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ملـــــاذا تـــــم جلـــــد الســـــيد حســـــن دقـــــو اعالميـــــا ومحاكمتـــــه والحكـــــم عليـــــه قبـــــل اســـــتجوابه؟
مــا هــي الخفايــا والحســابات السياســية خاصــة أن دقــو ينتمي للفرقــة الرابعة وهل لقريــة الطفيل عالقة؟
ّ
ً
ً
هل هناك تصفية حســابات بين بهاء وســعد الحريري لشــن حملة مبرمجة أمنيا وإعالميا ضد حســن دقو؟

شهدت وسائل االعالم وأجهزة امنية عىل مختلف
انواعها عملية مربمجــة مركزة ضد رجل االعامل
حســن دقّو بشــكل ال مثيل له ،عنوانها التشهري
باســمه الكامل دون االحرف االوىل لالسم الذي تم
اســتعاملها لكل املتهمن يف العملية ،مع ان حسن
دقــو غري متهم وليس يف ســجله العديل كليا اي
تهمة من هذا النوع بشــأن الكابتاغون او املخدرات
او غريها ،كذلك التشــهري باســم زوجته املحامية
سحر محسن ومحارصتها ،وهي محامية وتم اخذ
ملفات قانونية تعمل عليها .وتم ترسيب تحقيقات
اولية ،منهــا الصحيح ومنها االفرتاء ضد املحامية
ســحر محسن زوجة حســن دقو .كام تم ترسيب
تسجيالت صوتية مفربكة عىل لسان زوجة حسن
دقو املحامية سحر محسن ،والسؤال :من وراء هذا
الترسيب؟
وما هي الخفايا والحســابات السياسية التي تم
عربها تصفية امور ،سيام ان السيد حسن دقو هو
صديق للنظام الســوري ويعمل يف الفرقة الرابعة
وهــو لبناين منذ  2014عرب حكم صدر عن محكمة

بدايــة بعلبك وفحص الـــ  ،D.N.Aاي يف حن ان
الحملة املربمجــة قامت بتزوير ملــف التجنيس
الذي نهته رئاســة الجمهورية عن ان حسن دقو تم
تجنيسه ســنة  2018يف لبنان يف حن انه يحمل
الجنســية اللبنانية منذ ســنة  ،2014وقد تم نفي
تزوير الســجالت التي نرشوها عن انه تم تجنسيه
ســنة  2018عن رئاسة الجمهورية اللبنانية .واذا
كان السيد حسن دقو يحمل الجنسية اللبنانية ،فهو
ايضا يحمل الجنسية السورية مبرسوم جمهوري.
اما بالنســبة للجنسية اللبنانية ،فهو لبناين اباً عن
جد ومن بلدة الطفيل ورقم سجله  .6واما الجنسية
السورية ،فقد اكتسبها كونه مؤسس اعامل ولديه
رشكات ومعامل ومرامل يف ســوريا وهي لعائلته.
ويف سوريا كان رجل اعامل ناجحاً جدا وأرشف يف
لبنان عىل اقامة معامل وكســارات ومرامل ،وقام
بتوظيف عامل كثريين مام خلق حملة حسد وحقد
ضده الختالق اخبار مفتعلة كلها غري صحيحة ،اذ
مل يثبت القضاء ال يف ســوريا وال يف لبنان او متت
احالته اىل القضاء للسيد حسن دقو يف اي قضية.

مئات االف الدوالرات تم دفعها خالل  3ايام لشــن
حملة عىل حسن دقو ،وهو رفض التحقيق معه بعد
يومن من توقيفه منتظرا التحقيق معه من قايض
التحقيق .وحتى االن مرت االيام بحدود اسبوع واكرث
ومل يقم قايض التحقيق بفتح تحقيق معه والحملة
التي تم شنها عليه ال تستند اىل اي معلومات صدرت
عن التحقيق ،ذلك ان التحقيق غري موجود .والهدف
مــن هذه الحملة هو الضغــط والتأثري يف القضاء
ونرش صور شخصية له ولعائلته والتعرض لحياته
الخاصة ،وبخاصة محارصة زوجته املحامية سحر
محســن ،وهو صامد لدى جهاز امني ينتظر قايض
التحقيق يك يحقق معه .وهنالك اســئلة كثرية عن
الحملة املربمجة االعالمية التي تم شنها ضد حسن
دقو ،هل هي لتصفية حســابات بن حزب الله و14
اذار او لخلق نزاع بينهام عرب نرش صور تجمعه مع
اركان من حزب الله وأخرى تجمعه مع الرئيس سعد

(تتمة املانشيت ص(12

بكركـ ـــي تتح ـ ــرك مجـ ـــددا بس ـ ــقف باب ـ ــوي ..وأف ـ ــكار الســـــقاط الفيتـــــوات
الحري ــري ل ــن يعت ــذر بع ــد جرع ــة دع ــم ..وباس ــيل يس ــعى لتعوي ــم خارج ــي
منص ــة «لل ــدوالر» األس ــبوع املقب ــل وق ــرار قضائ ــي بالحج ــز عل ــى املص ــارف
محمد بلوط

حسن دقو وزوجته مع الرئيس الحريري

إســتــخــفــاف رســمــي بقضية الــدعــم واملــواطــن
أمـــــام خ ــي ــاري ــن :ســلــب أمـ ــوالـ ــه أو الــجــوع
شـــهـــر أيـــــــار مــفــصــلــي ب ــال ــن ــس ــب ــة لــلــفــقــر
ّ
للمس باالحتياطي اإللــزامــي
والــفــوضــى ..وال

هل تتحرك املســاعي مجــددا الحداث خرق يف جدار االزمة
الحكومية؟ املعلومات املتوافرة تؤكد ان هناك اشــارات ظهرت
يف االيــام االخــرية تدل عىل ان هنــاك محاولة جديدة تؤدي
بكريك دورا اساســيا فيها لتحريك عملية التاليف معولة عىل
الرســائل الفاتيكانية االخرية للبنــان واالطراف املعنية ،اكان
خالل زيارة الرئيس الحريري للفاتيكان ام من خالل مضمون
ومغزى رسالة البابا فرنسيس اىل الرئيس عون.
لكن هذا التحرك محفوف مبخاطر ومعوقات ابرزها التصعيد
بن بعبدا وبيت الوســط والتشنج الحاد بن الرئيس الحريري
ورئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل ،ما يبعث عىل االعتقاد
بــان الحل ليس قريبا ويحتــاج اىل تطورات وتغري جدي يف
مواقف الطرفن ،وهذا االمر ال تلمسه مصادر بارزة حتى اآلن.
لكــن رغم هذا الجو امللبد ظهــرت يف االيام املاضية
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بكريك

اجـــــتـــــمـــــاع روســــــــــي ــــــــ أمـــــيـــــركـــــي الــــــيــــــوم لـــلـــتـــشـــاور
«تــفــاؤل ح ــذر» بما ســتــؤول إلــيــه املــفــاوضــات مــع إيـــران فــي فيينا
قالت مصادر دبلوماسية إن مجموعات الخرباء التي شكلتها
األطراف املعنية باملفاوضات بشــأن االتفاق النووي يف فيينا
ســتواصل عملها مبناقشة القضايا التفصيلية املتعلقة برفع
العقوبــات األمريكية عىل إيران وعودة طهــران اللتزاماتها
السابقة.
من جانبه ،أعلن ممثل روسيا يف مفاوضات فيينا ميخائيل
أوليانــوف أن األطراف املشــاركة يف مفاوضات فيينا اتفقت
عــىل العمل مبجهود أكرب إلحياء االتفــاق النووي قبل نهاية
أيار املقبل.
روسا وأمريكين سيعقدون
وأعلنت موســكو أن مسؤولن
ً
اليوم الخميس جولة جديدة من املشاورات.
وقال أوليانــوف إن هناك «كل الدواعي للتفاؤل الحذر» إزاء
املفاوضــات الجارية ،الفتــا إىل أن األمور تتطور بطريقة قد
تتيح قريبا حذف كلمة «الحذر» من هذه العبارة.
وأضاف الدبلومايس الرويس أن مسألة رفع العقوبات التي

جاسم عجاقة
يف رســالة إىل وزير املــال غازي وزين،
أعلن حاكم مــرصف لبنان رياض عن وصول
االحتياطــي من العمالت األجنبيــة القابلة
لإلســتخدام (خارج اإلحتياطي اإللزامي) إىل
الصفر يف نهاية شــهر أيار .وبالتايل طالب
الحاكــم إبالغ مرصف لبنان بقــرار من قبل
الحكومــة عن اإلجراءات الواجب اتخاذها يف
خصوصا أن حكومة حســان
موضوع الدعم،
ً
دياب هي من طلب من مرصف لبنان اإلستمرار
يف تأمن الدوالرات بهدف اإلسترياد.
هذا األمر يضعنا أمام ثالثة احتامالت:
 -أال وقــف الدعم من قبل مرصف لبنان مع

إقرار الحكومــة للبطاقة التمويلية ،وهو ما
سيسمح نظرياً بتخفيف وطأة رفع الدعم إىل
ح ٍد ما عىل من سيحصل عىل هذه البطاقة .هذا
السيناريو ُمســتبعد نظ ًرا إىل موقف الرئيس
حسان دياب الرافض إلجتامع حكومته مهام
كان السبب؛
ثان ًيا  -وقف الدعم من قبل مرصف لبنان من
دون إقرار البطاقة التمويلية ،وهو ما سيؤدّي
إىل كارثــة إجتامعية ونتيجته الفلتان األمني
عىل صعيد واسع؛
ثالثًــا  -اإلســتمرار يف الدعــم ،وهو ما
املس باالحتياطــي اإللزامي (أي أموال
يعني ّ

(التتمة ص(12

اس ـــتباقا لق ـــرار عب ـــاس… معارض ـــة فلس ـــطينية
واســـــعة لفكـــــرة تأجيـــــل االنتخابـــــات

(التتمة ص (6

مبنى املفاوضات يف فيينا

ابــــــن سـ ــلـ ــمـ ــان :إيـــــــــران جـــــــارة ونـــطـــمـــح إلــــــى إقـــــامـــــة عــــالقــــة مـــمـــيـــزة مــعــهــا
بــلــيــنــكــن :ي ــب ــدو أن «ولـــــي ال ــع ــه ــد» ســيــتــزعــم ال ــس ــع ــودي ــة وعــلــيــنــا الــعــمــل معه
قال ويل العهد الســعودي محمد بن ســلامن إن
اململكــة تطمح إىل إقامة عالقة جيدة ومميزة مع
إيران باعتبارها دولة جارة.
وخالل مقابلة بثتها وســائل اإلعالم السعودية،
أشار ابن ســلامن إىل وجود إشكاليات بن البلدين
تعمل السعودية عىل حلها مع رشكائها ،معرباً عن
أمله يف تجاوز كل اإلشكاليات.

ورداً عىل سؤال حول ما إذا كان هناك أي عمل جا ٍر
عىل تســوية القضايا العالقة بن الطرفن« :أخريا
إيــران دولة جارة ،نريد أن تكون لدينا عالقة طيبة
ومميزة مع إيران».
كام أوضــح قائالً« :ال نريد أن يكون وضع إيران
صعباً ،بالعكس نريــد إيران مزدهرة ،لدينا مصالح
فيهــا ولديها مصالح يف الســعودية لدفع العامل

ً

الفــــــــــــــــــروف :عـــــرضـــــنـــــا حــــــــــال لـــــلـــــنـــــزاع
الـــدبـــلـــومـــاســـي لـــكـــن إدارة بــــايــــدن رفــضــتــه

أعلن وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف،
أن روسيا عرضت عىل الواليات املتحدة حالً للنزاع
الدبلومايس ،لكن إدارة جو بايدن رفضته.
ونقلت وكالة «نوفوستي» عن الفروف قوله ،إن
«البلدين كان ميكن يعودا إىل العالقات الطبيعية
لو أن ذلك يعتمد فقط عىل موســكو» ،مشرياً إىل
أن الجانــب الرويس قام مبحاوالت يف هذا املجال
فور تنصيب بايدن.

وأشــار الفــروف إىل أن املحادثــة مع نظريه
األمرييك أنتوين بلينكــن كانت «ودية وهادئة
وعملية» ،وقد أكد له خاللها أن موســكو تنوي
تجديــد االتصــاالت والبحث عن حلــول مفيدة
للطرفن يف جميع املجاالت عندما تنتهي واشنطن
من تشكيل طاقم وزارة الخارجية.

(التتمة ص(12

واملنطقة لالزدهار».
ويل العهد السعودي أشار إىل أنّ «إشكاليتنا هي
ترصفات إيران الســلبية التي تقوم بها ســواء عرب
برنامجها النووي أو دعمها للميليشــيات الخارجة
عــن القانون يف بعــض دول املنطقة أو برنامجها

(التتمة ص(12

عىل طريق الديار
انــه زمن وليد جنبالط ،زمن الحكمة لدى
هــذا القائد الكبري ،زمن الدعوة للتســوية
والعمــل لها .زمن املواففة ودعم تســوية
وتأليف حكومة من  24وزيرا.
زمن حــل عقــدة التمثيل الــدرزي يف
الحكومة.
ليت القادة ورؤســاء األحزاب واملسؤولن
يترصفون مثل وليد جنبالط.

«الديار»

مطالبني بعدم استثناء القدس من االنتخابات
«اغتصاب للسلطة» و «جرمية دستورية»؛
هكذا وصفت قوائم انتخابية  -متثل فصائل
تأجيل االنتخابات
َ
سياســية ومســتقلن -
الترشيعية ،واملتوقع إعالنه بعد ربط السلطة
الفلســطينية عقد تلك االنتخابات بالسامح
اإلرسائييل باالقــرتاع والدعاية داخل مدينة
القدس ،وقد قالت الســلطة إنها تلقت ردودا
سلبية بشأنه.
ودعت أكرث من  15قامئة انتخابية  -بينها
«القدس موعدنــا» املمثلة لحركة حامس و
«نبض الشــعب» املمثلة للجبهة الشــعبية
لتحرير فلســطن إضافة لقوائم مستقلة-
إىل اعتصام وسط مدينة رام الله أمس األول؛

رفضا لتأجيل االنتخابات «كونها حقا وطنيا
ودميقراطيا ودستوريا».
واعتــربت هذه القوائــم  -وأخرى غريها
ومنها «الحرية» املمثلة للقيادين يف حركة
فتح مروان الربغويث ونارص القدوة  -تأجيل
أو عرقلــة إجــراء االنتخابــات الترشيعية
والرئاسية يف مواعيدها املقررة يف أيار وآب/
أيلول القادمن «غصبا للسلطة ونيل من حق
الفلسطينين يف تقرير مصريهم».
وقالت مذكرة قانونية أعدتها لجنة مختصة
متثل  15قامئة انتخابية إن تأجيل االنتخابات
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ديبلوماســــية هــــارون الرشــــيد
نبيه الربجي
أن يســأل بدر شــاكر
الســياب «ملــاذا ال نذكر
قدمي هوالكو يف
سوى
ّ
عيون الثكاىل؟ ملاذا ال نرى
يف دجلة سوى ...مقربة
املاء؟».
أمــا مظفــر النواب
«ال حمــورايب هناك .ال
نبوخذنــرص هنــاك .ال
هــارون الرشــيد هناك.
أقزام ،أقزام ،أقزام!»...
مل يعد من أثر للميتولوجيا السومرية ،وحيث الخيال ما قبل
الديني ســبق الخيال الديني يف صناعة آدم .ومل يعد من أثر
للميتولوجيا البابلية ،وحيث الثور املجنح يجر وراءه األزمنة.
ال مكان سوى للمواويل الحزينة .لعلها ...مواويل الدم.
ما حدث يف مستشــفى ابن الخطيب (لقــب فخر الدين
الرازي) أضــاء مدى االهرتاء املروع يف مؤسســات الدولة.
عائــدات النفط منذ الغزو األمرييك عــام  2003وحتى اآلن
تجاوزت الرتيليون دوالر .الرقم يكفي لبناء دول وليس فقط
النشاء مستشفى يليق بالكائنات البرشية ،أو القامة شبكة
للكهرباء ال تبقي أهل البلد يف العرص الحجري.
مثلام قال مظفر النواب ،يــردد اآلن ذوو ضحايا الحرائق
وذوو ضحايا االنفجارات :أقزام ،أقزام ،أقزام...
أرض الرافدين التي تتاخم ســت دولة محورية (ســوريا،
الســعودية ،الكويت ،األردن ،تركيا وايران) ميكن أن تضطلع
بدور مؤثر يف صياغة املعادالت ،ويف صياغة العالقات ،التي
تحكم املسارات االسرتاتيجية يف املنطقة .العكس الذي حدث.
العراق ،وبفعل القيادات الهشة ،وبفعل الشبق الهستريي اىل
السلطة ،تحول اىل مرسح لكل أشكال الرصاعات.
رمبا كانت نقطة الضــوء الوحيدة يف املشــهد العراقي
ما تقوم به حكومة مصطفــى الكاظمي لعقد حوارات بن
الســعودين وااليرانين ،وبالكثري من التفاؤل ،يف وضع حد
للرصاع العبثي بن الجانبن.
مــن الطبيعي ،يف ظل الفراغ الذي تعيشــه املنطقة ليس
فقط بســبب غياب املنظومة االقليمية التي تضبط خطوات
كل فريق ،وا ا بســبب فوضوية التاريخ ،وكذلك فوضوية
االيديولوجيــات ،أن تتشــكل أكرث من لوثة جيوسياســية
مرضيــة ،دون أن تأخذ باالعتبار أن القــوى العظمى (قوى
الوصاية) ال تسمح باحياء األمرباطوريات البائدة ،خصوصاً
يف هذه املنطقة...
أمام ناظرينا نشــهد السياســات البهلوانية التي غالباً ما
تصــب يف مصلحة تلك القوى التي تتــوىل ادارة الكثري من
الخيوط ،والكثــري من الرؤوس .كام لو أنها متارس نوعاً من
البلقنة املقنعة.
يف هذا الســياق ،ال يشء يف تاريخ العراق الحديث ي
بأن العراق انتج أدمغة ديبلوماسية استثنائية ،أو بأنه أطلق
مبادرة ديبلوماسية ما .غالباً ،السياسات املتوترة واملعبأة التي
أنهكت البالد عىل مدى عقــود من الزمن .هذا ما يحمل عىل
التساؤل ما اذا كانت التداعيات الدراماتيكية للرصاع السعودي
ـ االيراين عىل العراق هي التي وراء التحرك الحايل أم أن ة
جهة ما حثت الكاظمي عىل ذلك؟
املثري ما يرتدد يف بغداد حول ضوء أخرض أمرييك يف هذا
االتجاه من أجل ايجاد حل للرتاجيديا اليمنية ،كون ادارة جو
بايــدن يف صدد اعادة ترتيب عالقاتهــا بدول املنطقة عقب
التي أحدثتها سياســات دونالد ترامب والتي كانت
الفو
تنذر بانفجارات يف أكرث من مكان.
العراق الدولة الوحيدة التي لها حدود مع كل من السعودية
(أكرث من  800كيلومــرت) وايران (أكرث من  1400كيلومرت).
هذا ما يتيح له فرصة أكرب لفتح ثغرة ديبلوماسية يف الجدار.
نسأل ديبلوماســياً عراقياً مخرضماً ما اذا كانت الخطوة
العراقية متهد لحوار سعودي ـ سوري ما دامت بالده تتاخم
البلدين أيضــاً .رده أن األجواء «صافيــة» ،وميكن أن متهد
لوضع أكرث من ملف عىل الطاولة.
الديبلومايس أضاف ضاحكاً «لعلنا بحاجة اىل اســتعادة
ديبلوماســية هارون الرشــيد الذي كان يبعث بالرســل،
وبالهدايا ،اىل امللوك اآلخرين .من بينهم شــارملان ،وقد أهداه
ســاعة عجيبة قام الرهبان بتحطيمها ألن الشيطان موجود
يف داخلها».
ع أال يتسلل الشــيطان اىل املسعى العراقي ،وهو الذي
يختبىء ،عادة ،يف التفاصيل...

بح مع علوي الجهود املصرية

ال ـــحـ ــريـ ــري اس ــت ــق ــب ــل روداكـــــــوف
ً
مــ ــمــنــا مـــوقـــف روســــيــــا الـــداعـــم

الحريري مستقب السف الرو
استقبل رئيس الحكومة املكلف ســعد الحريري بعد ظهر
امس يف بيت الوسط ،الســفري الرويس يف لبنان الكسندر
روداكــوف يف حضور مبعوث الحريري اىل روســيا جورج
شعبان واملستشار باسم الشاب.
وشكر الحريري القيادة الروســية عىل «االستقبال الذي
لقيه خــالل زيارته األخرية ملوســكو والتفهــم الذي ابدته
ملواقفه حيــال االزمتن السياســية واالقتصادية التي يرزح
تحتهام لبنان» ،مثمنا موقف روســيا الداعم لتأليف حكومة
اختصاصيــن يف أرسع وقت ممكن مبا يتام مع املبادرة
الفرنسية واهتاممها مبســاعدته عرب تواصلها مع مختلف
األطراف الفاعلة».
ثم التقى الحريري ســفري جمهورية مرص العربية يارس
علوي ،وعــرض معه األوضاع السياســية العامة يف البالد
والجهود التي تبذلها القاهرة ملساعدة لبنان عىل الخروج من
أزماته الراهنة.

بـــــاســـــيـــــل الــــــــــى مــــوســــكــــو
جه رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باســيل اىل
تو ّ
موسكو ،إلجراء سلسلة محادثات مع املسؤولن الروس حول
الوضع يف لبنان واملنطقة.

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ّ
تــــتــــورطــــوا «بـــحـــشـــر» حـــــزب الــلــه
ن ــص ــائ ــح اوروبـــــيـــــة لـــقـــو ل ــب ــن ــان ــي ــة :ال
خ ــارط ــة طــريــ امــيــركــيــة «اس ــرائ ــي ــل ــي ــة» ..واتـــفـــا عــلــى الــشــ االمــنــي
سياســة إدارة بايدن وتســعى إلفشالها،
ابراهيم نارصالدين
ومن شــأن إرسائيل أن تدفع ناً باهظاً
إذا ما قررت التخريب عىل عودة واشنطن
مل تعــد معركة «التجويع» ضد الشــعب
إىل االتفاق النووي مبــا ميثله من هدف
اللبناين مجــرد نظرية مؤامــرة لتمييع او
اســرتاتيجي أمرييك ،ومسألة أمن قومي
تغطية منظومة الفساد املتجذرة يف البالد،
من الدرجة األوىل»...
الن مسؤولية الرتكيبة الحاكمة منذ سنوات
وامــام هذا التحدي االســرتاتيجي ،رسب
عن االنهيار واذالل اللبنانين ،ال تلغي وجود
«االعــالم االرسائيــيل» معلومــات تفيــد
معركة موازية تخاض عىل مستويات اقليمية
بنجاح «الوفد األمنــي اإلرسائييل» املوجود
ودولية تســتخدم رفع مســتوى الضغوط
يف واشــنطن بالتوصــل اىل تفاهامت مع
تدريجيا عىل لبنان الســتغالل واقع االنهيار
املســؤولن األمريكيــن ،بعيدا عــن االزمة
القائم لتغيري املعادالت الداخلية عرب تهميش
النووية ،فقد حصل اتفاق ثنايئ عىل إقامة
وعزل عنارص القوة االسرتاتيجية التي ميثلها
طاقم «أمرييك  -إرسائييل» مشرتك ملواجهة
حزب الله .ومن الواضح ان كل ما يجري يصب
املســرية اإليرانيــة والصواريخ
الطائــرات
يف خدمة التحالفات الجديدة الناشــئة يف
ّ
البالســتية ،والحــؤول دون وصول األخرية
املنطقة بن «ارسائيل» وبعض الدول العربية
إىل حلفــاء طهــران يف املنطقــة ،وأ ّولهم
التي تحاول «ملء الفراغ» االمرييك واالمساك
حزب الله .يضاف اىل ذلك تقديم املسؤولن
مبقدرات املنطقة االقتصادية واالمنية ...وقد
«اإلرسائيلين» معلومات أمنية واستخباراتية
حذرت مصادر اوروبية شــخصيات لبنانية
«فـــــركـــــة اذن» ســــعــــوديــــة لــــــــــالردن بـ ــعـ ــد لـ ــبـ ــنـ ــان :
عن الربنامج النووي اإليراين ونشاط طهران
من الذهاب بعيدا يف التورط برفع منســوب
يف الرشق األوسط ،بهدف تعزيز التعاون مع
الضغط بهــذا االتجاه الن االمر لن مير مرور
ً
األمريكين يف املواجهة!
مـــنـــع دخـــــــول الـــشـــاحـــنـــات حـــفـــاظـــا عـــلـــى ال ــب ــيــ ــة؟
الكرام لــدى الطرف اآلخر الذي بات يشــعر
ازاء ما تقدم ،تبدو املرحلة الراهنة شديدة
ان تســاهله يف الكثري من امللفــات يراكم
الخطــورة النها تحمــل يف طياتها تحوالت
االزمات املفتعلة وســط رغبة واضحة من
االعالم السعودي اشار اىل انه مرتبط بالحفاظ عىل البيئة من
دراماتيكيــة ،هنــاك دول مأزومة تحاول تحســن رشوط
مســاره
اىل
االيراين
قبل املترضرين من عودة االتفاق النووي
التلوث!
طبعا ما جرى «حجة اقبح من ذنب» تقول مصادر سياسية تفاوضها وتسعى لحجز مكان لها ضمن االسرتاتيجة الجديدة
الصحيح بافتعال «املشــاكل» .وباتت الخشــية من «دعسة»
ناقصة يف بــريوت يف ظل انعدام فرص «التأثري االرسائييل -بارزة ،فــام جرى مــع االردن ولبنان يعكــس حجم االزمة يف املنطقــة« ،االرسائيليون» يف طريقهم لالخفاق يف امللف
النووي االيراين ،لكــن يف املقابل حصلوا عىل «ضوء اخرض»
الخليجي» يف ادارة بايدن للرتاجع عن العودة اىل مسار فيينا ،العميقة لدى «التحالف الجديد» ،فهو يسعى اىل اثارة الفو
وهذا يرتجم اتفاقات جانبية العطاء ارسائيل هامشا للمناورة لجذب انتبــاه االدارة االمريكية اىل مصالحــه املهددة بفعل امرييك ملواجهــة «اذرع» ايران ،وتســمية حــزب الله يف
تفاهامت واشنطن يحمل دالالت خطرة ،خصوصا ان القرار يف
يسمح لها باالعتداء عىل حلفاء طهران يف ضوء االعرتاضات االندفاعة نحو ايــران ،ولهذا يفتعل االزمات الداخلية يف دول
البيت االبيض ال يزال عند ابقاء ملف األزمة اللبنانية« ،معلقا»،
االمريكية عىل استمرار نهج التصعيد مع طهران.
املنطقة ،ويوتر االجواء امنيا وعســكريا ،يف لحظة حساسة
وبعد ان بدا واضحا بعد الزيارة االخرية لوكيل وزارة الخارجية،
طبعا هذا النهج ال يستهدف لبنان فقط ،وا ا دول املنطقة
جدا حيث تســري مفاوضات فيينا عىل وقع حوار «ارسائييل
ديفيد هيــل ،ان اي معالجة لالنهيار يف البالد ينتظر االتفاق
املعرتضة عىل التحالــف «االرسائييل -العريب» الجديد ،ورمبا
ما حصل يوم االثنن مع االردن خــري دليل عىل ذلك ،فعندما  -امرييك» اســرتاتيجي لتنظيم الخالفــات وتقييم املصالح مع إيــران ،يحــاول «االرسائيليون» ربطه ايضــا بحل ازمة
مل تجد الســعودية حبوبــا مخدرة يف الشــاحنات االردنية املشرتكة يف ظل «تذبذب» العالقات مع االدارة الجديدة ،فيام الصواريخ الدقيقة ،وترســيم الحدود البحرية ،وهذين امللفن
املحملة باملواد الغذائية والخــرض والفواكه واملوايش ،قررت تعمل الســعودية عىل خط فتح قنوات التفاوض مع طهران ،عىل «طاولة» التفاوض «االمرييك -االرسائييل» يف واشنطن
اللجوء اىل «البيئة» ملعاقبة عامن عــىل عدم التجاوب معها وتستخدم «اوراقها» لتحسن رشوط التفاوض.
االن.
السياســة
«معهد
ويف هذا الســياق ،يعــرتف طاقم
ويف هذا الســياق ،جــاءت النصيحــة االوروبية ،لبعض
يف اطالق مستشار ويل العهد محمد بن سلامن باسم عوض
عاموس
احتياط
اللواء
الله ،املتهم بالتآمر ضد اململكة الهاشمية« .فركة االذن» التي واالسرتاتيجية االرسائييل» برئاسة
االطراف والقــوى اللبنانية ،بعدم االنســياق وراء الضغوط
تشــبه ما حصل مع الفواكه اللبنانية ،ترجمت مبنع أكرث من جلعــاد ،يف ورقة بحثية تم نرشها يف الســاعات القليلة الســعودية الن تزامنها مع «الضغوط االرسائيلية» قد يقود
 400شاحنة أردنية مربدة الدخول إىل أراضيها ،ألسباب مثرية املاضية «بان ارسائيل تواجه سلسلة تحديات اسرتاتيجية البالد اىل اماكن صعبــة جدا ،يف ظل املحاوالت املســتمرة
«للســخرية» ترتبط بسنة تصنيع تلك الشــاحنات .فقد ابلغ يف الوقت الذي تغرق فيه قياداتها يف أزمة سياسية ،وبرز لوضع حزب الله يف «الزاوية» ،وهو امر لن يبقى دون رد ،اذا
الجانب االردين ان الرياض قررت «فجأة» ودون ســابق انذار يف هذا السياق انفجار العنف يف القدس وغزة ،وبالتوازي ،ما وصلت الضغوط اىل ذروتها ،ولهذا يخىش االوروبيون من
منع اي «مركبة آلية» يقل تصنيعها عن العام  2000من دخول يكرب ظل التحــدي اإليراين ،ففي الوقــت الذي يلوح يف اندفاعة بعض الداخل ملالقــاة وعود خارجية صعبة التحقق
الســعودية أو املرور منها إىل باقي دول الخليج ،ومل توضح فيينا تقدم يف املفاوضات عىل العودة إىل االتفاق النووي يف بلد مثل لبنان ،فيكونون اول مــن يدفع ن «مغامرات»
السلطات السعودية ســبب قرار منع مرور الشاحنات ،لكن اإلشكايل ،تتخذ إرسائيل يف واشنطن صورة من تقف ضد خارجية غري محسوبة؟!

التقى لجنة انشاء مستشفى دير القمر ومن مة إغاثة مسيحيي الشر

ع ــــــــون :حريــــــــ

عل ــــــــى وح ــــــــدة الجب ــــــــل وابنائ ــــــــه

اكــد رئيــس الجمهوريــة العامد
ميشال عون حرصه عىل «وحدة الجبل
وابنائــه» ،معتربا ان «هــذه الوحدة
تشــكل العمود الفقري لوحدة لبنان،
وبوحدتنا الوطنية نســتطيع التغلب
عىل كل التحديات التي تواجهنا».
وأشــار الرئيس عــون اىل ان همه
االساس عندما انتقل اىل املقر الصيفي
لرئاسة الجمهورية يف قرص بيت الدين
واللقــاءات التي عقدهــا مع مختلف
أطياف الجبل «كان صون هذه الوحدة
وتحصينها والدفع بها اىل االمام .كذلك
كان همنــا تحقيق مشــاريع إ ائية
يف منطقة الشــوف وابرزهــا انجاز
و م ت عا مع البستا
مستشفى دير القمر الحكومي».
كالم الرئيــس عــون جــاء خالل
استقباله قبل ظهر امس يف قرص بعبدا ،عضو «تكتل لبنان القوي»
النائب فريد البســتاين مع وفد من لجنة مواكبة وانشــاء وتجهيز
مستشــفى دير القمر الحكومي ،ضم :رئيســها الربوفسور أنطوان
لطف الله البســتاين ورئيس دير ســيدة التلة االب جوزف ايب عون
املرميي ،وعدد من األعضاء.
وتوجه البستاين اىل الرئيس عون بالقول»:مبؤازرتكم تغلبنا عىل
كل الصعوبات ،وها نحن بصدد انهاء القســم األول من املستشــفى
الذي سيتم افتتاحه برعايتكم».
ثم القى االب ايب عون كلمة ،شــكر فيهــا الرئيس عون «متابعته
الحثيثة النجاز مرشوع املستشفى الحكومي يف دير القمر.
وعرض رئيس اللجنة أنطوان البستاين للمرشوع ،فقال« :سيجمع
املستشــفى اختصاصات مهنية عالية وتجهيزات طبية حديثة ،كام
وسنخلق جو تعاون مهني مع مستشفيات الشوف كافة واطبائه».
ورد الرئيس عون بكلمة رحب فيهــا بالوفد ،مؤكدا أن «لدير القمر
تاريخهــا الكبري ،وقد متيزت برجاالتهــا ،وال يجوز ان تبقى من دون

ووفد ل ن

ي املست فى

املستشــفى ،وعىل الجميع التعاون للقيام بهذا اإلنجاز» ،مشريا اىل
أن «هذا املستشفى رصح كبري وسنسعى معكم من اجل املساندة يف
اإلنجاز .وأمل يف ان يتم االنتهاء من هذا املرشوع قريبا ،ليك يكون يف
خدمة أبناء دير القمر وجميع ابناء منطقة الجبل».
وكان الرئيــس عون اســتقبل املدير العام لجمعيــة منظمة إغاثة
مسيحيي الرشق « »SOS CHRETIENS D›ORIENTبنجامن بالنشار،
رئيس البعثة يف لبنان ارتور النرتنييه ومديرة مرشوع بعثة لبنان كارن
عشقويت ،الذين اطلعوا الرئيس عون عىل االعامل االغاثية التي تقوم بها
الجمعية يف لبنان« ،ال ســيام تلك التي نفذت بعد انفجار مرفأ بريوت،
والتي تركزت خصوصا عىل االهتامم باملترضرين وتوفري وسائل الدعم
لهم وللمراكز الصحية االستشفائية التي لحقت بها ارضار جسيمة».
وأشار الرئيس عون اىل «الصعوبات التي يواجهها لبنان ،خصوصا
من جراء تداعيات النزوح السوري عىل مختلف القطاعات» ،وشدد عىل
«رضورة العمل من اجل عودة النازحن الســورين اىل املناطق االمنة
يف بالدهم وتقديم املساعدات لهم فيها ،واهمية دعم املجتمع الدويل
لهذه العودة ومواكبة املنظامت اإلنسانية لها».

جشي :لتعاون الجميع وتضافر جهودهم
لتشكيل حكومة كمدخل ملعالجة األزمات
أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حســن ج ،
خالل لقــاء ســيايس أقامته الرسايــا الوطنيــة ملقاومة
االحتالل االرسائيــيل يف املنطقة األوىل ،ملناســبة الذكرى
الســنوية الخامسة والعرشين النتصار املقاومة عىل عناقيد
الحقد الصهيونية يف نيســان عــام  1996يف بلدة حناويه،
يف حضور عــدد من العلــامء والفاعليات والشــخصيات،
وســط التزام باالجراءات الطبية والصحية كافة ،أن «العدو
الصهيوين أراد من حرب عناقيد الغضب عام  ،1996أن تكون
غضبا عىل شــعبنا وأمتنا ،ولكنها كانت فاتحة للنرص ،فوفق
الله املجاهديــن وهذه األمة للنرص والغلبة ،مام اضطر العدو
ليخضع لرشوط املقاومة حينذاك».
وشــدد عىل «رضورة تعــاون الجميع وتضافــر الجهود
لتشــكيل حكومة كمدخــل ملعالجة األزمات التي يعيشــها
املواطنون يوميا ،وال يجــوز بأي وجه أن تبقى حال املراوحة
والبلد يسري نحو االنهيار الكامل».
واعترب أن «القرار السعودي مبنع دخول الخضار والفواكه
اللبنانية إىل األرايض الســعودية ،قرار غري مسبوق ،ال سيام
وأن تهريب املمنوعات يحصــل يف كل دول العامل ،ومل تلجأ
أي من الدول تجاه بعضها إىل هكذا قرارات» ،مشــريا إىل أنه
«منذ سنوات ضبط األمري الســعودي يف لبنان بجرم تهريب
املخدرات ،ومل تلجــأ الدولة اللبنانيــة إىل أي إجراء يف حق
الوافدين والرعايا الســعودين ،فضال عن أن شــحنة الرمان
كانت قادمة من ســوريا باألصل ،وجــرى تحميلها من مرفأ
بريوت ،حيث ال يوجد يف لبنان موسم للرمان اآلن».
وســأل «هل تصح معاقبة شــعب بســبب جــرم بعض
األشــخاص ،وهل يندرج هذا القرار يف سياق الحصار الذي
متارسه أمريكا عرب أدواتها يف لبنان».
وتوجه «ألمريكا وأتباعها» بالقول« :إن رهانكم عىل الحصار
سيسقط عاجال كام ســقطت كل رهاناتكم السابقة ،وآخرها
ما اسميتموه والدة رشق أوسط جديد ،مرشوع التكفريين يف
املنطقة».

هـــــل ت ــت ــخ ــط ــى تـــــداعـــــيـــــات الــــــقــــــرار الـــــســـــعـــــودي بــــوقــــف اإلســــتــــيــــراد
الــــى طــــر ال ــع ــالق ــة مـــع الــــريــــا ودول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي؟

هيام عيد

تتخ ّوف أوساط نيابية بارزة ،من أن يكون القرار السعودي
مبنع اإلســترياد من لبنان ،والحديث عن انسحابه عىل دول
مجلس التعاون الخليجي ،خطوة يف مســار طويل وشــاق
ينتظر لبنــان ،وذلك ،لجهة التح ّول العريب ،وبشــكل خاص
الخليجــي ،يف املوقف تجــاه لبنان ،وإطالق إشــارات بأن
املسألة سياســية يف الدرجة األوىل ،وذلك ،برصف النظر عن
كل التفاصيل املحيطــة بعملية تهريب املمنوعات إىل اململكة
العربية السعودية ،والتي استنفرت األجهزة األمنية كافة من
أجل مالحقة شــبكة املسؤولن عن مسلسل تهريب املخدّ رات
إىل السعودية ،كام إىل دول أوروبية يف اآلونة األخرية.
وإذ تشــري األوساط نفســها ،إىل الخطوات النوعية التي
قامت بها األجهــزة األمنية ،كام الــوزارات املعنية ،من أجل
مكافحة التهريب ،ووضع نهاية لهذه اآلفة من خالل التشدّ د
يف إجراءات الرقابة عىل املعابر واملراف  ،فهي تؤكد أن ذلك يدل
عىل التعاطي الجدّ ي من قبل الدولة اللبنانية مع هذه القضية،
مع العلــم أن التداعيات املرتقبة للقرار الســعودي ،تتخطى

مسألة تهريب املخدّ رات إىل طرح ملف العالقات اللبنانية مع
دول مجلس التعاون الخليجي ،وليس فقط مع الرياض.
وعليه ،تتوقع األوســاط النيابية البــارزة ،نتائج رسيعة
للتحقيقات الجاريــة من قبل األجهزة األمنيــة والقضائية
املعنية ،وذلك عىل قاعدة اإلجامع بــن كل األطراف الداخلية
عىل وجوب تحديد الخلل اإلداري ثــم األمني املرتبط بالرقابة
عرب املرفأ بشــكل خــاص ،وصوالً إىل ضبــط ومالحقة كل
املتورطن ،متهيداً إلنزال أشــدّ العقوبات بــكل من يثبت أنه
مــارس دوراً يف التخطيط والتنفيــذ أوالً ،وبكل من تواطأ أو
قرص يف مهامه ثانيــاً ،وذلــك يف اإلدارات املعنية بعمليات
ّ
تصدير اإلنتاج الزراعي.
وكشفت األوساط النيابية نفســها ،أن التحقيقات قد أدّت
إىل تكويــن معطيات أوليــة حول أفراد الشــبكة التي متلك
امتدادات تتجــاوز األرايض اللبنانية لتصل إىل اململكة ،مروراً
بســوريا ،لكنها أوضحت أن الوصــول إىل خالصات دقيقة،
يتطلّب فرتة زمنية أطول ،ال ســيام وأن هــذا املوضوع ليس
حديثاً ،واإلمكانات تبدو محــدودة ملراقبة كل املعابر ،وضبط
عمليات التهريــب التي ال تقترص فقط عىل املخدّ رات ،بل عىل

البرش ايضاً .لكنها ،أكدت أن محور الحراك اللبناين الدائر عىل
كل املستويات ،يتمحور حول حامية سمعة لبنان يف الخارج،
وترميم العالقة مع اململكة من خالل الدفع باتجاه صدور قرار
بالعــودة عن إجراءات املنع ،خصوصاً وأن الخســائر املرتتبة
عىل القطاع الزراعي اللبناين ،تُقدّ ر مبئات آالف الدوالرات ،إن
مل يكن املالين ،وذلك بســبب وجود منتجات جاهزة للتصدير
والشــحن ،وتنتظر قرار السامح بذلك ،مع العلم أن أي التأخري
سيؤدي إىل تلف هذه املنتجات ،وإىل تكبيد املزارعن اللبنانين
خسائر كبرية ،يف الوقت الذي يحتاج فيه هؤالء إىل كل دوالر
يأتيهم من الخارج لتأمن استمراريتهم يف ظل هذه الظروف
البالغة الخطورة التي يواجهها القطاع الزراعي ،كام ســائر
القطاعات اإلقتصادية اللبنانية.
ولذلك ،توقّعت األوســاط ذاتها ،أن يصار إىل تشــكيل وفد
جه إىل الســعودية للقاء املســؤولن يف اململكة،
لبناين يتو ّ
وعرض كامل تفاصيــل القضية عن قرب ،ورشح كل ما يتعلّق
بالتحقيقــات والنتائــج التي أفضت إليها ،كــام اإلتفاق عىل
التنسيق املشرتك بن البلدين ،من أجل إعادة األمور إىل ما كانت
املصلحة اللبنانية.
عليه وعودة التصدير وفق ما تقت
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

إس ــــتياء كبي ــــر ف ــــي بكرك ــــي م ــــن االتهام ــــات االس ــــتفزازية املتبادل ــــة بي ــــن التي ــــار الوطن ــــي الح ــــر والق ــــوات
مص ــــدر دين ــــي :م ــــا قي ــــل تخط ــــى الح ــــدود وقض ــــى عل ــــى ش ــــعرة معاوي ــــة وأحب ــــط املس ــــيحيين م ــــن جدي ــــد
ً
ّ
ً
القـــــوات :باســـــيل يكـــــن لنـــــا حقـــــدا دفينـــــا ...التيـــــار :جعجـــــع يعمـــــل علـــــى إنهـــــاء عهـــــد الرئيـــــس عـــــون
صونيا رزق
ما يحصل بن التيــار الوطني الحر والقوات اللبنانية من
ردود وتراشق اعالمي ،واتهامات متبادلة إستفزازية ساهم
يف تفاقم العالقة السلبية بينهام اىل أسوأ مراحلها ،فيام
كان من االنسب ان يتفقا يف هذه الظروف الدقيقة والخطرة،
يك يحافظا عىل ما تبقى من الوطن .لكن ما حصل قبل ايام
فاق كل التوقعات ،بعد تشبيه رئيس حزب القوات اللبنانية
سمري جعجع مامرسات التيار الوطني الحر بالنازية وقوله:
«ما نشــهده يف اآلونة األخرية يُذكرنا متاماً مبا كان يقوم
به النازيون يف أملانيا يف أوائــل الثالثينيات ،من مهاجمة
مؤسسات اىل التعدّ ي عىل ملكيات خاصة بحجة الفساد،
وكل ذلك ملج ّرد حرف األنظار عن املشــاكل األساسية التي
تعاين منها البالد وعن املجرمن الحقيقين ،لكن لبنان ليس
أملانيا ونحن اليوم يف العام  2021ولسنا يف العام ،»1931
هذا الــكالم مل ميّر مرور الكرام لدى رئيــس التيار جربان
باســيل ونواب تكتل لبنان القــوي ،اذ علّق عدد كبري منهم
بكالم ناري ســاهم اىل حدّ كبري يف إشــعال جبهة التيار
والقوات ،اىل ان ا الرد االكرب من باســيل خالل مؤمتره
الصحايف االخري قائالً« :تخ ّيلوا انّ من يتهمنا بالنازية قام
بشطب الصليب وقتل فيه الناس ،وطمر جرودنا بالنفايات
رصفه امليليشــياوي ّ
يدل عىل النازية» ،واىل ما
السامة ،وت ّ
هنالك من كالم يعيدنا اىل فرتة الحرب.

هذه االتهامات أطلقت العنان إلســتياء كبري يف بكريك
لدى البطريرك بشارة الراعي واملطارنة ،بحيث إعترب مصدر
ديني خــالل حديث لـ «الديار» بأنّ ما يحصل من تراشــق
كالمي خطري بن التيار الوطني الحــر والقوات اللبنانية،
عىل شــعرة معاوية التي كانت
فاق كل التوقعات ،وق
قامئة بينهام ،وبالتايل تخطى الحدود وأحبط املســيحين
من جديد وقلب كل املقاييس ،ســائالً عــن الذي تبقى من
املصالحة الحقيقية الفعلية بن الركنن املســيحين االبرز
عىل الساحة املسيحية؟ اذ مل تأت االفعال عىل قدر الوعود،
بل زادت من عمق املشــاكل ،وعاد مشهد الرصاع من جديد
وإن مل يكن عسكرياً ،لكنه بالتأكيد معنوي.
ورأى املصدر الديني بــأنّ التعددية يف االحزاب مطلوبة،
لكن املهم هو التوافق عىل امللفات املصريية الهامة املتعلقة
مبصري الوطن ،وهذا هو املطلوب ،آمالً من الطرفن التوافق
من جديد ضمن هدف واحد ،هو مصلحة لبنان اوالً واخرياً،
خصوصاً ان مباد وشعارات التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية تص ّبان يف هذه الخانة.
اىل ذلك ادى هذا الرتاشق اىل رفض شعبي مسيحي كبري
ومن كل االطياف ،بحســب ما تشــري اوساط شعبية غري
حزبية ،تؤمن بوحدة املســيحين ورضورة االتفاق يف ما
بينهم اقله عىل االمور الهامة ،وتــرى بأنّ الردود املتبادلة
واملضادة قضــت عىل أي تفاهم مســيحي وكرست ج ّرته
نهائيــاً ،معتربة بأنّ الوضع مل يعــد مقبوالً خصوصاً انهم
اعادوهــم اىل املربع االول ،واىل ســنوات جهدوا من اجل

نســيانها ،خصوصــاً اهل
الشهداء الذين سقطوا من
دون أي هدف ،الن ابناءهم
مل يستشهدوا بسبب قضية
وطنية بل من اجل املصالح
الخاصة بحسب ما ذكروا،
مبدين أســفهم الشــديد
للوضع الــذي وصلنا اليه،
بعد ان اســتبرشنا خرياً مع
مطلــع العــام  ،2016بأن
تفاهم معراب سيوصل اىل
نتائج ايجابيــة هامة بن
عون وجعجع ،اللذين أحدثا
صدمات متتاليــة للجميع
ضمن املشهد السيايس الذي
قلب كل املقاي ّيس ،وأشــعل
َ
لبنــان ايجابيــاً بطأمنة
الشارع املسيحي والتخفيف
من االحتقان ،لكن النتيجة
اتت صادمة ومضت بخيبة غري متوقعة.
يف غضون ذلك ،وتعليقاً عــىل ما يجري يف هذا االطار،
تكتفي مصادر القــوات اللبنانية خالل اتصال مع «الديار»
ب ّرد مقتضب قائلة« :باسيل ينفتح عىل قوى ويعادي اخرى
تبعاً ملصالحه الخاصة فقط ،وهو كان وال يزال يكّن ويُظهر

حقده الدفن للقوات اللبنانية ،لكن هذه املرة بصورة فضحت
ذلك الحقد».
وبدورها مصادر التيــار الوطني الحر ،تــرى أن رئيس
القوات يعمل منــذ اليوم االول عىل إضعــاف وإنهاء عهد
«كفى ووىفّ» يف
الرئيس ميشال عون ،معتربة بأنّ باسيل
ّ
ما قاله خالل مؤمتره االخري.

أوســـــاط ديــبــلــومــاســيــة :ال ــع ــدو اإلســرائــيــلــي يـــنـــاور لــلــعــودة الـــى ط ــاول ــة امل ــف ــاوض ــات وفـــ الــخــط 2
يــحــاول مــواجــهــة الــخــط  2اللبناني بــالــخــط « 1الــوهــمــي» عــبــر «تــوســيــع مــتــطـ ّـرف» عــلــى خريطته
دوليل بشعالين
يبدو أ ّن العدو اإلرسائييل يستع ّد للر ّد عىل ما وصفه بـ «رفع سقف
املطالب اللبنانية يف ملف ترســيم الحدود البحرية»،عرب «توسيع
متط ّرف» للمســاحة التي يُطالب بها يف املنطقة البحرية اللبنانية،
وذلك بالعــودة اىل «التهديد» باعتامد الخــط ( 310أو ما يُعرف بـ
«الخط األحمر») الذي يتع ّدى عىل مئــات الكيلومرتات من املنطقة
اإلقتصادية اللبنانيــة .يف الوقت الذي علّقت فيــه مطالبة لبنان
األخرية من الوســيط األمرييك يف املفاوضات غري املبارشة لرتسيم
الحدود البحرية ،باملســاعدة عىل اإلستعانة بخرباء من دول الخارج
لرتسيم الخط البحري ،مسألة تعديل املرسوم  2011/6433من قبل
مجلس الوزراء مجتمعاً وإيداعه لدى األمم املتحدة والذي يهدف اىل
حفظ حقوق لبنان البحرية ضمن الخــط الذي ينتهي بالنقطة 29
والذي عىل أساسه تفاوض الوفد اللبناين مع العدو اإلرسائييل .ومل
تقم الحكومة حتى اآلن بتقديم أي بديل عن تعديل املرسوم املوجود
حالياً يف أدراج مجلس الوزراء.
أوساط ديبلوماسية متابعة أشارت اىل أ ّن ما ذكرته إحدى صحف
العدو عن استعداده لرفع سقف مطالبه ليس جديداً ،إذ سبق وأن ر ّوج
العتامد الخط  310يف وســائل اإلعالم قبل أول جولة للمفاوضات
غري املبارشة بخمسة أيّام أي يف  .2020/11/11وهذا الخط هو خط
وهمي ليس له أي أساس تقني أو قانوين ليك يُفاوض «اإلرسائييل»
عىل أساسه .أ ّما أن يعود اىل الحديث عنه اليوم بعد أكرث من خمسة
أشــهر عىل «تعليق املفاوضات» ،ف نّه تبلّغ من الوسيط االمرييك
املتمسك بالنقا حول الخط الذي ينتهي بالنقطة
رمبا موقف لبنان
ّ
 ،29وليس بالنقطة  ،23كونه خطّاً تقنياً وقانونياً
ومرســامً وفق
ّ
اإلتفاقيات واملعايري الدولية.
ّ
الخط الجديد يعتمد عىل الحدود
وعام أعلنه «اإلرسائيــيل» عن أ ّن
ّ
البحرية بن قــربص ولبنان ،وعن قول مصــدر يف «وزارة الطاقة
اإلرسائيليــة» إ ّن «هذه مل تكن ن ّيتنا األصليــة ،لكن يف اللحظة التي
تحــ ّرك فيها لبنان قُدماً يف تقديم خطّــه ،ج ّهزنا لتقديم خطّنا الذي
يتعدّى  -انســجاماً مع خطّهم  -عىل مئــات الكيلومرتات من املياه
ّ
لحل لكنه
«الخط الجديد ال ير ّوج ّ
اإلقتصادية اللبنانية» ،مشرياً اىل أ ّن
يخلق التناســق» ،أوضحت االوســاط أ ّن ما يُعلنه العدو اإلرسائييل
ليس ســوى «مناورة» وقد اعتاد لبنان عىل أســلوبه هذا .ويبدو أنّه
يقوم بردّة فعل إســتباق ّية ملا أعلنه لبنان عن توقيع تعديل املرسوم
 6433لتوسيع املنطقة البحرية املتنازع عليها مع العدو .غري أ ّن هذه
حســان
الخطوة تنتظر حتى اآلن دعوة رئيس الحكومة املســتقيلة ّ
دياب مجلس الوزراء اىل جلســة إســتثنائية للتوقيع عىل املرسوم
املذكور ومن ث ّم إيداعه لدى األمم املتحدة.
أ ّما أصل النزاع ،عىل ما لفتت االوســاط فيعود اىل تحديد نقطة

تفق ــــــــدت أف ــــــــوا الجيــــــــ
في البقاع يرافقها غجر ونعمة

ريط وزا الطاق ل عدو اال ائي ال ديد ل نطق
ترســيم الحدود الربيّــة يف رأس الناقورة التي يُفــرتض أن تكون
أساسية لرتسيم الحدود البحرية .فبحسب القانون ،إ ّن أول ما يجب
القيام به عند ترســيم الحدود بن دولتن متالصقتن ،كام هو الحال
بن لبنان واألرايض الفلســطينية املحتلّــة ،هو اإلنطالق من نقطة
التقاء الحدود الربيّة مع الخط الساحيل أي من نقطة إنطالق الحدود
الربيّة عىل الشــاطىء .وهذا األمر يفرضه القانــون واملنطق،لهذا
الســبب يجب اللجوء للقواعد القانونية يف هذا السياق .وأل ّن الدول
املســتقلّة ترث حدود الدول املستعمرة ،يعود لبنان اىل الحدود الربيّة
التــي اتفق عليها الفرنســيون والربيطانيــون يف اتفاقية بوليه/
نيو كومب لعام  1923التي رســمت الحدود الربيّة بن لبنان الكبري
وتنص هذه اإلتفاقية
وسوريا من جهة وفلســطن من جهة أخرى.
ّ
عىل أ ّن الحدود تبدأ من البحر األبيض املتوســط إنطالقاً من النقطة
املعروفة بـ «رأس الناقورة» وتتبع ّ
خط القمم حتى أول معلم حدودي
الذي يقع عىل بعد  50مرتاً فوق مخفر الدرك بفلســطن .كام يستند
نصت عىل وضع «خط هدنة»
اىل اتفاقية الهدنــة للعام  1949التي ّ

عــكــر :نــشــدد عــلــى دور ف ــي الــتــصــدي
ألي اع ــت ــداءات وضــبــط املــعــابــر وغيرها

تفقــدت نائبة رئيس
مجلس الــوزراء وزيرة
الدفــاع الوطنــي يف
حكومــة ترصيــف
األعامل زينــة عكرمع
الوزيريــن يف حكومة
ترصيف األعامل الطاقة
وامليــاه رميــون غجر
واالقتصــاد والتجــارة
راوول نعمــة ،عددا من
أفواج الجيش يف البقاع،
ال ســيام مراكز املراقبة
واملعابــر الحدودية يف
السلسلة الرشقية.
ال ول التفقدي
واستهلت الزيارة من
معرب حو السيد عيل
وأبــراج مراقبة الحدود
التابعة لفوج الحدود الــربي الثاين وفوج الحدود الربي
الرابع.
بعــد ذلك ،انتقــل الــوزراء عكر وغجــر ونعمة إىل
قاعدة رياق الجوية ،حيث أقيمت لهم مراســم استقبال
وترشيفات عســكرية عزفت خاللها املوســيقى ،وتم
استعراض وحدات من الجيش.
واستمع الوزراء الثالثة إىل رشح مفصل حول الطائرات
التي يستخدمها الجيش يف مهامته ودور القوات الجوية
والتدريبات الجوية والفنية التي يقومون بها.
كذلــك ،اطلع الــوزراء الثالثة عىل حاجــات الجيش
ومطالبه ،يف ظل األوضاع االقتصادية الصعبة الراهنة.
كام زار الــوزراء الثالثة مركز تدريــب أفواج الحدود

للتفريق بن الجيش اللبناين وجيش العدو اإلرسائييل ،وعىل أنّه ال ب ّد
وأن يتبــع خط الحدود الدولية أي خط بوليه/نيو كومب .وهذه كلّها
تؤكّد عىل ص ّحة نقطة رأس الناقورة التي منها يجب اإلنطالق لتحديد
الحدود البحرية للبنان.

وأل ّن الخــط املعلن من قبــل العدو والــذي ينتهي بالنقطة
 1ســاقط قانوناً ألنّه يبدأ عىل بعد أمتار عدّة من شــامل رأس
الناقورة ،كام الخط  23املُعلن من قبل لبنان ساقط أيضاً كونه
يبعد هو أيضاً  30مرتاً يف البحر غرب نقطة رأس الناقورة ،ق ّرر
لبنان اعتامد الخط  29كونه خط سليم يبدأ من رأس الناقورة،
ويتجــه جنوب غرب حســب تقنية «خط الوســط» ،ويرتكز
عىل القانــون الدويل .كام رفض مــا يودّ»اإلرسائييل» تربيره
ميثّل نقطة حدود املنطقة
العتامد الخط  1مع لبنان ،وهو أنّه ُ
اإلقتصادية بينه وبن قربص وفق اتفاق منفصل وقّعه معها.
وتقول األوســاط نفســها إ ّن الواقع حتى اآلن هو أ ّن الخط األزرق
أو الــذي ينتهي بالنقطة  1هو املودع من قبل العدو لدى األمم املتحدة،

قائد الجي استقبل سامي الجميل
اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف
عون يف مكتبــه يف الريزة ،رئيس حزب
الكتائب اللبنانية  -الحزب الدميوقراطي
االجتامعــي اللبناين النائب املســتقيل
سامي الجميل .وتم البحث يف األوضاع
العامة يف لبنان.

جنبالط أبر الى

الرئيس القبرصي معزيا

الربية وفوج التدخل السادس ،واستمعوا إىل رشح حول
التدريبات العسكرية وحرضوا مناورة وتدريبات عسكرية
تؤكد مــدى جهوزية الجيش اللبنــاين يف التصدي ألي
اعتداءات عىل لبنان.
وألقت عكر كلامت شددت فيها عىل «دور الجيش يف
التصــدي ألي اعتداءات عىل الحــدود ،إضافة إىل ضبط
املعابر الرشعية وغري الرشعية ،ومنع التهريب وتســلل
األشخاص.
وتســلمت عكر هدايا تذكارية من قــادة املراكز التي
زارتها.
كام قدمت إليهم شمعة عليها شعار الجيش ،آملة يف
«أن ت ء أيامهم وتنري دروبهم».
ثم دونت كلامت يف السجل الذهبي.

ً

أبرق رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك
وليد جنبــالط اىل الرئيــس القرب
نيكــوس أناستاســيادس ،معزيا بوفاة
رئيس مجلس النواب الســابق ،ورئيس
الحزب اإلشرتايك فاسوس ليساريدس.
كام أبرق جنبالط إىل رئيس حركة «من
أجل الدميقراطية االجتامعية» مارينوس
سيزوبولوس ،للغاية ذاتها.

والخط األخرض أو الذي ينتهــي بالنقطة  23هو امل ُعلن من قبل لبنان
سيوســع مساحته بشكل
لديها .ولهذا ،فإ ّن ادّعاء «اإلرسائييل» أنّه
ّ
متط ّرف بحيث «يبلع» البلوك  8بالكامل ،ونصف البلوكن  5و ،9يأيت
كر ّد فعل عىل ما قد ينوي لبنان فعله .فإذا عدّل لبنان املرســوم 6433
ُمعتمداً الخط الذي ينتهي بالنقطة  29والتي فاوض لبنان عىل أساسه،
ُيصبح حقل «كاريش» بكامله والبلــوك  72ضمن املياه اللبنانية ،ما
يعني توسيع ما تُس ّمى «منطقة النزاع» اىل نحو  2300كلم.2
واألمر يكون أســوأ ،بالنسبة لـ «اإلرسائييل» يف حال اعتمد لبنان
خطوطاً «متط ّرفة» أخرى مثل «خط الوسط» أو الخط املوازي لخطوط
العــرض ،أو الخط املوازي المتداد الحدود الرب ّية كونها تقتطع حقوالً
نفطية «إرسائيلية»أخرى وتض ّمهــا للمنطقة اإلقتصادية اللبنانية.
غري أ ّن ال يشء مؤكّد حتى اآلن ،عىل ما عقّبت األوســاط ،فاملرسوم
 6433ال يزال عالقاً يف أدراج مجلس الوزراء اللبناين املستقيل ،والعدو
اإلرسائييل ال ميلك املعايري القانونية الالزمة العتامد الخط  310لدى
األمم املتحدة الذي ميت ّد اىل الشــامل بشــكل أكرب من موقفه خالل
املفاوضات غري املبارشة األخرية التي ُعقدت يف مق ّر ق ّوات «اليونيفيل»
يف الناقورة ألول مــ ّرة منذ  30عاماً ،عىل  4جــوالت برعاية أممية
ووساطة أمريكية ،و ُعلقّت منذ أكرث من خمسة أشهر..
من هنا ،أكّدت االوســاط أ ّن «املناورة اإلرسائيلية» مســتم ّرة ،و
«التكتيك» من قبل العــدو يعرفه لبنان متامــاً ،فالـ «اإلرسائييل»
يسعى ملواجهة خط «متط ّرف» من وجهة نظره ،بخط متط ّرف آخر،
ما جعله ُيربز «الخط األحمر» عــىل خريطته ث ّم يعود ليحجبها يف
محاولة للقول بأنّه مســتعد الستئناف املفاوضات غري املبارشة مع
توصالً اىل اإلتفاق عىل «تســوية حدود» .علامً بأ ّن املنطقة
لبنان ّ
املتنازع عليها (القدميــة) تبلغ  %2من مياهه اإلقتصادية .وأكرث ما
يخشــاه هوقيام لبنان بخطوة تعديل إحداثياتــه لدى األمم املتحدة
وتوسيع مســاحة النزاع لتصل اىل  2290كلم ،2سيام وأ ّن الخطوط
الجديدة تستند اىل معايري وقواعد قانونية أكرث من الخط  23املودع
لدى األمم املتحدة منذ العام .2011
وما يه ّم «اإلرسائييل» اليوم هو العودة اىل طاولة املفاوضات وفق
الخط القديم للتوافق عىل تســوية حدودية ما ،األمر الذي يسمح له
القيام باملزيد من أعامل التنقيب عن الغاز يف حقل «كاريش» والبلوك
 72اللذيــن ال يدخالن ضمن الخط  ،23ســيام وأنّه بدأ يضخ كميات
كبرية من الغاز يف البحر األبيض املتوســط .فيام لبنان الذي مل يبدأ
بأعامل الحفر والتنقيب من قبل رشكة «توتال» الفرنسية يف البلوك
 9بعد أن أخّرت بدء عملها يريد حفظ حقوقه يف ثروته النفطية ،ليس
بأسلوب املواجهة إ ّ ا بأســلوب الدفاع التي تؤكّد عليها اإلتفاقيات
واملعايري الدولية ،ولهذا طلب اإلستعانة بخرباء من الخارج .ويحتاج
بالتايل اىل «أكل العنب» لتحسن وضعه اإلقتصادي وتأمن مستقبل
األجيال الصاعدة.

أحـــمـــد قـــبـــالن :الــبــلــد ال ي ــن ــق ــذ إال أهــلــه
عـــن ط ــريــ الــتــغــيــيــر الــســيــاســي ال ــج ــذري

أكد املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن
يف ترصيح له ،ملناســبة والدة اإلمام الحسن
املجتبى« ،أن هموم اإلنســان تتصدر كأولوية
رئيســية ،خاصة يف مجال أنسنة السياسة،
وتأكيد القيم الرئيسة التي متنع فساد السلطة
وعقلية العشــرية والقبيلة كوثن سياســة
وملوكية حاكم واســتبداد نظــام ،وهو الذي
تجرع سم معركة وعي اإلنسان ،وحامية كلمة
الرب وحفظ مرشوع الله باإلنسان والخليقة،
وسط نظام ســيايس قام عىل الدم واالحتكار
واالســتبداد واألنانية ومنع اإلطار الحقوقي
للسلطة .وهو ما يطل عىل واقع بلدنا اليوم ،ألن
عقلية الدولة املزرعة وكعك املؤسسات واإلدارات
العامة ،وصفقات التلزيــم للحوايش واألزالم
ورشكات العائلة واملحسوبية ،وخوة الوظيفة
واالنتامء ،ورشوط اإلقطاع الســيايس ،ولعبة
«عنزة لو طارت» ومحميات «الطرابيش» ،ورشه
الحلقة الضيقة ،كشف البلد عن انهيار تاريخي

حـــــب اللـــــه بح مـــــع «عصبـــــة األنصار»
الـــوضـــع فـــي املــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة

بحث عضو املجلس السيايس لحزب الله النائب السابق حسن حب الله ،مع
وفد قيادي من عصبة األنصار اإلسالمية برئاسة أبو طارق السعدي الوضع
األمني واالجتامعي يف املخيامت الفلســطينية يف لبنان .ودعا املجتمعون
إىل «مزيد مــن التعاون مع الجيش اللبناين والقــوى األمنية للحفاظ عىل
استقرار املخيامت التي هي عنوان العودة لالجئن الفلسطينين ،وإىل مزيد
من التعاون ووحدة الكلمة ملواجهة املرشوع االستكباري الصهيوين لتصفية
القضية الفلسطينية وإسقاط الحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني».

ال قاء

وإفالس شامل وسقوط مروع ملرشوع الدولة
ونهب كاريث لودائع الناس ،مــا حول ازدهار
املجتمع اللبناين إىل مقابر ،وقســم البلد إىل
مترصفيات».
ورأى قبالن انه عىل الرغــم من «أن أمامنا
شــهرا ما قبل الكارثة املدويــة ،إالَّ أن طبقة
الفســاد اللبناين تتعامل عىل طريقة «يجب
أن يخرس خصمي حتى لو طار البلد» .ومع أن
تشكيل «حكومة تسوية «مبثابة «أوكسيجن
حياة» لوطن يتجــه عاموديا نحو القعر ،إال أن
طبقة «أنا أو الخــراب» آخر همها البلد والناس
وجوعها وبؤسها وجنائزها» ،مؤكدا أن «الحل
بقلب الطاولة سياســيا بعيدا عن الجمعيات
والشــخصيات التي جرى تفريخهــا بأنابيب
وكالة التنمية األمريكية ،ألن هذا البلد ال ينقذه
إال أهله وعن طريق التغيري السيايس الجذري
واالنتخابات عىل األبواب .وما مل يغري الشعب
اآلن لن تتغري كارثة انهيار لبنان».
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لكي ال يبقى «حاميها حراميها» ..شرطان أساسيان ملكافحة التهريب في لبنان
محمد علو
قليلــة هــي املعابــر
املســتخدمة يف التهريــب
بن لبنان وســوريا ،فأغلب
املعابر مخصصة للسري عىل
األقدام ،وهذه ال تصلح سوى
لتهريــب بعــض البضائع
البسيطة التي يتم نقلها عىل
«الحامر» او عــىل الدراجة
النارية ،ففــي العام 2018
كان عدد املعابــر الصالحة
للتهريب الضخــم ال تتعدى
الـ  10معابــر ،وهي قابلة
للضبط متى توافــر القرار
الســيايس ،فهــل أصبــح
متوافــراً بعد ان تحول لبنان
إىل ممــر لتهريب املخدرات،
وماذا عن املعابر الرشعية؟
تكشف مصادر مطّلعة أن األجهزة االمنية والجيش اللبناين
مل يتســاهلوا يوماً مع عمليات التهريب ،وهم اليوم يظهرون
تشدّ داً أكرث يف محاولة مكافحة هذه الظاهرة ،ولكن ال يُخفى
عىل أحد أن الحرب عىل التهريب واملخدرات تبدأ بقرار سيايس،
ألن يف لبنان فإن كل االمور متعلقة بالسياسة.
وتضيف املصادر عرب «الديار»« :هناك من ح ّمل مسؤولية
شــحنة الرمان املحشــو باملخــدرات إىل موظف جمريك
هنا ،وموظف يف وزارة الزراعة هنــاك ،وهناك من مل ّح إىل
مســؤولية الجيش اللبناين املســؤول عن مراقبة الحدود،
ولكن كيــف ميكن لبلد ما أن يكافــح التهريب وهو ال ميلك
أجهزة متطورة لكشــف املمنوعات وفحص البضائع ،وحتى

عراجي وعبدالله وعالمة أشادوا باقرار
قانون اعتبار العاملين بالقطاع الصحي شهداء

عقــد النواب عاصم عراجي ،بــالل عبدالله وفادي عالمة
مؤمترا صحافيا ،قبل ظهــر أمس يف مجلس النواب ،تحدثوا
فيه عن إقرار اللجان املشرتكة اقرتاح قانون «اعتبار العاملن
يف القطاع الصحي شهداء واعطاء عائالتهم معاشات تقاعد
وتعويضات وتقدميات».
وقال رئيس لجنــة الصحة عراجــي« :تعرفون انه خالل
جائحة كورونــا الذين كانــوا يف الصفــوف االمامية هم
العاملون يف القطاع الصحي سواء أكانوا اطباء او ممرضن
او ممرضات او العاملن يف املستشفيات .وتعرفون ان أطباء
وعاملن يف القطاع الصحي استشهدوا خالل هذه الجائحة،
ومن واجبنا مبــا انهم كانوا يف الخطــوط االمامية للدفاع
عن ســالمة هذا البلد وصحته ،ان نكرم هؤالء الناس .هناك
اقرتاحات عدة قدمها الزمالء يف لجنة الصحة ،ووافق مجلس
النواب عىل اقرتاح القانون هذا».
بدوره ،قــال عبداللــه« :انها وقفة حضارية وانســانية
لللجان املشرتكة بجهد اسايس للفرزيل ومبوافقة كل النواب
وبرعاية مبــارشة للرئيس نبيه بري الــذي طلب من اللجان
املشرتكة مهلة اسبوعن او ثالثة القراره واعادته اىل الهيئة
العامة».
من جهته ،قال عالمة« :الهدف من القانون هو معنوي وان
نقف اىل جانب عائالت العاملن يف القطاع الصحي .الهدف من
القانون ان نقدم شيئا معنويا .كان هناك حرص عىل نستطيع
ماليا القيام بهذا الدور .نحن ككتلــة «التنمية والتحرير» انا
والدكتورة عنايــة عز الدين قدمنا مثل هذا االقرتاح بالروحية
نفسها مثل اقرتاح الدكتور بالل .واستطعنا ان نخرج بنتيجة
لنقدمهــا اىل هؤالء االبطال وعائالتهــم وخصوصا ان لدينا
هجرة كبرية يف القطاع الصحي ،وال سيام االطباء واملمرضن،
وعلينا ان نجد حال لنحد من تأثريها فينا».

حمادة وعبدالله :اقرار ساعات للمتعاقدين
في القطاع التربوي رسالة لتحفيزهم

قال النائب ايهــاب حامده بعد اقرار اللجان املشــرتكة،
احتساب ساعات للمتعاقدين يف القطاع الرتبوي« :نتوجه
بالشــكر الجزيل اىل مجلس النواب والذي كان عىل جدول
اعامله اقرتاحــي قانونن قدمتهــام مجموعة من النواب
وبالل عبدالله مشــكورا مع باقــي النواب .واقرتاح قانون
اخر قدمته رئيســة لجنــة الرتبية بهيــة الحريري .هذا
القانون يشــكل عملية انصــاف للمتعاقدين يف لبنان عىل
مســتوى اســتحقاق البدل املايل عن العقــود وليس عن
الســاعات املنفذة بســبب جائحة كورونا ،اقر يف اللجان
املشــرتكة وان شاء الله يســلك طريقه اىل الهيئة العامة.
نحن نريد ان نوجه رسالة اىل املتعاقدين تقول نحن وقفنا
اىل جانبكم النصافكم ،ولكن ال يعتــرب هذا القانون حجة
ألحد لــيك ميتنع عــن التعليم تحت عنوان انه ســيقبض
مبوجب العقد ،لذلك ندعو اىل التحفيز واملتابعة».
أضاف« :ما نريــده من هذا القانون هو املدرســون يف
الجامعــة اللبنانية وهم يف الظروف نفســها التي تنطبق
عىل املتعاقديــن يف التعليم الرســمي االكادميي واملهني،
وبالتايل يحفظ حق املدرســن يف الجامعات ايضا ،وعليها
ان تحاســب عىل العقد وليس عىل الســاعات املنفذة يف
فــرتة التعطيل واثناء القرارات التي صدرت ملواجهة جائحة
كورونا».
بدوره ،قال عبدالله« :نقف اىل جانب املدرســة الرسمية
والجامعــة الوطنية ،انهام املالذ االخــري ملحدودي الدخل
والفقــراء .كل الكتل مجمعة يف هــذا الظرف االقتصادي
الصعب الذي سينهار اكرث بسبب تعنت الكثريين يف تأليف
ا لحكومة».

األجهزة غري املتطورة غري موجودة».
تكشــف املصادرعن أن الر ّمان املستخدم يف عملية التهريب
دخل من سوريا منذ شباط املايض بأوراق مزورة ،ولكنه خضع
للتفتيش ،عىل عكس ما يحاول البعض اإليحاء ،فالشــاحنات
ُف ّتشت يدوياً ،وعينات من الرمان أخذت ،ولكن طريقة التوضيب
كانت مثالية ،والرمان املستخدم يف نقل املخدرات مل يشكّل 5
باملئة من مجمل كمية الرمان الذي دخل لبنان.
يف االيام القليلة املاضية ،اطلــق الجيش اللبناين حملة
ملكافحة تهريب الســلع واملحروقات إىل ســوريا ،ومتكن
من ضبط مئــات آالف الليرتات من املــازوت والبنزين قبل
تهريبها ،ويف الســاعات القليلة املاضية متكّن الجيش من
توقيف ســ ّتة مواطنن لبنانين وثالثة ســوريّن ،وضبط

 4آل ّيــات نــوع «بيكآب»
وآل ّية نوع «فــان» مح َّملة
بحــواىل  11.000ليرتمن
مــادّة البنزيــن و6.000
ليرتمن مـ ـ ا دّة املــاز وت ،
املُعدَ ة للتهريب إىل األرايض
الســورية  ،ولكن مكافحة
التهريــب بشــكل جــدّ ي
تتطلّب ما هو أكرث.
تؤكد املصــادر أن القرار
الذي اتّخذ يف بعبدا منذ أيام
بشأن التشــدد يف مكافحة
التهريب ال يكفي ،فاملطلوب
أوالً رشاء معــدات املراقبــة
للمعابــر الرشعيــة ،الن ما
يجــري عليها مــن عمليات
تهريب تفوق بعرشات املرات
تلك التي تجــري عىل املعابر
غري الرشعية ،واملطلوب ثانياً
وهو االهم ،فتح دفاتر املســؤولن عن التهريب يف لبنان ،من
لبنانين ،سورين وفلسطينين ،والتوجه نحو الرؤس الكبرية
واألساســية ،وعدم اإلكتفاء باملعاونــن ،وتنظيف األجهزة
األمنية من املتورطن ،ومن الذين يقدمون الحامية للعصابات،
خاصة أن يف لبنان سوابق كثرية تشكل تجسيداً حقيقياً لعبارة
ّ
«حاميها حراميها».
وتضيف املصادر« :من غري املقبول تصوير حل املشــكلة
بضبط املعابر غــري الرشعية ،فالتهريــب عليها ال يتخطى
مــا قيمته  100مليون دوالر ســنوياً ،بينام هو عىل املعابر
لب
الرشعيــة يزيد عن مليــار و 800مليــون دوالر ،وهنا ّ
املشكلة».

العين بالعين ...وفي «العم اإلسرائيلي»...
فاطمة شكر
التبدالت اإلســرتاتيجية خلطت وبدلت مفاهيم مختلفة من
الــرصاع «العــريب  -اإلرسائييل» يف منطقة الرشق األوســط
السيام املتعلق بألوان مختلفة ومميزة عن الحروب الكالسيكية.
فام ســمي بالصواريخ الدقيقة وغريها والتي أفشــلت العديد
من املنظومات الدفاعية الباهظة الثمن بفاعلياتها خالل حرب
املسطحات املائية يف أعايل البحار أو اإلستخدامات األرضية لها
غريت باملعادالت االعتيادية الجيوسياسية ،فغرف قيادات أركان
الجيو بدلت خرائطها املعتادة لتعتمد خطوط الطول والعرض
يف حرب الصواريخ املتنوعة والتي فرضت معادالت أرغمت البعض
عىل تغيري النمط داخل املنظومة الجيوسياسية والتي أجربتها
عىل التبدالت يف موازين القوى والعمل عىل فرض سياسات الربح
والخسارة بن الدول.
هذه التغريات الجيوسياسية انسحبت عىل القيادات السياسية
للدول وأجربتها عىل التالقي ضمن املصالح املشــرتكة عىل وقع
توازن القوى التي فرضتها حرب املنصات الدقيقة ،يف هذا السياق
أشار مصدر مطلع لـ «الديار» اىل أن «املواجهة اليوم بالنسبة لـ
«اإلرسائييل» باتت مكلفة عسكريا وغري مضمونه ما جعله يعتمد
إسرتاتيجية جديدة إســمها الرضبات الجزئية أو املعركة ضمن
الحدود ،وقد بدأ اعتامد هذا النموذج منذ أربع سنوات ،وبدأ تطبيقها
يف سوريا عندما شعر العدو اإلرسائييل أن هناك تحسينات للبنية
التحتيةالدفاعيةخاصةبالجبهةالجنوبيةأيمحافظتيالقنيطرة
والجوالن ،وبقواعد االرتكاز يف املنطقة الوسطى أي يف محافظة
حمص .وقد كرر هذه التجربة يف العراق حيث عمل عىل استهداف

الحشد الشــعبي باملناطق املتاخمة للحدود السورية بهدف منع
اإلتصال يف ما بينها».
وتابع املصدر نفسه أن «قيام العدو بأي عملية عسكرية ضد
وحاسام .ثم إن حزب الله يعترب لبنان
لبنان سيأتيها الرد رسي ًعا
ً
هو املساحة اللوجستية التي ال ميكن له أن يظهر مبظهر من ال
يســتطيع الرد فيها ،و هذا ما جعل اإلرسائييل يتجه نحو سوريا
لتطوير هذه اإلســرتاتيجية .فالدفاعات السورية غري سليمة
بالشكل الكامل بعد الحرب املفروضة ،خاصة أن مهام املسلحن
األوىل يف سوريا يف أول معاركها التي دارت كانت تدمري الدفاعات
هذه ،و خاصة حساسات اإلنذار املبكر».
وأكد املصدر لـــ «الديار» عىل أن «الصــارو الذي أطلق من
األرايض الســورية باتجاه «العمق اإلرسائييل» يحمل رســالة
مفادها أن محور املقاومة يستطيع رضب «الداخل اإلرسائييل»
وتدمريالعمقبفضلمنظومةالصواريخاملعدلة».
املعادلة تغريت إذاً ،الهجوم والرد صارا أكرث دقة ،و بات واضحاً
أن الرد عىل أي «تحركات عســكرية ارسائيلية» ســتكلف العدو
الكثري .نقــاط االهداف الحمر كرثت وتوســعت عىل الخارطة
تناغام عىل الرصاع الذي
العسكرية للرشق األوسط الذي يشهد
ً
حا بنكه ٍة جديدة ومميزة مختلف ًة عن السابق ،واألولوية
بات مفتو ً
اليوم للمنظومة الصاروخية من اليستية ودقيقة وغريها ،والتي
أحبطت كل العمليات العسكرية مبا فيها حرب الطريان.
فالرؤية باملنظار الحريب اختلفت اليوم عن املشهد يف املايض
وباتت أكرث واقعيــة و أرسع بكثري لتكــون محطات لتقلبات
ستشهدهاالساحةاإلقليميةوالدولية.

ح ــس ــن تــســلــم مــــن س ــف ــي ــرة ســـويـــســـرا ق ــس ــم طــــب األطـــفـــال
فــــــي مـــســـتـــشـــفـــى الــــكــــرنــــتــــيــــنــــا بــــعــــد إعــــــــــــادة بـــنـــائـــه
سلمت سفرية سويرسا مونيكا شموتز كريغوز
وزير الصحة العامة يف حكومة ترصيف األعامل
حمد حســن ،قســم طب األطفال يف مستشفى
بريوت الحكومي  -الكرنتينا ،بعد إعادة بنائه عقب
انفجار مرفأ بريوت ،بحضور نائبة املنسق الخاص
ل مم املتحدة يف لبنان ومنسقة الشؤون اإلنسانية
نجاة رشدي ومديري االقسام يف املستشفى.
وألقت رشدي كلمة اشــارت فيها إىل أن «األمم
املتحدة ،بدعم ومساندة البلدان املانحة ،ومن بينها
سويرسا ،ستستمر يف دعم لبنان ومواكبة إعادة
إعامر بريوت ومساندة الشعب اللبناين للخروج من
األزمة وبناء مستقبل مستقر ومزدهر ومستدام».
كام قالت سفرية سويرسا« :ان رسعة ونوعية
هذا اإلنجاز هي رة مشــرتكة لجهود اشخاص
ومؤسسات يقف العديد منهم بيننا .فغداة االنفجار
تجندت وزارة الصحة لالســتجابة برسعة لعرض حسن يف مست فى الكرنتينا
ســويرسا باملســاعدة .ولعبت االمم املتحدة من
السفرية الســويرسية ،وجال املجتمعون يف األقسام الجديدة
ناحيتها دورا مركزيا يف تنسيق التضامن الدويل بتأمن توزيع
ملستشــفى االطفال .من جهة ثانية ،إستقبل وزير الصحة يف
متناسق وعادل للمساعدات».
من جهته ،قال حسن« :هناك بصيص نور نراه ،يف ظل هذه مكتبه يف الوزارة ،مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر ،وتناول البحث
التحديات الصعبة .نعم ،لقد كانت األفق مسدودة ،لو مل يكن معنا افتتاح وتشغيل املحجر واملســتوصف الصحي يف حرم املرفأ،
رشكاءدوليونوأمميونمنمنظمتيالصحةالعامليةواليونيسف .للكشف عىل املسافرين ،وتقديم خدمات طبية مختلفة ،وسحب
لقد كانوا جميعا يتمتعون بهذا الحس اإلنساين املتقدم ومستوى عينات  PCRبالتنسيق مع مخترب الجامعة اللبنانية ،وذلك من
ضمن التدابري الصحية الوقائية لتسهيل حركة املغرتبن ومجمل
عال من املسؤولية والتجاوب لنقف بجانب اإلنسان».
ويف الختــام ،قدمت ادارة املستشــفى درعــا تكرميية إىل الوافدين بحرا وال سيام خالل فصل الصيف.

السفارة االيرانية أطلق السلة الرمضانية ألبناء املخيمات

أقامت سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف لبنان ،حفل
إطالق السلة الرمضانية السنوية التي توزعها عىل أبناء الشعب
الفلسطيني يف املخيامت الفلسطينية يف لبنان ،وذلك يف باحة
السفارة يف ب حسن ،يف حضور السفري محمد جالل فريوزنيا
وأركان السفارة ومسؤول امللف الفلسطيني يف حزب الله النائب
السابق حســن حب الله وممثيل القوى والفصائل الفلسطينية
و»تجمعالعلامءاملسلمن».
جه حب الله ،الشكر إىل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
بداية ،و ّ
التيكانتوالتزالتقفإىلجانبفلسطنوالقضيةالفلسطينية،
معترباً أن «ما نشهده اليوم هو عربون وفاء ودعم متواصل ألهلنا
يف املخيامت الفلسطينية يف لبنان» ،مؤكداً بأن «األمة ومحور
املقاومة بقيادة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لن يرتكا الشعب
الفلسطينيمهامكانتالصعابوالعقوباتوالحصار».
رس التحالف
كلمة تحالف القوى الفلســطينية ،ألقاها أمن ّ
أبو هاين رميض ،قال فيها إن «الجمهورية اإلسالمية مستمرة
بعون الله بقيادة الخامنئي رغم الحصار ورغم العقوبات بدعم
فلسطن الشعب والقضية واملقاومة ،ونقول يف هذه املناسبة
شكراً إليران «.
أما كلمة منظمة التحرير الفلسطينية ،فألقاها «القيادي يف

وفد نقابة الفنانين استوضحه عن قضية صفير

وهبه بح مع سفير النرو العالقات

و به مستقب وفد نقاب الفنانني
بحث وزير الخارجية واملغرتبن يف حكومة ترصيف االعامل
رشبل وهبه مع ســفري ال وج لدى لبنان مارتن ايرتفيك ،يف
العالقات الثنائية بــن البلدين ،وألن ال وج عضو يف مجلس
االمن تناول البحث ايضا يف بعــض امللفات التي تخص لبنان
واملطروحة امام املجلس ،منها مناقشة تقرير االمن العام عن
القرار  1559اىل جانب الدور الذي تقوم به اليونيفيل مع الجيش
اللبناين لتنسيق االستقرار والهدوء يف الجنوب اللبناين.
كام استقبل الوزير وهبه وفد نقابة الفنانن املحرتفن يف
لبنان ،ضم :النقيب جهاد االطر  ،والفنان معن رشيف ،وامن
الرس فادي ســعد وامن العالقات العامة انطوان حداد ،وذلك
لالستفسار واإلطالع عن اوضاع سمري صفري وآخر املعلومات
بشــأنه واالطمئنان عليه،كام طلب الوفد من الوزير متابعة
القضية وإطالع النقابة عىل التطورات بشكل مستمر ،وشكر
الوفد الوزير عىل متابعته الحثيثة للقضية ،ضم الوفد النقيب
جهاد االطر والفنان معن رشيف وامن الرس فادي ســعد
وامن العالقات العامة انطوان الحداد.

ّ
توقيف أشخا وضبط ليات محملة
ّ
باملحروقات املعدة للتهريب الى سوريا

أعلنت قيادة الجيش اللبناين  -مديرية التوجيه ،أنّ «بتاريخ
 ،2021 / 4 / 27أوقفت وحدات الجيش املنترشة يف البقاع و
الشامل س ّتة مواطنن وثالثة سوريّن ،وضبطت  4آل ّيات نوع
«بيــك آب» وآل ّية نوع «فان» مح َّملة بحواىل  11.000ليرت من
مادّة البنزين و 6.000ليــرت من مادّة املازوت ،املُعدَ ة للتهريب
إىل األرايض السورية«.
ســلّمت ،وبورش
وأوضحــت يف بيــان ،أنّ «املضبوطات ُ
التحقيق مع املوقوفن بإرشاف القضاء املختص».

أبو شرف :لضرورة
معالجة هجرة األطباء

شــدّ د نقيب األطبــاء يف بريوترشف أبــو رشف  ،خالل
زيارته عىل رأس وفد ،مدير عام «الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي» محمد كــريك  ،عــىل «رضورة معالجة هجرة
األطبــاء ،الّتي لن تتوقّف ما مل
يتــم العمل عىل تحقيق الحدّ
ّ
األدىن مــن حقوقهم بد ًءا برفع التعرفة الرســم ّية الهزيلة،
ً
وصــوال إىل دفع
حي مــدى الحياة،
وتأمن الضــامن الص ّ
مستحقّاتهم خالل فرتة زمن ّية قصرية».
تهم األط ّباء وعالقتهم
كام جرى التداول يف «مواضيع عدّ ة ّ
حة عىل النقابة والجســم الط ّبي،
مع الصندوق يف أمور مل ّ
منها :فصــل األتعاب كام هو معمول بــه يف وزارة الصحة
ومؤرش غالء
ّ
العامة ،رفع قيمة التعرفة الرسم ّية مبا يتالءم
املعيشــة ،وتب ّني جدول األعامل الطب ّية الجديــد الّذي أق ّرته
خ ًرا ،األطباء املنتســبون إىل الضامن الّذين تخلّفوا
النقابة مؤ ّ
عن تسديد اشــرتاكاهم ،متديد التعاقد مع األطباء لغاية س ّن
الـ  ،68الطابع االستشــفايئ ،والعقود املربَمة بن الضامن
واألطباء».
وأبدى كريك اســتعداده لـ «التعاون مع النقابة ودراسة
ومتابعة املواضيــع املطروحة كافّة ،للوصــول إىل الحلول
املرج ّوة الّتي متكّن األط ّباء من االستمرار يف تأدية خدماتهم
للمضمونن واللبنان ّين«.

عطلة الصحافة في األعياد

صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية ،البيان اآليت« :ملناسبة
عيد الفصح لدى الطوائف املسيحية التي تتبع التقويم الرشقي
تعطل الصحف يومي الجمعة العظيمة يف  30نيسان الحايل
وأحد الفصح يف  2أيار  ،2021كام تعطل الصحف يوم السبت
الواقع فيه أول أيار  2021ملناســبة عيد العمل ،كذلك يتوقف
العمل يف الصحف يوم الخميس  6أيار  2021ملناســبة ذكرى
شهداء الصحافة.
وذلك عمــال بقرار مجليس نقابتــي الصحافة واملحررين
واتحادات نقابات عامل الطباعة ورشكات توزيع املطبوعات
ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك».

ّ
تقي الدين :حل األزمة يكون
عبر االسراع في تأليف الحكومة

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن» مروان عبد العال ،قال فيها:
«صحيــح أننا عىل خط التامس األول يف القــدس ،كنا ومازلنا
وسنبقى ولن نتزحزح ،لكننا بشــكل واضح مع ايران ال ميكن
أن نقول أننا وحدنا ،بــل إن كل ثورة وكل عروبة هي ناقصة بال
فلسطن».
كامكانتكلامتلكلمنرئيسمجلساألمناءيفتجمعالعلامء
املسلمن الشــيخ غازي حنيني ،وللناطق الرسمي باسم مجلس
علامء فلسطن الشيخ محمد موعد ،أشادت مبواقف الجمهورية
اإلسالميةالواضحةوالداعمةللقضيةالفلسطينية.

رأى رئيس حزب «الوفاق الوطني» بالل تقي الدين يف بيان،
أن «الحل ل زمة التي يعانيها لبنان عىل مختلف الصعد يكون
عرب االرساع يف تأليف حكومة» ،معتربا أن «املصلحة الوطنية
وضع الخالفــات جانبا بن الرئيس املكلف ســعد
تقتــ
الحريري والنائب جربان باسيل ألن االنهيار مل يعد بعيدا».
وعــن أزمة منع تصديــر املنتجات اللبنانيــة إىل اململكة
العربية السعودية ،قال :إن «الســعودية دولة شقيقة ولها
كامــل الحق يف معرفة من يقف وراء الشــحنة التي وصلت
أراضيها» ،معتربا أن «هذه األمور ميكن أن تعالج عىل مستوى
األجهزة األمنية وال يجوز اقفال الباب يف وجه اللبنانين يف
ظل األزمة املالية واالقتصادية التي نعانيها».
ورأى «وجود خلل عىل مستوى املؤسسات والقيمن عليها
لحل األزمات» ،معتربا أن «البلد مرتوك ومؤسســاته أصبحت
مهرتئة».

اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

ً
ً
الــــتــــقــــى وفــــــــــــدا صــــنــــاعــــيــــا بــــحــــضــــور حــــــب الـــلـــه

ً

ع ــون  :نــرف ـ أن يــكــون لــبــنــان مــعــبــرا لــ ســاءة ل ـ شــقــاء الــعــرب
ً
ون ــب ــذل ج ــه ــدا لــكــشــف مــالبــســات «الــشــحــنــة» وتــصــحــيــح املــســار
أكد رئيس الجمهورية العامد
ميشال عون انه ال يقبل ان يكون
لبنان معرباً ملا ميكن ان ييسء
اىل الدول العربية الشــقيقة
عموماً واىل الســعودية ودول
الخليج خصوصاً ،نظراً للروابط
املتينة التــي تجمع لبنان بهذه
الــدول التي وقفــت دامئاً اىل
جانبه يف مختلف الظروف التي
م ّر بها.
واشــار الرئيس عون اىل ان و مستقب الوفد
«اململكة العربية الســعودية
دولــة شــقيقة ،يهمنــا املحافظة عــىل التعاون
االقتصادي القائم معها ،ونحن اليوم نبذل جهداً كبرياً
لكشف مالبسات ما حدث وإعادة االمور اىل مسارها
الصحيح».
كالم الرئيس عون جاء خالل اســتقباله قبل ظهر
أمس يف قرص بعبدا ،يف حضور وزير الصناعة عامد
حب الله وفداً من اعضاء مكتب مجلس ادارة جمعية
الصناعين ضم السادة :زياد بكدا  ،جورج نرصاوي،
حســن ياســن ،نظرت صابونجيان ،منري البساط،
ابرهيم املالح ،عدنان عطايا وغسان صليبا.

} حب الله }

يف مستهل االجتامع تحدث الوزير حب الله،مشرياً
اىل اهمية االنتاج الصناعي املحيل يف هذه الفرتة،
الســيام وان الصناعة هي القطاع االكرث قدرة يف
ظل االزمة االقتصادية التي نعيشها عىل االستمرار،
معدّ داً الصعوبات التي تواجه هذا القطاع خصوصاً
يف ما يتعلق بعدم تأمــن املرصف املركزي االموال
الالزمة للمصانع ،ووضع رشوطه عىل الصناعين
إضافــة اىل املشــكلة املتعلقة بالــدوالر ،و»هي
محــاوالت لرضب ما تبقى مــن االنتاج واالقتصاد
اللبناين ،وهــذا امر مرفوض خصوصــاً أنه يق ّيد
عملية االنتاج الصناعي املحيل» .وتطرق الوزير حب
الله اىل آخر املســتجدات عىل صعيد تصدير االنتاج
الزراعي بعد املوقف االخري الذي اتخذته السعودية
يف هذا املجال ،مشرياً اىل أهمية ورضورة معالجة
املوضــوع وتصحيــح االمور عرب التشــديد عىل
اكتشــاف املتورطن ومعاقبتهم ،وقال»:إن حامية
االمن السعودي هو من مسؤوليتنا ايضاً كلبنانين،

وعليه ان يتجسد بالتعاون مع الجهات السعودية.
وامتنى من جهة اخرى العمل عىل تشــديد املراقبة
عرب الجامرك ويف مختلف مؤسسات الدولة املعنية
بهذا االمــر ،ليصار اىل ضبط عمليات التهريب ،ألن
ذلك يؤثر عىل عالقاتنا مع الدول الشقيقة وبالتايل
له تبعات اقتصادية خطرية عىل لبنان».

} نرصاوي }

وتحدث نائب رئيس الجمعية جورج نرصاوي فشدد
عىل الدور الذي تلعبه الصناعة يف االقتصاد الوطني
معتربا انها ركيزته األساسية كونها القطاع اإلنتاجي
الرئييس ،وهــي مدخل للحل االقتصادي االجتامعي.
وقال »:حافظت الصناعة عىل فرص العمل يف ظروف
صعبة جدا يشكو فيها لبنان من زيادة الفقر والبطالة
ومن قلة املوارد .وهي بذلك تؤمن مداخيل للعائالت،
تغنيهم عــن التوجه اىل الدولة لطلب املســاعدات.
كذلك تؤمن الصناعة املستلزمات الحياتية الرضورية
والسلع االستهالكية األساسية للمواطنن من مواد
غذائية وادويــة ومعقامت وغريهــا .وهي املصدر
األســايس الدخال العمالت الصعبة اىل البالد ،من
خالل صادراتها اىل الخــارج .وقدّر نرصاوي اإلنتاج
الصناعي بحوايل  13مليار دوالر ســنويا ،منها 10
مليارات للسوق املحيل و 3مليارات صادرات ،الفتا اىل
ان وزارة االقتصاد اكدت عىل تفعيل التصدير.
وعدد نرصاوي مطالب جمعية الصناعين وابرزها،
رفض وضع ضوابــط عىل عمليات التصدير لضامن
إعادة األموال الذي يشكل رضبة للصادرات وللصناعة
واالقتصاد معا وتوفري تســهيالت مرصفية لتأمن
اســترياد املواد األوليــة ( مبلــغ  100مليون دوالر
دوالر) ،وإعادة جدولة الديون املرتتبة عىل الصناعين

املجلــــــس املركــــــزي ملصــــــرف لبنــــــان وافــــــ
على تعاميم منصة « ..»sayrafaوإطالقها قريبا
صدر عــن وحــدة االعالم
والعالقات العامة يف مرصف
لبنــان ،البيــان اآليت« :وافق
املجلس املركزي يف جلســته
املنعقدة يف  28نيســان 2021
عىل التعاميم املتعلقة باملنصة
االلكرتونية املنشأة من مرصف
لبنــان « »Sayrafaولالفصاح
عن التداول بالســوق النقدي
اللبنــاين .كام تــم التباحث
والتأكيد يف هذه الجلسة عىل
توفري االمكانيات النجاح هذه
املنصة.
ســتبلغ هذه التعاميم عنــد انجازها اىل
معايل وزير املالية للعمل بالتنسيق معه عىل
اطالق هذه املنصة وذلك ابتداء من االســبوع
املقبل .وســيتمكن من استخدام هذه املنصة
كل املصارف والرصافن املنتسبن اليها».

} مهلة «ألفاريز آند مارسال» تنتهي }

عىل صعيد آخــر ،تنتهي مــع نهاية هذا
األسبوع ،املهلة الجديدة ورمبا األخرية ،التي
ُوعدت مبوجبها رشكة «ألفاريز آند مارسال»
للتدقيق املايل الجنايئ ،بتسلم كل املستندات
التي طلبتها كرشط مسبق للعودة عن قرارها
يف وقت سابق ( 20كانون الثاين
الذي ق
 ،)2020بفســخ عقدها مع الدولة اللبنانية
 ،املتعلق تكليــف الرشكة إجراء تحقيق مايل

ً

جنايئ يف مرصف لبنان.
وبحسب متابعن ملســار هذا امللف الشاق
والطويل الذي بدأ يف  28متوز  ،2020وسقط
بتاريخ  20كانون الثاين من هذا العام ،عندما
أعلنت «ألفاريز» فسخ العقد املوقع مع وزارة
املال ،بسبب عدم تسلمها املعلومات املطلوبة
من املركزي ملبارشة عملها ،فإنه من الصعب
عــودة الرشكة عــن قرار فســخ العقد مع
اســتمرار الصعوبات التي ال تسمح للرشكة
بالعودة اىل االتفاق ،ما يعني أن التدقيق املايل
الجنايئ يف مرصف لبنان وكل مؤسســات
الدولــة مل تنضــج بعد مكونــات وعنارص
السامح مببارشة تنفيذه.
وبانتظار الســاعات القليلــة املقبلة التي
ســتحدد مصري مهمــة رشكــة ألفاريز آند
عام
مارســال» ،يســأل البعض باملناســبة ّ
أنجزته رشكتا التدقيق املايل واملحاسبي «يك
يب أم جــي» و»أوليفر واي
مان» ،عىل صعيــد املهمة
التي كلفتا بها من قبل وزارة
املال ،بالتزامــن مع تاريخ
العقد الذي وقع مع «ألفاريز
آند مارسال» ،إذ مل تعلن بعد
نتيجة عمــل الرشكتن منذ
نحو السنة.

ارتــــــفــــــاع أســــعــــار
الــبــنــزيــن واملـــــازوت
وانخفا سعر الغاز

ارتفــع أمــس ،ســعر
صفيحة البنزين  95أوكتان
و 98أوكتــان واملازوت 200
لرية ،يف حن انخفض سعر
قــارورة الغــاز  200لرية،
وأصبحــت األســعار عىل
الشكل اآليت:
بنزين  95أوكتان38600 :
لرية.
بنزين  98أوكتان39800 :
لرية.
املازوت 26100 :لرية.
الغاز 24700 :لرية.

للمصارف ،وبفوائــد مقبولة
تعكس فوائد الســوق الحالية
باللرية او بالعملــة األجنبية،
واعتامد إجراءات وزارة االقتصاد
لحامية السلة االستهالكية من
دون متييز بن الصناعي املستفيد
مــن الدعــم والصناعي غري
املستفيد ،ومواجهة اقدام بعض
الدول عىل ترويج منتجاتها يف
األسواق الخارجية عىل انها من
داال ون را صنع لبنــاين ،ومراجعة بعض
االتفاقيــات التجارية املجحفة
بحق لبنان قبل اتفاقية التيســري العربية التي يلتزم
بها لبنان وال تلتزم بها الــدول العربية ،ورفع الرضر
الناتج عن تعميم مرصف لبنان رقم  2020/568لسداد
القروض املرصفية بعملة القرض.

} الرئيس عون }

ور ّد الرئيس عون مرحباً بالوفد ،مؤكداً دعمه ملطالب
الصناعين وتأييده لكل االجراءات التي من شــأنها
املحافظة عىل القطاع الصناعي وتطويره.
وتطرق رئيس الجمهورية اىل املشكلة التي حصلت
مع اململكة العربية السعودية ،مشدداً عىل انه ال يقبل
أن يكــون لبنان معرباً ملا ميكــن ان ييسء اىل الدول
العربية الشقيقة عموماً واىل السعودية ودول الخليج
خصوصاً ،نظراً للروابط املتينة التي تجمع لبنان بهذه
الدول التي وقفت دامئاً اىل جانبه يف مختلف الظروف
التي م ّر بها .وقال« :إن اململكة العربية السعودية دولة
شقيقة ،ويهمنا املحافظة عىل التعاون االقتصادي
القائم معها ،ونحن اليوم نبذل جهداً كبرياً لكشــف
مالبســات ما حدث وإعــادة االمور اىل مســارها
الصحيح ،وقد تــم تكليف وزيــر الداخلية متابعة
املوضوع مع الجهات السعودية املختصة ،ويبدو ان
هناك تفهامً ،عىل أمل أن نصل اىل حلول».
واشــار الرئيس عون اىل ان االجــراءات التي تم
اتخاذها يف االجتامع املوســع الذي عقد يوم االثنن
املايض يف قرص بعبدا ،ستنفذ ،وأن االجهزة االمنية
سوف تتشــدد يف مراقبة حركة التصدير من املرافق
اللبنانية الربية والبحرية والجوية لطأمنة الدول التي
تستقبل املنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية عىل
حد سواء.

قرار بحجز عقارات املصارف ورؤساء
مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم
أصدرت قاضية التحقيــق األوىل يف البقاع باإلنابة أماين
بوضع إشــارة منع ترصف عىل عقارات
سالمة ،قراراً ق
املصارف وعىل عقارات رؤســاء مجالس إداراتها وحصصهم
وأسهمهم يف عدد من الرشكات ،عىل أن يشمل القرار يف األيام
املقبلة أشــخاصا آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ مشتبه يف
تورطهم يف الجرائم املدَّعى بها.
وجاء القرار ،بناء عىل الشــكوى الجزائية املبارشة املقدمة
أمام قاضية التحقيــق األوىل باإلنابة يف البقاع من محامي
الدائرة القانونية لـ «مجموعة الشــعب يريد إصالح النظام»،
وذلك بوكالتهم عن مجموعة من املودعن ضد جميع املصارف
العاملة عىل األرايض اللبنانية ورؤســاء مجالــس إداراتها
بصفتهم التمثيلية والشخصية عىل السواء وضد كل من يظهره
التحقيق متورطا بالجرائم املدَّعى بها واملتمثلة بإساءة األمانة،
اإلفالس التقصريي واإلحتيايل ،الغش الحاصل بتهريب األموال
إرضارا بالدائنن املودعن ،النيل من مكانة الدولة املالية ،تبييض
األموال ،اإلثراء غري املرشوع ،اإلعتداء عىل الدستور.
وكان املحامون قد طلبوا سوق التعقبات بحق املدعى عليهم
والتحقيق معهم وتوقيفهم وترتيــب التبعة الجزائية واملدنية
عليهم وإلزامهم رد الودائع ألفراد الجهة املوكلة عدا ونقدا ومبا
مياثلها صنفا ونوعا ،وإلزامهم أيضا بالتكافل والتضامن فيام
بينهم دفع بدالت العطل والرضر وتدريكهم الرسوم واملصاريف
كافة.

وفـــد نــقــابــة االطـــبـــاء دعـــا كــركــي
الى العمل الجدي لوقف هجرة األطباء

أعلنت نقابة األطباء يف بريوت يف بيان ،ان وفدا من النقابة
برئاسة النقيب الربوفســور رشف أبو رشف مع نائب النقيب
الدكتور دريد عويدات والدكتور مؤنس كالكش واملحامي ميشال
ريشــا ،زار املدير العام للصندوق الوطني للضامن االجتامعي
الدكتور محمد كــريك« ،يف إطار جهود تحســن العمل يف
القطاع الطبي ووضع حد لهجرة األطباء وتحفيزهم عىل البقاء
وتعزيز صمودهم يف تأدية واجبهم املهني للوطن وأبنائه».
وشدد أبو رشف عىل «رضورة معالجة هجرة األطباء التي لن
تتوقــف ما مل يتم العمل عىل تحقيق الحد األدىن من حقوقهم
بدء برفع التعرفة الرســمية الهزيلة ،وتوفري الضامن الصحي
مدى الحياة ،وصوال إىل دفع مســتحقاتهم خالل فرتة زمنية
قصرية».
وتداول املجتمعون ،بحسب بيان« ،مواضيع عدة تهم األطباء
وعالقتهــم بالصندوق يف أمور ملحة عىل النقابة والجســم
الطبــي منها :فصل األتعــاب كام هو معمول بــه يف وزارة
الصحة ،رفع قيمة التعرفة الرسمية مبا يتالءم ومؤرش غالء
املعيشة ،وتبني جدول االعامل الطبية الجديد الذي أقرته النقابة
مؤخرا ،األطباء املنتسبون اىل الضامن الذين تخلفوا عن سداد
اشرتاكاهم ،متديد التعاقد مع األطباء لغاية سن الـ ،68الطابع
االستشفايئ ،والعقود املربمة بن الضامن واألطباء».
وأبدى الدكتور كريك استعداده «للتعاون مع النقابة ودرس
ومتابعــة كافّة املواضيــع املطروحة للوصــول إىل الحلول
املرجوة التي متكن األطباء من االســتمرار يف تأدية خدماتهم
للمضمونن واللبنانين ،يف ظل الظروف االقتصادية والصحية
الصعبة التي متر بها البالد وال سيام بعد تف وباء كورونا».
وحدد موعد اجتــامع آخر ملتابعة املواضيع التي تم عرضها،
يف منتصف حزيران املقبل.

ّ
املولــــــدات الخاصــــــة ...الــــــى الفوضــــــى

أعلن تج ّمع أصحــاب املولدات الخاصة أنّه
بأن «يفعل كل صاحب مولّد
اتخذ قراراً يق
ما يراه مناســباً تبعاً للكلفة التي يتك ّبدها،
مع األخذ يف االعتبــار الظروف االجتامعية
واالقتصادية الصعبة للمواطن» .ولفت ،خالل
اعتصام أمام وزارة الطاقة ،إىل أنّ «هذا القرار
أ بعد مخاض طويل و»أخذ ورد» مل يصدر

بعدها جدول للتسعرية عىل أساس علمي».
وطالــب التج ّمع بـ «فكّ أرس التســعرية
وبعدم إعادة القطــاع إىل الفو » ،وقال:
نحن دعاة حق ونح ّملكم مسؤولية كرس هذا
القطاع كام فعلتم مبؤسســة كهرباء لبنان،
فال نريد أن نؤذي املواطن أو أصحاب املولدات
الخاصة».
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اجتماع فــــــي الداخليــــــة بح فــــــي صعوبات
تعي ســــــير عمل املطار لجهة الســــــالمة العامة

االجت

يف الدا ي

عقد وزيــر الداخلية والبلديات يف حكومة
ترصيف االعامل محمــد فهمي ،اجتامعا يف
مكتبه يف الوزارة ،حرضه وزيرا املالية الدكتور
غازي وزنــي واالشغال العامة والنقل ميشال
نجار ورئــيس مجلس اال اء واالعامر نبيل
الجســر ومدير املشاريع يف مجلس اال اء
واالعامر ابراهيم شحرور واملدير العام للطريان

املدين فادي الحسن ورئيــس مجلــس ادارة
رشكة  MEASغازي يوســف واملدير التنفيذي
للرشكة محمد شــاتيال ،تم خالله استعراض
الصعوبات التي تواجه سري عمل مطار رفيق
الحريري الدويل ال ســيام لجهة الســالمة
العامة .واتفق املجتمعون عىل رفع توصيات
اليجاد حلول للعقبات التي تم البحث فيها.

«االتحاد العمالي» عر مع مرتضى انعكاســــــات
القــــــرار الســــــعودي الخطيــــــرة علــــــى الزراعة
زار وفد من االتحاد العاميل
العام برئاســة بشارة األسمر،
وزيــر الزراعــة يف حكومة
ترصيــف األعــامل عبــاس
وتــم البحــث يف
مرتــ
«األوضاع املستجدّة الناتجة عن
حظر دخول الخضار والفواكه
إىل اململكة العربية السعودية
ومنها اىل دول الخليج ورضورة
معالجة هذا املوضوع بالرسعة
الالزمة وبالحكمة بن الدولتن
الشــقيقتن ،ملــا لذلــك من
الوزا
انعكاسات خطرية عىل القطاع مر
الزراعي واملزارعن واالقتصاد
اللبناين تحديداً ،وأنّ النمو يف
القطاع الزراعي كان قــد بلغ  %21يف مرحلة
سابقة».
وبحســب بيان صادر عــن االتحاد ،طالب
الوفد «بالتشــدّد يف مراقبة السلع املدعومة
والتأكّد من وصولها إىل مســتحقيها ال سيام
تلك املرتبطة بصالحيات وزارة الزراعة كاللحوم
واألعالف والشتول والبذور واألسمدة وتأمن
الدعم املســتدام لها يف ظل الــكالم عن رفع
الدعم» .وشــدد الوفد عىل «رضورة محاسبة
مه ّريب وتجار املخدرات الذين تســ ّببوا بهذه
األزمــة ورضب االحتــكارات وتقليــل كلفة
االســتهالك والتخفيف عن املواطن عرب إيجاد
أسواق شــعبية يجري فيها البيع مبارش ًة من
املزارع واملصدّر إىل املستهلك».
وأبــدى الوزير «كل تف ّهــم ملطالب االتحاد،
مؤكّداً عىل قيــام الوزارة بواجباتها كامل ًة يف
ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن».
ّ
وأخرياً دعا الوفــد الوزير إىل رعاية مؤمتر

قوم بواجبا ا
زراعــي وطني يجري اإلعداد لــه يف االتحاد
العاميل العام.

} تجمع مزارعي الجنوب }

إســتنكر تجمع مزارعي الجنوب يف بيان،
«إستعامل اإلنتاج الزراعي لتهريب املمنوعات».
وشــجبت «األعــامل اإلجراميــة التي تقوم
بها بعض العصابات عــرب تهريب املمنوعات
نحو الدول العربيــة وخاصة اململكة العربية
السعودية» .وطالبت النقابة «األجهزة األمنية
كافــة بالرضب بيد من حديــد ومكافحة آفة
تهريب املخدرات التــي تفتك باملجتمع املحيل
والعريب والدويل وتيسء بالتايل اىل عالقات
لبنان مع الخارج».
ومتنت النقابة عىل «الســلطات السعودية
الشقيقة إعادة النظر بقرارها القايض بوقف
اإلســترياد الزراعي من لبنــان ألن هذا القرار
يصيب الرشائح اللبنانيــة كافة األضعف يف
الصميم».

دعا الى التشدد بتطبي االتفاقيات املتعلقة بالشحن

نقيب أصحاب شــــــاحنات الترانزي  :اســــــتبدال
الســــــائ اللبناني بغير  ...رفع نســــــبة التهريب
اســتقبل رئيــس غرفــة
التجارة والصناعــة والزراعة
يف طرابلس والشــامل توفيق
دبــويس نقيــب أصحــاب
الشــاحنات العاملــة عــىل
الرتانزيت للنقل الخارجي أحمد
الخري ،وعرض معه ما يعانيه
القطاع واإلنعكاسات السلبية
لقرار اململكة العربية السعودية
عىل حركة الصادرات اللبنانية
عموما والزراعية منها بشكل
خاص.
ترصيح
يف
خــري
وأوضح
الوفد مع دبو
عىل االثر ،أن «ما تشــكو منه
اململكــة العربية الســعودية
اليوم تجاه عمليات التهريب التي تلحق اإلذى
بإنســانها ومجتمعها واقتصادها إ ا تعود
لسنوات طوال خلت حينام تم استبدال السائق
اللبناين بغــريه من الســائقن املنتمن اىل
جنسيات أخرى ،وتم أيضا استمالك شاحنات
لبنانيــة معدة للنقل الــربي مبوجب وكاالت
معتمــدة لدى كتــاب العدل ،بالرغــم من أن
القوانن اللبنانية املرعية اإلجراء متنع رصاحة
قيادة شاحنات النقل الربي من غري اللبنانين،
وكذلك اإلتفاقيات املربمة ما بن لبنان وسوريا
واألردن التي تحدد جنســية الســائق وفقا

لجنسية بلد الشاحنة املسجلة فيه أصوال».
ولفت اىل أنه ســبق وراجع «مرارا وتكرارا
كل الجهات اللبنانية الرســمية بشأن رضورة
التشدد بتطبيق القوانن واإلتفاقيات املتعلقة
بالنقل ال سيام منع مغادرة أي شاحنة لبنانية
بسائق غري لبناين ،ســواء عن طريق بوابات
العبور الربي أو النقل عرب طريق البحر».
ومتنى أن «تعود اململكة العربية السعودية
عن قراراتها األخرية لرفع املظلومية عن قطاع
النقل اللبناين وسائقيه والعاملن فيه ،وكذلك
القطاع الزراعي ومختلف منتجاته وبشــكل
خاص الصادرات منها».

نقابة عمال املخابز  :من حقنا الحصول على البيانات
مــــــن «االقتصاد» حول األجور وكلفــــــة ربطة الخبز
عقد املجلس التنفيذي لنقابة عامل املخابز يف
بريوت وجبل لبنان اجتامعا يف مكتب النقابة
برئاسة رئيسها شحادة املرصي ،وتم البحث يف
«االوضاع االجتامعية واملعيشة الصعبة وفقدان
املواد الغذائية املدعومة من االســواق .ورفض
وزارة االقتصاد اعطاءنا البيانات التي من حقنا
الحصول عليها النها تخص العامل واملواطنن.
وحول تطبيق قانون العمل عىل عامل األفران،
وعن االول من ايار عيد العامل العاملي».
وأوضح املجلس التنفيذي يف بيان عىل االثر،
«ان نقابة عامل املخابز يف بريوت وجبل لبنان
تقدمت اىل وزارة االقتصاد بطلب اعطاء بيانات
رقــم املحفوظات  804/9حــول اجور العامل،
وحصة كل فرن من الطحن املدعوم ،وكمية املواد
املدعومة التي تدخل يف صناعة الخبز العريب
من ســكر وخمرية وزيــت .وكان الجواب من
مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري جريس
برباري،يتعذرعليناحولاجورالعامل،كاميتعذر
علينا الكشــف عن حصة كل فرن من الطحن

املدعوم» .وإذ أكد عىل حقه يف «الحصول عىل
البيانات مــن وزارة االقتصاد النها تخص اجور
العامل ورغيف الخبز» ،سأل« :إذا كانت الدراسة
العلمية موضوعية وشــفافية ودقيقة كام
تدعون ملاذا هذا الرعب من اعطائنا إياها؟» .وقال
املرصي« :كفى استهتارا برغيف خبز املواطنن
وعرق العامل يف هــذه الظروف الصعبة .نعم
يا معايل وزير االقتصاد ،أرعبكم صوتنا صوت
الحق ،وصدى صوتنا الخربة والكفاءة بصناعة
الرغيف .وبعد تقديم مســتندات رســمية من
الضامن ووزارة العمل ولن أكون شاهد زور عىل
رغيف الخبز وعرق عامل االفران الذين لغاية اليوم
مل يطبق عليهم قانون العمل .وكنت قدمت مذكرة
لوزير االقتصاد حول حقوق ومطالب العامل».
وتوجه اىل مدير مكتب الحبوب والشــمندر
السكري سائال« :ملاذا تريدين ان أطلب الدراسة
من اصحاب األفران؟ هل دراســة كلفة ربطة
الخبز هي لــوزارة االقتصاد او الصحاب املخابز
واالفران؟».
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تتمات ــ عربيات ــ دوليات

بــــكــــركــــي تــــتــــحــــرك مــــــجــــــددا بـ ــسـ ــقـ ــف بــــــــابــــــــوي ..وأفـــــــكـــــــار الســــــقــــــاط الــــفــــيــــتــــوات
الــــحــــريــــري لـــــن يـــعـــتـــذر بـــعـــد جــــرعــــة دعـــــــــم ..وبــــاســــيــــل ي ــس ــع ــى لـــتـــعـــويـــم خـــارجـــي
مـــنـــصـــة «لـــــــلـــــــدوالر» األســــــبــــــوع املـــقـــبـــل وقـــــــــرار قـــضـــائـــي بـــالـــحـــجـــز عـــلـــى املــــصــــارف
(تتمة ص(1
اشارات شجعت بكريك عىل الدخول مرة جديدة عىل خط
التحرك والتواصل مع الرئيسن عون والحريري ،ال سيام
بعــد زيارة البطريرك الراعي اىل بعبدا واجتامعه املطول
مع رئيس الجمهورية ،ثم تاكيد الحريري بعد عودته من
ابو ظبي مســاء اول من امــس انه ال يعرتض وال ميانع
تشــكيل الحكومة من  24وزيرا ،لكن رشط عدم حصول
اي طرف عىل الثلث املعطل.
وقالت مصادر نيابية مقربة منه للديار انه مل يعرتض
اصال عــىل هذه الصيغة عندما طرحها جنبالط وبري،
لكنه ربط املوافقة بخلو من الثلث املعطل العلني او املموه.
واضافت ان الرئيس الحريري ابدى اســتعداده للبحث
يف موضــوع وزارة الداخلية بكل انفتاح ،لكنه ال ميكن
ان يقبــل مطالب ورشوط تتعدى صالحياته يف عملية
التشكيل ،مع احرتام دور رئيس الجمهورية الدستور يف
هذه العملية.
ونفــت املصادر ان يكــون الحريري يف صدد االعتذار
الشهر املقبل اذا ما بقيت االزمة تراوح مكانها كام يتكهن
او يتمنى ويسعى البعض ،مشرية اىل انه متمسك بتحمل
مسؤولياته وفقا لنتائج االستشارات النيابية امللزمة.
وعلمــت الديــار ان الحريري تبلغ مجــددا ان الثنايئ
الشيعي وجنبالط والكتل التي سمته ما تزال تدعم تكليفه
وال تريد او تحبذ ان يعتذر.
ويف املقابــل ،قالت مصادر التيــار الوطني الحر ان
الحريري هو الذي يؤخر تشــكيل الحكومة بسبب عدم
تقدميه تشــكيلة كاملة وفق االصــول يف ضوء طرح
صيغة الـ  24وزيرا التي ايدها الرئيس عون ،وانه مل يقدم
عــىل اي خطوة منذ اللقاء االخري مع رئيس الجمهورية
تدل عىل رغبة حقيقية يف التعاون معه لوالدة الحكومة.
وجددت املصادر القــول ان الحريري رمبا ينتظر رفع
الفيتو السعودي عنه ،مشرية اىل ان زياراته املتكررة اىل
االمارات العربية املتحدة واىل فرنســا ومرص تندرج يف
اطار سعيه لتطبيع العالقة مع القيادة السعودية وكسب
غطائها.
ووفقــا للمعلومات التي توافــرت للديار ،فان وضع
محاور املســاعي لترسيع تأليف الحكومة يتلخص مبا
يأيت:
 -1تعمل بكريك حاليا عىل اسقاط الفيتوات املتبادلة
بن عــون والحريري انطالقا مــام رصح به البطريرك
املــاروين بعد لقائه املطول االخري مع رئيس الجمهورية
وتاكيده ان ال يشء يربر تأخري الحكومة.
وتاخــذ بكريك ،كام يقول مصدر مطلع ،بعن االعتبار
دخول قداســة البابا مبارشة اكرث عىل خط حث االطراف
اللبنانيــة املعنية عىل تشــكيل الحكومة بأرسع وقت،
والذهــاب اىل حد مامرســة ضغط معنــوي عىل هذه
االطراف مــن خالل اعالن ربط زيارتــه للبنان بتأليف
الحكومة.

ظــريــف يــلــتــقــي نــائــب رئــيــس مجلس
الـــــــــــوزراء الـــعـــمـــانـــي فــــي مــســقــط

وفيــــــــــــــــــــات
من آمن يب وإن مات فسيحيا
ابن الفقيدة :رشبل زوجته ريتا
رسكيسيان وعائلته
ابنتاها :ريتا بعقليني واوالدها
اورور بعقليني
ســلفها :اييل زوجتــه فاديا
مرعب وعائلته
ابنتا حميهــا :اوالد املرحومة
ماري سعاده وعائالتهم
ســعاد ارملــة املرحوم عبدو
املعلم واوالدها وعائالتهم
وعائــالت :جانيكيليــان،
بعقلينــي ،نحاس ،رسكيســيان،
عقيقي ،مرعب ،ســعاده ،املعلم،
كلرتشــيان ،حــداد ،ارخندس،
فرتنيان ،مركريان ،شخوعوزيان
وعموم عائالت الحدث وانسباؤهم
يف الوطــن واملهجر ينعون اليكم
مبزيــد مــن الرجاء املســيحي
فقيدتهم الغالية املأســوف عليها
املرحومة

مايدا بوزانت
جانيكيليان

ارملــة املرحــوم خليل توفيق
بعقليني
املنتقلة اىل ديار األب الساموي
نهار الثالثاء الواقع فيه  27نيسان
 2021متممة واجباتها الدينية.
احتفل بالصالة لراحة نفسها
يف متام الســاعة الثالثة من بعد
ظهر أمس االربعــاء  28الجاري
يف كنيسة مارجرجس ـ الخريبة
ـ الحدث.
اميانــاً بتعاليــم الكنيســة،
ومتاشياً مع االجراءات املتخذة من
قبل الدولة وحفاظا عىل ســالمة
الجميع ،عائلة الفقيدة تشكر كل
من سيشــاركها الصالة من منزله
بدل الحضور ،عىل امل ان نتشارك
يف وقت الحق بقداس الهي لراحة
نفسها.
التعازي عرب الهاتف:
رشبل03/394245 :
ريتا03/869544 :
اييل03/891907 :
فادي سعاده03/548573 :
سعاد70/626407 :
مبناســبة مرور أربعن يوماً
عىل وفاة املأسوف عليها املرحومة

سلوى سليم كساب

أرملة املرحوم موريس بديع ضو
بناتهــا دوريس ،ريتا وعائلتها
واملحامية مرياي
يقام قــداس وجنــاز لراحة
نفســها الســاعة السادسة من
مساء يوم الســبت األول من أيار
 2021يف كنيســة ماريوســف
الحكمة ،األرشفية.
عائلــة الفقيدة وأنســباؤهم
يدعون األهل واألصدقاء ملشاركتهم
الصالة لراحة نفسها.
الرجــاء اعتبار هــذه النرشة
إشعاراً خاصاً

التقى نائــب رئيس الوزراء
العــامين فهد بــن محمود آل
سعيد يف مسقط امس ،وزير
الخارجيــة اإليــراين محمد
جــواد ظريف ،الذي حمل معه
للسلطان هيثم بن طارق تحيات
الرئيس اإليراين حسن روحاين.
وقالت وكالة األنباء العامنية
إن الســلطنة والجمهوريــة
اإلســالمية عقدتا جلســة
مباحثات سياسية يف مسقط
تم خاللها استعراض عالقات
التعاون الثنــايئ بن البلدين،
والتأكيد عىل الرغبة املشرتكة
يف تعزيز التعاون يف مختلف
املجاالت.
كام تبادل الجانبان وجهات
النظر حول عــدد من القضايا
اإلقليمية والدوليــة والتأكيد
عىل احــرتام مبدأ عدم التدخل
يف الشــؤون الداخلية للدول
وعــىل ميثاق األمــم املتحدة
ودعم النظام الــدويل القائم
عىل القانون واملساواة والعدالة
وتعزيز مساعي وسبل تحقيق
األمن واالستقرار وأهمية حل
القضايا والنزاعــات بالطرق
الســلمية وعرب الحوار وبن
مختلفاألطرافتحقيقاللسالم
والوئام العاملين.

كام تاخذ بكريك بعن االعتبار رفع البابا فرنسيس من
وتــرية مخاوفه عىل لبنان وهويته ودوره وما ميثله ،ما
حفزها اىل املبادرة للتحرك مجددا.
 -2تؤكد مصادر نيابية مقربة من الرئيس بري انه مل
يجمد او يوقف مبادرته سعيا اىل ترسيع تأليف الحكومة،
لكنه يجدول جهوده واتصاالته وفقا للمعطيات واالشارات
االيجابية التي يرصدها عن بعبدا وبيت الوسط ،ال سيام
انه تقدم واجتهد لطرح افكار ومخارج للعقد العالقة.
 -3تنقل مصادر مطلعة للديار ان حزب الله عمل خالل
الشــهرين املاضين بجهد ملا وصفه تدوير الزوايا ،وانه
ابدى ويبدي اســتعداده لالســتمرار يف جهوده لكن كل
املحــاوالت مل تنجح حتى االن ومــا زالت العملية تراوح
مكانها.
 -4ويف شــان التسوية التي طرحها وعمل لها رئيس
الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط ومصريها ،يقول
مصــدر نيايب يف كتلة اللقــاء الدميوقراطي للديار انها
تسوية وليســت مبادرة كام عرب وايد جنبالط اكرث من
مرة ،وانه ما يزال يشدد عىل التسوية انطالقا مام اعلنه
يف بعبدا بعد لقاء الرئيس عون.
ويلمح املصدر اىل ان توقف التســوية وعدم نجاحها
حتى االن هو بســبب التشــنج الذي حصل بعد ذلك من
الرئيــس الحريري والنائب باســيل بعــد ان كان رئيس
الجمهورية اعطى اشارات ايجابية.
 -5عــىل الصعيد الخارجي ،اكــد مصدر مطلع للديار
ان املبادرة الفرنســية مل تتوقف او تتجمد وهي ما زالت
عىل الطاولة كام اكد املســؤولون الفرنسيون والسفارة
يف بريوت لجهات كثــرية ،وان باريس مل ترتاجع وهي
مستمرة يف العمل عىل تحقيقها ،لكن املشكلة تكمن يف
ان االطراف اللبنانية املعنية مل تظهر حتى اليوم التجاوب
املطلوب ومل تقدم ايضا اجوبة مقنعة عىل التســاؤالت
حول العراقيل التي تواجه تأليف الحكومة.
واوضــح املصدر ان باريس مل توقــف اتصاالتها مع
الجهــات اللبنانية او مع الدول املؤثرة ،وهي تتحرك كلام
وجدت سبيال لتفعيل العمل وحمل االطراف اللبنانية عىل
التجاوب وتأليف الحكومة.
وعــام اذا كانت هناك عقوبات او اجراءات فرنســية
تحرض لفرضها عىل مسؤولن او شخصيات لبنانية ،قال
املصدر ليس هناك معلومات عن عقوبات فرنســية ،لكن
باريس بدأت مع االتحاد االورويب مؤخرا كام هو معلوم
درس اجراءات ضد املعرقلن ،لكنها تحتاج اىل اجامع دول
االتحاد.

} ازمة املقاطعة السعودية }

يف هذا الوقت ،اســتمرت قضية مقاطعة السعودية
للمنتجات الزراعية اللبنانية بالتفاعل بعد ضبط شــحنة
الرمــان امللغومة باملخدرات .وكشــف مصدر مطلع لـ
«الديــار» امس ان االتصاالت التي اجراها وزير الداخلية
محمد فهمي بعد تكليفه متابعة املوضوع مع السلطات

الســعودية احرزت «تقدما يبنى عليه ملتابعة العمل من
اجل معالجة هذه االزمة وطأمنة الســعودية اىل فعالية
االجراءات التي بدأ لبنان اتخاذها يف ضوء قرارات اجتامع
بعبدا الذي ترأسه رئيس الجمهورية من اجل منع التهريب
وضبط حركة التصدير برا وبحرا وجوا».
وقال «ان هذا التقدم يحتاج اىل مزيد من الجهود عىل
مستوى تفعيل االجراءات واستكاملها وايضا عىل صعيد
تزويد الرياض بكل العنارص التي تجعلها تعود عن قرارها
وتعيد االمور اىل ما كانت عليه».
وردا عىل ســؤال قال املصدر «من الصعب اآلن تحديد
موعــد عودة الســعودية عن قرارها « ،مشــريا اىل ان
الرياض مل تطرح مبارشة رشوطا سياسية ،لكنها ركزت
يف الوقت نفســه عىل موضوع املعابر الربية واملراىفء
البحرية والجوية ووجوب اتخاذ اجراءات جدية وواضحة
لضبطها من قبل السلطات اللبنانية املعنية».
واضاف «ان مــا يثري الهواجس واملخاوف هو الحملة
املنظمة الفورية التي شنها ويشنها بعض وسائل االعالم
الســعودية واللبنانية التي اخذت بعدا سياســيا والتي
تســتهدف حزب الله ،الفتا اىل ان هناك تساؤالت عديدة
حول ابعاد هذه الحملة يف هذا الوقت بالذات مع العلم ان
السعودية ضبطت عمليات التهريب واملخدرات منذ فرتة
غري قصرية ومن مصادر ودول عديدة».
وخالل استقباله جمعية الصناعين امس اكد الرئيس
عون انه ال يقبل ان يكون لبنان معربا ملا ميكن ان ييسء
اىل الدول العربية الشــقيقة عموما والســعودية ودول
الخليج خصوصا ،نظرا للروابط املتينة التي تجمع لبنان
بهذه الدول التي وقفت دامئآ اىل جانب لبنان.
وقال «ان السعودية دولة شقيقة يهمنا املحافظة عىل
التعاون االقتصادي معها .ونحن نبذل جهدا كبريا لكشف
مالبسات ما حصل والعادة االمور اىل ما كانت عليه».
واكد ان القرارات التي اتخذها اجتامع بعبدا ستنفذ وان
االجهزة االمنية ستتشــدد يف مراقبة حركة التصدير برا
وبحرا وجوا ،مشــريا اىل ان لبنان سيســتقدم  21جهاز
سكانر يف اطار تعزيز هذه االجراءات.
وقــال ان وزير الداخلية كلف متابعة هذا املوضوع مع
الســلطات السعودية «ويبدو ان هناك تفهام عىل امل ان
نصل اىل حلول».
وعلمت الديار ان هناك جهدا موازيا ايضا يتعلق بترسيع
التحقيقات بهذه العملية مع املوقوفن الذين تم توقيفهم
مؤخرا ،وان هناك تحقيقات تتوســع مع آخرين متهمن
باالتجار وتهريب املخدرات.
واضافــت املعلومات ان الرئيس عون وجه بعد اجتامع
بعبدا لالرساع بالتحقيقات لكشــف كل ما يتعلق بعملية
الرمان امللغوم باملخدرات اىل الســعودية وغريها ،وانه
مهتم بالوصول اىل نتائج رسيعة تســاعد يف معالجة
وحل االزمة مع الرياض.
ويف السياق نفســه اعرب مصدر سيايس للديار عن
خشيته من ان يكون هناك خلفيات سياسية وراء الخطوة

الســـــيد نصراللـــــه يشـــــيد باملواجهـــــات التـــــي يخوضهـــــا
الشـــــعب الفلســـــطيني فـــــي الضفـــــة الغربيـــــة وغـــــزة

أشــاد األمن العام لحزب الله ســامحة السيد حسن نرص
الله باملواجهات التي خاضها الشــعب الفلسطيني يف الضفة
الغربيــة وغزة ،وجــدد العزاء للمرجعيــة العراقية ولالخوة
العراقين حكومة وشــعبا وقوى ومؤسسات بالشهداء الذين
سقطوا بحادثة املستشفى .
وقال سامحته يف مستهل خطبته الرمضانية  :قبل أن أدخل
إىل حديثي هذه الليلة يف هذه الليلة الرمضانية من شهر الله
العظيم أود أن أتوقف يف إشارات فقط أمام بعض املناسبات.
أوالً ،أمــام ما يجــري يف القدس ويف قطــاع غزة ويف
الضفــة الغربية ال بد من اإلشــادة ومن التعبري عن االجالل
واالحرتام والتقدير لشــجاعة وإميــان والهمة العالية ألهل
القدس وخصوصاً لشــبابها املوجودين يف الساحات والذين
يواجهــون باأليدي العزالء جنود العدو املدججن بالســالح،
التضامــن مع الضفة الغربيــة وأيضاً دخول قطاع غزة عىل

هذه املواجهة بشكل عسكري مدروس ومحدد من أجل فرض
معادالت جديدة ،هذه كلها تطورات مهمة جداً يجب أن تحظى
باالهتامم وبالعناية .عىل كلٍ مبا يتعلق بفلســطن والقضية
الفلســطينية واملواجهة مع العــدو الصهيوين بعد أيام نحن
لدينا املناسبة العاليمة مناسبة يوم القدس إن شاء الله نتحدث
بالتفصيل.
ثانياً ،ال بد من تجديد التعزية والتعبري عن مشــاعر املساواة
ألهلنا وإخواننا يف العراق ،للمرجعية الدينية ،للشعب العراقي
دول ًة وشــعباً ومؤسسات وقوى ،بحادثة املستشفى التي أدت
إىل سقوط عدد كبري من الشهداء والجرحى وأسأل الله سبحانه
وتعاىل للشــهداء الرحمة ،لعوائل الشــهداء أن يلهمهم الله
سبحانه وتعاىل الصرب والسلوان وللجرحى الشفاء والعافية،
وأن يتمكن العراقيون من خالل االجراءات والتدابري الحاسمة
من أن يحولوا دون وقوع حوادث مؤملة ومحزنة من هذا النوع.

اجــــتــــمــــاع روســــــــي ـــــــ أمــــيــــركــــي الـــــيـــــوم ل ــل ــت ــش ــاور
«تفاؤل حــذر» بما ستؤول إليه املفاوضات مع إيــران في فيينا
(تتمة ص(1
فرضتها إدارة الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب عىل إيران
ما زالت تشكل صعوبة بالغة يف املفاوضات.
وأوضــح أن اإليرانين يســعون إىل تخفيف العقوبات قدر
اإلمكان ،يف حن يعتقد األمريكيون أن بعض العقوبات ال عالقة
لها باالتفاق النووي ،ولذلك ميكن إبقاؤها.
وكان كبــري املفاوضن اإليرانين عبــاس عراقجي قال إن

املفاوضــات عىل الطريق الصحيح ،لكن ما زالت هناك تحديات
وتفاصيل صعبة.
كام قال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده
إن بالده لن تقبل أي مقرتح حول امللف النووي يعتمد عىل مبدأ
«خطوة مقابل خطوة».
وأضاف زاده أن موقف بالده بشــأن رضورة رفع العقوبات
األمريكية مل يتغري ،وأن طهران تطالب برفعها كافة.
وشــدد عىل أنه ال حاجة ملفاوضات مبارشة أو غري مبارشة
مع واشنطن لتعود إىل االتفاق النووي.

البنتاغون :الهجمات الحوثية مستمرة على األراض ــي السعودية
قال املتحدث باســم البنتاغون جون كرييب
الجزم إن األرايض الســعودية مازلت تتعرض
لهجامت الحوثيــن ،وذلك بالتزامن مع إعالن
اململكة تدمريها لزورق مفخ قبالة ســواحلها
عىل البحر األحمر.
وأوضح كرييب ،بشــأن زيادة عدد الهجامت
الحوثية يف الفرتة األخــرية ،أن البنتاغون ال
يرصد العدد الرقمــي لهجامت «الحويث» عىل
األرايض السعودية.
وأضاف« :إال أن ما ميكن قوله هو أن األرايض
الســعودية مازالت تتعــرض لهجــامت من
الحوثين».
ويــأيت حديــث كــرييب بالتزامــن مــع
إعالن السعودية اعرتاض وتدمري زورق مفخخ
ومسري قبالة سواحل محافظة ينبع املطلة عىل
البحر األحمر.
وأعلنــت قوات تحالف دعم الرشعية يف اليمن عن اعرتاض
مســرية مفخخة أطلقتها ميليشــيا الحويث
وتدمــري طائرة
ّ
املدعومة من إيران باتجاه املنطقة الجنوبية يف السعودية.
وقبلهــا بيومن ،أعلــن التحالف أيضا اعــرتاض وتدمري 3

طائرات بــدون طيار مفخخة أطلقتهم ميليشــيات الحويث
املوالية إليران تجاه املنطقة الجنوبية يف السعودية.
وتظهر هذه الحوادث أن امليليشــيات الحوثية املدعومة من
إيران كثفت خالل الفرتة املاضية ،محاوالتها اســتهداف أعيان
مدنية واقتصادية يف السعودية يف محاوالت تثري إدانات عدة
دول عربية وغربية.

السعودية تهدف اىل تضييق الخناق عىل لبنان ،مالحظا
ان القرار السعودي يرتافق مع معلومات عن ان الرياض
تتخذ موقفا متشــددا من موضوع تشــكيل الحكومة
اللبنانية وانها ابلغت مؤخرا جهات عديدة بانها ال تغطي
وال تدعم احدا ،يف اشارة اىل الرئيس الحريري ،وانها تركز
عــىل حكومة اختصاصين غري حزبين ال تخضع لنفوذ
حزب الله وقادرة عىل القيام باالصالحات املطلوبة.

} منصة مرصف لبنان }

عىل صعيد آخر ،حســم مرصف لبنان امس موضوع
املنصة االلكرتونية لضبط التداول بالدوالر يف الســوق
(السوداء) بعد تاجيل هذه الخطوة الكرث من مرة منذ ما
يزيد عن الشهر .واعلن حاكم املرصف رياض سالمة عن
اطالقها وبدء العمل بها االسبوع املقبل.
وقــال يف بيان له امــس ان املجلس املركزي للمرصف
وافق يف جلســته امس عىل التعاميم املتعلقة باملنصة
االلكرتونية املنشأة من مرصف لبنان  ،Sayrafaلالفصاح
عــن التداول يف الســوق النقدي اللبنــاين .وتم البحث
والتأكيد يف الجلســة عىل توفري االمكانات النجاح هذه
املنصة.
ولفــت اىل ان هذه التعاميم ســتبلغ عند انجازها اىل
وزير املال للعمل بالتنســيق معه عىل اطالق هذه املنصة
ابتداء من االسبوع املقبل ،وسيتمكن من استخدامها كل
املصارف والرصافن املنتسبن اليها.
واملعلوم انه جرى الحديث عن ان املنصة ستساهم يف
تخفيض ســعر الدوالر تدريجا اىل عرشة االف لرية او ما
دون ذلك بقليل ،لكن هذا االجراء ال يشكل ضامنات او حال.
ويخىش بعد اطالق املنصة ان يصبح هناك  4اســعار
للدوالر :الســعر الرســمي  1515لرية ،ســعر املصارف
للمودعن  3990لرية ،سعر منصة مرصف لبنان ،وسعر
السوق السوداء من رصافن رشعين وغري رشعين.
من جهــة اخرى ويف خطوة الفتــة اصدرت قايض
التحقيق االول يف البقاع القاضية اماين ســالمة قرارا
قضائيــا بالحجز عىل عقــارات وممتلكات  14مرصفا
من املصارف لبنانية ورؤســاء مجالس اداراتها ،وامرت
بوضع اشــارة منع ترصف بعقارات وممتلكات املصارف
والرشكات التابعة لها ورؤســاء مجالــس ادارتها بناء
عىل ثالث شــكاوى تقدم بها محامو تجمع الشعب يريد
اســقاط النظام بوكالتهم عــن مجموعة من املودعن
يف املصارف بتهمة اســاءة االمانة واالحتيال واالفالس
االحتيايل والغش الحاصل يف تهريب االموال.
والحقا هنأت القاضية غادة عون القاضية ســالمة
بهذه الخطوة ،واعلنت يف تغريدة لها انتسابها اىل «نادي
القضــاة اىل ارشف الناس .برافو ريســة اماين ،برهنت
دامئآ ومرة جديدة انك مع الحق مع القضاة االحرار بوجه
الذين يستهدفونهم من داخل القضاء وخارجه ،مع ثورة
االيادي النظيفة .بهنييك وانا معكم وافتخر بذلك».
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‰ÆÂÆ‘ WUF « UöFK bM UdU
‰ÆÂÆ‘ rJ«d
‰ÆÂÆ‘ UI« Wd
‰ÆÂÆ‘ UMOAOKO
BLUE SAL ‰ÆÂÆ‘ uK
ÂÆÂÆ‘ w Æ”«ÆÍ«
ÂÆÂÆ‘ ÆÍ«Æw Æ”«ÆÍ«
Í—u)« nu Ã—u
hd nu V œ«
ÂÆÂÆ‘ UOË— d  Wd
eMUJOuOu UOOMO Wd
ROBCO SAL ‰ÆÂÆ‘ uJ Ë— Wd
ŸU  ÊU UMOKO+
p e fO« Ã—u
ÂÆÂÆ‘ ÊuM Ë— Wd
ÆÂÆÂÆ‘ ôËUILK „UJ Wd
VOD)« ÊUb Ê“U
ÊuM “ ÊULF dO «
bMLI « Âö « b  Í“u
ÊuD« w « nu ÍdJ Êuœ«
ÊuD« u « oO— œöO
·Ëd ”UO « qOL
ÂÆÂÆ‘ ÂuOM*« ¶ ”ö" ‰UuOU
bO* mb «d Ãb d „Ë—
ÂÆÂÆ‘ suO d œ ‰U uK"
Â Â ‘ u wdO ≥≤ »uK
WOBL r U bOF f d
GREEN HOUSE FOODS S.A.R.L ÂÆÂÆ‘ “œu ”ËU+ s d"
Ê«uK UOK « w«—
ÁœôË«Ë f/ ”uOU Wd

mOK  « a —U w U « ÂuO « s s dNA …œb;« ÷«dô« …b √b 
nOKJ U ÊUM q

WEU w WOLOKù« WO U*« WKB*« fOz—

‘ud# qOK≤μ∏ nOKJ «

mOK  Âö≈
od*« ‰Ëb'« w r+ƒU?L√ …œ—«u « 5HKJ*« ‡ qOB? « …dz«œ ‡ ÊUM q WEU w W?OLOKù« WO U*« W?KB*« ≠ WUF « WO U*« W d b? ≠ WO U*« …—«“Ë ub
s ÎUu 5ö WKN ‰ö- r?NM q r≈ ÁU& —uc*« b d « mK  ‰Ë_« o UD « ≠ uK(« vM  ≠ «b? F ‚u Ÿ—U ‡ «b F w ‡ szUJ « …dz«b « ed v « —uCK
lu? vK Âöô« «c+ d?A rO? t√ ÎU?LK ¨Áö√ U?NO ≈ —U?A*« W?F «d*« WKN? ¡UN?« bF W??O? …—uB Îö?U# mOK ? « d? ?F ô«Ë ¨Âöô« «c+ d?A a —U
ÆwËdJ ô«
oBK « a —U
≤∞≤∞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∏
≤∞≤∞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∏
≤∞≤∞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∏
≤∞≤∞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∏
≤∞≤∞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∏
≤∞≤∞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∏
≤∞≤∞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∏
≤∞≤∞Ø¥Ø∏
≤∞≤∞Ø¥Ø∏
≤∞≤∞Ø¥Ø∏
≤∞≤∞Ø¥Ø∏

WOU « …—U e « a —U
≤∞≤∞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∑
≤∞≤∞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∑
≤∞≤∞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∑
≤∞≤∞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∑
≤∞≤∞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∑
≤∞≤∞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∑
≤∞≤∞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∑
≤∞≤∞Ø∑Ø∑
≤∞≤∞Ø∑Ø∑
≤∞≤∞Ø∑Ø∑
≤∞≤∞Ø∑Ø∑

ÊuLC*« b d « r—
RT000164529LB
RT000164546LB
RT000164550LB
RT000164557LB
RT000164580LB
RT000164586LB
RT000164597LB
RT000164598LB
RT000164602LB
RT000164610LB
RT000164612LB
RT000164614LB
RT000164616LB
RT000164618LB
RT000164622LB
RT000164633LB
RT000164637LB
RT000164639LB
RT000164645LB
RT000164646LB
RT000164647LB
RT000164655LB
RT000164657LB
RT000164659LB
RT000164662LB
RT000164671LB
RT000164675LB
RT000164680LB
RT000164682LB
RT000164685LB
RT000164688LB
RT000164694LB
RT000164698LB
RT000164703LB
RT000164704LB
RT000164715LB
RT000164719LB
RT000164724LB
RT000164730LB
RT000164741LB
RT000164743LB
RT000164754LB
RT000164759LB
RT000164760LB
RT000164765LB
RT000164767LB
RT000164772LB
RT000164779LB
RT000164783LB
RT000164786LB
RT000164787LB
RT000164789LB
RT000164792LB
RT000164793LB
RT000164798LB
RT000164813LB
RT000164816LB
RT000164835LB
RT000164840LB
RT000164847LB
RT000164848LB
RT000164852LB
RT000164859LB
RT000164862LB
RT000164864LB
RT000164869LB
RT000164872LB
RT000164877LB
RT000164880LB
RT000164888LB
RT000164889LB
RT000164892LB
RT000164895LB
RT000164904LB
RT000164905LB
RT000164906LB
RT000164908LB
RT000164912LB
RT000164922LB
RT000164933LB
RT000164963LB
RT000164964LB
RT000164978LB
RT000164980LB
RT000165315LB
RT000165317LB
RT000165323LB
RT000165324LB
RT000165325LB
RT000165328LB
RT000165332LB
RT000165333LB
RT000165334LB
RT000165337LB
RT000165338LB
RT000165341LB
RT000165345LB
RT000165353LB
RT000165355LB
RT000165358LB
RT000165362LB
RT000165366LB

nKJ*« r—
μ∞∏μ¥
±¥≥π∞≤±
∑∞∞≤π∑
≤¥∂∑∑≤¥
≤π±≥≥μ
≥∞∏≤∏π
≤μ∂μ∂
±∞π¥μ±μ
≤∞μμ∂∑∏
±π∏∂∞∑μ
∂¥∏∑≥±
≤∂∏±∞
±∞πμμ≥≤
μ≤∏∏≥∏
≥π∑≥≤∂
±≥≤∏≤∞
μ∞∂πμ±
≥∑¥∂∑μ
±≤≤∂∏∞π
±π±∏±∞
∂∞≤±∑±
≤μπ∑∞∂∑
≥∞∑μ∂≤μ
±∏π∏∑≥
≥±≤∂¥±∂
±∂π≥≥∂μ
≥±∂≤±∂≥
≤∏≥≤∞¥∏
≥∞∏∞∂≥π
≤μ∑∑¥≤
μπ∂∑π¥
≥∞∂∏¥μ∏
¥¥≤¥μ∂
≤¥∞≤μ¥≤
≤¥∑π≥∂∞
±≥∞∞∂±
≥≤∞∑¥∂π
≤∞≤∏∂∞μ
≥∞≥∑≤∂∞
≥≤∞∂π±±
±±∞∂∑≤
≥≤±≥≥μ∂
≤∑∏∑±∑≥
≤π±≤¥¥∞
≥±πμ∂±π
¥∂∏∂μ≥
≤π∑≤¥≥∏
≤∞∑∞≤∏∂
≥∞¥≤∂¥∑
≥±∂≤∑∞∏
≥±πππμ∑
≥≤≤∂¥≤∑
±∞π±∂±
≥μπ¥≤±
≤±±≤μ±∞
≥±∑∞∑≥¥
∑≥π∞∑
±±π∞∏
≤∞∑μ¥∂≤
∏∞±∑
±μ≤∞¥∞
≤¥±ππ∞
∂≥≤±∞±
∏±∂≤±±
∂¥¥∏¥
±±π±¥≤
±∞≤∏¥≥
≤μ∂±∑¥
≤±∑¥μπ
≤π±±μ∑∑
≥∞∏≥∂∑π
±π¥±≤∑
≤∞∏∞∂∞
≥∞¥∞≥∂∂
≥±μ∂¥≤¥
≤¥∑π∂≤μ
≥∞∏±¥≤¥
≤∞∂π∏∂
≥±π∏¥≥∑
±∏∑≤∑¥
≤π∂∏∑≥
∂∂≤∞∂≤
±π∑∂∑≥
≤±∏μ∞∂
≤∏π¥≤∏
≥∞¥π∏∞≥
≤π∂∂¥∑
≥∞μ∏μπ
¥ππ¥∏∏
≥∞∏≥∑ππ
≤∞∑π≥∂
≤≤≤∞∞¥
≤≤∏≥¥∞
≥∞±∂∞μ≥
≥±μ±μ±∑
±∏¥π∞¥
≥±∞≤μ≥≥
≥±≤∑∞∂μ
¥¥≥∑∑π
±∏≥∞≤¥
±±±∑∞
±∑≥¥μμ

nKJ*« r«
fOd f Oœ “«d
ÊUO —u"Ë« fOd tOM —U
”—U d/ dBO œöO
ÊUOJM —uJ d UOMO
ÊUOK Â«—« »«d+“
ÊUO$“U „ö U sJO
·U —bMJ« œ«R
tK « UD s Ëœu ÿuH
ÊULOK w«— œU “
bF ÊË—U tKN
w K(« ÊUb ÂUË
p e Ê«uD« sd
eË— Ê«uD« ÍœU
p u(« Ã—u —UO
V U" 5« V U"
WLF WLF nu
ÊUOKAd »Ëd ÃdO
”—U ÷U — bz«—
VF tK « WLF Ã—u
ÊUOM U Â«—UJ U+ tA«Ë
«dN —bMJ« UOU
»U ÷U — U —U
d"«œ ÊU" Ê“U
Âö" ôuI WO«—
‘Ub « ·“u Ê«uD«
fu wU ÍœU
tL UM# w«—
s Ë“ œU  œUM
rUN « dU Ã—u
UNJ dË …œUF WKOL
VOF qOzuL VO
œ«d n “u w+«“
œu( qO  UMO «
”uOUM"« q «d n “u
ÊULOK ·“u tO 
SELCO uJK
wUF « U — qO d
51 qOL ”UO «
wU U(« rOF f d
Í—u)« t e q d
”ö VO Ã—u
Ê«bL# w «œË fU+u ”«bJ
dB dOL Á—b«
rU+ V œ UOU
f d rO+«d « œUL
rO«Ë Êuœ« Õö
œ«u ÊuD« l œË
d œU+u X eO
tK «dO- ÊU" p dU
tLF UM# u
q  u dOL ÍœU
X U ÊË—U ‰UAO
Ê«dD*« „U U d
ÊU “«e Êuœ« ·“u
ÊU dOJ Z œdJ 5 U
Áœu u « ”UO « ·“u
‚uF ”uOU tK « b 
CHAMPIONS DES CIRCUIT ÂÆÂÆ‘ ÊuO U Íœ t udO
ÆÂÆÂÆ‘ pOU Wd
¢UUu¢ 5UË —UB Wd
…œUF t e Ëb UM —
sUB Wd …b*« WOU d « WdA «
qOL'« nu tK « ‚“—
©ÊUO Ë« ÊU Ë—«Ë ÊUJ«Ë® ÊUO Ë« ÊUJË WR
WOD ‰UAO Ê«uD«
tK UD nu l œË
ÊU ”UO « Ã—u
U «u “Ë—Ë ÂU Wd
—U Íe d
ÆÂÆÂÆ‘ wU u ÊË“Ë«
ÂÆÂÆ‘ ÊÆÍ√Æ»
U œUB« Wd
ju{ u ÍdO U"
McAllen and Spencer BROKERS S.A.R.L
ViaPanel S.A.R.L ÆÂÆÂÆ‘ qOU UO
ÆÂÆÂÆ‘ gO Í¬
ÆÂÆÂÆ‘ e—u bO+ d u
X«d œËË Wd
WOM'« WBK WO D « WOFL'«
ÁUdË ÊUOu u≠ wKK —U qLF
ÁUdË ·uU Æ—Æ pO Ë«
—Ëb tK wu
”«Æ”«
D&O Group≠»Ëd" Ë« b« Íœ
tJ dË WdOBK UM# Wd
BITAR CONTRACTING S.A.R.L
…œu u « 5+U f d dO Ë—
ÊUO Ád ÊU—«Ë »uU+
H/B SCIENTIFIC AND MEDICAL SUPPLIES INC
Barcon Lebanon S.A.R.L
ÁUdË ÊUOKUu Ë—U+
f d ≈ rO+«d « qOL
© uJ «b ® ÁœôË«Ë d"«œ ”uOU Wd
Â Â ‘ U bO Íd « Wd
ÆÂÆÂÆ‘ g« b« Ã eK—U 
e"U b« eK UMO
ÆÂÆÂÆ‘ eMuO u Ëd ‰UJ bO
Â Â ‘ Ã Â ÍU »Ëd" ÃU —U Wd
‚u oOu nu
ÊuM “ qOK- ”UO «
ÂÆÂÆ‘ —ULö „Ub
ÂÆÂÆ‘ fœËd œu ‰UOAO 

mOK  Âö≈

mOK  Âö≈

‰Ëb?'« w r+ƒUL?√ …œ—«u « 5HKJ*« ≠ qO?B « …d?z«œ ‡ ÊUM q WEU? w W?OL?OKù« WO U*« W?KB*« ‡ WU?F « WO U*« W d b? ‡ WO U*« …—«“Ë u?b
5ö WKN ‰ö- rNM q r≈ ÁU& —uc*« b d « mK  ‰Ë_« o UD « ≠ uK(« vM  ≠ «b F ‚u Ÿ—U ≠ «b F w ‡ szUJ « …dz«b « ed v « —uCK od*«
vK Âöô« «c+ d?A rO t√ ÎULK ¨Áö?√ UNO ≈ —UA*« WF? «d*« WKN ¡UN« b?F WO? …—uB ÎöU# mOK ? « d F ô«Ë ¨Âöô« «c+ d?A a —U s ÎUu
ÆwËdJ ô« lu

od*« ‰Ëb'« w r+ƒUL√ …œ—«u « 5HKJ*« ‡ qOB « …dz«œ ‡ ÊUM q WE?U w WOLOKù« WO U*« WKB*« ‡ WU?F « WO U*« W d b ‡ WO U*« …—«“Ë ub
ÎUu 5ö WKN? ‰ö- rNM q r≈ ÁU& —u?c*« b d « mK  ‰Ë_« o UD « ≠ u?K(« vM  ‡ «b F ‚u? Ÿ—U ‡ «b ?F w szUJ « …dz«b « ed v « —u?CK
lu vK Âöô« «c+ d?A rO t√ ÎULK ¨Áö√ U?NO ≈ —UA*« WF «d*« W?KN ¡UN« bF W?O …—uB ÎöU?# mOK  « d ?F ô«Ë ¨Âöô« «c+ dA a —U s
ÆwËdJ ô«

oBK « a —U
≤∞≤∞Ø≤Øπ

WOU « …—U e « a —U
≤∞≤∞Ø∏Ø∂

ÊuLC*« b d « r—
RT000167574LB

nKJ*« r—
±±∑±∂π±

nKJ*« r«
b b u ”UO « ÍœU

oBK « a —U
≤∞≤∞Ø¥Øπ

WOU « …—U e « a —U
≤∞≤∞Ø±∂Ø∂

ÊuLC*« b d « r—
RT000167571LB

mOK  « a —U w U « ÂuO « s s dNA …œb;« ÷«dô« …b √b 
nOKJ U ÊUM q

WEU w WOLOKù« WO U*« WKB*« fOz—

nKJ*« r—
±∞≤π≤¥∂

nKJ*« r«
ÁœU “ Ê«uD« wu
mOK  « a —U w U « ÂuO « s s dNA …œb;« ÷«dô« …b √b 

nOKJ U ÊUM q

‘ud# qOK-

‘ud# qOK-

≤μ∂nOKJ «

≤μ∂ nOKJ «

WEU w WOLOKù« WO U*« WKB*« fOz—

∏

≤∞≤± ÊUO ≤π fOL)«
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W????????????????????????????????????????????????????????????????????????????O????????????????????????????????????????????????????????????????????????????L????????????????????????????????????????????????????????????????????????????— U???????ö????????????????????????????????????????????????????????????????????????????«
mOK  Âö≈

mOK  Âö≈

w r+ƒUL?√ …œ—«u « 5HKJ*« ‡ qO?B? « …dz«œ ‡ ÊUM q WE?U? w WO?LOKù« W?O U*« WKB?*« ≠ WU?F « WO U*« W d b? ‡ WO U*« …—«“Ë u?b
rNM q r≈ ÁU?& —uc*« b d? « mK  ‰Ë_« o UD « ‡ uK(« vM ? ≠ «b ?F ‚u Ÿ—U? ‡ «b F w s?zUJ « …dz«b « ed? v « —uCK o?d*« ‰Ëb'«
t√ ÎULK ¨Áö?√ UNO ≈ —U?A*« WF «d*« WKN? ¡UN« b?F WO? …—uB Îö?U# mOK  « d? F ô«Ë ¨Âöô« «c?+ dA a —U s ÎUu 5ö WKN? ‰öÆwËdJ ô« lu vK Âöô« «c+ dA rO

W u Vz«d{ mOK  ∫Ÿu{u*«
WOL?OKô« WO U*« WKB*« ‡ W?UF « WO U*« W d b ‡ W?O U*« …—«“Ë ub
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ريــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــة

نـــائـــب رئـــيـــس اتــــحــــاد ال ــف ــروس ــي ــة االداري والـــــفـــــارس والـــحـــكـــم الــــدولــــي نــجــيــب الــشــامــي
قــــاد ال ــف ــريــ األوكـــــرانـــــي الــــى الــعــاملــيــة والـــتـــألـــ واالتــــحــــاد الــــروســــي يــســتــعــيــن بـــه حــالــيــا
جالل بعينو
جذبت رياضة الفروسية نجيب الشامي منذ صغره وتحديداً
عندما كان يف سن الثامنة من عمره فامرسها العباً فمدرباً
فاداريــاً فحكامً دولياً ليس يف لبنان فحســب بل يف العامل
العريب والدويل .استهوت الفروسية الشامي ،ابن بلدة جديدة
غزير الكرسوانيــة واملولود يف العام  ،1965فعمل يف ميدان
اللعبة التي تتطلّب نفقــات باهظة وصوالً اىل تبوء منصب
نائب رئيس اتحاد الفروســية يف االنتخابات التي جرت يف
الخريف الفائــت وقد يقوده القدر يف املســتقبل اىل «رأس
هرم» هــذه الرياضة وهذا األمر يعود اىل الجمعية العمومية
لالتحاد النتخابه عضواً ثم تجري عملية توزيع املناصب داخل
اللجنة االدارية لرجل يخطّط بهدوء وميلك ســرية شخصية
حافلة من النادر ان ميلكها اي شــخص ناشــط يف رياضة
الفروســية يف منطقة الرشق األوسط وفق ما يقوله خرباء
اللعبة ومتابعوها.

} الالعب }

بدأ نجيب الشــامي مامرســته للعبــة يف مدينة كميل
شمعون الرياضية يف العاصمة اللبنانية بريوت ثم يف نادي
«شارم الند»(عوكر) فنادي املون السال .ثم ارشف عىل نادي
«ضبية كاونرتي كلوب» ملدة ســنتن وعــىل نادي كاونرتي
كلوب(عينطورة) ثم أسس نادي «( »Equestrian Circleبيت
مري) منذ  11سنة .وخالل مسريته كفارس ،احرز الشامي
العديد من األلقاب ومنها لقــب بطولة لبنان للرجال وكأس
لبنان وكأس األســتقالل تســع مرات اىل جانب مشاركاته
كفارس يف بطوالت ودورات يف األردن وسوريا ومرص وأملانيا
وفرنسا وغريها...

} االداري واملدرب }

عىل الصعيد االداري ،ترأس الشامي عرشات البعثات كونه

دخل اىل اللجنــة االدارية
لالتحاد منذ سنوات طويلة.
وكمدرب ،ميلك الشامي
شهادات عدة منها شهادات
أوملبية ومنهــا من اللجنة
األوملبية اللبنانية واالتحاد
الــدويل للفــــــروسية
ومــن االتحــاد الفرنيس
للفروسية فربز هذا الشاب
يف ميدان التدريب كربوزه
كفــارس حقــق نجاحات
كثرية مع العلم ان الشامي
يعمل يف ميدان األعامل اذ
ميلك شهادة ماجستري يف
الشــؤون املالية والتسويق
وميلــك رشكة اســترياد
وتصدير واستشارات مالية .البط ن ي ال ام يتس جائ
ونظــراً لكـــــفاءته
ولســمعته املحــــرتفة،
اختاره االتحاد األوكراين للفروســية مديــراً ادارياً لالتحاد
ومدير الفريق األوكراين للفروســية وعمل يف منصبيه ملدة
اين سنوات وحقق نجاحات كبرية .
وتحت قيادته ،شــارك الفريق األوكراين يف بطوالت عامل
وبطوالت أوروبا ودورة األلعاب الدولية للفروسية ويف دورة
األلعــاب األوملبية الصيفية التي جــرت يف ريو دي جينريو
(الربازيل) يف العام .2016
كام ساهم الشامي يف قيادة الفريق األوكراين اىل التأهل
اىل اوملبياد طوكيو (اليابان) الذي سيقام الصيف املقبل.
وتحت قيادته ايضاً ،احرز الفريق األوكراين املركز األول يف
«كأس األمم» ثالث مرات متتالية وهو رقم قيايس بشــهادة

ه بعد فوز باحد املسابقات
االتحاد الدويل وبات الفريق األوكراين من اقوى اين دول يف
العامل .كام ّ
توىل الشامي منصب املدير الفني لالتحاد القطري
للفروسية ومنصب املستشار الفني للجنة األوملبية القطرية
حيث ارشف عىل األلعاب اآلسيوية للفروسية التي اقيمت يف
العاصمة القطرية الدوحة يف بداية األلفية الثالثة .وحالياً،
استعان به االتحاد الرويس للفروسية لتأهيل الفريق الرويس
وتجهيزه.
اذا ،من العب اىل مدرب اىل اداري ماذا ميلك نجيب الشامي
يف «جعبته» ؟ شــهادة تحكيمية دولية ويشارك يف قيادة
البطوالت واملسابقات محلياً وخارج حدود الوطن.
ال يزال الشــامي ميارس رياضة الفروسية لكن من دون
املشــاركة يف البطوالت ويرشف عىل ناديــه يف بيت مري

مقــــــــــــــــــــررات االتحــــــــــــــــــــاد اللبنانــــــــــــــــــــي للكــــــــــــــــــــرة الطائــــــــــــــــــــرة:
تن يــــــــــــــــــــم بطولــــــــــــــــــــة لبنــــــــــــــــــــان للف ــــــــــــــــــــات العمريــــــــــــــــــــة وكأس الصيــــــــــــــــــــف

عقدتاللجنةاالداريةلالتحاداللبناينللكرةالطائرةجلسة
عادية عن طريق النظام اإللكرتوين املريئ عرب تطبيق «زوم»
حرصاًعىلعاملالتباعداالجتامعيللوقايةمنوباء«كورونا»
برئاسة رئيس االتحاد وليد القاصوف وبحضور غالبية
األعضاء.يفبدايةالجلسةتكلمالرئيسمهنئاًاملسيحينالذين
يتبعوا التقويم الرشقي بأحد الشعانن و بحلول عيد الفصح
املجيد و ك ّررالتعزية باسم اللجنة االدارية بوفاة والدة األمن
العام عصام ابو جودة وتقدّم بالتعزية من عائلة الكرة الطائرة
ومنمحبيواصدقاءدوليلالنارامللقببالـ«بطل»الذيوافته
املنية األحد الفائت سائال الله ان يغمره بواسع الرحمة .بعدها
وتم
تالاألمنالعامعصامابوجودهمحرضالجلسةالسابقة ّ
التصديق عليه باألجامع لينتقل الحارضون اىل دراسة البنود
الواردة عىل جدول االعامل وليقرروا ما ييل:
 -1اخذ العلم بطلب املساعدة املرسل اىل لجنة األوملبية
اللبنانية لالرضار التي لحقت مبقر االتحاد من جراء انفجار
مرفأ بريوت يف  4آب  2020وطلب املساعدة ملشاركة لبنان
بالدور النصف نهايئ لنهائيات القارة اآلسيوية للعبة الكرة
الطائرة الشاطئية املؤهلة ل لعاب األوملبية طوكيو.2021
 -2أخذ العلم بدعوة اإلتحاد اآلسيوي وموافقة االتحاد
اللبناين بكتاب عىل املشاركة بالدور النصف نهايئ لنهائيات
القارة اآلسيوية للعبة الكرة الطائرة الشاطئية املؤهلة
ل لعاب األوملبية طوكيو  2021و التي ستقام يف النصف
االخري من شهر حزيران املقبل قي تايالندا او قطر او ايران.
 -3اخذ العلم بتوقيع رئيس االتحاد الدويل عىل اتفاقية
املساعدة املالية لإلتحاد والتي سيتسلمها االتحاد يف االيام

القليلةاملقبلة.
 -4أخذ العلم بتلقي االتحاد التهنئة بحلول شهر رمضان
املبارك من اإلتحادين االسيوي والعريب واالتحادات العربية
الوطنية.
-5اخذالعلمبانتخابمجلسادارةجديدلالتحادالسعودي
للكرة الطائرة برئاسة الدكتور خالد بن منصور الزغيبي و
إرسال تهنئة باسم االتحاد باملجلس الجديد.
 -6اخذ العلم بدعوة االتحاد العريب للمشاركة بدارسة
دولية للمدربن مستوى أول و التي ينظمها مركز التطوير
الدويل يف البحرين بن  13و  23حزيران  2021عرب تطبيق
 ZOOMوتحدد رسم االشرتاك بالدراسة بـ  250دوالرا
امريكيا ،و تقرر ابالغ الدعوة لجميع األندية املنضمة لعائلة
االتحاد لتسجيل الراغبن يف املشاركة بها.
-7املوافقةعىلتنظيمبطولةلبنانللفئاتالعمريةابتداء
من النصف الثاين من متّوز عىل املالعب املكشوفة للذكور
واإلناث و ل ربع فئات واعتمدت املواليد التالية (-2000
)2007-2006( )2005-2004( )2003-2002( )2001
كام تق ّرر تنظيم كأس الصيف ملواليد  23 ( 1998سنة وما
دون ) ويحق لكل نادي االستعانة بأي عدد من الالعبن الذين
مل تشارك انديتهم بالكأس مع الحق بإرشاك العبن اثنن
بعمر يفوق الـ  23سنة برشط ان يحصل هؤالء الالعبن
عىل إذن خطي موقع أصوال يسمح لهم املشاركة وتأليف
لجنة من األمن العام عصام ابوجودة ومحاسب االتحاد
ناجي باسيل ومدير املنتخبات الوطنية الدكتور اييل مو
وعضو اللجنة االدارية رفيق عي واملدير التنفيذي اميل

ً

ج ّبورلرتتيبالدعوةللبطوالتاملذكورةومتابعةتنظيمها.
 -8اخذ العلم مبقرتحات لجنة الكرة الطائرة الشاطئية
وعن مشاركة اكرث من تسعن مدربا يف دراسة التدريب
وقسم املشاركن اىل
التأهيلية للكرة الطائرة الشاطئية
ّ
مجموعتن من  24اىل  45مشاركة لكل منهام.
 -9اخذ العلم بتنظيم الجزء األول من دراسة التأهيل التي
اقيمت يوم السبت  24نيسان الجاري عىل مالعب الـ BVB
نهر ابراهيم والتي أدارها وحارض بها رئيس لجنة الكرة
الطائرة الشاطئية اييل ايب شديد مع املدرب الوطني إييل
النار والحكم الدويل جوين اللقيس بحضور امن عام اإلتحاد
عصام ابو جودة واملدير التنفيذي لإلتحاد اميل جبور ومق ّرر
اللجنةمنريشاهن.
 -10طلب رئيس االتحاد من أعضاء اللجنة حضور الجزء
الثاين من الدراسة التي سيقام يوم السبت  8ايار املقبل مع
اقامة مباريات استعراضية للمنتخبات الوطنية اللبنانية
بالكرة الطائرة الشاطئية للرجال والس ّيدات عىل ان تليها
توزيع شهادات التدريب عىل الناجحن وتكريم مدرب
والعبي املنتخب الذين شاركوا يف الدورة الدولية للدوري
العاملي (ستار وان) التي اقيمت يف قطر عىل ان يبلّغ األعضاء
يفحينهالربنامجالكاملللمناسبة.
-11وضعرئيساالتحادونائبالرئيساملهندسعيلخليفة
املجتمعنبأجواءاالتصاالتاملتعلقةبتأليفاتحادغربآسياوما
سينتجعنهاعىلانيتابعااملستجداتاملتعلقةباملوضوع.
 -12تحديد املوعد املقبل الجتامع اللجنة االدارية يوم
الثالثاء  11ايار املقبل.

لقط ائع ل ام

احد املسابقات

حيث تجمعه توأمة مع االتحاد الفرنيس للفروسية منذ عرش
سنوات وال تزال هذه التوأمة سارية حتى ايامنا هذه.
تخطّت انجازات نجيب الشــامي حــدود لبنان اىل الوطن
العريب واىل أوروبــا فبات هذا الشــاب مرجعاً يف رياضة
الفروســية التي تد ّرج بها من فارس اىل مدرب اىل اداري اىل
حكم فخبري مسموع صوته ومسموعة استشاراته لرجل حاز
عىل ثقة كل من تعاون معه محلياً وخارجياً اذ يعمل بصورة
احرتافية ومهنية عاليتن وهذا ما يجمع عليه كل من عرفه
لرجل دينامييك نجح يف عمله الخاص ويف ميدان الفروسية
التي متثّل النبل والشهامة.

بطولــــــة لبنــــــان في كرة الســــــلة :
فــــــوزان كبيران لبيــــــروت والحكمة

حقق بريوت فوزا مثريا عىل حساب
هومنتمن ،بنتيجــة ( ،)56-90عىل
ملعــب مزهر ،أمــس األربعاء ،ضمن
منافســات الجولة  8من دوري السلة
اللبناين .وشــهدت املباراة ســيطرة
هومنتمن عىل الربع األول (،)13-16
وانتهى الثاين لصالح بــريوت (-38
 ،)25كام انتهى الربع الثالث ()39-69
لصالح بريوت .وســجل نجم بريوت

مروان زيادة  19نقطة كأفضل مسجل
يف اللقاء ،يف حن سجل كارل زلعوم
 14نقطة كأفضل مســجل يف فريق
هومنتمن .ورفع بريوت رصيده إىل 13
نقطة يف املركــز الثاين ،يف حن رفع
هومنتمن رصيده إىل  9نقاط يف املركز
التاســع .وعىل ملعب أنطوان شويري
يف غزير ،حقق الحكمة فوزاً كبرياً عىل
بيبلوس .60 - 87

حقق العهد فوزا كبريا عىل التضامن
صور بنتيجــة  ،0-3عىل ملعب رفيق
الحريري يف صيدا ،ليبلــغ الدور ربع
النهــايئ لبطولة كأس لبنان ملوســم
.2021-2020
وشهدتاملباراةافتتاحالعهدللتسجيل
يف الدقيقة  30عــرب طارق العيل ،إثر
متريرة عرضية من عيل الحاج ،حولها
العيل رأسية بن قدمي محمد حجازي
يف الشباك .ومع انطالق الشوط الثاين
سجل العهد الهدف الثاين يف الدقيقة

 ،53عرب مرتدة قادها عيل الحاج ،الذي
بدوره مررهــا إىل عيل حديد ليحولها
األخري إىل حسن زين الذي سجل عىل
مينالحارسالتضامني.
ويف الدقيقة  75تلقى وليد شور كرة
بينية من محمد حيدر ،حولها أرضية
عىل ميــن محمد حجازي ليســجل
الهدف الثالث.
ويرتقــب العهــد مبــاراة النجمة
وطرابلس ملعرفة منافسه ضمن الدور
ربعالنهايئ.

العهد الى ربــــــع نهائي كأس لبنان

اعـــالنـــات مــبــوبــة ـــــ اعـــالنـــات مــبــوبــة ـــــ اعـــالنـــات مــبــوبــة ـــــ اعـــالنـــات مــبــوبــة ـــــ اعـــالنـــات مــبــوبــة ـــــ اعـــالنـــات مــبــوبــة ـــــ اعـــالنـــات مبوبة
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
ّ

ً

ملـ ـ ـ ــاذا تـ ـ ـ ــم جلـ ـ ـ ــد السـ ـ ـ ــيد حسـ ـ ـ ــن دقـ ـ ـ ــو اعالميـ ـ ـ ــا ومحاكمتـ ـ ـ ــه والحكـ ـ ـ ــم عليـ ـ ـ ــه قبـ ـ ـ ــل اسـ ـ ـ ــتجوابه؟
م ــا ه ــي الخفاي ــا والحس ــابات السياس ــية خاص ــة أن دق ــو ينتم ــي للفرق ــة الرابع ــة وه ــل لقري ــة الطفي ــل عالق ّــة؟
ً
ً
هــل هنــاك تصفيــة حســابات بيــن بهــاء وســعد الحريــري لشــن حملــة مبرمجــة أمنيــا وإعالميــا ضــد حســن دقــو؟
(تتمة ص(1
الحريري ام لخلق مشــاكل بن سوريا والسعودية عىل اساس
انــه يف الفرقة الرابعة؟ مع العلم ان القضاء اوقف املدعو عيل
سليامن صاحب املستودع الذي تم فيه وضع حبوب الكابتاغون،
وليس لحسن دقو اي عالقه به او بالعصابة التي قامت بتهريب
الكابتاغون اىل السعودية.
وفاضت وسائل االعالم بالكالم عىل انه ملك الكابتاغون ،اي
ان عملية التحقيق مل تصل اىل ضبط يف ممتلكاته كلها حبة
كابتاغون واحدة ،وبخاصــة انه كانت االجهزة االمنية كافة
والجيــش اللبناين قد قاموا بتفتيش بلدة الطفيل ومل يجدوا اي
اثر لحبــات الكابتاغون وال معامل وال تصنيع وال حبوب .وقد
التزم حسن دقو الصمت اثناء التحقيق معه من قبل جهاز امني
بعد توقيفه .والنه شعر ان التحقيق اصبح سياسيا بعد اتهامه
والدولة السورية والفرقة الرابعة باالتجار بالكابتاغون ،فكيف
ميكن اتهامه بأنه ملك الكابتاغون ومل يتم ضبط حبة كابتاغون
يف كل ممتلكاته ومنازله؟! والشعار الشهري هو ان املتهم بريء
حتــى تثبت ادانته ،وملاذا ذكر اســمه مع العلم ان كل املتهمن
االخرين تم ذكر االحرف االوىل من اسامئهم؟

هو رجل اعامل اشرتى ارايض يف الطفيل والجوزي وامتهن
العمل الزراعي والكســارات واملرامل وذاع صيته منذ ســنتن
الن فئــة من اهايل الطفيل كانت تســتخدم االرايض اململوكة
مــن مرصف لبنان وارضه ،وجــرت مصالحة بينه وبن اهايل
الطفيل مببادرة من حزب الله ومن تيار املستقبل ومن دار االفتاء
وممثلن عن العشــائر واملحامن لدى الطرفن .اما بالنســبة
لتشويه صورة حسن دقو فلقد عملت وسائل االعالم عرب متويل
خاص عىل تشــويه صورته .وحتى هذه اللحظة ،ال يوجد اي
ادلة ،وقد طلب النائب العام التمييزي اســتنابات قضائية ومل
يأت جوابها حتى الساعة .وسجل حسن دقو نظيف ،وهو غري
محكوم ســابقا ،ومع ذلك قامت جهات بترسيب تســجيالت
صوتية لزوجته ســحر محســن ال متت اىل الحقيقة بصلة.
وميكن القول ان قسامً من االعالم حل محل القضاء والتحقيق
واملحامن .اشــرتى ارايض يف منطقة عن الجوزي املالصقة
لبلدة الطفيل ،واشرتى انسباؤهم الذين يديرون رشكة تجارية
قســام من ارض الطفيل اىل ان حصلت املصالحة التي تحدثنا
عنهــا .واصبح الســيد دقو عىل عالقة ممتــازة مع الفرقاء
السياسين كون ســكان بلدة الطفيل هم من الطائفة السنية
ويولون الوالء لتيار املســتقبل .من جهة أخرى ،اهتم حزب الله

ابن سلمان :إيــران جارة ونطمح إلى إقامة عالقة مميزة معها
بلينكن :يبدو أن «ولي العهد» سيتزعم السعودية وعلينا العمل معه
(تتمة ص(1
للصواريخ الباليستية».
وتابع« :نعمل اليوم مع رشكائنا يف العامل إليجاد حلول لهذه
اإلشــكاليات ونتمنى أن نتجاوزهــا وأن تكون عالقاتنا طيبة
وإيجابية يف منفعة الجميع».
وعن اليمن ،قال ابن سلامن إنّ «اململكة عرضت وقف إطالق
النــار والدعم االقتصادي لليمــن وكل ما يريدونه مقابل وقف
إطالق النار من قبل الحويث والجلوس عىل طاولة املفاوضات»،
وفق تعبريه.
وكان ويل العهد السعودي قد دعا «أنصار الله» إىل الجلوس
حــول طاولة املفاوضات مع جميع األطراف اليمنين للوصول
إىل حل.
وأكد أن العرض الســعودي بوقف إطالق النار ال يزال قامئاً
ويشرتط جلوس «أنصار الله» إىل طاولة املفاوضات ووقفهم
إلطالق النار أيضاً.
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية األمرييك أنطوين بلينكن
أن الواليات املتحدة ستواصل العمل مع السعودية وويل عهدها
األمري محمد بن ســلامن ،عىل الرغم من «دوره يف قضية قتل

الصحفي» جامل خاشقجي.
وقال بلينكن خالل حديث لقناة « »CNNنرش الثالثاء« :حينام
يصل األمر إىل موضوع خاشقجي وقتله الشنيع ،أعتقد أن ما
رأيته هو أن الواليات املتحدة صادقت عىل نرش تقرير يف وضح
النهار أشــار بوضوح إىل املسؤولن ودور ويل العهد .وهذا أمر
مهم يف حــد ذاته ألن مصادقة الواليات املتحدة عىل ذلك تدل
عــىل الكثري رغم أن ما يحتوي عليه التقرير تم ذكره ســابقا.
كام فرضنا الحظر عــىل الدخول إىل بالدنا عىل خلفية مقتل
خاشقجي (بحق بعض املتورطن)».
وتابــع« :إضافــة إىل ذلك لقد تحدثنا ســابقا عن أنه يجب
علينا أن نفكر يف سبل دفع مصالحنا وقيمنا بالطريقة األكرث
فعالية .وســواء يعجبنا هذا األمر أم ال ،ســنكون بحاجة إىل
مواصلة العمل مع الســعودية التي ال تزال رشيكا يف مجاالت
كثرية .ومن بن األشــياء التي نحاول القيام بها ،كام تعرفون،
إنهاء الحرب يف اليمن».
وأضاف« :يبدو أن ويل العهد سيكون زعيام للسعودية لفرتة
طويلة مســتقبال ،وعلينا العمل مع زعامء يف كل أنحاء العامل
تورطوا يف ترصفــات نعارضها أو يف بعض األحيان نعتربها
مستهجنة .لكننا نفعل ذلك من أجل مترير مصالحنا وقيمنا».

اســـتـــبـــاقـــا لـــــقـــــرار عـــــبـــــاس… مــــعــــارضــــة فــلــســطــيــنــيــة
واســــــــعــــــــة لــــــفــــــكــــــرة تــــــأجــــــيــــــل االنــــــتــــــخــــــابــــــات
(تتمة ص(1
جرمية دســتورية .وطالبت املذكرة لجنة االنتخابات املركزية
الفلسطينية «بالتمسك باستقاللها وعدم االعتداد بأي قرارات
تصدر خالفا للقانون والقواعد الدستورية ذات الصلة».
ودعت املذكــرة النقابات املهنية واملؤسســات الحقوقية
واألهليــة إىل التحضري لخوض معركــة قانونية وقضائية
«لضامن انتظام املســار الدميقراطــي» .كام أكدت عىل حق
الفلسطينين يف االحتجاج السلمي مبختلف أشكاله.
وجــاءت هذه التحركات قبــل يوم واحد من اجتامع قيادي
 اليوم الخميس  -يضم الرئيس الفلســطيني محمود عباسواللجنة املركزية لحركة فتح وفصائل أخرى ،واملتوقع أن يبت
يف مصري االنتخابات وإجرائها مبواعيدها املقررة.
ويف ســياق متصل ،حذرت مؤسســات أهلية فلسطينية
 أمــس األربعــاء  -من تداعيات إلغــاء االنتخابات وطالبتبإجرائها يف موعدها املقرر.
وقال بيان موقع بأسامء  18مؤسسة أهلية  -منها «الحق»
و «مرصــد العامل العريب لالنتخابات» و «شــبكة املنظامت
األهلية» و «مركز القدس للمساعدة القانونية»  -إنها ناقشت
التطورات الخاصة باالنتخابات العامة والتوجه إىل تأجيلها،
«بحجة إبالغ االحتالل شــفهيا الســلطة الفلسطينية بعدم
موافقته عىل عقد االنتخابات يف القدس».
وقالت املؤسسات األهلية إنها «تستغرب تصاعد هذا التوجه
لدى أطراف بالسلطة بعد انتصار الشباب املقديس يف هبة باب
العامود ،وإثبات أن املواطن املقديس قادر عىل انتزاع حقوقه
بغض النظر عن موافقة سلطة االحتالل أو عدم موافقتها».
وأعربت املؤسســات عن رفضها التــام تأجيل االنتخابات
مشــددة عــىل «أنه ال توجد ألي جهة سياســية صالحيات
قانونية بإلغاء وتأجيل االنتخابات ما دامت لجنة االنتخابات
ماضيــة يف تنفيذها ،ومل تعلن عــن أي معيقات تحول دون
تنفيذها».

جه الدعوة لحامس }
{ مل تو َّ

من جانبه ،يقول الشــيخ جامل الطويل  -املرشح عن قامئة
«القــدس موعدنا» املمثلة لحــامس يف رام الله  -إن حامس
مع اإلرادة الشــعبية املرصة عىل إجراء االنتخابات الترشيعية
والرئاسية وانتخابات املجلس الوطني يف موعدها.
ويؤكد الطويل  -يف حديثه ملوقع الجزيرة نت  -إن «النكوص
عن ذلك إجهاض لإلرادة الشــعبية ،ومساس باملصالح العليا
للشــعب الفلســطيني ،ومصادرة إلرادته ،وحجب حقه يف
اختيار ممثليه وقيادته» .وحسب املرشح ،فإن قامئة حامس
جزء من الحراك الرافض لتأجيل االنتخابات.
وينفــي الطويــل أن تكون قامئة حامس قــد تلقت أية
دعــوة لحضور االجتامع املقرر اليــوم الخميس مع القيادة
جــه أيضا «للقنوات
الفلســطينية ،ويقول إن الدعوة مل تو َّ
الرسمية للحركة».
لكــن الطويل يؤكد أنه إذا كان االجتامع يتناول بحث آليات
متكن املقدسين من االنتخاب داخل القدس؛ «فنحن مع ذلك»،

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير  :حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة

«أمــا إذا كان الهدف منه مترير قرار قد اتخذ بإلغاء أو تأجيل
االنتخابات؛ فهذا اجتامع مرفوض وال ميكن املشاركة به ،يك
ال نكون شهود زور لتمرير قرار خطر عىل مصري شعبنا».
ويقــول إن الفلســطينين الذين أَجــربوا رئيس حكومة
االحتالل عىل الرتاجع عن نصــب البوابات اإللكرتونية عىل
أبواب املســجد األقىص عام  ،2017وأجــربوا االحتالل عىل
إزالــة الحواجز من باب العامــود مؤخرا؛ قادرون عىل إجراء
االنتخابــات يف القدس .ويضيف «ال يجــب أن تُتخذ القدس
ذريعة لتأجيل االنتخابات».
ويعتقد املرشح عن حامس «إن الحزب الحاكم (حركة فتح)
ال يســتطيع إجراء االنتخابات خشية الهزمية» .مضيفا «ال
نريــد ألحد أن يختطف حق شــعبنا ،فاالنتخابات هي البوابة
الوحيدة املتبقية إلنهاء االنقسام وإنجاز الوحدة وترتيب البيت
الفلسطيني».
ورغم ترجيح اســتطالعات الــرأي بأن تحقق قوائم حركة
فتــح تقدما يف االنتخابات الترشيعية املقررة بتاريخ  22أيار
املقبل ،إال أن مرشــح قامئة حامس يقول إنه «بات من شــبه
املؤكــد أن قامئة حامس «القدس موعدنا» ســتحصل عىل
النصيب األوفر يف االنتخابات ،لكنها ستتشــارك مع اآلخرين
يف تشكيل الحكومة الحقا» .ويضيف أن «الفوز الحقيقي هو
نجاح الشعب الفلسطيني يف إمتام االنتخابات».

} ال انتخابات بدون القدس }

باملقابــل ،رصحت عضو اللجنــة املركزية لحركة فتح دالل
سالمة أمس لإلذاعة الفلسطينية قائلة «عىل العامل أال يتوقع
منا إجراء انتخابات بدون القدس».
مــن ناحيته ،يقول القيادي يف حركة فتح واملرشــح يف
قامئتها الرســمية قدورة فارس إن «قــرار التأجيل يجب أن
يكــون جامعيا بعيدا عن الحزبية ،ألن مشــاركة القدس يف
االنتخابات قضية إســرتاتيجية ومكون أسايس يف القضية
الفلسطينية».
ويضيــف أن «االنتخابــات يف القدس قضية سياســية
جوهرية وليست شكلية ،وما مل نتمكن من إجراء االنتخابات
بالقــدس  -وفقا ملا تم االتفاق عليــه مع إرسائيل يف اتفاق
أوســلو  -فنحن مع تأجيل لوقت قصري يتم خالله بلورة آلية
متكن الفلســطينين من االنتخاب يف القدس ،شاء االحتالل
أو أىب ،ويف إطــار اتفاق تُوقّع عليــه كل الفصائل والقوائم
االنتخابية».
وحســب فارس ،فإن السلطة استنفدت محاوالتها الدولية
للحصول عىل موافقة إرسائيلية بإجراء االنتخابات يف القدس،
والقيادة الفلسطينية طلبت تدخل االتحاد األورويب والواليات
املتحدة وروســيا ،لضامن عدم عرقلــة إرسائيل لالنتخابات
بالقدس ،ولكن إرسائيل مل تبلغ الجانب الفلسطيني موافقتها،
كام مل تحصل األطراف الوســيطة عــىل موافقة إرسائيلية
بإجراء االنتخابات يف القدس.
ورفض فارس االتهامات لحركة فتح بـ «إفشال االنتخابات»
بســبب خشــيتها من الهزمية ،وقال إن هذه مجرد تقديرات
وقراءات يف املشهد السيايس.
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باملنطقة بالنظر اىل موقعها الجغرايف الحســاس عىل الحدود
الســورية ،وقد تعرضت الطفيل لحملة رشسة خالل الهجمة
الداعشية.
كانت هنالك دامئا حملة ضد السيد حسن دقو نتيجة عالقاته
بالقيادات السنية والشيعية وحتى املسيحية .وقام جهاز امني
مبداهمة منزل الســيد حسن دقو يف منطقة الرملة البيضاء،
وحملوا ملفات قضائية ،خاصة لزوجته املحامية سحر محسن
التــي ال عالقة لها بأعامل زوجها ،مع العلم ان اشــارة مدعي
عام التمييز مل تســمح لهم باالطالع عليها ،لكن الجهاز االمني
مل يأخذ باالشارة ورضب بها عرض الحائط ومتت مصادرة كل
ملفاتها دون اجراء اي جردة قضائية او اتباع االصول القضائية،
مام ادى اىل عدم حامية ارسار موكلها ورسية املهنة وحصانة
املحامي ،اذ رفضت املحامية ســحر محسن زوجة دقو استالم
ملفاتهــا املذكورة بعد يومن .وهنا نســأل أين حصانة مهنة
املحاماة واين دور نقابة املحامن والدفاع عنهم يف مهنتهم؟
قد يكون حسن دقو مرتكبا بالفعل وقد يكون بريئاً ،لكن اي
متهم بريء حتى تثبت ادانته بالحكم املربم.
فهــل حافظ االعالم واالجهزة االمنيــة عىل هذا املبدأ الذي
يحمي الحد االدىن من حقوق االنسان ،وكيف ترسبت املعلومات

غري املؤكدة وغري الصحيحة ،علام ان التحقيقات االولية تكون
رسيــة دامئا؟ وهل هي محاولة الحراق امللف وترهيب القضاء
وابعاد اصدقاء حســن دقو عنه بعدما نســج شبكة كبرية من
االصدقاء؟ اما بالنســبة للملفات القضائية الخاصة بزوجته
الســيدة سحر محسن ،فقد رفضت استالم ملفاتها من ضباط
يف جهاز امني دون وجود النقابة التي تنتسب اليها .وتوجهت
اىل النيابــة العامة التمييزية وتقدمت بشــكوى قضائية ضد
الجهــاز االمني ،علام ان كتاب نقيب املحامن توجه اىل النائب
العــام التمييز بعــد اجتامع مجلس النقابة بتســليم امللفات
بواسطة النقابة.
املعلومات التي ننرشها هي صحيحة ونحن مسؤولون عنها،
واذا اثبت القضاء عكس ذلك نعتذر امام الرأي العام اللبناين كله
والسوري والسعودي ،لكننا متأكدون اننا نقول الحقيقة .ونحن
مــع مبدأ ان املتهم بريء حتى تثبــت ادانته بحكم مربم ،وهذا
هو االســاس الذي نعمل عليه ،وال نعمل ضمن حملة مربمجة
عىل االصعدة االعالمية واالمنية وغريهام الدانة شخص ملجرد
انــه نجح يف اعامله ويريدون ابتزازه ورضب حركته وعائلته،
بخاصة تطويق االعامل القانونية لزوجته التي تعمل يف مهنة
املحاماة.

إســــتــــخــــفــــاف رســـــمـــــي بـــقـــضـــيـــة الــــــدعــــــم واملــــــواطــــــن
أمـــــــــــام خــــــيــــــاريــــــن :ســـــلـــــب أمــــــــوالــــــــه أو الـــــجـــــوع
(تتمة ص(1
املودعن) .هذا األمر ُمستبعد
أيضً ــا نظــ ًرا إىل أن نقابة
املحامن هــدّ دت مبالحقة
املسؤولن أمام القضاء نظ ًرا
للمخالفة الدستورية للمس
باإلحتياطي اإللزامي.
راب ًعا  -إحتامل تشــكيل
حكومــة جديــدة تقــوم
بإصالحات شــاملة ،ومن
بينها تأمــن األمن الغذايئ
للمواطن اللبناين ،وبالتايل
تأمن الــدوالرات لهذا األمر.
إال أن هذا السيناريو ُمستبعد
أيضً ا يف املدى املنظور نظ ًرا
إىل التعقيدات السياســية
تؤرش إىل وجود حكومة يف املدى القريب!
ّ
التي ال
إ ًذا ومــام تقدّ م ،نــرى أن الوضع ُمتجه نحو رفع الدعم  -أي
جار
وقف تســليم الدوالرات عىل سعر  1500وسعر  3900للت ّ
 مــن دون أي ضامنــة لناحية ضبط األســعار .وهذا الواقعس ُيشــكّل صدمة يف هيكلية الفقر الذي ســيؤدّي إىل كارثة
تُربزها التوقّعات التي ســتطال أعداد األرس القادرة عىل تأمن
حاجاتها الغذائية بعد رفع الدعم!
ظــل فرضية رفع الدعم من دون أي دعم ،هناك
ّ
عمل ًيــا ويف
املتوســطة التي تبلغ حال ًيا %39.8
الطبقة
من
أكرث من %24.8
ّ
من الشعب اللبناين ،ســتنقل إىل الفقر ل ُتصبح معها الطبقة
الفقرية  %80من الشــعب اللبنــاين .أضف إىل ذلك أن الطبقة
الفقرية ســتغوص أكرث يف الفقر مع اشتداد عمق الفقر لدى
ميكن تعليمه
هذه الطبقة ،مام سيؤدّي
حكام إىل تغيري جذري ُ
ً
تتم يف هذه
يف الجامعات كأول حالة تغيري هيكلية يف الفقر ّ
الرسعة ،أي يف فرتة بضعة أشهر!!!
حكام من هذا
البطاقة التمويلية ،يف حال إقرارها ،س ُتخفّف
ً
خصوصا عىل صعيد عمق الفقر لدى الطبقة
التطور الخطــر
ً
املتوســطة التي سيسقط
الفقرية ،إال أنها لن تُســاعد الطبقة
ّ
منهــا ما يُقارب الثلث ،أقلّــه يف الفقر .فمثال إذا كانت عائلة
لها مدخول مليون ونصف املليون لرية شــهريًا ،تســتفيد من
البطاقة التمويلية بحكم عدم قدرتها عىل ســدّ حاجاتها ،فإن
عائلــة مــع مليونن ونصف املليون لرية ال تســتفيد من هذه
حكام يف الفقر وستكون العائلة الفقرية يف
البطاقة ســتقع
ً
املتوســطة! هذا األمر يعني تعديل
حالٍ أفضل من حالة العائلة
ّ
(بتدخّل إصطناعي من قبل السلطات) بهيكلية امل ُجتمع وهو ما
املتوسطة إىل الهجرة!! الجدير
قد يُشكّل داف ًعا رئيس ًيا للطبقة
ّ
املتوســطة التي يجب
ذكــره أن عصب املجتمعات هو الطبقة
ّ
أن تُشــكّل ما ال يقّل عــن  %90من املجتمع ليك يُقال ان هناك
سياســة إجتامعية عادلة يف املجتمع .إال أن األرقام الحالية
تُشــري إىل أن هذه الطبقة قد تتهاوى إىل ما دون الـ  %20من
امل ُجتمــع اللبناين ،وهو ما يعني فقدان الدولة مل ُعظم مداخيلها

املتوسطة هي األساس يف مداخيل
الرضيبية بحكم أن الطبقة
ّ
الدولة الرضيبية ،ولكن أيضً ا فقدان االقتصاد لعامل اإلستهالك
ّ
املحيل اإلجاميل .وهذا ما
الذي يُشكل مك ّونا أساسيا يف الناتج
يقود إىل تراجع أكرب بكثري مام هو متوقّع من قبل املؤسسات
الدولية لهذا العام (~!)ّ%6
الحل األمثل يبقى يف تشكيل
من هذا امل ُنطلق ،يجب معرفة أن ّ
حكومة تســتطيع من خالل االتفاق مع صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل تأمن الحدّ األدىن من الدوالرات إلســترياد السلع
واملواد الغذائية واألساســية .إال أنه ويف ظّل غياب هذا الخيار
املس بالودائع
وتلكــؤ الحكومة يف القيام بواجباتها يبقى ّ
حل ّ
من خالل االحتياطي اإللزامي .وقد يكون هذا الخيار ُممك ًنا لو
أنه ال يُوجد تهريب وامل ُســتفيد الوحيد هو الشعب اللبناين ،إال
املس
أن عمليــات التهريب التي متــ ّر تحت أنظار الدولة يجعل ّ
بالودائع جرمية أخرى تُرتكب ضد الشعب اللبناين.
من هنا ،نرى أن السيناريو األكرث إحتامال ،هو أن يعمد مرصف
لبنان إبتدا ًء من منتصف الشهر القادم اىل خفض الدعم بشكل
ملحوظ ،عىل أن يُحافظ عىل ســلّة صغرية من األساســيات
يتم
للمواطن اللبناين ليك يعيــش بكرامة .وباعتقادنا ّ
كل ما ّ
تهريبه ويســتهلك قســام كبريا من الدعم بالدوالرات من قبل
مرصف لبنان (كاملحروقات مثال) يجب وقفه نظ ًرا إىل فظاعة
الجرميــة التي ترتكب املواطن عىل صعيد حرمانه من دوالراته
وعىل صعيد حرمانه من املحروقات امل ُشرتاة بدوالراته!
يبقــى القول إن الحكومة اللبنانية تتعامل مع هذا املوضوع
بشــكل ُمريب يطرح أســئلة عديدة وعىل رأسها الن ّية باملس
ميثّالن عنرص الخالص الوحيد واألخري
بالودائع والذهب اللذين ُ
للنهوض من األزمة ملصلحة قلّة تســتفيد من هذه العملية .إن
جار وامل ُهربن والصيارفة املضاربن هو عمل ُمدان
رصف الت ّ
تــ ّ
يوم من األيام أو
بــكل أبعــاده ،وإذا ما كان هناك من عدالة يف ٍ
تتم حقيقة ُمساءلة
أمل يف أن ينهض البلد من كبوته ،يجب أن ّ
هؤالء أمام القضاء اللبناين املستقل من مصالح النافذين الذين
أمعنوا يف الفساد والدمار.

ً

الفـــــــــــــــــــــــــروف :عــــــــرضــــــــنــــــــا حـــــــــــــــال لــــــلــــــنــــــزاع
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي لــــكــــن إدارة بــــــايــــــدن رفـــضـــتـــه
(تتمة ص(1
وقــال «لقد أرشت إىل بلينكن بهذا األمر .ليس للفرض .قلت
فقط إن الخطوة الواضحة بالنســبة لنــا ليك نكون قادرين
عىل العمل بشــكلٍ طبيعي ،ستكون التخلّص من كل يشء بدأه
باراك أوباما حن أغلق الباب قبل أسبوعن من مغادرته منصب
الرئاسة ،ووضع اليد عىل ممتلكات روسية ،وطرد دبلوماسين
روس ،منتهكاً جميع اتفاقيات فيينا».
ونــ ّوه الفروف إىل أنه «جرى بعد ذلك رد فعل متسلســل»،
مشــدداً عىل أن روســيا تركت منذ البداية طويالً الترصفات
األمريكيــة من دون رد ،وذلــك ألن إدارة ترامب طلبت عدم الرد
عىل قرارات فريق باراك أوباما املنتهية واليته ،إال أن الوضع مل
يتغري مع وصول الجمهورين إىل السلطة.
وقال الفروف معقباً عىل تطور األمور« :نرى أن إدارة بايدن
تواصــل االنزالق عىل طول هذا املنحــدر» ،مضيفاً أن الرئيس
األمرييك الحــايل ،أكد يف أول اتصال هاتفي له مع فالدميري
بوتن ،للرئيس الرويس أن واشــنطن تعتزم إجراء تحليل جاد
للعالقات ،ويأمل أن يتضح الكثري بعد هذه املحادثة.
وتابع رئيس الدبلوماسية الروسية قائالً« :لكن نتيجة هذه

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو مسؤول قسم االخراج سمري فغايل -رئيس القسم الفني وجيه عيل

املحادثة كانت عقوبات جديدة ،أجربنا عىل الرد عليها ليس فقط
باملثل ،ولكن كام حذرنا مراراً نحن سنترصف يف نهاية املطاف
بشــكل غري متامثل .وهذا ينطبق ،مــن بن أمور أخرى ،عىل
التفاوت الكبري يف عدد الدبلوماســين وغريهم من املوظفن
الذين يعملون يف البعثات الدبلوماســية األمريكية يف روسيا،
متجاوزاً عدد دبلوماسيينا يف الواليات املتحدة».
وشدد الفروف يف الختام عىل أن االستقرار الدويل يف العديد
من املجاالت «مرتبط بالعالقات بن موسكو وواشنطن».
وكانت الواليــات املتحدة فرضت يف  15نيســان عقوبات
جديدة عىل روسيا 32 ،تناولت شخصاً طبيعاً واعتبارياً ،وحظر
عىل املؤسســات املالية األمريكية رشاء الســندات الحكومية
الروسية عند الطرح األويل بعد  14حزيران.
عالوة عىل ذلك ،أعلنت واشنطن أنها بصدد إبعاد  10عاملن
يف البعثة الدبلوماسية الروسية من البالد.
باملقابل ،أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مثل هذا التوجه
األمرييك ال يتوافق مع مصالح شعبي البلدين.
وردت روســيا بطرد  10موظفن مــن البعثات األمريكية،
وأوصت بأن يعود الســفري األمرييك إىل واشــنطن للتشاور،
وجرى حظر دخول  8مسؤولن أمريكين إىل البالد.
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