما لديهم ولرفع اسم لبنان عاليا. 

وقد تقدم البطل ناصيف الياس بشــكره العميق لجلخ وعن 

تقديره للدعم الذي تقدمــه اللجنة له مؤكدا تصميمه عىل 

بــذل كل جهوده من اجل تقديم افضــل صورة لوطنه االم 

امــال تحقيق انجازا منتظرا بحيــازة ميدالية يف االوملبياد 

القادمة.

كام عرب رئيس االتحاد املحامي ســعادة عن شكره لهذه 

التي ســيكون لها االثر الكبري يف نفوس الالعبني  الزيارة 

والالعبات ولدى رئيس واعضاء االتحاد الذين ســيتابعون 

يدا واحدة مســرية هذا االتحاد ملستقبل الجودو والتي ادت 

اقامة بطولة  اىل موافقة االتحاد االســيوي للجودو عىل 

ين الثاين  ني يف لبنان خالل ت اسيا للشــباب والناشــ

املقبل.

ويف نهاية الزيارة تقدم رئيس اللجنة جلخ عن شــكره 

لهذا االستقبال مؤكدا اســتمرار دعمه ومساندته لالتحاد 

وتقديره للجهود التي يبذلها من اجل تقدم وتطوير رياضة 

الجودواّمال تحقيق االّمال التي ســيفتخر بهــا اللبنانيون 

 . جميعا

الزيارة. لهذه  التذكارية  الصور  اخذت  وختاما 

ــة : ــســل ــان فـــي كـــرة ال ــن ــب ــة ل بــطــول
فـــوز كــبــيــر لــهــوبــس عــلــى أنــيــبــال
حقق هوبس فوزاً كبرياً عىل أنيبال زحلة )126-80(، الربع 

األول )30-15(، والثــاين )55-41(، والثالث )90-64(، يف 

املباراة التي جرت أمس االثنني عىل ملعب مجمع ميشال املر، 

ضمن املرحلة الثامنة من بطولــة لبنان »أكس أكس أل« يف 

كرة السلة.

وجاء فوز هوبس الكبري بفضل ســبعة العبني نجحوا يف 

تسجيل 10 نقاط أو أكرث، إذ سجل نجم املباراة االول غابرييل 

صليبي »تريبل دابــل« 24 نقطة و14 ريباوندز و10 متريرات 

حاســمةن ويوســف غنطوس 24 نقطة و6 ريباوندز و4 

متريرات حاســمة، وجورج الشويري 21 نقطة و5 ريباوندز 

و4 متريرات حاســمة، وجايســون صوفــان 18 نقطة و3 

ريباوندز ومتريرة حاسمة واحدة، وخليل عون 11 نقطة و4 

ريباوندز و3 متريرات حاسمة، ودانيال بغداديان 10 نقاط و6 

ريباوندز ومتريرة حاسمة واحدة.

ويف صفوف أنيبال، ســجل أندريه تنــوري 15 نقطة و6 

ريباوندز ومتريرة حاســمة واحدة، وكريستوفر معلوف 15 

نقطة وريباونــد واحد، وطارق مرتي 14 نقطة و2 ريباوندز 

و9 متريرات حاسمة.

قاد املباراة الحكام عادل خويري وكلود بو جربايل وجورج 

بعقليني.

وتســتكمل املرحلة اليوم الثالثاء، فيلتقي عند الســاعة 

الخامســة بعد الظهر أطلس الفرزل مــع املتحد عىل ملعب 

مجمع نهاد نوفل يف زوق مكايل.
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لبنــــــــان »ورقــــــــة« مقايضــــــــة ســــــــعودية علــــــــى »طاولــــــــة« املفاوضــــــــات مــــــــع ايــــــــران 

موسعة  بــضــربــة  ــدد  ــه ت ــيـــل«  ــرائـ »إسـ  
ــى غــزة ــا عــل ــحــري ــا ب ــالقـ ــرض إغـ ــفـ وتـ

ــوم   ــي ــة« ال ــوويـ ــنـ ــاوضـــات »الـ ــفـ ــاف املـ ــن ــئ االتـــحـــاد األوروبـــــــي يــعــلــن اســت

ــدور املـــهـــم لـــلـــعـــراق فـــي املــنــطــقــة ــ ــال ــ ــداد: نـــرحـــب ب ــ ــغ ــ ظـــريـــف مـــن ب

2
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

2 2 2 نيسان  الثلثاء 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 
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وحاســام، »ال منلــك حلفاء يف لبنان، ولســنا معنيني بيشء 
هناك«، هم يقولون رصاحة ان الساحة اللبنانية منطقة نفوذ 
ايرانيــة يديرها حزب الله، وســقوط »الهيكل« عىل الجميع، 
مكسب اضايف طاملا سيؤدي اىل اضعاف الحزب ويزيده ارباكا. 
ولهذا فاالحتامالت مفتوحة عىل كل الســيناريوهات، الرياض 
بعثت »برســالتها« عرب بريوت وتهدد باملزيد، وتنتظر االجوبة 
االيرانية، وبناء عىل ما ســتحصل عليه ميكن ان تجنح االمور 
نحو تهدئة مرحلية بانتظار اكتامل التســوية النهائية، فيعود 
الســعوديون عن قراراتهم القاسية ضد لبنان، او تذهب االمور 
اىل مزيد من التصعيد، بانتظار جلسة الحوار الثانية التي بات 
انعقادها مشكوكا فيها بفعل التطورات اليمنية واللبنانية، اما 
يف حال عقدت فســتكون نتائجها مفصلية لتحديد التوجهات 
يف عالقة كل من طهران والرياض، وكذلك االزمات الســاخنة 
يف املنطقة ويف مقدمتها امللفان اليمني واللبناين.

{ فرص التسوية؟ {
ووفقا لتلك املصادر،تلوح يف االفق فرصة جدية  للوصول اىل 
تســوية يف مكان ما،قد تستفيد منها سوريا ايضا، فالطرفان 
بحاجــة اىل اعادة املنطقة اىل ســكة االســتقرار بعدما بات 
الخراب يهدد امن الجميع وعىل كافة املســتويات، طهران التي 
تخوض مفاوضات شــاقة مع االمريكيني يف فيينا تشــعر ان 
«، وهذه »ورقة« رابحة يف  االتفاق بات »قاب قوســني او اد
يدها عــىل »طاولة« التفاوض مع الرياض التي باتت مقتنعة 
ورة اقفال ملف حرب اليمن الذي بات يســتنزفها دون اي  ب
بصيص امل بربح املعركة عســكريا او سياســيا، بعدما تخلت 
ادارة بايــدن عن دعمهــا، بل تضغط عليها لوقف الحرب، وهنا 
تحاول اململكة اســتخدام امللف اللبناين لتحسني رشوطها عىل 
الجبهات االخرى وتامل بالحصول عىل تنازالت ايرانية لتصبح 
املعادلــة »التهدئة« يف اليمن، مقابل إيجاد طريقة لتســوية 

االزمة اللبنانية.

{ جهود عراقية {
ويف هذا الســياق، يعمل رئيس الــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي جاهدا عىل خط اســتكامل جلسات الحوار االيرانية 
الســعودية، وقد اثري هذا امللف خالل زيــارة وزير الخارجية 
االيــراين محمد جواد ظريف اىل بغــداد، وعلم يف هذا االطار 
ان وفدا إيرانيا كان يف بغداد قبل وصول رئيس الدبلوماســية 
االيرانيــة لتقييم املوقف وتــوىل الجانب العراقي عملية تبادل 
الرســائل مع الجانب السعودي، وقد وسع العراقيون مروحة 
اتصاالتهم لتشــمل مرص واالمارات التــي قطعت اتصاالتها 

االمنية شوطا كبريا مع االيرانيني.

{ ارسائيل: بن سلامن يحمي نفسه {
طبعا ارسائيل ليست بعيدة عن هذه التطورات وتتابعها بقلق، 
وهي تدرك ان ما يحصل يف محيطها تحوالت اسرتاتيجية وهي 
تسعى للتدخل حيثام ميكنها ذلك لتخريب اي تسويات ال تكون 
متوافقــة مع مصالحها، لكن يبدو انها باتت »مقيدة« اكرث مع 
االدارة االمريكيــة الجديدة، ويف هذا الســياق اكدت صحيفة 
»يديعــوت احرنوت« االرسائيلية ان الســعوديني الذين قطعوا 
العالقات الدبلوماســية مع طهران يف 2016، بدأوا مؤخراً يف 
مفاوضات رسية مع اإليرانيني، وبتشجيع من الواليات املتحدة 
ورات ان ويل العهد الســعودي بن ســلامن، ال ميلك الكثري من 
رفاهيــة »املناورة« بعدما  وصل مســتوى العداء تجاهه يف 

واشــنطن اىل الذروة، ولهذا يفعل ما يفعله الناس يف املنطقة 
 يكّيف نفســه مع الواقع املتغري. هو يفرتض بأن العودة إىل 
االتفاق النووي قريبة ولهذا يعمل عىل حامية نفســه. اما من 
 عربية ضد إيران يخيب ظنه اآلن. عول عىل جبهة إرسائيلية 
ويبقى السؤال براي »يديعوت« ما العمل يف وضع يتوجه فيه 

حلفاؤنا الجدد إىل هدنة مع اإليرانيني؟

{ ارسائيل وحيدة يف امليدان؟ {
الصحيفة االرسائيلية تشــري اىل ان شبكة االمان االمريكية 
املعتادة تشــهد اهتزازا، ومقولة االدارات االمريكية الســابقة 
ة  بــأن إرسائيل هي االبنة املفضلة، وأن اإليرانيني يف رأس قا
األرشار.«عرص انتهى«،فاألمريكيون عائدون إىل االتفاق النووي 
مع اإليرانيني. هذا هو قرارهم االسرتاتيجي، ميكن إلرسائيل أن 
ة شــك، خصوصاً  « يف دواليب التاريخ، ولكن  »تدق الع
حــني يكون الطرفان، ومعهــام كل القوى العظمى يف العامل، 
يريــدون االتفاق.ومن هنا نعــت الصحيفة االرسائيلية  زيارة 
القيادة األمنية اإلرسائيلية اىل واشــنطن خالل ايام، وقالت ان 
ة األمن القومي،  رئيس األركان، ورئيس املوســاد، ورئيس هي
ورئيس شعبة االستخبارات العســكرية »أمان«، سيسمعون 
مــن ادارة بايدن كالما واضحا بانه ال ميكن اجتياز »النهر ذاته 
مرتني«، واي احتجاج إرسائييل نشط جداً عىل االتفاق النووي 
 مع الواليات املتحدة، وستبقى إرسائيل  من شأنه يوسع ال

وحدها.

{ من وراء تصدير الرمان؟ {
يف هــذا الوقت، تحركت االجهزة االمنية والقضائية ملطاردة 
املســؤولني عن شــحنة الرمان املخدر، وبــدات التحقيقات 
بارشاف مدعي عام التمييز غســان عويــدات. واعلنت وزارة 
الداخلية توقيف اربعة اشــخاص من املتورطني، اثنان منهام 
 بحث وتحر بحق عدد من  من آل سليامن، وهناك اكرث من بال

االشخاص، اثنان منهام خارج البالد.
 ووفقا للمعلومات توصلــت تحقيقات الجامرك اىل نتائج 
مهمة خالل الســاعات القليلة املاضية حيث تبني ان شحنات 
الرمان وصلت اىل لبنان عىل دفعتني من سوريا، االوىل وصلت 
عية، والثانية عرب معرب غري رشعي، وقد افرغت  عرب املعابر ال
دفعة منها يف احد برادات بلدة الخيارة، اما الدفعة الثانية فقد 
وضعــت يف بلدة تعنايــل البقاعية، بعدها جرى تزوير مصدر 
املنشــأ وحصلت عىل موافقة من الجهات اللبنانية املختصة، 
والتحقيقات مســتمرة ملعرفة مــا اذا كان ما حصل تزويرا او 
بالتواطــؤ مع عدد من املوظفني. وتفيــد مصادر مطلعة بان 
عملية حشــو الرمان »بالكابتاغون« حصلت يف سوريا وليس 
يف لبنان، وجرى تزوير اسم املصدر اىل السعودية ووضع عىل 
البضائع اســم شخص وهمي من شامل لبنان. يف هذا الوقت 
بارش وزير الداخلية محمد فهمي منذ يوم السبت اتصاالته مع 
السلطات السعودية الدخال نحو الف طن من الفاكهة والخضار 
العالقة عىل الحدود الســعودية، وهــي معرضة للتلف اذا مل 
تتجاوب الســلطات السعودية. من جهته قال وزير الزراعة يف 
 أن وزير الزراعة ليس  حكومة ترصيف االعامل عباس مرت
معنياً بشكل مبارش عن كل شحنة وهذه املعامالت ال متر عليه، 
وأكد أن القضاء سيكشــف من املسؤول عن الشهادات املزورة 
واذا كان هناك موظف متورط فانه سيحاســب،واضاف: »اذا 
كان املوظف شــارل زرزور متورطاً يف موضوع شحنة الرمان 

املخدر فانه سيتحمل املسؤولية امام القضاء.

{ اين »السكانر«؟ {
 اما ملف »السكانر« الذي اثاره رئيس الجمهورية يف اجتامع 

بعبــدا، فهو عالــق يف ادارة املناقصــات، ووفقا للمعلومات، 
ســيتم اعداد دفرت رشوط لتلزميها عىل طريقة »البي او يت« 
قريبا، وفيام بررت مصادر تاخري رشاءها باالزمة املالية لفتت 
اوســاط اخرى اىل وجــود »قطبة مخفية« غري منظورة وراء 
التاخري،وكانت ادارة الجــامرك قد طالبت من ادارة املناقصات 
االستشــارة املطلوبة الطالق املناقصــة لكن تم ابالغها بعدم 
وجود الخربة الالزمة لديها لبت املوضوع، وســيتم االستعانة 
بخربات االتحــاد االورويب خالل االســابيع املقبلة، الطالق 

مناقصة تزويد كل املعابر »بالسكانر«.
وكان الرئيس ميشــال عون خصص اجتامعا يف قرص بعبدا 
للبحث يف قرار اململكة العربية السعودية مبنع إدخال املنتجات 
الزراعية اللبنانية إىل أراضيها أو العبور فيها، شارك فيه رئيس 
حكومة ترصيف األعامل حسان دياب ووزراء الدفاع والداخلية 
والبلديــات واملال والخارجية واملغرتبــني والزراعة واالقتصاد 
والتجــارة والصناعة واملدعي العــام التمييزي وقادة األجهزة 
العســكرية واألمنية والجامرك وعدد من املعنيني يف القطاع 

الزراعي من مزارعني ومصدرين.

{ تبيان بني عون ودياب؟ {
ومــن الالفت حصول تباين بــني مقاربة رئيس الجمهورية 
ميشــال عون ورئيس حكومة ترصيف االعامل حســان دياب 
خالل مقاربة املوقف من القرار الســعودي حيث بدا االول اكرث 
»محاباة« للملكة، فيام اعتمد الثاين كالما اكرث واقعية بعدما 
احرقت كل »مراكبه« مع الرياض. فبينام اكتفى عون بالسؤال 
عن مصري االت سكانر، لضبط التهريب عىل املعابر،«غمز« دياب 
من »قناة« الســعودية وتحدث  عن«شبكات التهريب بفروعها 
اللبنانية والسعودية«، مشددا عىل رضورة التعاون االمني الن 

وات لن يحل مشكلة املخدرات. منع تصدير الخ
وقال رئيس الجمهورية يف مســتهل االجتامع  ان »التهريب 
بأنواعه كافة، من مخــدرات إىل محروقات وغريها من املواد 
 بلبنان ويكلفه غاليا، وعملية التهريب األخرية إىل اململكة  ي
العريبة السعودية تؤكد ذلك«. وأكد أن »لبنان حريص عىل عدم 
تعريض سالمة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إىل 
أي خطر«، واستوضح املعنيني عن »أسباب التأخري يف رشاء آالت 
الســكانر لوضعها عىل املعابر عىل الرغم من القرار املتخذ منذ 
متوز 2020 وصدور مرسوم بذلك«. من جهته، شدد دياب عىل 
افضل العالقات مع السعودية مؤكدا عىل مالحقة املتورطني«. 
لكنه اكد »الثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيدا أن 
التوقف عن استرياد الزراعات اللبنانية ال مينع تهريب املخدرات 
الذي يعتمد طرقا مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد عىل ضبط 

هذه الشبكات.

{ »خط احمر« سعودي {
من جهته واصل السفري السعودي لدى لبنان، وليد البخاري 
تصعيد املوقف وقال، أن أمن بالده خط أحمر، وكتب يف تغردية 
عىل حسابه يف »تويرت«، »أمن اململكة يف ظل قيادتنا الحكيمة 
خط أحمر، ال يقبل املســاس به، وكشــف ، أنه جرى محاولة 
تهريب 600 مليون حبة مخدرة من لبنان خالل آخر 6 سنوات، 
وأضاف أن الكمية املهربة من لبنان كافية إلغراق العامل العريب 

باملخدرات واملؤثرات العقلية.

{ تشكيك بنجاح االجراءات! {
وقد صدرت قرارات قضائية وامنية بعد اجتامع بعبدا، شككت 
اوساط نيابية بامكان نجاحها الن منع عمليات تهريب املخدرات 
آفة عاملية، تديره شبكات دولية كبرية، مل تنجح يف مواجهتها 
دول كبرية يف العامل،فكيف ســيتمكن لبنان الغارق يف الفساد 

 من ذلك؟! وهو امر يدركه اللبنانيون كام السعوديون  والفو
ودول الخليج،ولهذا تبقى هذه االلتزامات مجرد نوايا حسنة قد 
تنجح يف توقيف بعض الشــحنات لكنها لن تتمكن من منعها 
نهائيا، والحل بالتعاون االمني املشرتك، وليس بالعقوبات، ولو 
 الســيايس مغايرا ملا هو عليه اليوم لكانت االمور قد  كان املنا

حلت من خالل الشق االمني.
وقد تم تكليف املدعي العام التمييزي غسان عويدات استكامل 
ومتابعــة ما يلزم من تحقيقات لكشــف كل ما يتصل بعملية 
تهريــب املواد املخدرة يف شــحنات الخضــار والفاكهة التي 
 اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إىل  دخلت االرا
اململكة العربية الســعودية. كذلــك، اتخذ قرار بـ »إنزال، وفقاً 
للقوانني واألنظمة املرعية االجراء، اشــد العقوبات بالفاعلني 
واملخطّطــني واملنّفذين واملقرّصيــن، عىل أن يصار إىل اطالع 
املسؤولني السعوديني عن النتائج يف ارسع وقت ممكن، إضافة 
إىل الطلب اىل القوى العســكرية واالمنية والجامرك واإلدارات 
املعنية التشــدد وعدم التهاون إطالقاً يف االجراءات اآليلة ملنع 
التهريب عىل انواعه من الحدود اللبنانية واىل اي جهة كانت، 
الســيام منها الشحنات املرســلة اىل دول الخليج، والتأكد من 

خلوها من اي بضائع ممنوعة«...

 بعبدا »راوح مكانك« { { عالقة بكر
يف هذه الوقت، مل »تكرس« زيارة البطريرك املاروين بشــارة 
الراعي اىل بعبدا »جليد« االزمة مع رئيس الجمهورية ميشــال 
عون ورئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل، وال زالت مواقف 
الرجلــني عىل حالها حكوميــا، حيث مل يقتنع الراعي مبربرات 
الرئاســة االوىل »امليثاقية« التي تحول دون تشكيل الحكومة. 
ومل ينجح الراعي ايضا يف اقناع الرئيس باالفراج عن التشكيالت 
القضائية وتباينت االراء حول ما فعلته القاضية غادة عون ، كام 
فشل البطريرك يف تقريب وجهات نظر بني عون والرئيس املكلف 
سعد الحريري، وبقيت االمور عن »املربع االول« حكوميا، حيث 
 عىل قناعاتها بان حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة  ترص بكر
العتيــدة النه ميلك وحده قدرة التاثري عىل حليفه »الربتقايل«، 
لكنه ال يريد ذلك السباب اقليمية.  ويف هذا السياق، اكد الراعي 
انه ال يوجد مربر اســايس لعدم تشكيل حكومة يف ظل الواقع 
الراهن«،  مشــددا عىل رضورة »عدم الرتاشق باملسؤوليات الن 
ذلك لن يشــكل حكومة بل يزيد من حدة املشــكالت«. واشار 
الراعــي اىل انه »تم البحث مبوضوع القضاء واســتقالليته، 
 يف هذا السلك، واجراء تشكيالت  ورضورة عدم حصول اي فرا
  قضائية«. وقال »شــددنا عىل كرامة القضاء وكرامة القا
ة من   اىل اي ف ونزاهتــه وحريته، مع عدم إنتامء هذا القا
ات، ورضورة عدم التدخل بشــؤون القضاة، فيستطيع عند  الف

 العمل بحسب ضمريه والعدالة«. ذلك القا

{ اين املنصة؟ {
اقتصاديا، مل يطلق مرصف لبنان املنّصة اإللكرتونية لضبط 
 ومنع التالعب يف السوق السوداء  سعر رصف الدوالر األمري
كــام كان متوقعا باالمس، عزته اوســاط مرصفية اىل عدم 
جهوزية االلية بعد، فيام شــككت اوساط اخرى بخلفيات هذا 
البطء يف اطالقها وتساءلت عن االسباب املوجبة التي يجب ان 
يوضحها حاكم مرصف لبنان، واشــارت يف هذا السياق اىل ان 
املرصف املركزي مل يعط اصال موعدا رسمياً لبدء العمل باملنّصة، 
إمنا أصدر ثالثة بيانات لها عالقة بتحضريات لوجستية وليس 
ليات عملها او موعد بدء العمل بها، وكان آخرها  منذ أسبوعني  ب
حــني طلب من املصارف انتداب شــخص أو اثنني للتدّرب عىل 

تقنيات املنّصة.

بة عســكرية واسعة إذا استمر  سرتد ب
إطالق الصواريخ من قطاع غزة.

وأضاف املوقع نقال عن مصادر إرسائيلية 
أن إرسائيل نقلت الرســالة إىل الحركة عرب 
ق  مبعوث األمم املتحدة لعملية السالم بال

األوسط تور وينسالند.

{ إغالق بحر غزة {
وقــد أغلق الجيــش اإلرسائييل بحر غزة 
بشــكل كامل يف وجه الصيادين بالقطاع 
حتى إشــعار آخــر، وبرر ذلك باســتمرار 
إطــالق الصواريخ من القطاع عىل مناطق 

إســـرئيلية.
وكان جيش االحتالل قرر، يف وقت سابق، 
تقليص مسافة الصيد البحري يف غزة.
ونددت حركة حــامس بالقرار، ووصفه 
املتحــدث باســمها عبد اللطيــف القانوع 
 عىل حقــوق الصيادين  بأنــه تعٍد صــار
الفلسطينيني، وأحد أشكال العدوان املستمر 

عىل الشعب الفلسطيني.
بدوره، أكد مسؤول لجان اتحاد الصيادين 
يف قطــاع غزة زكريــا بكر إغالق بحر غزة 
أمام الصيادين، واصفا الخطوة بأنها عقاب 

جامعي.

{ االنتخابات الفلسطينية {
أكد الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
خالل اجتامع اللجنة املركزية لحركة »فتح« 
أّن »القــدس املحتلة خط أحمر وأنه لن يقبل 

املساس به«.

 وطالــب الرئيس الفلســطيني املجتمع 
الدويل »بالضغط عىل الحكومة اإلرسائيلية 
حتى تلتزم باالتفاقيــات املتعلقة بالعملية 

االنتخابية«.

ووّجه عباس التحية ألهل القدس املحتلة 
عــىل »صمودهــم يف وجــه املخططات 
اإلرسائيلية التي تهدف للسيطرة عىل املدينة 

املقدسة«.
واعتربت اللجنــة املركزية لحركة »فتح« 
أن عدم إجراء االنتخابات العامة يف القدس 
املحتلــة يعني العــودة إىل »تنفيذ صفقة 
القرن التي أفشــلها الصمود الفلســطيني 

الرسمي والشعبي«.

ويف هذا الســياق، علم عــن توّجه نحو 

إعالن تأجيل االنتخابات الفلسطينية خالل 

الســاعات الـــ48 املقبلة، مشــريًة إىل أن 

التوجه أيضاً هــو نحو تعديل الحكومة إذا 

تقّرر التأجيل. 

وأبلغــت ســلطات االحتالل الســلطة 

الفلســطينية أنها ستمنع إجراء االنتخابات 

يف رشق القــدس، وفق مــا أكد مصدر يف 

حركة »فتح« لوكالة »سبوتنيك«.

وتابع املصدر أّن »ســلطات االحتالل لن 

تسمح بإجراء االنتخابات يف الوقت الراهن«.

أن مفــوض رشطــة االحتالل  يذكــر 

الحواجز  بإزالــة  أمــر، األحد،  اإلرسائييل 

الحديدية يف منطقــة باب العامود، والتي 

كانت محّل اســتنكار واحتجاج املقدسيني 

املتواصلة خالل األيام املاضية.

من جهة أخرى، متكّن الشباب املقدسيني 

من إزالة الســواتر الحديدية اإلرسائيلية من 

منطقــة باب العامــود يف القدس املحتلة، 

بعد أيام من االحتجاجات بســبب اإلجراءات 

األمنية اإلرسائيلية القمعية بحق املواطنني 

الفلسطينيني.

 وشهدت منطقة باب العامود والشوارع 

املحيطة بها احتجاجات ومواجهات عنيفة، 

منذ مطلع شــهر رمضــان، رفضاً إلغالق 

ســاحة باب العامود وتقسيمها بالسواتر 

الحديدية.

وأفادت بعض املصادر أن مفوض رشطة 

االحتالل اإلرسائييل وّجــه أمراً بإزالة هذه 

الحواجز »التي كانت من أهم األســباب وراء 

األحداث التي تشــهدها القدس خالل األيام 

املاضية«.

وأعرب الفلسطينيون عن فرحتهم بإجبار 

االحتالل عىل إزالة الحواجز، كام واحتفلوا 

يف ساحة باب العامود، فيام نظمت مسريات 

احتفالية يف مناطق مختلفة من قطاع غزة.

طة اإلرسائيلية باالعتداء عىل  ورّدت ال

املحتفلني يف باب العامود وصادرت األعالم 

الفلسطينية منهم.

ملحوظا. وأضاف االتحاد األورويب يف بيان »سيواصل 
املشاركون مناقشاتهم لبحث إمكانية عودة الواليات 
املتحــدة )لالتفاق( وكيفية ضــامن التنفيذ الكامل 

والفعال )له(«.
ناف  واستبق الرئيس اإليراين حسن روحاين است
املحادثــات بترصيحات قال فيها إن مفاوضات فيينا 
بشأن امللف النووي تشهد تقدما ملحوظا، ولوال بعض 
التحفظات السياســية ألمكنه القول إنها مفاوضات 
ناجحــة، وفق تعبريه. وأضاف روحاين أن مجموعة 
ورة رفع  »4+1« أقــرت مــع الواليات املتحــدة ب
 ووصف ذلك بأنه إنجاز يف طريق إحياء  العقوبــات

االتفاق النووي، حسب تعبريه.

ويف السياق قال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية، 
سعيد خطيب زاده، إن بالده لن تقبل أي مقرتح حول 
امللف النووي يعتمد عىل مبدأ »خطوة مقابل خطوة«.
وأضــاف »موقفنا بشــأن رضورة رفع العقوبات 
األمريكية مل يتغري، ونطالب برفعها كافة«. وشــدد 
عــىل أنه ال حاجة ملفاوضات مبارشة أو غري مبارشة 

مع واشنطن لتعود إىل االتفاق النووي.
وأوضــح زاده أن الوفد اإليراين املفاوض توجه إىل 
فيينــا أمس، االثنني، ملواصلــة املفاوضات وحضور 
 لكنه  اجتــامع اللجنة املشــرتكة لالتفــاق النووي
حذر من أن بالده ستنســحب مــن مفاوضات فيينا 
إذا مل تلمس إرادة سياســة كافيــة لرفع العقوبات، 
وفق تعبــريه. وكانت القوى العاملية وإيران اختتمت 
 جولة من املحادثات يف فيينا، بهدف  األسبوع املا

إعادة الواليات املتحدة إىل االتفاق، الذي انسحب منه 
 السابق دونالد ترامب عام 2018. الرئيس األمري
كام بحثــت الجولة عودة إيــران لالمتثال لبنود 
. االتفاق التي تنصلت منها ردا عىل املوقف األمري
واألحــد، كشــف عباس عراقجي، مســاعد وزير 
الخارجيــة اإليراين، عن حصول تفاهامت بشــأن 
رفــع العقوبات الخاصة بالنفط والبنوك والتعامالت 
 لكنه مل يقدم معلومات أكرث تفصيال بشــأن  املالية

هذه التفاهامت.
ويف سياق آخر، قال زاده إن التحركات اإلرسائيلية 
ضد بالده لن تبقى بدون رد، وإن طهران لن تســمح 
إلرسائيل بزعزعة أمن املنطقة. وأشار زاده إىل أن أمن 
املنطقــة لن يتحقق إال عرب الحوار اإلقليمي، وأن هذا 
هو املسار الوحيد الذي يخدم مصالح دول املنطقة.

النووية مع مجموعة 4+1.
من جهته، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسني 
إن النقاشــات مع الجانب اإليراين وصلت إىل حدود 
مهمة. وأضــاف »تطرقنا إىل العالقــات الخليجية 
اإليرانيــة، ونتابع آخر املســتجدات بشــأن الحوار 

 مع الجانب اإليراين«. األمري
وزيــر الخارجية العراقي أكــد دور بالده يف حل 
القضايــا اإلقليمية، وقال إن بغداد »تلعب دوراً مهامً 

يف إحالل السالم باملنطقة«.
كام تحدث فؤاد حسني عن الدور املحوري للعراق يف 
املنطقة وقال: »إن أســاس سياسة العراق الخارجية 
الحالية هو إقامة عالقات متوازنة مع الجميع«.
وشدد وزير الخارجية العراقي عىل أهمية التعاون 
بني دول املنطقة قائالً: »لقد سبق وأطلقنا الحوار مع 
الجانب اإليراين ووصلنا اآلن إىل مستوى مهم«.
وأضــاف »بحثنا أيضاً العالقات الثنائية يف املجال 
االقتصــادي وأكدنا أهميتها للبلدين ونأمل يف تطوير 
هــذه العالقــات الثنائية بعد التغلــب عىل تحديات 

كورونا«.
بالتوازي، استقبل الرئيس العراقي برهم صالح يف 
قرص السالم ببغداد، وزير الخارجية اإليراين، بحضور 

وزير الخارجية السيد فؤاد حسني.
ووفق املكتب اإلعالمي لرئاسة الجمهورية جرى، 
خالل اللقــاء، بحث العالقات الثنائيــة بني البلدين 

الجاريــن، »وهي عالقات راســخة تجمعها روابط 
عميقة ترتكز عىل أوارص اجتامعية ودينية وثقافية 
وجغرافية وثيقة مشــرتكة يتقاســمها الشــعبان 
الصديقان، وتعود باملنفعة للبلدين وكل املنطقة، كام 
تــم التأكيد عىل أهمية تعزيز آفــاق التعاون الثنايئ 
وتفعيل االتفاقات املربمة يف مختلف املجاالت«.
وأكّد الرئيس برهم صالح أن سياســة االنفتاح التي 
يتبناهــا العراق عىل محيطه اإلقليمي والدويل تهدف 
لبناء عالقات متوازنة داعمة لجهود تخفيف التوترات 
واألزمات، الفتاً إىل أن »العراق املقتدر واملســتقل ذات 
السيادة ميثل مصلحة مشرتكة لكل املنطقة، وعامالً 
أساســياً يف تعزيز استقرارها ومرتكز ملنظومة عمل 
تقوم عىل قضايا األمن املشــرتك واالقتصاد وحامية 
ة وفــرص التنمية املتبادلة التي تعود باملصلحة  البي
لبلدان كل املنطقة وشعوبها«. هذا ووصل ظريف إىل 
العاصمــة العراقية بغداد أمس االثنني عىل رأس وفد 

سيايس يف ختام زيارته لدولة قطر.
زيــارة وزير الخارجية اإليراين للعراق تســتغرق 
يومني، حيث ســيجتمع خاللها مع كبار املســؤولني 

العراقيني.

{ زيارة ظريف لقطر {
هذا وأكّد أمري قطر تمیم بن حمد آل ثاين، خالل 
اســتقباله وزيــر الخارجية اإليــراين محمد جواد 
ظريف يف الدوحة، أهمية العالقات بني بالده وإيران 

وتعاونهام يف املنطقة.
وذكــرت وكالة األنباء القطرية »قنا« أن أمري قطر 

تسلم خالل اللقاء رسالة شفوية من الرئيس اإليراين 
حسن روحاين، نقلها إليه ظريف.

وقالــت الوكالة إن الرســالة »تتصــل بالعالقات 
الثنائية بني البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها والقضايا 

ذات االهتامم املشرتك«.
بدوره، وصف وزير الخارجية االيراين محمد جواد 
ظريف اجتامعه بأمــري دولة قطر بأنه كان ممتازاً، 

مؤكداً أن »الجريان هم أولوية إيران«.
وكتب ظريف يف تغريدة له عىل »تويرت« بعد لقائه 
أمري دولة قطر »كانت يل مشــاورات ممتازة مع أخي 
الشــيخ متيم«. وأضاف »لقد تشاورنا حول القضايا 
الثنائيــة وتطوير العالقات وتعزيز التنســيق حول 

القضايا اإلقليمية والعاملية«.
وتابــع وزيــر الخارجية اإليراين »مبــادرة األمل 
وع هرمز للســالم( هي نهج إيران يف املنطقة  )م

وإن جرياننا هم أولويتنا«.
وزير الخارجية القطــري محمد بن عبد الرحمن، 
أعلــن االتفاق مع نظريه اإليراين عىل تشــكيل لجنة 
مشــرتكة بني البلدين بهدف تقوية وتعزيز العالقات 

التجارية واالقتصادية املشرتكة.
وقالت الخارجية اإليرانية، يف بيان لها، إن »ظريف 
التقى نظريه القطري الشــيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثــاين يف الدوحة، وبحث معه آخر املســتجدات 

والقضايا ذات االهتامم املشرتك«.
وبحســب البيان، شدد ظريف خالل االجتامع عىل 
»رضورة توســيع أبعاد التعاون، ال سيام يف املجاالت 

التجارية واالقتصادية واالستثامرية«.

ارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير : حــنـا ايــــوب
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

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح
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