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ــان« ك فــي »خــبــر  الــحــكــومــة  ــق...  ــ األفـ كــل  انــســداد  فــي ظــل  للبنان  الــبــابــا يصلي 
جعجع تدعو العونيين لالتحاد واسقاط مجلس النواب... ومخاوف من تضامن خليجي مع السعودية ومقاطعة لبنان
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 »كورونـــــــــــا«: 26 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة  و1182 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 1182 
اصابــة جديدة ُمصابة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020 إىل 522763 حالة.
وأوضحــت أنّه »تّم تســجيل 1178 حالــة إصابة بني 
املقيمــني و4 حاالت بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 26 حالة وفاة جديدة، لريتفــع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 7197«.

ــان ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ بــــــــطــــــــولــــــــة ل
فــــــــي كــــــــــرة الـــــســـــلـــــة :
أطــــلــــس يـــــواصـــــل تــألــقــه
ــاً ــ ــ ــت ــ ــ ــوق ــ ــ ويــــــــتــــــــصــــــــدر م

ص 10ص 10

ما مصري املواسم الزراعية يف لبنان

محادثات فيينا

جنود االحتالل.. قمع، عنرصية، اضطهاد

مناورات للناتو

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

بوال مراد

ألنــه مل يبق أمام اللبنانيني اال الصالة والدعاء للخروج 

ســاملني من االرتطام القريــب املرتقب بعد مرحلة انهيار 

مســتمرة منذ نحو عامني، وألن املســؤولني الذين كان 

يفــرتض فيهــم ان يقودوا الطائرة اىل بــر األمان ارتأوا 

تــرك مقودها ما ســيؤدي اىل تحطمها بشــكل مريع، 

رفع البابا فرنســيس صلواته لبقــاء لبنان الذي نعرفه، 

وشــدد يف رسالة بعث بها اىل رئيس الجمهورية العامد 

ميشــال عون عىل ان »لبنان ال ميكنه ان يفقد هويته وال 

تجربــة العيش االخوي معا التي جعلت منه رســالة اىل 

العامل بأرسه«، وجــدد رغبته يف »ان تتحقق زيارته اىل 

لبنان وشــعبه الحبيب«، مؤكدا »صالته الحارة عىل نية 

اللبنانيني ليك يحافظوا عىل الشجاعة والرجاء يف املحنة 

التي يجتازونها«. ويف رسالة شكر فيها عون عىل كتاب 

تهنئته ملناسبة الســنة الثامنة لحربيته، والرسالة التي 

بعــث بها اليه عىل اثر زيارته للعراق والتي تضمنت دعوة 

رســمية لالب االقدس لزيارة لبنان، رفع البابا فرنسيس 

الدعاء »اىل الله ليك يســاعد الرئيس عون واملســؤولني 

السياســيني ليعملوا من دون هوادة من اجل الخري العام 

يف بالد األرز«. وقال »اوكل امتكم الغالية لحامية ســيدة 

لبنان طالبا من امري الســالم بان يبارككم ويحفظ لبنان 

وجميع أبنائه«.

{ تشكيل الحكومة... معجزة {

وتــأيت صالة ودعاء البابــا يف وقت بلغت فيه األزمة 

مســتويات غري مسبوقة مع توقف تام ملشاورات تشكيل 

الحكومــة ووصول كل الفرقاء عــىل ما يبدو اىل قناعة 

بــأن عملية التأليف باتــت يف »خرب كان« وأقرب لتكون 

مســتحيلة يف الظروف الراهنة وتتطلب معجزة ما تبدو 

بعيــدة املنال. متكئة عىل هذه الوقائع، دعت عضو تكتل 

»الجمهورية القوية« ســرتيدا جعجــع يوم أمس تكتل 

»لبنان القوي« ليك يبادر للتنسيق مع »القوات«، »من اجل 

ان نستقيل جميعا من مجلس النواب االمر الذي من شأنه 

ان يفقد املجلس ميثاقيته وبالتايل الذهاب نحو انتخابات 

نيابية مبكرة«. وينســجم املوقف القوايت هذا مع موقف 

حزب »الكتائب اللبنانية« الذي كان أول األحزاب التي دعت 

النواب لالســتقالة بعد انفجار مرفأ بريوت والذهاب اىل 

انتخابات مبكرة. لكن رغم ذلك يرص الحزبان املســيحيان 

اللذان لطاملا كانا أقرب اىل حزب واحد عىل مواصلة السري 

يف مسارين مختلفني متاما نتيجة الخالف املسترشي بني 

ـــــق الصحيـــــح ـــــووي... طهـــــران: نحـــــن علـــــى الطري ـــــاق الن االتف
ـــــا: اتفـــــاق علـــــى تســـــريع وتيـــــرة املفاوضـــــات محادثـــــات فيين

ــد... ــديـ ــب فــلــســطــيــنــي وتـــنـــديـــد إســرائــيــلــي شـ ــرحــي ت
>هيومن رايتس< تتهم »إسرائيل« بالفصل العنصري واالضطهاد

ــو  ــاتـ ــنـ ــة«: إجـــــــــــــراءات الـ ــ ــ ــي ــ ــ ــروس ــ ــ »الـــــــدفـــــــاع ال
ــري ــكـ ــسـ ــعـ ــد الـ ــ ــدي ــ ــه ــ ــت ــ ــد ال ــ ــزيـ ــ ــي أوروبـــــــــــــا تـ ــ ــ ف

أعلن وزير الدفاع الرويس سريغي شويغو، أمس الثالثاء، أن 

اإلجراءات التي تتخذها الواليات املتحدة وحلف شامل األطليس 

يف أوروبا »تزيد التهديد العسكري«.

وأكد شــويغو أن روســيا تنقل قواتها داخل أراضيها »وفقاً 

لخططها الخاصة«، مؤكداً أن بالده ســتواصل القيام بكل ما 

تراه رضورياً لضامن أمن حدودها.

وأشــار شــويغو إىل أنه »يف اآلونة األخرية انضم الجميع 

إىل جوقة االتهامات ضد روســيا ألي ســبب من األسباب إن 

كان لجهة التدريبات أو إعادة نرش القوات الروســية يف مكان 

متركزها«.

ونرشت روســيا يف 13 نيسان الحايل قواتها عىل حدودها 
الغربية للقيام بـ«تدريبات« حيث جرى »نقل قوات عســكرية 
ووحدات إنزال روسية إىل الحدود الغربية«، رداً عىل »تهديدات« 
حلف شــامل األطلــيس، وفق ما أعلن وزيــر الدفاع الرويس 

سريغي شويغو.
وجــاء اإلعالن يف وقت اتّهمت كييف وحلفاؤها روســيا، 
بنرش عرشات آالف الجنود عند الحدود مع أوكرانيا، بينام حض 

»الناتو« موسكو عىل الحد من حشد قواتها »غري املربر«.

اتفقت أطــراف محادثات 
فيينــا عىل ترسيــع وترية 
وتكثيفهــا  املفاوضــات 
وتشــكيل مجموعــة ثالثة 
التنفيذية،  التفاهامت  لبحث 
فيام تؤكد إيران رفضها مبدأ 
»خطوة مقابل خطوة« بشأن 

العودة لالتفاق النووي.
كبــري  قــال  بــدوره، 
اإليرانيــني  املفاوضــــني 
عىل  إنهم  عراقجــي  عباس 
ما  لكن  الصحيــح،  الطريق 
زالت هناك تحديات وتفاصيل 

صعبة.
وقــال املتحــدث باســم 
ســعيد  اإليرانية  الخارجية 
خطيب زاده إن بالده لن تقبل 

 Human Rights( »اتهمت منظمــة »هيومن رايتس ووتش
Watch(، أمس، »إرسائيل« بارتكاب »جرميتني ضد اإلنسانية« 
عرب اتباعها سياســة »الفصل العنرصي« و«االضطهاد« بحق 
الفلسطينيني داخل الخط األخرض وسكان األرايض الفلسطينية 
املحتلــة، وفق تقرير للمنظمة القى ترحيبا فلســطينيا وأثار 

تنديدا شديدا من »إرسائيل«.
واتهم املديــر التنفيذي ملنظمة »هيومــن رايتس ووتش«، 
كينيث روث، الحكومــة اإلرسائيلية بارتكاب جرائم عنرصية 
بحق الفلســطينيني، مؤكدا أن هــذا االتهام مدروس ومدعوم 

بالدالئل.
وطالب روث »إرسائيل« باالعرتاف بجرامئها يف خطوة أوىل 
إلنهــاء هذه الجرائم، مؤكــدا أن »هناك معاناة كبرية يواجهها 
الفلســطينيون جراء املامرســات العنرصية اإلرسائيلية رغم 

مسار السالم منذ 40 عاما«.
وقال روث »بينام يتعامل معظم العامل مع االحتالل اإلرسائييل، 
الذي دام نصف قرن، عىل أنه حالة مؤقتة ســتعالجها قريبا« 
عملية سالم »دامت عقودا، وصل اضطهاد الفلسطينيني هناك 

إىل عتبة جرائم الفصل العنرصي وبات يطابق تعريفاتها«.
ويف تقريــر من 213 صفحــة نرشته أمس الثالثاء، حددت 
املنظمة »الخطوط العريضة« لالتهامات، استنادا إىل مصادر 

مختلفة مبا يف ذلك »وثائق التخطيط الحكومية«.

وقالت املنظمة إن »هذه النتائج تستند إىل سياسة الحكومة 
اإلرسائيلية الشــاملة لإلبقاء عىل هيمنة اإلرسائيليني اليهود 
عىل الفلســطينيني واالنتهاكات الجسيمة، التي تُرتكب بحق 
الفلســطينيني الذين يعيشــون يف األرايض املحتلة، مبا فيها 

القدس الرشقية«.

{ امتياز ممنهج {
ولفــت التقرير إىل أن هناك »ســلطة واحدة، هي ســلطة 
الحكومة اإلرسائيلية، تحكم بشكل أسايس املنطقة الواقعة بني 
نهر األردن والبحر األبيض املتوســط، حيث تسكن مجموعتان 
متســاويتان يف الحجم تقريبا، ومتنح امتيازا ممنهجا لليهود 
اإلرسائيليني يف حني تقمع الفلسطينيني، ومياَرس هذا القمع 

بشكله األشّد يف األرايض املحتلة«.
وتستخدم منظامت غري حكومية إرسائيلية منذ بضعة أشهر 
عبارة »الفصل العنرصي« لوصف السياسات اإلرسائيلية تجاه 
الفلســطينيني يف الضفة الغربية املحتلة والقدس الرشقية، 

التي ضمتها، وقطاع غزة املحارص.
ويدعم التقرير اســتنتاجات مامثلة لدى جامعات حقوقية 
إرسائيلية وفلســطينية، ويــأيت يف وقت أعلنت فيه املحكمة 

ــج ازمـــــــة شـــحـــنـــة املــــخــــدرات  ــالـ ــعـ ــان يـ ــنـ ــبـ لـ
ــالــســيــاســة ــس ب ــيـ ــن ولـ ــ ــاالم ــ ــوديـــة ب ــعـ ــع الـــسـ ــ م

كامل ذبيان    ص 3

تــــمــــلــــمــــل فــــــــي صـــــــفـــــــوف املـــــواطـــــنـــــيـــــن
نــــوابــــهــــا اداء  بــــســــبــــب  زحــــــلــــــة  فــــــــي 

خالد عرار    ص 5

عــــــــتــــــــب »اســــــــــرائــــــــــيــــــــــل«
عــــــــــــلــــــــــــى أمــــــــــيــــــــــركــــــــــا

نبيه الربجي    ص 2

الشــعب اللبناين املعذب ال يأبه بالرتاشق االعالمي 

الحاصــل بني املعنيني بتشــكيل الحكومــة، وال يأبه 

بعقدة تســمية الوزيرين املســيحيني، كل ما يهمه أن 

تشــكل حكومة تراعي تطلعات شبابه وتنتشل البالد 

من األزمة اإلقتصاديــة الخانقة التي فتحت عذابات 

الجحيم عىل اللبنانيني. 

كل ما هو مطلوب من الطبقة السياســية الحالية 

،االتفــاق عىل حكومة تقــوم باالصالحات املطلوبة 

،للحصول عىل القروض املالية الدولية واملســاعدات 

الطارئة للبنان. أما محاسبة هذه الطغمة الحاكمة فان 

حصلت ،سوف تكون عرب االنتخابات النيابية ان كانت 

بوقتها او مبكرة، واذا الشعب اعاد انتخاب الوجوه ذاتها 

فعندئٍذ تطبق مقولة »دود الخل منه وفيه«.

عىل طريق الديار

»الديار«



االربعاء  28  نيسان 2021

عتب »اسرائيل« على أميركا
نبيه الربجي

ال جــوزف فوتيل،  الج
للقيادة  الســابق  القائــد 
املركزية، يرى »أن مشكلتنا 
األوســط  الــرشق  يف 
التوازن  تأمــني  كيفيــة 
الســيكولوجي بني فائض 
الضعف لدى حلفائنا العرب 
وفائض القوة لدى حلفائنا 

االرسائيليني«.
املتحدة  الواليــات  عىل 

أن تحمي العرب مــن التأثريات البنيوية للضعف. يف الوقت 
نفســه، الحيلولة دون »االرسائيليني« والوقوع يف جاذبية 
القوة ألن االســتخدام الفوضوي للقوة ميكن أن يؤدي اىل 
هور عشوا للسياسات  زعزعة الســتاتيكو، ورمبا اىل 

املجنونة.
فوتيل الحظ »أننا شــهدنا يف املنطقة أك من محاولة 
أو ملأرب  رب شــخصية،  أن ملــ الســــتاتيكو  الخــرتاق 
رب فرويدية، كام هي حال رجب طيب  جيوسياســية، أو مل
اردوغان الذي، بقبعة الســلطان، مل يتوان عن اللعب عىل 
كل الخطوط الحمراء«. مل يقل أن دونالد ترامب اســتخدمه 
كحصان خشــبي اللهاء الجمهور يف حني أن اللعبة تجري 

يف مكان آخر.
ماذا عن آيات الله  يف الذاكــرة األمريكية ال وجود ملثل 
»تلك الوجوه الصاخبة«. املشكالت معهم أك من أن تكون 
معقدة، وأك من أن تكون شــاقة، لكنهم ليســوا العبي 

األقنعة، وال هم العبو الظل.
كالعادة، ال دور لواشنطن يف تكريس املساكنة الهجينة 
بني الضعف العــر و«القوة االرسائيليــة«. كثريون بني 
الحكام العرب من هم جاهزون ليبيعوا أنفســهم، وليبيعوا 
دولهم، للشــيطان مــن أجل البقاء عىل عروشــهم. هكذا 
األجيال.  األزمنة، وتستنزف  وات، وتســتنزف  ال تستنزف 
ترســانات هائلة من األســلحة املتطــورة لكأنها الدمى 

االلكرتونية يف حرضة األساطيل.
ء من املوضوعية  املعلقون األمريكيون الذين يكتبون ب
عن »ارسائيل« يرون أن الساســة هنــاك دأبوا عىل اللجوء 
اىل فائض القوة لحل املشكالت السياسية، رمبا املشكالت 
الفلسفية، التي تواجه الدولة العربية بني الفينة واألخرى. اذ 
خر، عن ثقافة  يتجه العامل اىل سياسات بعيدة، بشكل أو ب
الدم واالقرتاب من ثقافة الســوق، يــزداد »االرسائيليون« 
شغفاً بالنموذج االســبارطي وحيث »الرق عىل قعقعة 

» السال
املشهد »االرسائييل« هكذا. التحول يف تشكيل الحكومات 
من رصاع الفيلة )وال نقــول رصاع امللوك أو رصاع األنبياء( 
اىل رصاع الديكــة. اق حــاالت االنتهازية، كام أق 

حاالت الزبائنية.
للمرة األوىل يشــعر »االرسائيليون« أنهم ال يستطيعون 
أن يســتخدموا فائض القوة ان يف اعــادة ترتيب املعادالت 
الداخلية، أو يف اعــادة ترتيب املعادالت الخارجية. ال مجال 
النتاج أي واقع جديد. عقدة لبنان، الحلقة التي كانت األضعف 
يف ديناميكية الرصاع، باتت الهاجس االســرتاتيجي وحتى 
االت. أي معنى  الهاجس االيديولوجي، للحاخامات كام للج

للقوة حني تكون يف امللجأ أو يف الثالجة
عهد دونالد ترامب كان العهد التورايت »الرسائيل«. األبواب 
املوصدة كانت تفتح أمامهــا الواحد تلو اآلخر، حتى أن أحد 
املسؤولني العرب تعهد بتحويل قرصه اىل كنيس للتأكيد عىل 

افتتنانه بالدولة اليهودية.
الستار اسدل عىل حــقبة دونــالد ترامب. أآلن، دعوات 
اىل العقالنيــة يف التعاطي مع أزمات الرشق األوســط. 
األولوية للخيارات الديبلوماســية. ال اشــارة اىل الخيارات 

األخرى.
صحف اليمني يف »ارسائيل« تعكس ما ميكن أن يوصف 
بـ«الصدمة« حيال سياســات جو بايدن. عتــب، وأحياناً 
بعبارات فــــظة، عليه ألنه مل يأخذ باملوقف »االرسائييل« 
الذي يعترب أن العودة اىل االتفــاق النووي، حتى ولو كانت 
العودة املرشوطة، تعني تســليم مفاتيح املنطقة اىل آيات 

الله.
وجه آخر للعتب. الفريق األمري الذي يواكب املفاوضات 
يف فيينا ال يضــم أياً من احصنة طــروادة )وهنا أحصنة 
املوســاد( لنقل التفاصيــل، كل التفاصيــل، اىل »القيادة 
االرسائيلية«. وحتى عندما زار وزير الدفاع لويد أوســ تل 
أبيب، كان مجمــل حديثه عن املصالح األمريكية يف الرشق 

األوسط. مصلحة »ارسائيل« جزء من هذه املصالح.
ما توحي بــه مقــاالت »ارسائيل اليــوم« التي ميولها 
امللياردير النيويور شلدون ادلسون تختزل املشهد. اذا  عاد 
بايدن اىل االتفاق النووي كل عمليات التطبيع تذهب هباء. 
الهذا قال السناتور بريين ساندرز لبنيامني نتنياهو »أمريكا 

مل تعد بني يديك...« 

2
ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

اجرى رئيس الجمهورية العامد ميشال عون اتصاال هاتفيا 
بوزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف االعامل العميد 
محمد فهمي، يف اطار متابعته التحقيقات الجارية يف ملف 
تهريب املواد املخدرة اىل اململكة العربية الســعودية، واطلع 
منه عىل نتائج التحقيقات الجارية ومســار اإلجراءات التي 

اتخذت يف االجتامع املوسع الذي عقد امس يف قرص بعبدا.

ووضع الوزير فهمي الرئيس عون يف آخر التفاصيل املتعلقة 
باملوضوع، وما توافر من معطيات لدى األجهزة األمنية، كام 
اعلمه عن اتصــال اجراه بوزير الخارجية الســعودي األمري 
فيصل بن فرحان، مؤكدا »ادانة لبنان لعملية التهريب وكل ما 
ميس امن اململكة واستقرارها وسالمة شعبها«، واطلعه عىل 

اإلجراءات التي اتخذها لبنان يف هذا الصدد.

عــــــــون اتـــــصـــــل بـــفـــهـــمـــي وتــــــابــــــع مــــعــــه مـــــلـــــ 
ــة ــ ــودي ــ ــع ــ ــس ــ تــــهــــريــــب املــــــــــــواد املـــــــخـــــــدرة الــــــــى ال

اوضح مكتب االعالم يف رئاســة الجمهورية  يف بيان، ان 
»الحســاب عىل »تويرت«، املســمى »ويكيليكس لبنان« نرش 
خربا كاذبا ادعى فيه ان اسم املتهم مبلف تهريب »الكبتاغون« 
حسن محمد دقو وارد يف مرســوم التجنيس الذي صدر يف 
العام 2018، وذلك لالدعاء بأنه نال الجنسية اللبنانية مبوجبه 
هرت  . إال أن العودة اىل الن الرســمي للمرسوم املذكور، أ

ان الصيغة التي نــرشت عىل ذلك املوقع، مزورة، حيث يتضح 
انه تم ســحب اسم برنارد عالم بشــور من الصيغة االصلية 

للمرسوم، ودّس اسم حسن محمد دقو مكانه«.
ولفــت مكتب االعالم وســائل االعالم ومواقــع التواصل 
االجتامعي، اىل »خطورة تناقل مثل هذه االخبار الكاذبة التي 

تعرض مروجيها للمالحقة القانونية«.

ــو  ــن مـــحـــمـــد دقـ ــسـ ــة : حـ ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ مـــكـــتـــب رئــــاســــة الـ
 2 ــا 18 ــعـ ــو الــتــجــنــيــس الـ ــرسـ ــي مـ ــرد اســـمـــه فـ ــ ــم ي لـ

القاضيــــــة عون تقدمــــــ بمراجعة البطا 
داري الصــــــادر عــــــن عويدات القــــــرار ا

تقدمت املدعيــة العامة يف جبل لبنان القاضية غادة عون 
اىل مجلس شــورى الدولة مبراجعة بوجه الدولة اللبنانية  
وزارة العدل، إلبطال القــرار اإلداري الصادر عن املدعي العام 
التمييزي القايض غســان عويدات، لـ »تجاوز حد الســلطة 
باغتصاب صالحيات قانونية للقاضية عون، ال تعود له أصال 

مع طلب وقف تنفيذ القرار املذكور«.

كامل ذبيان

شــكلت املخدرات زراعــة وصناعة وتجارة 
وترويجــا مصدر دخل للبنــان واحدى دعائم 
اقتصاده ال ســيام يف فرتة الحرب االهلية اذ 
يصف احد وزراء املال الســابقني اقتصاد لبنان 
يف تلك املرحلة باملقنع يقوم عىل ثالث دعائم 
املغرتبون،  وهي  الخــارج  من  باالموال  تأتيه 
املخــدرات واملال الســيايس، حيث منعت هذه 
االموال االقتصاد من ان ينهار ال سيام يف زمن 
الحرب واستمرت الدورة االقتصادية قامئة اىل 
حد ما، وخلقت اسواق موازية وال مركزية، بعد 

تدمري االسواق يف وسط بريوت.
لكن هذا ال يعني ان االقتصاد يجب ان ينشــأ 
عىل قاعدة غري ثابتــة ومتحولة بل هو واقع 

يجب ان يُذكر يقول الوزير الســابق للامل الذي اشــار اىل انه 
بعد الحملة الدولية ملنع زراعة املخــدرات امتثل لبنان لها يف 
مطلع التســعينات، كام دول اخرى، لكن مل يحصل عىل البديل 
ومل يؤمن لزارع املخدرات الزراعة البديلة ال ســيام يف البقاع 
التي اشتهرت  بزراعة هذا النوع من النبات املمنوع لالستعامل 
، واملســمو لالســتخدام يف الطب، اذ دعا رئيس  الشخ
الحزب التقدمي االشرتا اىل ترشيع زراعة املخدرات وصدر 
قانون بها للشأن الطبي، وبذلك تكون هذه املشكلة القت جزءا 
من الحل، وتأمني بدائل اخــرى يف اقتصاد منتج، وفق الوزير 
اء املتوازن، الذي يبقى  السابق الذي يعيد السبب اىل غياب اال
حربا عىل ورق فلم تقم خطة القامة مصانع يف مناطق ريفية 
ونائية حيث توجد اراض واسعة املساحة فيتوقف الزحف نحو 
املدن، التي نشــأت عىل اطرافها مــدن صناعية جاءت بعامل 
يقيمون يف احياء متواضعة وفقرية سميت بـ  »احزمة الفقر« 

فولّدت ازمات اجتامعية وطبقية.
فموضوع املخدرات هو جزء من اقتصاد لبنان كام يف دول 
اخرى كأفغانســتان وكولومبيا مثال وفيــه مزارعون وتجار 
واســتحدثت معامل لصناعة حبوب »الكابتاغون« الذي بات 
االك رواجــا وال ميكن النظر اىل الشــحنة التي اوقفت يف 
الســعودية، االســبوع املايض، اال من هذا املنظار املايل ولو 

قادمة من لبنان ومعبأة يف فواكه الرمان، اذ دلت التحقيقات 
االمنيــة االولية، بان وراءها مجموعــة منظمة من صانعي 
حبوب »الكابتاغون« اىل املرّوج لها كتاجر، اضافة اىل مسهيل 
عبورها من ســوريا اىل لبنان ومنه اىل السعودية، ورمبا اىل 
دول اخرى، وهذه العملية ليســت جديدة، بل هي تحصل منذ 
عقود، وفق مرجع امني، اذ ان املخدرات اكتشفت يف »الرمان«، 
وقبل ذلك يف وسائل اخرى وعديدة، ومل يرتك املهربون اسلوباً 
عية، وعندما  اال ولجــأوا اليه، لنقل بضاعتهم بطــرق غري 
ا يكون ذلك عن خرق امني، او  كانت شــحنة ما، تصادر، فا
خالف بــني »املافيا«، او تراجع صاحــب البضاعة عن تعهده 
بالدفــع، وكانت العملية تتم عرب تواطؤ بــني املهرب وامنيني 
، وهذه املسائل معلومة يف  وغطاء ســيايس واحياناً قضا

لبنان.
فتوقيف شحنة مخدرات يف السعودية، مصدرها لبنان، مل 
يكن مفاجئاً وليس جديداً، فمثل هذه العملية تحصل دامئاً ويف 
كل الدول، وتجارة املخــدرات وهي من املمنوعات، لها نظامها 
وآليتها وســجلها، اذ سبق واعتقل امري ســعودي يف لبنان 
قبل سنوات، يشــحن حبوب »الكابتاغون«، يف مطار بريوت، 
وسجن يف لبنان ولُقب   »بأمري الكابتاغون«، ومل تحصل ضجة 
كالتي حصلت مع الشــحنة االخرية، التي يجب عىل االجهزة 
االمنية والسلطات القضائية السعودية، الكشف عنها بكامل 

تفاصيلها، وكذلك عىل لبنان ان يقوم بذلك، وفق 
البيان الذي صدر عن االجتامع الوزاري واالمني 
والقضا يف القرص الجمهوري، وهو جاء كرد 
فعل عىل القرار السعودي مبنع دخول املنتجات 
الزراعيــة اللبنانية اىل اململكــة التي تضامنت 
معها بعــض دول الخليج، وهــذا حق لها، بان 
تحمي مجتمعها من اآلفة املدمرة له، لكن ما ال 
يجب ان يحصل، ان يعاقــب املزارع اللبناين، ال 
من هو وراء الشحنة كافراد او مجموعة، وهذا 
ما جرى الحديث عنــه يف اجتامع قرص بعبدا، 
عىل ان تحرص القضية مبــن قام بالتهريب، ال 
ان يعاقب لبنان واقتصاده، اذ ستجري اتصاالت 
رسمية لبنانية مع الســعودية، كلف بها وزير 
الداخلية محمد فهمي، لوضع تهريب املخدرات، 
اىل اململكــة يف اطار امني، وليس سياســياً، 
وتوجيه االتهام السيايس، نحو جهة حزبية لتصفية حسابات 
سياســية، وفق مصدر وزاري الذي اكد ان لبنان، ال يكف عن 
محاربة املخــدرات زراعة وصناعة وتجــارة، وتقوم القوى 
العســكرية واالمنية، مبهامها يف مالحقة كل من يقوم بهذا 
العمل املمنوع قانوناً، وتقدم يف هذا املجال االمني بني دول عدة 

تعاين من موضوع املخدرات.
فهل ســتالقي شــحنة املخدرات املوقوفة يف السعودية، 
طريقاً للحل، بعد ان اتخذت اململكة قرارها بوقف االسترياد من 

ل ازمة مالية واقتصادية واجتامعية خانقة لبنان، يف 
لبنان، ليســت  املنكفئــة سياســياً عن  الســعودية،  ان 
مســتعجلةاليجاد حل لالزمة التي اســتجدت، النها هي يف 
االساس، تؤكد عرب مسؤولني فيها، انها غري معنية مبا يحصل 
يف لبنان، ال سيام يف تشكيل الحكومة، التي اعلنت رأيها فيها، 
بان ال يكون حزب الله ممثالً فيها، ويف ضوء ذلك تعلن موقفها، 
وهذا ما صار معلوماً، ولذلك خفض لبنان اتصاله باململكة اىل 
املستوى االمني، بتكليف وزير الداخلية، والنظر اىل املوضوع 
من هذه الزاوية، ورفض تسييس شحنة املخدرات، التي مل تكن 
االوىل، وليس لبنان هو الدولة الوحيدة، التي تنشط فيها زراعة 
وصناعة وتجارة املخدرات، بل دول اخرى، ال تتوقف عن تصدير 

هذه املادة املدمرة اىل كل املجتمعات.

لبنان يعالج ازمة شــــــحنة املخدرات مع الســــــعودية باالمن وليس بالسياســــــة

ابتسام شديد

شيئاً فشــيئاً يكتمل مشهد الحصار اإلقتصادي والسيايس 
عىل لبنان، فالحصــار األول يبدو تتمــة او تكملة للحصار 
السيايس الذي بدأ قبل فرتة، وليس ما حصل يف عملية الرمان 
املحشــو باملخدرات اال وجها من وجوه مقاطعة لبنان وتركه 

يغرق يف االنهيار واألزمات. 
فشحنة الرمان امللغوم بحبوب »الكبتاغون« تركت عالمات 
اســتفهام كثرية حيال املوقف السعودي املتشدد  وردة الفعل 
باملقاطعة، خصوصا انها ليســت املرة الوحيدة التي يتم فيها 
ضبط تهريب ملواد مهربة من لبنــان او عربه، علام ان هناك 
تعاونا قامئا بــني األجهزة يف هذا الصدد يقــوم عىل تبادل 
املعلومات والربقيــات حيث قامت األجهــزة باخبار الجانب 

السعودي أك من مرة.
فاملوقف الســعودي جرى ربطه بالخلفيات السياسية مع 
حفظ الحقــوق كاملة للمملكة العربية الســعودية بحامية 
أمنهــا االجتامعي ، اال ان ما جــرى مل يكن بعيدا عن الخالف 
السيايس العميق واالنقسام الداخيل حول امللفات وصوال اىل 

العوامل االقليمية.
فمشــهد الحصار يشتد خناقا من العقوبات عىل سياسيني 
اىل مقاطعــة حكومــة ترصيف األعامل، فعــىل الرغم من 
اســتقبال دولة قطر لرئيس الحكومة حســان دياب، اال ان 
معامل الحصار واضــــحة يف رفض التعامل مع السياسيني 
والحكومة، وهذا الوضع يدفع كام تقول مصادر سياســية 
اىل  البحــث عن خيارات بديلة حيث بدأ عدد من السياســيني 
ثــارة ملف الذهاب اىل الرشق بعد ان ســــّدت طرق الغرب  ب
يف وجه اللبنانيني، وكان رئيس التيار الوطني جربان باســيل 
حذر من ان العقوبات مرضة وســتؤدي اىل ابعاد لبــنان عن 
قا، فاىل أي درجة هذا الطر يعترب  أوروبا والغرب وتأخذنا 

مقبوال
تؤكد املصادر السياسية ان هناك محاوالت يقوم بها لبنان 
منذ فــرتة لتوقيع  اتفاقيات لتأمني الفيول من أجل تشــغيل 
معامل الكهرباء ، حيث يبدو واضحا ان هناك أجندة حكومية 
واســعة كانت تتضمن  التعاون مع العــراق يف القطاعات 
الصحية والزراعية والصناعية وفتح آفاق التعاون مع بغداد  
اصطدمت بحائط مســدود مع إلغاء  زيــارة رئيس حكومة 
ترصيف األعامل حسان دياب عىل رأس وفد وزاري يضم وزراء 
الطاقة والزراعة والصناعة، حيث كان يفرتض ايضا التواصل 
مع العــراق من أجل تبادل النفط بالخدمات الطبية، مام ميّهد 
عمليا، كام تقول املصادر اىل الدخول يف املسار املرشقي لكرس 
»الفيتو« الذي يضعه الغرب عىل امداد السلطة السياسية بأي 

مساعدات وطلبها مساعدة الرشق.
اال ان ذلك ال يعني ان الخيار املرشقي ال يواجه أيضا تعقيدات 
سياســية اوال ومن ثم تقنية، فاالنفتا عــىل الصني مثال 
لالسترياد يحصل وفق عملة  االقتصاد العاملي والدفع بالدوالر، 
فيام لبنان يعاين شــحا يف الدوالرات، كام ان االســتثامرات 

ت والبنى التحتية وسكك الحديد  الصينية موّجهة اىل املنشــ
واألنفاق، فيام حاجة لبنان يف هذه املرحلة  مخصصة لوقف 

االنهيار وتوفري فرص العمل وتحريك االقتصاد.
الذهاب اىل الرشق هو باألساس طر فريق املامنعة، فاألمني 
العام لحزب الله السيد حســن نرصالله اول من أطلق التوجه 
قبل ان يصل الدوالر اىل هذا الســقف لكــرس الحصار، داعيا 
الناس للمواجهة والصمود ومحددا خيــارات بديلة ملواجهة 
االنهيار، اال ان الطر القى ردود فعل رافضة له، فالذهاب اىل 
الرشق، برأي فريــق من اللبنانيني، يفقد لبنان وجهه التعددي 
والحضاري وال يحل األزمــة االقتصادية والعجز املايل للدولة 
وتع املصــارف ، كام ان الدول التي تعتمد الخيارات املرشقية 

لديها مشاكلها االجتامعية واالقتصادية  كام هو حاصل يف 
العراق وسوريا وايران.

الخارجي شكال حافزا لوزراء حكومة  العقوبات والحصار 
قا،  فوزير الصحة حمد حســن  ترصيف األعامل للتوجه 
قفز فــوق تداعيات »قانــون قيرص« لطلب األوكســيجني 
السوري، فيام شــاحنات البنزين انطلقت قبل فرتة  من ايران 
لتوفري املحروقات، ويف األســواق مواد استهالكية وغذائية 
من مصادر مرشقية  بأســعار مقبولة تشبه املواد املدعومة، 
مام يدل عىل ان خيار الرشق يتسلل من دون ان يشعر به أحد 
تحت وطــأة الرضورة امللحة واالتفاقيــات،  واآليت أعظم اذا 

استمرت املقاطعة وأكمل االنهيار.

ــلـــفـــيـــات ســـيـــاســـيـــة لــلــمــقــاطــعــة ــاد وخـ ــ ــع ــ «... اب ــو ــ ـ ــ ــ ــلـ ــ »الـــــرمـــــان املـ
ــواب« ــ األب خــلــ  »مـــن  يتسلل  ــاً  شــرق الــتــوجــه  ــحــصــار...  ال تــتــحــد  السلطة 



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
االربعاء 28 نيسان 2021

رق ال فــي  املسيحيين  على  الفاتيكان  خــوف  ير  ت لبنان  مــن  »الــهــجــرة«  ــا  أرقـ  
محمد علو

مل تكن زيارة البابا فرنسيس إىل لبنان مقررة ضمن أجندته 
لهذا العام، ولكنه أراد تقديم دفعة قويّة للمسؤولني اللبنانيني 
لحّثهم عىل تشــكيل الحكومة بعد أن استشــعر خطراً كبرياً 
يُحيط ببلد »الرسالة«، علامً  أن »الوعد بالزيارة« مل يكن األمر 

الوحيد الذي قرر البابا القيام به.
»لبنان  ال ميكنه أن يفقد هويته وال تجربة العيش األخوي 
معاً، التي جعلت منه رســالة إىل العامل بأرسه، وأصيّل عىل 
نّية اللبنانيني ليك يحافظوا عىل الشجاعة والرجاء يف املحنة 
التي يجتازونها، وأدعو الله ليك يساعد الرئيس ميشال عون 
واملسؤولني السياسيني، ليعملوا من دون هوادة من أجل الخري 
العام يف بالد األرز«. بهذه الكلامت توّجه بابا روما إىل لبنان 
واللبنانيني، يف رسالة، تجدها مصادر سياسية بارزة، دليالً 

عىل حجم اإلهتامم الذي يوليه البابا لبلدنا.
خالل زيارة رئيــس الحكومة املكلف ســعد الحريري إىل 
الفاتيــكان، كان الفتاً العمل الكبري الذي قام به الســكرتري 
الكاردينايل للفاتيــكان، أو ما يعرف برئيس وزراء الفاتيكان، 
بيرتو بارولني يف امللف اللبناين، إذ تبنّي أنه عىل اطّالع واسع 
وشــامل لتفاصيل األزمة السياسية اللبنانية، وهو ما عكس 

شعوراً بأن الفاتيكان يويل امللف اللبناين مكانة خاصة.
إن هذه املكانة، بحســب املصادر، جعلت الفاتيكان يتحرّك 

مؤّخراً إلنقاذ لبنان، مشــرية إىل أنه سيكون العباً أساسياً 
يف حــراك دويل ديبلومــايس ســيولد قريبــاً يف بريوت 
ملحاولة تســهيل تشــكيل الحكومة. وتضيف املصادر عرب 
»الديــار« »اقتنع الفاتيكان بأن انهيــار لبنان يعني انتهاء 
الدور املســيحي فيه، وانتهاء هذا الدور يعني فقدان الهوية 
املسيحية بالرشق، خاّصة أن لبنان هو املكان االخري يف هذه 
املنطقة الذي ال يزال محافظاً عىل املســيحيني فيه، بعد ما 
حصل يف ســوريا والعراق من عمليات تهجري مربمجة بحق 

أبناء هذه الديانة«.
إذاً هي مســألة »وجود« بالنســبة للفاتيكان، وال ميكن 

التهاون معها، وأرقام الهجرة من لبنان يف األشــهر األخرية 
تجعل الخوف مربّراً، علامً أن انهيار لبنان سينعكس سلباً عىل 
كل لبناين بغض النظر عــن ديانته، ولكن ليس رّساً عىل أحد 
أن هجرة املسيحيني أكرب بسبب التسهيالت املمنوحة لهم يف 

هذا اإلطار.
وتكشــف املصادر أن الراغبــني بالهجرة مــن لبنان من 
 ، املسيحيني الشــباب يزداد عددهم عن مئة ألف بالحّد األد
وهؤالء ال يفكّرون بالعودة، وهم ينتظرون تبّدل أحوال الدول 
التي ال تزال تعاين من جائحة كورونا ألجل املغادرة، مشــرية 
إىل أن تحذيرات غربية رفيعة املســتوى وصلت للمرجعيات 
الدينية املســيحية يف بريوت تحّذر من موجات هجرة قادمة 

قد تغرّي وجه لبنان الذي نعرفه اليوم. 
هــذا وكانت »الرشكة الدولية للمعلومات« قد أشــارت يف 
دراسة إىل أن عدد اللبنانيني الذين سافروا يف عام 2019 ومل 
41 لبنانياً  61 لبنانياً مقارنة مع 766 يعودوا وصل إىل 924
خالل الفرتة ذاتها من عام 2018، وأنه يف بداية 2020 وحتى 
نهاية شــهر آب، تزايدت حركة املغادرين فارتفع متوســط 

عددهم بنسبة 36 باملئة.
كل هذه األرقام تؤكد »املؤكد« بالنسبة للمرجعية املسيحية 
األوىل يف العــامل، وهذا ما جعلها تتحــرّك باتّجاه العواصم 
الغربية املؤثرة، لتوصل رسالة واحدة وهي »ممنوع سقوط 

لبنان«، فهل تنجح

ــن الــجــبــل ــحـــصـ ــع ويـ ــي ــجــم ــادن ال ــ ــهـ ــ تــــــــي... ويـ ــر ا ــط ــخ ــعــر ال ــالط يــســتــ ــب ــن ج
هيام عيد

تثري مواقف رئيس الحزب التقدمي اإلشرتا وليد جنبالط، 
اهتــامم املعنيني ملا تنطوي عليه من إشــارات سياســية 
تحمــل أك من داللة يف هــذه املرحلة بالــذات، وحيث 
جواء الجنبالطية،  تكشــف مصادر سياســية متابعة ل
أن زعيــم املختارة لديــه هواجس ومخــاوف كبرية يعرّب 
وضاع  عنها أمام زواره، وترتكّز عــىل اإلنهيار املتامدي ل
اإلقتصادية واملعيشــية واملالية، وعىل هذه الخلفية، فهو 
يقــوم باتصاالت ولقاءات داخليــة وخارجية بغية تأمني 
الجبل خوفا  الصمود اإلجتامعي يف منطقة  مســتلزمات 
من اآليت، وذلك، بعدما بلــ الواقع اإلجتامعي لدى أهايل 
ن  الجبــل، مرحلة متقّدمة من اإلحتقــان. وربطاً بذلك، ف
ســيد املختارة، يعترب أن هذه املســائل هي أولوية مطلقة 
وتتقــّدم عــىل كل امللفات السياســية واإلســتحقاقات 
املرتقبة، ولذلــك، فهو يتحا أي انزالقات إىل مواجهات 
سياســية مع أي طرف أو مكّون سيايس، سيام مع العهد 
ومع حكومــة ترصيف األعامل، بعدمــا خاض معهم يف 
ســة، وهو الذي سبق وأن  املايض معركة سياســية 

طالب رئيس الجمهورية باإلســتقالة قبل أي طرف آخر.
أما ملاذا هذه املهادنة مع العهد وغريه من األطراف، فتنقل 
املصادر نفســها، أن جنبالط يعرف حق املعرفة أن املجتمع 
الدويل، وال ســيام الواليات املتحدة األمريكية، مل يحســام 
بعد خيار املواجهة مع إيران، ال بل هو ال يتوّقع حصول أي 
صدام بينهام وحتى لواســتغرقت املفاوضات النووية وقتاً 
طويالً، إذ من الواضــح أن ما من حرب أو عقوبات صارمة 
يف هذا اإلطار، وبالتايل، ســتبقى املعادلة السياســية يف 
نه، أي جنبالط، ال يريد  لبنان عىل حالهــا. ولهذه الغاية، ف
بعد اليوم الدخول يف حروب مــع اآلخرين، نظراً للتغرّيات 
املرتقبة واملتحّركة يف السياسات اإلقليمية والدولية، وهذا 

ما حدث يف محطات كثرية من تاري لبنان.
ويف هذا اإلطار، تقــول املصادر نفســها، ان جنبالط 
الدوليني عــن مواقف  املوفديــن  يســأل أصدقاءه مــن 
حكوماتهم التي تثري التســاؤالت، وتبعث عىل الريبة من 
امللفات املطروحة يف املنطقة، ومــن هنا جاءت مواقفه 
األخــرية املهادنة وتركيزه فقط عىل تحصــني الجبل أمنياً 
واجتامعيــاً، وذلك تحّســباً ألّي اهتزازات أو إشــكاالت، 
ن لقاءه األخري مع النائب طالل إرسالن، جاء  وبالتايل، ف

بعيداً عن السياسية كلياً وهدف إىل تصفية ذيول حادثتي 
التوافق املشرتك عىل  الشويفات وقربشمون قضائياً وإىل 
أن ال يكون التباين والخالف السيايس بينهام، مدخالً ألي 
توتر قد يصيــب الجبل، وهو ما ال يتحّملــه الناس مهام 
ــل األزمة الخانقة،  اختلفت توّجهاتهم السياســية، يف 
التي تعاطــى معها جنبالط من  وترّددات جائحة كورونا 

الجبل صحياً. خالل تحصني 
ن املصادر ذاتها، تشــري إىل أن  ويف ســياق متصل، ف
جنبالط ليس يف صدد فتــح أي جبهات مع خصومه يف 
السياســة أو اإلختالف عىل أي ملف مــع حلفائه، ولذلك، 
ترك لبكر واألحزاب املســيحية اتخاذ ما يرونه مناسباً 
عىل خط رئاســة الجمهورية، مبعنى أن التجارب السابقة 
علّمته أن ال يكون وحده يف الســاحة الذي يطالب بتنحية 
هذا الرئيــس أو ذاك، ألن ذلك ســُيعترب تدخالً من طائفة 
ضد أخــرى، وعىل هذه الخلفيــة أر تفاهامً مع بعبدا 
و«التيار الوطني الحر« إلبقاء الجبل مستقّراً، كام أنه ولو 
اختلف مــع »القوات اللبنانية« حول قانون اإلنتخاب، فهو 
يرّص يف الوقت الحايل عىل التواصل والتنســيق معهم يف 

الجبل، وهذا ما ينســحب عىل سائر األحزاب والتيارات.

تـــــــــــحـــــــــــ املـــــــبـــــــضـــــــع

ــدق االبــــواب... والسلطة نائمة  الفتنة ت
فؤاد ابو زيد

عىل الرغم من اختالف 
الســبب، فان الوضع يف 
لبنــان اليوم يشــبه اىل 
حد بعيد وضعه يف سنة 
1975، قبــل أن تندلــع 
االحــداث الدمويــة التي 
تحولــت رسيعا اىل حرب 
مفتوحة استمرت سنوات 
عدة وخلّفــت مئات االف 

القتىل والجرحى عدا الدمــار الذي لحق بالعديد من املدن 
والبلدات.

من يتابع األخبار التي يتم تداولها يف جميع وســائل 
االعالم املقروءة واملسموعة واملنظورة عن التدريب عىل 
السال يف اك من منطقة جبلية ، وحدد أحد االعالميني 
منــذ ثالثة ايام مناطق يف عكار والشــامل ويف البقاع 
وجبــل لبنان يتم فيها التدريب تحت شــعار حامية هذه 
املناطق يف حال »فلت امللق« االمني ، وترتافق هذه االخبار 
مع احاديث يتم تداولها همســا وجهارا عن عمليات بيع 
اسلحة تحصل ، حتى أن وزير الداخلية محمد فهمي أعرب 
منذ مدة عن تخوفه من انهيار االمن اذا اوقفت الحكومة 
سياســة الدعم ، والالفت يف األمر ان بعض الســفراء 
االجانب يجرون اتصاالت مع وزراء ومســؤولني ملعرفة 
جهوزيــة القوى االمنية يف مواجهة أي اعامل شــغب 

تحصل ألي سبب من االسباب.
كعادتها، هذه السلطة نامئة نوم اهل الكهف، وعندما 
تستيقظ تهتم بالسخيف من االمور مع ان املطلوب واحد 
هو تشــكيل حكومة قادرة عىل مواجهة مشاكل لبنان 
وابتداع الحلول التي تعيــد لبنان اىل منصة العافية، بدال 
ء عرب الحدود  من تحويل لبنان اىل منصة لتهريب كل 
الربية مع ســوريا وعرب املرافق العامة وتحديدا يف مرفأ 
بريوت واملراف االخرى وعن طريق مطار رفيق الحريري 

الدويل.
الخطر يف األمر ان الســلطة ال تسمع، وان سمعت ال 
تبادر بل »تطنــش« كأنها ممنوعة مــن أخذ أي موقف 
« دم  يســاهم يف وقف عمليــات التهريــب التي »مت
الشــعب وتفقره ومتيته، واكرب برهان عىل عدم اكرتاث 
هذه الســلطة ملطالب الشــعب، اللقاء البارد الذي جمع 
البطريرك بشارة الراعي ورئيس الجمهورية ميشال عون 
وأرصار عون عىل تشــكيل الحكومة كام يريد هو، وقول 
الراعي بعــد خروجه من اللقاء انه ال يهاجم أحدا بل »هم 

يهاجمونني«.
الحبل يضيق عىل عنق الشــعب والكوارث تتحول اىل 

تسونامي قاتل.

يمكن ال  لبنان  عــون:  للرئيس  سيس  ن ر ف ا  ب ا ب ل ا
أن يفقد هويته وال تجربة العي األخوي معاً 

اكد البابا فرنسيس »ان لبنان ال ميكنه ان 
يفقد هويتــه وال تجربة العيش االخوي معا 
التي جعلت منه رســالة اىل العامل بارسه«، 
وجدد رغبته يف »ان تتحقق زيارته اىل لبنان 
وشعبه الحبيب«، مؤكدا »صالته الحارة عىل 
نية اللبنانيني ليك يحافظوا عىل الشــجاعة 
 والرجــاء يف املحنــة التــي يجتازونها«.

كالم البابا فرنســيس، جاء يف خالل رسالة 
اىل رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون 
شكره فيها عىل كتاب تهنئته ملناسبة السنة 

الثامنــة لحربيته، والرســالة التي بعث بها 
الرئيس عــون اليه عىل اثــر زيارته للعراق 
والتي تضمنت دعوة رســمية لالب االقدس 

لزيارة لبنان.
ورفع البابا فرنسيس الدعاء »اىل الله ليك 
يساعد الرئيس عون واملسؤولني السياسيني 
ليعملوا مــن دون هوادة من اجل الخري العام 
يف بالد األرز«. وقــال »اوكل امتكم الغالية 
لحامية ســيدة لبنان طالبا من امري السالم 

بان يبارككم ويحفظ لبنان وجميع أبنائه«.

ــدرب ــ ــق مــتــخــصــ ي ــري الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة: ف
وا الحدود البرية للجي ــ 8 ضابطاً وجندياً من أف  

أعلنت السفارة الربيطانية 
أن »فريقا بريطانيا متخصصا 
يدرب 48 ضابطا وجنديا من 
أفواج الحــدود الربية األربعة 
التابعة للجيــش اللبناين«، 
وجاء يف بيــان »كجزء من 
مجموعــة الدعم الربيطانية 
التي تلت الهبــة املؤلفة من 
100 مركبــة دورية مدرعة 
RWMIK يف كانــون الثاين 
املايض، أكمل فريق متخص 
من الجنــود الربيطانيني أول 

قســم من التدريب والتوجيه الــذي دام أربعة 
أسابيع حرضه ضباط وجنود من أفواج الحدود 
الربية األربعة. وخالل زيارته للبقاع يف وقت 
سابق من هذا الشهر، اطلع رئيس بعثة السفارة 
الربيطانيــة الدكتور مارتن لنغــدن عن كثب، 
يرافقه كبري مستشاري وزارة الدفاع الربيطانية 
ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا املارشال 
الجوي مارتن سامبســون، عىل تدريب الجنود 
اللبنانيني يف نقطة حدودية قرب بعلبك يديرها 
فوج الحدود الربية الرابع. وعىل مدى األسابيع 
األربعة املاضية، قام فريق بريطاين متخص 
من فرقــة »باثفايندرز« التابــع للواء الهجوم 
الجوي السادس عرش يف اململكة املتحدة بتدريب 
48 ضابطــا وجنديا من أفــواج الحدود الربية 
األربعة التابعة للجيش اللبناين. ويهدف التدريب 

إىل توفري املهارات الالزمة لتشــغيل آليات من 
نوع RWMIK  يف األرايض الوعرة عند الحدود 
اللبنانية  الســورية، ومتكينها من الوصول 
بشــكل فعال اىل املناطق النائية عند الحدود 
واعرتاض التهديدات اإلرهابية والنشاطات غري 
القانونية عند الحدود. وهذه التدريبات هي جزء 
من سلسلة من املجموعات التدريبية التي تدل 
عىل التزام اململكة املتحــدة الدائم دعم الجيش 

اللبناين يف تأمني حدوده الربية«.
وقال رئيس بعثة السفارة الربيطانية مارتن 
لونغدن »كنت مرسورا وفخــورا برؤية مدى 
التقدم الذي تم إنجازه يف هذا املجال، فالتعاون 
والرشاكة بني الجيشــني الربيطاين واللبناين، 
دعام لقدرة الدولة عىل السيطرة عىل حدودها، 
هو جزء مهم من أمن لبنان وسيادته وازدهاره، 

سنواصل بذل كل ما يف وسعنا لدعم ذلك«.

أن الكبار بتسوية داخلية ا لم يقم أصحاب ال جنبالط: إ
عنا  ــنــوب  ت ان  تستطيع  ــيــرهــا  وال  ســكــو  و ــ م ال  ـ ـ ف

ة  شار في اجتماع الهي
هبي«  العامة لـ »املجلس امل

ترأس شــي عقل طائفة 
املوحديــن الدروز الشــي 
نعيم حســن اجتامع الهيئة 
العامــة للمجلــس املذهبي 
يف دار الطائفة يف بريوت، 
يف حضور رئيــس الحزب 
التقدمي االشــرتا وليد 
جنبــالط ورئيــس »اللقاء 
الدميوقراطي« النائب تيمور 
جنبالط، حيث جرى عرض 
ملختلــف األوضــاع العامة 
وشــؤون املجلــس وأعامل 

لجانه.
وتحدث يف االجتامع شي 
العقل فقال »إن هذا املجلس، 
املمثل لكل قطاعات املجتمع، 
يفيا  إدارة ولجانا ومالكا و

ف يف كل  وأنظمة ونخبا واعية، كلها يجب أن تو
حركة ساعية إىل خري الناس وخري املجتمع وخري 
الوطن مهام ازدادت الصعوبــات واملعوقات. وإذا 
كانت فرتة مسؤوليتنا األوىل فرتة اإلعداد والزرع 
ومواجهة النزاعات بالقــرارات القضائية املربمة، 
فال بد يوما من حصاد الخري، ونسأل الله ان يلهم 
البعض يف العشــرية والوطن ان ال غنى لهم عن 
. والله املوفق  املؤسسات للخروج من دائرة الفو

وهو حسبنا ونعم الوكيل«.
بدوره، قال رئيس الحزب التقدمي االشــرتا 
ء ولن اقوم بأي  »ال اســتطيع اليوم ان ابرش ب
مبادرة، فقط لبيت دعوة من قبل رئيس الجمهورية 
ميشال عون وقامت القيامة ميينا ويسارا، مل اكن 
املبــادر وقلت ال بد من تســوية. ففي أوج الحرب 
عندما كانت املدافع تقصف، شكلنا حينذاك حكومة 
وفاق وطني مع امني الجميل ألد األعداء يف حينه، 
مل تعط نتيجة امر آخر، لكننا شــكلنا حكومة يف 
أوج الحرب يف الـــ 84 »بدك تتعاطى وتحيك مع 
الناس«، قمنا مبحاولة تسوية، الظروف مل تسمح. 
واليوم اذا كان من احد يف البلد يظن انهم يفكرون 
بنا، فال احد يفكر بنا، واذا مل يقم أصحاب الشــأن 
داخلية، فال موسكو وال غريها  الكبار بتســوية 
تســتطيع ان تنوب عنا بتســوية داخلية، نعتقد 

انها قــد تفتح الباب امام التفــاوض مع الهيئات 
الدويل، من  الدويل والبنك  النقد  الدولية وصندوق 
اجل تخفيف العبء االقتصادي واالجتامعي ومدنا 
ط  ببعض املال وال مهرب. هذه مؤسسات دولية، 
اننا كلبنانيني، نوحد ارقامنا املالية، فاملرة املاضية 
كان هنــاك ثالثة ارقام، والفــرق بينهم مليارات. 
آخر رقم للنائــب إبراهيم كنعان والرقمني الباقيني 
ا  اختلفــوا عليهام. اعود وأكرر مل اقم مببادرة وا
املوضوع وانشاء  انسحب من كل  طرحت تسوية، 
اللــه يأتيهم االلهــام، الن اآليت اصعب والظروف 
املحيطــة ال احد يفكر باآلخر، ورمبا هناك امل من 

املبادرة الفرنسية مبا تبقى«.

{ بيان { 

وبعد االجتامع أصدر مجلس إدارة املجلس املذهبي 
بيانا، جاء فيه »أوال إن القوى املعنية املســؤولة 
عن تأليف الحكومة مطالبة بوقف التعطيل وتبادل 
االتهامات وإغراق البالد يف متاريس املواقف الذي 
يدفع البالد عميقا يف الهاوية، وتشــكيل حكومة 
تنفذ برنامــج اإلصال املطلوب لبــدء املعالجات 

زمات املتفاقمة. املنشود ل
ثانيا إن استمرار التعامي الرسمي عن 
آفة التهريب يؤدي إىل املزيد من األرضار 
ة عىل معيشــة اللبنانيني الذين  املبا

مضاعفة،  انــا  أ يدفعون 
املزارعني  آخرها خسارة  كان 
لفرصــة تصدير منتجاتهم. 
وإذ يناشــد املجلس اململكة 
ودول  الســعودية  العربية 
الخليج العــر للعودة عن 
قرار منع الصادرات الزراعية 
الوقت  يف  يطالب  اللبنانية، 
ذاته األجهزة اللبنانية بضبط 
الحدود ووقف هذا التســيب 
الذي يدمر االقتصاد اللبناين، 
إقرار ترشيد  بد من  ولذلك ال 

الدعم.
ثالثا إن التأخر يف إصدار 
القضائيــة،  التشــكيالت 
واملامرسات التي تطال هيبة 
القضــاء وصدقيته، تعرض 
السلطة القضائية لخســارة ما لديها من حصانة 
وثقة لدى النــاس. وإزاء ذلك يعيد املجلس التأكيد 
عىل الرضورة القصوى إلقرار قانون اســتقاللية 

القضاء بشكل عاجل وتطبيقه بشكل صارم.
رابعا يبقى الواقع الصحي حارضا بكل أولوياته، 
والتحدي  االقتصاديــة  األزمــة  ضغــط  وتحت 
ن األولوية قصوى لدعم القطاع الطبي  ، ف الوبا
، مبوازاة تكرار النــداء للمواطنني  واالستشــفا
اىل التزام كل إجراءات الوقاية دون أي اســتهتار 

والتسجيل لتلقي التطعيم املناسب.
خامســا يف مقابل إمعان االحتالل اإلرسائييل 
يف اعتداءاتــه عــىل مســاحة األرايض املحتلة 
يف الجوالن كام يف كل فلســطني، حيث يواصل 
عمليات التهويد ومحــاوالت تغيري الهوية، تبقى 
اإلرادة العربية الصامدة البناء الجوالن املحتل أقوى 
من كل غلو االحتالل، ويبقى العنفوان الفلسطيني 
املتجدد بانتفاضة املقدسيني خري دليل عىل صدق 
اإلنتامء اىل األرض والتاري والهوية وعىل صالبة 

إرادة الحياة مهام طال ليل االحتالل«.

الل االجت لمة   جنبال يل 

وي ار وال ا وال ن ريات  ا مع س تم   م
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية 

ارك والسويد يف لبنان  يف عني التينة أمس، ســفراء كندا  والد

شانتال تشاستيناي، مرييت يول، وآن ديسمور، حيث جرى بحث 

 لالوضاع يف لبنان واملنطقة.

وبعد الظهر، عرض رئيس املجلس آخر املستجدات السياسية 

والعالقات الثنائية بني لبنان ومرص،  خالل اســتقباله السفري 

املرصي يارس علوي الذي غادر بعد اللقاء من دون االدالء بترصيح.

 اســتقبل قائــد الجيش 

العــامد جــوزاف عون يف 

مكتبــه يف الــريزة النائب 

وتنــاول  شــهيب،  أكــرم 

العامة  األوضــاع  البحــث 

يف لبنــان.  كام اســتقبل 

ســفري الجمهورية العربية 

السورية يف لبنان عيل عبد 

الكريم عيل، ثم املنسق العام 

اإلسالمي«  العمل  ل«جبهة 

يف لبنان الشي زهري جعيد. 

شــؤون  يف  البحث  وتــم 

مختلفة. 
ري سوريا ا مع س تم ي م قا ال

وق  بــأســرع  حكومة  كيل  ت تمن  يمين 
أســفت وزيرة العمل الســيدة مليا ميني يف 
مكتبها يف الوزارة، خالل اســتقبالها وفد من 
كل  ادارة موقع« صدى فور برس«االخباري، ل« ت
رؤوس االمــوال ورضب العديد من القطاعات 
فيها، ما أدى  التي أقفلت أبوابها ورسحت مو
إىل ارتفاع نســب البطالة التي انعكست فقرا 
عىل اآلالف من العائالت اللبنانية، باالضافة اىل 

ضعف القوة الرشائية نتيجة التضخم املايل«.
وأشــارت إىل وضع »أول مســودة نظام » 

تأمني ضــد البطالة« بالتعــاون مع الصندوق 
الوطني للضامن اإلجتامعي، والذي يعمل عىل 
فني يف حال البطالة،  تامني راتب شهرٍي للمو
حيث متت مناقشة املسودة مع اصحاب العمل 

واإلتحاد العاميل العام والهيئات اإلقتصادية«.
وختمت وزيرة العمل بالقول »أمتنى تشكيل 
حكومة يف أرسع وقت ممكن، من أجل مصلحة 
املواطنني والوطن، الن االمور أصبحت بحاجة 
لحكومة فعلية قادرة عىل معالجة كل االزمات«.

اســـــــــتـــــــــقـــــــــبـــــــــاالت قــــــــــائــــــــــد الــــــجــــــيــــــ

ــراء ــفـ سـ اســـتـــقـــبـــل   ــري  ــ ــ ب



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ـــــــــــــــة ـــــــــــــــن أخطـــــــــــــــار داهم ـــــــــــــــر م ي ـــــــــــــــا للتح ـــــــــــــــود فرنس ـــــــــــــــد تق تحـــــــــــــــر ديبلوماســـــــــــــــي جدي

ــ  ــب ــه ــرة تـــــقـــــلـــــع... وأخـــــــــــر ت ــ ــ ــائ ــ ــ ــن الـــــحـــــريـــــري وبــــاســــيــــل ط ــ ــي ــ ب

فادي عيد

تواجه عملية تشــكيل الحكومة صعوبات تفوق بكثري ما 
حصل خالل الفرتة املاضية، إذ تنقــل املعلومات، بأن طريف 
النزاع يف بعبدا وبيت الوســط، ومن خالل الحلقة الضيقة 
املقّربــة لكليهام، يّتفقان عىل اســتحالة التعاون بني رئيس 
الجمهورية ميشــال عون والرئيس املكلّف ســعد الحريري، 
وكذلك، بني زعيم »املســتقبل« ورئيس »التيار الوطني الحر« 
النائب جربان باسيل، بعدما باتت عالقتهام مقطوعة عىل كل 

ة استحالة ألي تقارب بني الطرفني. املستويات، وبالتايل، 
وتتحّدث املعلومات نفســها، عن حركــة موفدين جديدة قد 
تشهدها العاصمة اللبنانية خالل هذه الفرتة، وهناك من يشري 
إىل أن الفرنسيني سيعاودون حراكهم، ولكن عىل خلفية جديدة 
مغايرة جذرياً عن املرحلة الســابقة، وهذه الحركة ال تنحرص 
يف تنفيذ املبادرة الفرنســية، وعىل وجه الخصوص تشــكيل 
الحكومة، ولكن، هناك مشاورات بني باريس وواشنطن والدول 
املعنية بامللف اللبناين إليجاد مخرج ســيايس إلنقاذ لبنان مام 
هو مقبل عليه، والذي يفوق بأشواط كل األزمات التي عاشها وال 
يزال يعيشها اللبنانيون، وعىل كل املستويات األمنية والسياسية 
واإلقتصادية، وذلك بهدف البحث يف عقد تسوية شاملة للحّل، 
وتحديداً عىل املســارات الدستورية، من رئاســة الجمهورية 
واملجلس النيا إىل الحكومة، مبعنــى أن ما تطّرق إليه نائب 
رئيس املجلس النيا إييل الفرزيل، والذي أحدث قنبلة سياسية 

. كبرية، مل يأت من فرا
وبالتايل، تكشف املعلومات نفسها، أن الفرنسيني واملجتمع 

الدويل يســعون ملخرج قد ال يكون مــن ضمن العناوين التي 

ا األجواء الحاليــة، تؤكد عىل متغرّيات  طرحهــا الفرزيل، إ

ومتحــّوالت تنتظر لبنان وتهّدد مصريه أك مام هو عليه يف 

املرحلة الحالية، إن عىل املســتوى الداخيل أو الخارجي. ويف 

ّ إىل اإلقرار بأن الدول  ن هذا املســار الجديد يؤ املحّصلة، ف

املانحة للبنان، العربية منها والدولية، قد حســمت مواقفها، 

مبعنى أن ال دعم وال مســاعدات لهــذا البلد إال وفق الرشوط 

التي باتت واضحة لكافة املســؤولني اللبنانيني عىل مختلف 

انتامءاتهم وتوّجهاتهم، حتى ممــن هم يصّنفون يف خانة 
الصداقة معهم، ألن السياسات السابقة التي انتهجها األفرقاء 

اللبنانيون مل تعد مقبولة إطالقاً لدى هؤالء.
وتكشــف املعلومات ذاتها، عن توّجــه دويل لعدم إعادة 
كة قبل اإللتزام  إعامر مرفــأ بريوت من قبل أي دولــة أو 
بهذه الرشوط، والتي أضيفت إليها يف اآلونة األخرية مسألة 
الرقابة ومكافحة أعامل التهريب عىل أنواعها، وكذلك، كيفية 
إدارة املرفأ واملعابر الربّية والبحريــة والجوية، إذ أن ما أثري 
كات أملانية، أو دول غربية هي يف صدد إعادة بناء  عــن أن 

وتطوير هذا املرفأ، ال متّت إىل الواقع الراهن بصلة.
ويف غضــون ذلك، وحيال هذه األزمة املقفلة، وال ســيام 
عىل صعيد تشكيل الحكومة، أو إنقاذ ما تبقى من املؤّسسات 
املنهارة، واتخاذ إجراءات حاســمة وحازمة لوقف مسلســل 
، تتوّقع املعلومات، أن تبدأ  اإلنهيار املايل واإلجتامعي واملعي
يف األسابيع املقبلة، عملية بلورة املشهد السيايس الذي يّتجه 
إليه لبنان، مشرية إىل أن بعض الزعامات السياسية يتحّدثون 
يف مجالســهم الخاصة، عن تطورات متسارعة ستشهدها 
املنطقة، من فلسطني املحتلة إىل العراق وسوريا، مروراً بخط 
السخونة السياســية بني إيران والخليج وطهران وواشنطن، 
مام يُبقي امللــف اللبناين غارقاً يف الغموض والضبابية، عىل 
اعتبار أنه جزء أسايس من الوضع السائد يف اإلقليم، إضافة 
إىل واقعه الداخيل املعي الصعب، ال سيام عشية قرار رفع 
الدعم عن كافة السلع اإلســتهالكية واألدوية واملحروقات، 
وتنامي البطالة وازدياد عمليات الرصف يف معظم املؤّسسات 

الخاصة.

فاطمة شكر

ء يوحي بأن حكومة تلو يف األفق، ال ر خارجي،  ال 
وال توافق داخيل. مــن الداخل املتوتر ُرّحل ملف الحكومة اىل 
الخارج الذي يتفاوت ســعيه بني الحــل وعدمه. طائرة تحط 
هناك وأخرى تقلع، و موسكو هي القبلة والوجهة هذه املرة، 

علها تكون الدولة التي ستنهي هذا املشهد الحكومي.
ة التجاذبات السياســية التي تطغى عىل املشــهد  ومع ك
اللبناين، يصل النائب جربان باســيل مساء اليوم األربعاء اىل 
موســكو، ليلتقي عدداً من املســؤولني الروس ومن ضمنهم 
وزير الخارجية سريغي الفروف من أجل بحث امللف الحكومي 

العالق بني باسيل والحريري. 
زيارة باسيل اىل موسكو تأيت ضمن سياق الرد عىل الكالم 
الذي يشري اىل أن باســيل صار معزوالً دولياً، وكان مستشار 
رئيس الجمهوريــة اللبنانية أمل ابو زيد قد عمل عىل التمهيد 
الســيايس واللوجســتي لهذه الزيارة التي تأيت بعد زيارتني 
لبنانيتني متّتا أخرياً اىل موســكو األوىل لوفد من حزب الله 
برئاســة النائب محمد رعــد، والثانية للرئيس املكلف ســعد 

الحريري. 
يبدو أن موســكو ترص بشــكل كبري عىل حل األزمتني يف 
لبنان املتمثلتــني باألزمتني اإلقتصاديــة والحكومية، والتي 
تسعى اىل حلهام، بعدما تدخلت فرنسا وقدمت مبادرتها يف 
آب من العام املايض، والتي حتى هذه اللحظة مل تثمر ومل تؤت 

أكلها، فال التهديد جاء باملنفعة مع هذه الطبقة السياسية، وال 
الغزل واللني، فالرتاجع واإلنهيار اإلقتصادي سيدا املوقف، فهل 
سينجح »الكرملني« يف تشــكيل الحكومة التي من املفرتض 
أن تكون إنقاذية، أم أنه سيتســاوى مع »االيليزية« يف عدم 

القدرة عىل التشكيل 
يف الشــكل واملضمون يجــد الروس الفرنســيون أنهم ال 
وضاع اإلقليمية  يســتطيعون صنع الحلول يف لبنان نظراً ل
والدولية، ناهيك بالنســيج اللبناين املتصارع، سيام أنهم عىل 
قناعة كاملة بأن االرتيا الرويس واألمري سينعكس بشكٍل 
إيجا عىل املستوى الدويل واإلقليمي، باإلضافة اىل ارصار 
روسيا عىل اإلســتمرار يف تواجدها عىل الساحة السورية 
التي تعيش أزمة عســكرية نتيجة الرضبات التي توجه إليها 
ن التقرب اىل السياسية اللبنانية عرب  بني فرتة وأخرى، لهذا ف
بوابة تشــكيل الحكومة يفتح الباب َعىل بقائها لفرتة أطول 
يف سوريا، لذا فهي ســتعمل جاهدة عىل التعاطي مع امللف 
اللبناين والتواصل مع كل األطراف من أجل تشــكيل حكومة 

برئاسة سعد الحريري. 
ن الروس عىل اتفاق مع الرئيس  ويف معلومات خاصة، ف
املكلف حول شــكل الحكومة، لكنهم يختلفون معه يف عدد 
الوزراء الذي يرص عىل ان تكــون 18 وزيراً، اال ان الروس مل 
يتوقفوا عىل عدد الوزراء، متشــياً مع وضع البالد ومن أجل 
الخروج بحلول رسيعة، وهم يتحدثون عن 24 وزيرا من أجل 
حل هذه العقدة. وتضيف املعلومات ان روسيا ترص عىل عدم 
اســتثناء اي طرف لبناين من عملية التشكيل، وأنها تقف مع 

هر من خالل اللقاءات التي عقدت  الجميع يف لبنان وهذا ما 
يف موسكو مؤخراً.

مصادر ديبلوماسية نقلت عن نائب وزير الخارجية الرويس 
واملبعوث الخاص للرئيس فالدميري بوتني اىل الرشق األوسط 
ودول أفريقيــا ميخائيل بوغدانوف تأكيــده اّن الفروف يريد 
اللقاء مع باســيل بعد معلومات وصلت اىل روسيا تفيد بأّن 
رئيس التيار الوطني الحر ســُيبدي مرونة وسيقدم تسهيالت 

يف امللف الحكومي. 
وتقول املعلومات أن أحد األصدقاء اللبنانيني سأل بوغدانوف 
هل صدقتم اّن باســيل سيكون مســتعداً للتنازل من البوابة 
الروســية يف إشــارة واضحة اىل عدم استقبال باسيل يف 
باريس بعد أن ترسبت معلومات بأن ماكرون طلب من باسيل 
عدم الحضور اىل فرنسا يف حال عدم موافقته عىل الرشوط 

بشكل كامل يف ملف التشكيل...
األزمة اللبنانية ستكون مســار بحث بني بوغدانوف 
وعدد من املسؤولني الفرنسيني يف باريس، فهل سينجح 
الطرفان الــرويس والفرنيس بوضع حلــوٍل حقيقية 
ومساعدة لبنان أم أن الضغط األمري سيزداد يف هذه 
املرحلة أيضاً من أجل عدم التشكيل إال برشوط أمريكية 
ماذا عن السعودية ودورها وعدم قبولها سعد الحريري 

علناً وبشكل واضح
كل هذه التساؤالت ســتطر يف هذه املرحلة حتى انتظار 
ما سريشح من زيارة باسيل اىل موسكو، ومن زيارات آخرين 

اىل دول أخرى...

ــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى أيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نحـ

ثريا عا

القــول  يف  نبالــ  ال 
النعــت  الركــود هــو  أن 
لبنان  يف  للوضع  املناسب 
الصفقــات  إفتضحــت   .
واكتشــفت  والرسقــات 
مسارب  هرت  و املهربات 
ذا بأهل السلطة  األموال، ف
عراة ال يســتطيع واحدهم 
أن يعــرّي اآلخر . »إنتفض« 
ضد  الناس  بعض  واعتصم 

ليسوا  لهم منتفضون ومعتصمون  والســطو،فتصدى  الفساد 
ذا بالناس عىل دين زعامئهم  السلطة إذن  أحسن حاالً منهم، ف
باقية إىل أن يق ربك أمراً كان مفعوالً، والثورة لن تتفجر ألن 

نصف الناس يشل نصفهم اآلخر
ال نجــازف بالكالم أيضاً، أن نصــف اللبنانيني يتعاطفون أو 
شــاركوا يف الدفاع عــن الدولة الســورية وأن النصف الثاين 
وقفوا إىل جانب الذين أعلنوا الحرب عليها بغية تفكيكها، تحت 
قيادة الواليات املتحدة األمريكية ومشــاركة بريطانيا وفرنسا 

وإرسائيل.
أعتقد أن ما يجري يف ســورية صار معروفاً ومثبتاً، فهو ال 
يختلف يف الواقع جوهرياً عام وقع يف لبنان يف سنوات 1970 
ـ 1980 ثــم يف العراق بعد ذلك  ينبنــي عليه أن التفكر يف ما 
ســتؤول إليه األوضاع املقلقة يف البالد، ينطلق  من  معطيات  
كاء األمس، منشور  ملموســة، فغســيل املتنازعني  اليوم، 
عىل حبال طويلة يف كل مــكان، وبالتايل ليس من حاجة إىل 

مفكرين يجهدون يف تفسري املاء.
مجمل القــول أن الثورة لن تتفجر وأن مصري أهل الســلطة 
يتقــرر يف الخارج . ولكن ما يهــم يف الحقيقة هو أن الدولة 
السورية صمدت وقاومت ومل تسقط . الرأي عندي أنه يجب من 
اآلن وصاعداً أن نأخذ هذا املعطى املوضوعي بعني اإلعتبار، ألن 
مصائرنا جميعاً يف لبنان والجوار ســوف تتقرر إنطالقاً منه، 

وبحسب املحاور التالية  
 ، ـ إن صمود سورية مل يكن وارداً يف حسابات الثال الغر
هنا الســؤال، ملاذا صمدت ســورية، التي كان من املتوقع أن ال 

تصمد 
ـ  كيف نفهم دروس املقاومة الســورية عىل ضوء ما تناهى 
من معلومات عن الحشود الكبرية )العاملية( التي أعدها الثال 

الغر من أجل محو الدولة أو تفتيت سورية 
ـ  ما معنى فشــل الثال الغر يف إســقاط سورية  أو 
بكالم آخر ماذا ميكن أن متثل الدولة الســورية التي مل تستطع 
دول الثال الغر إســقاطها  يجدر التذكري هنا بأن دول هذا 
الثال  تتبع اسرتاتيجية عدوانية منذ بداية القرن املايض عىل 
شــكل حروب دموية وســاخنة وباردة وناعمة، غايتها بسط 
نفوذها عىل العامل. )حروب إبادة وتطهري عرقي، حيث اختفت 
دول وألغيب ثقافات وقوميات، وقســمت بلدان، قسمت مؤخراً 

يوغوسالفيا إىل خمس دول(.
ـ ما هي العرب التي يجب اســتخالصها يف موضوع الوعي 
الوطني من جهة ويف موضوع  السلطة مبا هي عمل يف خدمة 

الناس من جهة ثانية وليس يف خدمة الشخ أو األشخاص.
ـ ما هي اإلنعكاسات املرتتبة عن هذا كله عىل الصعيد الداخيل 
السكاين، واإلقليمي والدويل. أعني هنا اإلنقسام الداخيل الذي 

هر والتكتالت التي تكونت عىل كافة هذه الصعد.

أوهانيان التق وزير خارجية ارمينيا 
ــاو تــعــزيــز الــعــالقــات ــن والــبــحــ ت

مــعــو اســتــقــبــل الــســفــيــر األملــانــي 

الل توقيع رسالة النوايا

و ملا يزور م ري ا  ال

التقــت وزيرة الشــباب والرياضــة يف حكومة ترصيف 
االعامل فارتينيه اوهانيــان ممثلة رئيس الجمهورية العامد 
ميشال عون، وزير خارجية ارمينيا ارا ايوازيان، حيث نوقش 
تعزيز أفاق التعــاون بني البلدين. ورافق أوهانيان الســفري 
االرميني فاهاكن أتابكيان، وســفرية لبنان لدى أرمينيا مايا 

داغر.
ورحب ايوازيان خالل االجتامع »بدعم لبنان ألرمينيا، واكد 
ان العالقات بني الشــعبني والدولتني وثيقة وســوف تتعزز 

.» اك
بدورها، قالت أوهانيان »من املهم للبنان تطوير العالقات 
بني الشعبني خصوصا يف مجايل الشباب والرياضة، وأكدت 

أن »العالقات املتبادلة بني لبنان وأرمينيا قوية«.
ووقعت أوهانيان رســالة نوايا متبادلة بني لبنان وأرمينيا 
يف مجال الشــباب والرياضة مع نظريهــا االرميني فاهرام 

تومانيان يف مجال الشباب والرياضة.
ومتنت أوهانيان أن »يكتســب التعــاون الثنا بني لبنان 
وأرمينيــا يف مجال الشــباب والرياضة زخــام، وأن تتابع 
الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها يف لبنان هذه الرسالة 

اكة«. وتحولها إىل اتفاقية 

استقبل رئيس »حركة االستقالل« النائب املستقيل ميشال 

معوض، الســفري األملاين يف لبنان أندرياس كيندل يف دارته 

يف بعبــدا، وتم البحث يف خالل اللقاء يف آخر املســتجدات 

السياســية باالضافة اىل العالقــات الثنائية بــني البلدين 

واآلليات املمكنة لتفعيل املســاعدات االملانية يف مشــاريع 

تنموية للشعب اللبناين.

واستبقى معوض كيندل إىل مائدة الغداء.

ء عــــــــالن حـــــــا طــــــــوار  : الــــلــــه  ــل  ــضــ ــ ف
فـــــــــــي مـــــــــواجـــــــــهـــــــــة املـــــــــــخـــــــــــدرات 

الوق يسمح  ان  ر  ننت زلنا  ال   : الــقــوي«  »لبنان 
متكاملة حــكــومــيــة  ــة  صــيــ بــتــقــديــم  لــلــحــريــري 

أشرف على تقديم املساعدات ألهالي منطقة املنكوبين
كرامـــــــــــــــي : علـــــــــــــــى الدولـــــــــــــــة إقفـــــــــــــــا مصانـــــــــــــــع 
ــــــن ـــ ـــ ـــ ــــــن املهربي ـــ ـــ ـــ ـــ ع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل البح ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدرات قب ـــ ـــ ـــ ـــ املخ

لمت ام يل 

ــو ــق ــل : نـــحـــن كـــمـــعـــارضـــة ن ــي ــم ــج ــي ال ــامـ سـ
ــطــة وتـــحـــريـــر لــبــنــان ــســل ــيــيــر ال ــا يـــلـــز لــتــ ــم ب

ــرة: الـــحـــكـــومـــة الــعــســكــريــة تــبــقــى  ــ ــم ــ ــو ج ــ أبـ
ــادرة عــلــى صــنــاعــة الــفــرق ــقـ ــدة الـ ــي ــوح ــة ال الــهــيــ

دعا الســيد عيل فضل اللــه يف بيان، إىل 
»إعالن حال طــوارىء ملواجهة آفة املخدرات«، 
مشريا إىل »املوقف الرشعي الحاسم يف حرمة 
التعاطي باملخدرات أو الرتويج لها أو تصديرها 
وما إىل ذلك«، مؤكدا »أهمية قيام تعاون لبناين 

خليجي عميق ملعالجة قضية التهريب«.
وقال »إذا كانت مشكلة املخدرات مشكلة 
ن لبنان يغدو واحدا من  عاملية وهي كذلك، ف
البلــدان التي تعيش يف قلب هذه املشــكلة، 
ن عىل  وتؤثــر وتتأثر بها«، مضيفــا »لذا، ف
الدولة محاربة شبكات التهريب بكل فروعها 
وخصوصا تلك التي تعمــل ليك يكون لبنان 
معربا إىل بلدان العــامل، ومالحقة املروجني 
واملراقبــة الدقيقــة عند الحــدود ومعاقبة 
املســؤولني عام حدث ويحدث وإن كانوا يف 

أعىل املواقع ألن الرتاخــي يف املعاقبة، كام 
حصل يف مأساة املرفأ، يقدم املزيد من الذرائع 
لكل املخالفــني ليك ميعنوا يف إســاءاتهم 

وخروجهم عىل القوانني«.
ننــا ومن منطلق  وختــم »يف املقابل، ف
الدول  مــع  إيجابية  عالقــات  عىل  حرصنا 
الخليجيــة، نأمــل أال تتوقف عن اســترياد 
ل هذه  اللبنانية وال ســيام يف  املزروعات 
الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشــها 
اللبنانيون، فيام املطلوب من الدولة ان تقوم 
الظروف  كل  توفري  عىل  وتعمل  مبسؤوليتها 
لقيام تعاون لبنــاين خليجي عميق ملعالجة 
قضية التهريب ومالحقة شــبكاته مبا يعيد 
نينــة إىل جميع هذه الــدول ويرسع  الط

مبعالجة املشاكل القامئة«.

اعلــن تكتل » لبنــان  القــوي« انه ال 
يزال ينتظر ان يســمح الوقــت لرئيس 
الحكومة املكلّف  ســعد الحريري  بتقديم 
صول  صيغة حكومية متكاملة وفقاً ل
ــة  نهجي وللم اقيــة  وامليث الدســتورية 
لتقديم  الدائم  املعروفة، مؤكدا استعداده 
بتأليف  اي معونــة الزمــة لــإلرساع  

الحكومة .
القضاء  »مي   بــأن  تكتل  ال وطالب 
حتى النهاية يف التحقيق املفتو بتهريب 
األمــوال اىل الخارج لكشــف مصريها. 
واعترب ان هــذا األمر يتالقى مع رضورة 
اقرار قانون اسرتداد األموال املحّولة اىل 
الخارج الذي اقرتحه التكتل. كام دعا دول 
العامل وبالتحديــد دول  االتحاد االورو  
اىل مســاندة لبنان لكشف تفاصيل هذه 
التحويــالت وذلك باتخــاذ اجراءات ضد 
اشــخاص او كيانات يف لبنان اســاءت 
اســتعامل  املال  العام واوصلت البلد اىل 

االفالس واالنهيار، واعترب التكتل ان هذا 
هــو الطريق األقرب واألرسع ملســاعدة 
لبنان عىل اجــراء االصالحات، من خالل 

معاقبة معرقليها واملتسببني بالفساد ».
وأعاد التكتل تأكيد موقف رئيســه بأن 
»االســتقالة من  مجلس النواب قد تقّدم 
التكليف بيد رئيس  حال ملوضوع حجــز 
الحكومة املكلّف لكّنها ال تعطي اي نتيجة 
فعلية بتحقيــق املطالب االصالحية، يف 
ل الوضع السيايس والتوازنات القامئة 

يف البالد«.
واعترب ان »ما يحّقق االصال هو توافر 
البالد، وعليه  ي يف  اك قرار ســيايس 
يبقى التكتل منفتحاً عىل امكانية االتفاق 
عــىل برنامج اصالحي كامــل وواضح 
ية ويبدأ تنفيذه  تجمع عليه هــذه األك
فوراً ويكون اجراء  انتخابات  نيابية مبكرة 
جزءاً منه بهــدف اصالحي وليس تنفيذاً 

ملصلحة سياسية ضّيقة«.

زار رئيس »تيار  الكرامة« 
النائــب فيصــل كرامــي 
ليــال منطقــة املنكوبني، 
ف عىل تســلم أهلها  وأ
مســاعدات، وقال »فتحنا 
بيوتنا ومؤسساتنا وكل ما 
لك يف ســبيل خدمتكم، 
عنكم.  األوجــاع  لنخفف 
لهذا الشــهر معان كرمية 
ما  وهذا  العطــاء  وأهمها 
اعتدنا عليه، وقد اعتدت يف 
كل عام عىل أن أزوركم يف 
رمضان  نتبادل األفكار، 

ونســمع همومكم ونلبي حاجاتكم، ويف 
السنة املاضية مل مينعني عنكم سوى وباء 
كورونا وأحداث أمنية، ان شاء الله سنعمل 

معا يدا بيد لنتخطى األيام املقبلة«.
وتابــع »أما عن تهريــب املخدرات إىل 
إلخواننا  نقول  السعودية،  العربية  اململكة 
هناك مــا يصيبكم يصيبنــا ومن يعتدي 
عليكم يعتدي علينــا، والكل يعرف موقفي 
من موضــوع املخدرات، وأنا مــن النواب 
القالئل يف مجلس النواب الذين صوتوا ضد 
زراعة الحشيشــة، ومنذ اك من 3 أعوام، 
قلت يف تغريــدة عرب تويرت »بدل ما تقول 
للدجاجــة كش، ارضبهــا واكرسال اجرا«، 
لذلك بــدل مالحقة غرفة الزراعة والتجارة 
والصناعة  والزراعــة  والجــامرك ووزارة 

املصانع،  تســكري  إىل  ة  مبــا فلنذهب 
املصانع ويســتغربون وجود  ملاذا يرتكون 
الســعودية،  التهريب. ونقول إلخوتنا يف 
إنه كام أن موضوع التكافل والتضامن يف 
رمضان رضوري، ال تأخذوا الشعب اللبناين 
يف طريق بعض التجار الذين يريدون الرضر 

للبنان وللمملكة العربية السعودية«.
وقال »املوضوع اآلخر الذي ال ميكننا أن 
نغيب عنه هو موضوع القدس، هناك إخوان 
 ، لنا يف القدس يدافعون عن املسجد األق
عن مرسى النبي وبصدورهم العارية، نقول 
لهم يا ليتنا كنا معكم ولكن أضعف االميان 
ان ندعو لكم بالتوفيــق والنرص وأن نقول 
لكم، إنه ال خوف عىل القدس وال خوف عىل 

املسجد األق بوجود أبطال مثلكم«.

لفت رئيــس حزب الكتائب اللبنانية ســامي 
الجميل يف حديث تلفزيوين، إىل أن »املعلومات 
التي لدينا تؤكــد أن التصدير ميــر عرب املعابر 
الرشعية،« مشــريا إىل أن »بعض املســؤولني 
يغطون األمر وميررون الشاحنات وهم عىل علم 

مبا فيها«.
وقال »نحن نتحدث عن 55 مليون دوالر يف 
السنة وخنق لبنان كامال، ومن يتحمل مسؤولية 
هذا األمر هي الســلطة اللبنانية املتواطئة مع 
حزب الله. نحن كمعارضــة، يف حال مقاومة 
لهذا الواقــع ونقوم مبا يلــزم لتوحيد الجهود 

لتغيري السلطة والبدء بتحرير لبنان«.
وقال »نحمل كل مجلس النواب املســؤولية 
كاملة، ألنه ما زال يؤمن الغطاء لهذه الســلطة 
وهو مسؤول عن كل الوضع املرتدي الذي وصل 
إليه البلد، ألنهم مينعون الشــعب من محاسبة 
كل املســؤولني عن املــكان الــذي وصلنا إليه، 
ومنع الشــعب اللبناين من تغيــري واقع الحال 
االنتخابات  أال وهي  الدميقراطية  األساليب  عرب 
ألننا شــعب ال يريد الحرب وال يريــد العنف بل 
لدينا أســلوب واحــد للتغيري عرب املؤسســات 

واالنتخابات«.

اللواء   املســتقل«   التيار   « رئيس  أشــار 
عصام أبو جمرة، إىل أنه »منذ انفجار املرفأ 
دياب  الحكومة  حسان  رئيس  واســتقالة 

، كررنا وملرات عدة يف بياناتنا االسبوعية 
يكال الســلطة اىل حكومة  مطالبتنــا ب
عسكرية انتقالية يتوالها  املجلس العسكري  
ملدة ستة اشهر عىل االقل، بدالً من السلطة 

ة يف قيادة البلد«. الحالية املتع
ولفت أبو جمرة، عقــب اجتامع املكتب 
الســيايس يف »التيار املســتقل«، إىل أن 
»مطالبتنا هذه مل تأت إال بســبب الخالف 
التافه عىل التأليــف والفرا الطويل األمد 
الحاكمة  ــة  املنظوم إليه  ا  ـ أوصلتنـ الذي 
بفشلها عىل كافة املستويات، فال الشعب 
يشــعر ان التغيري قريب املنال، وال األحزاب 
متفقة فيام بينهــا عىل االصال والتغيري 

لالختالف بنهجها وقدراتها وارتباطاتها«.
كام شــدد عىل أنه »بسبب الحاجة التي 
تدفع املواطنني للهجــرة نتيجة االيحاءات 
بزوال  لبنــان  الذي نعرفــه، رأينا ونرى أن 
الحكومة العسكرية تبقى الهيئة الوحيدة 
القادرة عــىل صناعة الفرق بــأداء جديد 
مســتقيم، ووجوه جديدة غري مدنســة، 
افهــا عىل أجــراء انتخابات  قــادرة با
نيابية نظيفة يليها انتخاب رئيس للمجلس 
ل  ي ك ـ وتشـ ورية،  للجمه ورئيــس  النيا 
حكومة جديدة مــن مدنيني اختصاصيني، 
قادرة وفقا للدســتور والقوانني عىل انقاذ 
البلد من ورطته، حيــث هم الجميع ضبط 
العمل املرصيف وتحريك العجلة االقتصادية 
ومعالجــة ما تبقــى من ملفــات مالية 

ة«. واقتصادية متع
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

فهد الباشا

1 املعركة باتت عىل املكشــوف. وهي بذلك أصبحت 
شــديدة الرضاوة. فبعض املرجعيات الدينية دخلت، من 
حيث ال تريد، رمبا، طرفــا يف الرصاع، فبدا للكثريين ان 
مواقفهــا انحازت اىل جبهة الفاســدين. ما يحتم عىل 
املنهوبة بالدهم وعىل املسطو عىل ودائعهم وعىل جبهة 
املعذبني جميعا ان يبادروا، ال للنزول اىل الشارع وحسب، 

بل اىل النزال.
2 طاملــا نحن نقحم الديــن بالسياســة وما اليها 
فمكتوب علينا االحزان والشــجون. ومحكوم علينا  ان 
نعيش مشلعني، يتجاذبنا زمنان زمن نعيش فيه، وزمن 
غريه يعيش فينا، زمن هو مــن االزمنة الخوايل، ننتمي 

. اليه بجوارحنا، وبكل اسباب الجرا
3 هل مــن االدب ان تطلب من املفجوع واملوجوع ان 

يرص من أمله بتأدب يراعي مشاعر املتفرجني 

كلامت يف زمن الغربة

تســلم الصليب األحمر اللبنــاين عرشين آلة تنفس 
اصطناعي ســعة عرشة ليرتات مع سبعامئة وسبعني 
قطعة غيار، مرســلة من جمعية رو الرب  تورنتو  
كندا، ملساعدة مر كورونا، وذلك يف حضور ممثيل 
الجمعية يف لبنان مرييال رزق باسيل، املحامي انطوان 
مراد، وفادي أ هاشم الذي القى كلمة رئيس الجمعية 
األب طوين الخويل »اتينا لنفــي بالوعد الذي قطعته 
عىل نفســها جمعية رو الرب  تورنتو  كندا لتسليم 
جمعية الصليب االحمر اللبناين مشــكورة عرشين آلة 
تنفس اصطناعي ســعة عرشة ليرتات مع ســبعامئة 
االنفاس  النعا  وذلك  اكسســوار،  قطعة  وســبعني 

املقطوعة وشفاء مر الكورونا يف بلدنا لبنان«.
وشكر ميشال صالح باسم الصليب األحمر اللبناين جمعية 
رو الرب  تورنتو  كندا عىل هذه الهبة ملســاعدة مذكرا بأن 

الصليب األحمر اللبناين يقدم هــذه اآلالت مجانا ملن هم يف 
حاجة إليها بعد تعقيمها، من خالل االتصال بالخط الساخن 

املجاين 1760«.

لة تنفس اصطناعي ملساعدة مرضى »كورونا«  الصليب األحمر تسلم 

اشار الوزير السابق ســجعان قزي، يف حديث تلفزيوين 
اىل ان »الفاتيكان يســمع من الجميع ويسجل ما يسمعه 
ولكن ليس بالرضورة ان يصدق ما يسمع«، مبيناً ان »بعض 
القــوى يف لبنان تريــد التحكم برئاســة الجمهورية منذ 
االن، من خالل الســيطرة عىل الحكومة من اجل ان تحرض 
«، الفتــاً اىل »وجود ثغرات  الرئاســية بارتيا االنتخابات 
عدة داخل اتفــاق الطائف، لذا ال بد من خلق التعديالت عىل 
النظــام الطائفي واالزمة الحالية ناتجــة عن عدم تطبيق 

النظام«.
وأكد قزي انه »يف املايض مل يكن هناك فرق بني املاروين 
اليوم اصبح الخالف  والشــيعي والســني والدرزي، ولكن 

بني املســيحي واملســيحي واالختالف ليس ناتجا فقط عن 
ا عن االنحطــاط الحضاري الذي  االنتامءات الدينيــة وا

والفن«. والثقافة  للقيم  عمل عىل تغري مفهومنا 
وأكد ان »الســالم مع ارسائيل ليس مطروحا حاليا ونحن 
من األساس متفقون ان يكون لبنان آخر دولة توقع اتفاق 
ســالم مع ارسائيل وحني يحني وقت هذا األمر ال بد من حل 
القضايا العالقة«، وشــدد عىل انــه » ال ميكن الذهاب إىل 
سالم مع ارسائيل من دون النظر بوضع حدودنا ونرّسمها. 
ا ال ميكنني  أنا ال أدعو لعقد معاهدة ســالم مع ارسائيل ا
ان أعيش يف مجتمــع ينتظر الحرب، وال أريد ان أكون عىل 

الغارات االرسائيلية«. موعد دائم مع 

حالياً مطروحاً  ليس  »اسرائيل«  مع  السال   : قزي  سجعان 
ــا الــعــالــقــة ــقــضــاي ــه ال بـــد مـــن حـــل ال ــت ــن يــحــيــن وق ــي وح

ــة ــ ــردي ــ ــت ــ امل األوضــــــــــــاع   : الــــــخــــــازن 
ـــارع ــى الـــ ــ ــا لــهــيــبــهــا ال ــق ــت ــان ر ب تـــنـــ

رأى عميــد املجلس العــام املاروين الوزير الســابق وديع 
الخازن، أّن بقــاء الحال عىل ما هو عليــه، يعني فتح البلد 
نحو املجهول عىل املســتويات األمنية والنقدية واالقتصادية 
واملعيشية. وسأل »أمل يحن الوقت إلعالن حال طوار وطنية 
بعدما وصلنا إىل هذا املســتوى املأســاوي الــذي ينذر برش 

.» مستطري قد يحرق األخرض واليابس
ولفت يف ترصيح عــىل مواقع التواصل االجتامعي إىل ان 
»األوضاع املرتدية واالختناق املعي يف مهب هذه األزمات 
املشتعلة، تنذر بانتقال لهيبها إىل الشارع، فضال عىل فقدان  

املجتمع الدويل  ثقتــه بلبنان الوطن اليوم يف خطر حقيقي، 
من األوىل إنقاذه قبل فوات األوان«.

ــو« عــن كيفية ــدي ــي « وزعـــ »ف »االعـــــال
االبال عن االثار الجانبية بعد تلقي اللقا

وزعــت وزارة اإلعالم، صبا امس، عىل وســائل اإلعالم، 
فيديو مصورا عن كيفية اإلبال عن اآلثار الجانبية بعد تلقي 
اللقا املضاد لفريوس كورونا. وقد نفذ الفيديو بالتعاون بني 
وزاريت اإلعالم والصحة العامة واليونيسف ومنظمة الصحة 
العاملية، يف إطار سلســلة إعالنــات توعوية مصورة حول 

فريوس كورونا وكيفية الوقاية منه.

ــة  ــل ــم ح انــــــطــــــالق   : األمـــــــــن  قــــــــو 
ــي الـــســـجـــون ــ ــ ــزالء ف ــ ــ ــنـ ــ ــ ــح الـ ــيـ ــقـ ــلـ تـ

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل أنه »بعد اإلعالن 
عن القيام بحملة لتلقيح النزالء وعنارص قوى االمن املولجني 
حامية الســجون والجهاز الطبي املكلفــني مبتابعة أوضاع 
السجناء الصحية للحد من تف وباء كورونا داخل السجون، 
من قبل وزيــر الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ونائب 
رئيس مؤسسة الوليد لإلنسانية الوزيرة السابقة ليىل الصلح 
حامدة التي بادرت اىل تأمــني الدعم املايل لتوفري اللقاحات. 
انطلقت هذه الحملة يف الســجن املركــزي يف رومية تحت 
اف رئيس لجنة الطّوار لرفع حالة التأهب يف الّسجون  إ
اللّبنانية واملكلّف مبتابعة شؤون السجون يف وزارة الداخلية 
والبلديات العميــد فارس فارس، وبحضــور العميد الطبيب 
رئيس املركز الصحي يف سجن روميه العميد الطبيب ابراهيم 
حنا، قائد رسية السجون املركزية العقيد ماجد األيو وعدد 
من الضباط وممثلني عن الصليب األحمر الدويل، وأطباء بال 
حدود«. وقد تابع فهمي هذه الحملة، وعرّب عن ارتياحه لسري 
العملية »وفقا للخطة التي وضعــت والتي جندت لها جميع 
االمكانيات البرشية واللوجســتية«. وقــد أملت نائب رئيس 
مؤسسة الوليد لإلنسانية، »ان تتم الحملة بالرسعة القصوى 

ملا لها من انعكاسات إيجابية عىل السجناء وذويهم.«

وقفة تضامنية مع القد أما مقر األمم املتحدة
نظمت وقفة تضامنية دعام ملدينة القدس امام مقر االمم 
املتحدة يف بريوت، بدعوة من »الجبهة الدميقراطية لتحرير 
فلســطني« واملنظامت الدميقراطية الفلسطينية، شارك فيها 

عدد من ممثيل االحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.
تحدث يف الوقفة من مدينة القدس، عضو اللجنة املركزية 
الوطني« يف  العمل  الدميقراطية« وعضو »هيئــة  »للجبهة 
املدينة ســليامن مطر الذي حيا الشعب الفلسطيني يف لبنان 
ويف كل مواقع اللجوء . وشــددت خالدات حســني باســم 
املنظامت الدميقراطية الفلســطينية، عــىل ان »افضل دعم 
ميكن ان يقدم للقدس هو إنهاء االنقســام واستعادة الوحدة 
الوطنية ». كذلك، اعترب نارص حيدر باســم القوى الوطنية 
اللبنانية، ان »دعم هذه االنتفاضة مســؤولية كل حر يف هذا 
العامل«. وألقى عضو اللجنة املركزية »للجبهة الدميقراطية« 
عبدالله كامــل ن مذكرة موجهة اىل االمــني العام لالمم 
الدويل  املركز، وطالبت املجتمع  املتحدة تســلمها مســؤول 
بـ«الوقوف أمام مسؤولياته لحامية شعبنا يف القدس ووقف 
العدوان ضده، ووقف تنفيذ مخطــط الضم الهادف لتصفية 

القضية والحقوق الوطنية لشعبنا«.

ي نا يتل التل اح ال

عيل ضاحي

الحابل مختلط مع النابل وكل االمور والقضايا متشــابكة 
و«معربســة« اىل حد كبري وال بوادر انفراجات قريبة وسط 
تخوف من االنفجار الكبري، وفق ما تنقل اوساط نيابية بارزة 
يف »الثنا الشــيعي« عن رئيس مجلس النــواب نبيه بري 

لـ«الديار«.
وللمرة الثالثة خالل شهر يجدد الرئيس بري تشاؤمه، مام 
ل انســداد االفق واغالق االبواب يف  آلت اليه االوضاع ويف 

وجه لبنان.
وتقول االوســاط يف موضــوع الدعــم، ان كل املعطيات 
واالرقام تفيد بأن هناك 200 مليون دوالر متوفرة فوق الـ15 
مليار دوالر، وهي تكفي عىل اك تقدير حتى نهاية ايار املقبل 
، وتشري اىل ان هناك  مع ترشــيد و«عرص« اىل الحد االق

افكار وكلها »مؤملة«.
طالة عمر الدعم اىل ما  وتقول االوســاط ، ان هناك طر ب
بعد ايار، ورمبــا اىل نهاية حزيران متوز، وذلك عرب تخفيض 
االحتيــاط من 15 مليــار اىل 13 مليار ورمبا اقــل املهم ان 
ال ينفجــر البلد ومل يعد هناك من اي حلول، وتكشــف عن ان 
« الشــيعي و8 آذار، انه اذا  هناك همســاً داخل فريق »الثنا
تشكلت الحكومة برئاسة الرئيس املكلف سعد الحريري ومن 
اختصاصيني، فليس هناك من ضامنات بأنها ستؤمن الحلول 
الرسيعة او تأيت مبال »طازج« فور تشــكيلها او ان ال تتجرع 

كأس رفع الدعم املرة
كام تلمح االوســاط ان »البطاقة التموينية« طبخة بح 

و«مزحة«
 اوالً بســبب الفساد واملحســوبيات وعدم شمولها كل 
املســتحقني ورقم الـ700 الف بطاقة ليــس رقامً عادال ولن 

يشمل اال ربع اللبنانيني والفقراء.
 ثانياً لغياب التمويل املســتمر لها وهي ســتكلف نصف 
مليون دوالر ســنوياً اذا ما اعتمدت معايري شــفافة وطالت 
غالبية الشــعب اللبناين. وحتى الساعة ال مصدر متويل لها، 
وحتى الجانب القطري مل يتحرك بشــكل جدي ملتابعة الوعود 
التي تلقاها الرئيس املستقيل حسان دياب من امري قطر، رغم 
ان لقطر تجارب عديدة يف مســاعدة لبنان ومن دون اغفال 
دورها بعد حرب متوز 2006 وما قدمته من مساعدات واعامر.
وال تخفي االوســاط امتعاض »الثنا الشيعي« والرئيس 
بري من استعصاء امر الحكومة، ومرواحة البلد يف املنطقة 
القاتلــة، وعىل بعد خطوات من االنهيار الكبري، ويف وضع ال 
يحسد عليه الشــعب اللبناين بينام الطبقة السياسية متلهية 
، بينام يرص البعض عىل شــخصنة الخالف ونقله  بالحص
من السياسة اىل الشــخ لتعطيل التأليف وللمراهنة عىل 

عامل الوقت.
وتقول االوساط ان اتصاالت تجري خلف االضواء والرئيس 
بري عرابها اليجاد حلول لعقدة التمثيل املســيحي، حيث برز 
يف اليومــني املاضيني مطالبة نائب رئيس مجلس النواب اييل 
الفرزيل بتمثيل املســيحيني املســتقلني. وقد وجد القيمون 
عىل التأليف هذه املطالبة فرصــة الخراج الحكومة من عنق 
الزجاجة، عرب تسويق فكرة متثيل مسيحيني مستقلني، وعرب 
تقديم مجموعة اســامء توضع يف ترصف الرئيســني عون 
والحريري لالختيار من ضمنها كام طر آخرون ان تســمي 

بكر مرشح او اثنني يدوران يف فلكها.
وترى االوساط ان هذا الطر قد يكون مخرجاً ويف حاجة 
اىل موافقة عون والحريري، وال ســيام ان ال صحة لالخبار 
التي تحدثت عن تراجع الحريــري عن طر الـ24 وزيراً وكل 
ما تردد هو كالم اعالمي، واشــارت اىل ان االمور تحتاج اىل 

عقالنيــة وتنازل متبادل ودقة ورويــة، واىل تخل عن مربع 
السوداوية والرشوط والرشوط املضادة.

فحتى الساعة ال بوادر حكومة جديدة وكل الطرق مسدودة 
امامها، وال ترصيــف اعامل للحكومة املســتقيلة، وال ن 
دســتورياً يجرب الرئيس املكلف عىل التنحــي او االعتذار، وال 
اســتقالة لرئيــس الجمهورية، وال اســتقالة او حل ملجلس 
النــواب، وبالتايل االمور مســتمرة عــىل مرواحتها القاتلة 
وخســارة الوقت ليس ملصلحة البلد ورغم مكابرة السياسيني 

وصلفهم، اال ان الخسارة متى وقعت ستصيبهم جميعاً.

الدعم يلف أنفاسه االخيرة وافكار الستمرار ما بعد ايار
اتصاالت لحل العقدة املسيحية : تسمية وزيرين مستقلين

خالد عرار

مــع بدء إنحســار كورونــا يتوقــع أن يبــدأ الوضع 
الكاثوليــيك يف لبنان بشــكل عام ومدينة زحلة بشــكل 
أك من مســتوى، بحســب مصادر  بالتحرك عىل  خاص 

ثوليكية كا
 أوال  عىل مســتوى الســينودوس، حيث بدأت تزول 
املوانع التي حالت حتى اليوم من إنتخاب خمســة مطارنة 
جدد لطائفــة الروم امللكيني الكاثوليك مللء الشــواغر يف 
أبرشــيات زحلة التي تقدم راعي أبرشيتها املطران عصام 
درويــش باســتقالته، الالذقية، حلب ، بعلبــك، وأمريكا. 
القادمة  وإنعقاد الســينودوس بات مرجًحا خالل املرحلة 
القليلة  لبنــان يف األشــهر  البطريركيــة يف  يف مقــر 
القادمــة، وذلــك وفق مصــادر كاثوليكية بــارزة، وإن 
املطارنــة املقيمني يف لبنان يشــجعون املطارنة يف بالد 
اإلغرتاب عىل املشــاركة يف أعامل الســينودوس، كام أن 
الســينودوس ميكن أن ينتقد إفرتاضيا عىل غرار ما فعلت 
اإلنتخا  دوره  سينودسها  ومارســت  املارونية  الطائفة 

منتخباً مطارنة جدد عــرب التقنيات الحديثة للتواصل.
 ثانًيــا عىل مســتوى املجلس األعــىل لطائفة الروم 
بســبب  تأجلت  التي  اإلنتخابات  ن  فــ الكاثوليك،  امللكيني 
جائحة كورونــا وجاء قرار تأجيلها من البطريرك العبيس، 
وأعلن خاللــه رفع الغطــاء املنيس عــن املجلس األعىل 

التي زرعت  املســتحكمة  الخالفــات  الكاثولييك بســبب 
سم  الناطق الرســمي ب الفرقة، بحيث مل يعد هذا املجلس 
لبنان، وقد جــاءت خطوة  املمثل لهــا يف  الطائفــة وال 
البطريرك بعد موجة غري مســبوقة من العنف الكالمي و 
الرتاشق عرب وســائل اإلعالم عىل خلفية اإلنتخابات التي 
كانت مقررة يف شــهر شــباط املايض، وقد اعترب يومها 
الســابق  الوزير  الرئيس  بنائب  املتمثلة  املجلــس  أن هيئة 
التي تأســس  ميشــال فرعون قد إنحرفت عن الرســالة 
املجلس األعىل من أجلها، وهي جمع شــمل أبناء الطائفة 
أوال وأخريًا ومســاعدتهم يف ترتيب شؤونهم، وليس شق 
صفوفهــم، وقد حدثــت تطورات الحقــة أدت إىل إنهاء 

سابق. وزير  حظو 
انه تعــزز يف املجلس  الكاثوليكية،  وتقــول املصــادر 
تيارات العائالت السياســية غــري الفرعونية، ألن فرعون 
ال يحق له العودة من جديــد إلخالله مببدأ املداورة بعد أن 
إلياس ســكاف لدورة واحدة، تويف  الراحل  أ به الوزير 
خاللها ســكاف، فاســتغل فرعون الفــرا ليجدد واليته 
ثانية ضارباً بعرض الحائــط مصالح عاصمة الكثلكة يف 

)زحلة(. الرشق 
ويف اإلطار نفســه، تتخبط  تحالفات املحور الفرعوين، 
عىل حّد قول املصادر، ومنهم نواب، بعدما رضب البطريرك 
بعصاه وبدد هذا التكتل الســيايس الــذي ضم رئيس بلدة 
زحلة املهندس أســعد زغيب، وهو تكتــل ال يحظى بقبول 

الكاثوليك. الروم  طائفة  أبناء  من  وارتيا 
 ثالًثا عىل املستوى السيايس، فان مدينة زحلة مقبلة 
عىل متغــريات سياســية عميقة تتبدل فيهــا التحالفات 
عىل وقــع معركة حاميــة ينتج منها غياب شــخصيات 
عن املرس الســيايس وبروز شــخصيات أخرى، وتفرض 
تبــدالت يف املواقــع والخيــارات، وهذا ما جعــل أنظار 
لتلمس  القرار  باتجاه أصحاب  تتجه  املفرتضني  املرشــحني 
إمكانيــة حصول اإلنتخابــات أم ال يف العام 2022، ويف 
الذين يعيشون  املواطنون  أمر يستبعده  حال حصولها وهو 
شــظف العيش بســبب أكرب عملية لصوصية يف التاري 

تبخرت فيها أموال املودعني وبســبب جائحة كورونا.
 رابعاً عــىل الصعيد البلدي أبدى رئيــس بلدية زحلة 
انزعاجه مــن تجربة األحزاب يف  املهندس أســعد زغيب 
البلدية، ويردد أمام مقربني لــه بأنه تعب وهرم ، ويقول 
أيًضــا أن املدينة زاخرة بالشــباب املندفــع والذي يرغب 

املدينة. بخدمة 
واشــارت املصادر الكاثوليكية اىل أن التململ هو ســيد 
املوقف لدى القواعد الشــعبية يف زحلة ومنطقتها بسبب 
النيا عىل  نشــاطهم  يقترص  الذين  الحاليني  النواب  أداء 
التغريد والتغريد املضاض، وأنه ال بد لنخب جديدة صادقة 
أن تحظى برشف متثيل الناس واملنطقة بعد فشــل النواب 
الحاليني والذي يحاول بعضهم توســيط بعض الشخصيات 

للعــودة إىل التيار الذي غادره بعد اإلنتخابات األخرية.

تملمــــــل فــــــي صفــــــوف املواطنيــــــن فــــــي زحلــــــة بســــــبب اداء نوابهــــــا
مصــــــادر كاثوليكية : العبســــــي لن يبقى ســــــاكتاً عما يجري داخــــــل الطائفة

العامة  الصحة  وزير  بحث 
االعامل  ترصيف  حكومة  يف 
حمد حســن مــع زواره، يف 
يف  التلقيح  حملــة  تفعيــل 
محافظتــي الشــامل وعكار 
إنطالقا من عرشين أيار املقبل، 
إضافة إىل إنشــاء املستشفى 
منطقة  يف  الجديد  الحكومي 
الصندوق  مــن  بهبة  عــكار 
يجري  حيث  للتنمية  الكويتي 
موقع  اختيــار  عــىل  العمل 
املنطقة  أهايل  يخدم  وسطي 

واإلستشــفائية  الطبية  الحاجــات  ويلبي 
املطلوبة خصوصا مع افتقاد تلك املنطقة إىل 

املستشفيات الحكومية الكافية. 
ولهذه الغاية، إستقبل يف مكتبه يف وزارة 
الصحة العامــة النائب هادي حبيش يرافقه 
الحبتور  خلف  مستشفى  إدارة  مجلس  رئيس 

يف القيطع  عكار الدكتور ربيع الصمد.
ويف ترصيــح أدىل به، نوه حبيش بالجهد 
الذي يبذلــه وزير الصحة  الكبري والجــدي 
العامــة ملكافحة وباء كورونا والذي ينعكس 
يف الفرتة األخرية تراجعا يف نسب اإلصابات. 
الصحي  الشأن  إىل  تطرقت  الزيارة  «أن  وقال
يف عــكار وإنشــاء املستشــفى الحكومي 

الجديد«.

كام عرض حسن مع محافظ الشامل رمزي 

نهرا ووفد من رؤساء اتحادات بلديات الشامل 

التحضري إلطالق حملة واســعة للتلقيح يف 

ابتداء من عرشين  محافظتي الشامل وعكار 

املجالس  وأعضاء  البلديات  تشمل  املقبل،  أيار 

منتجة  فئات  إىل  وصــوال  واملخاتري  البلدية 

وناشــطة بهدف توســيع الحامية من وباء 

كورونا. 

إدارة الصندوق  التقى رئيس مجلــس  كام 

ابراهيم  املختــار  لبنان  ملختــاري  التعاوين 

حنا الذي اثار اهميــة تلقيح املختارين الذين 

اليومي بعدد  تضطرهم مهامهم لالختــالط 

كبري مــن اللبنانيني واملقيمــني ما يعرضهم 

وزوارهم ملخاطر تف العدوى.

ما  وال عكار  تي  محاف في  للتلقيح  واسعة  حملة  أطلق 
ــاء  إنــ فـــي  زوار  مـــع  بــحــ  الــصــحــة  وزيـــــر 
الكوي  مــن  هــبــة  املــقــد  الــحــكــومــي  فى  املست املاروين  البطريرك  استقبل 

بشــارة  مــار  الكاردينــال 
 ، بطرس الراعــي، يف بكر
»أس  ملنظمة  العــام  املديــر 
دوريــان«  كريتيــان  أس  أو 
بنجامني  الحكوميــة  غــري 
مسؤولو  برافقه  بالنشــارد، 
زيارة  يف  لبنــان  يف  البعثة 
نشاطات  ابرز  عرض  فيها  تم 
املنظمــة يف عــدد من دول 
الوجود  حيث  األوسط  الرشق 

املسيحي ومن بينها لبنان.
الرت  الســفري  التقى  ثم 
الذي  اولوســوي  بار  عيل 
اشار يف زيارته الربوتوكولية 

البلدين  بني  العالقــات  توطيد  »رضورة  اىل 
واهميتها،« معربا عن »استعداد تركيا الدائم 

للتعاون ومساعدة لبنان وشعبه«.
ثم اســتقبل النائبة ســرتيدا جعجع عىل 
القوية«.   رأس وفد من تكتــل »الجمهورية 
ورصحت جعجــع بعد اللقــاء »التقينا أنا 
والنواب، صاحب الغبطة اليوم وعربنا له عن 
تأييدنا الكامل لكل ما يقوم به من مســاع، 
إنقاذ  وبشــكل مســتمر، من أجل محاولة 
لناحية  لبنان مام يتخبط فيــه، وخصوصا 
الرصخة التي أطلقهــا من أجل رفع اليد عن 

الدولة وتحريرها، ودعوته إىل الحياد«.
عادة إنتاج الســلطة،  أضافت »الحل هو ب

ية النيابية عن  من أجل رفع يد هــذه األك
البالد بعــد النتائج الكارثيــة التي أوصلتنا 
إليهــا، األمر الذي سيفســح املجــال أمام 
الجديدة لتحقيق اإلصال املطلوب،  ية  األك
وبالتايل اإلنقــاذ، وال مجال لتحقيق كل ذلك 
املتاحة  الوحيدة  العملية  الخطوة  عرب  سوى 
وهي االنتخابات النيابية املبكرة. وســأغتنم 
هذه الفرصة اليــوم، من هذا الرص ألوجه 
القوي« بــأن يبادر  نداء إىل تكتــل »لبنان 
إىل التنســيق معنا يف تكتــل »الجمهورية 
القوية« مــن أجل أن نســتقيل جميعا من 
مجلس النواب، األمر الذي من شأنه أن يفقد 
نحو  الذهاب  وبالتايل  ميثاقيته  املجلس  هذا 

انتخابات نيابية مبكرة«.

السفير التركي زار الراعي : مستعدون ملساعدة لبنان
ستريدا جعجع لـ »لبنان القوي« : نسقوا معنا لنستقيل 
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القضاة واملحامون... مواق وطرائ
املحامي نارض كسبار

كتاب تعيش فيه لحظة الطرفة واملوقف
كتب املحامي االملعي حسني فياض ما يأيت

قرأت كتاب القضاة واملحامون... مواقف وطرائف، وقد 
اســميته، )ذاكرة قرص العدل للرجال الكبار بقلم املحامي 

الكبري نارض كسبار(.
ولقد وجدت فيه مخزونا ثقافيا واسعا تم اسقاطه من 
الزميل الكبري نارض كسبار عىل صفحات الكتاب بطريقة 
رائعة محببة. وكأنــه خط بقلم صحايف بارع يف الرسد 
والتشويق والكتابة السلســة. بحيث تشعر عند قراءته 
بأنك تعيش اللحظة التي قيلت فيها الطرفة، او انك تعيش 
املوقف الذي يتحدث عنه الكاتب... وتتعرف من خالل هذا 
الكتاب عىل زمالء اعــزاء رحل بعضهم وبقيت طرائفهم 
ومواقفهم حيــة يف الذاكرة والوجــدان، واما من بقي 
من القضاة والزمالء نشــعر بوجودهم اللطيف واملحبب 
والطريــف بيننا، كتاب قيم وطريــف ومفيد يف آن، وال 

ينقصه اال النطق بحروفه وصوره وطرائفه.
. فام هي النتائج تكثيف سكان العامل اىل 100 شخ

7 مليار،  يبل عدد ســكان االرض الحاليني حــوايل 8
وبالنســبة ملعظم الناس، إنه رقم كبري وضخم. ومع ذلك 
7 مليار يف العامل اىل 100  فقد قام شخ ما بتكثيف 8
. ثم اجرى إحصاءات النسب املئوية املختلفة كون  شخ

التحليل الناتج اسهل نسبياً يف الفهم.
من اصل 100 شــخ 11 يف اوروبــا 5 يف امريكا 
الشــاملية 9 يف امريكا الجنوبية 15 يف افريقيا 60 يف 

آسيا.
من اصل 100 شــخ 49 شخ يعيشون يف الريف 

51 شخ يعيشون يف املدن.
من اصل 100 شــخ 12 يتكلــم الصيني 5 يتحدث 
االســبانية 5 يتكلم االنجليزية 3 يتكلم العربية 3 يتكلم 
الهنديــة 3 يتكلم البنغالية 3 يتكلــم الربتغالية 2 يتكلم 
الروسية 2 يتحدث اليابانية 62 يتحدثون لغتهم الخاصة.

من اصل 100 شــخ 77 لها منــازل خاصة بهم 23 
ليس لديهم مكان للعيش فيه.

من اصل 100 شــخ 21 يعانون مــن االفراط يف 
التغذية 63 ميكن ان يأكل وجبــة كاملة 15 يعانون من 
ســوء التغذية 1 يأكل الوجبة االخرية لكنه مل يصل اىل 

الوجبة التالية.
من اصل 100 شخ 48 يعيشون عىل اقل من 2 دوالر 
باليوم 39 يعيشــون اك من 2 دوالر 3 يعيشــون برتف 

وغنى فاحش.
ب نظيفة 13  من اصل 100 شخ 87 لديهم مياه 

يفتقرون اىل مياه الرشب النقية وتصلهم مياه ملوثة.
من اصل 100 شــخ 75 لديهم هواتف محمولة 25 

محرومون من هواتف نقالة.
من اصل 100 شــخ 30 لديهم إمكانية الوصول اىل 

االنرتنت 70 ليس لديهم االمكانية لالتصال باالنرتنت.
من اصل 100 شخ 7 تلقى تعليامً جامعياً 93 مل يتلق 

تعليامً جامعياً.
من اصل 100 شخ 83 ميكنهم القراءة والكتابة 17 

أميون ال يقرأون او يكتبون.
من اصل 100 شخ  33 هم مسيحيون 22 مسلمون 
14 هندوس 7 بوذيــون 12 ديانات اخرى 12 ليس لديهم 

معتقدات دينية.
من اصل 100 شخ 26 يعيشون اقل من 14 عاما 66 

ميوتون بني سن 15-64 عاما 8 يعيشون فوق 65 عاما.
إذا كان لديك منزلك وتتناول وجبات كاملة وترشب املاء 
النظيف ولديك هاتف محمــول وميكنك تصفح االنرتنت 
وتذهب اىل الكلية، فأنت يف منطقة االمتياز اي يف فئة 

االقل من 7
من اصل 100 شخ 8 اشخاص فقط يتجاوزون سن 

الـ 65 عاما 92 شخ ال يتجاوزون سن ال 65 عاما.
إذا كان عمرك اك من 65 ســنة، كــن راضيا وممتنا 
ومتتع بالحياة واســتوعب كل لحظة  يف حياتك. وإن مل 
تغادر هذا العامل قبل سن الـ 65 عاما مثيل الـ 92 شخصاً 

الذين سبقوك، فأنت بالفعل محظو بني البرش.

{ مش عايزكم اال هالشهرين {

من اخبار االســتاذ مطانيوس عيد انه عندما ترشــح 
ملركز نقيب املحامني يف بــريوت جاء يقول لزمالئه قبل 

شهرين من االنتخابات
مش عايزكم اال هالشــهرين وبس. مثــل ما كان احد 
ســكان دير االحمر عندما يقود ســيارته يقول يا سيدة 

بشوات مش عايزك اال عا هالكوع.

... { يا فرحتنا بهيك زبون
فتش عامطر فايض...{

ة.   »ينتقد املحامي اميل لحود املوكل بطريقة غري مبا
اذ ان اصعب عمل يقوم به هذا االخري هو دفع االتعاب له، 
ولذلك فقد علق املحامي لحود يف مكتبه لوحة كتب عليها 

ما ييل
ملا تعرفنا قلنا

يا فرحتنا بهيك زبون
وملا للدفع وصلنا

شلنا الواو وشلنا النون
وكان املحامي لحود يف الوالئــم يوزع الطرائف. ففي 
حفلة ضمته وبعض اصدقائه من اهل العلم والظرف قال 

احد الحارضين وهو ينظر اىل كأس يف يده
يا كأس الهنا يا كأس

يا لكلك رقة واحساس
بعلمي بتنزل عىل البطن 
شو بتطلع تعمل بالراس.

فأجابه لحود فوراً
كاسك عليك مش رايض

رو تش للقايض
بيظهر بطنك كان مليان

فتش عا مطر فايض

{ اميل بجاين {

القضاة واملحامون... مواقف  مبناســبة صدور كتاب 
وطرائف

كتب عضو املجلس الدستوري املحامي اميل بجاين ما 
يأيت

 »احبوا بعضكم بعضــاً الن ال احد يحبكم، نداء وجهه 
... فاذا  اىل زمالئه نقيب يف فرنسا، معاذ الله ان نتناساه
بهذه اللباقة العابقة بالطرائف والنوادر لزمالء ســبقونا 
وآخرين ما زالوا يف ساحة النضال، يقدمها الزميل االستاذ 
رف وطالوة، تعيد اىل ذاكرتنا  نارض كسبار بعفوية، و
ذلك النداء، تقربه منا، تقربنا منه، ترشدنا اىل كيف تكون 
الزمالة احرتاماً متبادالً وادباً وابتســاماً، وعند االقتضاء 
نكتة ترن يف جو الخصومة فتطريها، او دعابة تدق بني 

النصوص فينقشع جفاؤها وعبوسها.

احباط محاولة تهريب 11 كل
من مادة الكوكايين من البرزيل الى لبنان

صدر عن قيادة جهاز أمن 
املطار البيان التايل »حواىل 
امس،  فجر  الواحدة  الساعة 
عــىل أثــر ورود معلومات 
لقوى  العامة  املديريــة  من 
احد  قيام  عن  الداخيل  األمن 
األشــخاص بنقل كمية من 
املخدرات اىل لبنان عرب مطار 
الدويل  الحريــري  رفيــق 
الربازيل  مــن  قادما  بريوت 
عىل مــ الطائرة القطرية 
، تم  R418 الرحلــة رقــم
جهاز  قيادة  بني  التنســيق 

أمن املطــار والوحدات العاملة يف املطار من 
رسية درك املطار ومصلحــة جامرك املطار 
حيث أفضــت اىل توقيف املدعو أ.س )لبناين 
الجنســية ويحمــل جواز ســفر برازييل( 
وبحوزته 11 كل من مــادة الكوكايني. وقد 
القضائية  الجهات  املوقوف عــىل  إحالة  تم 

املختصة«.
من جهتها، أعلنــت املديرية العامة لقوى 
االمن الداخيل ـ شعبة العالقات العامة، يف 
بال لها انه »يف إطار العمل الذي تقوم به 
وحدة الرشطة القضائية يف مجال مكافحة 

الجرمية، الســيام مالحقة شبكات تهريب 
مكتب  لدى  معلومــات  توافرت  املخــدرات. 
مكافحة املخدرات املركزي عن احتامل وجود 
كمية من املخــدرات مع املواطــن )ا. س.، 
مواليد عام 1981( أثناء قدومه اىل لبنان من 

الربازيل عرب مطار رفيق الحريري الدويل.
الفوري بني  التنســيق  األثر، وبعــد  عىل 
املكتب املذكــور، رسية درك املطار ومصلحة 
جــامرك املطار، أوقف املشــتبه فيه بتاري 
يف  ضبط  وبتفتيشــه   ،2021-4-27 اليوم 
الكوكايني. مــادة  من  كلــ   11  حوزته 

.» اف القضاء املخت التحقيق جار ب

كد صوابية  اد عون ي : استهداف  ا در
كيالت القضائية  عد التوقيع على الت

شــدد عضو »تكتل لبنــان القوي« النائب 
أســعد درغام يف حديث تلفزيوين، عىل أن 
الحريري  سعد  املكلف  الحكومة  رئيس  »دور 
هو إستنباط الحلول للوصول اىل حل، ورئيس 
الجمهورية العامد ميشــال عون يؤكد أنه ال 
يريد الثلث املعطل، وصيغة 18 وزيرا رضبت 
يف أساسها لجهة االختصاص، وهناك إقرتا 
ذا وجدت النوايا ميكن االتفاق  الـ24 وزيرا، ف
بسهولة حول تســمية الوزيرين املسيحيني، 
واملطلــوب أن يكون لــدى الرئيس الحريري 
مقاربة مختلفة وال يخرج من بعبدا من دون 

تشكيلة حكومية«.
وعن الزيارة اىل الفاتيكان، رأى درغام أنه »ال 

ميكن ألحد أن يتخيل أن املوقع املسيحي األول 
يف العامل سيفرط بدور املسيحيني يف الرشق 
األوسط وتحديدا يف لبنان ودور الفاتيكان هو 

.» الدعوة اىل التفاهم والحوار واالنفتا
العامة  املدعيــة  مــن  املواقــف  وعــن 
القاضية غادة  االســتئنافية يف جبل لبنان 
عــون، رأى درغام أن »هنــاك عتبا عىل كل 
مســؤول ديني ألن عليه واجــب قول الحق، 
الرئيس عون  وما يجري يؤكد صوابية خيار 
بعــدم التوقيع عىل التشــكيالت القضائية 
يحاربون  ممن  القضاة  بعض  تستهدف  التي 
الفساد، وترقية البعض اآلخر ممن يتمتعون 

بحامية سياسية«.

»لجنة االدارة« ناق تعديل أصو 
اء نقابة االطباء البيطريين  املحاكمات وإن

هر  عقدت لجنة اإلدارة والعدل جلسة قبل 
النائب جورج عدوان،  امس، برئاسة رئيسها 
وحضور مقررها النائب ابراهيم املوســوي، 

وعدد من النواب.
بدأت اللجنة جلســتها مبتابعة درس اقرتا 
القانون الرامــي اىل تعديل املادة 10 من قانون 
اصول املحاكامت املدنية واملادة 163 من قانون 
العقوبات، فاطلعت عىل املالحظات التي أبداها 
النواب، كام عىل مالحظات وزارة العدل يف ضوء 

املناقشات التي جرت يف الجلسة السابقة.
وبعــد االطالع عــىل االتفاقيــة الدولية 
ملناهضــة التعذيب كام عــىل نصوص ذات 
الصلــة من القوانني املــراد تعديل مواد بها، 
رأت اللجنة تعديل هذه املواد اىل جانب مادة 
اضافية من قانون العقوبات وهي املادة 164. 
عداد صياغة  بناء عليه، كلفت احد اعضائها ب
لهذه املواد وعرضها يف الجلسة املقبلة بهدف 

تدقيقها وإقرارها.
ثم تابعــت اللجنة درس اقــرتا القانون 
الرامي اىل معاقبة التعذيب وغريه من رضوب 
املعاملة أو العقوبة القاســية أو الالإنسانية 
الغاية، اىل   أو املهينة. واستمعت لهذه 
مــن رئيس لجنــة حقوق االنســان النائب 
ميشــال مو بعد ان اطلعــت عىل تقرير 
اللجنة املذكــورة، وبعد التداول واملناقشــة 
، رأت رضورة متابعة درســه  مبواد االقرتا
مع االقرتا االول نظــرا اىل االرتباط الوثيق 

بني االقرتاحني. وقررت تأجيل البت به.
ثم انتقلت اىل درس اقرتا القانون الرامي 
2016 )إنشــاء  القانون رقم 62 اىل تعديل 
الهيئة الوطنية لحقوق االنســان املتضمنة 
فاطلعت  التعذيــب(،  الوقاية مــن  لجنــة 
القانون  عىل االســباب املوجبة وعىل مواد 
ان استمعت اىل رأي  التعديل، وبعد  موضوع 
وزارة العــدل، كام بعد االطــالع عىل كتاب 
، رأت اللجنة انه  وزارة املالية حول االقــرتا
من الرضوري التأكيد عىل استقاللية الهيئة 
لجهة قيامها بعملها ورضورة تعزيز دورها، 
كام تبــني لها ان االقــرتا يحتاج اىل درس 
معمق حيــث انه يطر مقاربة جديدة لعمل 
الهيئات املشــابهة كام للمؤسسات العامة، 
وهي مقاربــة ترشيعية غــري معمول بها 
سابقا ســواء يف لبنان او يف نظم قانونية 

أخرى. وقررت تأجيل البت به.
وأخريا، درســت اللجنة اقــرتا القانون 
الرامــي اىل تعديــل قانون انشــاء نقابة 
االطباء البيطريــني يف لبنان، فاطلعت عىل 
النيابية وعىل االسباب  تقرير لجنة الصحة 
، وبعد التداول واملناقشــة  املوجبة لالقرتا
القانون  تعديلها وعىل نصوص  املراد  باملواد 
املعني، تبني لها أن االقرتا بحاجة اىل اعادة 
صياغــة بعض املواد املنصــوص عليها، لذا 
عادة صياغة  قررت تكليف احــد اعضائها ب

ثالث مواد منه.

ة مواطنة.. وتوقي الفاعلة  ور على ج الع
أعلنت املديرية العامــة لقوى األمن الداخيل 
 شــعبة العالقات العامة، يف بــال لها انه 
»بتاري 2021-3-17 ع عىل املواطنة ر. ر. 
)مواليد عام 1943( جثة يف منزلها الكائن يف 
بلدة مزيارة  قضاء زغرتا، وقد تعرضت للرضب 
عىل رأسها قبل أن تتم رسقة بعض من مصاغها 

ومبل مايل وهاتفها الخلوي.
املكثفة،  والتحريات  االستقصاءات  بنتيجة 
التي قامت بها القطعات املختصة يف شــعبة 
املعلومات يف قوى األمن الداخيل، اشــتبهت 
عنارصهــا بســيدة كانت ترتدد منــذ حواىل 
االسبوعني للعمل يف منزل املغدورة، وقد توارت 

عن األنظار بعد حصول الجرمية. 
من خــالل املتابعة الحثيثــة، توصلت هذه 
الشــعبة اىل تحديد كامل هوية املشتبه بها، 

وتدعى م. م. )مواليد عام 1998، سورية(. 
أدت املتابعــة االســتعالمية والتقنية، إىل 
تحديد مكان وجود املشــتبه بها. وبعد عملية 
رصد ومراقبة دقيقة، متكنــت إحدى دوريات 
الشعبة من توقيفها بتاري 15-4-2021، داخل 
أحد الفنادق يف بلدة إهدن، حيث كانت متوارية 
مستخدمة اسام مستعارا. وقد ضبط بحوزتها 
سلسلة وأيقونة من الذهب عائدة للمجني عليها.
بالتحقيق معها، اعرتفت بتنفيذ جرمية القتل، 
وأنها أقدمت عىل رضب الضحية عىل رأســها 
بواسطة »مدقة خشبية«، ورسقت منها هاتفها 

ومصاغها ومبلغا ماليا. 
اجري املقت القانوين بحقها، وأودعت مع 
، بناء عىل إشــارة  املضبوطات املرجع املخت

القضاء«.

تفقد مركز عامل في عين الرمانة 
يير  إيتو: ال يمكن تحقيق تنمية فاعلة وت

راكة مع الفاعلين املحليين  ير ال اجتماعي من 

املتحدة  جال رئيس بعثة مفوضيــة األمم 
لشؤون الالجئني يف لبنان آيا إيتو، ترافقه 
مســؤولة الربامج كارول الســيد، عىل مركز 
»مؤسسة عامل« الدولية الصحي  التنموي يف 
عني الرمانــة، لالطالع عىل برامجه وخدماته 
التي يوفرها ألبناء املنطقة والجوار من مقيمني 
ونازحني، بالرشاكة مــع املفوضية منذ العام 
2007، يف مجاالت متكني املرأة، التدريب املهني، 
رعاية املسنني، الخدمات االجتامعية والنفسية 

والتعليم.
واستقبل رئيس مؤسســة »عامل« الدولية 
الدكتور كامل مهنا إيتو والوفد، بحضور أعضاء 
الهيئة اإلدارية الدكتور أحمد عبود وفريجيني 
لوفيفر والدكتورة زينة مهنا، إضافة إىل فريق 

املركز واللجنة الصحية يف املؤسسة.
بدأت الجولة من املركز الصحي الذي أطلقته 
املؤسســة مؤخرا اســتجابة لتفاقم حاجات 
الناس يف أعقاب انفجــار مرفأ بريوت، وقدم 
حا  منســق الفريق الصحي يف املؤسسة 
حول مختلف األقسام والخدمات التي تتضمن 
املعاينــات الصحية، املحــارضات التثقيفية، 
األدوية األساســية، والزيارات املنزلية ملتابعة 
االوكسجني  مر كورورنا وتوفري قارورات 
واملعدات الالزمة، اضافة اىل االدوية الخاصة 

بأعراض كوفيد 19 والدعم النفيس االجتامعي.
وعــرض فريق املركــز التنمــوي للربامج 
اك النساء وفئة  والخدمات التي تهدف إىل »إ
الشباب يف عملية التغيري االجتامعي والقيادة 
الفاعلة عىل الصعيد املحيل، من خالل التمكني 
االقتصادي واالجتامعــي والتدريبات املهارية 
التي يوفرها املركز لهم بشكل مجاين، إضافة 
إىل رعاية فئة املســنني من خــالل برنامج 
خاص يتضمن عناية صحية مطب تضامني 
يوفر وجبات ساخنة يوميا لهم، بالتوازي مع 
يقوم  ومبادرات  اجتامعية  خدمات  مجموعة 
بها املركز نحو تفعيــل الرشاكة مع املجتمع 

املحيل«.
وذج التضامني  من جهته، أثنى إيتو عىل األ
الذي تقدمه مؤسســة عامل من خالل برامج 
نوعية وشاملة لكل فئات الناس«، معتربا أنه 
»ال ميكن تحقيق تنمية فاعلة وتغيري اجتامعي 
من غري الرشاكة الندية مع الفاعلني باملجتمع 
املحيل كمؤسسة عامل. وأشار إىل أنه بانتظار 
ايجاد حل لقضية النازحني الســوريني، يجب 
تعميم املقاربة التضامنيــة  الحقوقية التي 
تقودها مؤسسة عامل لتمكني الفئات الشعبية 
اكهم يف عمليــة التنمية من خالل بناء  وا

قدراتهم واحرتام كرامتهم وحقوقهم«.

عويدات كل املباح الجنائية التحقيق 
في شكو ضد خبراء في مل شركة مكت

توقي أشخا وضب محروقات 
ما  معدة للتهريب في البقاع وال

وزير التربية حدد عطلة املدار 
رقي  يمة والفصح ال في الجمعة الع

ة التعليم املسائي: لن نتناز  أسات
عن حقوقنا وسنعتصم مجدداً الخميس 

كلف النائب العام التمييزي القايض غسان 
عويدات قســم املباحث الجنائيــة املركزية 
بالتحقيق يف الشكوى التي تقدم بها الوكيل 
لتحويل  مكتــف  ميشــال  لرشكة  القانوين 
األموال املحامي الكسندر نجار، ضد 4 خرباء 
كانوا برفقة النائبة العامة اإلســتئنافية يف 

جبل لبنان القاضية غادة عون، بجرم دخول 
الرشكة يف منطقة عوكر بواســطة الكرس 

والخلع والرسقة من محتوياتها.
ستجواب  وبا قسم املباحث تحقيقاته ب
أحد الخرباء األربعة عىل أن يتم إســتجواب 

اآلخرين تباعا.

أعلنت قيادة الجيش  مديرية التوجيه يف 
 2021 4 بيان  لها انه »بتاريخي 25 و 26
أوقفت وحدات الجيــش املنترشة يف البقاع 
سوريني،  وستة  مواطنني  ثالثة  والشــامل 
وضبطــت صهريجني وبيــك آب وآلية نوع 

32 ليرت من مادة  فان محملة بحــواىل 000
9 ليرت من مادة املازوت املعدة  البنزين و000

للتهريب اىل األرايض السورية.
ســلمت املضبوطات وبو التحقيق مع 

.» اف القضاء املخت املوقوفني ب

أصدر وزير الرتبية والتعليم 
ترصيف  حكومة  يف  العايل 
املجذوب  طــارق  االعــامل 
 2021 م 9 رقــم  املذكــرة 
عطلة  بتحديــد  املتعلقــة 
املدارس يف عيد الفصح لدى 
الطوائف االرثوذكسية، وجاء 
فيها  »بناء عىل املرسوم رقم 
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)مرسوم تشكيل الحكومة(، 
بنــاء عــىل املرســوم رقم 
  1971 10 18 تاري   2089

الرابعة منه  وتعديالتــه، ال ســيام املــادة 
)تحديد أيــام التدريس الفعــيل يف املدارس 
الرسمية (، اســتنادا اىل احكام املرسوم رقم 
2005 تعيــني االعياد  9 5215) تاريــ 27
واملناسبات الرســمية( بناء عىل القرار رقم 
2010 )تحديد  10 2010 تاري 7 م 1460
العطل املدرســية يف املدارس الرسمية عىل 
اختالف انواعها ومراحلها(، بناء عىل املذكرة 
املتعلقة   ،2021 4 تاري 15 االدارية رقم 7 
باقفال االدارات واملؤسســات العامة ملناسبة 
العظيمة واثنني الفصح املجيد وعيد  الجمعة 
العامل، وملناســبة الجمعــة العظيمة وعيد 

االرثوذكســية،  الطوائف  لدى  املجيد  الفصح 
تقفــل الثانويات واملــدارس واملعاهد الفنية 
الرســمية والخاصة عىل اختــالف انواعها 
ومراحلها، ويتوقــف التعلم الحضوري وعن 
بعد بكل مساراته ، ابتداء من صبا الخميس 
الواقع فيه 29 نيســان 2021  ولغاية مساء 

االثنني الواقع فيه 3 أيار 2021.
وللمناســبة، تقدم وزير الرتبية من جميع 
العاملــني يف الرتبية والتعليم، يف القطاعني 
الرســمي والخاص، بأصدق التمنيات، يثمن 
عاليا جهودهم خالل هذه الفرتة للقيام بالدور 

الوطني املطلوب منهم«.

أكدت لجنة أساتذة التعليم املسا يف بيان، أنه 
»عندما صدحت حناجر املناضلني يف االعتصام 
األول أمام مبنى األمم والوزارة بالعبارة الشهرية 
لقد أعلنا النفري وال تراجع حتى الخروج من هذا 
الذل املرير، مل تكن مجرد عبارة عابرة، وال بضع 
كلامت نادرة، بــل كانت أنني وجع يف الصميم 
هدرت لتزيل كل العوائق القاهرة. أما اليوم وقد 
بتنا أمام عوائق من جديد متمثلة بطعنة صديق 
لم مسؤول وفساد سلطة، كان  وغدر حليف و
ال بد من إعادة إحياء النفري من جديد فالذل الذي 

أصابنا بات كالجمر عىل الحديد«.
البيان »كل األســاتذة مســتعدون  أضاف 
للتضحية يف سبيل دولة تحرتم الرتبية وتقدر 

الرتبويــني وتدرك أنهم عــامد الوطن ونهضة 
املجتمع. لكن عندما يتم التعاطي معنا باستهتار 
واحتقار وتهميش حيث تهدر حقوقنا بتعميم 
فار أو بيان مجحف، يأيت من يطلب منا التعليم 

باملجان«.
لــامت يوم القيامة، لذلك ال  وختم »الظلم 
لمكم ساكتون ولتهميشكم  تظنوا بأننا عن 
لحقوقنا مهملون، بل سنعيد الصيحة األوىل 
ونعلن النفــري من جديد أمــام وزارة الرتبية 
هــر يوم الخميس  الحاديــة عرشة من قبل 
املقبل، لنؤكد املؤكــد ونجدد العهد بأننا باقون 
عىل وعد قطعناه، لن نتنازل عن حقوقنا مهام 

كلف األمر«.



االربعاء 28 نيسان 2021

اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
: ومطالبه  العمالي  االتحاد  همو  إلى  يستمع   سالمة 

حكومة  كيل  ت في  ســراع  ا أوالً  تستدعي  كالت  امل
 استقبل حاكم مرصف لبنان رياض سالمة 
وفداً من االتحاد العاميل العام برئاسة بشارة 
األسمر وبحســب بيان االتحاد، »وضع الوفد 
الحاكم بواقــع رفض بعض املصارف من دون 
فني  أي حق قانوين فتح حسابات جديدة للمو
يف القطاعني الخاص والعــام، وكذلك رفض 
تطبيــق آلية تحويل الرواتب مــن الدوالر اىل 
اللرية اللبنانية وفق سعر املنّصة يف عدد من 
في وعامل  املؤسســات وخصوصاً منها مو
»الجامعة األمريكية يف بريوت« ومستشفى 
»أوتيل ديو« الذين يتقاضون جزءاً من أجورهم 
. فضــالً عن رفض توطني  بالدوالر األمري
فــني جدد يف القطــاع الخاص  رواتب مو

والعام«.
أضاف البيــان »وطالب الوفد الحاكم بدفع 
تعويضات املضمونني بحســب ســعر رصف 
املنّصة تعويضــاً لهم عن الخســارة الكبرية 
الناتجة من انهيار سعر رصف اللرية اللبنانية. 
وطالبــه أيضاً بالتدخل لــدى املصارف لوقف 
فني يف املصارف، وإعادة  عمليات رصف املو
األموال التي خرجت مــن لبنان، وعدم القبول 
برفع الدعــم حتى إقرار خطــط بديلة تريح 

املواطنني.
ورّد الحاكم أّن هذه املشكالت تستدعي أوالً 
اإلرساع يف تشــكيل حكومة جديدة فوراً، وأّن 
رفع الدعم مرتبــط بقانون يصدر عن مجلس 

النواب، كام أشار اىل أّن فتح الحسابات الجديدة 
هو حق للمواطن وأنه ســيبلّ املصارف بهذا 
املوضــوع، كام أّن تحويــل تعويضات نهاية 
الخدمة عىل ســعر املنّصة يرتّب أعباًء مالية 

يفرتض بحثها مع وزير املال.
وأفاد الحاكم بأّن املرصف املركزي يســعى 
من خالل تطبيق التعميم 154 إىل التمكّن من 
إعادة تكوين احتياطات املصارف بنسبة 3 مام 
يساعد عىل حل موضوع املالءة املالية وكذلك 
إعادة 30 مــن األموال التي خرجت من لبنان 

منذ العام 2017.
أما يف مــا يتعلق مبوضوع الدوالر الطالبي 
فهو من مســؤولية املصارف التــي مل تتقّيد 
بالقانــون 193 الصادر عــن املجلس النيا 
مؤخراً«. واتُفق عىل استمرار التواصل ملتابعة 

هذه القضايا.

املعاينة ــز  ــراك م يــقــفــل  الــبــري  الــنــقــل  قــطــاع 
امليكانيكية من الخميس حتى تحقيق املطالب

»اللقاء الديموقراطي« تقد باقترا قانون لوضع
اللبنانية املنتجات  لحماية  اضــافــي  رســم 

النقل  قطاع  ونقابــات  اتحادات  قّررت   
املعاينة  الربّي تنفيذ اإلرضاب وإقفال مراكز 
امليكانيكية اعتباراً من السادســة صبا غد 

حتى تحقيق املطالب.
عقدته  الذي  االجتــامع  خالل  ذلك    جاء 
هــر امس يف مقر  االتحــادات والنقابات 
االتحاد العاميل العام برئاسة بسام طليس، 
العام  العــاميل  االتحاد  رئيس  ومشــاركة 
اتحادات  رؤساء  وحضور  األســمر،  بشارة 

ونقابات قطاع النقل الربّي.
بدأ األســمر االجتامع بكلمة أكد فيها أن 
»االتحاد العــاميل مع تحرك قطــاع النقل 
الربي، وهو شــارك يف االتصاالت مع وزير 
الداخلية الذي وعد مبعالجة هذا امللف إالّ أنه 
حتى اليوم مل يســتجب، إّن االتحاد العاميل 
العام ســيكون موجوداً يف هذا التحرّك يوم 
املعاينة  واقــع  األســمر  وقال  اإلرضاب«، 
عية مام  امليكانيكيــة يدار بصفة غــري 
العاملني  وضّم  اسرتدادها  الدولة  عىل  يحّتم 
اىل مــالك وزارة الداخلية. وقد اســتقبلت 
باألمــس لجنًة مــن العاملــني وأكّدت لهم 
حرص االتحاد عىل املحافظة عىل حقوقهم 
واســتمرار عملهــم. وإّن التحرك يصّب يف 

تثبيتهم. خانة 
ّن تعليق املعاينة هو مطلب  أضاف لذلك ف
أسايس لالتحاد العاميل العام للتخفيف عن 
املحطات  أمام  والطوابــري  زحامٍت  املواطن 
واألفران واملستشــفيات. وهــذا التحرك قد 
الحديث  وســط  أخرى  تحركاٍت  مع  يرتافق 
عن رفع الدعم مــن دون وجود بديٍل لتأمني 

حاجة املواطنني.
وطالــب األســمر »بتأمــني املحروقات 
للسائقني بأســعاٍر معقولة يف وقٍت نشهد 
فيه انهيار املنظومات الصحية واالجتامعية 
ــل الحديث  واملعيشــية والتعليميــة يف 

البديلة  الخطة  إيجــاد  الدعم قبل  إلغاء  عن 
مبشاركة االتحاد العاميل العام«.

ثم تحدث طليس فقال مل نرتك وســيلة 
سف  إالّ واعتمدناها لتأمني املطالب ولكن ل
مل نلَق آذانــاً صاغية ووصلنا اىل وقت البدء 
بالتحرك ولن نرتاجع وسنكمل مشوارنا حتى 
النهاية. وقد خاطبنا وزير الداخلية برسالٍة 
عرب اإلعالم لنؤكد له أننا جادون وإّن تحركنا 
سيكون ملموساً ومميزاً هذه املرة يف الوقت 
الذي كّنا نتمنى مالقاتنا بأجوبة منطقية إالّ 
أّن هذا األمر مل يحصل ألنّنا ملسنا استخفافاً 
يف التعاطــي معنــا. لذلك نؤكــد الخوتنا 
املعاينة ويــرتاو عددهم بني  العاملني يف 
انه  300 و400 عائلة يعتاشون من املعاينة 

سيتّم تثبيتهم فيها.
العام  املعاينة تــدار منذ  أّن »هذه  واعترب 
2015 بشــكل مخالف للقانــون وهي خّوة 
رئيس  عىل  ومتنــى  تســتمّر«،  لن  وابتزاز 
ووزير  الحكومــة  ورئيــس  الجمهوريــة 
الداخلية »وضع حــّد لهذه املهزلة الحاصلة 

يف هذه املعاينة«.
املعاينة  »إقفــال مراكز  ودعا طليس اىل 
امليكانيكية اعتبــاراً من صبا الخميس 29 
نيسان الجاري لتصبح مقفلة بصورة دامئة 

حتى تحقيق املطالب«.
والدفاع  الداخليــة  وزيــري  اىل  وتوجه 
أّن »التحرك سيكون سلمياً ولن نقوم  مؤكداً 
بل  باملؤسسات  الرضر  نلحق  ولن  بالتخريب 
اعرتاضنا ســيكون سلمياً عىل ما يجري يف 
املعاينة«. وقال رئيس اتحاد الوالء للسائقني 
الناس  املوسوي بدوره ســنكون مع  أحمد 
ره قريب.  لنا التحرك وغــداً  ونؤكّد عــىل 
املعاينة امليكانيكية مزراب تخلّت عنه الدولة 
اللبنانية لذلك اعتباراً من الخميس الســاعة 
السادسة صباحاً تُقفل مراكزها اقفاال تاما.

تقدم عضوا »اللقــاء الدميوقراطي« النائبان 
هادي أبو الحســن وبالل عبدالله، باسم اللقاء 
وبتوجيهات ومتابعة من رئيسه النائب تيمور 
جنبالط، باقرتا قانون يرمي اىل وضع رسم 
إضايف لحامية املنتجــات الوطنية، والذي يعد 
استمرارا لعدة اقرتاحات قوانني كان اللقاء تقدم 

وة. بها وآخرها اقرتا قانون الرضيبة عىل ال
وقال عبدالله »من شــأن هذا االقرتا إذا أقر 
ونفذ، ان يكون حافزا اساسيا لالنتاج اللبناين، 
ل اإلنهيار االقتصادي الكبري نسمع  ألننا ويف 
الكثري من النظريات او التحول من اقتصاد ريعي 
اىل اقتصاد منتج ولكن ال نعلم كيف سيتم هذا 
التحول«. أضاف »نحن اليوم محكومون بنظام 
اقتصادي حر، ونأمل يف يوم من االيام ان ننتهي 
من هــذا االقتصاد املتفلت، وكل منتج زراعي أو 
صناعي يستورد اىل لبنان نطلب ان يكون عليه 
رســم 25 من قيمته ليك يكون هناك هامش 
مناورة وربح واســتثامر للمنتــج الزراعي او 
الصناعي اللبنــاين«. وتابع »نحن يف لبنان ال 
ارس اي نوع من الحامئية النتاجنا الزراعي 
والصناعي الذي من شأنه ان يشجع االستثامر«.

ن اإلقرتا 
وجــاء يف ن اقرتا القانــون الرامي اىل 

فرض رسم إضايف لحامية املنتجات الوطنية
»املادة االوىل 

يفرض رسم إضايف يعادل خمسة وعرشين 
( من قيمة الواردات من املنتوجات  باملئة )25
الزراعيــة والصناعية املامثلة أو املشــابهة أو 
املنافسة للمنتجات الزراعية والصناعية املنتجة 
يف لبنان.  يضاف مصاريف النقل والشحن اىل 
املذكورة الحتساب  للبضائع  االساسية  القيمة 

القيمة الخاضعة للرسم.
املادة الثانية 

لتطبيق املادة االوىل اعاله، يتم تعديل تعرفة 
املنتوجات  الجمركية عىل جميــع  الرســوم 
املنصوص عليها يف املادة االوىل اعاله بعد أن يتم 
تحديدها من قبل الوزارات املعنية، خالل مهلة 

شهر من تاري نرش هذا القانون.
املادة الثالثة

يستثنى من الرسم املنصوص عليه يف املادة 

االوىل اعاله األدوية واملواد األولية وجميع اآلالت 
واملعدات التي تستخدم يف االنتاج املحيل واملعدة 

حكام للزراعة وتلك املعدة حكام للصناعة.
املادة الرابعة

يستمر العمل بهذا القانون طوال مدة خمس 
سنوات من تاري نفاذه.

املادة الخامسة
يعمل بهذا القانون فــور نرشه يف الجريدة 

الرسمية«.
األسباب املوجبة 

وجاء يف االسباب املوجبة
»ملا كان قانون حامية االنتاج الوطني الصادر 
باملرسوم رقم 1204 تاري 2006/12/18، ألغى 
املرسوم االشرتاعي رقم 231 تاري 1967/8/7 

الرامي اىل حامية االنتاج الوطني.
وملــا كان املرســوم رقــم 1204 تاريــ 
2006/12/18 مل يعــد يؤمــن حامية االنتاج 
ل  الوطني من الخســائر التي يتكبدها، يف 

االزمة التي يعاين منها لبنان.
وملا كان من االســباب الرئيســية لالزمة 
القطاعات االقتصادية،  االقتصادية وملا تعاين 
هو الزيادة املطردة الســترياد السلع الزراعية 

والصناعية.
وملا كان القانون الحــايل يتضمن نصوصا 
تفرض اجراءات تحقق بالغة التعقيد وال تؤدي 
اي دور يف معالجة املشكلة القامئة واملرتاكمة.

وملا كانت غالبية الدول التي يستورد منها لبنان 
تؤمن الدعم لقطاعاتها االنتاجية، وهذا ما يؤدي 
اىل استحالة منافسة هذه املنتوجات من قبل 

االنتاج الوطني.
وملا كان تعزيز قــدرات القطاعات االنتاجية 
اللبنانيــة، عــىل املديني القريب واملتوســط، 
يســتوجب تأمني الحامية لها حتى تتمكن من 

التعايف ومواكبة متطلبات السوق املحيل.
وملــا كان من الــرضوري حامية الطبقتني 
الفقرية واملتوسطة واللتني تشكل اليد العاملة 
يف القطاعات االنتاجية غالبيتهام، ما يستوجب 
والعمل عىل  االنتاجيــة  القطاعــات  حامية 
تطويرها وتنميتها لخلق فرص عمل للشــباب 

اللبناين

2 /2 املــطــاعــم  تــعــود  هــل 
طالب نقيب أصحــاب املطاعم واملالهي والباتيرسي طوين 
الرامي بأن »يُصار إىل اتّخاذ اإلجراء القانوين املناســب، من 
قبل الضابطة العدلّية، يف حّق كّل مؤّسســة ال تلتزم التدابري 
الوقائّية املُقّررة، كام فتح أبواب املطاعم، يف مساحات الهواء 
الطلق، حّتى وقت متأّخر من ساعات الليل«، مشّدداً عىل أّن »ال 
ائّية عند رّواد املطاعم وهم يّتجهون إىل املؤسســات  قدرة 
ن  غري امللتزمة باإلجراءات، مقابل مؤسسات ملتزمة تدفع 

هذا الوضع«.
وإذ ركّز عىل أّن »من شــأن هذا اإلقرتا الحفا عىل العدالة 
التجاريّة واإلجتامعّية واملناطقّية«، أكّد يف حديث لتلفزيوين عىل 
»رضورة أن يتّم السام للمؤسسات املطعمّية التي تلتزم القدرة 

اإلستيعابّية واإلجراءات الوقائّية بفتح أبوابها 24/24 ساعة«.
ولفــت الرامــي إىل أّن »النقابة رفعت هــذا الطلب، مع 
اإلتحاد العاميل العام، إىل لجنة متابعة أزمة كورونا ووزارة 
السياحة«، مشرياً إىل أّن »القطاع املطعمي طلب تأمني 15 ألف 
فني  لقا من القطاع الخاص لتكون اللقاحات جاهزة للمو

مع مطلع شهر حزيران«.
ورفع الصوت إىل الجهات املعنّيــة لـ »البحث عن معادلة 

صحّية  إقتصاديّة لحامية ما تبّقى من مؤسسات«.

ــي«:  ــ ــمــار األوروبـ »بــنــ االســتــ
بيروت ملرفأ  تمويلياً  عــر  ال 

أوضــح بنك اإلســتثامر األورو أن ال يوجد حاليا عرض 
متوييل منه إلعادة إعامر مرفأ بريوت واملناطق املحيطة به. 

وصدر عن املكتب الصحايف للبنك البيان اآليت 
»بنك االســتثامر األورو )EIB( عــىل دراية باالقرتا 
املقدم من ميناء هامبور وفريقه االستشاري إلعادة إعامر 
ميناء بريوت واملناطــق املحيطة به. ومع ذلك، ال يوجد حاليا 
. ويخضع أي  عرض متوييل من بنــك االســتثامر األورو
متويل من بنك االســتثامر األورو لدراسة جدارة املرشوع، 
كام تتم املوافقــة عىل التمويل من خالل اتباع إجراءات البنك 
املعتادة للموافقة عىل مثل هذه العمليات وهو ما يشمل، من 
بني أمور أخرى، االمتثال الكامل لقواعد املشرتيات باإلضافة 

إىل إحرتام املعايري البيئية واالجتامعية. 
ويقف البنك عىل أهبة االستعداد لدعم الشعب اللبناين وجهود 
إعادة اإلعامر كجزء من فريق أوروبا Team Europe جنبا إىل 

كائه واملجتمع الدويل والجميع«. جنب مع 

زمكحل  : اللبنانيون اصبحوا رهينة ملافيات السلطة
 »رجا وسيدات األعما اللبنانيون« في العالم
يعرضون لعضو البرملان الفرنسي تدهور األوضاع

رجال  تجمــع  إدارة  مجلــس  اجتمــع 
العامل  يف  اللبنانيــني  األعامل  وســيدات 
RDCL World برئاســة فــؤاد زمكحــل 
النائبة  املجلس االستشــاري، مع  وأعضاء 
الرئيس  الفرنــيس ونائبــة  الربملــان  يف 
يف لجنــة الصداقــة النيابية الفرنســية 
الحركــة  حــزب  وممثلــة  اللبنانيــة   
الدميوقراطية يف فرنســا ناديا آســايان 
التــي تربطها بلبنان صداقــة قدمية جداً 
بتبادل  والفرنيس  اللبناين  للجانبني  تسمح 

واآلراء. املشاريع 
وناقــش التجّمع مع آســايان مســائل 
تدهور األوضــاع األمنيــة، واإلقتصادية، 
واإلجتامعيــة يف لبنــان، ودور فرنســا 
وأوروبا يف وقف اإلنحدار، وزيادة الضغوط 
وفرض  اللبنانيــني،  السياســيني  كل  عىل 
العقوبات الصارمة عــىل الطبقة الحاكمة 

لبنان. املسؤولة عن اإلنهيار وعزل 
عىل  املجتمعني  باســم  زمكحل  وشــدد 
اللبنــاين أصبــح رهينة يف  الشــعب  أن 
ســجن كبري، تحت رحمة مافيات السلطة 
بات  لبنــان  »أن  إىل  املخيفــة«، وأشــار 
بات  كام  وإقليمياً،  داخليــاً  ومحتالً  مهتًزاً 
أن  اللبناين مبفرده  الشــعب  يستحيل عىل 

قيود أرسه«. يتحرر من 
قبــل  »اليــوم  املجتمعــون  وطالــب 
الغــد، بتطبيــق عقوبات جديــة عىل كل 
ة عن  الطبقــة الحاكمة املســؤولة مبا
اإلنهيــار املايل، والنقــدي، واإلقتصادي، 
ة عن أكرب  واإلجتامعي، واملســؤولة مبا

لبنان«. تاري  يف  نهب  عملية 
وألن اللبنانيــني نجوا مــرات عديدة من 
وعيشــهم  ومجتمعهم  إقتصادهم  إغتيال 
فرنســا  من  املجتمعون  طلــب  الكريــم، 
يتخليــا عن هذا  »أالّ  األورو  واإلتحــاد 

اللبناين  الشعب  يُساعدا  وأن  الصغري،  البلد 
الحياة، وعدم  قيــد  البقــاء عىل  أجل  من 

اإلستسالم«.
أعامل  كرجال  إننــا   زمكحل  قال  وهنا 
لبنانيني يف العــامل ورياديني، نُدرك متاماً 
بلبناننا  تُحــدق  التــي  األخطــار  فداحة 
الحبيــب، ونجّدد املطالبــة بتدقيق جنا 
إصالحية  خطة  ضمن  من  وبّناء  شــفاف 
املتوســط  القصري،  املدى  عــىل  متكاملة 
والبعيد، لكــن تنفيذ هذا املرشوع منفصالً 
ومســتقالً، لن يكون لــه أي ايجابية من 
مراقبة  مــع  متكاملة  إســرتاتيجية  دون 

واملالحقة. التنفيذ  يف  دولية 
وأضاف إن التدقيق الجنا وهذه األداة 
لتصفية  املســتعملة  الجديدة  السياســية 
الحســابات الداخليــة، لن تؤمــن أدوية 
، ولن تفتح أبواب املستشــفيات  للمــر
املجانية للعجزة، ولن تدفع أقساط املدارس 
والد،  والجامعــات، ولن تشــرتي حليباً ل

العائالت. أرباب  إىل  العمل  تُعيد  ولن 
إن  وقال  املجتمعني  باسم  وختم زمكحل 
اللبنانيني يخرسون يوماً بعد يوم الثقة يف 
كل الســلطة، وأيضا مبشاريعها وقراراتها 
ونياتهــا وقدرتها عىل متابعة إدارة مصري 
البالد، أو باألحــرى إدارة األزمة الكارثية. 
الشعب  هي  املتبقية  الوحيدة  الســلطة  إن 
والشــباب والعلم. ونذكّر بصوت عال، أننا 
مل ولن نستســلم، ولن نقع مجدداً بأفخا 
وســنبقى  املتحركة.  السياســة  ووحول 
ســيام  وال  الدولية  صداقاتنا  عىل  نحافظ 
التي مل  للبنان فرنســا  البلــد الصديق  مع 
توفــر جهداً من أجل إنقاذ لبنان وشــعبه 
واقتصاده، وقد احتضنت فرنسا اآلالف من 
الرياديــني واألدمغة مــن اللبنانيني، كذلك 

. األورو اإلتحاد  فعلت دول 

ــودي ــســع ــو الـــقـــرار ال ــ اســـتـــمـــرار االجـــتـــمـــاعـــات والـــتـــصـــاريـــح ح
ـــدد ــة تــــطــــالــــب بـــالـــتـــ ــ ــي ــ ــاب ــ ــي ــ ــن ــ »لــــجــــنــــة االقــــــتــــــصــــــاد« ال
« متخوف على الصناعة ات االقتصادية« تقتر خارطة طريق و»بكدا »الهي

االجتامعــات  تواصلــت 
التصاريح حول قرار  واطالق 
الســعودية بعدم اســترياد 
اللبنانية  الزراعية  املنتوجات 
جمعية  رئيس  نائب  وتخوف 
زياد  اللبنانيني  الصناعيــني 
بكدا من ان تطبق املقاطعة 
الصناعية  املنتوجــات  عىل 
لجنة  وطالبــت  اللبنانيــة 
التشدد يف  النيابية  االقتصاد 
الربية  املعابر  عــرب  الرقابة 
والبحريــة ووضــع اجهزة 

السكانري فيها.
عقــدت لجنــة االقتصاد 

جلســة  النيابية  والتخطيط  والصناعة  والتجارة 
هرامس برئاســة النائبــب الدكتور فريد  قبــل 
البســتاين الذي قال بعد الجلســة »عقدت لجنة 
اجتامعا  والتخطيط  والصناعة  والتجارة  االقتصاد 
مخصصا لالطالع عىل حقيقــة ما جرى ومدى 
انعكاســه عىل املزارعــني واملوســم الزراعي، ال 
ســيام بعد القرار الذي اتخذتــه اململكة العربية 
السعودية مبنع الصادرات من الوصول إىل اململكة 
أو عبــور اراضيهــا. وقد اجتمعــت اللجنة لهذه 
الغاية مع الــوزراء يف حكومة ترصيف االعامل 
الداخلية محمد فهمــي والزراعة عباس مرت 
واالقتصاد راول نعمة واملدير العام لوزارة االقتصاد 
العــام للجامرك بالوكالة  أبو حيدر واملدير  محمد 
أنطوان قزييل من شــعبة  رميون خوري والرائد 
 مكافحة املخــدرات يف املديرية العامة للجامرك«.

اضاف »اطلعنا عىل مدى األرضار التي ســتلحق 
بالقطاع الزراعي نتيجة القرار الســعودي، سيام 
أن هذا القطاع بات يعتمد بشــكل اســايس عىل 
 Fresh التصدير، ليك يحصل عىل العمالت الصعبة
Money التي متكنه من االستمرار. فبنتيجة تدهور 
سعر رصف اللرية بات السوق املحيل غري قادر عىل 
متكني املزارعني من االستمرار يف عملهم واسرتجاع 
تكاليفهم، وبعد االطالع عىل التدابري املتخذة من قبل 
املعنيني ال سيام املســؤولني عن مكافحة التهريب 

 وضبط الحدود أصدرت اللجنة عددا من التوصيات
التشدد  1ـ الطلب من الســلطات األمنية رضورة 
يف ضبــط الحدود واملعابر الربيــة والبحرية. إن 
ء واملعابر الربية والبحرية  فلتان الحدود واملــوا
وعدم ضبطها ســيؤدي إىل اإلرضار بسمعة لبنان 
ويشــل عمليات التصدير إىل مختلف املناطق يف 
الخليــج العر والعامل، وهذا من شــأنه ان يزيد 
 املــزارع فقرا ويؤدي إىل تدمــري القطاع بكامله.

ء باجهزة  2ـ رضورة تزويد الحدود واملعابر واملوا
Scanner  كتلك العاملــة يف مختلف دول العامل، 
 وهذا كفيل بكشــف وردع املهربــني واملتورطني.

أحــكام  يف  القضــاء  يتشــدد  أن  رضورة  3ـ 
املخــدرات والتهريب كون هــذه الجرائم اصبحت 
اللبنانيني.  تشــكل خطرا عــىل االقتصــاد وكل 

4ـ قيام اوســع تعاون بني لبنان والدول املجاورة 
 ال ســيام تلك التي يتم التصدير إليهــا أو عربها.

5ـ مناشــدة الســلطات الســعودية العودة عن 
قرارها »فال يذهب الصالح بعزى الطالح« عىل أن 
 تتعهد الدولة بالقبــض واالقتصاص من املهربني.

6ـ أناشــد وســائل اإلعالم االلتزام باملوضوعية 
ومامرسة التحفظ وعدم املساس بسمعتنا الوطنية 
وعدم اللجوء إىل التجني، هنالك آالف األطنان من 
الفواكه والخرض عىل الطريق وهي معرضة للتلف، 
 ونطلب من الجميع املســاعدة إليجــاد حل لها«.

وختــم »ويف النهايــة، قــررت اللجنــة إبقاء 
اجتامعاتها مفتوحة ملواكبــة ما يجري عىل هذا 
الصعيد، والسهر عىل حسن تطبيق كل اإلجراءات 
االيلة إىل حاميــة املزارعني والحفــا عىل هذا 

ل الظروف الصعبة التي متر  القطاع الحيوي يف 
بها البالد«.

{ الهيئات االقتصادية{

أصــدرت الهيئات االقتصادية اللبنانية برئاســة 
الوزير السابق محمد شــقري بياناً امس، أكّدت فيه 
أن األســاليب التي درج أهل السلطة عىل اعتامدها 
ملواجهة التحديات ال سيام إصدار البيانات وإطالق 
املواقف الطّنانة والرنّانة لن تجدي نفعاً ومل يعد لها 
أي قيمة ال محلياً وال دوليــاً، معتربة أن الدولة بكل 
مؤسســاتها عىل املحك خصوصاً بعد أزمة تهريب 
املخدرات اىل الســعودية وحظر دخــول املنتجات 
الزراعية اللبنانية اىل أراضيها، وذلك لتأكيد هيبتها 
وأنها مسؤولة فعالً عن إدارة شؤون البالد والحفا 

عىل مصالح العباد. 
وسألت الهيئات املســؤولني يف الدولة من أعىل 
الهرم حتى أســفله إذا مل تتحرّكوا يف هذه اللحظة 
املفصلية من تاريــ لبنان ملعالجة هذه األزمة التي 
سيكون لها آثار كارثية عىل عرشات آالف اللبنانيني 
ال بل مئــات اآلالف وعىل االقتصــاد الوطني وعىل 
َوطٍَن بات يعتمد عىل مــا يأتيه من عمالت صعبة 
وط الحياة، فمتى  جراء التصدير لإلستمرار بأد 

ستتحرّكون 
وعرّبت الهيئات عن خوفها الشــديد من إن يؤدي 
الرتاخي يف معالجة األزمة الحالية بجدية مطلقة 
اىل تجرؤ الخارجني عن القانون ومرّوجي املخدرات 
واملهّربني أكــ فأك عىل الدولــة والتامدي يف 
أفعالهم الجرمية وبالتايل توّسع الحظر ليشمل دوالً 

أخرى ومنتجات أخرى. 
وقــال البيان »انه وانطالقاً مــن حرص الهيئات 
اً عىل ســمعة لبنان  االقتصاديــة الوطني وحفا
واللبنانيني يف كل دول العامل ومصالح الدولة العليا 
الشقيقة  الدول  مع  الخارجية خصوصاً  والعالقات 

لحا باآليت  ، تطالب ب يف الخليج العر
أوالً عىل املستوى الداخيل 

1ـ القيــام بحمالت أمنية شــاملة لرضب البؤر 
الخارجة عــن القانون وأمكنة تصنيــع املخدرات، 

ومالحقة املرّوجني واملهّربني. 
2ـ العمل عىل كشــف كل مالبســات عمليات 
التهريب التي حصلت ومالحقة املتورّطني الذين باتت 
اسامؤهم معروفة وإنزال أشد العقوبات املنصوص 

عليها بالقوانني اللبنانية بهم. 
3ـ تكليــف الجيش اللبنــاين ومختلف األجهزة 
األمنية بشكل واضح ورصيح بالرضب بيد من حديد 

ملنع التهريب عىل الحدود بني لبنان وسوريا. 
ثانياً عىل مستوى منافذ التصدير البحري والربي 
الرشعّية، ال بد من التأكيد عىل أن ضبط هذه املنافذ 
ليس باملهّمة املستحيلة خصوصاً ان عددها محدوداً 
ن السيطرة عليها ال يحتاج إال اىل إتخاذ  وبالتايل ف

قرار جدي وتنفيذ إجراءات فاعلة، وهي 
 Bureau كات مراقبة عاملية مثل 1ـ التعاقد مع 
كة فاعلة يف هذا املضامر  Veritas  وSGS  أو أي 
إلجراء مراقبــة البضائع املصــدرة يف املراف قبل 

شحنها. 
عمل  فريــق  إنشــاء  2ـ 
اللبنانية  الغــرف  اتحاد  من 
مهّمته وضــع الئحة ذهبية 
يتمتعون  الذين  باملصّدريــن 
بسمعة طيبة، العتامدهم يف 

عمليات التصدير. 
واملعابر  املراف  تجهيز  3ـ 
ســكانر  بأجهزة  الحدودية 

متطورة )ثالثية األبعاد(.
4ـ اإلستعانة بكالب مدّربة 
عىل اكتشاف املخدرات للقيام 
بعمليات الكشف عىل البضائع 

املعّدة للتصدير. 
وختمت الهيئات االقتصادية بيانها قائلة إن الغد 

ره قريب، ففي اإلمتحان يكرم املرء أو يهان.  لنا
وأعلنت إنها ستبقي اجتامعاتها مفتوحة ملواكبة 
ل  هذه األزمة التي تعتــرب األخطر عىل لبنان، يف 
انهيار شامل ق عىل األخرض واليابس ومل يسلم 

منه حتى سمعة لبنان واللبنانيني.

{ بكدا {

أبدى نائب رئيس جمعية الصناعيني زياد بكدا 
عرب »املركزية«، قلقه من أن »يطبق القرار السعودي 
منع استرياد املنتجات الزراعية اللبنانية عىل القطاع 
الصناعي من خالل حديث أحد املعنيني بأن السعودية 
قد تّتجه إىل اتخاذ قرار مامثل بالنسبة إىل استرياد 

املنتجات الصناعية اللبنانية«.
وكشف يف السياق، أن جمعية الصناعيني طلبت 
موعداً عاجالً من رئيس الجمهورية العامد ميشال 
عون للبحث يف رضورة اتخــاذ إجراءات جديّة ملنع 
التهريب، »خصوصــاً أن اجتــامع املجلس األعىل 
للدفاع مل يدُع الهيئات االقتصادية إىل املشاركة يف 

االجتامع«.
وإذ أشــار إىل أن »القطــاع الصناعي يصّدر إىل 
الخليج مبا يفوق املليار دوالر أمري مبا يشــكّل 
ثلث مجموع الصادرات الصناعية إىل العامل »، أعلن 
بكدا أن العالقة مع اململكة العربية الســعودية 
»ممّيزة عاطفيــاً واقتصادياً وعىل الصعيد الفردي، 
نة  لكنها معدومة سياسياً... لذلك من املفرتض ط
السعوديني إىل جديّة التدابري ملكافحة التهريب إليها«، 
كات  مشــرياً إىل أن الجمعية طالبــت »باعتامد 
متخصصة يف الرقابة ألننا ال نؤمن باألشــخاص 

الذين يراقبون عىل الحدود الربيّة والبحرية«.
وأكد أن »جمعيــة الصناعيني تقــوم بخطوات 
استباقية من خالل طلب وضع آلّية جديّة ملكافحة 
التهريب والتشــّدد أك عىل املعابر الرشعية وغري 
الرشعية، والتأكيد عىل شعار أن »منتجاتنا هويّتنا 
وســفريتنا إىل العامل«، ورفضها تشــويه سمعة 

املنتجات الصناعية اللبنانية«.
اصدرت نقابة الخــرض والفاكهة باملفرق بيانا 
اشــارت فيه اىل ان »محاولة تهريــب املخدرات 
عــرب املنتجــات الزراعية التي يجــري تصديرها 
مــن لبنــان اىل اململكة العربية الســعودية هي 
ســابقة خطرة، وتؤثر يف امن واستقرار اململكة 
 واملجتمــع الســعودي واللبناين عىل الســواء«.
اضافت »ان نقابة تجار الخرض والفاكهة باملفرق 
تستنكر اشد االســتنكار هذا العمل املدان، وتؤكد 
ان هذا الجرم ال ميكن ان يصدر عن مزارع لبناين، 
يبحث عن لقمة عيشــه بعرق الجبــني، وان هذا 
عا وقانونا، وقد يسبب  الفعل الشائن مرفوض 
اللبناين، وسوف  تداعيات ســلبية عىل االقتصاد 
تتابــع النقابة مبا لها من صفــة يف هذا املجال 
مــع االجهزة االمنية واملراجع القضائية لكشــف 
الفاعلني واملتورطني من اجل محاكمتهم امام الرأي 

.» العام اللبناين والعر

ية نة االقتصاد النيا اجت ل
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ــا : الــحــكــومــة تـــدعـــو الــــى عــقــد اجـــتـــمـــاع لـــحـــل األزمــــــة فـــي الــبــالد ــومـ ــصـ الـ
دعت الحكومة الصومالية 
إىل وقف فوري إلطالق النار 
األزمة  لحّل  اجتــامع  وعقد 
مواجهاٍت  بعــد  البالد،  يف 
مقديشو  العاصمة  شهدتها 
بني قــوات حكومية وقوات 

موالية للمعارضة.
العاصمــة  وشــهدت 
حالة  مقديشو   الصومالية 
ســيطرة  بعد  التوتــر  من 
للمعارضة  موالني  مسلّحني 
عىل عدد من األحياء، ما أدى 
قوات  إىل نشوب معارك مع 

األمن. فيام أبــدت األمم املتحدة واالتحاد األفريقي 
وواشنطن قلقها من تصاعد العنف.

وهيمن التوتر عىل مقديشو، حيث أغلق مقاتلون 

موالون للمعارضة املنافــذ إىل بعض األحياء غداة 

مواجهات مع الجيش الصومايل عىل خلفية األزمة 

بشــأن متديد والية الرئيس 
محمد عبد الله محمد.

وبحســب شــهود، تــّم 
تقييد الحركــة عىل املحاور 
ونصب  للعاصمة،  الرئيسية 
حواجــز ليالً عــىل الطرق 
املؤدية إىل معاقل املعارضة، 
مســلّحون  انترش  بينــام 
بأســلحة  مزودة  وعربات 

رشاشة.
أزمة  الصومــال  وتعيش 
الثاين  النصف  منذ  سياسية 
من العام املايض، بعد فشلها 
يف إجراء انتخابات أواخر 2020 ومطلع 2021 كام 

هو مخطط بسبب غياب اإلجامع السيايس.

رئيس املجلس الرئاسي الليبي في سرت
+ لحضور اجتماع اللجنة العسكرية 

أعلــن املجلس الرئــايس الليبي، امــس، أن رئيس املجلس 
الرئايس محمد املنفي توجه، امس، إىل مدينة رست لحضور 

االجتامع الرابع للجنة العسكرية 5+5.
وقالت الناطقة الرســمية باســم املجلس الرئايس الليبي 
نجوى وهيبة يف بيان صحفــي إن »رئيس املجلس الرئايس 
الدكتــور محمد املنفي يتوجه غــداً إىل مدينة رست لحضور 

اجتامع اللجنة العسكرية 5+5».
وكان مديــر إدارة التوجيــه املعنوي يف قوات حفــرت اللواء خالد 
املحجوب، قال إن اللجنة العسكرية 5+5 ستعقد اجتامعاً مبدينة رست 

لبحث آلية فتح الطريق الساحيل وعملية إخالء القوات األجنبية.
هذا وتســلمت حكومة الوحدة الوطنيــة الليبية الجديدة، 
برئاســة عبد الحميــد الدبيبة، واملجلس الرئــايس الجديد، 
برئاسة محمد املنفي، السلطة يف ليبيا بشكل رسمي منتصف 
الشهر املايض، إلدارة شؤون البالد، والتمهيد إلجراء انتخابات 

ترشيعية ورئاسية، يف نهاية العام الجاري.
وكانت »اللجنة الرباعية بشأن ليبيا« التي تضم جامعة الدول 
العربية واألمــم املتحدة واالتحــاد األورو واالتحاد األفريقي 

طالبت بانسحاب فوري لجميع القوات األجنبية من ليبيا.
هــذا وتبنى مجلس األمــن الدويل باإلجامع قــراراً يدعم 
التطورات يف ليبيا التي تصب يف صالح تحقيق السالم واألمن 

منذ إبرام اتفاق لوقف إطالق النار يف ترشين األول املايض.

ــل إرهـــابـــيـــيـــن ــويـ ــمـ ــ عــــن شـــبـــكـــة تـ ـ ــ ــكـ الـ
ــة وزوجـــــهـــــا األجـــنـــبـــي ــيـ ــسـ ــونـ ــا تـ ــودهــ ــ ــق ــ  ت

التونسية  الوحدة  متكنت 
بحاث يف جرائم  الوطنية ل
اف من النيابة  اإلرهاب ب
العمومية من الكشــف عن 
متويل  يف  مختصة  شبكة 
العنارص اإلرهابية املتواجدة 

مبناطق النزاع املسلح.
بأن  الوحــدة  وأفــادت 
من  أجنبي  يقودها  الشبكة 
وزوجته  عربية  جنســية 
حاليا  املتواجدان  التونسية 
األوروبية،  الــدول  حدى  ب
تونس  يف  يشاركهام  فيام 

3 عنارص وهم رجالن وامرأة تحصن أحدهم 
)وهو مهرب أصيل الجم بالفرار(.

وأدت عمليــة مداهمــة وتفتيش منازل 
املتورطــني إىل حجز مبالــ متفاوتة من 
العملة التونســية واألجنبيــة إضافة إىل 
وثائق بنكيــة وبريدية خاصة بالتحويالت 

املالية.
االســتجواب  أثناء  املعتقــالن  واعرتف 

بانتفاع أك من 15 إرهابيا بتمويالت مادية 

صادرة عن عائالتهم بتونس.

وأفــاد الناطق الرســمي باســم اإلدارة 

العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين 

الجبابــيل، أن القضاء قــرر حبس أحدهام 

واإلبقاء عىل مســاعدته بحالة رسا فيام 

روجت الوحدة املتعهدة 16 برقية تفتيش يف 

. املتورطني يف هذا النشاط اإلرها

ــاد ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن ــ ــه ــ ــط « : االحـــــتـــــال يــــمــــار االضــ »رايـــــتـــــس ووتــــــــ
قالــت  منظمــة »هيومن 
رايتــس ووتــش« يف تقرير 
أصدرته، امس، إن الســلطات 
اإلرسائيليــة ترتكب جرميتني 
يف  متمثلتني  اإلنســانية  ضّد 
واالضطهاد.  العنرصي  الفصل 
وتســتند هــذه النتائــج إىل 
اإلرسائيلية  الحكومة  سياسة 
الشــاملة لإلبقاء عىل هيمنة 
اإلرسائيليني عىل الفلسطينيني 
التي  الجســيمة  واالنتهاكات 
تُرتكب ضد الفلسطينيني الذين 
املحتلة،  األرايض  يعيشون يف 

مبا فيها القدس املحتلة.
املدير  روث،  كينيــث  وقال 
رايتس  »هيومن  يف  التنفيذي 
ووتش« »حّذرت أصوات بارزة 

طوال سنوات من أن الفصل العنرصي سيكون وشيكاً 
إذا مل يتغري مسار الحكم اإلرسائييل للفلسطينيني«.

وأشــار إىل أن »النتائج التي تبنّي الفصل العنرصي 
رايض املحتلة،  واالضطهاد ال تُغرّي الوضع القانوين ل
املكونة من الضفة الغربية، مبا فيها القدس الرشقية، 

وغزة، كام ال تغري واقع االحتالل«.
بعد أن كان مصطلح »أبارتهايد« أو الفصل العنرصي 
قد صي يف سياق متصل بجنوب أفريقيا، أصبح اليوم 
التمييز  الحظر عىل  عامليصا. يشكل  قانونياً  مصطلحاً 
املؤسيس والقمع الشــديدين والفصل العنرصي مبدأ 

أساسياً يف القانون الدويل.
والجرمية ضد اإلنسانية املتمثلة يف االضطهاد، كام 
يعرّفها نظام روما األسايس والقانون الدويل العريف، 
تتكون من الحرمان الشــديد من الحقوق األساســية 

ملجموعة عرقية، أو إثنية، أو غريها بقصد متييزي.
وجــدت »هيومــن رايتــس ووتــش« أن عنارص 
الجرميتني تجتمع يف األرايض الفلســطينية املحتلة، 

كجزء من سياســة حكومية إرسائيلية واحدة. تتمثل 
هذه السياسة يف اإلبقاء عىل هيمنة اإلرسائيليني عىل 
الفلسطينيني يف جميع أنحاء األرايض املحتلة. تقرتن 
يف األرايض املحتلة بقمع ممنهج وأعامل الإنســانية 

ضد الفلسطينيني القاطنني هناك.
وذكــرت »هيومن رايتس ووتــش« أنه يف مختلف 
أنحــاء األرايض املحتلة، ســعت ســلطات االحتالل 
املســتوطنات وتركيز معظم  زيــادة  إىل  اإلرسائيلية 
الفلسطينيني يف مراكز ســكانية مكتظة. فيام تَبّنت 
سلطات االحتالل سياسات للتخفيف مام وصفته علناً 
بأنه »تهديد« دميوغرايف من الفلسطينيني. يف القدس 
املحتلة، عىل سبيل املثال، تحدد خطة الحكومة للبلدية، 
»مبا يشــمل األجزاء الغربية وتلك املحتلة الرشقية من 
املدينة، بهدف الحفــا عىل أغلبية يهودية متينة يف 
املدينة«، بل وتحدد النســب الدميغرافية التي تأمل يف 

الحفا عليها.
لإلبقــاء عىل الهيمنــة، متّيز ســلطات االحتالل 
اإلرسائيلية منهجياً ضد الفلسطينيني. التمييز املؤسيس 

الفلســطينيون  يواجهه  الذي 
يف »إرسائيل« يشــمل قوانني 
املســتوطنات  ملئات  تســمح 
الفلسطينيني،  باستبعاد  فعلياً 
ووضــع ميزانيــات تخص 
املــوارد  من  ضئيــالً  جــزءاً 
مقارنة  الفلسطينية  للمدارس 
بتلــك التــي تخــدم األطفال 

اإلرسائيليني.
ن شدة  يف األرايض املحتلة، ف
القمع ترقى إىل القمع املمنهج، 
ط ليتحقــق الفصل  وهــو 
القمع  هذا  يشــمل  العنرصي. 
فرض حكم عســكري شــديد 
مع  الفلسطينيني،  عىل  القسوة 
الذين  اليهود  اإلرسائيليني  منح 
يف  منفصل  بشــكل  يعيشون 

املنطقة نفسها حقوقهم الكاملة.
وقــال روث »حرمــان ماليني الفلســطينيني من 
حقوقهم األساســية، من دون مــربر أمني مرشوع 
وفقط لكونهم فلســطينيني وليس يهود، ليس مجرد 
مســألة احتالل تعســفي. هذه السياسات التي متنح 
اليهود اإلرسائيليني الحقوق واالمتيازات نفســها أينام 
الفلســطينيني بدرجات  كانوا يعيشــون، ومُتّيز ضد 
متفاوتة أينام كانوا يعيشــون، تعكس سياسة متنح 

امتيازاً لشعب عىل حساب اآلخر«.
وأكدت »هيومن رايتس ووتش« أن عىل مكتب االدعاء 
يف »املحكمة الجنائية الدولية« التحقيق مع الضالعني 
املتمثلتني  اإلنسانية  الجرميَتني ضد  بشكل موثوق يف 
يف الفصل العنرصي واالضطهــاد ومقاضاتهم. عىل 
الدول األخرى أن تفعل ذلك أيضاً وفقاً لقوانينها املحلية 
العاملية، وأن تفرض  القضائيــة  الوالية  مبوجب مبدأ 
عقوبات فردية عىل املســؤولني عن هاتني الجرميتني، 

تشمل حظر السفر وتجميد األصول.

« فـــي مـــأرب ــاق عــلــى قــــوات هــــادي و«الــتــحــالــ ــخــن ــوات الــيــمــنــيــة تــضــيــق ال ــقـ الـ
السيايس  املجلس  عضو  أكد 
اليمــن محمد عيل  األعىل يف 
، يف تغريــدة عــىل  الحــو
حل  نريد  »ال  أنــه  »تويــرت«، 
الرصاع عســكرياً، ال يف مأرب 
دول  ولكــن  غريهــا،  يف  وال 
الربيطاين  األمــري  العدوان 
وحلفائه،  اإلمارايت  السعودي 
الخيار عىل الشعب  تفرض هذا 

اليمني املحارص«.
موجهة  أخرى  تغريدة  ويف 
للمبعوث الــدويل، أكد الحو 
أن »أقرب فرصة لتوقف املعركة 
األجانب  مبأرب هــو خــروج 
وداعش والقاعدة منها وال يبقى 
يف مأرب غري أبنائها«، وتسائل 
لتجنيب مدينة  »فهل سيقبلون 

مأرب ويالت الرصاع والدمار«.
كام وجه كالمه للســعودية، وقــال إنه يكاد 
»يشفق« عىل الســعودية »ملا تنفقه عىل مرتزقة 
عدوانها الذين يعتربون زيادة االنفاق شطارة ودليل 
السياســية، والغرابة من ترصفهم  عىل حنكتهم 

فهذا مستوى تفكريهم«.
ميدانياً، شــنت طائرات التحالف السعودي 18 غارة 
جوية عىل مديرية رصوا غرب مأرب، يف وقت تستمر 
فيه املواجهات الدامية يف املحافظة الغنية بالنفط بني 
قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات 
الرئيس عبــد ربه منصور هادي والتحالف الســعودي 

وحزب اإلصال من جهة أخرى.
وأحــرزت قوات صنعاء تقدماً ملموســاً يف الجبهة 
الغربية والشــاملية باتجاه املدينة، فيام تواصل قوات 
الجيش واللجــان هجامتها من عدة محاور، وصوالً إىل 

منطقة امليل عىل الطريق اإلسفلتي وتَبة ماهر والتومة 
العليا غرب املدينة خالل الساعات املاضية. 

ورصــد مصدر عســكري ميني 169 خرقــاً للقوات 
املتعــددة للتحالــف يف جبهات الحديــدة خالل الـ24 

الساعة املاضية.
ومن بني خروق التحالف، اســتحداث تحصينات 
قتالية يف الجبلية والدريهمي وقرب شارع الـ50، 
وتحليق لطائرات التجســس وقصف مدفعي بأك 
مــن 512 قذيفــة و111 خرقاً باألعــرية النارية 
املختلفة، وأضاف املصدر بأن طائرات التحالف ألقت 
األسلحة  مبختلف  مدفعي  استهداف  مع  بقذيفتني 
الرشاشة عىل منطقة الجا مبديرية بيت الفقيه 

باملحافظة الساحلية.
اليمــن قصفاً  وشــهدت محافظة صعدة شــامل 
صاروخياً ومدفعياً سعودياً تركزت عىل مناطق متفرقة 
مــن مديريــة راز الحدودية باملحافظــة، يف األثناء 

اســتهدفت طائــرة أباتــ 
منطقة  بصــارو  للتحالــف 
الصو قبالة نجران السعودية.
ويف عــدن جنــوب اليمن، 
تظاهر املئــات من املدنيني يف 
مســريات ليلية تنديداً بتدهور 
الوضع  وانهيــار  الخدمــات 
وكهرباء  مــاء  مــن  املعي 

ورواتب.
إعالمية  مصــادر  وقالت 
بــأن التظاهــرات تجــددت 
وسط تنامي الغضب الشعبي 
تشــهد  التــي  باملحافظــة 
للتنديد  تظاهرات شبه يومية 
، حيث  بانهيار الوضع املعي
طــاف املتظاهرون شــوارع 
باملحافظة  كريــرت  مدينــة 

رافعني الفتات منددة بتدهور الوضع االقتصادي.
اليمنية  وكان  أعلن املتحدث باســم القوات املسلّحة 
العميد يحيى رسيع، أّن ســال الجو املسري نفذ عملية 
هجومية عىل قاعدة امللك خالد الجوية بخميس مشيط 
يف الساعات األوىل من فجر أمس اإلثنني، بطائرة مسرية 
2 » محققة إصابــة دقيقة، مضيفاً أن  نوع قاصف »
»هذا االستهداف يأيت يف إطار ردنا الطبيعي واملرشوع 

عىل تصعيد العدوان والحصار املتواصل عىل بلدنا«.
هرت مشــاهد وّزعها اإلعالم الحر يف صنعاء،  وأ
مواقع محطة  الشــعبية  واللجــان  الجيــش  اقتحام 
الســوداين، وأبرق الهمر، وبري الســالمي، يف صحراء 

األجا ُقبالة نجران السعودية.
ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية عىل 
مواقع قوات هادي والتحالف يف صحراء األجا من 3 

مسارات يف عملية استمرّت أك من 3 ساعات.

تدميـــــــــــــــر زورق مفخـــــــــــــــ  : الريـــــــــــــــا 
ــودي ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ ــع  ــ ــب ــ ــن ــ ي ــاء  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــة مـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ قـ  

ــات ــخــاب ــت االن ــراجـــع عـــن مــوعــد  تـ : ال  الـــعـــراق 

نقلت وســائل إعالم ســعودية عن وزارة 
الســعودية إعالنها عن تدمري زورق  الدفاع 

مفخ قبالة ميناء ينبع السعودي.
الدفاع  وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
الســعودية العميد الركن تر املاليك، بأنه 
تم اعرتاض وتدمري زورق مفخ ومسري عن 

بعد.
وأوضح العميد املاليك، أن الوحدات البحرية 
متكنت من رصد تحرك الزورق املفخ واملسري 
عن بعد مبياه البحر األحمر مقابل ينبع، وتم 
التعامل مع الزورق املفخ وتدمريه حســب 

قواعد االشتباك.
التحقيقات مســتمرة من قبل  وأضاف أن 
التفاصيل  املزيد من  املختصة ملعرفة  الجهات 

عن هذه »املحاولــة العدائية« وتحديد الجهة 
التي تقف وراءها.

وأكد العميــد املاليك، أن وزارة الدفاع تتخذ 
وتنفذ اإلجــراءات الصارمة ضد أي محاوالت 
ت  عدائية الستهداف املقدرات الوطنية واملنش

االقتصادية.
الوطنية  للرشكــة  التنفيــذي  الرئيــس 
الســعودية للنقل البحري قال بدوره إنه »مل 
يتعرض أي من ســفن الرشكة لهجوم«، وفق 

»رويرتز«.
وكانت ذكرت جامعة »دراياد غلوبال« ألمن 
احتامل تعرض ســفينة  امس، عن  املالحة، 
قد تكون »أن يس يس الدمام« لهجوم قبالة 

ساحل ميناء ينبع يف السعودية.

أكدت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
يف العراق، امس، متسكها مبوعد االنتخابات 

املقبلة يف العا من ترشين االول املقبل.
السياسية  التحالفات  صحفي،  بيان  يف  ودعت 
تبقى  االســتفادة مام  إىل  واملرشحني،  واألحزاب 
التحالفات  املتاحة الســتقبال تسجيل  الفرتة  من 
السياســية وقوائم املرشحني يف موعدها األخري 

األول من ايار املقبل.
وأشــارت املفوضيــة إىل أنهــا »تواصل 
خطواتهــا وتحضرياتها وفق توقيتات زمنية 
التغيري يف  لجــدول عمليــايت ال يحتمــل 

مراحله«.
وشددت عىل رضورة الوصول إىل »تحقيق 

انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي وقواه 
املجتمعية التي ننتظر منها أن تكون متفاعلة 
املرتقب، ملا لالنتخابات  االنتخا  الحدث  مع 
املقبلة من أهمية بالغة لالســتقرار ومتثيل 

إرادة الناخبني عرب صناديق االقرتاع«.
مصدر  كشــف  املايض،  الخميــس  ويوم 
املقرر  االنتخابات  تأجيل  احتامل  عن  عراقي، 
إجراؤهــا يف العا من ترشين االول املقبل 

10 أيام عن موعدها املحدد.
وحددت الحكومة العراقية الســادس من 
يونيو املقبل موعدا إلجراء االنتخابات املبكرة، 
لكنها أجلتــه إىل العا من أكتوبر من ذات 

العام.

يـــحـــاكـــي ــاً  ــ ــام ــ ــ ــ ن ــريــــــدون  يــــ  : املــــــرزوقــــــي 
ـــــــا الــــــعــــــســــــكــــــري املــــــصــــــري الـــــــنـــــــ

أمير قطر يتلقى دعوة رسمية لزيارة السعودية

التونيس  الرئيــس  قــال 
املنصف  محمــد  الســابق، 
»النظــام  إن  املرزوقــي، 
العســكري يف مرص يعتمد 
التخويــف واإلرهاب لفرض 
سلطته االنقالبية«، و«هناك 
من يطالب بنظام يشبهه يف 

تونس«.
يف  املرزوقــي  وأضــاف 
صفحتــه  عــرب  تدوينــة 
»فيسبوك  عىل  الرســمية 
أن »مــا يهمني أنه يف بلدي 
هناك جوقة من الفاشــيني 
الجدد  والشعبويني  القدامى 

والدميقراطيني املارقــني يطالبون يف تونس 
بنظام كهذا«، مؤكدا أنه »ما زال أمامنا بعض 

الوقت لسد الطريق أمامهم«.
وشدد املرزوقي عىل أن »األوان آن الستئناف 
الثورة«، وقال محذرا »ال تستهينوا.. املدرسة 

واحدة وكذلك العراب«.
ويف هذا السياق قال املرزوقي يف تدوينته 
»هذا الرجل اســمه عبد الرحيــم عبد الحليم 
جربيل ال يهمني دينه أو أيدولوجيته أو التهم 
التي وجهــت إليه، يهمني أنه إنســان، وأنه 

شنق وهو يف الثامنني من العمر«.

الشــي  قطر  أمري  تلقى 
آل ثاين دعوة  متيم بن حمد 
من امللك الســعودي سلامن 
لزيارة  العزيــز  بــن عبــد 
اململكــة، وفق مــا أفاد به 

الديوان األمريي.
الخارجية  وزير  وســلّم 
فرحان  بن  فيصل  السعودي 
الرســالة ألمري قطر، خالل 
للقــاء  الدوحــة  زيارتــه 
بن  محمد  القطــري  نظريه 
وزيرا  الرحمن.وبحث  عبــد 
مستجدات  البلدين  خارجية 
الوضع يف املنطقة ومسرية 

التعاون الخليجي.
وكان بن فرحان زار قطر يف آذار املايض، 
ونقل رسالة شــفهية من عاهل السعودية 
ســلامن بن عبد العزيز إىل أمري قطر، تتعلق 
بتعزيز العالقــات الثنائية بني البلدين، وأهم 
املستجدات عىل الساحتني اإلقليمية والدولية.

يذكــر أّن كّل مــن الســعودية واإلمارات 

قطر،  مع  عالقاتها  قطعت  ومرص  والبحرين 

يف 5 حزيران 2017، واتهمتها بدعم ومتويل 

اإلرهاب، والتدخل يف شؤون الدول األخرى.

قطر  وقعت  القطيعة،  من  ســنوات  وبعد 

والــدول الخليجية عىل بيــان »العال« الذي 

يضمن اتفــاق املصالحــة يف كانون الثاين  

املايض.
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WB�UM	 sŽ ÊöŽ≈

≤∞≤±Ø±∂ r�— —«d????I?�« vKŽ ¡U?MÐ

d?O?B?I?²Ð W?O?{U?I?�« W?O½U?¦�« tðœU0

¨qN*«

Ê«Ëd??�??  U¹b?KÐ œU??%« Íd??−¹

·dE�UÐ W?O?	u?L??Ž W?B?�UM	 Õu?²?H�«

¨≤œb?Ž »« pOÐ ¡«dý .e?K²� ¨Âu²?<«

 s	 …d?A?Ž W?O½U?¦�« W?ŽU?��« ÂU9 w�

o¹œUM� w?�  «d?šQ??²*« jO?�??Ið

W???×KB???	 w�Ë W???O??HðU???N�« oÞU?M*«

…—«“Ë vM?³?????	 ‡ W?????O�U?*« ÊËR?????A�«

`K?B�« ÷U?¹— Ÿ—U????ý ¨ ôU????Bðô«

„«d??²??ý≈ v?KŽ ‰u??B??(« W??O?½UJ	≈Ë

Æb¹bł

d??³??Ž d??Oð«u??H�« b¹b??�ð W??O?½UJ	«

∫WO�U²�« qzUÝu�«

o?¹œU?M?� s?	 ‚Ëb?M?� Í« Èb?� ‡

…—«“u� W???FÐU???²�« d???Oð«u???H�« i³???�

w{«—ô« W?????�U???? v?KŽ  ôU?????Bðô«

ÆWO½UM³K�«

5Þu?ð d??³???Ž ·d??B???	 Í« Èb� ‡

…—uðU?HK� ‰Æ‰≤\∞∞∞ qÐU?I?	 …—uðU?H�«

qBð« Âö?F?²??Ýû�® d?¦?« Ë« …b?Š«u�«

Æ©p�dB0

q?ÐU?????I?????	 LibanPost VðU?J	 ‡

WHKJÐ Ë« …b?Š«u�« …—uðUHK� ‰Æ‰≤\∞∞∞

d??³??Ž …b??Š«u�« …—u?ðU??HK� ‰Æ‰±\μ∞∞

åÊ«uMF�« s	 W¹U³łò W	b�Ð „«d²ýù«

sJ?1 W??	b???)« Ác???NÐ „«d???²???ýû�®

‡ ∞±Ø∂≤π∂≤π r?�d?�UÐ ‰U????????B?ðô«

Æ©≥≥≥ r�I	

Êu?O½u¹ Êd?²�¹Ë W?d?ý VðUJ	 ‡

…—uðUHK� ‰Æ‰≤\∞∞∞ WHKJÐ OMT
Æ…bŠ«u�«

Êu?O½u¹ Êd?²�¹Ë W?d?ý VðUJ	 ‡

WHKJÐ BOB FINANCE
Æ…bŠ«u�« …—uðUHK� ‰Æ‰≤\∞∞∞

ÊöŽ≈

ÊUM³?� ¡UÐd??N??? W??d??ý s?KFð

sŽ U??A¹œU?I�« ‡ WKH??G*« w�U?L??A�«

≥∞∞ ¡«d?A?�  ÷Ëd?FK� Ã«—b??²?Ý«

¨≤rK?	±≤∞™≥ qÐUJ?� q�Ë W???³?KŽ

W????OMH?�«  U???H????�«u*« o?�Ë p�–Ë

d²�œ w� …œb;« W¹—«œô« ◊ËdA�«Ë

vKŽ ‰u?B(« sJ1 Íc�« ◊Ëd?A�«

n�« W¹ULŁöŁ mK³	 ¡U?I� tMŽ W��½

s	 ©TVA ·U?Cð® W?O½U?M³� …d?O�

w� WdA�« ed	 w� ÊËRA�« …dz«œ

∏ W??ŽU?�?�« 5Ð U??	  ’U?B??×??³�«

qLŽ Âu¹ q s?	 «dNþ ±≤Ë ÎUŠU?³�

W¹U??G� W??F?L??'« Âu¹ ¡UM?¦?²??ÝSÐ

ÆÎ«dNþ ±± WŽU��«

Òd?��« W½U?	√ w� ÷Ëd?F�« ÂÒb?Ið

Æ’UB×³�« ‡ UA¹œUI�« w�

Âu¹ ÷ËdF�« .bI?ð …Òb	 wN²Mð

≤∞≤± —U¹√ ±∑ t??O?� l?�«u�« 5MŁù«

ÆÎUML{ Î«dNþ ±≤ WŽU��«

UA¹œUI�« d¹b	

”«u	 sLŠd�« b³Ž ”bMN*«

≤∏∞ nOKJ²�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

≤Ø¥ ∫r�— ⁄öÐ

U???N½QÐ  ôU???Bðô« …—«“Ë sK?Fð

s	 «—U³?²Ž« qO?B×²�« b?O� lC?²Ý

 U??????�u??????AJ?�« ≤∞≤±Ø∞μØ∞μ

∫WO�U²�«

XÐU¦�« nðU?N�« dOð«u�  U�u?A

≤∞≤± ÂUŽ —«–¬ dNý sŽ

dOð«uH�«  U�uA v�« W�U{ùUÐ

 œÒbŠ b?I�Ë ¨…œÒb�*« dOž …d?šQ²*«

≤∞≤±Ø∞∂Ø±¥ U¼U???B???�« WKN???	

ÆU¼b¹b�²�

Â«dJ?�« 5d?????²????A*« d?????cðË 

∫WO�U²�« dOÐ«b²�UÐ

∫nK�²�« ‰UŠ w�

5d????²???A*« ◊u?Dš lD?IÔð ‡±

b?Š«Ë ÁU?&UÐ l�b�« s?Ž 5HK�?²*«

s	 «—U?³??²?Ž« åjI??� ‰U?³?I??²?Ýû�ò

≤∞≤±Ø∞∂Ø±μ a¹—Uð

5d????²???A*« ◊u?Dš lD?IÔð ‡≤

5¼U???&ôUÐ l�b�« s?Ž 5HK�???²*«

≤∞≤±Ø∞∑Ø∞± a¹—Uð s	 «—U³?²Ž«

q�Ë …œUŽ« sŽ W	«d?G�« v�u²�ðË

s	 Î«—U??³??²??Ž« ©Æ‰Æ‰±±\∞∞® j)«

Æa¹—U²�« «c¼

…—u?BÐ rNðU??«d?²?ý« vGKð ‡≥

vKŽ b?Š«Ë dN?ý —Ëd?	 bFÐ W?²�R?	

s	 «—U?³?²?Ž« „«d?²??ýù« lD� a¹—Uð

bFÐ t?K�Ë œUF¹Ë ≤∞≤±Ø∞∏Ø∞≤

W�U{« WI×?²�*«  «dšQ²*« b¹b�ð

j?)« q?�Ë …œU??????????Ž« r?Ý— v?�«

a¹—Uð v²?Š p�–Ë ©Æ‰Æ‰±±\∞∞∞®

ÆwzUNM�« ¡UG�ù«

…—u?BÐ rNðU??«d?²?ý« vGKÔð ‡¥

vKŽ d?Ný« WŁöŁ —Ëd?	 b?FÐ WOzU?N½

s	 «—U?³??²?Ž« X�R*« ¡U??G�ù« a¹—Uð

v�u?²?�ðË ≤∞≤±Ø±±Ø∞± a¹—Uð

—d?%Ë U¹dN?ý ©•≤® U¼—b?� W	«d?ž

 «d?šQ²*« qÒB?×ÔðË …UGK*« ÂU?�—ô«

ÆU?N?Ð ‰u?L?F*« W??O½u½U?I?�« ‚dD�UÐ

Êu½U???� s	 ¥μ …œU*« v�« «œUM?²??Ý«

ÆWO	uLF�« W³ÝU;«

t?L�— v?GK*« „d²?A*« Âd?×Ô¹ ‡μ

b¹b?ł „«d?²?ý≈ v?KŽ ‰u?B?(« s	

d??O?ð«u??H�« l?O??L??ł b?¹b??�ð q?³??�

ÆtOKŽ WI×²�*«

◊u?Dš l?D?I?ð ‡√ ∫WE?Šö???????	

l�œ s?Ž 5HK?�???²*« 5d????²???A*«

ÂU?Ž ◊U??³?ý d??N?ý nðU¼ …—u?ðU?�

‰U?³?I²?Ýû�ò b?Š«Ë ÁU?&UÐ ≤∞≤±

a¹—U?ð s	 «—U?????³?????²?????Ž« åjI?????�

Æ≤∞≤±Ø∞μØ±∏

…U?GK?*« 5d?²?A?L?K� sJ1 ‡ »

«ËœÒb???????�?¹ r?� s¹c?�«Ë r?N?ÞuD?š

 v�« …—œU??³*« …d?šQ??²*« r¼d?O?ð«u?�

mOK³ð ÂöŽ≈

mOK³ð ∫Ÿu{u*«

w� r¼ƒU?L?Ý« …œ—«u�« 5HKJ*« W¹—«œù« …dz«b�« ‡ —UJŽ WE�U?×?	 w� W?OL?OK�ù« W?O�U*« W?×KB*«  «œ—«u�« W¹d¹b?	 ‡ W?	U?F�« WO�U*« W?¹d¹b	 ‡ W?O�U*« …—«“Ë u?Žbð

«c¼ dA½ a¹—Uð s?	 U	u¹ 5ŁöŁ WKN	 ‰ö?š rNM	 q rÝ« ÁU& —u?c*« b¹d³�« mK³²� U?³KŠ ‡ —UJŽ WO�U?	 vM³	 w� szUJ�« …dz«b�« e?d	 v�« —uC?×K� ÁU½œ« ‰Ëb'«

’U)« w½Ëd²J�ù« l�u*« vKŽ ÂöŽù« «c¼ dA½ r²?OÝ t½« ULKŽ ¨ÁöŽ« UNO�« —UA*« WFł«d*« WKN?	 ¡UN²½« bFÐ W×O×� …—uBÐ ö�UŠ mOK?³²�« d³²F¹ Òô«Ë ¨ÂöŽù«

∫WO�U*« …—«“uÐ

oBK�« a¹—Uð

≤∞≤±Ø∞≥Ø±∏

≤∞≤±Ø∞≥Ø±∏

≤∞≤±Ø∞≥Ø±∏

≤∞≤±Ø∞≥Ø±∏

≤∞≤±Ø∞≥Ø±∏

≤∞≤±Ø∞≥Ø±∏

≤∞≤±Ø∞≥Ø±∏

≤∞≤±Ø∞≥Ø±∏

≤∞≤±Ø∞≥Ø±∏

≤∞≤±Ø∞≥Ø±∏

≤∞≤±Ø∞≥Ø±∏

≤∞≤±Ø∞≥Ø±∏

≤∞≤±Ø∞≥Ø±∏

≤∞≤±Ø∞≥Ø±∏

WO½U¦�« …—U¹e�« a¹—Uð

≤∞≤±Ø∞±Ø±≥

≤∞≤±Ø∞±Ø±≥

≤∞≤±Ø∞±Ø±≥

≤∞≤±Ø∞±Ø±≥

≤∞≤±Ø∞±Ø±≥

≤∞≤±Ø∞±Ø±≥

≤∞≤±Ø∞±Ø±≥

≤∞≤±Ø∞±Ø±≥

≤∞≤±Ø∞±Ø±≥

≤∞≤±Ø∞±Ø±≥

≤∞≤±Ø∞±Ø±≥

≤∞≤±Ø∞±Ø±≥

≤∞≤±Ø∞±Ø±≥

≤∞≤±Ø∞±Ø±≥

ÊuLC*« b¹d³�« r�—

RR195797007LB
RR195797585LB
RR195799612LB
RR195799626LB
RR195800205LB
RR195800222LB
RR195800885LB
RR195801109LB
RR195802268LB
RR195802299LB
RR195802308LB
RR195802532LB
RR195802563LB
RR195802577LB

w³¹dC�« r�d�«

≥±∂¥±π∏

±≤≥¥∑∑∂

≤π¥∂π≥∑

≤∑μ∞≥μπ

±∞±≤≥∞

≤≤πμπ∂

±±∏∏≥¥≤

±π≥∏¥∑±

≤∑≤∞¥≤±

±∂π¥∑∑∑

≤≤≥¥∞∞±

≥≥≤∑∑∞μ

≥≥≤∑∑∞μ

≤¥±¥±μ

nKJ*« rÝ«

ÁUdýË wM¹dF³�« ÂUBŽ Wdý

w³Žd*« vHDB	 ‰UL

ÁƒUdýË wM¹dF³�« “«u� Wdý

©ÊœUFLK� Í—U−²�« ed*«® ÁƒUdýË bOL(« b³Ž

W�dOBK� ÁUdýË dO/ Õö� Wdý

W�dOBK� —œUO³�« Wdý

—UJŽ  UŠö	 Wdý

nÝu¹ nOHŽ Ã—uł

—U�J�« œuL×	 nÝu¹

ÕU²� wKŽ ‰öÞ

bL×	 5�Š bL×	

—uHBŽ bLŠ« w	«—

—uHBŽ bLŠ« w	«—

fOKÞ nO¼— bL×	

ÆmOK³²�« a¹—U²� w�U²�« ÂuO�« s	 s¹dNAÐ …œb;« ÷«d²Žù« WKN	 √b³ð

—UJŽ WE�U×	 w� WOLOK�ù« WO�U*« W×KB*« fOz—

WC¹dŽ ”u�—U —u²b�«

≤πμ nOKJ²�«

mOK³ð ÂöŽ≈

…dz«b�« e?d	 v�« —u?C×K� ÁU½œ« ‰Ëb?'« w� r¼ƒU?LÝ« …œ—«u�« 5HKJ*« ‡ 5HK?J*« —U³? …dz«œ ‡  «œ—«u�« W¹d¹b	 ‡ W?	UF?�« WO�U*« W¹d¹b?	 ‡ WO�U*« …—«“Ë u?Žbð

¨ÂöŽù« «c¼ dA½ a¹—Uð s	 U	u¹ 5ŁöŁ WKN	 ‰öš rNM	 q rÝ« ÁU& —uc*« b¹d³�« mK³²� ¨‰Ëô« oÐUD�« ‡ WO�U*« …—«“Ë vM³	 ‡ dNM�« gO½—u ‡  ËdOÐ w� szUJ�«

…—«“uÐ ’U)« w½Ëd²J�ù« l�u*« vKŽ Âö?Žù« «c¼ dA½ r²OÝ t½« ULKŽ ¨Áö?Ž« UNO�« —UA*« WFł«d*« WKN?	 ¡UN²½« bFÐ W×O?×� …—uBÐ ö�UŠ mOK³²�« d?³²F¹ Òô«Ë

∫WO�U*«

oBK�« a¹—Uð

≤∞≤±Ø∞≥Ø±∏

WO½U¦�« …—U¹e�« a¹—Uð

≤∞≤∞Ø∞πØ≤¥

ÊuLC*« b¹d³�« r�—

RR199508726LB

nKJ*« r�—

¥∑μ≥±±

nKJ*« rÝ«

A.M.B Group

ÆmOK³²�« a¹—U²� w�U²�« ÂuO�« s	 s¹dNAÐ …œb;« ÷«d²Žô« WKN	 √b³ð

 «œ—«u�« d¹b	

…œU×ý ÃU(« ÍR�

≤∑∞ nOKJ²�«

wzUC� ÊöŽ≈

w� W??Oz«b??²Ðù« W??LJ;« Èb�

W????�d????G�« ¨7?*« ¨ÊUM³?� q³????ł

ÈËU??Žb�UÐ …dþUM�« ¨W??F?ÝU??²�«

w{U???I�« W??ÝU?zdÐ ¨W¹—U??I???F�«

5O??{U?I�«Ë ̈ «d?I??ý uÐ« d?HK?O?Ý

¨dO?B½ UMO?łË«Ë  UŠd?� bL?×	

”uMÞ …bž«— 5O?Žb²?�*« ÂÒbIð

W?O?B??�?A�« U?N?²?H??BÐ d¼U?{

w�u½U?	 vKŽ W??L?ÒO?� U?N?²?H?BÐË

WDÝ«u?Ð ÊU??OÐU???B??� w�u?½U??	

‘UA?(« ÊUł w	U;« UL?NKOË

r�d?�UÐ q−????Ý ¡U????Žb???²????ÝSÐ

vŽb²?�*« tłuÐ ≤∞±πØ±π∞π

ÊU?OÐU�? w�u½U	 Ê«uD½« Áb?{

t?łuÐË W?	U??�ô« q×?	 ‰u?N?:«

ŸuO?A�« W�«“« tO� ÊU³KD¹ ¨Ád?Ož

5L�I�«Ë ∑∏ —UIF�« μ r�I�« w�

fK?J*« ≤∑≥ —U???I????F�« ±±Ë ±∞

Áb?{ vŽb²?�*« vKŽ ¨W¹—UI?F�«

mK³?²� WL?J;« rK� v�« —uC?(«

t??HK�ð ‰U??Š w�Ë ¡U??Žb??²??Ýù«

q ÒbF¹Ë ö?�UŠ mOK³²�« d³?²F¹

rKI�« fOz— W?DÝ«uÐ t?O�« mOK³ð

rJ(« ¡U?M¦??²??ÝSÐ ÎU??×??O??×??�

 UE?Šö*« W?KN?????	 ¨wzU?????N?M�«

d?AŽ W?�L?š ‰öš ÷«d?²Žô«Ë

ÆdAM�« WKN	 wKð U	u¹

Ê«uO Ê«uO rKI�« fOz—

q?; Vendeuse  »u?K??D?	

V¹b?�« qł W???OzU???�?½ W???�???³�«

d?G?	 ‘U?F	 W¹—Ëd?{ …d?³?)«

∞≥Øπ±∞∏≤∏ ‡ ∞πØ∂≥∂≤≥μ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

u??O??	u???L??Ž Êu??IzU??Ý »u?KD	

‚u??Ý …“U??ł« rN¹b?�  UMŠU??ý

t??O�U??Ž W??IDM	 w?� W?O??	u??L??Ž

∞≥Ø≤≤∞∑π∞∫ 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W¹—«œ«

w� W??d??A� V?ÝU?×??	 »u?KD	

∞≥Øμ¥±≤≤∞∫  WO½uł

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

V²J* W¹cOHMð …dOðdJÝ »uKD	

W??ÝbM¼Ë …b?¹d??łË W??�U??×??�

¥\≥∞ W¹U?????G� ∏\≥∞ s?	 Â«Ëb�«

±\∞∞ W??ŽU??��« W¹U??G� X³??��«

digital marketing »uKD	Ë

jmoufarrej@terra.net.lb
∞±Øμ∞∞π¥¥∫ 

q?I???????Š w?� W????????�?½¬ »uK?D?	

‡  ËdOÐ jÝË ¨…d³š ¨W³ÝU;«

∞≥Ø∂∂∂π∏∏

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

÷ËdF	

ozU?Ý qL?Ž VKD?¹ w½UM³� »U?ý

∞≥Ø∂∏≥π∑π∫  …d³š t¹b�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 «—UIŽ

«b³FÐ

oIý

WO?	“U(« —U−¹û� Ë« lO³K� W?Iý

Êu�U?� Âu½≥ ÂÆÂ≤∞∞ ö?Ið—U?	

dEM	 l	 n�u?	Ë ÊuJKÐ …dH?ÝË

RSI∞≥Ø≥μ∑≥∑¥∫  »öš

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W�U?Š ‡ ±◊ ÂÆÂ≤∞∞ WIý lO?³K�

¨WO?	“U(« ö?Ið —U?	 ‡ «bł …b?Oł

ÊU½u�U???� ¨©d??²??ÝU??	±® Âu½≥

¨UN?FÐ«uðË W	œU?š W�dž …d?HÝË

n?�u?????	 ̈ 5?B??????H??????ł —uJ?¹œ

U?N�œU?F¹ U?	 Ë« «b?I½ §≤μ∞\∞∞∞

∞≥Ø∂ππ∏∂π∫  w�dB	 pý

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

qO³ł

÷«—«

≤Â≤≥¥∞ ‡ Êu??B?(« ‡ q?O?³??ł

W?F?�œ §±μ∞\∞∞∞ ‡ ÂU?Ž o¹dÞ

ÕULÝ …d²� Î«bI½ §≥∞\∞∞∞ v�Ë«

jO?�I?²�UÐ w�U?³�«Ë dN?ý« W²?Ý

∞≥Ø≤∞≥≥μμ∫‰UBðö� `¹d*«

—U−¹û�  UNO�Uý

5ÐU????? ‰U????	d�« w?� —U????−?¹û�

‰Æ‰μ\∞∞∞\∞∞∞ Bloc A 

∞≥Ø∂≤∂∑μ∂∫  rÝu*«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

—U−¹û�

W?ýËd?H?	 fu� W?I?ý —U?−¹û�

¨U?O½u�uÐ WÐU??ž ¨nO?B�« rÝu*

s	 ö?????O?????� sL?????{ w{—« Æ◊

W?????I¹b?????Š ´ ÂÆÂ≥∞∞ ¨5I?ÐUÞ

ÂU?Ž o¹dÞ ¨dÐuM?B�UÐ WÞU?×?	

∞≥Øμ∂∂≤±∂∫ 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 U�dH²	

WÐU?IM� Íc?O?HM²�« fK:« u?Žb¹

5¹e???²�«  U½u�U??� »U???×??�«

W—U?A*« v�« ŸUI?³�« w� ‰UłdK�

w²�« W?OKO?L?J²�«  UÐU?�?²½ù« w�

s	 …d?ýUF?�« WŽU?��« Íd?−²?Ý

t?O?� l�«u�« 5?MŁù« Âu¹ ÕU?³?�

w� WÐUIM�« Òd?I	 w� ≤∞≤±ØμØ≥

q³?Ið Æ5F?�« ”√— Ÿ—U?ý p³KFÐ

¡U?�?	 v?²?Š `O?ýd?²?�«  U?³KÞ

≤∞≤±Ø¥Ø≥∞

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

5	b�²�	 —«d�

Anise WOÐuOŁô« WK	UF�« XÐd¼
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

األربعاء 28  نيسان 2021

ــدات الــتــضــامــن ــ ــاع ــ ــس ــ ــرف م ــصــ ــ ــة ت ــ ــي ــ ــب ــ األومل
2 2 ــو  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ طـ لـــــــــــــدورة  ــراً  ــ ــيـ ــ ــضـ ــ ــحـ ــ تـ

األوملبية  للجنة  التنفيذية  اللجنة   عقدت 
اللبنانية جلســة عمل برئاســة بيار جل 
وحضــور األعضاء وذلــك يف مقر اللجنة 
يف منطقة بعبدا وهي اســتهلت برتحيب 
من رئيس اللجنة ثم تال األمني العام للجنة 
العميــد املتقاعد حســان رســتم محرض 
الجلســة الســابقة وبعد املصادقة عليه 
الجلســة  أعامل  جدول  املجتمعون  ناقش 
املطلوبة  القرارات  بنوده  بشــأن  وإتخذت 

وأبرزها 
بيار جل  اللجنــة  تكليــف رئيس    1
واألمني العام حســان رستم املشاركة يف 
أعامل الجمعية العموميــة للجنة الدولية 
أللعاب البحــر املتوســط ) CIJM ( التي 
ستعقد يف مدينة وهران الجزائرية بتاري 
14 / 10 / 2021 وعــىل جــدول أعاملها 

إنتخاب مكتب تنفيذي جديد.
2  تســمية نائب الرئيس غراند ماسرت 
ســامي قبالوي رئيساً للبعثة اللبنانية إىل 
)شانتو(  الشبابية  اآلسيوية  األلعاب  دورة 
والتي تقام خــالل الفرتة من 20 لغاية 28 

/11 / 2021 يف الصني.
3  اإلطــالع من عضــو اللجنة رئيس 
البعثــة اللبنانية إىل أوملبياد طوكيو 2020 
املهندس مازن رمضان عل آخر التحضريات 
للمشــاركة اللبنانية يف الحــدث األوملبي 
والخطوات املنوي القيام بها وتقرر توجيه 
كتاب لوزيرة الشــباب والرياضة فارتينيه 
أوهانيان للمساعدة يف تأمني إعطاء اللقا 
ضد كورونا ألفــراد البعثة والحصول عىل 

شهادة تلقيح صادرة عن الجهات املختصة.
4  دفــع املســاعدات املاليــة من قبل 
صنــدوق التضامــن األوملبــي لالعبــني 
والالعبات املســتفيدين من منح الصندوق 
تحضــرياً للتصفيات املؤهلــة إىل أوملبياد 
طوكيو. وذلــك يف إطار نفقــات اإلعداد 
والتحضري وتقرر دفع املنح من شهر أيلول 
2020 ولغاية شــهر كانــون األول 2020 
والبالغــة قيمتهــا 19260 دوالر أمري 

وتضم الالئحة كل من الالعبني والالعبات
راي باســيل )الرمايــة( ناصيف إلياس 
)الجودو( منى شــعيتو )املبارزة( شريين 
بربر  أنطــوين  القــوى(  )ألعــاب  نجيم 
وغابرييلال دويهي )السباحة( محمد حمية 
ليتسيا عون  الطاولة(  ومالك خوري )كرة 

)التايكواندو(.
كــام تقرر دفع مســاعدة مالية إلتحاد 
الركبي والبالغة 3752 دوالر امري تسديداً 
دعم  )DNSS( برنامج  مــرشوع  لرصيــد 
االتحــادات الوطنية عرب صندوق التضامن 
األوملبــي. ودعــوة اإلتحــادات الرياضية 
لرتشــيح مشــاركني للحصول عىل منحة 
تعليمية للشهادة العليا يف االدارة الرياضية 
2022  وذلك عرب  للعام 2021-     MEMOS

صندوق التضامن األوملبي.
5  اإلطالع من عضــو اللجنة املحامي 
اللبنانية  البعثة  رئيس  ســعادة  فرنســوا 
إىل أوملبيــاد بيجين الشــتوي 2022 حول 
املشــاركة يف إجتامع رؤساء البعثات عرب 

تطبيق )زوم(.

السيدات لسباق  تحضيراتها  تواصل  ماراثون  بيروت 
الخليل: ملتزمون أعلى معايير الوقاية والسالمة العامة

ماراثــون  بــريوت  جمعيــة   تواصــل 
واللوجســتية  والفنّية  اإلدارية  تحضرياتها 
لتنظيم سباق الســيدات املقّرر يوم األحد 23 
أيار الشهر املقبل يف منطقة واجهة بريوت 
البحرية وهي لهــذه الغاية تعقد إجتامعات 
وور عمل دورية بحضور رئيسة الجمعية 
مي الخليل وفريق العمل ملتابعة كل التفاصيل 
بهدف إنجا هذا الســباق كنشاط هو األول 
ميدانيــاً بعد توقف نشــاطات الجمعية منذ 
العام 2019 بسبب جائحة كورونا واألحداث 

التي حصلت سياسياً وإقتصادياً وأمنياً.
وكان هــذا الحدث نال موافقــة التنظيم 
واإلجراءات  التدابري  متابعــة  لجنة  قبل  من 
الوقائية لفريوس كورونا التي يرأسها اللواء 
الركن محمود األســمر األمني العام للمجلس 
األعىل للدفــاع الذين إلتقت معهم الســيدة 
العام  الخليل ونائب رئيــس الجمعية األمني 
املتقاعد  العميــد  اللبنانية  للجنة األوملبيــة 
حســان رســتم ووفد الجمعية حيث قّدمت 
التي  اإلجراءات  عــن  التفصيلية  الرشوحات 
تنوي جمعية بــريوت ماراثون إلتزامها يوم 

السباق.
وزيرة  شكرها إىل  الخليل  السيدة  ووّجهت 
الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان لتجاوبها 
مع فكرة إقامة الســباق وتقديرها إىل اللواء 
الركن األســمر وأعضاء اللجنة عىل ما أبدوه 
من تسهيالت ورغبة صادقة لتنظيم السباق 
مع الحرص عىل السالمة العامة للمشاركات 
إلتزام  النشــاط  وأكّدت  هذا  يف  واملشاركني 
أعىل معايري  ماراثــون  بــريوت  جمعيــة 
العامة وكشفت أن سقف  الوقاية والسالمة 
املشاركة يف الســباق حّدد بعدد إجاميل هو 
600 مشــاركة يف الســباقني األول ملسافة 
10 كلم وهو للســيدات فقط والثاين ملسافة 
نصف املاراثون 1 ,21 كلم للســيدات والرجال 
يف  للمشاركة  التسجيل  رسوم  أن  وأوضحت 
السباق ســتعود بالكامل لصندوق جمعية » 

.«Stand For Women

الرياضــة عموماً ورياضة  ولفتت إىل أن 
الركض عــىل وجه الخصــوص متّثل عامل 
أمــان وراحة نفســية يف هــذه الظروف 
الصعبة إضافــة لتعزير جهــاز املناعة لدى 
كورونا وترسيع العودة  وباء  ضد  الرياضيني 
التدريجية لكل النشاطات التي توقّفت بفعل 

روف قرسية وقاهرة.
تجــدر اإلشــارة إىل أن جمعيــة بريوت 
ماراثون وضمن خطّــة الوقاية من كورونا 

سوف تعتمد عدة إجراءات أبرزها 
 إخالء منطقتــي اإلنطالق والوصول من 

غري املشاركني.
 تجهيز محطــات مياه الرشب مبطهرات 

اليدين.
املشــاركني ووضــع   قيــاس حــرارة 
الكاممات إلزامياً واملحافظــة عــىل التباعد 

ملسافة مرت ونصف.
كة »بويكر« لتعقيم نقاط   التعاون مع 
التجمع واإلنطالق والوصول ومسار السباق.

لي م ال

ريكيلمـــــــــــــــي محفـــــــــــــــزا فياريـــــــــــــــا : أرســـــــــــــــنا ليـــــــــــــــس لديـــــــــــــــه هنـــــــــــــــري وبيريـــــــــــــــز
شــارك الالعب األرجنتيني السابق خوان رومان 
ريكيلمي يف لقاء نظمــه نادي فياريال مع العديد 
من الالعبــني الذين خاضوا نصــف نها دوري 

أبطال أوروبا قبل 15 عاما أمام أرسنال.
ويتجدد لقــاء الفريقني يوم الخميس يف نصف 

. نها الدوري األورو
وأشار ريكيلمي إىل أن فياريال فريقه الثاين، وأنه 

واثق من قدرته عىل الوصول إىل النها هذه املرة.
وقال النجــم األرجنتينــي )42 عاما( يف بيان 
نــرشه النادي »أريــد أن أبعث بقبلــة كبرية لكل 
أبناء فياريال، أمتنــى أن يتمكنوا من بلو النها 
وأن يتمكنوا من الفوز باللقــب، ألنني أعتقد أنهم 

يستحقون ذلك«.

وكان ريكيلمي، العب فياريال الســابق، قد أهدر 
ركلة جزاء يف الدقيقة األخــرية من مباراة اإلياب 
أمام أرسنال موسم 2005-2006، وكانت ستسمح 
لفريقه إذا مــا أحرزها بلعب شــوطني إضافيني 
يف نصف نها تاريخي للفريــق بقيادة مانويل 

بيليغريني.
وقبل نصف نها الدوري األورو الذي ستقام 
مبــاراة ذهابه يوم الخميس، يعتقــد ريكيلمي أن 

أرسنال مل يعد فريقا قويا كام كان قبل 15 عاما.
ورص بقوله »نعتقد أنه ســتكون لدينا فرصة 
، ألن أرســنال لديه العبني  للوصول إىل هذا النها
ي.  جيدين للغاية، لكن ليس لديهــم برييز أو ه
ليس لديهــم هؤالء الالعبني الذيــن كانوا يلعبون 

أمامنا«.
وأشــاد كذلك باإلمكانات التي يتمتع بها فريق 
فياريال الحايل وخربة مديره الفني، أوناي إميري، 
الذي فاز بالفعل بهذه املسابقة 3 مرات عندما كان 

مدربا إلشبيلية.
واختتم األرجنتيني الدويل الســابق حديثه عن 
الفرتة التــي قضاها يف فياريال، الفريق الذي لعب 

له بني عامي 2003 و2006.
وقال »لقد اســتمتعت حقا بفياريال، أشكر كل 
زميل يل يف الفريق، وأشــكر العاملني يف النادي، 
وجميع املدربــني الذين تولوا تدريبي، واملدينة التي 
الثــاين. أمتنى أن  أحبها كثــريا. فياريال فريقي 

يحالفه التوفيق دامئا«.

ويري »كورونا« يحر املبارز انطوني ال
األوملبية التصفيات  اركة في  امل من 

وي  طو ال املبار ا

ريلو ريا 

بعد تحضريات يومية متواصلة اســتمرت أربعة  أشــهر 
استعداداً لتصفيات آســيا يف املبارزة املؤهلة لدورة األلعاب 
األوملبية يف طوكيو، أصيب املبارز اللبناين انطوين الشويري 
بفــريوس كورونا خــالل التامرين قبل اســبوعني من بدء 
التصفيات التي تقام يف طشقند  اوزبكستان، ماّم حرمه من 
فرصة التأهل. وكان الشويري متوجهاً اىل ايطاليا للمشاركة 
يف معســكر تدريبي ملدة عرشة أيام قبل توجهه اىل طشقند. 
وعرّب عن أسفه لعدم قدرته عىل املشاركة كونه كان يف أفضل 

ه بالتأهل كانت جّيدة. جهوزية له منذ سنتني وحظو

كشــف تقرير صحفي إيطايل، أمــس الثالثاء، عن مصري 
ل تردي نتائج  أندريا بريلــو، املدير الفني ليوفنتــوس، يف 

الفريق هذا املوسم.
 ، ن النها وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من الدور 
ه يف تحقيق لقب الكالتشيو للموسم العا  كام فقد حظو
عىل التــوايل، بل ووصل األمر إىل إمكانية عدم تأهله لدوري 
ــل احتالله املركز  أبطــال أوروبا يف املوســم املقبل، يف 

الخامس.
ن بريلو ســيتعرض  وبحســب موقع »فوتبول إيطاليا«، ف
لإلقالة حال فشــله يف قيــادة البيانكونــريي للفوز عىل 

أودينيزي يف الجولة 34 من الدوري اإليطايل.
وتتســاوى أندية نابويل وميــالن ويوفنتوس يف النقاط 
برصيد 66 نقطة، من املركز الثالــث وحتى الخامس، بفارق 

نقطتني عن أتاالنتا صاحب املركز الثاين.
وأضــاف التقرير، أنه يف حالة رحيــل بريلو عقب مباراة 
أودينيزي، ســيتوىل مساعده إيغور تيودور قيادة الفريق يف 

املباريات املتبقية.

يوفنتــــو يمنح بيرلــــو فرصة أخيرة

ـــيـــاب الــجــمــهــور ــا:  ــك ــس ــت ــوري
يــــــزيــــــد األجــــــــــــــــواء ســـــــــوءاً

يريد ليون غوريتســكا العب وسط فريق بايرن ميوني أن 
يعيد التقارب مع الجامهري.

وقال إن اللعــب دون جمهور »يزيد )األجواء( ســوءا من 
مباراة ألخرى«.

وقال غوريتســكا للمدونة الصوتية »أك من مجرد لعبة« 
أمس الثالثاء »نفتقد الجامهري بشــدة. تــدرك مدى أهمية 

امتالء امللعب بالجمهور يف كرة القدم«.
وأضاف »يجب أن نتقرب من الجامهري مرة أخرى«.

وأصبح غوريتســكا محبوبا لكلامته الواضحة ومشاركته 
االجتامعية.

يف العام املايض أطلق مبادرة »نحن نركل كورونا« )وي كيك 
كورونا( مع زميله بالفريق جوشوا كيميتش لتقديم مساعدة 

ملموسة للجمعيات الخريية واملؤسسات االجتامعية.
وقال »تأثري كرة القدم عظيم عىل األشخاص، بغض النظر 
عن األحداث الرياضية. لكن حتى أثناء املباراة تعيش القيم يف 

فريق«.
وقال العب وســط بايرن ميوني إن حلقة معينة أطلقت 

فكرة لخلق املرشوع.
وقال عن مواجهة رصبيا يف فولفســبور يف آذار 2019: 
»عنام تعرض إلــكاي جوندوجان ولريوي ســاين لهتافات 

عنرصية يف مباراة دولية. هذا حركني كثريا«.

ا ار جماهير اللي مفاجأة سارة في انت
أكد تقرير صحفي إسباين، أمس الثالثاء، عىل اقرتاب 

عودة الجامهري للمالعب اإلســبانية، والذي قد يحدث 

خالل فاعليات هذا املوسم.

وتغيب الجامهري اإلسبانية عن املدرجات منذ املوسم 

املايض، بسبب جائحة كورونا.

ن  وبحسب موقع »ديفينسا ســينرتال« اإلسباين، ف

بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة اإلسبانية، منح الضوء 

األخرض لعودة املشجعني للمدرجات هذا املوسم.

وأضاف التقرير، أن القرار األخري لعودة الجامهري يف 

يد كارولينا دارياس، وزيرة الصحة يف البالد.

ــاً: ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــن رسـ ــ ــل ــ ــع ــ بـــــــايـــــــرن مــــيــــونــــيــــ ي
املقبل املـــوســـم  فـــي  فــلــيــ  مــكــان  ــلــســمــان  نــا

ــدو ــ ــالـ ــ ــبـــر رونـ حـــلـــم الـــلـــقـــب الـــــســـــاد يـــجـ
عــــــلــــــى اتـــــــــخـــــــــا قـــــــــــــــرار مــــصــــيــــري

ن ل ا جوليان 

و ال و رو تيا ي

ميوني  بايرن  نادي  أعلن 
رسميا، أمس الثالثاء، تعاقده 
ناغلســامن،  جوليان  مــع 
، بدءا  املدير الفنــي لاليبزي

من املوسم املقبل.
يــأيت تعاقد بايــرن مع 
املدرب األملاين الشــاب )33 
عامــا(، لخالفة هانز فليك، 
الذي أعلن رغبته يف الرحيل 

بنهاية املوسم الجاري.
وأصدر بايرن ميوني بيانا 
عقد  أن  فيه  يكشف  رسميا، 
أرينا  أليانز  ناغلســامن يف 

مدته 5 سنوات، حيث يبدأ يف 1 متوز 2021، 
وسينتهي يف 30 حزيران 2026.

، رئيــس بايرن،  وقــال هربــرت هايــ
عقب اإلعــالن عن التعاقد مع ناغلســامن 
»ناغلســامن ميثل جيال جديدا من املدربني، 
فعىل الرغــم من صغر ســنه، إال أنه يتمتع 

مبسرية رائعة«.
وأضاف »نحن مقتنعون بأننا مع جوليان 

ناغلسامن ســنبني عىل النجاحات العظيمة 

التي تحققت يف السنوات القليلة املاضية«.

وتابع »أود أن أشــكر هانز فليك نيابة عن 

، فقد توىل قيــادة فريقنا يف  بايرن ميون

مرحلة صعبة يف عام 2019، ثم فاز بســتة 

ألقاب، ونأمل أن يتبعها السابع قريًبا، سيكون 

 ، له دامئًا مكان يف كتب تاري بايرن ميون

ونتمنى له كل التوفيق يف مستقبله«.

يغلف  الغموض  يــزال  ما 
كريستيانو  النجم  مستقبل 
يوفنتوس  مــع  رونالــدو 
ــل الشــكوك حــول  يف 
بالبقاء  قبولــه  إمكانيــة 
وســط  بيانكونريي،  مــع 
ومحدودية  الفريــق  تراجع 
طموحاته يف املوسم املقبل.

»الســيدة  خروج  ومنــذ 
أبطال  دوري  العجوز« مــن 
أوروبا عــىل يد بورتو، بدأت 
الشــائعات تطــارد نجــم 
ريال مدريد الســابق، بشأن 

مستقبله يف يوفنتوس.
ســبورت«  »توتو  صحيفــة  ووضعــت 
اإليطالية الســيناريوهات املحتملة لرونالدو 
يف الفرتة املقبلة، مؤكــدة يف تقرير لها إن 
الرحيل عــن يوفنتوس رمبا يكــون الخيار 

الواقعي لـ »الدون«.
يوفنتوس  خروج  أن  الصحيفة،  وأوضحت 
املبكر مــن دوري األبطال وكذلك خروجه من 
املوسم،  الكالتشــيو هذا  املنافسة عىل لقب 
مع تعقد موقــف الفريق يف التأهل للبطولة 
القارية يف املوسم املقبل، يدعامن تلك الفكرة.

أما الســبب الثــاين، فيتعلق بعــدم قدرة 
يوفنتوس عىل دفع راتب رونالدو يف املوسم 

ل األزمة االقتصادية الحالية. املقبل، يف 

وقالت إن رونالدو لن يقبل يف املوسم املقبل 
أن يقوم بدور »املتفرج« بشأن دوري األبطال 
ل عدم وضو الرؤية بشأن املركز الذي  يف 

قد ينتهي إليه يوفنتوس هذا املوسم.
وعلقت »بعمر 36 عاما ومهام كان خارقا 
فلن يكون أمام رونالــدو العديد من الفرص 
ليحصــد لقبــه الســادس يف دوري أبطال 
أوروبا، وبالتايل سيكون عليه النظر باهتامم 
إلمكانية االنتقال إىل مانشســرت يونايتد أو 

باريس سان جريمان«.
وأشــارت إىل أنه عىل الجانب االقتصادي 
»رمبــا يضطــر رونالدو للتنــازل قليال عن 
ل صعوبة  تطلعاتــه املالية، ال ســيام يف 
الحصول عىل امتيازات رضيبية يف فرنســا 

وإنكلرتا كام هو الحال يف إيطاليا«.

املالية خــســائــر  عــن  يعلن  االنــكــلــيــزي  ليفربو 
أعلن نادي ليفربول، عن خسائر مالية وصلت 
63 مليون  إىل 46 مليــون جنيه إســرتليني )8
دوالر(، قبل الرضائب، للســنة املالية التي انتهت 
يف أيار 2020، مبعدل ســلبي قــدره 88 مليون 
جنيه إســرتليني مقارنة بوضع النادي قبل 12 

شهرا.
وذكرت وكالــة األنبــاء الربيطانية » إيه 
ميديا« أن خســارة إيــرادات البــث والحضور 
الجامهريي بسبب أزمة فريوس كورونا، أحدثت 

فارقا هائال.
كام أوضحت الوكالة ذاتهــا أن تأثري كورونا 
سيسبب خســائر إجاملية للنادي بقيمة  120  
مليون جنيه إســرتليني وذلك حتى حلول الوقت 

بالسام لعودة الجامهري للمالعب.
وكان ليفربــول قد أعلــن يف آذار عام 2020 
عن أربــا قدرها 42 مليون جنيه إســرتليني، 
وذلك للمرة الخامســة يف آخــر 6 أعوام للنادي 

اإلنكليزي.
لكن أزمة فريوس كورونا وتأجيل مســابقة 
الدوري ومن ثم استئنافها دون حضور جامهريي 

تسبب يف إضعاف موارد النادي.
وتســبب تأثري كورونا يف قيــام مجموعة 
»فينواي الرياضية« املالكة للنادي ببيع 10 من 
أسهمه مقابل 543 مليون جنيه إسرتليني لرشكة 
االستثامر الخاصة »ريد بريد كابيتال« وذلك من 
أجل توفري االستقرار واالستمرارية لدخل النادي.
وتلقى الفريق دفعــة مالية كبرية عقب فوزه 
بلقب الدوري اإلنكليــزي للمرة األوىل )بالنظام 
(، وذلك رغم أن األمر مل يحدث  الجديد الربميريلي
حتى حلول حزيــران 2020، حيــث كان فريق 
املــدرب األملاين يورغن كلوب عىل وشــك الفوز 

باللقب قبل أن يتم فرض اإلغالق العام.
كام تضمن دخل ليفربول يف هذا العام حواىل 
3 مليون جنيه إســرتليني عــن الفوز بلقب  4
دوري أبطال أوروبا عــام 2019، حيث جاء ذلك 

خارج فرتة التقرير املايل الســابق، مستفيدا من 
اإليرادات الضخمة للنادي عقب الوصول للمباراة 

النهائية.
3 مليون جنيه إسرتليني  كام حصد ليفربول 8
بعد الفوز بلقب كأس الســوبر األورو يف آب 

.2019
اكات جديدة خالل  وأعلــن النادي عــن 8 
 » كة »كارلســرب تلك الفــرتة، بينام جددت 

للمرشوبات عقدها طويل األمد.
ونتيجــة لذلك فقد زادت اإليــرادات التجارية 
مبقدار 29 مليون لتصــل إىل 217 مليون جنيه 
إســرتليني، لكن ذلك ال يعوض الخسائر الناتجة 
عــن انخفاض عائدات البث مبقــدار 59 مليون 

جنيه إسرتليني لتصل إىل 202 مليون.
وكذلك الحال بالنسبة لعائدات يوم املباراة التي 
قلــت مبقدار 13 مليون جنيه إســرتليني لتصل 
إىل 71 مليونا، كام ارتفعــت األجور يف النادي 
إىل 325 مليون جنيه إسرتليني من 310 ماليني 

سابقا.
وقال أندي هيوز العضو املنتدب »هذا التقرير 
املايل تم إعداده عن الفرتة حتــى أيار من العام 

.» املايض، لذلك فهذا يقرب من عام م
ن أثر األزمــات املالية  أضاف »ومــع ذلك ف
الناتجة عن أزمة فــريوس كورونا يبدو واضحا 

يف اإليرادات الرئيسية«.
وتابع هيوز »كنــا يف وضع مايل قوي قبل 
أزمــة كورونا، ومنــذ تلك الفرتة التي شــملها 
لنشــق  بفعالية  تكاليفنا  إدارة  واصلنا  التقرير، 

طريقنا وسط تلك األزمة غري املسبوقة«.
وواصــل »ميكننا اآلن أن نتطلــع لختام هذا 
املوســم، ونأمل يف أن تأيت بداية املوسم املقبل 

روف طبيعية«. يف 
أننا  واختتــم ترصيحاته قائال »ليــس رسا 
افتقدنا جامهرينا يف ملعب أنفيلد العام املايض، 

ونتطلع إىل عودتهم مجددا«.

تألق بوكر وبو يوق سلسلة  انتصارات نيويور
حرم ديفني بوكر نيويورك نيكس من نيل العالمة 
الكاملة يف عرش مباريــات متتالية، حينام أوقف 
سلسلة انتصاراته من خالل تسجيله 33 نقطة ليقود 
فريقه فينيكس صنز للعودة من بعيد بفوزه 118-

110 يف الدوري األمري للمحرتفني بكرة السلة.
عاد  غاردن«،  ســكوير  »ماديسون  ملعب  عىل 
صنز ليظفر باملبــاراة بعد تأخره بفارق 15 نقطة 
املتألق  الشــوط األول، ليتفوق عىل نيكــس  يف 
بنتيجــة 31-23 يف الربع األخــري ويضمن فوزه 

اين نقاط. بفارق 
وإىل جانب بوكر، ســجل ميــكال بريدجز 21 
نقطــة لفينيكس، فيام أحرز املخرضم كريس بول 
20 نقطة غالبيتها مع نهاية املباراة، ملساعدة صنز 
عىل االقرتاب أكــ من تحصني مقعده يف األدوار 

اإلقصائية )بالي أوف(.
وبالتايل، عزز صنز سجّل نتائجه مع هذا الفوز 

إىل 43 انتصاراً يف مقابل 18 هزمية، وحافظ عىل 
مركزه الثاين يف جدول ترتيــب املنطقة الغربية، 
خلف املتصدر يوتا جاز الذي مني بخسارة مفاجئة 

أمام مينيسوتا متربوولفز.
وقال بوكر بعد املباراة »كنا نعلم أنها ســتكون 
معركة عنيفة من البداية إىل النهاية. من الواضح 
أن سلسلة نتائجهم رائعة. لكننا أردنا أن نأيت إىل 

هنا ونريهم ما لدينا«.
وكان نيكس قد نجــح يف تقلي الفارق إىل 
أربع نقاط قبل أقل من دقيقتني عىل نهاية املباراة، 
اين نقــاط رسيعة من بول بينها ســلة  لكن 

ثالثية، ضمنت انتصار صنز.
وقال بوكر عن نقاط بول يف نهاية املباراة »لقد 
كان هنا من قبل. التجربة أكرب برهان. لقد رأينا ما 
ميكن أن يفعلــه هذا الرجل عىل مدى 16 عاماً، مل 

.» يكن ذلك مفاجئاً ألي شخ

ــــــلة : ــ ــ ــ ــــــرة الســـ ــ ــ ــ ــــــــي كـــ ــ ــ ــــــان فـــ ــ ــ ــ ــــــة لبنـــ ــ ــ ــ أطلـــــــــــــــس يواصـــــــــــــــل تألقـــــــــــــــه ويتصـــــــــــــــدر موقتـــــــــــــــاًبطولـــ
واصل أطلس الفرزل تألقه، وانتزع موقتاً 
املتحد )79- الرتتيب، بفوزه عــىل  صدارة 
-36( والثاين   ،)17-25( األول  الربع   ،)65

27(، والثالــث )59-44(، يف املباراة التي 
جرت أمس الثالثاء عىل ملعب مجمع نهاد 
نوفل يف زوق مكايل، ضمن املرحلة الثامنة 
من بطولة لبنــان »أكس أكس أل« يف كرة 

السلة.
وهو االنتصار الســادس ألطلس، مقابل 
هزميتــني، يف حني لقي املتحد خســارته 

الخامسة، مقابل 3 انتصارات.
وكان الثال مارك أ خرس وهشــام 
الحلو وجوي زلعــوم األفضل يف صفوف 
أطلــس، إذ ســجل األول 28 نقطــة و17 
ريباوندز ومتريرتني حاسمتني، والثاين 13 
نقطة و5 ومتريرتني حاسمتني، والثالث 11 

نقطة و2 ريباوندز و10 متريرات حاسمة.
زكريا  حسن  سجل  املتحد،  صفوف  ويف 
15 نقطة وريباوند واحد ومتريرة حاسمة 
الديــن 12 نقطة و3  واحدة، ورمزي قمر 
ريباونــدز ومتريرتني حاســمتني، ومالك 
حجازي 9 نقاط و6 ريباوندز و6 متريرات 
حاسمة، وإيليو غصن 9 نقاط و3 ريباوندز 

و4 متريرات حاسمة.
وتستكمل املرحلة اليوم األربعاء، فيلتقي 
عند الساعة الســابعة مساء الحكمة مع 
أنطوان شــويري يف  ملعب  بيبلوس عىل 

غزير.
وتختتم املرحلة غداً الخميس بلقاء القمة 
بني الريايض بريوت والشانفيل عند الساعة 
الرابعة بعد الظهر عىل ملعب الريايض يف 

املنارة.
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ــان« ك فــي »خــبــر  الــحــكــومــة  ــق...  ــ األفـ كــل  انــســداد  فــي ظــل  للبنان  الــبــابــا يصلي 
جعجع تدعو العونيين لالتحاد واسقاط مجلس النواب... ومخاوف من تضامن خليجي مع السعودية ومقاطعة لبنان

الصحيح الطريق  على  نحن  طهران:  الــنــووي...  االتفاق 
املفاوضات وتــيــرة  تسريع  على  اتــفــاق  فيينا:  مــحــادثــات 
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قيادتيهام. وترش مصــادر قيادية يف حزب »القوات« 

أن »توجه جعجع للعونيني دون سواهم لالستقالة مرده 

 » لكون تيار »املســتقبل« والحزب »التقدمي االشــرتا

كانــا وال زاال يرفضان مالقاة القيادة القواتية يف دعوتها 

هذه، ومن منطلق ان استقالة النواب العونيني والقواتيني 

معــا يفقد املجلس النيا الحايل الغطاء امليثاقي باعتبار 

ان معظم النواب املســيحيني يكونــون بذلك قد أصبحوا 

خارجه«.وتقول املصادر لـ »الديار« »هدفنا االســايس 

كقــوات حاليا هو الذهاب باتجاه انتخابات نيابية مبكرة 

يس  زمة ومفاقمة م ألن خالف ذلك ســيعني متديــد ل

اللبنانيني. حتى تشــكيل الحكومة الذي يدفعه باتجاهه 

كثريون ال نراه الحل املناسب يف هذه الظروف«.

وال تشري املعطيات اىل ان القيادة العونية بصدد مالقاة 

»القــوات« عنــد منتصف الطريق خاصــة وان الخالف 

وصل مســتويات غري مسبوقة بني الطرفني خالل االيام 

القليلــة املاضية عىل خلفية تبادل اتهامات ب«النازية«. 

وتقــول مصادر »الوطني الحر« لـــ »الديار« ان »رئيس 

»التيار« جربان باســيل كان واضحا يف اطاللته االخرية 

حــني تحدث عن »حالة وحيدة باقيــة للتفكري فيها من 

أجل ســحب التكليف من الحريري وهي استقالة مجلس 

النواب، فيصــري تكليفه بال وجود وهذا يعني انتخابات 

مبكــرة... فهل اإلنتخابات املبكــرة تغرّي باملعادلة طبعاً 

ال«. وتشري املصادر اىل ان »موقف »لبنان القوي« واضح 

لجهة اعتباره تشــكيل الحكومة اولوية وليس النتخابات 

مبكــرة خاصة وان موعد االنتخابات العامة اصبح قريبا 

جدا، بحيث مل يعد يفصلنا عنها اال عام واحد«، معتربة ان 

مواقف »القوات« مواقف شــعبوية، كام جرت العادة، وال 

متت للمصلحة اللبنانية العليا بصلة«.

وكانــت النائب جعجع ترأســت وفدا قواتيا زار بكر 

يوم أمس دعام ملواقف الرص واهمها الحياد. وبعد لقائه 

البطريرك املاروين مار بشــارة بطــرس الراعي، تحدثت 

النائب سرتيدا جعجع باســم الوفد، قائلة »عرّبنا له عن 

تأييدنا الكامل لكل ما يقوم به من مساع، وبشكل مستمر، 

مــن أجل محاولة إنقاذ لبنان مام يتخبط فيه، وخصوصا 

لناحية الرصخة التي أطلقها من أجل رفع اليد عن الدولة 

وتحريرها، ودعوته إىل الحياد«. 

} بعد السعودية.. من التايل {

ومبا بدا أنه متســك سعودي بقرار وقف االسترياد من 

لبنان، نرش السفري الســعودي لدى لبنان وليد البخاري، 

رســام بيانيا عرب صفحته عىل »تويــرت« لعدد الحبوب 

املخدرة املهربة من لبنان عرب الخرض والفواكه للسعودية، 

تحت عنوان »الحــرب عىل املخدرات«. وقال البخاري، ان 

»إجاميل ما تم ضبطه من املواد املخدرة من لبنان منذ بداية 

57 حبة. 184 عام 2020 حتى شهر أبريل 2021، بل 900

وعربت مصادر رســمية لبنانية عــن تخوفها من ان 

تتضامــن دول خليجية أخرى مع الســعودية وتعمد اىل 

وقف االســترياد من لبنان ما قد يشكل مسامرا اخريا يف 

النعــش اللبناين، مؤكدة لـ »الديار« ان هناك قرارا واضحا 

لدى رئاســة الجمهورية بفعــل كل ما يلزم للحؤول دون 

قــرارات جديــدة مامثلة من خالل العمــل عىل توقيف 

املتورطني وضبط الحدود.

ومبا يؤكد اســتنفار رئيس الجمهورية ملعالجة األزمة 

املســتجدة، أفاد املكتــب االعالمي يف القرص الجمهوري 

ان الرئيــس عون أجرى اتصاالً هاتفيــاً يوم أمس بوزير 

الداخليــة والبلديات العميد محمد فهمي، واطلع منه عىل 

نتائج التحقيقات الجارية ومسار اإلجراءات التي اتخذت 

يف االجتامع املوســع الذي عقد امس يف قرص بعبدا. وقد 

وضع الوزير فهمي الرئيس عون يف آخر التفاصيل املتعلقة 

باملوضــوع، وما توافر من معطيات لدى األجهزة األمنية، 

كام اعلمه عن اتصال اجراه بوزير الخارجية الســعودي 

األمري فيصل بن فرحان، مؤكداً ادانة لبنان لعملية التهريب 

وكل ما ميس امن اململكة واســتقرارها وسالمة شعبها، 

واطلعه عىل اإلجراءات التي اتخذها لبنان يف هذا الصدد.

ومواكبة للتطورات، أبدت الهيئات االقتصادية تخّوفها 

الشديد »من أن يؤدي الرتاخي يف معالجة األزمة الحالية 

بجدية مطلقة، إىل تجرؤ الخارجني عن القانون التامدي 

بأفعالهم الجرمية وبالتايل توّســع الحظر ليشــمل دوالً 

أخرى ومنتجات أخرى«. وســألت »املسؤولني يف الدولة 

من أعىل الهرم حتى أسفله إذا مل تتحّركوا يف هذه اللحظة 

املفصلية من تاري لبنان ملعالجة هذه األزمة التي ستكون 

لها آثار كارثية عىل عرشات آالف اللبنانيني بل مئات اآلالف 

وعــىل االقتصاد الوطنــي وعىل َوطٍَن بات يعتمد عىل ما 

يأتيــه من عمالت صعبة جراء التصدير لالســتمرار يف 

«. واقرتحت  وط الحيــاة، فمتى ســتتحّركون أد 

خارطة طريق ُملّحة ملعالجة األزمة، توّزعت عىل املستوى 

الداخيل، وعىل مســتوى منافذ التصدير البحري والربي 

الرشعّية.

ودامئــا يف مجال تهريب املمنوعــات، أعلنت املديرية 

العامــة لقوى االمن الداخيلـ  شــعبة العالقات العامة 

يــوم امس عن ضبط 11 كل من مادة الكوكايني مع أحد 

املواطنني القادمني اىل لبنان من الربازيل.

} عون تلجأ لشورى الدولة {

قضائيــا، تقدمت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة 

عون اىل مجلس شــورى الدولــة مبراجعة بوجه الدولة 

اللبنانيــة ووزارة العدل البطال القرار اإلداري الصادر عن 

مدعي عام التمييز القايض غســان عويدات لتجاوز »حد 

الســلطة باغتصاب صالحيات قانونية للقاضية عون، ال 

تعود له أصالً مع طلب وقف تنفيذ القرار املذكور«.

ماليا ومعيشــيا، ترأس رئيس حكومة ترصيف االعامل 

حســان دياب يوم امس اجتامعا اقتصــادا يف الرساي 

الحكومــي بحث مبوضوع البطاقــة التمويلية وبرامج 

الدعم االجتامعي، فيام اســتقبل حاكــم مرصف لبنان 

رياض ســالمة وفداً من االتحاد العاميل العام برئاســة 

بشارة األسمر. وبحسب بيان االتحاد »وضع الوفد الحاكم 

بواقع رفض بعض املصارف من دون أي حق قانوين فتح 

فني يف القطاعني الخاص والعام،  حسابات جديدة للمو

وكذلــك رفض تطبيق آلية تحويل الرواتب من الدوالر اىل 

اللرية اللبنانية وفق ســعر املنّصة يف عدد من املؤسسات 

في وعامل »الجامعة األمريكية يف  وخصوصاً منها مو

بريوت« ومستشفى »أوتيل ديو« الذين يتقاضون جزءاً من 

. فضالً عن رفض توطني رواتب  أجورهم بالدوالر األمري

فني جدد يف القطاع الخاص والعام«. ورّد الحاكم أّن  مو

هذه املشــكالت تستدعي أوالً اإلرساع يف تشكيل حكومة 

جديــدة فوراً، وأّن رفع الدعــم مرتبط بقانون يصدر عن 

مجلس النواب، كام أشــار اىل أّن فتح الحسابات الجديدة 

هو حق للمواطن وأنه سيبلّ املصارف بهذا املوضوع، كام 

أّن تحويل تعويضات نهاية الخدمة عىل سعر املنّصة يرتّب 

أعباًء مالية تفرتض بحثها مع وزير املال. وأفاد الحاكم بأّن 

املرصف املركزي يسعى من خالل تطبيق التعميم 154 إىل 

التمكّن من إعادة تكوين احتياطات املصارف بنســبة 3 

مام يســاعد عىل حل موضوع املالءة املالية وكذلك إعادة 

30 من األموال التي خرجت من لبنان منذ العام 2017. أما 

يف ما يتعلق مبوضوع الدوالر الطالبي فهو من مسؤولية 

املصــارف التي مل تتقّيد بالقانون 193 الصادر عن املجلس 

النيا مؤخراً«.

أي مقــرت حول امللف النووي يعتمد عىل مبدأ »خطوة مقابل 

خطوة«.

وأضــاف زاده أن »موقفنــا بشــأن رضورة رفع العقوبات 

األمريكية مل يتغري، ونطالب برفعها كافة«.

ة  ة أو غري مبا وشــدد عىل أنه ال حاجة ملفاوضات مبا

مع واشنطن لتعود إىل االتفاق النووي.

وعقــد ممثل االتحاد األورو إنريك مورا لقاءين منفصلني 

مع الوفدين األمري واإليراين لبحث التطبيق الكامل لالتفاق، 

فيــام عقدت الوفود اإليرانية والروســية والصينية اجتامعا 

ثالثيا قبل االجتامع الرسمي.

{ ال بديل عن املفاوضات {
مــن جهته، قال املبعوث األمري إىل إيران روبرت مايل إنه 

كاء بالده يف دول مجلس التعاون  أجرى محادثات جيدة مع 
الخليجي بشأن محادثات فيينا واألمن اإلقليمي.

وأكد مايل يف تغريدة عىل تويرت مشاركته يف الجولة التالية 
من املحادثات يف فيينا، والتي تهدف إىل العودة لالمتثال املتبادل 

باالتفاق النووي مع إيران.
واعتــرب املندوب الرويس لدى املنظامت الدولية يف فيينا أن 
رفض إرسائيل الشــامل لالتفاق النووي مؤسف وغري معقول، 
موضحا يف الســياق ذاته أنه متفائل بسري املفاوضات التي ال 

يوجد بديل غري النجا فيها.
وكشــف املندوب الرويس أن اإليرانيني غري مســتعدين بعد 

ة مع األمريكيني. للتحدث مبا
وكانت القوى العاملية وإيران اختتمت األسبوع املايض جولة 
من املحادثات يف فيينا بهدف إعادة الواليات املتحدة إىل االتفاق 
الذي انســحب منه الرئيس األمري السابق دونالد ترامب عام 

.2018

وأشار شويغو يف حينها إىل أن »القوات أبدت استعداداً كامالً 

وقدرة عىل أداء مهام تضمن أمن البالد العســكري« وســيتم 

استكامل التدريبات »يف غضون أسبوعني«.

وأوضح الرئيس الرويس يف محادثة هاتفية مع املستشارة 

األملانية أنغيال مريكل، أن روســيا حــرة يف تحريك وحداتها 

العسكرية يف أراضيها حسب تقديرها.

كام حذرت روســيا من أن يؤدي انضامم أوكرانيا إىل الناتو 

إىل عواقب ال رجعة فيها، وفق الكرملني. 

وكان مجلس الدوما الرويس، حذر من خطط أوكرانيا وحلف 

شــامل األطليس )الناتو( لشــن عدوان عىل القرم الروسية، 

مؤكداً أن ذلك »سينتهي بنحو سي بالنسبة إليهام«.

إىل ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قانون انسحاب 

روسيا من »معاهدة السامء املفتوحة« سريفع للرئيس الرويس 

فالدميري بوتني خالل أيام.

وجــاء ذلك يف مداخلة رئيــس الوفد الرويس إىل مباحثات 

فيينا حول األمن والرقابة عىل األسلحة، قسطنطني غافريلوف 

الذي أعرب عن قلقه إزاء عدم تنفيذ حلفاء الواليات املتحدة يف 

الناتو، وكذلك أوكرانيا وجورجيا التزاماتهم مبوجب املعاهدة.

الجنائيــة الدولية فتح تحقيــق يف »جرائم حرب« باألرايض 
الفلسطينية املحتلة.

{ ترحيب فلسطيني {
يف املقابل، رحبت الرئاســة الفلسطينية بالتقرير واصفة 
إياه بـ »الشــهادة الدولية القوية والحّقة« عىل نضال ومعاناة 

الشعب الفلسطيني تحت االحتالل اإلرسائييل.
ودعا املتحدث باســم الرئاسة نبيل أبو ردينة جميع األطراف 
الدوليــة إىل مراجعة هذا التقرير بعناية والنظر يف توصياته، 
وتذكري الــدول بالتزاماتها القانونية مبوجب القانون الدويل، 
مشــددا عــىل رضورة تدخل املجتمع الــدويل للجم خروقات 

»إرسائيل«.

من جهتــه، قال رئيس الوزراء محمد اشــتيه »يضاف هذا 

التقريــر لتقاريــر وآراء قانونية ســابقة، تؤكد رضورة قيام 

املجتمع الدويل بواجباته«، داعيا إىل »محاســبة إرسائيل عىل 

جرامئها، ويف مقدمتها جرائم االحتالل واالستيطان والفصل 

العنــرصي واالضطهاد، التي تم ترشيعهــا يف صلب قوانني 

إرسائيل وسياساتها«.

وتابــع قائال »مل يعد االكتفاء بالشــجب واإلدانة من العامل 

مقبوال«، مؤكدا عىل رضورة أن تراجع الدول املختلفة عالقاتها 

واتفاقياتها مع إرسائيل.

بدورها، رحبت حركة املقاومة اإلســالمية حامس بالتقرير 

الذي قالت إنه »أكد باألدلة أن االحتالل الصهيوين يرتكب عىل 

الدوام جرائم ضد اإلنســانية عرب سياســة الفصل العنرصي 

واالضطهاد«.

شار ايوب رئيس التحرير العا
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 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 الرما

03/811785  05/923830 1 هاتف  2

فاكس  05/923773

05/923776 923768 923767 االعالنات  923770

فاكس  05/923771
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