«كـــــورونـــــا» 25 :ح ــال ــة وفـــاة
و 1336اصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

بــــــطــــــولــــــة الـــــســـــلـــــة:
فـــــــــــــــــــــــوز كــــــبــــــيــــــر
لـــــلـــــريـــــاضـــــي بـــــيـــــروت
عـــــلـــــى الــــشــــانــــفــــيــــل
ص 10
السنة الثالثة والثالثون ـ العدد 11460

2000 L.L.

 2000ل.ل.
الجمعة  30نيسان 2021

Vendredi 30 Avril 2021

33 eme annee N 11460

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل 1336
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس ،لريتفع العدد الرتاكمي
لإلصابات منذ  21شباط  2020إىل  525577حالة.
«تم تســجيل  1319حالــة إصابة بني
وأوضحــت أنّه ّ
«تم
املقيمــن و 17حالة بني الوافدين» ،مشــر ًة إىل أنّه ّ
تســجيل  25حالة وفاة جديدة ،لريتفــع العدد اإلجاميل
للوف ّيات إىل .»7249

www.addiyaronline.com
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الـــعـــودة الــــى م ــف ــاوض ــات الــتــرســيــم :اخــتــبــار امــيــركــي ل ـــ «نــــوايــــا» عــــون وبــاســيــل
ّ ً
«عـــصـــا» فــرنــســيــة تـــواكـــب تـــحـــركـــا مـــع مــوســكــو الخــــــراج لــبــنــان مـــن «الــــبــــازار»
ُ
رهــــان عــلــى «ل ــي ــون ــة» ســـعـــوديـــة ...والفــــــروف ي ــح ــذر م ــن الــتــاعــب بــالــتــوازنــات

ابراهيم نارصالدين
لعبة «بيي اقوى من بيك» بني رئيس الحكومة املكلف ســعد
الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل مستمرة عىل
الرغم من ســخافتها ،وهي تعكس ضحالة وتفاهة القيادات
السياســية املتحكمة مبصري اللبنانيني ،فال رحالت الحريري
الخارجية ســاهمت يف اخراج البالد من ازماتها ،وال منافسة
باســيل له يف التقاط الصور مــع «اي كان» ،ميكن ان تخرج
الســاحة اللبنانية من «عنق زجاجــة» ،يتحمل الرجالن جزءا
كبريا من املســؤولية عنها يف مرحلة «شــهر عسل» التسوية
الرئاسية.
وامام هذه الخفة اللبنانية رفعت باريس منســوب الضغط
مــع اعــان وزير الخارجية الفرنيس جــان إيف لو دريان أن
بالده بدأت يف اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشــخاص يعرقلون
العملية السياسية يف لبنان إىل األرايض الفرنسية،مشريا اىل
حق
إن فرنسا ستتخذ بالتعاون مع رشكائها إجراءات مامثلة يف ّ
املتورطني يف الفســاد .هذه «العصا» الفرنسية تسري بخطوات
متالزمة مع مجهود تبذله باريس بالرشاكة مع موسكو باتجاه
الســعودية وايران يف محاولة الســتغالل املناخات االيجابية
النســبية الخراج لبنان من ازمته .يف املقابل ،تسعى واشنطن
الســتغالل «الفوىض» اللبنانية عــى «طاولة» التفاوض مع
العدو االرسائييل يف ملف ترسيم الحدود البحرية ،ومع االعالن
املفاجىء عن استئناف التفاوض مبدئيا يوم االثنني املقبل ،نُقل
عن السفرية االمريكية دورويث شيا دعوتها الطرف اللبناين اىل
التعامل مع امللف مبرونة اكرب هذه املرة ،فيام يعترب االمريكيون
الجولة املقبلة اختبارا لنوايا رئيس الجمهورية ميشــال عون
والنائب جربان باســيل اللذين اوحيا ملســاعد وزير الخارجية

االمريكيــة ديفيد هيل ان عملية التفاوض هذه املرة ســتكون
مختلفة عام سبق!.

} الرتسيم الحدودي }

اذا مل تحصل عقبات سياســية او فنية ،يفرتض ان تُستأنف
املحادثات الحدودية البحرية غري املبارشة بني لبنان و «إرسائيل»
يوم االثنني املقبل .وعلم يف هذا السياق ،ان الجانب اللبناين مل
يبلــغ االمم املتحدة بعد قراره حول مســألة العودة اىل عملية
التفاوض ،وطالب من الجانب االمرييك بيانا رسميا ،وقد ابدت
واشنطن موافقتها عىل االمر عىل ان يصدر بيان رسمي يف هذا
الشان ،وبانتظار وصول الوسيط االمرييك جون ديروشيه اىل
بريوت ،فان الوفد اللبناين ســيعقد جلسة تنسيقية مع رئيس
الجمهورية خالل الســاعات املقبلة ،وحتى االن مل يتلق الوفد
اي معطى جديد يغري من موقفه عىل «طاولة» التفاوض فيام
يتصل بحقوق لبنان البحرية وفقا للخط .29

} شيا تدعو لبنان اىل «املرونة»!

ووفقا الوســاط مطلعة ،تايت العــودة «االرسائيلية» اىل
املفاوضات ،بطلب امرييك ،مبثابة اختبار «لنوايا» الرئاســة
االوىل بعدمــا اوقف رئيس الجمهورية ميشــال عون توقيع
املرســوم  6433وعقب املؤمتر الصحايف للنائب جربان باسيل
الذي قدم خالله طروحات جديدة «تدغدغ» مشاعر االمريكيني،
ولفتت انتباه العدو االرسائييل خصوصا اقرتاح استثامر اآلبار
املشــركة يف املنطقة البحرية املتنازع عليها بواسطة رشكة
ثالثة.
ووفقا لزوار الســفارة االمريكية يف عوكر ،رفع مســاعد
وزير الخارجية األمريكية لشــؤون الرشق األوسط ديفيد هيل
تقريــره اىل الخارجية االمريكية بعــد زيارته بريوت وجرى

تبادل املعلومات مع «ارسائيل» حول هذا امللف ،وقد جاء تحريك
عملية التفاوض بناء عىل تقييم امرييك بامكانية االســتفادة
من االنقسام اللبناين الراهن حول هذا امللف ،يف ظل حاجة فريق
رئيس الجمهورية اىل فك العزلة الدولية عنه .ولهذا ســتكون
الجولــة املقبلة اذا ما عقــدت عملية «جس نبض» لطروحات
باســيل ومدى مطابقتها مع ما يحمله الوفد اللبناين املفاوض

مــفــاوضــات فــيــيــنــا :املــبــاحــثــات قــد تـــؤدي ال ــى اتــخــاذ خــطــوات جـ ّـيــدة
ً
ً
ّ
«اسرائيل» :نتوقع اتفاقا جديدا بين ايران واميركا ..ونحتفظ بحرية التصرف

تتواصل املحادثات بني الجمهورية االســامية
ومجموعــة  1+5يف فيينا عىل مســتوى الخرباء
يف مجاالت الحظــر والقضايا النووية والرتتيبات
التنفيذية ،بعد أن بدأت الجولة الثالثة من محادثات
اللجنة املشــركة لالتفاق النووي يف فيينا الثالثاء
الفائت.
وأمــس اســتكملت مجموعتا العمــل النووية
والحظر العمل والنقاش بشــأن النصوص ،وعقد
فريق الخرباء املعني بالرتتيبات التنفيذية اجتامعه
للمرة األوىل.
رئيس مكتب ديوان رئاسة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية محمــود واعظي أكد أن «خطوات جيدة
جدا اتخذت يف اجتامع فيينا».
ويف مقابلة مع وكالة «إرنا» الرســمية ،وصف
واعظي مباحثات فيينا بـ»املعقدة» ،مضيفًا «نظ ًرا
للتعقيد الذي تتســم به هــذه املباحثات ،فإن ما تم
إنجازه حتــى اآلن يبعث عىل األمــل ،وقد اتخذت
خطوات جيدة للغاية حتى اآلن».
وأشــار اىل أن «املتطرفني داخل الواليات املتحدة،
وكذلك الكيان الصهيوين يســعون إىل إفشال هذه

اىل الناقــورة وبعدها «ســيبنى عىل الــيء مقتضاه» .وقد
لخصت الســفرية االمريكية دورويث شيا التوقعات االمريكية
من اســتئناف املفاوضات بالقول لبعض من التقتهم ،يجب ان

(تتمة املانشيت ص)12

عىل طريق الديار
تبدو ان الحكومة تتشكل دولياً عرب زيارات تجوب عواصم العامل كلّه،
وال تحــط رحالها يف العاصمــة بريوت ،فيجتمع الفرقاء ويتفقون عىل
تشكيلة الحكومة الجديدة التي بات لبنان بحاجة ماسة جداً لها.
مهام قيل عن اســباب خارجية تعيق تشــكيل الحكومة ،فالســبب
الحقيقي هو داخيل بســبب االنانية واملطالب من قبل الفرقاء القتســام
الحكومة حصصاً فيام بينهم.
هذا هو السبب الحقيقي ،وهو سبب داخيل مرتبط بالقيادات اللبنانية
وليس مرتبطاً بالخارج.

«الديار»

بيدرس ــــــــون  :الالعب ــــــــون الدولي ــــــــون
ّ
ُ
مهتمـــــون بتقـــــدم التســـــوية الســـــورية
رصح مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل ســوريا غري بيدرسون بأن الالعبني
الدوليني املحوريني ،مهتمون بتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية إلحراز تقدم
نحو إنهاء األزمة يف ســوريا ،ودعا بيدرســون إىل «مناقشات استكشافية
للمساعدة يف اختبار اإلمكانيات وسد فجوات انعدام الثقة».
وأخرب املبعوث األممي مجلس األمن ،بأنه «هناك حاجة ملزيد من الدبلوماسية
الشاملة والبناءة إلحراز تقدم نحو حل األزمة التي تشهد تدويال كبريا مع كبار
املســؤولني من عدد من الدول وبينها روســيا وأمريكا وتركيا وإيران والعامل
العــريب وأوروبا».وقال« :تحدثت إىل الحكومة الســورية واملعارضة أيضا»،
وأقدّ ر إعراب األطراف املعنية الدولية عن االهتامم بهذه الفكرة ،وأنه من الواضح
أن انعــدام الثقــة ،والرغبة يف تحرك األطراف األخرى أوال عنرصان بارزان يف
أذهان الكثريين» .وتابع« :صيغة دولية جديدة قد تجلب األطراف املعنية ملائدة
املفاوضات ..نحتاج الستكشاف املمكن ،وعلينا أال نضيع مزيدا من الوقت».

(التتمة ص )8

ع ــب ــاس :االتـــحـــاد االوروبـــــــي ابــلــغــنــا ان «اس ــرائ ــي ــل»
لــــن ت ــس ــم ــح بـــــإجـــــراء االنــــتــــخــــابــــات فــــي الـــقـــدس

ّ
ايــــران تــرحــب بـــ «تــغــيــيــر لــهــجــة»الــســعــوديــة تجاهها
رحبــت وزارة الخارجيــة اإليرانية بتغيــر لهجة اململكة
العربية السعودية تجاه الجمهورية اإليرانية ،مؤكدة أنه ميكن
للسعودية وإيران الدخول يف فصل جديد من التعاون والحوار
لتحقيق السالم واالستقرار من خالل التغلب عىل الخالفات.
وقال املتحدث باسم الخارجية االيرانية سعيد خطيب زاده يف
أول تعليق لطهران عىل ترصيحات ويل العهد السعودي محمد
بن ســلامن األخرية« :من خالل وجهات النظر البناءة والنهج
القائم عىل الحوار ،ميكن لهاتني الدولتني املهمتني يف املنطقة
والعامل اإلسالمي الدخول يف فصل جديد من التعاون والحوار
لتحقيق السالم واالستقرار والتنمية اإلقليمية من خالل التغلب

عىل الخالفات».
وتابع« :ترحب إيران بتغيري لهجة اململكة العربية السعودية
تجاه إيران اإلســامية ،وكانت إيران رائدة يف مسار التعاون
اإلقليمــي من خالل تقديم مقرتحات وخطط للحوار والتعاون
يف منطقــة الخليج الفاريس» ،مبا يف ذلــك «مبادرة هرمز
للسالم».
واختتــم قائــا« :نأمل يف أن يكون شــهر رمضان الكريم
شــهر الرحمة اإللهية واملغفرة وبداية مباركة لتقارب املجتمع
اإلســامي والقضاء عىل الحروب والتهجري وانعدام األمن يف
املنطقة».

ّ
املــــســــرب:
م ــوس ــك ــو عــــن ت ــس ــري ــب تــســجــيــل ظـــريـــف
ن ــع ــرف مـــن يــســعــى لــلــتــاعــب بــعــاقــاتــنــا مـــع ايــــران

قال الرئيس الفلســطيني محمــود عباس ،امس ،إن االتحاد
األورويب أبلغ الســلطات الفلســطينية بــأن اإلرسائيليني لن
يسمحوا بإجراء االنتخابات الترشيعية الفلسطينية يف القدس.
وأوضح عباس أن رئيس االتحاد األورويب قال لوزير الخارجية
الفلسطيني« :أنا محبط ،لقد اتصلت باإلرسائيليني ومل نحصل
عىل جــواب» ،وأضاف ،خالل الجلســة االفتتاحية الجتامع
الفصائل املنعقد يف مقر الرئاســة برام الله ،أن «اإلرسائيليني
أبلغونا قبل أيام بعدم الســاح بإجراء االنتخابات يف القدس

واليوم يقولون ال توجد لدينا حكومة لتقرر».
اشــارة اىل ان الفلســطينيني يحذرون مــن إلغاء أو تأجيل
العمليــة االنتخابية برمتها ،يف حال عرقلــة إرسائيل إجراء
االنتخابات يف القدس.
وكان ســبق للفلسطينيني من ســكان القدس الرشقية ،أن

يف أول تعليق لها عىل التســجيل الصــويت املرسب لوزير
الخارجيــة اإليــراين محمد جواد ظريف ،حــذرت الخارجية
الروســية من أن بعض األطراف تحاول التالعب مع العالقات
بني روسيا وايران.
يذكر ان تســجيل ظريف املــرب تضمن ترصيحات مثرية
للجدل حمل فيها روســيا موسكو املســؤولية عن محاولة
تقويض االتفاق النووي.
وأشــارت املتحدثة الرســمية باســم الخارجية الروسية
ماريــا زاخاروفا أثناء موجز صحــايف عقدته امس ،إىل أن
ترسيب التســجيل الصويت املثــر للجدل جاء يف فرتة صعبة
بالنســبة إليران ،موضحة أن الجمهورية اإلســامية تعاين
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هويتنا الضائعة أم هويتنا القاتلة؟

نبيه الربجي

«يا الهي ،اىل اين مييض
بنا هذا الرشاع الذي مبائة
سارية؟».
هذا الســؤال للشــاعر
الــريك ناظــم حكمت
نطرحه عىل أنفســنا .ما
معنى ان ينص الدســتور
عــى أن «لبنــان عــريب
االنتــاء» حــن تتقطع
أوصالنا ،وحني تتقطع بنا
السبل؟ نصفنا يف الرشق ونصفنا يف الغرب .أما من نصف
ثالث؟
هنا مقاربة عبثيــة للجدل حول الطريق الذي يفرتض
بلبنان أن يســلكه .لنــدع املعرتضني عــى الطروحات
األخرية يقولــون «تريدون من لبنــان أن يذهب رشقاً؟
نأخذ سوريا ،شقيقتكم العزيزة ،مثاالً .منذ الخمسينات،
اختارت الرشق واعتمدت االشــراكية كنظام اقتصادي،
بالرغم مــن الضبابية بل ومن االلتبــاس االيديولوجي،
والتطبيقي ،لذلك النظام .ما كانت النتيجية؟».
«روســيا ،أمرباطوريــة النفــط والغــاز ،بالقاعدة
االسرتاتيجية يف ســوريا التي حققت فيها حلم بطرس
األكرب بالوصول اىل املياه الدافئة ،مل تتجرأ عىل أن تبعث
بربميل نفط ،أو بقارورة غاز ،اىل الســوريني الذي كان
عليهم أن يعيشــوا أهوال الصقيع ،بعدما استوىل دونالد
ترامب عىل حقول النفط يف بالدهم».
يتجاهلون أن موسكو قدمت لدمشق ،منذ عام ،2020
مائة ألف طن من القمح ،ويســألون ماذا تفعل روســيا
حني ترى الســوريني يلهثون وراء رغيــف الخبز ،بعدما
كان الرئيس حافظ األســد قد اقتطــع آالف األطنان من
احتياطي القمح يف بالده ملســاعدة روسيا ابان األزمة
الشهرية؟
يســألون ،ايضاً ،عن الصني التي دقت كل األبواب ،مبا
يف ذلك «البوابة االرسائيلية» ،ليكون لها موطئ قدم يف
الرشق األوسط .أين هي يف سوريا ،وهل تجرأت عىل أن
تضع حجراً يف اعادة اعامرهــا؟ مبلياراتها املنترشة يف
أصقاع الدنيا خائفة من العقوبات األمريكية (وما بدكن
ايانا نخاف من هيدي العقوبات)؟.
ويقولــون ان ســوريا ،وأيضــاً ايــران ،باالمكانات
الضخمــة عىل كل املســتويات ،وصلتا اىل أقىص حدود
املعاناة ،ورمبا اىل اقىص حاالت الفاقة ،بسبب العقوبات
األمريكية .مــاذا يحدث للبنان ،بامكاناتــه الضئيلة ،اذا
ما اتجه رشقاً ،وهو الذي ترعــرع عىل الثقافة الغربية,
وعىل الطراز الغــريب يف يومياته ،منذ «حادثة «،1920
واعالن الجرنال غورو قيام «دولة لبنان الكبري»؟
كلنــا نعلــم أن الواليــات املتحدة متســك باملفاصل
االقتصاديــة ،واملالية ،والعســكرية ،للكــرة األرضية.
اضافة اىل كونها األمرباطورية التي تجاوزت ،مبســافة
ضوئية ،تأثري األمرباطوريات التي سبقتها عىل املستوى
االســراتيجي ،دخلت حتــى يف البنية الســيكولوجية
والتاريخية للمجتمعات.
هذا التأثري مل يقترص عىل دور الشبكة العنكبوتية يف
نقل العامل اىل زمن آخر .األمريكيون متكنوا من تســويق
اســلوب حياة ،بل وفلســفة حياة ،يف أرجاء املعمورة،
وحتى يف الداخل الرويس والداخل الصيني.
اذ ال ميكــن اغفــال دور واشــنطن يف ابقاء الرشق
األوسط عىل تخوم القرون الوســطى ،ال مجال لتجاوز
الدور الرببري للطبقة السياسية يف وصول لبنان اىل ما
وصل اليه ،ولكن هل مثة من ينكر أن هذا البلد الذي كان
الوحيد يف اجتثــاث االحتالل االرسائييل ،يدفع اآلن مثن
تحطيمه الحلقة األخرية من سيناريو صفقة القرن؟
هــذه الصفقة التي كانــت ترمي ،وبــادارة مبارشة
من املؤسســة اليهودية ،وبالتواطؤ مــع قوى داخلية
وخارجيــة ،اىل تغيري البنيــة الدميوغرافيــة ،والبنية
الدســتورية ،للبالد بتوطــن الآلجئني الفلســطينيني،
والنازحني السوريني.
«خطيئتنا» أمام جاريد كوشرن ،وأمام ديفيد شينكر،
أننــا رفضنا أن يكون لبنــان القهرمانة يف بالط يهوذا،
وأن يتمزق من الداخل خدمة للسيناريو الجهنمي اياه.
يف نهاية املطاف ،أهواؤنا هويتنا .النص الدســتوري
نــص ميت .كم لبنــان يف لبنان؟ كم لبنــان يف هذه...
الغرنيكا؟
حتى اآلن ،ماذا فعلت الواليات املتحدة للبنان؟ بانتظار
ظهور االله الصيني تبقــى ،يف املنطقة ،مبثابة القضاء
والقــدر (الله عىل الرف مهام بالغنــا يف صلواتنا ،ويف
أدعيتنا) .دولة جاذبة للكثري منا ،حتى وهي تقودنا ،من
أجل «ارسائيل» الكربى ،اىل التســول عىل أرصفة األمم.
عىل ...أرصفة العدم!!

ديـــــــاب بـــحـــث فــــي مــســاعــي
تصنيع لــقــاح «ســبــوتــنــيــك »v

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ً
ّ
باســــــيل أيقــــــن ان «التوجه شــــــرقا» ال يخدم مصالحه
يتوق الى دعم دولي الســــــتعادة حظوظه الرئاســــــية
بوال مراد
يتوق رئيس تكتــل «لبنان القوي» النائب جربان باســيل اىل
تحسنيعالقاتهالعربيةكاماالقليميةوالدوليةالستعادةحظوظه
الرئاســية املعدومة حاليا .أدرك رئيس «الوطني الحر» متأخرا ان
خوض مواجهة مفتوحــة داخليا وخارجيا بوجه الجميع تحت
عنوان «الكل فاسد وسارق والتيار والعونيني وحدهم نظيفي الكف
واوادم» ادت اىل تشدد االحزاب واملجموعات التي تعارضه وقيام
تكتل كبري ضده مل يطح فقط حظوظه الرئاسية ،امنا ايضا عهد
الرئيس ميشال عون الذي يستمر يف تلقي الصفعات والطعنات
من كل حدب وصوب ،ما استدعى استنفارا رئاسيا ايضا لتحسني
عالقات لبنان بالخارج ومحاولة فك الحصار املحكم املفروض عىل
البلد ،من دون ان تظهر اي مؤرشات ايجابية حتى الساعة توحي
بامكانيةنجاحهذااملسعى.
وليس خافيا املسعى الرئايس لرأب الصدع مع اململكة العربية
السعودية والذي توكل به الوزير السابق سليم جريصايت واسفر
قبل فرتة عن زيارة قام بها الســفري السعودي وليد البخاري اىل
قرص بعبدا بعد اشهر من املقاطعة .اال انه وبحسب املعلومات ،تبني
ان املسعى توقف عند تلبية البخاري دعوة الرئيس عون اىل القرص
الجمهوري ،يف ظل عدم وجود حامسة سعودية ل»تعويم» العهد.
فرغم العالقة غري السوية مع الرئيس املكلف سعد الحريري ،فذلك
اليعنياتخاذالرياضالرئيسعون والتيارالوطنيالحرحليفنيلها.
ولعل تطورات االيام القليلة املاضية شــكلت املؤرش االوضح

عىل ميض السعودية بسياسة حصار لبنان وذلك مع اعالن وقف
استرياد الخرض والفاكهة ،وهو قرار اعتربته مصادر يف قوى ٨آذار
قريبة من حزب الله «قرارا سياسيا بامتياز ،باعتبار انه لطاملا كانت
الرياض تضع يدها عىل شحنات ممنوعات قادمة من لبنان وسواه
وهي شحنات اكرب بكثري من شــحنة الرمان األخرية ،ما يجعل
الحديث عن قرار ســيايس مبقاطعة الخرض والفواكه اللبنانية
واقعيا ،وينــدرج باطار امليض بالحصار املفروض عىل لبنان اىل
مســتويات جديدة ،وبخاصة ان القــرار يتزامن مع عملية رفع
سقوف سواء من السعودية او ايران او الواليات املتحدة االمريكية
ما دام االطراف ال ٣يجلسون اليوم حول طاوالت التفاوض ما يحتم
عليهم زيادة الضغوط لتحصيل مزيد من املكاسب».
وبدا اســتنفار رئاســة الجمهورية ملعالجة االزمة املستجدة
مع السعودية متوقعا ،متاما كام لهجة الرئيس عون ومواكبته
اليومية للتحقيقات واالجراءات املتخذة لحث اململكة عىل الرتاجع
عن قرارها .فاذا كان الرئيس عون وباسيل قد وصال اىل قناعة ان
املقاطعة والجفاء السعودي تجاه لبنان ينطبقان تلقائيا عىل باقي
دول الخليج ،فهو يعي ايضا ان حجم الخسائر املالية التي سيتكبدها
لبنان نتيجة القرار الســعودي الجديد كام نتيجة اي قرار مامثل
تتخذه دول اخرى سيكون «هائال» وبالتايل سيحبط اي محاولة
النتشال العهد مام يتخبط فيه يف الربع االخري منه.
وال شــك ان قيادة «الوطني الحر» ال تزال تتابع ملف العقوبات
االمريكية عىل باســيل وان بعيدا عن االضواء .وهي تسعى عرب
شخصيات محسوبة عليها قريبة من االدارة الجديدة العادة النظر

فيها وال تزال تدرس خيارات التصدي لها عرب القضاء االمرييك من
دون ان تصل اىل قرارات حاسمة بعد يف هذا املجال .وان كان عدم
تراجع ادارة الرئيس جو بايدن عن العقوبات التي سارت بها ادارة
الرئيس السابق دونالد ترامب ،اصبح امرا محسوما.
اما اوروبيا ،فال يزال باسيل يحاول عرب اكرث من طريقة وقناة
التصدياليعقوباتجديدةتفرضعليه،باقتناعهبأنذلكسيعني
رضبة قد تكون قاضية ملشواره السيايس ،بعدما تبني له ان الدعم
الشعبي املســيحي مل ولن يكون كافيا لضامن نجاح مرشوعه
السيايس وبخاصة ان تجربة الرئيس عون ال تزال شاخصة امامه
وان طرح «التوجه رشقا» مل يكن نافعا له ألن هذا الرشق مل ينجح
يف فك الحصار املفروض عىل لبنان السباب شتى.
وتدرج مصادر سياسية الرتويج لطرح متديد والية الرئيس عون
يفخانةسعيالعهدلتأمنيالظروفاملناسبةلخالفةباسيللعون،
يف ظل وجود قناعة عامة ان هذه الظروف غري متوافرة ،واالرجح
لن تكون متوافرة عند موعد االستحقاق الرئايس عام .٢٠٢٢

ً

مــــوســــكــــو عــــلــــى خـــــط الــــتــــســــويــــة الـــحـــكـــومـــيـــة لـــبـــنـــانـــيـــا وخــــارجــــيــــا
ب ــع ــد بــــاســــيــــل ...دعـــــــوات الـــــى ج ــن ــب ــاط وف ــرن ــج ــي ــة وإرســــــــان والــجــمــيــل

هيام عيد

عادت روسيا إىل الســاحة اللبنانية بقوة ،وذلك عىل خلفية
استقباالتها املتجدّدة لقيادات سياسية ورؤساء أحزاب لبنانيني،
وحيث ص ّبت زيارة رئيس «التيــار الوطني الحر» النائب جربان
باسيل يف هذا اإلطار ،ويُنقل عن أوساط عليمة متابعة ملا يجري
يف موسكو ،بأن بعض الزيارات إمنا جاءت بطلب رويس ،ومنها
زيارة باســيل ،وذلك بغية حلحلة العقد التي تحول دون تشكيل
الحكومة العتيدة ،وقد وعد الروس الرئيس املكلّف سعد الحريري
خالل زيارته األخرية ملوســكو ،وتحديداً أثناء اللقاء الذي جمعه
بوزير الخارجية ســرغي الفروف ،أنه وخالل استقباله باسيل
سيعرض معه ملف الحكومة لجهة ترسيع عملية التأليف ،وهو
ما ســبق وبحثه خالل لقائه بوفد حزب الله الذي زار العاصمة
الروسية منذ أسبوعني ،وأيضاً مع الرئيس املكلّف سعد الحريري.
وتتابع األوساط كاشــفة ،أن الخرق األبرز الذي استجدّ عىل
خط تزخيم اإلتصاالت واملشاورات حول امللف اللبناين ،متثل بزيارة
نائب وزير الخارجية الرويس لشؤون الرشق األوسط ميخائيل
بوغدانوف إىل باريس ،إذ التقى كبار املستشارين يف «األيليزيه»

يؤش إىل أن موسكو تعمل بالتنسيق
واملعنيني بامللف اللبناين ،ما ّ
مع فرنســا عىل إنضاج الطبخة الحكومية ،وإن كان ذلك دونه
صعوبات يف هــذه املرحلة ،ربطاً بظــروف داخلية وإقليمية
ودولية .وتشــر االوساط إىل أن مسألة أخرى تؤكد عىل دخول
موسكو بعمق األزمة اللبنانية ،برزت يف ما ّ
تأت من خالل زيارة
السفري الرويس يف لبنان ألكسندر روداكوف إىل بكريك ،وكان
مفصل لكل ما يحيط باألسباب الكامنة وراء عرقلة
هناك عرض
ّ
جع البطريرك بشارة الراعي موسكو
تشكيل الحكومة ،وحيث ش ّ
عىل استكامل دورها ،باعتبارها دولة مؤثّرة ،ولديها القدرة عىل
مامرسة الضغوطات عىل املعرقلني ،وهم معروفون باألسامء،
وال سيام أن املتابعني يف موســكو ألجواء هذا الحراك يشريون
إىل أن الفروف قال يف إحدى جوالته يف املنطقة ،ولبعض الذين
التقاهم عندما جرى عرض للملف اللبناين واملعرقلني ،بأن لديه
املعلومات حول من يعيق ويعرقل تشــكيل الحكومة اللبنانية
العتيدة.
ويف سياق متصل ،فإن حلقة املشاورات واإلتصاالت ستستمر،
ومثة أجواء عن زيارة متوقّعــة بعد عيد الفصح لرئيس الحزب
التقدمي اإلشــرايك وليد جنبالط عىل رأس وفد إىل موسكو،
وهو كان تلقى دعوة منذ فرتة ،إال أنه اعتذر عن تلبيتها بســبب

عون  :نأمل كشف مصير املفقودين واملخفيين قسرا

ً

اكــد رئيــس الجمهورية
العامد ميشال عون ان «الهيئة
الوطنية للمفقودين واملخفيني
قــرا التي أنشــئت مبوجب
القانــون الرقــم  105تاريخ
 ،30/11/2018مهمتهــا
متابعة هذا امللف اإلنســاين
بامتياز ،عىل امل الوصول اىل
نتائج عملية تكشــف مصري
هؤالء املفقوديــن واملخفيني
قرسا ،مام يضع حدا ملعاناتهم
(دااليت ونهرا)
ويطمــن ذويهــم ويطوي االسطا يؤدي قسم اليمني أمام عون
صفحة مؤملــة من صفحات
مرســوم تعيينهام يف الهيئة يف  13نيسان
االحداث التي شــهدها لبنان
عىل مدى سنوات» .وشدد عىل دعمه الكامل الجاري.
وردد القايض االســطا والدكتور حســن
لعمل الهيئة وحرصه عىل «بذل مؤسســات
الدولة املعنية كل الجهود املمكنة يف ســبيل القسم االيت« :اقســم بالله العظيم ان اقوم
مبهامــي يف الهيئة الوطنيــة للمفقودين
الوصول اىل الخواتيم املرجوة».
كالم الرئيس عون جاء خالل قسم اليمني وضحايا االخفاء القــري بأمانة واخالص
الــذي اداه قبل ظهر امــس يف قرص بعبدا ،واستقاللية وعدم تحيز ،وان اترصف يف كل
عضوا الهيئة الوطنية للمفقودين واملخفيني ما اقوم به ترصفا يوحــي بالثقة والحرص
قرسا القايض سليم االسطا والطبيب الرشعي عىل ســيادة الحق وحامية حقوق االنسان
الدكتور حســن فياض حســن ،بعد صدور وتعزيزها».

«اللقاء الديموقراطي»  :وحدها التسوية كفيلة
بالتأسيس ملــســار اإلنــقــاذ وتــحــتــاج لــقــرار شجاع

دياب مجتمعاً مع حب الله ويوسف
اســتقبل رئيس حكومة ترصيف األعامل حســان دياب
يف الرساي الحكومي ،وزيــر الصناعة يف حكومة ترصيف
االعامل عامد حب اللــه ،ورئيس مجلس إدارة رشكة «أروان»
للصناعة الدوائية املهندس عبد الرزاق يوسف ونائبة الرئيس
الدكتورة رويدة دهام .وجرى اســتكامل البحث يف مساعي
الرشكة لتصنيع اللقاح الرويس «سبوتنيك  »vيف لبنان.
واستقبل الرئيس دياب ،السفري الهولندي يف لبنان هانس بيرت
فاندير وود يف زيارة تعارفية ،يرافقه سكرتري السفارة للشؤون
السياسية بارت هوفمن ،يف حضور السفري جربان صوفان.
مــن جهة ثانية ،تلقى الرئيس ديــاب برقية تهنئة بحلول
شــهر رمضان املبارك مــن رئيس مجلس الــوزراء الكويتي
صباح خالد الحمد الصباح ،أشاد خاللها بـ»روابط العالقات
األخوية والتاريخية الوثيقة بني البلدين» ،مؤكدا حرص بالده
عىل «تعزيز هذه العالقات الثنائية».
وتلقــى الرئيس دياب برقية مامثلة مــن الوزير األول يف
الجمهوريــة الجزائرية الدميوقراطية الشــعبية عبد العزيز
جراد ،أكــد خاللها «العمــل من أجل تعزيــز روابط األخوة
والتعــاون بني لبنــان والجزائر مبا يعود عليهــا باملنفعة
املتبادلة».

باسيل مع الفروف

تيمور جنبالط يرتأس اجتامع اللقاء
أشــارت كتلــة اللقــاء الدميقراطي بعد
اجتامعها برئاســة النائــب تيمور جنبالط،
اىل «ان رفض املعنيني ألي طرح تسووي يف
تأليف الحكومة يدفع ملزيد من التأزم ،وينذر
يف ضوء الواقع املعييش واالقتصادي الخانق
بانفجار كبري ســيدفع مثنــه الجميع دون
اســتثناء .وحدها التسوية كفيلة بالتأسيس
ملســار اإلنقاذ ،وهي تحتاج لقرار شجاع من
األطــراف املعنية بالتأليف يبــدأ بوقف رهن
البالد ملصالــح شــخصية أو فئوية ووقف
الرهان عىل متغــرات خارجية ،وبالتواضع
قليالً من أجل مصلحة الوطن واملواطن».
أضافت يف بيــان« :يتوجب عىل حكومة
ترصيف األعــال اإلقالع عــن التهرب من
واجبها الوطني املتمثل بإقرار فوري لرتشيد
الدعــم وبإصدار البطاقــات التمويل ّية وفق
دراسة إجتامعية شفافة وافية تحدّ د الفئات
املستهدفة دون إستنسابية».

وتابعت« :تقتل آفــة التهريب ما تبقى من
الفرص أمام لبنان ،وآخرها توقف دول الخليج
عن استرياد املنتجات الزراعية اللبنانية ،وهذا
يستدعي تحركاً مختلفاً متاماً عرب اتخاذ قرار
حاســم من القوى السياسية ومن السلطة،
وتطبيق أجهــزة الدولة إجــراءات عمالنية
ملراقبة الحدود وإقفــال املعابر غري الرشعية
وضبط املعابــر الرشعيــة دون أي إبطاء»،
مضيفة «تبقى مؤسسة الجيش وإىل جانبها
القوى األمنية ،آخر املؤسسات الرسمية التي
تقف يف وجه االنفالت األمني الشامل».
ورأت «إن التالعب الحاصل يف ملف ترسيم
وضع ثروات لبنان
الحدود البحرية للبنــان،
َ
ٍ
وقت يعمل
وحدوده يف مهب الضيــاع ،يف
العدو االرسائييل ليل نهار عىل بدء استخراج
هذه الرثوات .وهذا األمر برســم الســلطة
السياسية التي تتحمل املسؤولية املبارشة عن
خسارة حقوق اللبنانيني».

ً

انتشار وباء كورونا ،لكنه ،وبعدما تلقى اللقاحني ،سيذهب إىل
روســيا بحيث تربطه صداقات كثرية ،وتحديداً مع بوغدانوف
املســؤول عن امللفني اللبناين والسوري ،ووضع املنطقة بشكل
عام .كذلك سيزور موسكو زعيم تيار «املردة» سليامن فرنجية،
ورئيس حزب الكتائب ســامي الجميل ،والنائب طالل إرسالن
وسواهم ،ولكن السؤال الكبري ما إذا كان مبقدور موسكو ،ومن
خالل استقباالتها ملعظم الزعامء السياسيني ،ومن كل اإلتجاهات،
تتوصل إىل إرساء حل يف لبنان ،وبالتايل ،تشكيل الحكومة؟
أن
ّ
يف هذا اإلطار ،تفيد األوســاط نفسها ،أن املسؤولني الروس
يردّدون ،بأنه ليس لديهم أي مبادرة أو صيغة للحل ،وإمنا دورهم
يكمن يف إطار الدعم ربطاً بالوضع القائم يف لبنان ،والذي يُنذر
بفــوىض عارمة نتيجة تدهور أوضاعــه اإلقتصادية واملالية،
وكذلك للواقع اإلسرتاتيجي لرتابط الحدود بني لبنان وسوريا ،عىل
اعتبار أنها تُعترب املعطى اإلســراتيجي األبرز ملوسكو ،ويعنيها
كثرياً ،يف هذه املرحلة بالتحديد ،استقرار الوضع يف لبنان خوفاً
من أي انهيارات أمنية ،حيث هناك أزمة اقتصادية يف ســوريا
مشابهة إىل حدّ كبري مبا يعانيه لبنان ،ويف حال استمرت األمور
عىل تفاقمها ،عندها تحصل الفوىض يف كال البلدين،األمر الذي
يصب يف مصلحة روسيا يف املرحلة الراهنة.
ال
ّ

«لـــبـــنـــان ي ــح ــت ــاج اصــــاحــــات»

ّ
بـــاســـيـــل  :طــلــبــنــا مــــن الفــــــــروف حـــث
ال ــح ــري ــري عــلــى انـــهـــاء مــلــف الــتــشــكــيــل

عقد رئيــس «التيار الوطنــي الحر» النائب
جربان باســيل مؤمترا صحافيا يف موسكو،
بعد لقائه وزير الخارجية الروســية سريغي
الفروف ،قال فيه« :قمنا اليوم بزيارة ملوسكو
واســتهللناها بلقاء بأصدقائنا يف الخارجية
الروسية بوغدانوف ومسؤولني آخرين ،وعىل
رأســهم الفروف وترشفنا بتلبيــة دعوته اىل
الغداء ،عىل أن نســتكملها بلقاءات اخرى عىل
مدى يومني «.
وعن «لبنان واستقراره» ،قال« :تباحثنا يف
رضورة ان يكون لبنان مســتقرا ومزدهرا ،وان
هذا عامل الزامي لحامية التنوع فيه ولحامية
أيضا األقليات فيه ويف املنطقة وللحفاظ عىل
دورها الكامل يف االدارة والسياسة واالقتصاد،
وعىل خصوصيــة لبنان ودور املســيحيني
املتناصف فيــه ،ألن من دون ذلــك ،لن يكون
هنــاك دور كامل ،ومن دونــه لن يكون هناك
وجود كامل ،ومن دون ذلك يف لبنان لن يبقى
مسيحيون يف الرشق».
وأشــار إىل أن «بعض السياســات الدولية
ســاهم يف تهجريهــم من الــرق» ،وقال:
«يؤمل من السياســة الروسية يف مرشقنا أن
تساهم بتثبيتهم فيه وإعادتهم اليه ليتعايشوا
ويساهموا يف سالم املنطقة .لبنان له دور كبري
يف مكافحة اإلرهاب عسكريا وفكريا ،وهو أول
من نجح يف ذلك .لبنــان إذا أخذ كل حقوقه،
وأوقفت اإلعتداءات عليــه برا وبحرا وجوا من
ارسائيل ،ومحاوالت قضــم أراضيه أو ثرواته،
فيكون أيضا عامل استقرار وسالم يف املنطقة.
ولبنان اليوم ،نتيجــة الضغوط عليه ونتيجة
الفســاد يف داخله انهــار ،وتلزمه إصالحات
جذرية وبنيوية إلنهاضــه ،وهذا يتطلب قرارا
سياسيا لبنانيا غري مكتملة عنارصه ،ويلزمه
حكومة من اإلختصاصيني تكون مدعومة من
القوى السياســية والربملانية األساسية ليك
تتمكن من تحقيق هــذه اإلصالحات ،من دون
ان تكون فيها القدرة ألحد عىل السيطرة عليها
وعىل منع هذه اإلصالحات من التحقق».
وقال« :إذا كان لبنــان متوجها اىل اعتامد
خيار صندوق النقــد الدويل فهذه اإلصالحات
معروفة ،وعىل رأسها التدقيق الجنايئ ،إضافة
اىل ضبط التحويالت اىل الخارج وإعادة األموال

املحولة من لبنان اىل الخارج وغريها .ال ميكن
إجراء اإلصالح وإعادة بعض الحقوق للبنانيني
من دون ذلك ،حتى ولو توجه لبنان اىل الرشق
بدل الغــرب ،ال ميكن إنهاض لبنــان من دون
إصالحه .الحكومة الزمة ،لكنها غري كافية ،اذا
مل تتمتع بالقرار واإلرادة والقدرة عىل اإلصالح.
هذا شأن لبناين ،روســيا ال تتدخل بالشؤون
الداخلية ،لكنها تدفع باتجــاه اإلصالح وهذا
ما نشكرها عليه ،ونحن كلنا بانتظار ان يأخذ
رئيس الحكومة املكلف قراره بالسري بتشكيل
الحكومة واألهم قراره باإلصــاح» ،مضيفاً
«لروســيا أدوار عدة يف املنطقة ولبنان تصب
يف مصلحتنا ،ومنها :إحقاق التوازن الدويل يف
املنطقة وهذا يصب يف خانة العدالة الدولية،
لعب دور إيجايب يف عملية السالم عىل قاعدة
الحقوق وليس عىل قاعدة العنف والقوة ،رعاية
هــذا الحضن املرشقي وحاميتــه ليلعب دوره
اإلقتصادي الفاعل ،حاميــة التنوع واألقليات
بعدم استفرادها وإشــعارها بأنها معدة دامئا
للرتحال ،لعب دور محوري يف عودة النازحني
السوريني اىل بلدهم ،حفاظا عىل وحدة سوريا
ونســيجها االجتامعي ونسيج الدول املحيطة
فيها ،وعىل رأسها لبنان ،االنتخابات الرئاسية
السورية وتثبيت الرئيس األسد ستكونان عوامل
مرسعة ومطمئنة ومشجعة لهذه العودة ،لعب
دور محفز لحل مشــاكل الحدود والخطوط،
وتحديدا التشــجيع إلطالق املفاوضات حول
الحــدود البحرية بني لبنان وســوريا ،إقامة
مشــاريع تنموية واســتثامرية ضخمة يف
املنطقــة ،وأذكر منها ما يســاعد لبنان ،عىل
قاعدة  ،BOTومن ضمــن املرشوع اإلصالحي
إلنهاض لبنان ،وذلك ببناء مصايف النفط يف
جنوب وشامل لبنان ،باملشاركة مبشاريع إنتاج
الغاز يف البحر اللبناين وهو حاصل جزئيا اآلن،
وبإمكانية املساهمة مبشاريع الكهرباء واملرفأ
وسكك الحديد ،وخصوصا تلك املرتبطة بسوريا
والعراق واألردن مام يعزز السوق املرشقي».
وختم «شــكرا لروســيا عىل ما ابلغني به
الفروف من تقديم روســيا لقاحات مجانية
بناء عىل رســالة خطيــة موجهة من رئيس
الجمهورية اللبنانية ،اضافــة اىل اللقاحات
التجارية».

عـــلـــوش  :امل ــح ــط ــة األولـــــــى لــلــحــريــري
بـــعـــد ال ــت ــش ــك ــي ــل ســـتـــكـــون ال ــس ــع ــودي ــة
أكد نائب رئيس تيار «املستقبل» مصطفى
علوش ،أن «القــرار يف زيارة الرئيس املكلف
ســعد الحريــري اىل بكريك ســ ُيتخذ يف
الســاعات املقبلة» ،مشــدداً عــى «أهمية
التواصل املستمر مع الرصح البطريريك يف
هذه املرحلــة» .وأوضح يف حديث اذاعي ،أن
«الهوامش التي يتح ّرك الحريري ضمنها ثابتة
وأبرزها عدم وجود ثلث معطّل».

ورداً عىل اتهام الحريري بأنه ينتظر الضوء
األخرض من الســعودية ،قــال علوش« :إن
الرئيس املكلف تقدم بأكرث من تشكيلة كاملة
لرئيس الجمهورية وهــو من رفض التوقيع
عــى أي منها ».وحول ســبب عــدم زيارة
الحريري الرياض ،أشار علوش إىل أن «الوقت
مل يحن بعد ،وأنها ستكون محطته األوىل بعد
تشكيل الحكومة».
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قــبــل الــفــرزلــي الــحــريــري طــرحــهــا فــي بــكــركــي ســائــا الـــراعـــي :اال يــحــق لــي تمثيل املستقلين؟
مــصــادر بعبدا :الــطــرح سياسي بانتظار تبنيه مــن الحريري  ..وأوســـاط متابعة <:هــيــدا تقطيع وقــت»
بــاســيــل يــطــلــب مــســاعــدة مــوســكــو ومــــصــــادره :إيــجــابــيــات كــثــيــرة ســتــظــهــر فـــي األيـــــام املــقــبــلــة!
جويل بو يونس
بعد فرنســا باتت الوجهة الحكومية اليوم روسيا ،فها هو
رئيس التيــار الوطني الحر جربان باســيل ،حط بعد كل من
الرئيس املكلف وحزب الله عىل اراضيها فالتقى وزير الخارجية
الروسية سريغي الفروف واملسؤول ميخائيل بوغدانوف حيث
ّ
املتعثة».
كان طبق املحادثات االساس« :الحكومة
أتت الزيارة الفتة يف الشــكل وعىل مستوى اللقاءات ،وال
سيام ان باسيل عقد مؤمترا صحافيا عىل االرايض الروسية
يؤكد فيــه انه طلب من وزير الخارجية الروســية ان يلعب
ّ
لحث رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري عىل
الدور الالزم
انهاء ملف التشكيل كام طالبه ايضا باجراء مؤمتر يف لبنان
لتشجيع عودة النازحني.
الطلب اللبناين من الروس تســهيال لوالدة الحكومة علّقت
عليه مصادر مقربة من الحريري عــر «الديار» بالقول« :ما
يفعله باسيل عظيم ونحن نحثّه عىل ان يقبل بطرح الحريري».
ويف هذا السياق ،اكدت مصادر مطلعة عىل الجو الرويس
لـ «الديار» بان ال مســعى روسيا لجمع الحريري بباسيل يف
موسكو عىل غرار الفكرة التي كانت تعمل عليها فرنسا ،لكن
االكيد بأن موســكو وانطالقا من دورها الجامع والقادر عىل
التواصــل مع مختلف االطراف اللبنانيــن لن توفر جهدا يف
محاولة تقريب وجهات النظر.
هذه املحاولة لتقريب وجهــات النظر ال يعمل عليها خارجيا
فحسب امنا داخليا ايضا عرب بكريك التي عملت يف السابق بهذا
االتجاه وهي عادت اليوم لتدخل بقوة عىل خط بعبدا بيت الوسط.
فبعدما كانت الديار اول من تحدث قبل ايام عن مسعى جديد
سيقوم به البطريرك املاروين مار بشارة بطرس الراعي عىل خط
عون الحريــري ،اكدت مصادر بارزة لـ «الديار» بانه بعد زيارة
غبطته اىل بعبدا االثنني واســتامعه لرئيس الجمهورية حول

التفاصيل العالقة حكوميا،
فقد شهدت الساعات املاضية
تواصال عىل خط بكريك بيت
الوسط عرب مستشار الرئيس
الحريري غطاس خوري الذي
زار الرصح.
ويف هذا السياق وتعليقا
عىل ما نــره البعض نقال
عن اجــواء بعبــدا من ان
البطريــرك الراعي بات يف
اجواء صيغة حكومية وافق
عليها الرئيس عون ،وتقيض
بتشــكيل حكومــة ال ثلث
ضامنا فيهــا الي طرف وال
نصف زائــدا واحدا ،عىل ان
تكون حصة وزراة الداخلية
من حصة رئيس الجمهورية ،علقت مصادر مطلعة عىل جو
بكريك عــر «الديار» بالقول« :ما ســمعه الراعي من رئيس
الجمهورية مفاده بانه يســر بصيغة الـ  ،24فرد البطريرك
بالقول « :االعداد ما بتعنييل واملهم ان يكون الوزراء مستقلني
واال يكــون فيها ثلث معطل» ،هنا بادره فــورا الرئيس عون
بالقول  »:انا هيدا اليل البدي ياه».
اما يف ما خــص وزارة الداخلية ،وما حيك من ان الرئيس
عون طلب الحصول عليها ،فردت مصادر مقربة من الحريري
بالقول « :ســيكون من الصعب جــدا ان يتخىل الحريري عن
الداخلية لكنها حرصت يف الوقت نفســه عىل التشديد بانه
يف حال بقيت هذه العقدة اي الداخلية هي التي تعرقل والدة
الحكومة فقد يصل الحريري ملرحلة يقول فيها  »:حكومة لو
كيف ما كان».

اىل عقدة الداخلية التي ال تزال اساسا ،عقدة اساسية اوىل
ال تزال تحتاج لفكفكة تتمثل بالوزيرين املسيحيني وهنا تربز
االشكالية التالية »:من سيسمي الوزيرين؟ عىل هذا السؤال
رد نائــب رئيس مجلس النواب اييل الفــرزيل بطرح مفاده :
نحن هنا» ،اي النواب املســتقلون املسيحيون ،فطالب بتمثيل
املســتقلني من هم خارج كنف العهد والذين س ّموا الحريري
يف اإلستشــارات النيابية امللزمة معلنا  :ال مســاومة عىل
هذا االمر ومعتربا ان االمر قد يســ ّهل عقدة تسمية الوزيرين
املســيحيني .اال ان الالفت هنا ان غالبية هؤالء النواب أكدوا
انهم ال يوافقون الفرزيل طرحه.
ويف االطــار عينه ،كشــفت مصــار بارزة لـــ «الديار»
بأن الحريــري يف احدى زياراته الســابقة اىل بكريك كان
فاتح الراعي بأن هناك نوابا مســيحيني مســتقلني ســموه
باالستشارات سائال غبطته »:اال يحق يل متثيلهم؟

فكان جواب البطريرك واضحا بان ال «فيتو» عىل متثيل احد
واالهم هو التمثيل العادل واملتوازن ،علام ان كل االجواء حتى
اللحظة تشري اىل ان طرح الفرزيل سيايس هدفه «الزكزكة
« وتحديدا «زكزكة» التيار الوطني الحر عرب رئيســه جربان
باسيل بعدما انقلب الفرزيل عىل العهد ،وما يعزز هذا الكالم
كان تعليق مصدر مطلع الذي ســأل :فلنســلم جدال وتكتل
النواب املســتقلون ضمن كتلة واحدة ،فمن يختزل ســاعتئذ
تسمية الوزيرين املسيحيني؟ هل الفرزيل نفسه؟ وهل يقبل
النواب االخرون؟
اما املعنيون االساسيون بالتشكيل اي بعبدا وبيت الوسط،
ففيام اكتفت اوســاط مطلعة عىل جو بعبدا بالتعليق عىل
طرح الفرزيل بالقول :طرحه حتى اللحظة سيايس ،بانتظار
ان يتبناه الحريري وعندئذ يصبح طرحا قامئا وميكن ساعتئذ
ان يدرس وبعدا بنشوف»....
وافادت مصادر مقربة من الحريري لـ»الديار» بان اي طرح
جدي يضمن خروجا مــن الثلت املعطل بيميش يف الحريري
لكن التفاصيل هي االهم».
علامانمصادراخرىيف«كتلةاملستقبل»قالتمامفاده«:هيدا
كلو تقطيع وقت ...والفرزيل عم يشتغل انتخابات وتحالفات».
وبانتظار عودة باســيل من موســكو والسيام ان مصادر
مقربة منه اعتربت عــر «الديار» بان اليوم االول من زيارته
كان ممتازا و ُيبنــى عليه وهو تضمــن إيجابيات كثرية يف
املحادثات مع الڤروف وبوغدانوڤ ستظهر يف األيام املقبلة،
مشــرة اىل ان كلمة باسيل عكســت يف املؤمتر الصحايف
أبرز عناوينها ،هل ينجح الداخل عرب بكريك بتقريب وجهات
النظر؟ وهل يزور الحريري الرصح قريبا ومرة جديدة؟
رغم كل ما تقدم ،فاالكيد اال حكومة قريبة اذ يختم مصدر
بارز معلقا بالقول:
«الحيك الجدّ ما بلّش بعد.»...

ُ
ُ
ّ
أوساط ديبلوماسية :املوقف اللبناني منقسم الى تيارين ..فيما العدو اإلسرائيلي مستعجل الستئناف املفاوضات!!
املجموعات املدنية دعت الى لقاء بعد ظهر السبت في ساحة الشهداء للمطالبة باإلسراع في تعديل املرسوم 6433

دوليل بشعالين
يُحاول العــدو اإلرسائييل عرب الوســيط األمرييك إعادة
تحريك ملف ترســيم الحدود البحرية مــع لبنان ،وقد نقل
مساعد وزير الخارجية األمريكية للشؤون السياسية ديفيد
هيل رغبته هذه باســتئناف املفاوضات غــر املبارشة اىل
املســؤولني اللبنانيني خالل زيارته األخــرة اىل لبنان .كام
تبلّغ منهم جهوزية لبنان للعودة اىل طاولة املفاوضات من
دون أي رشوط ،مطالباً باإلســتعانة بخرباء دوليني أي من
دول الخارج لرتســيم الخط .هذه املفاوضــات التي توقّفت
أو ُعلّقت منذ نحو خمســة أشــهر ونصف ألسباب مختلفة
كل جانب اىل الوسيط األمرييك.
رشحها ّ
وإذ نقلت إحدى وســائل اإلعالم املحلية امس أنّ الواليات
املتحدة األمريكية التي تلعب دور الوسيط فيها قد أبلغت عرب
سفريتها األمريكية يف لبنان دورويث شيا قيادة الجيش بأنّ
العدو اإلرسائييل ُيوافق عــى العودة اىل طاولة املفاوضات
التي واجهت صعوبات خالل الجوالت األربع التي ُعقدت يف
مقــ ّر ق ّوات «اليونيفيل» يف الناقــورة بني  14ترشين األول
و 11ترشين الثاين املاضيني ،رفضت أوســاط ديبلوماسية
حة هذا الخرب .واكتفت بالقول إنّه
مطّلعة نفي أو تأكيــد ص ّ
عندما يكون هناك أي يشء رسمي يتعلّق بالعودة اىل طاولة
املفاوضات ،فإنّ الخرب ســيصدر حتــاً يف بيان عن مكتب
اإلعالم يف قــر بعبدا كون موضوع التفاوض غري املبارش
مع العدو اإلرسائيــي محصور بيد رئيس الجمهورية العامد
ميشــال عون الذي يُعطي مالحظاتــه لقائد الجيش العامد
جوزف عون ،والوفد اللبناين املفاوِض.
يلتق
ويقول أحــد العارفني بأنّ العامد جــوزاف عون مل ِ
الســفرية األمريكية يف الريزة إالّ منذ نحو أسبوعني عندما
كانت تُرافق هيل خالل اســتقباله له يف  14نيسان الجاري.
وقبل ذلك بنحو شهر لدى اســتقباله قائد القيادة الوسطى
األمريكية الجرنال كينيث ماكنزي الذي قام بزيارة اىل لبنان
يف  15آذار املــايض .وكانت قيادة الجيش قد أوضحت أخرياً
يتم اإلعالن عنها ببيانات رسمية
أنّ ّ
كل لقاءات قائد الجيش ّ
تصدر يوم ّياً عن موقع الجيش الرســمي ،وذلك ر ّداً عن ورود
خرب يف إحــدى الصحف املحلية منذ يومــن عن لقاء ُعقد
بعيداً عن اإلعالم بني العامد عون والســفري السعودي وليد
البخاري.
وبطبيعة الحال ،تقول األوســاط أكان تبلّغ لبنان الدعوة
اىل اســتئناف املفاوضات غري املبارشة أم ال ،أو جرى عرض
أمرييك عليــه أن يكون موعد الجولة الخامســة منها يوم
حد
اإلثنني املقبل يف  3أيّار ،فإنّه عىل لبنان بلورة موقف مو ّ
من مسألة تعديل املرسوم  6433ليك ال يبقى هناك أي نقطة
ضعف يف املوقف اللبناين .فمفاوضة لبنان عىل الخط ،29
ينص عليه املرســوم املذكــور أي الخط  ،23يجعل
خالفاً ملا
ّ
العدو اإلرسائييل يستفيد من هذه الثغرة لصالحه.

يتم تعديل املرســوم  6433حتى اآلن من قبل
أ ّمــا ملاذا مل ّ
حق لبنان
الحكومة املســتقيلة ،علامً بأنّ من شــأنه حفظ ّ
يف ثروته النفطية يف مســاحة النــزاع الجديدة التي تبلغ
 2290كلم ،2فألنّ الداخل اللبناين ،عىل ما تُجيب منقســم
اىل ت ّيارين:
 األول :فريــق الرئيس عون والوفد العســكري والتقنياللبناين املفــاوِض ،اىل جانب بعض الخــراء والقانونيني
رص عىل التفاوض مع العدو عىل أساس
واالسرتاتيجيني .و ُي ّ
الخط  ،29كونه الخط الصحيح والســليم تقنيــاً وقانونياً
والــذي ُيدافع عن حقــوق لبنان النفطية بشــكل منطقي
وقانوين ،فيام الخطوط األخرى تشوبها العيوب ومن بينها
الخط  ،23فيام الخط  310وهمي وال أساس لوجوده.
يتمســك بالتفاوض عىل أســاس ما ُيســ ّمى
 الثاين:ّ
«منطقــة النزاع القدمية» اي عىل مســاحة الـ  860كلم،2
ويرفض تعديل املرســوم عىل اعتبار أنّ هذا األمر قد ينسف
املفاوضات غري املبارشة بر ّمتها.
وعن الســبب الذي مينع رئيس حكومة ترصيف األعامل
حســان دياب من الدعوة اىل عقد جلسة إستثنائية ملجلس
ّ
الوزراء عىل جــدول أعاملها بند وحيد هو تعديل املرســوم
 ،6433عىل ما اقرتحت هيئة الترشيع واإلستشارات وبعض
كبار املحامني يف البلــد عىل الرئيس ديــاب ،كونه الخيار
القانوين والصحيح ويهــدف اىل رفع الرضر الذي قد يلحق
باملصلحة العا ّمة يف حال عدم التعديل ،يقول مصدر وزاري
يف الحكومة بــأنّ رفض توقيع الحكومة املســتقيلة عىل
تعديل املرسوم يعود اىل أنّه يف حال عدم حصول لبنان عىل

حقوقه يف ثروته النفطية خــال املفاوضات غري املبارشة
مع العدو اإلرسائييل ،فإنّه ســيكون باستطاعة أي سيايس
أو شخص معرتض عىل األمر ،رفع دعوى ضدّ الوزراء الذين
ويتم عندها إحالتهم اىل التفتيش
وقّعوا عىل تعديل املرسوم.
ّ
و ُيحاكمون عىل أســاس «الخيانة» ،يف حــن أنّ امللف هو
اليوم بيد الرئيس عون ،ولهذا يرون أنّ عليه أن يتح ّمل نتائج
القرارات التي سيتخذها يف هذا امللف مبفرده ،وليس تحميل
حكومة ترصيف األعامل مجتمعة تبعات قرار كهذا.
ويوضح املصدر نفسه بأنّ العقبة الثانية تتعلّق بقانونية
عقد جلســة ملجلس الــوزراء أو عدم قانونيتهــا ،ما دامت
صالحيــات حكومة ترصيف األعــال املنصوص عنها يف
الدستور أو يف «اتفاق الطائف» ،تحتاج اىل توضيح ال لبس
فسها بحســب مصلحته السياسية.
فيه ،ما دام ّ
كل فريق ُي ّ
ولهذا يــرى بأنّه من األفضل أن ُيحال املرســوم اىل مجلس
كل الكتل
الن ّواب ليصدر عىل شــكل قانون عندهــا تتح ّمل ّ
النيابية مــا قد ينتج عن هــذا التعديل خــال مفاوضات
الرتسيم.
يف املقابل ،أكّدت األوســاط ذاتهــا أنّ الجميع يعلم بأنّ
العدو مســتعجل للعودة اىل طاولــة املفاوضات .فالباخرة
تتحض للمجيء من ســنغافورة يف
ّ
اليونانية «إنرجــن»
حزيران املقبل لشفط الغاز من حقل «كاريش» ،وال بدّ له من
تأمني األوضاع السياســية واألمنية املناسبة لها .فقد تبدّ ل
هذه الرشكــة رأيها يف موعد مجيئها ،عــى غرار ما فعلت
رشكة «توتال» الفرنسية التي كان يجب أن تبدأ أعامل الحفر
واإلستكشــاف يف البلوك  9يف كانــون األول املنرصم ،غري

الجمهوري ان تعقد الحكومة املستقيلة اجتامعا للبحث يف قرار
السعودية وقف استرياد املنتجات الزراعية من لبنان لكنه مل يلق
التجاوب من الرئيس دياب كام يف موضوع ترسيم الحدود البحرية
او يف اقرار املوازنة وغري ذلك من املواضيع.
لذلك لن يهضم رئيس الجمهورية ما يحاول الحريري ان يس ّوق
له وهو ان اعتذاره عن التكليف مرتبط باستقالة الرئيس عون الذي
يواجهه بأن هذا الطرح لن يسكت عليه وانه كلف مجموعة من
املعنيني بالشأن الدستوري ايجاد آلية تعفي الحريري من التكليف
الذي منحه اياه عدد من النواب يف االستشــارات امللزمة مع عدم
وجود مهلة دستورية لتشكيل الحكومة املفتوحة اىل اجل غري
مسمى وهذه نقطة جرى التطرق اليها ومناقشتها يف اجتامعات
الطائف ومل يعط النواب الســنة الذين شاركوا يف االجتامعات
موافقتهم ويف مقدمهم الرئيس املرحوم صائب سالم لتنشأ من
هذه الثغرة يف الدستور ازمة التكليف املفتوح الذي ويف ظل جمود
التسويات الداخلية وانكفاء املبادرات الخارجية مبا فيها املبادرة
الفرنســية فإن االزمة اىل مزيد من التعقيد وان االوضاع تتجه
نحو االنفجار اكرث حيث تكشف مصادر قيادية يف «التيار الوطني
الحر» أن ال حلول يف املدى املنظور سوى مناشدة الحريري تقديم
صيغة حكومة تراعي ما طرحه رئيس الجمهورية النه ال ميكن
القبول بأن متس هيبته وموقعه الدستوري والتوازن الطائفي.
من هنا فإن تشكيل الحكومة وضع عىل الرف وهو يدور يف

حلقة مفرغة ال بل يتجــه اىل مرحلة مفرغة وان الكل يتخوف
اىل مرحلة مفرغة وان الكل يتخوف من ان يكون شهر ايار بداية
االنفجار ،اذ بات املشهد واضحاً لدى املراجع الرسمية والسياسية،
بان لبنان يتجه نحــو وضع اخطر مام هو عليه من جوع وفقر
وبطالة ،ويواجه باحتجاجات شــعبية ،ورصخات تصدح ضد
السلطة التي ال تحرك ساكنا ،سوى وعد بان لبنان اصبح «جهنام»،
كام اكد رئيس الجمهورية ومثله يعلن رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،بان لبنان بات يف مرحلة « املوت الرسيري» ،يف وقت يكشف
رئيس حكومة ترصيــف االعامل ،ان الوضع اخطر مام يتصوره
انســان ،يف وقت يحذر النائب الســابق وليد جنبالط من «ايام
صعبة وان لبنان يتجه من السيىء اىل االسوأ» ،ويخرج الحريري
ليقدم نفسه منقذاً برشوطه ،لتأيت دعوة «القوات اللبنانية» اىل
«استقالة كل النواب املسيحيني» ،فيفقد مجلس النواب ميثاقيته
وتجري انتخابات نيابية مبكرة ،كرد عىل ما طالب به رئيس «تكتل
لبنان القوي» ،ان يستقيل مجلس النواب ،ليفقد الحريري رشعية
تكليفه ،حيث تتقاذف القوى السياسية والحزبية الشعارات دون
ان يحصل اي تقدم نحو حل لالزمة املتعددة الوجوه الدســتورية
والسياسية،واملاليةواالقتصاديةواالجتامعية،وانحاللالسلطات
واملؤسسات الدستورية ،يف ظل غياب املسؤولية الوطنية ،حيث
ترى مصادر عني التينة ،ان الرئيس بري متخوف كثرياً من انزالق
الوضع نحو االنفجار ،وان حركــة «امل» و«حزب الله» يكثفان

أنّها اســتفادت من قانون تعليق املهل القانونية والقضائية
والعقديــة رقم  160الصــادر عن مجلس النــ ّواب بتاريخ
 2020/5/8ما جعلها تؤخّر مســألة البدء بأعاملها أشــهر
عدّ ة .و ُيحاول «اإلرسائييل» تشــجيع لبنــان عىل املوافقة
عــى العودة اىل الطاولة من خالل القــول بأنّ الجمود يف
املفاوضات ســيؤخّر بــدء التنقيب عن الغــاز يف البلوك 9
والبلوكات اللبنانية األخرى ،وســيعيق بالتايل حصوله عىل
املكاسب املالية املحتملة والتي يحتاجها البلد بشدّ ة لتحسني
وضعــه اإلقتصادي الذي هو اليوم يف أســوأ حاالته .علامً
يكنه اإلســتفادة مالياً مــن عمليات التنقيب
بأنّ لبنان ال ُ
عن النفط واإلنتاج واإلســتخراج والبيع إالّ بعد نحو خمس
ســنوات من اآلن .لك ّن هذا األمر ال يجب أن يُثنيه بالطبع عن
اســتكامل املفاوضات ما دام ميلك ملفاً قانونياً وتقنياً قويّاً،
بل عىل العكــس عىل القيام مبا يلزم لعــدم تفويت فرصة
استفادته من ثروته النفطية يف أرسع وقت ممكن.
وبرأي االوســاط ،إنّ اســتئناف املفاوضات التي يريدها
«اإلرسائيــي» أن تُســتكمل رسيعاً ووفقاً ملــا يدّ عي بأنّها
منطقة نزاع ،أي وفق مســاحة الـ  860كلم 2وليس الخط
 29الجديد ،ليك تتمكّن رشكة «إنرجني» من شفط الغاز من
حقل «كاريش» الذي يدخل نصفه يف منطقة النزاع الجديدة،
يهم لبنــان أن يعود إليها من حيث توقّفت أي عىل أســاس
ّ
النقــاش يف الخط  .29وقد كان رئيــس الوفد العميد الركن
بسام ياسني قد أعلن يف وقت سابق أنّنا «نفاوض وال
الط ّيار ّ
يتمسك بحقوقه ويرفض الدخول
لبنان
أنّ
يعني
ما
نُساوم»،
ّ
يف تسوية عىل تقاسم ثروته البحرية.
وتساءلت األوساط إذا ما كانت اإلقرتاحات األخرية التي
قدّ مهــا رئيس «الت ّيار الوطني الح ّر» النائب جربان باســيل
عن إمكانية توســيع الوفد اللبناين املفاوِض ليشمل خرباء
وديبلوماسيني وسياسيني ،واإلســتعانة بخرباء أمريكيني
للرتســيم ،وإمكانية عقد تســوية مع العــدو اإلرسائييل
لتعليــق التنقيب واإلنتاج يف الحقول املشــركة ،واقرتاح
ّ
تتــول التنقيب
خاصة
اقتســام اإلنتاج عن طريق رشكة
ّ
والتوزيع املشــرك ،واإلســتثامر يف حقول الغاز والنفط،
والحديث عن السالم وأهميته الخ ...ستؤخذ باإلعتبار لدى
العــودة اىل الطاولة مجدّ داً ،ما قد يجعل املفاوضات تنطلق
تلق ردود فعل إيجابية يف
عىل أسس جديدة أم ال كونها مل َ
الداخل؟! وهل سيقوم لبنان باإلستفادة من الوقت الضائع
قبل اســتئناف املفاوضات لتعديل املرســوم  6433املتعلّق
بتعيني حدود املنطقــة اإلقتصادية الخالصــة ملا فيه من
مصلحة وطنية وبُعد اســراتيجي يُعيد الحقوق ويضع يف
حل
للتوصل اىل ّ
يدّ لبنان والوفد املفاوِض «ورقــة رابحة»
ّ
حراك واملجموعات املدنية خالل
عادل ،عىل ما ســ ُيطالب ال َ
اللقاء الذي س ُيقام يف ساحة الشهداء الثالثة والنصف من
بعد ظهر يوم الســبت يف  1أيّار املقبــل للمطالبة بتعديل
املرسوم 6433؟!

«ثــــرثــــرة ســيــاســيــة» لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة  ..وايــــــار قـــد يــحــمــل االنــفــجــار

كامل ذبيان
تراجعالحديثعنتشكيلالحكومةاالمنباب«الرثثرةالسياسية»
ال اكرث وال اقل مع انســداد االفق الداخيل يف ابتداع تسوية ما تم
التداول بواحدة مؤخرا وترفع عدد الوزراء من  18اىل  24وزيرا دون
ثلثضامناليطرفسيايسوكانصاحبهارئيسالحزبالتقدمي
االشرتايك وليد جنبالط الذي سوق لدى رئيس الجمهورية العامد
ميشال عون وعند الرئيس نبيه بري ونالت موافقتهام وتوقفت يف
البيتالوسطبانزعاجالرئيساملكلفسعدالحريريمنها.
فالحكومة لن تبرص النور يف ظل انقطاع التواصل بني الرئيسني
عون والحريري منذ االجتامع 18بينهام وال يوجد وسيط لجمعهام
حتى ان البطريرك املاروين مار بشــارة بطرس الراعي بعد لقائه
رئيس الجمهورية مطلع االسبوع نفى ان يكون يحمل رسالة من
احد او ينقل مبادرة او يسعى اىل االجتامع  19بني الطرفني املعنيني
دستوريا بتشــكيل الحكومة التي لن يوقع رئيس الجمهورية
مرسومها اذا مل يكن مقتنعا بها وتطابق املواصفات الدستورية
وامليثاقية اذ ينقل عنه أنه لن يقبل ان تبقى البالد من دون حكومة
او يستمر عهده بحكومة ترصيف اعامل حتى نهايته مع رفض
رئيسها حسان دياب تفعيلها اكرث ولو بالحد االدىن لتسيري شؤون
املواطنني لكنه ال يفعل النه ال يريد ان يتحمل مسؤولية جوع وفقر
الشعب حيث ســعى الرئيس عون قبل اخر اجتامع يف القرص

لقاءاتهام البقاء بيئتهام الحاضنة للمقاومة ،وبعيدة عن اي توتر
اجتامعي قد يوصل اىل الفوىض ،التي قد تخذ طابعاً فتنوياً ،بني
تحالفهام ،او مع قوى اخرى.
فهذا الشــهر ،الذي يحمل معه اعياد الفصــح عند الطوائف
املسيحية الرشقية ،والفطر عند املذاهب االسالمية ،فانه قد يأيت
يف نهايته ،بايام صعبة ،مــع الدعوة املتكاثرة لرفع الدعم ،الذي
سيبدأتدرجاًمعالبنزين،وموادغذائيةوادوية،فانالشارعاملتحرك
دامئاً ،ولو من دون ان يحصد املنتفضون نتائج ،فان الوضع لن يبق
تحت السيطرة ،وتحت ســقف الجوع والفقر والعوز ،وسيدخل
اللصوص ،ومعهم املخربون ،وبينهم املتسللون الهداف سياسية
داخلية ،او لتنفيذ مشــاريع خارجية ،وعندها تسقط السلطة
املركزية،وتنهارالدولة،وهذهمشهديةمأساويةتنتظراللبنانيني.
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

روســـــيا وإيـــــران قــــ ّـررا املواجهـــــة فـــــي ســـــوريا ...و»اســـــرائيل» فشـــــلت بمنـــــع وصـــــول ناقـــــات النفـــــط
ً
املشاركة الكثيفة في االنتخابات استفتاء لالسد ...و ٥١مرشحا للرئاسة
دول أوروبـــيـــة لــن تــعــتــرف ...وضــغــوط ملــنــع الــنــازحــيــن مــن االقــتــراع

رضوان الذيب

املنطقة عىل أبواب متغريات كربى ،وسوريا وإيران بدعم
رويس قرروا املواجهة يف سوريا ،وافشلوا كل «املحاوالت
االرسائيلية» ملنع وصول ناقالت النفط اإليرانية إىل ميناء
طرطــوس رغم تعرض احدى الناقالت االســبوع املايض
«مســرة ارسائيليــة» قادمة من االجواء
لصاروخني من
ّ
اللبنانية اصابتها بارضار ،رسعان ما تم إصالحها وافرغت
حمولتها .ويتــواىل يوميا وصول ناقــات النفط واملواد
الغذائية إىل الساحل السوري وســط إجراءات عسكرية
لصد اي هجوم ،وفشــلت «الرســالة االرسائيلية» مبنع
وصول ناقالت النفط اإليرانية وبواخر املساعدات.
القرار اإليــراين  -الرويس  -الســوري باملواجهة وفك
الحصار ،انعكس عىل املواطن السوري عرب تراجع فقدان
املحروقات واملواد الغذائية واســتقرارا يف ســعر الدوالر،

لكن ذلك اربك امل ُعادين لسوريا ،فعمدوا إىل تسخني محاور
القتال يف إدلب ،مع معلومات روسية بأن هناك سيناريَو
من قبل املسلحني الستخدام السالح الكياموي ،واعداد افالم
اعالمية مرك ّبة التهام النظام باســتخدام الكياموي وشنّ
حملة اعالمية عىل الدولة الســورية او الدعوة الستخدام
القوة من قبل «قوات التحالف» لتدمري هذا الســاح ،الن
سوريا مل تلتزم بازالته كام وعدت يف االمم املتحدة.
وحسب مصادر سياسية ،ان كل ما يجري حاليا هدفه
من قبل املعادين لســوريا عرقلة االنتخابات الرئاســية،
وحض الســوريني عىل عدم املشــاركة وخصوصا يف
الخارج ،وتحديدا يف الخليج وأوروبا ،والتشكيك بنزاهتها
وعدم االعرتاف بالنتائج ،الن االنتخابات بحد ذاتها تشكل
استفتاء لنهج الرئيس بشار األســد وسياسته ،وارتفاع
نسبة اإلقبال سيشكل رضبة لكل الرافضني لحكم الرئيس
جل
األسد ،علام ان السفارات السورية يف معظم الدول تس ّ
اقباال واسعا لجهة تسجيل اإلسامء وتنظيم «أالضبارات»،

وهذا األمر سيشكل صدمة
لكل العاملني عىل تعطيل
االنتخابــات ،الن الــدول
االوروبيــة وواشــنطن
يراهنــون عــى ضآلــة
مشــاركة النازحني لعدم
االعرتاف بالنتائج ورفض
اجرائها اال ضمن الدستور
الســوري الجديد الذي يتم
اعداده يف جنيف .هذا مع
العلم ان عدد املرشــحني
ملنصب الرئاســة استقر
عىل  ٥١مرشحا ،بينهم ٨
نســاء وابرزهم الرئيس االسد ،فيام وجه مجلس الشعب
السوري رســائل إىل روســيا والصني وإيران وسلطنة
عامن والجزائر وجنوب أفريقيا ودول الربيكس وغريهم

ُ
املــفــاوضــات االيــرانــيــة  -الــســعــوديــة مــتــواصــلــة ..وتحضير لــلــقــاء ثــان
حلحلة بين لبنان والسعودية ..ومساع لالفراج عن موقوفي االمــارات
عيل ضاحي
تنطلق اوســاط سياسية
واســعة اإلطــاع يف
«الثنايئ الشــيعي» من ثالثة
مــؤرشات ،تؤكد إســتمرار
التحضــرات للقــاء ثان بني
ايران والسعودية ،وانعكاس
هــذا التقارب املبــارش عىل
لبنــان من بوابــة العالقات
الخليجية -اللبنانية وحلحلة
امللفات العالقة يف السعودية
واالمارات.
وتقــول االوســاط ان
كالم ويل العهد الســعودي
االمــر محمد بن ســلامن
منذ ايــام ،الودي عــن ايران
وانه يتمنى لها االزدهــار والخري ،ووصفه الحوثيني
باليمنيني والعرب ،دليل عىل تقدم املباحثات بني ايران
والسعودية ،بعد اللقاء االول الذي جرى منذ  3اسابيع
يف بغداد برعاية ووســاطة من رئيــس الحكومة
العراقية مصطفــى الكاظمي ،والــذي جمع رئيس
جهاز املخابرات الســعودي خالد بن عيل الحميدان
ومســؤولني مفوضني من قبل األمني العام للمجلس
األعىل لألمن القومي اإليراين عيل شمخاين ،وتشري
االوســاط اىل ان هناك معلومات عن جهود قطرية
وعامنية عن تحضريات للقاء ثان قريباً ،لن يعلن عنه
او عن تفاصيله بإنتظار بعض االجوبة ،اما االشــارة
الثانية ،وفق االوســاط هو الحلحلة السعودية وبعد
يومني من كالم ابن ســلامن عن االيجابية تجاه ايران
وهو ما سيرتجم حلحلة يف العالقة مع لبنان.
ولفتــت االوســاط اىل ان كل املعلومات ،تؤكد ان
الســبب الحقيقي ملنع صادرات لبنان اىل السعودية
الزراعية هو ســيايس اكرث منه جنــايئ او مرتبط

باملخدرات ،وكان سيشــمل كل البضائع اللبنانية اىل
السعودية زراعية وصناعية وتجارية ومنع مرورها
حتى داخل االرايض الســعودية ،وهو قرار سيايس
بغالف امنــي ،الن ملف الكبتاغون شــائك ومرتبط
بتجارة عامليــة وحرب عاملية عليها ويســقط االف
الضحايا مــن جرائها .فليس للبنان دور فيها وما يتم
من تهريب ليس من صنيعة رســمية او وجود قرار
حزيب باستهداف الســعودية بالكبتاغون .وبالتايل
قد تكون جهات ما تغطي بشــكل فردي او تســتفيد
مادياً من االمــوال الطائلة من تجارة املخدرات ،ولكن
هذا ال يعني العقاب الجامعي لــكل لبنان ومزارعيه
وتجاره ،وهذا يفرض من الســلطة الحالية ان تقوم
بــكل ما يلزم لضبــط التهريب ،وفكفكة شــبكات
املخدرات والكبتاغون اللبنانية والسورية ،التي تعمل
يف لبنان وعىل مساحة حدودية شاسعة بني البلدين.
وان تكشــف كذلك عن املتورطني من داخل الدولة من
سياسيني وامنيني مع كبار املهربني.

وتقول االوساط ان الجانب
السعودي وبســاحه امس
بدخول الشــاحنات اللبنانية
العالقة يف ميناء جدة ،يعطي
االشــارة االوىل لاليجابيــة
والحلحلة يف باقــي امللف،
مع تقدم التحقيقات يف ملف
شحنة الرمان اآلتية من سوريا
واملصدرة اىل السعودية رغم
انها كانت محشــوة مباليني
حبات الكبتاغون.
أما االشــارة الثالثة فتقول
االوســاط ،ان هناك مســاع
جديــة وجارية مــع الجانب
االمارايت والــذي يبدي مرونة
وايجابية بدورها الطالق رساح
 18لبنانياً ،مــا زالوا موقوفني
يف االمارات بعضهم محكوم،
وبعضهم ال يزال موقوفاً ،وذلك بفضل جهود املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،والتي نجحت يف مطلع
شباط املايض يف إطالق رساح  11موقوفاً لبنانياً وبذلك
يُغلق ملف املوقوفني يف االمارات ،وتشري االوساط اىل
ان هنــاك توقعا بنجاح هذه الجهــود ،وان يصدر عفو
خاص عن رئيس االمارات مبناســبة عيد الفطر .وهي
عادة ســنوية عند السلطات االماراتية حيث يصدر عن
رأس الدولة عفو خاص يف املناسبات االسالمية كعيدي
الفطر واالضحى والعيد الوطني االمارايت.
وتقول االوســاط ان ويف ظل منــاخ التقارب بني
االمارات وايران ،حيث مل تنقطع العالقة بني البلدين،
ويف ظل املوقف املتقدم لالمارات من عودة ســوريا
اىل الجامعة العربية ،تبدي االمارات مرونة مع لبنان
وهي تشجع اللبنانيني ورجال االعامل عىل االستثامر
فيها كام ترحب باللبنانيني الذين طُلبوا لشغل وظائف
فيها.

ً
ً
تــفــقــدت م ــرك ــزا صــحــيــا فــي دورس وزارت ثــانــويــة املــبــرات

غري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو :نح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بجان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اللبنانيي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي محنته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
أعلنت جمعيــة «املربات
الخرييــة» ان الســفرية
الفرنسية آن غريو ،زارت عىل
رأس وفد من السفارة واملركز
الثقايف الفرنــي ثانوية
اإلمــام الجــواد يف البقاع
التابعــة للجمعية .واطلعت
من مديرة الثانوية ســعاد
مراح املوســوي عىل سري
العمل ووضع الفرنكوفونية
يف الثانويــة فضــا عن
الحاجات التدريبية والدورات
التي تساهم يف رفع مستوى
املتعلمني باللغة الفرنسية.
بعدهــا ،جالت مــع الوفد
املرافق يف القســم الثانوي غريو تزور جمعية «املربات الخريية»
والتقــت طالب الشــهادة
وجالت يف أقســام املركز الصحي االجتامعي الذي صممت
الثانويــة وحاورتهم حول
تطلعاتهم وميولهم التخصصية .ثم انتقلت إىل قســم العالج برامجه لرعايــة األم والطفل خصوصا ،والذي يقدم املعاينات
والخدمات الصحية  -االجتامعيــة ألبناء املنطقة والنازحني
الفيزيايئ وصفوف الرتبية املختصة.
كام تعرفت غريو عىل املراجع وأوعية املعلومات املوجودة عىل حد سواء ،بالتوازي مع تنظيم جلسات التثقيف الصحي
يف املكتبــة ،وعاينت مئــات الكؤوس التــي أحرزها طالب واالجتامعي لتحسني الوقاية من املخاطر الصحية.
وأكدت غريو «وقوف فرنســا إىل جانب اللبنانيني يف
الثانوية عىل مدى السنوات يف قسم الرياضة.
كام تفقدت السفرية الفرنســية «مؤسسة عامل الدولية» محنتهم واستمرارها يف دعم الربامج اإلنسانية لخدمة
جميع الناس».
و»فاوندايشون مرييو لألم والطفل» يف بلدة دورس.

«حــركــة النهضة» القومية االجــتــمــاعــيــة :لتأجيل مــوعــد املؤتمر
عقدت هيئة القيادة املؤقتة يف حركة النهضة السورية
القومية االجتامعية اجتامعها الدوري وأصدرت البيان التايل:
«انطالقاً من ثوابت الحركة التي أقرتها مؤمتراتها واجتامعات
الهيئة العامة وبعد املداوالت مع القوميني االجتامعيني ولقاءات
الفروع الحزبية يف الوطن وباالتصال مع فروع عرب الحدود،
أكدت القيادة عىل النقاط التالية يف الشأنني الحزيب الداخيل
وعىل مستوى االوضاع الراهنة عىل ساح األمة والوطن:
 اوال :عىل الصعيد الحزيب الداخيل تجدد الحركة استمراراالنخراط يف املؤمتر التوحيدي الذي يرأسه األمني حنا الناشف
كخيار وحيد متاح وعىل قاعدة وحدة القوميني االجتامعيني
وليس سرياً عىل ما سلف يف كل التجارب السابقة التى اخذت
طريقة التسويات واملساومات الغرارة وتوزيع الحصص واملراكز
الحزبية فال تسوية وال توظيف للمؤمتر يف سلة أحد املتصارعني
من اطراف االنقسام الحاصل ال فرادة وال مجتمعني ،وعليه
يجب تأجيل موعد انعقاد املؤمتر وإخراجه من تجاذبات طريف
التسارع نحو السلطة وتثبيت املوعد وفق معيارين ثابتني هام

اوالً استكامل افضل التحضريات املطلوبة ضمن وقت متاح نسبياً،
وثانياً افساحاً باملجال امام أوسع مشاركة ممكنة من االمناء
املندوبني والكفاءات الحزبية والنضالية يف الوطن وعرب الحدود
يف ضوء األوضاع الصحية املستجدة.
ورأى املجتمعون «ان كل املبادرات التي تعمل عىل تعزيز الحوار
رضورة لتوحيد الرؤيا بني كل العناوين املنتفضة عىل الواقع
املرتدي واالدارات الفئوية وان الحركة ستكون يف مقدمة العمل
عىل ذلك».
 ثانياً :عىل صعيد الشأن العام وساحة األمة والوطن ،وجهتقيادة الحركة تحية إكبار وتقدير إلنتفاضة شعبنا املستمرة يف
فلسطني املحتلة وان حيوية شعبنا ومقاومة ومتسكه بأرضه
وبحقه هي الحل الطبيعي واالمثل يف معركة الوجود والتحرير
القوم ّيني التي تجلت يف االيام األخرية مبواجهات القدس فام هي
إال التأكيد العميل والرد الطبيعي عىل كل مشاريع التهويد املستمرة
وعىل تهافت أنظمة التهالك العريب وكل من يهلل رساً اوعالنية ملا
يسمى «بالتطبيع».

لإلطالع عىل حســن سري العملية االنتخابية يف  ٢٦أيار
املقبل ،عىل ان يسبقها قبل اسبوع للسوريني املتواجدين
يف الخارج.

خطـــــــــــــــة العـــــــــــــــودة الـــــــــــــــى املـــــــــــــــدارس
بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن املج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذوب وطرابلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ودرغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
زار عضوا «تكتل لبنان القوي» النائبان ادكار
طرابليس وأسعد درغام ،وزير الرتبية والتعليم
العايل طــارق املجذوب ،وناقشــا معه خطة
الوزارة للعــودة اىل املــدارس والتعليم املدمج
والنهاء العام الدرايس الحايل.
واطلعا عىل الجهد الذي قامت به الوزارة لتأمني
التمويل واجــراء العقود والتلزميــات الالزمة،

يف ظــل األزمة املاليــة الراهنــة ،وذلك الجراء
االمتحانات الرسمية يف مواعيدها املعلنة.
وتناول البحث احوال املركز الرتبوي وتسوية
سلســلة الرتب والرواتب املتعلقــة به ،واعادة
مــروع الحكومة لدعــم القطــاع الرتبوي
ب 500-مليار لرية لبنانية اىل طاولة البحث يف
الربملان القراره يف الهيئة العامة قريبا.

تابعوا مع عويدات تطبيق قانون الدوالر الطالبي

اعتصام لـــ «جمعية أهــالــي الــطــاب بــالــخــارج»:
ً
سنتابع القضية وص ــوال الــى الخواتيم السعيدة
إجتمــع النائــب العــام
التمييــزي القايض غســان
عويــدات قبل ظهــر امس،
مع وفد مــن أهايل الطالب
يف الخــارج الذيــن طلبوا
تدخلــه يف حمــل املصارف
عــى تطبيــق القانــون
املتعلــق بالــدوالر الطالبي.
وقد أعلمهم القايض عويدات
بأنه أحال أمــس االول كتابا
عــى حاكم مــرف لبنان
رياض ســامة طلــب فيه
تزويده بأســباب عدم تأمني
الدوالر الطالبي إنفــاذا للقانون ،2020/193
واعدا األهايل مبتابعة هذا املوضوع.
اىل ذلك ،اعتصمــت جمعية اهايل الطالب
اللبنانيــن يف الجامعات األجنبية ،امام قرص
العــدل يف بريوت ،وســط إجــراءات امنية
مشددة.
واشارت الجمعية يف بيان اىل انها «حققت

إنجازا قضائيا بلقائها املدعي العام التمييزي.
وقد عرض الجانبان املأســاة التي يعيشــها
طالبنا الجامعيون وامتناع ومامطلة املصارف
يف التحويــل ،وطلب من املدعي العام اإلرساع
يف البــت بالدعاوى املقامة ضــد املصارف»،
محذرة املصارف من عدم التحويل وفق القانون
 ،193معاهدة األهايل والطالب أنها ســتتابع
قضيتهم إىل أن تصل إىل الخواتيم السعيدة».

ّ
اللبنانية
حفـــــل تســـــليم معـــــدات هيدروغرافية ايطاليـــــة للبحريّـــــة

جــرى امــس يف قاعدة
بــروت البحريــة ،حفــل
توقيع امللحق التقني الخاص
باالتفاقيــة الثنائية لإلنتاج
املشــرك للخرائــط البحرية
«امللحق التقني التنفيذي بني
مصلحــة الهيدروغرافيا يف
البحريــة اللبنانيــة واملعهد
اإليطــايل للهيدروغرافيــا
حول اإلنتاج املشرتك لخرائط
املالحة االلكرتونية والخرائط
الورقية» ،بحضور ســفرية
إيطاليــا يف لبنــان نيكوليتا
بومبارديــري ،وقائد القوات
البحريــة اللبنانيــة العميد سفرية ايطاليا مع العميد الركن البحري هيثم ضناوي
الركن البحري هيثم ضناوى،
يف إطــار االتفاقية أعــاه وبدعم من املعهــد اإليطايل
ومدير املعهد اإليطايل للهيدروغرافيا العميد البحري ماسيميليانو
نانيني ،ومدير مصلحة الهيدروغرافيا يف البحرية اللبنانية املقدّ م للهيدروغرافيا ،أعدّ ت مصلحة الهيدروغرافيا الخطة الخاصة
البحري عفيف غيث ،وامللحق العسكري االيطايل يف لبنان العقيد بالخرائط اللبنانية التي تتضمن  13خريطة مالحة الكرتونية
والخرائط املوافقة لها بنسختها الورقية التي س ُيبارش بإنتاجها
ماركو زونا.
شــكل االحتفال أيضا مناســبة لتقديم هبــة من املعهد يف شهر أيار املقبل .تشــمل املحفظة طول الشاطئ اللبناين
اإليطــايل للهيدروغرافيا ،كناية عن معــدات هيدروغرافية املمتد عىل  230كلم وأوىل الخرائط التي ســ ُتنجز باالشرتاك
للبحرية اللبنانية كون املعدات التي كان قد منحت يف السابق بني املعهد اإليطايل للهيدروغرافيــا ومصلحة الهيدروغرافيا
هي تلك الخاصة مبرفأ بريوت ومبناطق املالحة املجاورة له.
ُد ّمرت من جراء انفجار  4آب يف مرفأ بريوت.

تــعــاون أكــاديــمــي بين «الكسليك» واملــديــريــة العامة لــأمــن العام
وقعت جامعة الروح القدس -الكسليك ،ممثلة برئيسها األب طالل
هاشــم ،بروتوكول تعاون أكادميي مع املديرية العامة لألمن العام،
مكلفا عنها رئيس مكتب الشؤون اإلدارية واملدير العام بالوكالة العميد
إلياس البيرسي ،يف جامعة الروح القدس  -الكسليك ،يف حضور عدد
من الضباط ووفد من الجامعة ضم نائب الرئيس للشؤون األكادميية
الدكتور بربر الزغندي ،نائبة الرئيس لشؤون الطالب الدكتورة سيلني
بعقليني واألستاذ املحارض يف الجامعة الدكتور نيكوال بدوي.
وخالل حفل التوقيع ،قال رئيس الجامعة« :إننا إذ نثني عىل مسرية
املديرية العامة لألمن العام الحافلــة بالتميز والعطاء ،نويل أهمية
كبرية لهذا التعاون معها ،وكلنا إميان بأنه سيعطي النتائج املرجوة ،إن
عىل صعيد الجامعة أم عىل صعيد املجتمع اللبناين ككل».
ثم ألقى العميد البيرسي كلمة باسم املدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم ،أشــار فيها إىل أن «املديريــة العامة لألمن العام قد
انتهجت سياسة جديدة ،بتوجيهات من مديرها العام ،تهدف إىل تعزيز
التعليم واملعرفة وجعلهام يف صلب كل عمل داخيل ،ال سيام يف العمل
األمني واإلداري» ،مضيفا «تتميز املديريــة بأنها تضم يف صفوفها
عنارص كفوءة ومتعلمة ،وترغب بأن تطور قدراتها .ونحن عىل يقني
بأن السبيل الوحيد لتطوير الذات يكمن يف العلم واملعرفة.
من هنا ،وقعنا اتفاقيات عدة مع أكرث من جامعة ،بغية أن يستفيد

خالل التوقيع
العنرص وعائلته وأوالده من هذا التعاون ،كلفتة إنسانية منا لنقف إىل
جانب العسكري ونخفف أعباء عنه ،يف ظل هذه الظروف التي نعيشها
جميعا».
وختاما ،وجه العميد بيرسي تحية تقديــر وإجالل إىل الرهبانية
اللبنانيــة املارونية «التــي نفتخر بها ونحــرم عملها عىل مختلف
املستويات ،الروحية واالجتامعية واإلنسانية والرتبوية ،»...متحدثًا
عن العالقة الوطيدة والتواصل املستمر معها.
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كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا
 -1من الوقائع التي تتكــرر ،يف التاريخ ،انه ،اذا اراد
قــوم رشا بقوم ما ،حاربوهم بالســاح ،دامئاً .ولطاملا
ســعوا ،باالحتيال ،باملال ،باســتغالل الدين ،اىل ايصال
سفلتهم للسيادة عليهم .وما يصح ،يف هذا املجال ،عىل
شــؤون السياسة واالجتامع ،فمثله وأكرث يصح عىل ما
هو أخطر :عىل ما له صلة باملسؤولني عن شؤون االخرة.
اللهم ،ق عبادك رش ما هو اعظم.
***
 -2أمل يبق ،يف اوســاط جامعة عريقة يف التاريخ،
مذخرة بتجارب الدهر ،مجموعة لها من الشجاعة وبعد
النظر ،لتدارك الخطر ،والتصدي ،بالنصح والتعقل ،لوقف
هذا االنحدار املصريي الرهيب ،عىل املســتويات كلها ،ال
يف لبنان وحسب وهو مســؤولية جميع «جامعاته»،
بل ،وعىل االخص ،عىل مســتوى «الجامعة» ،موضوع
االنحدار االكرث تسارعا نحو الهالك .والسيام ،بعد انجرار
كبار فيها اىل مــا ال تحمد عقباه ،وذلــك لجهة االدالء
بدالئهم يف برئ موارة بأفاعي الرش املنظم .الوقت داهم،
والندم ينتظر الجميع عىل قارعة االحداث الجارية.
***
 -3ال متدحوا الحكام ،حتى ولو مســتحقني .فاملديح
يكرث طوائف العبيد ،ويزيد عديد الظاملني .وعليه ،فمديح
الحكام ،يف رشع النهضة ،حرام والســيام اذا كانوا من
«أبناء الحرام».

الـــــــــــخـــــــــــازن :لــــلــــتــــوافــــق

عــلــى حــكــومــة انـــقـــاذ منتجة

تـــحـــظـــى بـــثـــقـــة امل ــج ــت ــم ــع
الــــــــدولــــــــي أو الــــرحــــيــــل
حذر عميد املجلــس العام املاروين الوزير الســابق وديع
الخازن ،يف بيان ،من «مرض يلوح يف األفق أشــد فتكا من
وباء كوفيد  ،19وأكرث هتكا من اإلنهيار اإلقتصادي وتهريب
املخدرات وشــبح املجاعة واإلفالس ،أال وهو تأقلم اللبنانيني
واملسؤولني مع هذا الجو امللوث واملوت البطيء».
وناشد «املعرقلني ممن هم يف السلطة اإلنكباب فورا عىل
الحوار والتوافق عــى حكومة إنقاذ منتجة يثق بها املجتمع
الدويل ،أو فلريحلوا ويفسحوا املجال أمام أهل الخري والنخب
الوطنية إلعادة بناء الوطن ،وإصالح ما فُســد وإسرتجاع ما
نهب ،فبني اللبنانيني وفرة حية من األكفياء واإلصالحيني».

ّ
ق ــوى األمـــن حــــذرت املواطنين

الولوج لحساب عبر «فايسبوك»
الرت ــب ــاط ــه بــمــخــابــرات الــعــدو

أعلنــت املديرية العامة لقــوى األمن الداخيل ـ شــعبة
العالقات العامــة يف بالغ لها انه« :بنتيجــة املتابعة ،تبني
لشعبة املعلومات يف قوى األمن الداخيل ،وجود حساب عرب
تطبيق « »facebookباسم« :الرشكة العاملية للتوظيف ،»GRC
تدعي أن مقرها مدينة بوخارست  -رومانيا.
وينرش مشــغل الحســاب إعالناً حول توفر فرص عمل
لرجال أمــن من الذيــن يتمتعون بخربة يف هــذا املجال،
ووظائف لكل من يوجد يف لبنان مبن فيهم سكان املخيامت
الفلســطينية ،وذلــك مقابــل راتب مايل كبــر وإحاطة
موضوع الخصوصية برسية تامة ،إضاف ًة اىل نرش إعالن
آخر يطلــب فيه مندوبني لوظيفــة «محقق خاص» رشط
توفر الخربة.
بعد الكشــف عىل املوقع االلكرتوين تبني أنه أنشئ بتاريخ
 2020-11-15عن طريق منصــة « ،»Wix.comوهي منصة
إرسائيلية محظورة يف لبنان ،وهو مرتبط باملوقع اإللكرتوين:
.HTTPS://WWW.GRCOMPANY.INFO
لذلك ،تُحــذر املديرية العامة لقوى األمن الداخيل املواطنني
من الولــوج اىل الحســاب املذكور ،تحت طائلــة املالحقة
القانونية ،الرتباطه مبخابرات العدو».

عائلة األمــيــن شكرت املعزين:

كنتم عائلتنا الكبيرة في خسارتنا
شكرت عائلة الراحل العالمة الســيد محمد حسن األمني
يف بيــان ،كل من وقــف إىل جانبها يف عزائهــا و»كل من
تفضل بالعزاء واملواساة والرثاء ،سواء بالحضور شخصيا ،أو
باإلتصال هاتفيا ،أو عرب وســائل التواصل اإلجتامعي ،أو من
خالل الكتابة يف مختلف وسائل اإلعالم».
وإذ قدرت «عاليا املشــاعر الغامرة والعواطف العارمة التي
أحيطــت بها من قبل األهل واألصحــاب واألصدقاء واملحبني
واملعارف وســائر األعزاء» ،وقالت« :كان لتعازيكم الرقيقة،
وألحاسيســكم النبيلة أبلغ األثر يف نفوسنا ،وأشعرتنا أنكم
عائلتنا الكبرية ،تستشــعرون الخســارة الفادحة كام نحن،
وتعيشــون مرارة الفقد مثلنا -نحن عائلته الصغرية -فإليكم
يا أهلنا وأحباءنا وأعزاءنا خالص الشكر املقرون بصادق الود
والعرفان والوفاء».

مسلسل تهريب املحروقات ُم ّ
ستمر

أعلنت قيادة
الجيــش ـــــ
مديرية التوجيه
يف بيان لها انه:
بتاريــخ 4/ 28
 2021/أوقفت
وحدات الجيش
املنتــرة يف
البقاع والشامل
ثالثة مواطنني،
ضبطــت
و
صهريجاً وآلية
نــوع بيــك آب
محملة بحواىل
 2634ليرتاً من
مادة البنزين و 610ليرتات من مــادة املازوت امل ُعدة للتهريب
اىل األرايض السورية.
سلّمت املضبوطات وبورش التحقيق مع املوقوفني بإرشاف
ُ
القضاء املختص.

الجمعة  30نيسان 2021

تأجيل املعالجات يُالقي اإلستهداف الخارجي للبنان وحقوقه
فادي عيد
يرتــدي اإلتهام الفرنــي الرصيح للمســؤولني اللبنانيني
بالتقاعس عن القيام مبا يلزم يف التصدّي لخطر اإلنهيار الذي
يواجهه لبنان ،طابعاً مختلفاً عن كل اإلتهامات السابقة الواردة
يف املواقف والبيانات الصادرة عن «خل ّية األزمة» يف باريس ،أو
عن وزارة الخارجية الفرنســية ،وبشكل خاص وزير الخارجية
جان إيف لودريان.وقد قرأت مصادر ديبلوماسية يف بريوت يف
هذا التط ّور ،ما يشبه اإلنذار األخري قبل اللجوء إىل اإلجراءات التي
هدّدت بها العاصمة الفرنسية منذ أيام أكرث من مسؤول لبناين،
وذلك غداة التشاور األورويب يف كيفية مقاربة الواقع السيايس
سجلت
املسدود األفق يف بريوت .وكشفت أن عدداً من اإلنذارات ُ
يف األيــام املاضية مــن قبل املجموعة الدوليــة ،وليس فقط
األوروبية أو الفرنسية ،وحملت تلويحاً باتخاذ إجراءات ُمشدّدة
يف حق كل فريق يرفض تشــكيل الحكومة وفق املبادرة التي
طرحتها الدولة الفرنسية منذ أكرث من ستة أشهر.
وأكدت املصادر الديبلوماســية نفسها ،أنه كان من املفرتض
أن يلتقط األطراف اللحظة السياسية التي شكّلتها هذه املبادرة
منذ زيارة الرئيس الفرنــي إميانويل ماكرون ،ولكن ،وخالفاً
لكل ما كان متوقّعاً ،ســواء من الداخل اللبناين أو من عواصم
القرار العربية والغربية التي دعمت وأيّدت مبادرة ماكرون ،فإن
هذه القوى هدرت هذه الفرصة الســانحة ،ومل تستجب لكل ما
ح ّذرت منه فرنسا ،وما زالت تُح ّذر منه بق ّية الدول غربية كانت
أم عربية ،األمر الذي أوصل إىل الواقع املهرتىء الذي يعيشــه

لبنان عىل العديد مــن األصعدة ،وليس فقط عىل الصعيد املايل
جل ،وبشكل يومي
أو اإلجتامعي .واعتربت املصادر أن ما يُســ ّ
للمؤسسات والقطاعات اللبنانية ،يندرج ضمن
من «تقويض»
ّ
خانة «التواطؤ» ،ومل يعد يقترص فقط عىل الخالفات السياسية
حول بنود الوساطة الفرنسية املتعلّقة بتأليف الحكومة برئاسة
الرئيس املكلّف سعد الحريري.
وأضافت املصادر نفسها ،أن الهدف الرئييس من وراء مبادرة
ماكرون التي ما زالت الوحيــدة املطروحة عىل الطاولة ،بعد
انســحاب رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط ،من
طرحه التوفيقي عرب صيغة توسيع الحكومة إىل  24وزيراً،مل
يكن يوماً إهامالً لكل املشاكل واألزمات التي يعاين منها لبنان
من خالل طرح تأجيل كل «املطالب» السياســية التي ترفعها
غالبية القوى السياســية ،موضحة أنــه ،وعىل العكس من
ذلك ،فقد أرادت باريــس ،الرتكيز عىل ما هو «ممكن» يف ظل
الظروف الراهنة ،وبالتايل« ،تأجيل» كل امللفات الخالفية والتي
تتطلّب مشــاورات ولقاءات ومؤمترات وطنية ترسم خارطة
طريق للسنوات املقبلة ،خصوصاً وأن الواقع اللبناين ال يحتمل
اســتمرار تأجيل املعالجات الفورية عىل املستوى املايل بشكل
خاص.
وأوضحت هذه املصادر ،أن خطوة تشكيل حكومة جديدة ،مل
تعد رشطاً فرنســياً فقط ،ذلك أن املجتمع الدويل يشرتط خطة
استثامرات تعيد هيكلة النظام املايل اللبناين الذي بات مع ّرضاً
لعواقب خطرية جراء وقف التعامل معه من قبل املصارف الدولية،
وبالتايل ،النظام املايل الدويل ،وهــو ما برز من خالل خطوة

ِ
املراسلة باتجاه املصارف اللبنانية.
املصارف
وأضافت املصادر أن الحسابات السياسية وحجز املواقع يف
اإلستحقاقات املقبلة ،غري متاح يف الوقت الراهن ،وكذلك عملية
إعادة ترتيب العالقات والتحالفات السياسية عىل أسس جديدة،
ذلك أن التأخري والتأجيل الجاري ألية معالجات رسيعة ،يشكّل
بحدّ ذاته اســتهدافاً للبنان ،كام للقوى األساسية فيه ،وبشكل
خــاص «األكرثية النيابية» ،من خالل معــارك جانبية ،تح ّول
األنظار عن اإلستحقاقات التي تخوضها عىل أكرث من مستوى،
وتحديداً عىل مســتوى حامية الحقوق البحرية من األطامع
واملخطّطات اإلرسائيلية.

ّ
ساسة لبنان يُريدون الحل ...إنما بثمن كبير!!
عيىس بو عيىس
املؤشات أن لبنان عــى موعد يف األيام
ّ
توحي مختلــف
أي اإلنفجار
املقبلة ،مع ما بات يعرف عنه بـاإلرتطام الكبريّ ،
اإلجتامعي املرتبــط بتوقّف مرصف لبنان عن دعم الســلع
األساس ّية ،أبرزهااملحروقات والدواء كون ذلك املتعلّق بالغذاء
ال يصــل أصالً إىل املواطنــن ،األمر الذي يدفــع بالكثريين
بالســؤال عن األســباب التي تحول دون قيام املعنيني عىل
املستوى السيايس بالخطوات املطلوبة لتفادي ذلك؟.
ويف هذا االطار ،تشــر أوساط سياســية مطلعة اىل أنّ
املعنيني بامللف الحكومي بشكل أسايس ،أي رئيس الجمهورية
العامد ميشــال عون ورئيس الحكومة املكلف سعد الحريري
 ،ليســا بقادرين عىل الخروج من الدائرة املقفلة التي وضعا
نفسهام فيها ،فال عون قادر عىل دفع الحريري إىل اإلعتذار،
وال الثاين قادر عىل تحقيق حلمــه بتمرير صيغة حكوم ّية
طالت

يكون فيهــا ُمطلق اليدين ما يعنــي أنّ املخرج ،مهام
االزمة ســيكون باإلتّفاق بينهام بالدرجة األوىل ،وهذا برأي
هذه االوســاط أصبح من رضوب املستحيل يف ظل «تكبري»
الحجر بينهام اىل الحد الذي ال ميكن ألي فريق رميه !!
وترى االوساط نفســها انه إنطالقاً من ذلك ،هناك قناعة
بأنّ املياه الراكدة تحتاج إىل حــدث كبري يح ّركها ،يف العادة
يكون أمنياً ،لكن هــذه املرة قد يكون إقتصادياً ،يدفع مختلف
األفرقاء املحليني والخارجيني إىل البحث عن التسوية املنتظرة
بغض النظر عن شــكلها ،خصوصاً أن األجواء عىل مستوى
املنطقة توحي بأنّ موعد الوصول إىل تسويات مل يعد بعيداً،
ظل املفاوضات واملشاورات القامئة عىل أكرث من صعيد،
يف ّ

إال أنّ املفارقــة يف الحالة
اللبنان ّي ة تكمن بعدم القدرة
عىل اإلســتمرار طويالً يف
حالة اإلنتظار خصوص ا أن
الجوع يدق ابواب فئة كبرية
من اللبنانيني.
وتعطي االوساط تشبيها
للواقع املحيل بالســباق بني
التســوية واإلرتطام ،الذي
يلعب في ـ ـ ه عامــل الوقت
دوراً أساســياً ،وترى أن كل
السيناريوهات مفتوحة يف
املرحلة املقبلة ،خصوصاً أن
الجميع يبــدو يف وارد لعب
الكــم الهائل من امللفّات
فرس
ي
الذي
كل أوراق قوتــه ،األمر
ّ
ُ
أي نتيجة واضحة،
لها
تظهر
أن
دون
الخالف ّية التي تفتح من
ّ
يحســن رشوطــه يف عمل ّية
أن
يريد
نظــراً إىل أنّ الجميع
ّ
التفاوض املنتظرة ،أو إستعجال تنازل الفريق اآلخر.
ومن هنا ميكن إعطاء تفســر للقرار الســعودي املتعلّق
بإســترياد الفواكه والخضار من لبنان ،نظراً إىل أنّ مثل هكذا
قرار ال ميكن أن يوضع فقط يف مساره االمني ،بل أيضا ضمن
ســياقه الســيايس بعيداً عن التربيرات األمن ّية التي قدّ متها
الرياض ،وتعترب أنّه خطوة من سلســلة خطوات تصعيديّة
هدفهــا زيادة الضغوط إلســتعجال التســوية مع طهران،
خصوصاً أنّ الترسيبات التي رافقت املفاوضات بني الجانبني
يف العراق ،تحدثت عن حضــور امللفّني اليمني واللبناين عىل

طاولة البحث بشكل جدي ومفصل.
وتلفت األوساط السياسية إىل أن اإلرتطام الكبري يف حال
أي تفاهامت ،قد يكون هو الباب الذي
حصوله قبل الوصول إىل ّ
ظل
يفتح املجال أمام البحث عن الحلول املنتظرة ،ال سيام يف ّ
الحديث الدائم عن حرص بعدم السامح باإلنهيار الشامل عىل
الساحة اللبنانية ،بدليل ما ينقل عن رسائل خارجية تبلغتها
العديد من الشــخص ّيات اللبنان ّية برضورة تحضري نفســها
ملرحلة ما بعد توقف الدعم ،نظراً إىل أن املسارات التفاوضية
اإلقليم ّيــة ال ميكن أن تظهر نتائجها خالل شــهر واحد ،أو
ميكن أن تتعرث لتتعاظم االحداث عىل الساحة اللبنانية ،وهذا
يدل بشكل قاطع اىل أن ساسة لبنان ال يريدون الذهاب نحو
الحلول إالّ بثمــن كبري يدفع مثنه جميع املوطنني ،بينام كلام
كان الوصول إليها أرسع كانت الخسائر أقل.

طرابلس تعيش أزمة أمنية واقتصادية خانقة
املساعدات التركية توزع على انصار كرامي...
دموع االسمر
منذ وصول املســاعدات الرتكية اىل مرفــأ طرابلس ،كثري
من املواطنني يتســاءلون عن مصريها وسط تكتم عن جداول
توزيعها ،ومن هي الجهات التي تستحقها .لكن رغم ذلك كشفت
اوساط طرابلسية عن حالة احباط واسعة يف اجواء طرابلس بعد
ترسيب معلومات ان هذه املساعدات مل تصل اىل كل منازل الفقراء
املحتاجنيفعاللها.
ويف ظل تفاقم االوضاع االقتصادية يف عاصمة الشامل ومع
اســتمرار ارتفاع ســعر رصف الدوالر االمرييك ،وارتفاع اسعار
اللحوم واملواد الغذائية االمر الذي دفع بألوف العائالت لالكتفاء
بالحد االدىن من حاجاتهم.
ورغم املســاعدات التي تقوم بها بعض الجمعيات والهيئات
الشــبابية فانها ال تؤمن حاجات املواطنني خصوصا من لديهم
اطفال ،فاسعار الحليب إن وجدت فقد تجاوزت املائتي الف لرية،
وســعر كيس الحفاضات بلغ املائتي وخمسني الف لرية ،حتى
الطبابة باتت تشــكل أزمة لدى العائالت الفقرية اثر رفع نقابة
االطباء يف طرابلس بدل اتعاب طبيب االختصاص مبئتي الف لرية،
وطبيب الصحة العامة مبئة وخمسني الف لرية ما اضطر البعض
اىل عــاج اطفالهم يف املنازل حيث اصبحت الطبابة حكرا عىل
املقتدرينفقط.
لكن اكرث ما يحز يف قلوب فقراء طرابلــس والذين تجاوزوا
الخمسني باملئة ،هو مشهد طوابري السوريني الذين يقفون يوميا

امام الــراف االيل للحصول
عــى رواتبهــم الشــهرية
مــن االمم املتحــدة بالدوالر
االمــريك ،واصبحت العائلة
الواحـ ـ د ة منهــم تتقاىض
راتبا يف وق رواتــب االداريني
اللبنانيني.
يف ظل هذه االزمات تعيش
طرابلس ازمــة امنية يوميا،
فاملشاكل الفردية تتفاقم يف
احياء شعبية عديدة مرتافقا
مع اس تمرار انتشار السالح
الفردي وبيعه يف االسواق باسعار زهيدة ،وكأن هناك من يخطط
الشعال نار الحرب من جديد.
كذلك كرث الحديث عن توزيع لالسلحة من جهات خارجية تتمدد
عربنافذينلها،وكشفتمصادرمحلية انهناكسوقاسوداءيجري
بيع االسلحة فيها بأقل االسعار ما يؤكد ان مصدر هذه االسلحة
وصلمؤخرااىلاملدينةوبيعهدليلعىلحجماالزمةاملعيشية.
ويتساءل البعض عن املساعدات الرتكية التي وصلت عرب رئيس
«تيار الكرامة» النائب فيصــل كرامي الذي مل تحدد بعد الجهات
التي تستحقها يف ظل اخبار تفيد ان تياره يقوم بتوزيع الحصص
الغذائية عىل انصاره يف االحياء الشعبية .حيث افادت اكرث من
جهة ان فقراء طالبوا انصاره بحصة اسوة بجريانهم فردوا عليهم

ُ
مــــــنــــــاورة تـــحـــاكـــي ســـيـــنـــاريـــو دهــــــم وكــــــر اره ــاب ــي ــي ــن
أعلنت دائرة العالقــات العامة يف بلدية بريوت
يف بيان ،انه «يف حضور وإرشاف محافظ مدينة
بريوت القايض مروان عبود وبالتعاون مع وكالة
الطاقة الذرية وفرقة من الجيش اإليطايل وخرباء
فرنسيني ،متت يف منطقة الكرنتينا مناورة تدريبية
مشرتكة لالســتجابة لحاالت الطوارئ تضم فوج
إطفاء بريوت وقوى األمن الداخيل والدفاع املدين،
تحايك سيناريو التدخل الرسيع لشعبة املعلومات
والفهود أثناء دهم وكــر لإلرهابيني يحتوي عىل
مخترب كيميايئ لصناعة املخدرات ومســتودعني
لتخزين املواد الكيميائية الخاصة بها وبعض غازات
األســلحة الكيميائية الحربية ،ومواد أخرى غري
معروفة.
وبعد إعطاء غرفة العمليات امليدانية األمر اىل رسية الفهود
وشــعبة املعلومات باملداهمة ،قام أحد اإلرهابيني بإلقاء عبوة
غازية سامة مام اضطر القوة بالتعامل مع هذا التهديد بالطرق
املناسبة وإلقاء القبض عىل كل أفراد الخلية اإلرهابية ،وبعد التأكد
من خلو املكان من االرهابيني ،تم الطلب من وحدة الـ ( )CBRNيف
فوج إطفاء بريوت املتخصصة باملجاالت الكيميائية والبيولوجية
واالشعاعية والنووية ،التدخل فورا للقيام بفحص املبنى وتحديد
ماهية املواد التي ألقيت عىل القوى األمنية ،يف حني عمل أفراد

من الوحدة بالتنسيق مع القوى األمنية عىل رضب طوق أمني
وإخالء املنطقة ضمن قطر تبلغ مساحته حوايل مئة وخمسون
مرتا ،تحسبا ألي خطر قد يهدد سالمة املواطنني ،وخالل الكشف
عىل املستودعات تبني وجود ترسب مواد كيميائية تستخدم يف
صناعة املخدرات ،تم معالجتها بالطرق الفنية املتبعة ،وبعد زوال
الخطر ،قامت وحدات من الرشطــة القضائية يف قوى األمن
الداخيل بأخذ العينات ورفع البصامت لتحليلها ،فيام عملت فرقة
من الدفاع املدين عىل تعقيم جميع املشاركني يف املهمة من أي
خطر جراء الترسب الذي حصل».

بالرفض الن انتامءهم اىل تيار سيايس يعترب خصمهم يف الحياة
السياسية.
علام ان النائب كرامي اكد يف ترصيح سابق انه «لن يفرق بني
طرابليس واخر يف توزيع املساعدات الرتكية وان االولوية ستكون
للمحتاجني واالرس االكرث فقرا» .علــا ان انصاره يقومون يف
الوقت نفسه باعداد لوائح يتم تسجيل كل املحسوبني عليهم وكأن
هذه املساعدات الرتكية تحولت بني ليلة وضحاها اىل مساعدات
انتخابية .ولوحــظ ان رمضان هذا العام مل يشــهد التقدميات
واملســاعدات الغذائية عىل قدر االزمة املعيشية وغالء االسعار
املخيف ،وبقيت الهبات دون املستوى حيث ال تزال عائالت تحتاج
اىل املعونة اليومية يف ظل ارتفاع اســعار املــواد الغذائية
واالستهالكية دون رقيب او حسيب.

تـــــحـــــرك لـــــــ «الــــوطــــنــــي
ّ
الـــــــحـــــــر» أمـــــــــام م ــك ــات ــب
االتـــــــــحـــــــــاد االوروبـــــــــــــــي
لــكــشــف االمــــــــوال املــهــربــة
نفذ قطاع الشباب يف «التيار الوطني الحر» تحركا رمزيا بعد
ظهر امس ،أمام مكاتب االتحاد االورويب يف بريوت ،ملناشدة الدول
األوروبية املساعدة بالكشف عن االموال املحولة اليها من لبنان بعد
 17ترشين 2019والتدقيق يف مصدرها .ورفع املشاركون شعارات
أبرزها «قضاء محاسبة اسرتداد».
وسلم منسق قطاع الشباب إييل أيب رعد ونائب املنسق رامي
صدقة املسؤولني يف مكاتب االتحاد االورويب ،رسالة تطلب دعم
حملة مكافحة الفساد يف لبنان .وكانت كلامت باللغات األربع:
العربية ،االنجليزية ،الفرنسية واالسبانية ،شددت فيها عىل هذه
املطالب« :لبنان بلد منهوب وصار قدام خطر اإلفالس ،إنحجزت
أموال أهلهم باملصارف وإنحرموا تحويلها ملســاعدة اخوتهم يف
الخارج .التزاما مبعاهدة حقوق اإلنســان وإنطالقا من تطبيق
إتفاقية محاربة الفساد املوقعة ،منطلب منكن التدقيق مبصدر
الحسابات الخارجية واملحولة للخارج لكل العاملني بالشأن العام
اللبناين ،وتساعدونا بالحجز عليها وإعادتها يف حال ثبوت إنو
مصدرها مشبوه أو فاسد».
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ّ
ّ
«رمان الكبتاغون» صدرته شركة وهمية ...واملسؤولية تطال وزارة الزراعة وغرفة التجارة والجمارك...
يارا حرب
كشف مصدر وزاري لبناين
واكب عــن كثــب االجتامع
املوســع الذي رعــاه اإلثنني
رئيسالجمهوريةميشالعون
وخُصص للبحث يف التداعيات
املرتتبــة عىل قــرار اململكة
العربيــة الســعودية بوقف
استرياد الخضار والفواكه من
لبنان بعــد أن ضبطت كمية
من حبوب الكبتاغون ُوجدت
بني حبات الرمان املســتوردة
من لبنان ،بأن صناديق الر ّمان
كانت وصلت إىل بريوت عىل
دفعتني من سوريا «ترانزيت»
من أجل التصديــر .وأفصح
املصدر لـ«الديار» إن عدد حبات
الر ّمان قُدّرت باآلالف ومن بينها
الحبات «امللغومة» املحش ّوة
بالكبتاغــون ،وإن الرشكــة
الوهمية متكّنت من الحصول عىل شهادة املنشأ لتصديرها بحراً
عرب مرفأ بريوت إىل السعودية.
ولفت املصدر الوزاري الذي فضّ ل عدم الكشف عن اسمه ،إىل أن
شهادةاملنشأالتيتصادقعليهاوتصدرهاغرفةالتجارةوالصناعة
بعد ورودها إليها مــن وزارة الزراعة ،أتاحت للرشكة الوهمية -
التي بارشت التحقيقات بإرشاف النيابة العامة التمييزية للكشف
عن اسمها بعد توقيف شــخصني عىل ذ ّمة التحقيق لالشتباه
بعالقتهام باسترياد الرمان من سوريا  -بتصديره إىل السعودية
بذريعة أنها من إنتاج لبناين ،مع أنه مل يحن بعد موسمه ،إضافة
إىل أن املحصول اللبناين من الر ّمان ال يؤ ّمن احتياجات الســوق
اللبنانيةالتييتمتأمينهامنسوريا.
وأكد املصدر أن استحصال الرشكة الوهمية عىل شهادة املنشأ
أتاح ألصحابها مجهويل الهوية الحصول عــى موافقة وزارة
الزراعة لتصدير الرمان إىل الســعودية ،وهذا ما فتح الباب يف
االجتامع املوسع أمام تبادل رمي املسؤولية بني وزيري االقتصاد
راؤول نعمة وبني الزراعة عبــاس مرتىض ،مع أن كمية الرمان
املصــدّر مل تخضع للتفتيش من قبل الجــارك اللبنانية لحظة
دخولها براً إىل بــروت عرب معرب املصنع الحدودي ،وال يف أثناء
شحنها بحراً من مرفأ بريوت إىل السعودية.
أضافاملصدرأنهكانيُفرتضباملعنينيالتدقيقيفطلبالرشكة
الوهمية الحصول عىل شــهادة املنشأ واملصادقة عليها ،متهيداً
لشحنها براً إىل السعودية ،وعزا السبب إىل أن كمية الرمان ليست

من إنتاج لبناين ألن املوسم الزراعي مل يحن أوانه ،إضافة إىل عدم
الكشفعليهامنالجامركالفتقادهاإىلأجهزةالسكانراملخصصة
للكشف عليها .والحظ أن أحد املوظفني العاديني هو من وقّع يف
وزارة الزراعة عىل شهادة املنشأ ،وكذلك الحال بالنسبة إىل املوظف
العادي يف غرفة التجارة والصناعة ،الذي أتاح للرشكة الوهمية
الحصول عىل هذه الشــهادة .واشار املصدر الوزاري اىل أن ممثل
الجامرك يف االجتامع أبلغ الحضور بعدم وجود أجهزة «سكانر»
للكشف عىل البضائع ،وأن هناك حاجة للبيانات الجمركية التي
تضطرهم الستخدام أوراق عادية لتبيان الحموالت املشحونة إىل
الخارج.
وتبي  -بحســب املصدر  -أن تأمني أجهزة الكشف سيتم عرب
ّ
التمويل الذايت ،وأن رشكات معنية بتأمينها تقدّمت بطلب يسمح
لها بتأمينها ،وأن املعاملة يف هذا الخصوص ما زالت لدى ديوان
املحاســبة ،وهذا ما دفع بوزير املال غازي وزين للتدخل متعهداً
بتأمينها يف مهلة زمنية ترتاوح بني ثالثة وأربعة أشهر ،كام تبني
بأن الجامرك مل تكشــف عىل كمية الر ّمان املصدّر إىل السعودية
لتسهيلتوريداملنتجاتالزراعيةمعأناملوسمليسموسامًللرمان.
لكن الالفت من خالل املداوالت التــي جرت يف االجتامع أنها
بقيت محصورة يف الكشف عن هوية الرشكة الوهمية ومتابعة
التحقيق ملالحقة من يقف وراء هذه الرشكة والعمل عىل توقيفهم
وصوالً إىل رضورة التشدد يف مراقبة املعابر أكانت بحرية أو برية
أو جوية ملنع تكرار ما حصل.
إال أن اإلرصار عىل التشدد مل يأت عىل ذكر وجوب وضع خطة

لدهــم املصانــع التي تتوىل
صنــع املواد املخــدّرة ومنها
حبوب الكبتاغون ،خصوصاً
أنهــا أخذت تنتــر برسعة
وتحديداً يف املناطق الحدودية
املتداخلة بني لبنان وســوريا
بغياب ترسيم الحدود الربية
بنيالبلدينبدءاًمبنطقةالبقاع
التي تشكل الحاضنة الرئيسية
لهــذه املصانع التــي تقوم
بتصدير «الهدايا السا ّمة» إىل
دول الخليج العريب.
ويف هذا الســياق ،كشف
املصــدر أن امله ّربني يقيمون
يف املناطــق املتداخلــة بني
ســوريا ولبنان ويأوون إليها
كلام اشتدّ الخناق عليهم .وأكد
املصدر ل «الديار» أن املهربني
يديرون شبكات منظمة تعمل
أحياناً عىل «تصديــر» املواد
املخدّرة إىل دول أوروبية ومنها
تُنقل إىل بعض الدول العربية
يف محاولة لاللتفاف عىل اإلجــراءات والتدابري من جهة  ،وإىل
تضليل األجهزة ،من جهة اخرى ،التي تعمل عىل مكافحة التهريب
وتجفيــف مصادرها وصوالً لوضع اليد عىل املصانع التي تتوىل
صنعها.
ولفت املصــدر إىل أن قوى األمن الداخيل من خالل «شــعبة
املعلومات» ومكتب مكافحة املخدرات متكنت ،بحسب اإلحصاءات
األولية ،من توقيف أكرث مــن  15ألفاً بني مدمن ومه ّرب ومر ّوج
للمخدرات منذ عام  ،2017هذا باإلضافة إىل ما قامت به الوحدات
العســكرية التابعة للجيش اللبناين .وأكد أن قوى األمن متكنت
من مصــادرة أكرث من نصف مليار من حبات الكبتاغون وأطنان
من مادة حشيشة الكيف بعد أن توقف إتالف زراعتها منذ .2012
كام أن قــوى األمن متكنت من خالل أجهزتها ،بالتنســيق مع
مكاتب مكافحة املخدرات يف عدد من الدول العربية واألوروبية
من تزويدها مبعلومات أدت إىل توقيف عدد من الشــبكات يف
نفس الوقت يف بريوت والدول التي يتم التواصل معها ،وشملت
املصدّرين لهذه املواد واملستوردين لها.
وعليه ،فإن حمولة من الرمان أدخلت إىل لبنان من سوريا عىل
أساس التصدير ،وهذا ما يفتح الباب أمام تحديد املسؤولية عىل
وزارة الزراعة التي أصدرت شهادة املنشأ لتصديرها ،وغرفة التجارة
والصناعة التي صادقت عليها وأصدرتها ،والجامرك التي مل تكشف
عليها .وبالتايل ،فــإن التحقيق يجب أن يركز عىل هذه الحلقات
الثالثلتحديداملسؤولية.

«الديار» بتناول املوضوع يف سلسلة حلقات متتالية.
ولهذه الغاية ،قامت «الديار» باإلتصال مبنســق «التحالف
املدين البيئي» املهندس املدين راشــد رسكيس ،الذي أكد ان ما
نعيشــه اليوم من أزمات وتلوث ووباء يؤكد ان التخطيط أمر
مقدس وال ميكن النحو به إىل منعطفات الرش  ،كالحديث عن
فربكة فريوســات ونرشها مثال .واشار اىل ان التخطيط هو
حالة واجبة لخري اإلنسان وسلمه يجب أن ترافق تطور الحياة
ومنو البرشية ،فبه تتم حامية حقوق املجتمعات والشعوب،
وبه يفرض عىل من يتحمل مســؤولية القيادة العامة توفري
فرص التقدم والتنمية والراحة للناس.
يعترب رسكيس أنه ليس هناك بالرضورة سبب معني إللغاء
وزارة التخطيط ،إمنا كان هناك ،بالتأكيد ،قرص نظر لدى الذين
ح ّوروا املوضوع ضمن ضيق أفــق البعض ومصالح البعض
اآلخر ،فاتجهوا إىل تأســيس مجلس إمناء وإعامر ،خالطني
بذلك بني وظيفتــن معتقدين أن املجلس ســيقوم بوظيفة
التخطيط ،ولكــن يف الواقع مل يوفقوا بخيارهم قط ،النه قد
تكون لنا حاجة إىل مجلس دينامييك يشــبه مجلس اإلمناء
واإلعامر يتحىل مبعايري معينة ويشكل ذراعا للعمل الشفاف،
وكذلك نحتاج إىل مديرية مثل التنظيم املدين لتطبيق مفاعيل
القوانني واالنظمة املرعية ،إمنا يفرتض قبل هذا وذاك وجود
عقل يفكر ويعطي أوامره لهذه األذرع ،والعقل واألساس هنا
هو التخطيط .ال ميكن ألي جسم آخر أن ياخذ مكان التخطيط
الســليم أو اهميته ،إمنا ميكن للجميع أن يتقاســم منافعه
وانتاجه ،فهو وحده يبقى املرجعية األوىل واالخرية يف ضبط
ايقــاع كل قطاعات الحياة وتطويرهــا يف كافة اإلتجاهات
واملستويات.
يســتذكر رسكيس موقفا حصل معه عندما كان طالباً يف
كلية الهندســة عام  ١٩٨٣وحرض محــارضة حول التنمية
التي كانت تخطط لها الدولــة ،آنذاك كان عىل رأس الطاولة
املحامي النائب أوغســت باخوس (رئيس لجنة اإلدارة والعدل
يومذاك) وبعض املســؤولني واملديريــن يف مجلس اإلمناء
واإلعامر وغريهم من الوزارات ،وكان التشــديد عىل رضورة

وصــل العاصمــة باملناطق لتســهيل حركة النــاس وعدم
اإلضطرار لالســتقرار يف املدينة وتوفري انتقال رسيع للبقاء
يف مناطقهم ،وتابــع :املحارضون أبدوا انزعاجا من مداخلة
وســؤال كبري ألحد الطالب الذي خالفهم الرأي عرب مقاربة
مختلفة مقرتحا خلق وتشــجيع قيام نشاطات قطاعية يف
املناطق من زراعــة وصناعة وخلق فــرص عملبدل اعتامد
خيار شق وتوسيع الطرقات كأشغال تهدر فيها اموال عامة
وخاصة ،فهي عىل الرغم من أنها تشكل الخيار املبارش األول
لفعــل يشء مريئ عىل األرض إال أنها دون أفق ،ولفت اىل ان
هــذه العقلية التي انزعجت من الطالب هي خري مثال للنتائج
املنعكســة غيابا للتخطيط ،وهو مــا يحملنا عىل التنبه إىل
اهمية البدء بالســر من الدرجــة األوىل صعودا إىل الطابق
املرتجى وليس القفز عىل االدراج.
يرى رسكيس أن مجلس اإلمنار واإلعامر قام باعامل كثرية
يف مجــاالت مختلفة وكأنه وزارة الــوزارات ،والحقيقة أنه
ال يحق له فعــل كل ذلك وليس هذا هــو الهدف من وجوده،
وخصوصا انه تحــول إىل وكيل حرصي للتمويالت املوجهة،
إال فرصة خارقة أعطته دورا يف برهة من الزمن اضطلع فيها
بوضع مخطط ترتيب األرايض الذي مل يحرتمه أحد حتى اآلن،
وخلف تجاذبات بني اإلدارات املعنية أجهضت كل التطلعات.
واكــد رسكيس أن التخطيط حاجة وليــس ترفا وال يجوز
إخضاعــه للتجاذبات الســخيفة ،فاألصــول تفرض توزيع
املسؤوليات لتسهيل الرقابة ورفع مستوى اإلداء ،والتخطيط
ال يلتقي مع «تســليع» املشاريع ،وال يتفق مع تبادل املصالح
والصفقات ،وال يتوافق مع التدخالت السياســية الحافلة به
حد الثاملــة .كل ما حصل أكد غياب التخطيط ،وبكل األحوال
ال يجــوز التفكري يف إلغاء دور الــوزارات ،إمنا يف ضبطها،
ويف وضع إطــار وكيان متطور يعــزز دور الوزارات ويعيد
للقيمة النوعية مكانتها بشكل ضابط يتامهى مع التحوالت
واملتغــرات عرب تقييــم وتقويم مســتمر .كل ما حصل يف
لبنان من ازمات سامها الكثريون «سياسية» وغريها ،كانت
بالحقيقة مثرة غياب التخطيط السليم( .يتبع)

ّ ً
التخطي ــــــــط بي ــــــــن الض ــــــــرورة والتطبي ــــــــق :إس ــــــــتحداث وزارة جدي ــــــــدة ب ــــــــات ملح ــــــــا ()1
ه ــــــــل يُفت ــــــــح مل ــــــــف وزارة التخطي ــــــــط ف ــــــــي لبن ــــــــان ...وه ــــــــل تبص ــــــــر الن ــــــــور؟
رجاء الخطيب
يف بلد يغيب عنه التخطيــط ويتناحر حكامه عىل تناتش
الحصــص الوزارية من دون أدىن خجــل أو وجل أمام هول
األوضاع االقتصاديــة والسياســية واالجتامعية واألمنية
املرتدية جداً ،كان ال بد من العودة قليال إىل املايض للبحث عن
بعض مواضع الخلل التنظيمــي والهيكيل الذي انتج خلالً ال
ميكن وال بأي شكل من األشكال غض الطرف عنه.
ســبعون عاماً إىل الوراء ،كان لبنان ميلك وزار ًة للتصميم
العام ،كان الهدف منها تنسيق وتخطيط السياسات واملشاريع
الحكوم ّية وفق خطّة اقتصاديّة واجتامع ّية شــاملة ،بحيث
يتكامــل الجهد التنمــوي للوزارات وأجهــزة الدولة ،بدل أن
يتضارب أو يخضع العتبارات املحاصصة .أهمية هذه الوزارة
مل تكن عادية ،إذ قام كل من الرئيســن سامي الصلح ورشيد
كرامي بتوليها شخصياً بني عامي  ١٩٥٤و .١٩٥٨
عام  ١٩٧٧تقــرر إلغاء هذه الوزارة وإســناد مهامها إىل
مجالس متنوعة كجــزء من نظام املحاصصة متشــياً مع
تطورات الســاحة اللبنانية آنذاك .هذه املجالس عملت بشكل
منفصل ومنفرد دون التنســيق والتصميم فيام بينها ،األمر
الذي عزز الفــوىض والزبائنية وأرىس تنامــي القطاعات
الريعية مقابل تضاؤل  -حد اإلختفاء -عملية تحفيز اإلنتاج
وتوجيهه.
أفليس حرياً بجهابذة الحكم اليوم إعادة إحياء هذه الوزارة
تحت مســمى وزارة التخطيط عــى أن تضم تحت جناحيها
املديريات التــي ال تعمل وتلك التي تعمــل بنظام تحاصيص
ساهم يف اإلنهيار الحاصل اليوم؟ أوليست هذه الوزارة حاجة
وطنية ملحة وطارئة النتشال لبنان من براثن الفساد واظهار
الجدية للمجتمع الدويل والجهات املانحة؟
إلعطاء املوضوع كامل حقــه ،كان ال بد من توزيع البحث
عىل عدة حلقات والحصول عىل اإلجابات لكل االسئلة وتدعيم
هذه االجوبة بالخربات التي ميكن ان تيضء أكرث عىل الخلل
املرتاكم الذي أوصل البالد إىل ما هي عليه اليوم ،حيث ستقوم

ّ
صرخة املودعين تتعاظم :الكالم عن تبخر الودائع
ّ
ُ
مخالفة دستورية ....وهذه هي الطريق الى الحل
زياد العسل
يتدحرج املشهد اللّبناين بشكل يومي نحو االنهيار الكامل
وسط قلق وجودي يعرتي ساكني الكيان من مستقبل ايامهم
املقبلة يف ظل االنهيــارات املتتالية التي تعصف بالكيان عىل
شــ ّتى الصعد ،ولعل أبــرز رسقات هذا العــر وفق مصادر
سياسية متابعة هي الرسقة املمنهجة التي تعرض لها شعب
بأكمله يف مصارف ظ ّن هذا الشــعب انه يستطيع ايداع جنى
العمر وتعب الحياة برمتها بها .ولكن رياح الظّروف عاكســت
تكست ال ٍّنصال عىل النصال عليه.
شعب
اراد َة
ٍ
َّ
عضو «لجنة السياســات» يف «رابطة املودعني» نزار غانم
ح ّمل املسؤولية للقوى السياســية الحاكمة ،الن هذا الربملان
فخّخ «خطة الزار» التي كان من اساسها اقرار قانون «كابيتال
كونرتول» الذي يحفظ االصول للمصارف ويفاوض عىل الدين
وعىل اصول املصــارف مع املودعني ،وال ميكننا ان نتحدث عن
املودعني عامة ألن املودعني النافذين الذين يشكلون واحد باملئة
من حجم الودائع.
ويرى غانم أن اي حل يجب أن يعتمد عىل حتمية قص الدين
العام ،باالضافة لعدالة بتوزيع الكلفة التي تحصل عرب التدقيق
الجنايئ ،وتقاسمها يكون وفق الفوائد التي حصلها املودعني
واملصارف ،والشفافية الواضحة يف هذا االطار ملعرفة مكامن
الخلل والرسقة واالســتفادات ،ونحن كرابطــة قمنا بتقديم
اكــر من مئتي دعــوة فردية داخل لبنان ودعوة افالســية

ضد املصارف واخبار للنيابــة العامة والكثري من الدعوات يف
الخارج كسويرسا مثال ،واآلن نقوم بدعوة يف الواليات املتحدة،
وقد بدأنا لل ّتو بحمل ِة مقاطع ٍة لكل املســتفيدين من املصارف
اللبنانية.
الخبري االقتصادي الربوفســور جاســم عجاقة يرى يف
حديث خــاص «بالديار « أن الدســتور اللبناين حدد مبقدمته
أهمية كربى للملكية الخاصة ومثة قدسية للملكية الفردية،
وااللتزام من قبــل املصارف بحفظ حق الناس ال ميكن اقتطاع
اي جزء منه ،لذلك فحتى بفرضية تصويت مجلس النواب عىل
قانون اقتطاع من اموال املودعني فهذا مخالف للدســتور واي
طعن يسقطه عمليا ،واشار اىل ان الودائع بالعملة الوطنية ال
اشكالية فيها حيث ان املشكلة املركزية ترتكز بالودائع بالدوالر،
فاملودع ال يعنيه سوى رد امواله بالدوالر بحسب خارطة طريق
واضحة ورصيحة يف هذا االطار ومن وجهة نظر تقنية ندرك
جيدا ان الدولة هي املعني االول الن دينها حملته ملرصف لبنان
واملصارف وبدورهم نقلوه للمودعني.
وبالتايل ،يضيف عجاقة ،تقنياً نحتاج آللية واضحة لفرض
مالءة ما عىل الدولة بعد اعالن افالسها ،االمر الذي عزل لبنان
عن العامل وزيادة الضغط عىل الدولة ،لذلك ،القول بأن الودائع
ضاعت امر مرفوض الن هذا حق للناس ،فالحلول التقنية تتمثل
مبا يتعلق بضخ اموال خارجية وعملية فصل كاملة للحسابات
القدمية عن الحسابات الجديدة ،وذلك بهدف ضخ اموال جديدة
وذلك عرب مســاعدات دولية مرتبطة بالشق السيايس بشكل
مركزي ،او من خالل املغرتبني واملســتثمرين ،برشط ان تكون

القضاة واملحامون ...مواقف وطرائف

املحامي نارض كسبار
} القايض ربيع حسامي }

هناك مســؤولون ُيجمع كل من يلتقيهــم او يتعامل
معهــم عىل انهم يتمتعون بالطيبــة واالخالق والنزاهة
وغريها .وهناك قضاة نفتخــر بهم وبعلمهم وبثقافتهم
وباندفاعهم ،وبأخالقهم وبنزاهتهم وبروح العدالة التي
يتمتعون بها.
من هؤالء القضاة ،القايض الرئيس ربيع الحســامي الذي
يتمتع بتلك الصفات واكرث .وهو حالياً رئيس الهيئة االتهامية
يف جبل لبنان .إذ وبحكم مامرستي ملهنة املحاماة ملا يقارب
االربعني ســنة ،وبحكم عميل النقايب وخصوصاً كمفوض
قرص العدل ،ملست من الزمالء واملحامني ومن زمالئه القضاة
كم هو رصني والئق ومهذب وشــفاف لدرجة ان احدهم قال
يل»:لوحولموكيلبجنايةالازعلالننيمؤمنبعلمهوبآدميته
وبعدم إعطاء اذنه الحد» .فأنا مل التقه ومل احرض امامه يف اي
دعوى عىل االطالق .ولكن عىل اثر اشكال بسيط بني محامية
وموظفة ،التقيته يف مكتبه يف بعبدا .وكانت الخمس دقائق
ٍ
قاض مميز يجمع جميع
كافية لرتســيخ قناعتي عىل انه
الصفات التــي عىل القايض التحيل بهــا :العلم ،االنتاجية،
التحفظ،اللياقة،الشفافية،الشجاعة،االستقاللية.
القايض الرئيس ربيع الحســامي نحــن فخورون بك
وبأمثالك يف القضاء ويف كل لبنان.

}مبادئ عمر بن الخطاب}

يقول النائب املحامي املرحوم احمد سويد ان وصية عمر
للقضاة مشهورة .وان املبادئ التي ارستها هذه الوصية ما
زالت حتى اليوم مطبقة .فقد قال عمر بوجه القايض»:آس
بني الناس يف مجلسك ووجهك حتى ال يطمع رشيف يف
حيفك ،وال ييأس ضعيف من عدلك» فهو يطلب اىل القايض
ان يتحكم يف جلسته وبتعابري وجهه...كيال تفرس حركة
من حركاته او سكنة من سكناته عىل انها محاباة الحد
املتقاضني او ميل منه له .ويضيف االستاذ سويد ان هناك
عدة مبادئ مأخوذة عن عمر ال تزال تطبق حتى يومنا
هذا .مثال»:البينة عىل من ادعى واليمني عىل من انكر».
وكذلك»:الفهم عندما يتلجج يف صدرك ما مل يبلغك يف
كتاب الله ،وسنة رسوله ،واعرف االمثال واالشباه وقص
االمور عند ذلك ثم اعمد اىل احبها اىل الله واشــبهها يف
الحق فيام ترى» .فهو يعلم القــايض كيف يجتهد اذا مل
يتوفر لديه نص من كتاب او سنة ليحكم عىل ضوئه.
ويتابع االستاذ سويد ان امري املؤمنني عمر بن الخطاب
يعلم القضاة آداب القضــاء فعليهم اال يظهروا ضجرهم
من سامع املظامل والشــكاوى .فان إظهار الضجر يرتك
لدى املتقاضني انطباعاً بــأن القايض «لن يكون يف جو
نفيس» ميكنه من ان يتفهم القضيــة املطروحة عليه،
تفهامً يؤهله الن يعطــي الحل العادل لها .فهو يقول :ثم
اياك والقلق والضجــر والتأذي بالناس ،والتنكر للخصوم
يف مواطن الحق التي يوجب الله بها االجر ويحســن بها
الذخر ،فإنه من يخلص نيته فيــا بينه وبني الله تبارك
وتعاىل ولو عىل نفسه ،يكفه الله ما بينه وبني الناس».

} ضايعة الطاسة }

كتب املحامــي فادي شــلفون يف رشح املثل املعروف:
ضايعة الطاسة .يقال انه يف إحدى القرى كان هناك قابلة
(داية) ،وكانت متلك طاســة تضعها عىل بطن االم الحامل
فتعرف إن كان يف بطنها ذكر او انثى ،ثم متأل الطاسة باملاء
فتضع الجنني فيه فور والدته فإن غاص يف الطاسة عرفت
انه إبن حالل وإن طاف عىل سطحها ،قالت إنه إبن حرام...
وكان لرئيس القرية إبنة وحيدة متزوجة كانت تحمل
يف بطنهــا جنيناً ،وعندما حانت والدتها إســتدعوا تلك
(القابلة) لتوليدها...
وســـــارع شــيــخ الــقــريــة لــيــشــهــد عىل
مـــا تــخــر بـــه تــلــك الــقــابــلــة وســألــهــا...
فقالت له ان املولود ذكر ولكنه إبن حرام....
جن جنون الشــيخ ماذا ســيخرب رئيس القبيلة ،وطلب
مــن القابلة ان تكتــم الخــر ،واخذ الطاســة ورمى بها
بالنهر املجاور للقرية .عندما اســتفرس رئيس القبيلة عن
املولود وكيــف حاله ومــا نتيجة وضعه يف الطاســة؟.
أخربوه بأن املولود ذكر....لكن»الطاسة ضايعة» .ومن يوم ما
«ضاعت الطاسة» اصبحنا ال نعرف إبن الحالل من إبن الحرام...

} واذا همدر؟}

يوم كنا ال نزال عىل مقاعد الدراسة يف الجامعة اليسوعية
روى لنا الربوفسور فايز الحاج شاهني انه كان يرشح لطالب
جامعة القديس يوسف يف زحلة مبدأ الدخول يف املحادثات
بني االطراف النشاء العقد يف القانون املدين وانه قال:
ان الــذي توجه اليــه الدعوة للدخــول يف املحادثات
يســتطيع ان يقبل بقوله نعم او يرفض بقوله ال اويقول
نعم ولكن او يسكت وال يجيب.
فوقف احد الطالب الزحالويني وسأله قائال:
واذا همدر؟

} انتم مع الواقف }

يخرب القايض شكري صادر املعروف بنزاهته ونشاطه
والذي يتوىل مناصب رفيعة يف القضاء ان احد املحامني
الحزبيني وقف يرتافع قائال:
نحن الواقفون....
فقاطع املحامي نعوم فرح زميله املرتافع وقال له:
بل انتم مع الواقف.

توقيف شخصين لترويجهما
مواد مخدرة في صور وجوارها

الحسابات مفصولة قانونيا بني االيداعات القدمية والرأسامل
الجديد للمصارف ،وكل الحلول يجب ان تتزامن مع حلول مركزية
من قبل الدولة ،فالكالم عن تبخر الودائع امر مخالف للدستور
الن هذه التزامات قانونية ودستورية وحق مكتسب للناس.

أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخيل ـ شعبة العالقات
العامة ،يف بالغ لها انه« :توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة
املخدرات  -صيــدا يف وحدة الرشطــة القضائية ،حول قيام
شــخصني برتويج مواد مخدرة  -وبخاصة مادة «السالفيا»-
يف مدينة صور وجوارها .بنتيجة االســتقصاءات والتحريات
املكثفــة ،توصل عنارص املكتب املذكور اىل تحديد مكان إقامة
املشــتبه بهام يف املدينة املذكورة وتوقيفهام ،وهام :ح .س.
(مواليد عام  ،1985لبناين) ،ح .ح( .مواليد عام  ،1978لبناين)
ضبطت داخل منزل املوقوف األول كمية من مادة السالفيا
مقسمة يف داخل أكياس صغرية ومعدة للرتويج.
أودع املوقوفان مع املضبوطات القضاء املختص».
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اقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــاد

ايــــن اصــبــحــت م ــش ــاري ــع ط ــراب ــل ــس ال ــك ــب ــرى االس ــت ــث ــم ــاري ــة ؟
دبــوســي  :م ــوج ــودة ولــكــنــنــا ننتظر تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة
اقبال روسي  -اميركي  -صيني  -عربي  ..واهتمام موانىء دبي
جوزف فرح
ربط رئيس غرفــة التجارة
والصناعــة والزراعــة يف
طرابلــس والشــال توفيق
دبــويس اطــاق املنظومة
االقتصاديــة االســتثامرية
لطرابلــس الكــرى بعاملني
االول تشكيل حكومة تحظى
بدعم دويل والثاين مشــاركة دبوس مجتمعاً بوفد املصدرين
الدول العربية والدولية يف هذه
تحتضن  ٨٦٠٠رشك ًة واحدى الرشكات اســتأجرت
املنظومة واقتناعها بالجدوى
االقتصادية واالستثامرية لهذه املنظومة ،واذا كان مساحة بـ ٦٢٠ألف مرت كام اننا تواصلنا مع مواىنء
العامل االول ليس بقدرتنا فأن العامل الثاين نحاول ديب العامليــة التي تدير  ٥٨مرفــأ يف العامل ،ومام
عرب اجتامعاتنا مع ممثيل القطاع الخاص يف العامل يخولنا ان نصبح رشكاء لهذا املجتمع من خالل هذه
والســفراء االجانب يف لبنــان واملنظامت الدولية االستثامرات ويصبح امننا من امن هذا املجتمع.
لكن دبويس يعترب هذه املشاريع مجمدة لالسباب
والعربية ان يشاركوننا ويقتنعون مبشاريعنا التي
ســتكون رابحة لهم ولنا واعتقــد اننا نجحنا يف التي ذكرها واهمها عدم تشكيل حكومة رغم وجود
هــذا العامل ولكننا ننتظر تشــكيل الحكومة التي مؤسسة تشجيع االســتثامرات «ايدال» بشخص
ســتوقع عىل االنفاقيات للمبارشة بهذه املشاريع رئيســها الدكتور مازن ســويد النه بالنهاية من
املهمة لطرابلس والشامل ولبنان مبختلف مناظقه سيوقع عىل االتفاقيات هي الحكومة اللبنانية.
واكد دبويس ان تهافتا دوليا بتنا نلحظه لالطالع
وطوائفه ومجتمعه.
ويضيف دبــويس :نحــن ال نريــد اعانات وال عىل هذه املشــاريع وهنــاك تنافس صيني رويس
مســاعدات وال هبات او قروض بل نريد ان يشاركنا امرييك النهم باتوا مقتنعني ان مشــاريع شــال
املجتمعني العريب والدويل يف مشاريعنا لبناء وطننا لبنان هي مشــاريع رابحة تنقل لبنان وشعبه من
»،وهيــك هيك «عم يتدخلوا بلبنان ســلبيا االفضل مكان اىل مكان ويجعل هذا البلد رشيك استثامرات
ان يتدخلــوا ايجابا ليعود هــذا الوطن ليلعب دوره دولية عىل ارضه .نحن نلمس هذا التنافس من هذه
الطبيعي يف املنطقة بعد ان كنا مستشــفى الرشق الدول وغريها ونحن ال نريد ان نشــارك جهة واحدة
وجامعة الرشق وسياحة الرشق وهمزة تواصل بني بل املجال مفتوح لكل الدول واملؤسســات الدولية
نحن ال نريد ان نلعب «صولد» مع احد بل نريد اللعب
الرشق والغرب.
ان املجتمــع الــدويل ميلك عددا من املشــاريع «صولد»لصالح وطننا الن شعبنا مل يعد يتحمل املزيد
االســتثامرية يف املنطقة  :سوريا ،العراق ،االردن ،من النكبات واملايس والنه وطن الرسالة.
وتطرق دبويس اىل التهافت الدويل العادة اعامر
وميكن ان يكون له موطىء قدم يف لبنان اذا عرفنا
كيف نبني منصة لالســتثامرات اللبنانية العربية مرفأ بريوت ودخول املنافســة رشكة لبنانية الذي
الدولية من خالل املرفــأ االقليمي الدويل ومنصة ابدى رسوره ملشاركة نقابة املقاولني برئاسة مارون
الغاز والنفط االقليمية واملطار املتطور الذي يشــبه حلو الذي اعلن قدرة النقابة عىل اعادة اعامر املرفأ
مطار ســنغافورة حيث تغريت استثامرات املتعلقة من مداخيله وال تكون عبئا عــى الدولة اللبنانية
باملطارات وان تكون جاذبة للمســافرين والسياح وبرصاحة فأن مؤســس محطتــي الحاويات يف
،اضافة اىل املنطقة االقتصاديــة الحرة التي تبلغ مرفأي بريوت وطرابلس انطوان عامطوري املتعاون
مســاحتها ٥٠٠الف مرت ومبرشوعنــا زيادة هذه مع نقابة املقاولني بهــذا املوضوع هو قصة نجاح
املساحة اىل  ٥ماليني مرت ونتواصل مع منطقة جبل يف مرفاء طرابلس الذي انشاء محطة الحاويات فيه
عيل يف االمارات العربية فننطلق حيث وصلت النها وادارها تحت مظلة «غالفتيرن» رغم املعوقات التي

تعرض لها املرشوع.
من مصلحة لبنان ان يؤمن
الخدمات البحريــة وان يكون
مرفأ بريوت ذو ثــروة وطنية
اقليمية ودولية بينام يستعمل
مرفأ طرابلــس الفراغ وتحميل
البضائع والرتانزيت واملوايش
والحبوب.

} مع املصدرين }

وكان دبــويس قــد عرض
قضية تصدير الفاكهة والخرض
اىل اململكة العربية السعودية
مع وفد من نقابة املصدرين واملستوردين الزراعيني
اللبنانيني ،ضــم :أمني رس النقابــة رئيس تجمع
املزارعني يف البقاع إبراهيم ترشييش ،نائب رئيس
النقابة شــاكر الصمد ،ومصدرين ومســتوردين
زراعيني من مختلف املناطق.
وشــدد دبويس عــى «رضورة إعتامد الســبل
الكفيلــة القناع القيادة الســعودية إعــادة النظر
بقرارها القايض مبنــع املنتجات الزراعية اللبنانية
من دخول أراضيها جراء عملية التهريب التي جرت
اخريا ،نظرا ألهمية العالقات السعودية  -اللبنانية
من مختلــف جوانبها ،ال ســيام اإلقتصادية منها
وخصوصا مســألة الصــادرات اللبنانيــة بإتجاه
األسواق الســعودية ،ورضورة الحفاظ عىل أفضل
العالقات مع مملكة الخري».
اما ترشــييش فقال« :لقد أكدت للرئيس دبويس
مبا يبديــه من إحتضان دائــم لتطلعات املصدرين
اللبنانيني عــى جملة مطالب تتضمن رضورة قيام
السلطات األمنية بإنزال أشد العقوبات بكل من يثبت
مســؤوليته عن عملية التهريب األخرية ،سواء كان
لبنانيا أو غري لبناين ،وتشــديد الرقابة عىل املعابر
الربية والبحرية كافة ،وخضوع الســلع املصدرة
للفحص بواســطة الســكانر ومنع اللبنانيني من
تصدير أية سلعة غري لبنانية بشهادة منشأ لبنانية
وحرص التصدير واالســترياد باملسجلني لدى نقابة
املصدرين واملستوردين ،وإلزامهم التعهد بعدم شحن
أية منتجات زراعية غري لبنانية ،باالضافة اىل حرص
ماليك رشكات التصدير بالجنسية اللبنانية ،عىل ان
يتم ذلك بالتنســيق مع وزاريت الزراعة واإلقتصاد
وغرف التجــارة ونقابة املصدرين عــى أن تبقى
اإلجتامعات واللقاءات مفتوحة أمام كل االطراف».

تــســعــيـــــرة املــــولـــــــــدات ال ــخ ــاص ـــ ــة ع ـــ ــن ن ــي ــس ــان «ج ــن ــون ــي»
رضخت وزارة الطاقــة واملياه لتهديدات اصحاب
املولــدات الخاصــة وللمرة االوىل يتجاوز ســعر
الكيلواط االلــف لرية لبنانيــة يف بيان صدر عن
مكتبها اإلعالمي ،أن السعر العادل لتعرفات املولدات
الكهربائية الخاصة عن شـهر نيسان هو التايل:
 980ل.ل .عن كل كيلواط ساعة.
 للمشــركني بالعدادات يف املدن أو التجمعاتاملكتظة أو عىل ارتفاع أقل من  700مرت:
 قــدرة  5أمبــر 20.000 :ل.ل + .املقطوعيةالشهرية  980 Xل.ل .عن كل كيلواط ساعة.
 قــدرة  10أمبــر 30.000 :ل.ل + .املقطوعيةالشهرية  980 Xل.ل .عن كل كيلواط ساعة.
 قــدرة  15أمبــر 40.000 :ل.ل + .املقطوعيةالشهرية  980 Xل.ل .عن كل كيلواط ساعة.
 1.078ل.ل .عن كل كيلواط ساعة .

 للمشــركني بالعدادات يف القــرى أو املناطقاملتباعدة أو عىل ارتفاع اكرث من  700مرت:
 قدرة  5أمبري  20000 :ل.ل( .ثابت)  +املقطوعيةالشهرية  1.078 Xل.ل .عن كل كيلوواط/ساعة.
 قــدرة  10أمبــر  30000 :ل.ل( .ثابــت) +املقطوعيــة الشــهرية  1.078 Xل.ل .عــن كل
كيلوواط/ساعة.
 قــدرة  15أمبــر  40000 :ل.ل( .ثابــت) +املقطوعيــة الشــهرية  1.078 Xل.ل .عــن كل
كيلوواط/ساعة.
* تضــاف  5.000ل.ل .عىل الشــطر الثابت من
تسعرية العدادات لكل  5أمبري إضايف.
وأوضحت أن «هذه التعرفـــة مبن ّية عىل أساس
سعر وســطي لصفيحة املازوت ( 20ليرت) لشهر
نيسان البالغ  26387ل.ل .وذلك بعد إحتساب كافة

مصاريــف وفوائد وأكالف املولــدات باإلضافة إىل
هامش ربح جيد ألصحابها.
وصــدرت هــذه التســعرية بنا ًء عــى الجدول
الحســايب املعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ
2010/10/14؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم
 2الصــادر بتاريخ  2011/12/14يف شــأن إتخاذ
التدابري الالزمة لضبط تســعرية املولدات الخاصة،
واســتناداً إىل آلية التطبيق املشرتكة بني الوزارات
(الطاقة الداخلية واإلقتصــاد) املعلن عنها بتاريخ
حدّدت مسؤولية وزارة الطاقة
 2011/12/20والتي َ
واملياه يف تعميم تسعرية املولدات الخاصة استناداً
اىل أسعار املازوت يف نهاية كل شهر».
َ
وزارت الداخلية
كام أعلنت الوزارة أنها أرسلت إىل
واالقتصاد كُتباً حول تســعرية نيسان  2021للقيام
باملقتىض بحسب آلية الضبط املشرتكة».

ّ
ّ
امليكانيكية
الـــبـــري» يُــقــفــل مــراكــز املــعــايــنــة
«قــطــاع الــنــقــل

طــلــيــس  :ن ــح ــن مــــع تــثــبــيــتــهــا وق ــون ــن ــت ــه ــا وش ــرع ــن ــت ــه ــا...

أقفلت كل مراكــز املعاينة
امليكانيكية (بريوت  -البقاع
 الجنوب  -الشامل) بدءاً منفجر امس مــن قبل اتحادات
ونقابات قطــاع النقل الربّي
واالتحــاد العــايل العام،
واصطفت عرشات الشاحنات
والصهاريــج والفانــات
واألوتوبيســات والسيارات
عىل املداخل والطرق املحيطة
باملراكــز ،وذلــك للمطالبة خالل االجتامع مع دياب
اذا كنا نقبل بأال يكون هنــاك معاينة ميكانيكية،
بـ»تطبيق القانون وإدارة هذه
املراكز من الدولة وإلحاق املوظفني والعاملني فيها ونحن من جهتنا اكدنا له متســكنا باملعاينة اكرث
من اي فريق لبناين آخر ،لكننا متمســكون ايضا
يف مالك وزارة الداخلية والبلديات».
وقد أقفلت مراكــز الحدت ،الزهراين ،العريونية بالقانون وضامن استمرارية عمل املوظفني».
وتحدث طليس عن اقرتاحات ثالثة قدمها باسم
زغرتــا ،التي شــارك يف االعتصــام فيها نقيب
«السواقني العموميني» شــادي السيد ،ومسؤول زمالئه ،وهي:
 -1أن يصدر وزير الداخليــة والبلديات العميد
الشــاحنات محمــد الخــر ،ومســؤول «لجنة
الباصــات» مصطفى بطيــخ ،يف حضور رئيس محمد فهمي قراراً بنــا ًء عىل قرار مجلس الوزراء
الصادر يف العام  2013واملبني عىل محارض التسلم
بلدية الفوار حمد خرض.
ربي بسام والتسليم بني ادارة الرشكة املشغلة ملراكز املعاينة
ال
النقل
اتحادات
وللغاية ،عقد رئيس
ّ
طليس مؤمتراً صحافياً عقــده يف مركز املعاينة وهيئة ادارة الســر ،وموافقة وزير الداخلية التي
امليكانيكيــة يف الحــدت ،يف حضــور عدد من عىل اساسها صار التمديد ســتة اشهر ،ثم ستة
النقابيني ،وقال فيه :أتينــا اىل مركز املعاينة يف اشهر ،وبالتايل يصبح القرار نافذاً فتصبح املعاينة
الحدت اليوم ،بعد اقفال كل املراكز منذ السادســة ومراكزهــا وادارتها ومعداتهــا وموظفيها تابعة
صباحا ،وبعد اجتامعنا مع رئيس حكومة ترصيف لوزارة الداخلية وبالتــايل للدولة ،وهذا ال يتطلب
االعامل حســان ديــاب حول موضــوع املعاينة قانونا او مرسوما.
 -2لطاملا انتم تقرون بأن ال رشعية ومرشوعية
ومواضيع اخرى.
ولفــت اىل ان االجتــاع «خصــص ملوضوع ملا يجري يف املعاينة ،واتكلــم عىل ما يجري يف
املعاينة ،حيث قدمنا مستنداتنا ووثائقنا وتحدثنا ادارة املعاينة ال لناحية عمل املعاينة او املوظفني،
يف هذا الشــان ،والرئيــس دياب اكد مــا قلناه ،وان السقف القانوين والرشعي الدارة عمل املعاينة
خصوصا للناحية القانونية والنظامية ،وســألنا هو غري رشعي .فليصــدر وزير الداخلية قرارا بأن

يدفع املواطن الرسوم مبارشة
يف هيئة ادارة الســر او يف
النافعة ويف رشكات االموال،
ويكون من ضمــن القرار بند
يخصص لدفع اموال املوظفني
ورواتبهــم اىل حني حل ازمة
املعاينة بالطريقة القانونية.
 -3واالقرتاح الثالث طرحته
بنفــي ومن دون مشــاورة
الزمــاء ،يف حضــور رئيس
االتحاد العاميل العام بشــارة
االسمر ،وهو انه ميكن للرئيس
دياب مع فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون ان يصدرا مراســيم استثنائية ،ومنها اصدار
مرسوم لتجديد عمل هذه الرشكة ،وبالتايل تكون
قد رشعت قانونيا واستمر عمل موظفيها وعاملها
بشكل طبيعي و»يا دار ما دخلك رش» ،ولنؤكد اكرث
ان ليس لقطاع النقل الربي واالتحاد العاميل العام
اي مشــكلة مع هذه الرشكة واصحابها ومديريها
وال مع غريها».
واشــار اىل انه «تم االتفاق مــع الرئيس دياب
عىل ان تدرس هــذه االقرتاحات الثالثة ،لكننا يف
االســاس يف عطلة رســمية تبدأ من اليوم حتى
االسبوع املقبل ،لكن ســنبقى عىل موقفنا حتى
ذلــك الحني .وشــدد عىل ان «مرحلة التســويف
قطعت ،النه لن نسجل عىل انفسنا اي غربة اتهام
او مالحظة ،لذلك املوقف سيبقى عىل ما هو عليه
حتى يــوم الثالثاء او االربعــاء املقبلني ،وآمل ان
يحل دولة رئيس الوزراء هذا املوضوع ويأخذ باحد
هــذه االقرتاحات الثالثة لــي نبني عىل اليشء
مقتضاه وليك نكون يف نفس املكان وال يصح اال
الصحيح».

األســــــــمــــــــر  :جـــــريـــــمـــــة الـــــــقـــــــرعـــــــون إخــــــــبــــــــار لـ ــلـ ــقـ ــضـ ــاء
اعترب رئيس االتحاد العاميل العام بشارة األسمر
أن «الكارثــة البيئية والغذائية واإلنســانية يف
بحرية القرعون جرمية ضد الشــعب ،وقد جاءت
لتفاقــم الواقــع املعييش واالقتصــادي الصعب
وتثبت العجز املطلق للدولة يف معالجة األزمات».

وناشــد يف ترصيــح ،القطاعــات املنتجــة
والقطاعــات العاملية والبلديات «التنســيق مع
املصلحة الوطنية لنهر الليطــاين لرفع الكميات
الكبــرة مــن األســاك النافقة عــى ضفاف
البحرية» .ودعا الجهات املعنية ال ســيام مجلس

اإلمنــاء واإلعامر ووزارة الطاقــة واملياه ووزارة
البيئة والبلديات «إىل القيام مبا يلزم يف ســبيل
الحـــدّ من هذه الكارثة الخطــرة التي أتت عىل
الرثوة الســمكية وتهدّ د القطاع الزراعي واملوارد
املائية».
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عون  :نحن والشــــــعب نرصد تســــــليم مصرف لبنان
املســــــتندات والوثائق لشــــــركة التدقيــــــق املالي
اكد رئيــس الجمهورية العامد ميشــال
عون يف تغريدة له عىل حســابه الرسمي
عىل موقع «تويرت» ان هناك مســافة ايام
تفصلنا عن اســتحقاق تســليم املستندات
والوثائق من قبــل مرصف لبنان اىل رشكة

التدقيق الجنايئ املايل.
وقــال الرئيس عون« ّ:هناك اســتحقاق
زمني لتســليم مســتندات ووثائق مرصف
لبنان لرشكة التدقيق املايل الجنايئ ،ونحن
والشعب اللبناين نرصد ،واملسافة أيام».

ُعقد اجتــاع يف وزارة املــال بني الوزير
ورئيــس املجلس األعــى للجامرك أســعد
الطفيــي ،واملدير العام للجــارك بالتكليف
رميون خــوري ،ومدير دائرة املناقصات جان
العلية.
وأعطــى وزير املــال خــال االجتامع،
توجيهاته مبتابعة تطبيق املرســوم 6748
الذي يتعلق بنظام الـ»ســكانر» .وشدّ د عىل
«رضورة اإلرساع يف موضوع االستشــارات
الفنية إلنجاز دفرت الرشوط إلطالق مناقصة

الـ»سكانر» نظراً إىل أهمية مكافحة التهريب
ورضورتها» كام جاء يف بيان الوزارة.
ووقّع وزيــر املــال يف حكومة ترصيف
األعامل قراراً مدّ د مبوجبه لغاية 2021/5/31
ضمناً مهلة تقديم الترصيح السنوي وتسديد
الرضيبة عــن ســنة  2020ملكلفي رضيبة
الدخل عىل أساس الربح الحقيقي من األفراد
ورشكات األشــخاص وللمؤسسات املستثناة
من رضيبــة الدخل من غري الــركات التي
تعتمد نظام االستحقاق يف محاسبتها.

ّ
«املــــــال» تحضر إلطــــــاق مناقصة الـ «ســــــكانر»
ّ
وتمــــــدد املهــــــل الضريبيــــــة لغاية نهايــــــة أيار

فهمــــــي تفقــــــد منطقــــــة الشــــــحن فــــــي املطار
وشــــــكر الســــــعودية لدخــــــول البضائــــــع العالقة

تفقدوزيرالداخليةوالبلديات
يف حكومــة ترصيف األعامل
محمد فهمــي قبل ظهر امس
مطار رفيــق الحريري الدويل
يف زيارة مفاجئــة ،منطقة
الشحن يف املطار وأطلع عىل
اإلجراءات املعتمــدة من قبل
االجهزة املعنية للشحنات التي
تدخل وتخرج عرب املطار.
وصــدر عن مكتــب وزير
الداخلية والبلديات يف حكومة
ترصيف األعامل العميد محمد فهمي يف قاعة الشحن يف املطار
فهمي البيــان اآليت« :يتوجه
الحدود السعودية ويف ميناء جدة بالدخول اىل
وزير الداخليــة والبلديات العميد
محمد فهمي بالشكر واالمتنان اىل امللك سلامن اململكة .علام أن فهمــي مل يفاجأ بااليجابية
بن عبد العزيز وويل العهــد االمري محمد بن الســعودية ،وهو عىل يقني أن مملكة الخري
ســلامن ونظريه وزير الداخليــة األمري عبد لن تألو جهدا العادة النظــر مبوقفها األخري
العزيز بن سعود بن نايف عىل البادرة االنسانية وخصوصا يف املرحلة الدقيقة التي مير فيها
الطيبة ،للسامح للبضائع اللبنانية العالقة عىل لبنان وشعبه».

«لجنــــــة االقتصاد» النيابية ّ
اقرت اعفاء الشــــــركات
الصناعيــــــة مــــــن الضريبــــــة املتوجبــــــة عليها

اجتامع لجنة االقتصاد النيابية
عقدت لجنــة االقتصاد الوطني والصناعة
والتجــارة والتخطيط برئاســة النائب فريد
البســتاين قبل ظهرامس ،يف حضور وزير
االقتصــاد يف حكومة ترصيف االعامل راول
نعمه والنواب عيل درويش ،شوقي الدكاش،
قيرص املعلوف ،محمد ســليامن ،عيل بزي،
روجيه عازار وسليم ســعادة ،واملدير العام
لوزارة الصناعة داين جدعون.
بعد الجلسة ،قال البستاين« :يف اجتامعها
االسبوعي أقرت اللجنة قانون اعفاء الرشكات
الصناعية يف لبنان مــن الرضيبة املتوجبة
عليها لتشــجيع الصناعــة الوطنية .وكان
النقاش مثمرا وتباحثنا يف مشاريع «ايدال»
التــي تدعم املشــاريع الجديــدة ،بينام هذا
املرشوع القانون الذي تقدمت به هو اوســع
ويطال كل الرشكات الصناعية».
اضاف« :كام ناقشــنا اقرتاح الزميل قيرص
املعلوف واملتعلق بدعم وتشــجيع الصناعة
الدوائية ،وهذا االقرتاح متت مناقشته للمرة
الثانية وهو مهــم ويتضمن امــورا تقنية
دقيقة ،بالنســبة للدعم .بالنسبة لسياسة
دعم الــدواء ،فان توجه اللجنــة هو ان كل
دواء صنع يف لبنــان ولديه الجودة والكمية

الكافية ممنوع استرياده من الخارج ،وبذلك
نكون نساعد الصناعة الوطنية».
وتابــع« :كان لدينا اجتــاع طارىء يوم
الثالثاء املايض ،يتعلــق بوقف التصدير اىل
اململكة العربية السعودية ،اللجنة قلقة الن
ذلك ســوف يرضب القطاع الزراعي اىل ابعد
مدى ،وســيكون له االثر عىل مواسم عديدة.
وتساءل الحارضون يف اللجنة عن الخطوات
التــي تتخذها الحكومة لحل املشــكلة ،وقد
كنت تواصلت مع وزير الداخلية ،عىل أمل ان
تعقد اللجنة جلســة ويكون قد توافرت لديه
اجوبة شافية العضاء اللجنة».
واكد ان اللجنة «تطالب برتشيد الدعم يف
اقرب وقت ،الن سياســة ترشيد الدعم اخذت
وقتــا ،وأقول ان العقبة اليــوم هي البطاقة
التمويلية ،فعندما تحل البطاقة التي تتضمن
امورا تقنية وتأمني االمــوال لها لفرتة عام
ســوف ننتقل اىل ترشــيد الدعم .كان هناك
تنسيق بني الوزارات ولجنة االقتصاد وحاكم
مرصف لبنــان ،فهذا املوضوع تســأل عنه
الناس .واقول ليس هنــاك تخبط ،امنا هناك
أمور تتطلب بعض الدرس وهناك برامج عدة
تحتاج اىل جمعها مع بعض».

اطالق «املعــــــرض الصناعــــــي االفتراضي األول»
انطلقــت فعاليــات «املعــرض الصناعي
االفــرايض األول» بتنظيــم رشكــة Cedar
 Oxygenودعم رئيس جمعية الصناعيني فادي
الجم ّيل واملؤسسة العامة لتشجيع االستثامرات
يف لبنان «إيدال» والسفارة اللبنانية يف فرنسا.
وحرض املؤمتر أكرث من  400مشــارك تجولوا
يف قاعة افرتاضية تعرض منتجات وخربات 40
رشكة صناعية مبا يشمل الصناعات الغذائية،
واآلالت الكهربائيــة ،واأللبســة ،واملنتجات
الكياموية .يهدف املؤمتر الذي تم بثه افرتاضياً،
إىل عــرض التجارب والخــرات املتميزة ذات
الصلة بالقطاع الصناعي ،ومناقشــة أفضل
املامرسات الصناعية لالرتقاء بجودة الخدمات
واملنتجــات املصنوعة يف لبنــان وإبراز دور
منصة  Cedar Oxygenيف تحقيق ذلك .يتطرق
املؤمتر إىل أهــم التحديات التي تواجه القطاع
الصناعــي واملعطيات الالزمــة للتغلب عليها
مبا يدعم الخطط املستقبلية لتوسيع أسواقه
داخلياً ويف أوروبا بشــكل خــاص .وتض ّمن
مخصصة لعرض
املعرض االفرتايض منطقة
ّ
الصناع ّيني االفرتاض ّية ،وقاعة كربى
منصات ّ
ّ
الســتضافة املحارضات التي ألقاها املتحدثون
الرئيس ّيون من أجل مناقشة سبل دعم القطاع
ً
فضل
ناعي وإفادة االقتصاد بشــكلٍ عام،
ّ
الص ّ

عن قاعة لجلسات ال ّتواصل.
وقــد تحدث رئيــس مجلــس إدارة Cedar
والشيك اإلداري ألكسندر حرقوص.
ّ
Oxygen
ورشح مبــادرة  Cedar Oxygenالتي تهدف
اىل توفري التمويل الالزم للمصنعني لتمكينهم
من رشاء املواد الخام عن طريق الدفع ملورديهم
مبــارشة ،والعمل مع املصنعني ومشــريهم
لتمويل مشــاريع محددة .وتخطــط Cedar
 Oxygenلتوفــر اســتثامرات يف النفقــات
الرأساملية بهدف توســيع القدرة الصناعية
اللبنانية وتســهيل إنتاجها بشكل أفضل .وتم
عرض فيلم تعريفي عن املبادرة.
ثم تحدث رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني
فــادي الجم ّيــل عارضاً نجاحــات املصنعني
اللبنانيني يف تصدير منتجات مبتكرة ألسواق
يصعــب اخرتاقهــا باإلضافــة إىل املنتجات
التقليدية التي يشتهر بها لبنان .وأعطى أمثلة
عن صناعيني يلعبون دوراً رائداً يف دعم عالمات
تجارية عاملية .فقــال« :نحن نصنع موزعات
الطاقة ولوحات التوزيع ليــورو ديزين ،كام
نصنع قطعاً يتم تركيبها يف شاحنات تباع باسم
عالمات تجارية كــرى يف حني تركب بعض
الرشكات األخرى أنظمة األمتتة لرشكات عاملية
رائدة ومتطورة».
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تـــتـــمـــات ــــــ ع ــرب ــي ــات

ّ
مــــــفــــــاوضــــــات فــــيــــيــــنــــا :املـــــبـــــاحـــــثـــــات قــــــد تــــــــــؤدي الــــــــى اتــــــخــــــاذ خــــــطــــــوات جــــيــــدة
} حلفاء واشنطن }

(تتمة ص)1
املباحثات ،كام ان بعض دول املنطقة تسعى وراء ذلك أيضا ،ولكن
املهم هو أن نعتني بالعمل نحن عىل امثارها عاجال».
يصب
وفيام أشــار اىل أن رفع الحظر يف أرسع وقت ممكن أن
ّ
يف مصلحة الجميع ،شــدّ د واعظي عىل أن هذا ال يعني الترسع،
فسياسة الحكومة يف محادثات فيينا تتمثّل يف عدم الترسع وعدم
تضييع الفرص يف الوقت نفسه» .أضاف «نتابع ما هو يف مصلحة
البالد مبا يتامىش مع األســس واألطر التي وضعها سامحة قائد
الثورة اإلسالمية ،ويبدو أنه تم اتخاذ خطوات أساسية للغاية يف
هذا الصدد واالتفاق عىل أجزاء مهمة حتى اآلن».
باملوازاة ،قال مندوب روســيا لــدى فيينا ميخائيل أوليانوف إن
مشاورات اليوم مع املبعوث األمرييك الخاص بإيران كانت مفصلة
ومفيدة جدا.
وأشــادت موسكو بنتائج االجتامع الجديد الذي عقد امس ،يف
العاصمة النمســاوية فيينا بني مسؤولني روس وأمريكيني بشأن
جهود إحياء االتفاق النووي بني إيران والقوى الكربى.

من جانبه ،قال الرئيس األمرييك جو بايدن إنه سيعمل من كثب
مع حلفاء واشــنطن ملواجهة التهديدات التي تشكلها برامج إيران
وكوريا الشاملية النووية «بالدبلوماسية والردع الصارم» ،ونقلت
«وكالة بلومبريغ» أن إدارة بايدن ســتوفد مســؤولني إىل الرشق
األوسط لتهدئة مخاوف الحلفاء بشأن املحادثات.
وقال مستشــار األمن القومي األمرييك ،جيك ســوليفان ،يف
أثناء مقابلة مع قناة «إن يب يس» ( ،)NBCإنه تحدث شــخصيا
إىل نظريه «اإلرسائييل» بشــأن االتفاق النووي مع إيران والتقاه
مرات عدة بشــكل افرتايض ،وأضاف أن «مستشار األمن القومي
اإلرسائييل» ســيزور واشنطن هذا األسبوع من أجل بحث الهدف
اإلسرتاتيجي املشرتك املتمثل يف منع إيران من الحصول عىل سالح
نووي ،وبحث أي خالفات تكتيكية.
وقــال وزير الخارجيــة األمرييك ،أنتوين بلينكــن ،إن إيران
تشكل تحديات ومخاوف بسبب أنشطتها التي وصفها باملزعزعة
لالستقرار يف املنطقة .وأضاف بلينكن أن الربنامج النووي اإليراين
أثار مخاوف املجتمع الدويل عىل مدى سنوات.

واشــــــنــــــطــــــن« :إســـــــرائـــــــيـــــــل» ال تــنــتــهــج
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري ضـــــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن
أعلنــت الواليــات املتحدة
رفضهــا نتيجة تقرير ملنظمة
«هيومــن رايتس ووتش» غري
الحكوميــة ،يتهــم إرسائيل
بانتهــاج سياســة الفصــل
العنرصي ضد الفلسطينيني.
وقال متحدث باســم وزارة
الخارجيــة األمريكيــة إن
«اإلدارة األمريكيــة ال تعتقد
أن مامرســات إرسائيل فصل
عنرصي».
وأشــارت الخارجيــة
األمريكية إىل أنها لن تجري أي
«تقييامت علنية للتقارير التي
تكتبها مجموعات خارجية»،
وذلك عىل عكس إدارة الرئيس
األمرييك السابق دونالد ترامب
املنتقدة بشدة للمنظامت التي
كانت تطلق مواقف حيال إرسائيل.
وجدد املتحدث باسم الخارجية األمريكية دعوة
إرسائيــل والفلســطينيني إىل «االمتنــاع عن
اإلجــراءات األحاديــة التي من شــأنها تأجيج
التوتــرات» ،مبــا يف ذلك األنشــطة املتعلقة
باالستيطان والتحريض عىل العنف.
واتهمــت «هيومن رايتــس ووتش» إرسائيل
بارتــكاب «جرميتني ضد اإلنســان ّية» باتباعها
سياسة «الفصل العنرصي» و»االضطهاد» تجاه
عرب إرسائيل والفلســطينيني ،وفق ما جاء يف
تقريــر صدر الثالثاء والقى ترحيبا فلســطينيا
وأثار تنديدا شديدا من تل أبيب.

وقالــت املنظمــة إن «هذه النتائج تســتند
إىل سياســة الحكومة اإلرسائيلية الشــاملة
لإلبقــاء عىل هيمنــة اإلرسائيليني اليهود عىل
الفلسطينيني واالنتهاكات الجسيمة التي ترتكب
ضد الفلســطين ّيني الذين يعيشون يف األرايض
املحتلة ،مبا فيها القدس الرشقية».
ويف ردها عــى التقرير ،قالت الخارجية
اإلرسائيليــة لوكالــة «فرانس بــرس» إنه
«منشور دعايئ» ال ميت بصلة إىل «الوقائع
أو الحقيقة عىل األرض» وصادر عن منظمة
تعتمــد «منذ وقــت طويل أجنــدة معادية
إلرسائيل».

هني ــــــــة يلتق ــــــــي وزي ــــــــر الخارجي ــــــــة القط ــــــــري
بحــث اســاعيل هنية ،رئيــس املكتب
الســيايس لحركــة «حامس» مــع وزير
الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل
ثاين ،العديد من القضايا املهمة والتطورات
السياسية املتعلقة بالقضية الفلسطينية.
واســتعرض هنية خالل لقائه عىل رأس
وفد من قيــادة الحركة مع الوزير القطري،
ما يجري يف مدينة القدس.
وأشــار هنيــة إىل «صمــود الشــعب
الفلسطيني وأهل املدينة املقدسة وقدرتهم
عىل فــرض إرادة الجامهــر يف مواجهة
إجراءات املحتل».
وأكــد عــى املوقف الثابــت بامليض يف
إنجاز االنتخابات الفلسطينية مبستوياتها
الترشيعية والرئاســية واملجلس الوطني،
مشريا إىل «محاوالت االحتالل عرقلة إجراء
االنتخابات عامة ويف القدس خاصة».
وشــدد عىل أن «اإلرادة الوطنية تقتيض
أن منــي يف إجــراء االنتخابــات رغام
عــن االحتالل ،وتحديــدا يف مدينة القدس
باعتبارهــا معركة وطنيــة يجب االنتصار

فيها».
واعتــر هنية أن املشــهد الذي رســمه
املقدســيون خالل األيام األخرية يؤكد قدرة
الشــعب الفلسطيني عىل فرض إرادته ،مبا
يف ذلك إجراء االنتخابات يف مدينة القدس
باآللية التي يتفق عليها وطنيا.
وحذر من أن «أي تلكؤ يف إجراء االنتخابات
يعنــي مكافأة إرسائيل وتحقيق أهدافها يف
إدامة االنقسام ومنع االنتخابات».
وأشــار إىل العالقات املميــزة مع قطر
ومواقفها الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني
وحقوقه الوطنيــة ،ودور األمري ،متيم بن
حمد آل ثاين ،يف مختلف املجاالت السياسية
واإلنسانية ،ومن قبله األمري الوالد حمد بن
خليفة آل ثاين.
ونبه هنية إىل مساهمة قطر يف تخفيف
معاناة الشعب الفلسطيني يف مختلف أماكن
وجوده ،وخاصة يف قطاع غزة ،وإىل املنحة
القطرية الشــهرية ،ومســاعدة املواطنني
الفلسطينيني وتعزيز عنارص صمودهم.

إســـــرائيل تعيد فتح منطقة الصيـــــد في قطاع غزة

} ارسائيل :نتوقع اتفاقاً جديداً }

وأقر «سفري إرسائيل» لدى الواليات املتحدة ومندوبها الدائم لدى
األمم املتحدة ،جلعاد أردان ،بأن واشنطن وطهران تتجهان إىل إبرام
صفقة جديدة بشأن برنامج إيران النووي.
وقال أردان يف حوار مع شبكة  Ynetالعربية امس ،ان «الجانب
األمــريك أبلغنا بوجود صعوبات يف املباحثات مع املســؤولني
اإليرانيني ،لكنني مضطر للتأكيد لألســف أن تقييامت «إرسائيل»
تقول بإن الطرفني ســيتوصالن إىل اتفاق يف غضون األســابيع
القليلة القادمة».
وأوضح« :قد تكون هناك خالفات بشــأن إلغاء عقوبات محددة
والعــودة إىل التحقق من تنفيذ االتفاق ،لكن اإليرانيني قد اعرتفوا
بوجود رغبة مشرتكة يف العودة إىل االتفاق النووي القديم املربم
يف عهد (الرئيس األمرييك السابق باراك) أوباما» ،وأعرب أردان عن
معارضة إرسائيل الشــديدة لهذا السيناريو ،مشددا عىل أن العودة
إىل «االتفاق اليسء» املربم يف عام  2015ستشكل «خطأ جسيام».
وتابع أن «املسؤولني اإلرسائيليني» خالل االجتامع األخري أبلغوا
ســوليفان بأن تل أبيب «ال تريد أن تكون جزءا من هذه العملية أو

وجه وزير االستخبارات اإلرسائييل ،إييل كوهني ،امس ،سلسة
تهديــدات ضد إيران ،مؤكدا عــى أن طائرات بالده الحربية قادرة
عىل الوصــول إىل أراضيها .وحذر كوهني ايران ،مؤكدا أن «إيران
لن تكون منيعة ومقاتالتنا (اإلرسائيلية) قادرة عىل الوصول ألي
مكان بالرشق األوسط» ،وأشار كوهني إىل أن «التفاوض مع إيران
يجب أن يشــمل أعاملها املزعزعة لالستقرار ومتويل امليليشيات»،
وشدد عىل أن بالده لن تسمح إليران بامتالك أسلحة نووية.

تبنــت مجموعة محليــة يف املنطقــة الرشقية
بســوريا عملية استهداف رتل عسكري لقوات سوريا
الدميوقراطية (قسد) بواسطة كمني قالت إنه أدى إىل
إصابة قائد عسكري ومقتل  3من قسد.
ويف بيان نرشته يف صفحة عىل الفيسبوك تحمل
اســم «املقاومة الشعبية يف املنطقة الرشقية  -رشق
الفــرات» قالت املجموعة إن «املقاومة الشــعبية يف
وادي الفرات» أوقعت رتال عســكريا تابعا لقســد يف
«كمــن محكم» .يف قرية الحصــان بريف دير الزور
الشاميل الغريب.
وأضافت أن العملية أســفرت عن تعرض نائب قائد
مجلس دير الزور العســكري (املدعوم من قسد) خليل
الوحــش «إلصابات خطــرة» ،إضافة إىل مقتل  3من
مقاتيل املجلس.
وحســب البيــان فإن رتال آخر يضــم أكرث من 70
مصفحة لقســد والقوات األمريكية توجه إىل املكان،

تزامنا مع إطالق النــار والتحليق املكثف
لطريان التحالف.
وأوضــح البيان أنه تــم نقل املصابني
والقتىل إىل مشــفى الكرسة يف ريف دير
الزور الشاميل الغريب.
وقال البيان إن تلك العملية جاءت «نرصة
ألهلنا يف الجزيرة السورية و أبطال الدفاع
الوطني يف القامشــي» يف إشــارة إىل
األحداث األخرية يف املدينة ،التي شــهدت
اشــتباكات عىل مدى أيام انتهت بسيطرة قوى األمن
الداخيل «األســايش» (املدعومة من قســد) عىل حي
طي ،وإخراج «الدفاع الوطني السوري» (املدعومة من
دمشق) منها.
وقد ذكرت قناة «الســورية» خربا حول الكمني قالت
فيه إن  3من أفراد قســد قتلوا «باســتهداف فصائل
شعبية ألحد مقراتهم يف قرية الربيضة ،يف ريف دير

قـــطـــر :نـــؤيـــد مـــوقـــف الـــريـــاض
أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاين،
أن بالده تؤيد دعوة ويل العهد الســعودي لسياســة خارجية
ترتكز عىل أســس ومبادئ حسن الجوار والحوار يف املنطقة
مبا يف ذلك مع إيران.
وكتب آل ثاين عىل «تويرت»« :التمســك مبيثاق األمم املتحدة
واحرتام سيادة الدول وعدم التدخل يف شؤونها ركائز أساسية
للدول املتحرضة وصامم أمان لحفظ األمن والسلم يف املنطقة
والعامل».
وأضاف« :نؤيد دعوة سمو ويل العهد السعودي األمري محمد
بن سلامن لسياسة خارجية ترتكز عىل هذه األسس واملبادئ،
وكذلك عىل الحوار يف املنطقة مبا يف ذلك مع إيران».
وشــدد ويل العهد الســعودي يف مقابلة متلفزة ،عىل أن
«السياسة السعودية الخارجية قامئة عىل مصالحها ،واململكة
تعمل عىل تعزيز تحالفاتها مع جميع رشكائها يف العامل».
وأشار إىل أن بالده «تطمح إىل إقامة عالقة طيبة ومميزة
مع إيران».

ّ
وزيـــر الــخــارجــيــة املــغــربــي يحل
ً
ضيفاعلى«اللوبياليهودياالميركي»
أعلنت اللجنة األمريكية للشــؤون العامة اإلرسائيلية
«آيباك» ،أنها ستستضيف وزير الخارجية املغريب نارص
بوريطة يف الـ 6من أيار بواشنطن.
وظهــور بوريطة يف هذا اللقاء ســيكون أول تواصل
علني بني مسؤول مغريب رفيع املستوى وجامعة ضغط
يف الواليات املتحدة ،حيث تعترب لجنة «آيباك» أكرب لويب
يهودي داعم للعالقات األمريكية _ اإلرسائيلية.
وبحسب قناة  ،I24فإن هذه الخطوة تأيت بعد تسجيل
امتعــاض دوائر القرار يف املغرب عن مخرجات جلســة
مجلس األمن األخرية ،ويف فرتة ضبابية تعيق اســتنتاج
موقف واضح من إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن تجاه
ملف الصحراء.

إحباط هجـــــوم انتحـــــاري القتحام
مبنى مديرية األمــن فــي كركوك

الـــــســـــودان  :قــتــلــى خـــــال فــض
اعـــــتـــــصـــــام جـــــنـــــوب دارفــــــــــور
أعلنت إرسائيــل ،أمس ،إعادة فتح منطقة
صيد األســاك أمام الصيادين يف غزة إىل 15
ميــا ،بعد ان كانت قد أغلقتها بشــكل كامل
قبــل أيام عىل إثر إطالق صواريخ من القطاع
باتجاه إرسائيل.
وعــاد الهدوء إىل قطــاع غزة بعد موجة
تصعيد نســبية خالل األيام القليلة املاضية،
تخللتها تهديدات إرسائيلية بعملية عسكرية
ضد القطاع يف حال استمر إطالق الصواريخ
باتجاه بلدات جنويب إرسائييل.
وقالت وســائل إعالم إرسائيلية ،الخميس،
إن عــودة األوضــاع إىل ما كانــت عليه يف
غــزة مرهون بالتزام الفصائل الفلســطينية

} «وزير االستخبارات االرسائييل»
يهدّ د بقصف ايران }

اس ــت ــه ــداف رتـ ــل ل ـــ «ق ــس ــد» ف ــي دي ـــر الـ ــزور

أعلنــت خلية اإلعالم األمني العراقية ،أمســاليو ،عن مقتل
انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول دخول مديرية أمن محافظة
كركوك بشامل العراق .وذكرت الخلية يف بيان لها أن «القوات
األمنية متكنت من قتل إرهايب انتحاري يرتدي حزاما ناســفا
حاول الدخول إىل مديرية األمن الوطني يف كركوك».وأضافت
أن «الحــادث أدى إىل إصابة اثنني من أفراد الحامية بإصابات
طفيفة ،بعد أن انفجر الحزام الناسف بسبب إطالق النار عليه
من قبل حرس املديرية.

وإرسائيل بعدم التصعيد.
وأطلقت فصائــل فلســطينية صواريخ
باتجاه إرسائيل عىل أثر االعتداءات اإلرسائيلية
عىل املواطنني يف القــدس املحتلة ،وإغالق
بعض أبواب املسجد األقىص أمام املصلني.
وتفرض إرسائيل حصارا بريا وبحريا وجويا
عــل القطاع الذي يبلغ عدد ســكانه مليوين
نسمة ،وتسيطر عليه حركة حامس منذ أكرث
من عقد.
وتوصلت حامس وإرسائيل منذ حرب ،2014
إىل تفاهامت للتهدئة بوساطة مرصية ،لكن
هذه التهدئة بقيت هشة وتم خرقها مرارا.

رشعنتهــا» ،الفتــا إىل أن االتفاق املربم يف عهد أوباما أتاح إليران
بدء تشــغيل عرشات آالف أجهزة طــرد مركزي متطورة لتخصيب
اليورانيوم وجعل الجمهورية اإلســامية أقرب من الحصول عىل
ترسانة نووية.وقال أردان« :مل نكتف أيدينا ،وأكدنا خالل املباحثات
أن االتفاق النووي يشكل خطرا محتمال عىل وجود إرسائيل ،ولذلك
ال تعترب إرسائيل نفســها مرتبطة بــأي اتفاقية دولية مع إيران،
وتحتفظ بحرية الترصف .سنعمل كل ما يلزم ملنع إيران من تهديد
وجودنا ،وأعتقد أن األمريكيني يدركون ذلك».

قتلت امرأة وأصيب  8أشــخاص أثنــاء فض قوات حكومية
سودانية اعتصاما يف منطقة بليل التابعة لوالية جنوب دارفور.
ونظم عدد من أهايل بليل منذ األحد املايض ،تجمعا ســلميا
أمام مقر الحكومة املحلية للضغط عليها لتنفيذ حزمة مطالب،
بينها توفري خدمات عالجية وأخرى متصلة بالكهرباء والطرق.
وقال شهود عيان ،لـ»سودان تربيون» ،إن «قوات حكومية
مشــركة فضت بالقوة املفرطــة اعتصاما أمام مقر حكومة
محليــة بليل التي تبعد  15كيلومرتا تقريبا من عاصمة جنوب
دارفــور نيالو» .وأشــاروا إىل أن «عمليــة الفض التي جرت
بالغاز املسيل للدموع والسالح الناري أسفرت عن مقتل سيدة
وإصابة  8أشــخاص آخرين» .وقالت «حركة تحرير السودان»
قيادة ،إن «قوة مشرتكة من الجيش والدعم الرسيع والرشطة
واالحتياطــي املركزي ،فضت اعتصام بليــل بالذخرية الحية
والغازات املسيلة للدموع».وأدان املتحدث باسم الحركة محمد
عبــد الرحمن الناير فض االعتصــام ،واصفا إياه بـ»الجرمية
الرببرية».

الــزور الرشقي» وأضافــت أن مثة أنباء عن «مقتل ما
يدعى «نائب قائد املجلس العسكري لقسد».
يذكر أن «قوات مجلس دير الزور العســكري» سبق
أن نفــت منتصف آذار املــايض معلومات حول اغتيال
القيادي خليــل الوحش ،من قبل «مجهولني» يف بلدة
جديد عكيدات ،وأكــدت يف بيان أنه «مل يتعرض ألي
محاولة إغتيال».

«الـــدســـتـــوريـــة» الــعــلــيــا :أســـمـــاء املــرشــحــيــن
لــــــرئــــــاســــــة ســــــــوريــــــــا خـــــــــــال أيــــــــام
أعلنت املحكمة الدستورية العليا أنها ستعلن
أســاء الذين قبلت طلبات ترشــحهم ملنصب
رئيس ســوريا خالل أيام بعدما تسلمت أمس
صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب
(الربملان).
وقال اللحــام يف ترصيحات للصحفيني إن
املحكمة ســتصدر اإلعالن األويل عن األسامء
ضمن املدة القانونية وهي خمســة أيام ،بعد
دراسة كل طلبات الرتشح التي بلغت  51طلبا،
بينها  7طلبات من سيدات.
وأشــار اللحــام إىل أن املحكمة ســتدرس
ملفات طلبات الرتشح «وتصدر قرارها بأسامء
املرشحنيالذينقررتاملحكمةقبولترشيحاتهم
التي استوفت الرشوط الدستورية والقانونية
املنصوص عليها يف الدستور وقانون املحكمة
الدســتورية العليا وقانون االنتخابات العامة
وتعديالتــه وتعليامته التنفيذية» حســب ما
ذكرت وكالة سانا.

وحسب قانون االنتخابات العامة يف البالد
فإن املحكمة الدستورية العليا التي ترشف عىل
انتخاب الرئيس ،تتوىل دراسة قانونية طلبات
الرتشــح ،والبت فيها خالل  5أيام النتهاء مدة
تقدميها عىل األكرث.
وهي التي تعلن أســاء من قــررت قبول
ترشيحهم.
ويضمن القانــون حق من رفضت املحكمة
طلب ترشــحه إذ يحق لــه أن يتظلم من قرار
الرفض ،خالل  3أيام من تاريخه.
وتبت املحكمة يف التظلم خالل  3أيام التالية
لتقدميه بقرار مربم (غري قابل لالستئناف).
وتقوم املحكمة بإعداد قامئة نهائية بأسامء
املرشــحني وتعلنها بطريق النرش يف الجريدة
الرســمية ويف صحيفتني يوميتني ،وذلك قبل
 15يوما عىل األقل من اليوم املحدد لالقرتاع.

مـــقـــتـــل عـــنـــصـــر فـــــي الــــحــــشــــد ال ــش ــع ــب ــي
خــــــال عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة بـــشـــمـــال الــــعــــراق

أعلنت هيئة الحشــد الشــعبي يف العراق،
أمس ،مقتل أحد عنارصها خالل عملية أمنية
يف محافظة صالح الدين بشامل البالد.
وذكرت يف بيان صحفي« :نزف الشــهيد سيف
محمــد عيل العتــايب الذي ارتقى أثنــاء الواجب

بجنوب مدينة سامراء يف محافظة صالح الدين».
وأضافت ،أن «العتايب نال وســام الشهادة
أثنــاء الواجب بطلق ناري معــاد يف قاطع
املسؤولية مبنطقة تل الذهب التابعة لناحية
يرثب يف جنوب سامراء».

مـــصـــر تــــكــــذب إثـــيـــوبـــيـــا وتـــكـــشـــف حــقــائــق
حــــــــــول اتــــــفــــــاقــــــيــــــات ســــــــد الـ ــنـ ــهـ ــضـ ــة
كشــف املتحدث باســم وزارة الري املرصية،
محمد غانم ،عن ما وصفه بأكاذيب أثيوبيا حول
جداول امللء وتشغيل السد اإلثيويب.
وأوضــح يف ترصيحات له أن «إثيوبيا ادعت
زورا أنــه تم االتفاق عليها بــن الدول الثالث،
وهذا يعــد جزءا من األكاذيــب اإلثيوبية التي
لألســف الشديد نســمعها يوميا» ،موضحا أن
تلك الجداول التي يتحدث عنها الجانب اإلثيويب
قد متت مناقشــتها خالل املفاوضات التي جرت
خالل السنوات املاضية.
وأضاف غانــم ،أنه أثناء املفاوضات كان يتم
عمل مجموعة من الجداول لتنظيم عملية امللء
والتشغيل ،لكن الجانب اإلثيويب يتحدث عن هذه
الجداول وكأنهــا أمر متفق عليه ،رغم أن هناك
نقطتــن مهمتني« ،أوال مفيش اتفاق حد مضاه
أصال ،يعني مفيش اتفاق عشان الجانب اإلثيويب
يتحدث عن جــداول» ،بينام األمر الثاين هو أن
هذه الجداول تم اجتزاؤها من داخل االتفاقية.
وأشــار املتحدث باســم وزارة املوارد املائية

والــري ،إىل أنه «كان هنــاك حديث مع الدول
الثــاث عن جدول يرتبط بكميــات املياه التي
ســيتم تخزينها يف الســد أثنــاء امللء وبني
مســتوى الفيضان ،فإذا كان هناك فيضان ذو
مستوى عالٍ ســيتم امللء بكميات عالية ،وإذا
كان مستوى الفيضان منخفضا ال يتم امللء أو
يتم امللء بنسب بســيطة للغاية ،لكن الجانب
األثيويب اجتزأ هذه الجداول فقط من سياقها،
وهو أمر مرفوض متاما».
وعن ترصيحات إثيوبيا بأنها ستتكبد خسارة
مليــار دوالر حال عدم إقدامها عىل امللء الثاين،
أوضح غانــم أن ذلك يعد اســتمرا ًرا لألكاذيب
األثيوبيــة ،فهم يتحدثون كام لــو كان لديهم
القدرة عىل توليد الكهرباء من الســد هذا العام،
«موجود يف السد  13توربيا مش شغالني ،السنة
الــي فاتت ملــا عملوا املــلء األول مل يتم توليد
كهرباء ،ألن التوربينات مش شغالة» ،مؤكدً ا أنه
«حتى وإن أقدم الجانب األثيويب عىل امللء الثاين
لن يستطيع أيضا توليد الكهرباء».

π
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`U?B0 —«d??{ù«Ë œU?B??ô«Ë !U U??-?ô«
Æ»dG« ‰Ëœ w WO Ëd« !UdA«
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du??« Èu????? Ê√ s ·uJ??O —c??Ë
¨wF?O?? D« ‚u? ‰«e ô ”U? ?Ëœ w wU?(«
‰U?L_« œb?& Âb w uJ u? q √ s U dF?
w —uNL?Ë nOO W uJ !«u 5 W?OUI«
ÆUO«– 5MKF*« pU#uË pOËœ
Íc« ZNM« 5K dJ« r U Àb?*« b?I«Ë
Ÿ«eM?« ÁU??& …b???????*« !U ôu« t???F??? ???
!U?? d???B??« Ê√ vK «œb??A??? ¨w«d??Ë_«
U0 ¨nOO W uJ( U?Lœ WOJ d _« !«uD)«Ë
¨W?OU?? Ë W dJ? !«b??U?? .b?I q?L?A
w W????K*« Èu???I?« W???KB??? w V?Bò
ÆåU “«eH « UHu vM  w« UO«dË√
w ÂbI Í√ “«d≈ Âb? v≈ ·uJO —U√Ë
5Ozd« 5 WK?L W?L bI?F !«dOC?«
d?O1œö w«d?Ë_«Ë 5u dO1œö? w Ëd«
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W ud*« UNOK ·u Q*« …UË
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WËU;«Ë !«—U?Hô« pK 5 W?K œuË W UOM?« X—Ë
Í—U?GK ?« W?K _« d?UË ‰U?L??_« q— rO?L??? W? u?e*«
W—b ÃUM ô« `O Wœ√ò „UM Ê≈ WKzU? ¨n d O# ÊUOKO1
!¡U ¡ôR ”Ëd« 5M«u*« !«uD Ê√ WOUL?ô« s WOU
ÆåUO«dË√Ë UO—u v≈ WU !«bF d bB lM ·bN
Ác W? ·Ëd?ô w#dO? w Ëd« W?O—U?)« d “Ë bMË
åpO?A?« W —u?N?L? “ËU?& ‰ËU?%ò U —U?GK Ê≈ özU? r«e*«
¡«—Ë ·u?uU «d?R?? W?O? Ëd« !«—U? ?-?? ô« X?L?N« w«
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Æ”uLK qJA dü« ULb√ Èb w U uK b«
©U?Ou?? ≈Ë U?O?HôË UO?«u?O® o?ODK « ‰Ëœ s q XU?Ë
s ”Ë— 5O? U? uK œ qO?d «d?R? !—d? b? U?O?U?uK Ë
q+*U uJ u !œ—Ë ¨åpOA« l s UC?«ò Èub UNO{«—√
Æ!«¡«dù« Ác vK
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ÆrNËUF s rN s dU ¨⁄ö «
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≤π≤ nOKJ
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!U?d b?L? 5O?{U?I«Ë ¨«dI?
Êu?b?*« ÂbI ¨d?OB UMO?Ë«Ë
n u Í—u?)« Ê«u?D«Ë 5L? U
dJ u U$ Íb?O Ë s-?« ÂuF
fOd? w U;« rNKO?Ë WD «u
rdU q?? ¡U?b?? U ÊU?d?
vb????*« t??u ≤∞±πØ±≤¥μ
W+ —u« Ëd œu( s —U Ub{
»u « n u Âu??d?LK …b??O?u«
W?? U??ô« q?? W?u??N??:« Âu??F
w Ÿu??O??A« W?«“« t?O?? Êu?? ?KD
≤∑∏μË ±∞∑≥Ë ∏μ≥ !«—U???I???F«
œU??O??« W??—e?? ±∞≤¥Ë ±∞±∑Ë
U? d? ≥μπ∑Ë ±∑∏μË W? —U?I?F«
Ub?{ vb??*« v?K ¨W —U?I?F«
mK ?? W??LJ;« rK? v« —u?C??(«
d? ??F U?N?HK- ‰U? wË ‚«—Ëô«
mOK ? q b?F? Ë Îö?U?? mOK ??«
ÎUO rKI« f}z— WD «u UNO«
WKN?? w?zU??NM« rJ(« ¡U?M+???? U
‰ö???? ÷«d???????ô«Ë !UE?ö*«
ÆdAM« WKN wK ÎU u dA WL

Ê«uO Ê«uO rKI« fOz—

Êö«
WO?FL'« ŸUL?« dC? Vu0
a —U 5LULK W œU?F« WO uLF«
a? —U???????? —d????????I? ≤∞±πØ∑Ø±π
»Ëd???# W???d??? q ≤∞≤±Ø¥Ø≤≥
f}z— ©—u ·Ë«® Æ‰ÆÂÆ‘ w g «
‰u-? UdO? …bO?« UN—«œ« fK?
q??« s Ub??O? VDË wU??d
WK w YO !ËdO w Í—U«
U?NKO??? r—Ë Ø±∏∞≥μ≥∏Ø rd
Ø≤∞¥¥≤±μØ WOU*« w
.b???I W???K?B?? Í– q? vKF???
…d?A? ‰ö? tUEö? Ë t?{«d??«
ÆdA d¬ s ÂU «
!ËdO w Í—U« q« 5 «

ÊUO œ 5—U nOKJU
‡‡‡‡‡‡‡

wzUC Êö«
q ? w? W?Oz«b? ô« W??LJ;« Èb
…d2UM« WF U?« WdG« ¨7*« ¨ÊUM 
s W???HR?*« ¨W —U???I??F?« ÈËU??b?U
5O{UI?«Ë ¨«dI u « dHKO W?Ozd«
Âb?I dO?B UMO?Ë«Ë !Ud? b?L?
wN Ëb?« Ã—u?? œö??O?? wb????*«
÷U — w? U?????;« tK?O?????Ë WD? «u
rdU? q?? ¡U??b???? U ◊«d??)«
rb?{ vb??*« t?u ≤∞≤∞Ø∂∑
u b?N d#«œ W,—ËË d?#«œ u bN? Ue

…—uU? lœ s 5HK-?*« 5d??A*«
ÁU&U ≤∞≤± ÂU ◊U ? dN nU
s «—U? ?« åjI? ‰U ?I? ûò b?«Ë
Æ≤∞≤±Ø∞μØ±∏ a —U
…U??G?K*« 5d?????A??LK? sJ1 ‡ »
«ËœÒb??????????? r? s? c?«Ë r?N?u?D?
v« …—œU??? *« …d??Q???*« rd??O?«u??
o œU?M w !«d???Q??*« j?O?????I
W???KB?? w?Ë W??O??H?U??N« o?UM*«
…—«“Ë vM? ???? ‡ W?????O?U*« ÊËR?????A«
`K?B« ÷U — Ÿ—U???? ¨!ôU????Bô«
„«d????≈ vK ‰u??B??(« W??O?UJ ≈Ë
Æb b
d?? ?? d??O«u??H« b b?? W??O?UJ «
∫WOU« qzU u«
o? œU?M? s ‚Ëb?M? Í« Èb? ‡
…—«“u W???F U???« d???O«u???H« i ???
w{«—ô« W?????U???? v?K !ôU?????Bô«
ÆWOUM K«
5u d??? ?? ·d??B??? Í« Èb ‡
…—uU?HK ‰Æ‰≤\∞∞∞ q U?I? …—uU?H«
qB« Âö?F?? û® d?+?« Ë« …b?«u«
Æ©pdB0
q U?????I????? LibanPost VU?J ‡
WHKJ Ë« …b«u« …—uUHK ‰Æ‰≤\∞∞∞
d?? ?? …b?«u?« …—uU??HK ‰Æ‰±\μ∞∞
s W? U?? ???ò W??? b??-? „«d?????ù«
W? b?)« Ác?N „«d???û® åÊ«uMF«
‡ ∞±Ø∂≤π∂≤π rdU ‰UBô« sJ1
Æ©≥≥≥ rI
Êu?Ou Êd? Ë W?d? VUJ ‡
…—uU???HK ‰Æ‰≤\∞∞∞ W??H?KJ OMT
Æ…b«u«
Êu?Ou Êd? Ë W?d? VUJ ‡
W?????????????H?K??J? BOB FINANCE
Æ…b«u« …—uUHK ‰Æ‰≤\∞∞∞
lu? vK Xd?ù« WJ ? d ? ‡
©ogero.gov.lb® ËdOË« W6O
ÂUJQ? 5d?????A*« d??cÔ U???L??
…œU?*«® π≥Ø¥μ∂μ r?— Âu???????? d?*«

!U??????u??????AJ?« ≤∞≤±Ø∞μØ∞μ
∫WOU«
X U+« nU?N« dO«u !Uu?A
≤∞≤± ÂU —«–¬ dN s
dO«uH« !UuA v« WU{ùU
!œÒb b?IË ¨…œÒb*« dO# …d?Q*«
≤∞≤±Ø∞∂Ø±¥ UU???B???« WKN???
ÆUb b
Â«dJ?« 5d?????????A*« d?????cË
∫WOU« dO «bU
∫nK-« ‰U w
5d???????A*« ◊u?D lD?IÔ ‡±
b?«Ë ÁU?&U lb« s? 5HK-?*«
s «—U? ???« åjI?? ‰U? ?I??? ûò
≤∞≤±Ø∞∂Ø±μ a —U
5d???????A*« ◊u?D lD?IÔ ‡≤
5U???&ôU lb« s? 5HK-???*«
≤∞≤±Ø∞∑Ø∞± a —U s «—U ?«
qË …œU« s W «d?G« vuË
s Î«—U?? ????« ©Æ‰Æ‰±±\∞∞® j)«
Æa —U« «c
…—u?B rNU??«d??« vGK ‡≥
vK b?«Ë dN? —Ëd? bF W?R?
s «—U? ??« „«d???ù« lD a —U
bF t?KË œUF Ë ≤∞≤±Ø∞∏Ø∞≤
WU{« WI?*« !«dQ*« b b
j?)« q?Ë …œU??????????« r? — v?«
a —U v? p–Ë ©Æ‰Æ‰±±\∞∞∞®
ÆwzUNM« ¡UGù«
…—u?B rNU??«d??« vGKÔ ‡¥
vK d?N« W,ö, —Ëd? b?F WOzU?N
s «—U? ???« XR*« ¡U??Gù« a —U
vu??Ë ≤∞≤±Ø±±Ø∞± a —U
—d?%Ë U dN? ©•≤® U—b? W «d?#
!«d?Q*« qÒB?ÔË …UGK*« ÂU?—ô«
ÆU?N? ‰u?L?F*« W??OuU?I?« ‚dDU
ÊuU??? s ¥μ …œU*« v« «œUM??? «
ÆWO uLF« W U;«
t?L— v?GK*« „d?A*« Âd?Ô ‡μ
b b? „«d??≈ v?K ‰u?B?(« s

å¥∞∞≠”«ò ¡«d?????????ý s? …d??????????I?½√ —c?????????×?¹ s?J?M?O?K?Ð
WMD?K« b vK? wM —√ Êu??OK? ±\μò q??I??
Æå…œU ≈ tQ ±π±μ ÂU WOUL+F«
VO V— w?d?« f?Ozd« Òœ— ¨q U??I*« w
ÎU???«d√ò rN?« –≈ ¨·«d??????ô« vK ÊU???#Ëœ—≈
‰U? U?L?O? ¨Áœö ÊËR? w qb?U åW?+U,
ÒÊ≈ uK#Ë√ ‘ËU??A œu?u? W??O??—U??)« d “Ë
‰u??? b????√ s ÎU???? Ë—œ vIK? ôò U???O????d
ÆåUN- —U
W?O?d??« W? Uzd« r U Àb???*« ÕÒd?Ë
dEM« …b??*« !U ôu« vK Ê√ 5U? rO«d ≈
!U?? d?B?? å…u?I? ò Î«œbM ¨U?N??O?{U?? v≈
!U? U?N« j?I? —dJò w« wd?O?? _« fOzd«
vK? …b??O???u« rN?bM√ Âu???I s c« p?6Ë√
ÆåUOd ÁU& ¡«bF«
wMO?? —ô« ¡«—“u« fOz— VÒ— ¨t???N?? s
fOzdK w?- —U?« —«d?IU ÊU?OMO??U ‰uJO
Î«b?? W u? …u?Dò t√ Î«d?? ???F?? ¨wd?O?? _«
ÎU dF? ¨åWO- —U« W?IOI(«Ë W«b?F« `UB
lO u l …¡UM WOzUM, Wö?ò w t #— s
Æå!Uö-K WUFH« …—«œù«Ë ÊËUF« !ôU
—«dI WOMO? —_« WO—U)« …—«“Ë X ?— UL
—«d?L? «ò t√ Î…d ??F ¨s —_« —“U?0 Êb U
VU? v≈ ·u?u?« w W?O?d?O? _« b?O?U?I?K
ÆåW«bF«Ë o(«

wu??√ Òwd?O?? _« W?O??—U?)« d? “Ë —Òc?
…b?*« !U ôu« ¡UHK lO?LË UO?d sJMOK
¨Î«b?U?B?? Êü« s W?O? Ë— W??K √ ¡«d? s
ÆÁdO F V
W?U???B« e?d?? w ÌqH? ‰ö?Ë sJ?MOK
U?O?d VÒM? Ê√ Òr?N*« s Ê≈ ‰U? ¨W?O? M_«
b e*« ¡«d? …b??*« !U ôu« ¡U?HK lO?L?Ë
≠”√ W?LE√ U?L?O ôË W?O? Ëd« W?K _« s
¡«b?√ W???UJ ÊuU?I lC??-?? ô≈Ë ¨¥∞∞
Æ!U uIF« d  …b*« !U ôu«
œuu??? wd???« Ád???OEË sJ?MOK ‰ËU?MË
·ö?)« w{U*« —«–¬ ≤¥ w ¨uK#Ë√ ‘ËËU?A
ŸU?b« W uEM* …d?I√ ¡«d ‰u? s bK « 5
Æå¥∞∞ ‡ ”≈ò w Ëd« Íu'«
Ád?OE mK Q? w?d?« W?O?—U?)« d “Ë U? √
‡ ”≈ò W?? uEM? …d??I√ ¡«d?? ÊQ wd??O?? _«
ÆåWONM WIHò bF —U å¥∞∞
·«d????« ÒÊ√ sJ?MOK b??√ W??OU?, W??N?? s
w s? —_« W??? c?? ÊQ? Êb U u??? fO?zd«
WOUL'« …œU ù« Òb v≈ qB ÒwUL+F« bNF«
ÆÎU6UH sJ r
·«d????« b??F wQ ¨sJM?OK !U?? d??B
¨s —_« o …œU ùU ¨w?{U*« X ?« ¨Êb U
nB? …b??????*« !U ôuK? fOz— ‰Ë√ ÊuJ?O

`?U??????? ???????²?ð s? U???????O???????ÝË— Ê√ b??????? R?¹ 5?K?dJ?«
U?????N?¼U?????& U?¹—U?????GK?ÐË pO??????A?????²« U??????d?????Bð l?
qLF« ‰u 5u WU — v≈ ŸUL ô« id
ÆW O !Uö ¡UM vK
œd vK o U?? XË w U?O? Ë— !œ— b?Ë
s U?O Ë— UO? U uK? œ ±∏ pOA?« W —uN?L
WO Ëd« !«—U - ô« ◊—u Èub UNO{«—√
Ÿœu???? ≤∞±¥ ÂU?? e Íc« —U???Hô« w
¨W?O?JO?A??« w???O??O? d? …bK w W??K √
U???O?? U??? uK œ ≤∞ qO???d uJ? u?? XM?K√Ë
ÆUOJOA
U??O«u???O?Ë U?O??Hô ¨o?ODK « ‰Ëœ !—d??Ë
s œb?? qO??d oô XË w? ¨U?Ou???? ≈Ë
s «dO F ¨UNO{«—√ s ”Ëd« 5O U uK b«
U?N?? “√ w pO?A« W? —uN?L? l U?NM U?C
ÆuJ u l WOU(« WO U uK b«

Íd????O?? œ ¨5K dJ?« r U Àb????*« b??√
l `? U??????? s? uJ? u??? Ê√ ¨·u?J????O
w —u?NL? s q UN? ÂuI w« !U?dB?«
ÆUO Ë— l WöF« w U —UGK Ë pOA«
vK wH??? ` d?B w ·uJ??O ‰U?Ë
tKF??H U? ò Ê≈ ¨f √ ¨v?Ë_« W?O? Ëd?« …UMI«
oODK « ‰ËœË U —UGK ÂUL?C«Ë ¨Êü« pOA«
¨Âue*« s U?C« «c —U≈ w ¨U?NO≈ Ud?O#Ë
r U Àb??*« ·U?{√Ë Æåt?F? ` U?? s
‰Ëb?«Ë …b??????????????*« !U? ôu« Ê√ 5?K? dJ?«
w UO Ë— W ?#— ‰u  œUMF id WO Ë—Ë_«
ÆUNF …bO Wö vK ÊuJ Ê√
W?OJ d? _« …b???*« !U ôu« Ê√ v≈ —U?√Ë
Èd_« W?O Ë—Ë_« r«uF« pc?Ë qËd Ë

W???????I????????ý g?‡‡?‡?²???????H?ð W???????O?«—b???????H?« W?Þd???????A?«
„—u?¹u??????O?½ w? oÐU??????? « V?‡?‡«d?‡?‡‡?‡?‡ð w?U??????×???????
ÆåwdO √ Í_ Àb Ê√ sJLO
t—œU? U? s qO?U?H nA?J r U?LMO Ë
!UIO?I« VJ ‰U— Ê≈ ‰U? t√ ô≈ ¨WdA«
w XU? å…b?O?Ë W?FD?ò «uKU?& w«—b?H«
VK ’d? v≈ Ëb? U? v?K U??LK ¨W?I?A«
q$ ¨Êb U dU? tJK1 ÊU duO? L “U?N'
ÆÊb U u wU(« fOzd«
t b?Ë d u?√ w dN2 VKB« ’d?I« «cË
Êb U u? Ê√ vK qO?œ t√ vK V «d —U?B√
tK$ WKB* qb W UzdK Ud ÊU Íc«
W?U Wd? w «dO? ? UH2u? qLF ÊU? Íc«
ÆUO«dËQ
s U?O?L? — «u,b?? r rN?√ s r#d« vK
ÊuII? ÊuO«—bH« Êub*« ÊU ¨W?OCI« Ác
cM UO«dË√ w wUOu' WO Ëd WDA√ w
qb ‰UL« w UuB ÊuIb rË ÆdN√
…—«œ≈ Èb V «d? o U?« wB?-?A« w U?;«
5ËR???? r U ¨≤∞±π w o U??« f?Ozd«
s œb?? d?– U??L? ¨5?O«d?Ë√ ‰U??L?√ ‰U??—Ë
ÆÂöù« qzU Ë

W?I? W?O?d?O? _« W?O«—b?H?« Wd?A« XLœ
fOzd?K o U??« w U???;« ¨wU??Ou?? ÍœË—
¨„—u u?O w ¨V «d bUËœ o U?« wdO? _«
ÆUO«dË√ w tDA√ ‰u oOI% —U≈ w
w«—b???H« !U??I??O???I????« V?J oK?F rË
w« Ác rb« W?OKL vK Êu? UF« Êu?b*«Ë
UC √ ÊU ÂU b{ WdAK UNO≈ QK Ê√ —bM
ÆUO«—b U U UOb Ë „—u uO WM b* …bL
—œU?B s e1U „—u u?O WH?O? XKIË
U?? b??F Ë sU???NU?? w 5O«—b??H?« 5b*« Ê√
w wU?Ou? WI? gO?H? Ê–≈ vK «uKB?
…e?N?√ò …—œUB0 «u? U? ¨b U? X ≈ d ¬ w
Æn«uN« s œb dO# œbË åWOËdJ«
ÂU √ Àb? ÊU Íc« wUOu? Ë—b√ ‰UË
Ê≈ ¨wUOu? ÍœË— w U;« Áb«Ë vM ? qb
¨å“«e?6?L?ô«Ë ÆÆÆ oKIK …d??O?+? ò rb« W?OKL?
ÆWO UO ·«b_ qLFU ‰bF« …—«“Ë ULN
Íc« »UDI??? ö —«d?L??? « «cò ∫·U?{«Ë
p– ÊU? «–≈ Æ‰b??F« …—«“Ë w nu?? Ê√ V
¨fOzd?K o U??« w U???L?K Àb?? Ê√ sJ1

UOÝË— l ‰œU³²*« Â«d²Šô« vKŽ WOM³ UöF vF ½ ∫ ⁄«dÐ
ËU? qJA WMO?F U U?C U?NO? Èd Èd√
ÆåWdA ‰uK s Y « v≈ ÃUË
b R p?O??A??« W —u??N??L?? Ê√ v≈ —U??√Ë
ÆUO Ë— l å!UöFK WOUL#«d « W u«ò
W???O??? Ëd« !U???ö??F?« qbò ∫·U???{√Ë
tQ o,√ wM?MJ ¨W? ?F?? WKd? W?OJO??A?«
¨UN u WOUJ ≈ Xu« —Ëd0 „UM ÊuJ
p– V?KD? Ë Æ5dDK? …b???O???H??? ÊuJ w?J
ÆåôœU  U «d«

»u?U ¨wJO?A?« W?O?—U?)« d “Ë Õd?
!U?öF« W? U?ù vF Áœö? Ê√ ¨pOUGu?
Â«d???ô« vK? W??? R*«Ë 5dDK? …b?O??H*«
ÆbOFBU rN ô wË ¨UO Ë— l ‰œU *«
å«b??«d ò W???H??O????B t??+? b?? w ‰U??Ë
b?O??F?B?? r??N ô UM≈ ∫f √ ¨W??O?U??uK«
U? U UO Ë—Ë√ U? ?ô UO? Ë— d ??F Æ!Uö?F«
UM bu !ôU „UMË ÆU?Iô «cJ vI  Ë
!ôU? „U?M UL? ÆW?CU?M `U?B? U?NO?

W u !Uö« ‡ W u !Uö?« ‡ W u !Uö« ‡ W u !Uö«
5 U????? ‰U???? d« w? —U????? û
‰Æ‰μ\∞∞∞\∞∞∞ Bloc A
∞≥Ø∂≤∂∑μ∂∫! r u*«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

—U û
W?Ëd?H? fu W?I? —U? û
¨U?Ouu W U??# ¨nO?B« r u*
s ö?????O????? sL?????{ w{—« Æ◊
W?????I b????? ´ ÂÆÂ≥∞∞ ¨5I? U
ÂU? o d ¨d uM?BU WU??
∞≥Øμ∂∂≤±∂∫!
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

!UdH

5 b- —«d
Anise WO uO,ô« WK UF« X d
‰eM s Muletu Wemisho
∞≥Ø≥∑¥±π± UNO Ëb‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
w??œö??????????????????G??M? ??« »d??
Mohammad
Ismail
w t?? Ëb??-? ‰e?M s Miah
∑∂Ø∑¥±∂≥≤∫! ÊËd «

WU ‡ ±◊ ÂÆÂ≤∞∞ WI? lO K
¨WO? “U(« öI? —U ‡ «b …b?O
ÊUuU?? ¨©d???? U?? ±® Âu≥
¨UNF? «uË W œU Wd?# …dH Ë
n?u????? ¨5?B?????H?????? —uJ? œ
U?NœUF? U Ë« «b?I §≤μ∞\∞∞∞
∞≥Ø∂ππ∏∂π∫! wdB p
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

qO 
÷«—«

w W??d???A V U???? »u?KD
∞≥Øμ¥±≤≤∞∫! WOu
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
VJ* W cO?HM …dOdJ »uKD
W?? bM?Ë …b d??Ë W??U?????
¥\≥∞ W? U?????G ∏\≥∞ s? Â«Ëb«
±\∞∞ W??U??« W U??G? X ??«
digital marketing »uKD Ë
jmoufarrej@terra.net.lb
∞±Øμ∞∞π¥¥∫!
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
q?I??????? w? W?????????¬ »uK?D?
‡ !ËdO j Ë ¨…d  ¨W U;«
∞≥Ø∂∂∂π∏∏
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

≤Â≤≥¥∞ ‡ Êu?B??(« ‡ qO?? ?
W?F?œ §±μ∞\∞∞∞ ‡ ÂU? o d
…d???????? Î«b????I? §≥∞\∞∞∞ vË«
wU?? «Ë d??N?« W???? ÕU?L??
`? d?*« jO????????????????I?????????U?
∞≥Ø≤∞≥≥μμ∫‰UBö
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ozU? qL? VKD? wUM  »U?
∞≥Ø∂∏≥π∑π∫! …d  t b
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

—U û !UNOU

«b F

‘Ëœ ´ g??O U??d?  5 U??
¥ Ë√ WK?zU???F ’U??? n?u??? Ë
Æ‰Æ‰¥\∞∞∞\∞∞∞ ’U????-????«
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

فــــــــوز كـــبـــيـــر لــــلــــريــــاضــــي بــــــيــــــروت عــــلــــى الـــشـــانـــفـــيـــل
واعــتــداء على لجنة املــاعــب فــي االتــحــاد اللبناني لــكــرة السلة

نــجــيــب ن ــص ــر «املـــاكـــيـــنـــة» الـــتـــي ال ت ــت ــع ــب!!!

حقق الريايض فوزا مريحا عىل الشــانفيل بنتيجة
 ،78-97عىل ملعب املنــارة ،يف ختام الجولة الثامنة
من دوري السلة اللبناين.
ورفع الريايض رصيده إىل  15نقطة ،منفردا بصدارة
البطولة ،يف حني تراجع الشانفيل إىل املركز السادس
برصيد  13نقطة.
وشهدت املباراة سيطرة الريايض عىل أرباع اللقاء،
حيث انتهى األول  ،13-32والثاين  31-51والثالث -67
.53
وتألق نجم الريايض أمري ســعود حيث ســجل 39
نقطة كأفضل مســجل يف اللقاء ،يف حني أحرز العب
الشانفيل كريم عزالدين  23نقطة ،كأفضل مسجل يف
فريقه.

} اعتداء عىل لجنة املالعب }

يف تط ّور خطري ،تع ّرض عضوا لجنة املالعب يف
االتحاد اللبناين لكرة الســلة طوين سالمة وربيع
ّ
بلن اىل اعتداء عىل مدخــل قاعة الرئيس صائب
ســام الرياضية يف املنارة التي كانت تســتضيف
مباراة بــن الريايض(بريوت) والشــانفيل (ديك
املحدي) ضمن املرحلة الثامنــة من بطولة «اكس
أكــس أل انرجي» لكرة الســلة .ويف التفاصيل ان
عدداً من االشخاص حاول الدخول بالقوة ملشاهدة
املباراة املذكورة مع معرفتهم أنه مينع عىل الجمهور
حضور مباريات كرة السلة ضمن االجراءات املتخذة
ملكافــة وباء «كورونــا» حيث يقتــر الحضور
عىل اعضــاء االتحاد واداريــي الناديني واملدربني
والحكام والطاقم الفني والالعبني ومراقب املباراة
ورجال االحصاء ورجال الصحافة واالعالم وافراد
لجنــة املالعب .فتم ابالغهم من قبــل أفراد لجنة
املالعــب بكل هدوء وروية انه من غري املســموح
الدخول فانهالت مجموعة منهم بالرضب بالعيص
وباللكامت عىل افــراد لجنة املالعب الذين تعرضوا
اىل اصابــات عىل الــرأس وكافة أنحاء الجســم
ّ
وبلن.
وخاصة سالمة
وفور شيوع الخرب اســتهجنت عائلة كرة السلة
تعرض له
ّ
عامة والعائلــة الرياضية خاصة مــا
افراد لجنــة املالعب وبدأت التحقيقات املتعلقة مبا
حصل من قبل القوى األمنيــة يف احد املخافر ثم
ّ
وبلن اىل احدى مستشفيات بريوت
جه سالمة
تو ّ
الجراء االســعافات الالزمة وصور االشعة ملعرفة
مدى االصابات التي لحقت بهام وتأثريها.
من هنــا ندعو القــوى األمنية اىل محاســبة
املعتدين وانزال بهم أشــد العقوبــات مع العلم ان
االتحاد اللبناين لكرة السلة تح ّرك عىل الفور واتخذ
االجــراءات القانونية الالزمة خاصــة ان هوية
املعتدين واضحة ومعروفة.....

البطل نرص

جالل بعينو

اصابة بالرأس لطوين سالمة

املعتدى عليهام طوين سالمة وربيع ّ
بلن

جـــــورج كوبلـــــي زار الســـــفير الكـــــوري الجنوبي
ون ــاق ــش ــا ســبــل الـــتـــعـــاون فـــي كــــرة الــطــاولــة
زار نائب رئيس اتحاد غرب
آسيا ورئيس االتحاد اللبناين
لكرة الطاولــة جورج كوبيل
السفري الكوري الجنويب يف
لبنان يونــغ دا كونغ وعرض
معه نشــاطات االتحاد منذ
انتخــاب لجنتــه االداريــة
الجديــدة يف كانــون األول
الفائت وروزنامته الســنوية
املحليــة والخارجيــة التي
انطلقت بدورة التصنيف التي لقطة من االجتامع
اقيمت منذ فرتة .ووضعه يف
السفري كل االستعداد للتعاون بني لبنان وكوريا
طريقة عمل اللجنة االدارية
وكافــة اللجان املنبثقة عنهــا .كام بحث معه الجنوبية عىل صعيد لعبة كرة الطاولة ومتمنياً
العالقات الثنائية وســبل تطويرها حيث أبدى التوفيق لالتحاد اللبناين يف مسريته.

الــتــصــفــيــات األوملـــبـــيـــة فـ ــي ســـــاح الــشــيــش
مــــيــــدالــــيــــة بــــــرونــــــزيــــــة ملــــنــــى شــعــيــتــو

شــاركت الالعبة منى شــعيتو يف التصفيات
األوملبية املؤهلــة اىل دورة األلعاب األوملبية التي
ســتقام الصيف املقبــل يف طوكيو(اليابان) يف
سالح الشــيش لالناث التي اجريت يف العاصمة
االوزباكية طشقند.
ووصلت شــعيتو اىل طشــقند برفقة مدربها
يوري مولشــان .وكان االتحاد اللبناين للمبارزة
رص عىل مشــاركتها وقدّم لها كل التسهيالت
قد ا ّ
واملساعدة والتشجيع بهدف تحقيق افضل النتائج،
عىل الرغم من ظــروف التدريب الصعبة لها يف
الواليات املتحدة حيــث يتفىش مرض «كورونا»،
وانقطاعها عن املشــاركات الدولية منذ فرتة تزيد
عن عام.
وسعت املشــاركات يف التصفيات اىل احتالل
املركز األول اذ ان املنافســة انحرصت عىل بطاقة
واحدة للتأهل اىل اوملبياد طوكيو .
بدأت منى التصفيات بطريقة جيدة مع سلسلة
انتصارات وصنفّت ثانية باملجموعة ،واكملت شق
طريقهــا وفازت بالدور ربــع النهايئ عىل بطلة
اوسرتاليا قبل ان تخرس يف املباراة النصف نهائية
امام بطلة سنغافورة التي فازت باملباراة النهائية
وتأهلت اىل األلعاب االوملبية.
لألسف ،مل تكرر شعيتو انجازي عامي 2012
(اوملبياد لنــدن) و(2016أوملبياد ريو دي جينريو)
عندما شــاركت يف الدورتني األوملبيتينومل تنجح

شعيتو بعد احرازها امليدالية الربونزية مع مدربها
بالتأهــل اىل االلعاب االوملبية للمــرة الثالثة عىل
التوايل واكتفت باملرتبة الثالثــة محرزة امليدالية
الربونزية يف طشقند .
هــذا وكان مــن املفرتض ان يشــارك يف هذه
التصفيات ،ضمن فئة سيف املبارزة للذكور ،بطل
لبنان للناشــئني انطوين الشــويري ،العب نادي
الربج عينطورة وبطل آسيا ســابقاً ،ولكنه اعتذر
عن املشاركة ليتسنى له التعايف من اصابته بوباء
كورونا.

كأس لبنان  :األنصار والنجمة الى الدور ربع النهائي

ضمن منافســات دور الـ 16خالل فعاليات
بطولــةكأس لبنان لكرة القــدم  ،2021حقق
فريقاالنصار بطل لبنان الفوز بسهولة بنتيجة
 1 - 6عىل فريق األهيل النبطية يف اللقاء الذي
اقيم عىل ارض ملعب بحمــدون البلدي ليحجز
مقعده يف ربع نهايئ املسابقة بعد فوزه باللقاء
الذي اقيم بغياب الجامهري بسبب قرارا االتحاد
عقب انتشار فريوس كورونا الخطري.
وســجل سداســية االنصار كل من محمود
كجك هدفني وهدف لكل من غازي حنيني ،نصار
نصار ،عباس عطوي «أونيكا» وجهاد أيوب.

نجيب نرص خالل احدى املسابقات

ويف مبــاراة ثانيــة ،حقق فريــقالنجمة
االنتصار بنتيجة  1 - 3امام فريقطرابلس يف
اللقاء الذي اقيم عىل ارض ملعب جونية البلدي،
ســجل ثالثية النجمة كل من القائد عيل حامم
واملهاجم محمود سبليني وعيل السلامن.
كام حقق فريق الربج الفوز بركالت الرتجيح
 4 - 5عىل فريق سبورتينغ بعد التعادل السلبي
يف الوقــت االصيل للمباراة عــى ارض ملعب
العهد ،يف حني حقق فريق شباب الغازية الفوز
بنتيجــة  1 - 2عىل ارض ملعــب االنصار يف
الجنوب أمام فريق االصالح الربج الشاميل.

تبدو «جعبة» بطل املالكمة الفرنســية ()BoxeFrancaise
وبطل «الرجل الفوالذي» نجيب نــر مليئة باالنجازات وهو
الريايض الذي كانت وما زالت له بصامت واضحة يف عدد من
األلعاب وعىل رأسها املالكمة الفرنسية والرجل الفوالذي .ومنذ
صغره (نرص مولود يف العام  1965ومســقط رأسه طرابلس)
انجذب نرص اىل رياضــات التحدي والتح ّمــل وكانت له اليد
الطوىل يف اســتقدام رياضة املالكمة الفرنسية يف مثانينات
القرن الفائت اىل لبنان بعدما وقع يف غرام هذه الرياضة.
ونجح نرص يف تحقيق عدد من االنجازات يف عامل املالكمة
الفرنســية فأحرز لقب الكأس القارية يف العام  1988واحتل
مركز وصيف بطل العامل ثالث مرات ثم أحرز لقب بطولة العامل
التي اقيمت يف فرنســا يف العــام  1995وبجدارة واغرورقت
عيناه بالدموع خالل عزف النشيد الوطني اللبناين آنذاك.
فرياضة التح ّمل تجري يف عروق نجيب نرص الذي ســطّر
انجازات كثرية خالل مسريته الرياضية حيث يعمل هذا الشاب
كمدرب شــخيص يف اللياقة البدنية ويف املالكمة الفرنسية
التي ارتبط اسمها بها اذ استقدم العديد من األبطال والبطالت
األوروبيــن يف هذه الرياضة اىل لبنــان ونظّم دورات عديدة
القت االقبال الكثيف .
واضافة اىل ما ذكرناه ،يبدو ســجل نــر زاخراً مبزيد من
االنجازات اذ نجح يف اجتيــاز»دورة لبنان» ركضاً ( 560كلم)
خالل خمسة ايام ويحمل الرقم العاملي القيايس عىل الدراجة
الثابتة ( 20ساعة و 20دقيقة) ومن دون توقّف.
ولقــد تبوأ نرص العديد من املناصــب الرياضية االدارية من
املدير الريــايض يف مج ّمع االكوامارينــا 2-بني عامي 1999
ومنسق الرياضة يف معهد القديس يوسف (عينطورة)
و2001
ّ
بــن  1995و 2003وبــن  2005و 2016ونجــح يف مهامه

بشــهادة الكثريين .وميلك نرص شــهادات يف تدريب اللياقة
البدنية ويف تدريب رياضة املالكمة الفرنسية.
ولقد تخ ّرج الكثريون من األبطــال والبطالت عىل يد نرص
الذي مــا زال حتى ايامنا هذه يحافظ عــى لياقته ليكون يف
ق ّمة جهوزيتــه البدنية فيد ّرب العديد من األشــخاص يومياً
لشاب عشق الرياضة وخاصة التحدي منها وما ارتباط اسمه
باملالكمة الفرنســية ومبسابقة «الرجل الفوالذي» سوى دليل
عىل ذلك.
ويف مرحلة سابقة ،تبوأ نرص منصب رئيس لجنة السافات
ضمن االتحاد اللبناين للكيك بوكسينغ الذي يرئسه عبد الرحمن
الريّس الذي يقود االتحاد منذ ســنوات طويلة مع االشارة اىل
ان املالكمة الفرنسية ستكون رياضة استعراضية يف اوملبياد
باريس الذي ســيقام يف العام  2024وسيتم اعتامدها رسمياً
يف اوملبياد العام  2028لتصبح لعبة أوملبية.
واىل جانب عمله كمدرب ،نظّم نرص العديد من املســابقات
والسباقات والتي لقيت النجاح الكبري.
ميتاز نجيب نرص بروح رياضية عالية وبهدوء اعصاب الفت
فكســب احرتام كل من عرفه ومن عمل ويعمل معه فنشاطه
االحرتايف أكسبه مصداقية لدى الذين تعاونوا معه سابقاً.
ومعروف عن نرص أنه يعتمد النحافة والرشاقة يف جسمه
اذ يعتمد نظاماً غذائياً معيناً للوقاية من الســمنة الذاتية وهذا
ما دأب عليه منذ عقود طويلة من الزمن.
نجيب نرص بطل واداري من بالدي .فهذا الشاب ارتبط اسمه
برياضة التحــدي وبالنجاح واملثابرة فباتــت الرياضة خبزه
اليومي والهواء الذي يتنفّس منها.
ومــن املؤكد ان نجيب نرص دخل االنجــازات الرياضية من
الباب الواسع والعريض لشــاب ال يتعب وحركة ال تهدأ فبات
اشبه باملاكينة التي تعمل ليالً ونهاراً من دون توقّف.
نجيب نرص تحية لك.

 4حــــاالت جــدلــيــة أشــعــلــت مــوقــعــة ســــان ج ــرم ــان ومــــان سيتي
غــــوارديــــوال  :فــريــقــي أظ ــه ــر شــخــصــيــتــه بــعــد شــــوط أول سيئ
بــوكــيــتــيــنــو :واثـــقـــون مـــن قــلــب الــنــتــيــجــة لــصــالــحــنــا فـــي اإليــــاب
انتزع مانشسرت سيتي
فوزا صعبا مــن مضيفه
باريــس ســان جريمان،
 ،1-2عــى ملعب حديقة
األمــراء ،يف ذهاب نصف
نهايئ دوري أبطال أوروبا.
وشهدت مواجهة سان
جريمان والســيتي العديد
من الحــاالت التحكيمية
املثرية للجــدل ،وهي عىل
الشكل اآليت:
البداية كانت يف الدقيقة
 ،31عندمــا احتــج العبو
مانشسرت سيتي عىل حكم
اللقــاء ،األملــاين فيليكس
بريش ،إثر سقوط بريناردو
ســيلفا داخل منطقة جزاء
فرحة العبي مانشسرت سيتي
باريس ســان جريمان ،بعد
دفع ٍة مــن ماركينيوس أثناء
الهجامت املرتدة اتخذ ســيتي نهجا حذرا يف الوط
املرمى.
خط
تشتيت باريديس الكرة قرب
األول ،وقال غوارديوال إنه مل يلق باللوم عىل العبيه.
وطالب العبو الفريــق اإلنكليزي الحكم األملاين
وأبلغ مؤمترا صحفيا «(باريس ســان جرمان)
باللجوء لتقنية الفيديو «فار» ،لكنه رفض وأشــار فريق يســتطيع فعل أي يشء بسبب الكفاءة التي
باستكامل اللعب.
ميلكها ،ولهذا الســبب تلعب بحذر .ال ميكن حسم
وجاءت اللقطة الجدلية الثانية يف الدقيقة  ،40التأهــل يف مباراة الذهاب لكــن ميكن أن تخرس
عقب سقوط نيامر دا ســيلفا نجم باريس ،داخل فرصتك يف الذهاب».
منطقة جزاء مانشسرت سيتي ،بعد لعبة مشرتكة
وتابع« :قلت لالعبني ‹أتفهم ما يحدث ،فقد كنت
مــع الجزائري ريــاض محرز ،طالــب عىل إثرها العبا .إذا خرست فهذا هو القدر لكن يجب أن نلعب
الربازييل بركلة جزاء.
بأســلوبنا .ما هي هويتنا كفريق عند االستحواذ
ومع ذلك ،مل ينتبــه الحكم بريش ملطالب العبي عىل الكرة أو بدونها؟›».
باريس ،ثم أشار مجددا باستكامل اللعب.
وفهم العبو سيتي رسالة مدربهم ولعبوا بشكل
الحالة الثالثــة يف املباراة كانــت يف الدقيقة أفضل بعد االسرتاحة.
 ،76حيث أشــهر الحكم البطاقة الحمراء يف وجه
وأضاف غوارديوال «كنا أكرث رشاسة .يف أول 45
إدريسا غاي ،العب باريس سان جريمان ،بعد تدخل دقيقة لعبنا من أجل عــدم فقدان الكرة لكن بدون
نية للعثور عىل مســاحات .الشــوط الثاين كان
عنيف عىل قدم غوندوغان نجم وسط السيتي.
ومل يرتدد الحكم فأشهر البطاقة الحمراء املبارشة أفضل يف كل الجوانب ،لعبنا بشكل أفضل».
ورغم أفضليته قبل مباراة اإلياب يعلم غوارديوال
لغاي ،وأظهرت إعادة اللقطة أنها مستحقة.
أما الحالة األخرية فكانت يف الدقيقة  ،86حيث أن سيتي يجب أن يقدم أفضل ما لديه يوم الثالثاء.
وقــال «نعلم أنه ميكن أن يحــدث أي يشء يف
احتج العبو سان جريمان بشدة ،بعد تدخل كيفني
دي بروين ،نجم مانشسرت سيتي ،بعنف عىل قدم اإلياب».
دانيلو ،لكن «بريش» عاقب الالعب ببطاقة صفراء } بوكيتينو :واثقون من قلب النتيجة
فقــط ،بينام طالب العبو باريــس مبنحه بطاقة
لصالحنا يف اإلياب }
حمراء ،إذ تشابه تدخله مع لعبه جاي وغوندوغان.
من جهته ،ذكر املدير الفني لباريس سان جرمان
} غوارديوال :مانشسرت سيتي
الفرنيس ماوريســيو بوكيتينو ،ان فريقه بحاجة
أظهر شخصيته }
للحفاظ عــى حدته طيلة مباراة اإليــاب إذا أراد
اىل ذلك ،أعلن اإلســباين بيب غوارديوال مدرب تعويض خســارته  2-1عىل أرضه أمام مانشسرت
مانشسرت ســيتي ان إظهار فريقه شخصيته بعد سيتي اإلنكليزي.
شوط أول يسء كان السبب يف قلب تأخره إىل فوز
وأبلغ بوكيتينو مؤمترا صحفيا بعد املباراة« :كنا
 1-2عىل مضيفه باريس سان جرمان.
الطرف األفضل يف الشوط األول ثم اهتزت شباكنا
وتأخر الفريق الضيف بعد  15دقيقة عندما حول بهدفني ال نستقبلهام يف املعتاد».
ماركينيوس ركلة ركنية من أنخيل دي ماريا برضبة
وأدرك كيفــن دي بروين التعادل عندما أرســل
رأس داخل املرمى.
متريرة عرضيــة خدعت الحــارس كيلور نافاس
وبدا باريس ســان جرمان أكرث تركيزا وحدة ،لكنه واستقرت يف الزاوية البعيدة.
فقد هيمنته عىل املباراة بعد االسرتاحة وهز كيفن دي
وحسم الجزائري املتألق رياض محرز الفوز من
بروين ورياض محرز الشــباك ليحقق سيتي انتصاره ركلة حرة مرت من حائط باريس سان جرمان قبل
 18عىل التوايل خارج أرضه بجميع املسابقات.
أن يُطرد غاي.
وقال بوكيتينــو« :الفارق أننا مل نلعب بالحيوية
ويف ظل خطــورة نيامر وكيليــان مبايب يف

ذاتها عند االســتحواذ عىل
الكرة كام فعلنا يف الشوط
األول ،لكننــا واثقــون من
إمكانيــة قلــب املواجهة
لصالحنا وســندخل مباراة
اإلياب بالنهــج ذاته .ظهر
يف الشوط األول أننا دخلنا
املباراة بالنهج املناسب».
وأضــاف« :يجب أن نلعب
بالحدة ذاتهــا طيلة الوقت.
هذا ما يجب تحسينه».
وقــال القائد ماركينيوس
إن باريــس ســان جرمان
بحاجة لهدوء أكرب.
وتابع« :يف بعض األحيان
يجب أن تلعب باسرتاتيجية
وبــذكاء .اهتزت شــباكنا
بهدفني ســهلني .هــذه التفاصيل هــي ما تصنع
الفارق».
وأردف« :فــوق كل ذلك نحــن بحاجة إلظهار
شخصيتنا .يجب أن منلك عقلية الفوز والقيام مبا
يجب من أجل التأهل .نحن قريبون للغاية ،هذا ليس
الوقت للشكوك».
وسيكون باريس ســان جرمان معززا بحقيقة أنه
انترص خارج أرضه يف الدوريــن املاضيني ،إذ فاز 1-4
يف برشلونة يف دور الســتة عرش ،و 2-3عىل بايرن
ميونيخ األملاين حامل اللقب يف دور الثامنية.

} نيامر :خرسنا معركة
لكن الحرب مستمرة} 

أما الربازييل نيامر دا ســليفا ،نجم باريس سان
جريمان الفرنــي ،فقال إن فريقه قادر عىل قلب
املعادلة والفوز عىل مانشســر سيتي عىل ملعب
االتحاد.
وأكد نيامر ،يف ترصيح عىل صفحته الشخصية
مبوقع التواصل االجتامعي «فيسبوك» ،أن فريقه
«خرس معركة ولكن الحرب مستمرة».
وأوضح« :خرسنا املعركة لكن الحرب مســتمرة.
أنا أؤمن بفريقي ،وأعتقد أننا ميكن أن نكون أفضل
مام كنا عليه».
وتابع« :هيا باريــس ..أمامنا  %1فرصة و%99
إميان».
وواصل نيامر أرقامه الســلبية بعد أن فشل يف
تسجيل أي هدف خالل لقاء فريقه أمام مانشسرت
ســيتي ،ليكون بذلك قد فشل يف تسجيل أي هدف
يف آخر  6مباريات لعبها يف مراحل خروج املغلوب
بدوري األبطال.
وآخــر هدف لنيــار يف األدوار االقصائية كان
يف دور الـ 16موســم  20/2019ضد بوروســيا
دورمتوند.
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الجمعة  30نيسان 2021

الـــتـــرســـيـــم :اخـــتـــبـــار امـــيـــركـــي لـــــ «نـــــوايـــــا» عـــــون وبــاســيــل
الــــعــــودة الـــــى مـــفـــاوضـــات
ّ ً
«عــــصــــا» ف ــرن ــس ــي ــة تــــواكــــب تــــحــــركــــا مــــع مـــوســـكـــو الخــــــــراج لـــبـــنـــان مــــن «الــــــبــــــازار»
ُ
رهــــــان ع ــل ــى «لـ ــيـ ــونـ ــة» ســــعــــوديــــة ...والفــــــــروف يــــحــــذر مــــن الـــتـــاعـــب بـــالـــتـــوازنـــات
(تتمة ص)1
يكون الجانب اللبناين اكرث «مرونة» يف الجولة الجديدة.

} طروحات لن متر }

ووفقا لتلك املصادر ،ال ميكن لطرح باســيل اســتثامر اآلبار
املشــركة ان مير بســهولة ،كام ان اقرتاحاته حول خطوط
التفــاوض مجرد اقرتاحات غــر قابلة للرصف ،وكذلك تكليف
طرف دويل للتحكيم ،وسيكتشــف االمريكيون ان باسيل قدم
طروحــات غري قابلة للرصف داخليــا ،ودونها عقبات كثرية،
خصوصا ان االســتثامر املشــرك للمنطقة البحرية املتنازع
عليهــا ،تنطوي عىل تطبيع غري املبارش مع العدو االرسائييل.
وذكــ ّرت تلك االوســاط ،بان الرئيس عون ســبق وحاول مع
بدء املفاوضات إىل تعيني املدير العام يف رئاســة الجمهورية
انطوان شقري رئيساً للوفد ،إضافة إىل تعيني مدير مكتب وزير
الخارجية هادي هاشــم ومستشار باســيل عضواً يف الوفد،
لكنه اصطدم مبعارضة من «الثنايئ الشيعي» الذي اصدر بيانا
مشــركا شديد اللهجة عن قياديت امل وحزب الله قبل ساعات
من انطالق املفاوضــات يف  14ترشين األول املايض يعرتض
فيه عىل التمثيل الســيايس يف الوفد ،ما اضطر عون للرتاجع
وإسناد رئاسته للعميد بسام ياسني.واليوم ال تغيري يف موقف
«الثنــايئ» وخصوصا حزب الله الذي وان كان قد اعلن لتزامه
بقرار الدولة تحديد الحدود البحرية ،لكنه لن يســمح ابدا باي
خطوات تطبيعية مع «ارسائيل».

} اخراج لبنان من «البازار»؟ }

اذا ،تزامنــا مع بدء باريس اجــراءات عقابية بحق معرقيل
التسوية يف لبنان ،علمت «الديار» ان اتصاالت رفيعة املستوى
عىل خط باريس -موسكو جرت خالل الساعات القليلة املاضية
الستكشاف طبيعة التحوالت يف الخطاب السعودي الجديد بعد
مقابلة ويل العهد الســعودي محمد بن سلامن االخرية والتي
ارســل من خاللها اشــارات ايجابية باتجاه ايران ،وعلم يف
هذا الســياق ،ان الجانبني الرويس والفرنيس ينسقان املواقف
باتجــاه فتح خطوط مبارشة مع القيادة الســعودية ملحاولة
اخراج الســاحة اللبنانية من «بازار» التفاوض وجعلها ساحة
اختبار للنوايا بني الجانبني االيراين والسعودي .وتشري اوساط
ديبلوماسية مطلعة اىل ان موسكو تعمل عىل خط طهران يف
محاولــة لجس نبض القيادة االيرانية قبل دخولها يف معمعة
االنتخابات يف حزيران املقبل ،فيام تسعى باريس للتواصل مع
القيادة السعودية وتستعجل الحصول عىل ردود اولوية ميكن
البناء عليها الطالق تسوية عمودها الفقري املبادرة الفرنسية

عىل ان يجــري مراعاة مصالح القوى االقليمية النافذة بعدما
اتضــح ان الواليات املتحــدة االمريكية غري معنية يف مقاربة
امللــف اللبناين اال من زاوية املفاوضات الغازية مع «ارسائيل».
وتبدو حاجة باريس ملحة ايضا يف االســتعجال بانضاج الحل
اللبناين قبل الدخول يف املوسم الرئايس الصيف املقبل.

} تفاؤل فرنيس  -رويس }

ويف هذا االطار ،تشــر املعلومات اىل وجود قناعة فرنسية
روسية مشرتكة بوجود امكانية لتحقيق اخرتاق يف «الجدار»الســعودي يف ظل الحاجة الســعودية لعقد تسويات تزامنا
مــع العودة االمريكية املرتقبــة اىل االتفاق النووي مع ايران،
ويعتقد عىل نطاق واســع بان الليونة يف الخطاب السعودي
املته رضورات عســكرية وسياســية واقتصادية ،بدءا من
العالقة مع الواليات املتحــدة األمريكية التي بارشت ضغوطا
سياسية وتسليحية عىل الرياض ،وأعادت فتح املفاوضات مع
إيــران إلعادة االتفاق النووي وتخفيف العقوبات عليها ،مرورا
بالرتاجع االســراتيجي عىل الجبهــة اليمينية والصعوبات
االقتصادية املتعلقة برتاجع أسعار النفط.

} ملاذا تراجعت الرياض؟ }

ويف هــذا االطار ،اكدت صحيفة «لوفيغارو» الفرنســية،
إن ويل العهد الســعودي محمد بن ســلامن ،استبق اتفاقا بني
واشنطن وطهران ،ليؤيد محادثات رسية يف العراق مع إيران.
وقالت الصحيفة ان ويل العهد السعودي «العنيد» أدرك أن اتجاه
الرياح تغري يف الرشق األوســط ،وها هو يريد «عالقة جيدة»
مع أكرب خصم للســعودية يف الرشق األوســط .فمنذ انتخاب
جو بايدن يف واشــنطن ،مل يعد الوقت مناســباً للمواجهة مع
طهران.ويف سياق التأكيد عىل حاجة السعودية اىل التسوية
نقلت لوفيغارو عن مســؤول عراقي تاكيده حصول محادثات
رسية بني طهران والرياض يف بغداد ،كاشفا ان السعوديني هم
من أرادوا هذه اللقاءات .اقرتحوا باكســتان لكن إيران رفضت.
وعندما اقرتحت الســعودية العراق قبلت طهران ألن لها نفوذا
حقيقيا هناك .والالفت يف كالم املســؤول العراقي تاكيده ان
االتصاالت الرسية السعودية  -اإليرانية يف بغداد ،تحظى بدعم
الواليات املتحدة ،وكذلك الصني ،الرشيك التجاري الرئييس إليران
والسعودية.

} ما اسباب التفاؤل؟ }

ومــا يعزز تلك املناخات االيجابية ،التقدم الحاصل يف فيينا،
وقد نرشت صحيفة «وول ســريت جورنال» االمريكية تقريرا
قالت فيه إن فريق بايدن الديبلومايس يسارع باتجاه التسوية
مــع ايران حيث تفكــر إدارة بايدن برفــع العقوبات املتعلقة

باإلرهاب عن املرصف املركزي اإليراين ،واشــارت اىل أن العودة
لالتفاق النووي لن تحصل يف ليلة وضحاها ،لكنها قد تحصل
وبســهولة هذا العام .ويخطط فريق بايدن للمناورة للتحايل
عىل الكونغرس ،فلو استطاع الفريق تحقيق الصفقة ،فعندها
ميكن لــوزارة الخارجية الزعم أنها عــادت إىل نفس االتفاق
الذي ص ّوت عليــه الكونغرس عام  2015حيث تتعرض االدارة
االمريكيــة لضغوط من قبل املرشعــن الجمهوريني ويف هذا
السياق ،ح ّذر السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام ،ومورغان
دي أورتاغوس ،املستشــار السيايس واملتحدث السابق لوزارة
الخارجيــة األمريكية ،بايدن من العودة إىل االتفاق ويف مقال
تحت عنوان« :خطة إنقاذ بايدن إليران بـ  90مليار دوالر» قاال
إن العودة مرة ثانية إىل خطة العمل املشرتكة الشاملة املوقعة
مع إيران يف  ،2015ستكون مبثابة حدث زلزايل وسيقود إىل
الفوىض وعدم االســتقرار يف الرشق األوسط .وبرايهام اذا تم
إحياء خطة العمل املشرتكة الشاملة ،فستحصل إيران عىل 50
مليار دوالر من صادرات النفط بقيمة السوق اليوم .وسيتم رفع
العقوبات األخرى التي قد تقوي قطاع الحديد واألدوية وسيعود
اإلقتصاد اإليراين لالنتعاش مبا يقارب الـ  40مليار دوالر ايضا،
ولــن مييض وقت طويل قبل أن تبدأ حقائب املال بالوصول إىل
حزب الله وحامس ..حسب تعبريهام..

} هل ينجح فصل املسارات؟ }

والن التقديــرات الديبلوماســية تتحدث عن مســار طويل
تحتاجــه املحادثات بني الرياض وطهران حتى يتم إذابة الجليد
بشــكل جدي بينهام ،اخذت موســكو باريس املبادرة ملحاولة
عل االمور تنضج
فصل املسار اللبناين عن املفاوضات الرئيسية ّ
يف االيام اواالســابيع القليلة املقبلة ،عــى ابعد تقدير .لكن
مصادر مطلعة عىل هذا الحراك تبقى حذرة يف توقعاتها وتدعو
اىل عدم االفراط يف التفاؤل عىل الرغم من تحســن املناخات
االقليمية ،وتلفت يف هذا السياق اىل وجود العبني آخرين ميكن
ان يرتكوا تاثريات ســلبية عىل واقع املنطقة مام قد يؤثر عىل
الساحة اللبنانية التي ستخضع يف االسبوع املقبل اىل اختبار
نوايا جديد اذا ما استؤنفت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
ويف مؤرش عىل «ليونة» ســعودية محتملة اســتجابت
الرياض عىل نحو محدود مع «املناشــدات» اللبنانية وسمحت
للشــاحنات اللبنانية املوجودة عند الحدود السعودية بدخول
أراضيها ،عىل الرغم مــن ابقاء الحظر عىل املنتجات الزراعية
اللبنانية ..وتعقيبا ،شكر وزير الداخلية والبلديات يف حكومة
ترصيف األعامل محمد فهمي اململكة عىل مبادرتها اإلنسانية.

عــــبــــاس :االتـــــحـــــاد االوروبــــــــــي اب ــل ــغ ــن ــا ان «اســــرائــــيــــل»
لــــــن تـ ــسـ ــمـ ــح بـــــــإجـــــــراء االنـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي الــــقــــدس
(تتمة ص)1
شاركوا يف االنتخابات الفلسطينية يف األعوام  1996و 2005و2006
ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها ،بني الفلسطينيني واإلرسائيليني.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أبلغت «إرسائيل» ،يف شباط املايض،
بقرارهــا إجــراء االنتخابات مبا فيها بالقدس داعيــة إياها اىل عدم
عرقلتها.

} «حامس» :االنتخابات يف القدس خط أحمر }

عىل صعيد آخر ،جددت حركة «حامس» الفلســطينية رفضها فكرة
تأجيل االنتخابات أو إلغائها ،معتربة أن الحل هو االجتامع وطنيا لبحث
آليات فرض االنتخابات يف القدس دون إذن أو تنســيق مع الســلطة
اإلرسائيلية.
وقالت الحركة يف بيان لها إن «فرض االنتخابات بالقدس ينسجم مع
كل القرارات الوطنية الســابقة التحلل من أوسلو ،وتجاوز هذا االتفاق
الكارثة ،وليس الدعــوة إىل إجراء االنتخابات وفق بروتوكالته ،وهي
بروتوكوالت متس أصال بحقوق الشــعب الفلســطيني وسيادته عىل
أرضه وعىل عاصمته األبدية» ،وشددت عىل أن «االنتخابات مبراحلها
الثالث مدخل مهم إلنهاء االنقسام ،وترتيب البيت الفلسطيني ،وقد تم
التوافق وطنيا وباإلجامع عىل هذا األمر وصوال إىل وحدة حقيقية».
ولفتــت إىل أن «االنتخابات يف القدس خــط أحمر ،وال ميكن ألي
فلســطيني أن يقبل إجراء االنتخابات بدون القدس ،عاصمتنا األبدية،
مهد األنبياء ،بوابة السامء ،منتهى اإلرساء ،ومنطلق املعراج» ،وأضافت
أن «الســؤال الذي نطرحــه هو كيف نجــري االنتخابات يف القدس
ونفرضها عىل االحتالل ،وليس حول مبدأ االنتخابات يف القدس».
وأكدت أنها «ليست جزءا من التأجيل أو اإللغاء ،ولن متنح له الغطاء،
وتقع مسؤولية قرار اإللغاء أو التأجيل عىل عاتق من يأخذه مستجيبا

} ليونة سعودية؟ }

لفيتــو االحتالل الذي يهدف إىل اإلبقاء عىل حالة االنقســام والتفرد
بالشعب الفلسطيني ،كام أن التأجيل يأيت استجابة لضغوطات أطراف
أخرى ال يهمها مصلحة الشعب الفلسطيني».
ودعــت جميع القوى السياســية والفصائل الوطنيــة ،والقوائم
املرشــحة إىل عدم منح الغطاء للتأجيل أو اإللغاء ،والعمل عىل تحديد
آليات لفرض االنتخابات يف القدس.

جر أهايل خربة
} االحتالل يُه ّ
حمصة الفوقا من منازلهم }

من جهة ثانية ،أبلغت ســلطات االحتــال اإلرسائييل أهايل خربة
حمصة الفوقا يف األغوار الشــالية بقــرار ترحيلهم من اراضيهم،
وقال مســؤول ملف األغوار يف محافظة طوباس معتز بشــارات إن
قوات االحتالل اقتحمت الخربة ،وســلمت إخطارات مكتوبة لجميع
العائالت ،إلخالء مساكنهم ،بدعوى إجراء تدريبات عسكرية يوم االثنني
 .2021/5/3اشــارة اىل ان قوات االحتالل تنفذ تدريبات عسكرية يف
منطقة األغوار ،تهجر خاللها الفلسطينيني ،كام ترتك وراءها مخلفات
تتسبب بني الحني واآلخر بوقوع ضحايا.

} عرشات املستوطنني بزعامة حاخام
متط ّرف يقتحمون األقىص }

هذا واقتحم عرشات املســتوطنني امس ،املسجد األقىص املبارك ،من
جهة بــاب املغاربة ،يتقدمهم الحاخام الصهيــوين املتطرف «ايهودا
غليك» .وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية إن  81مستوطنا بينهم املتطرف
«غليك» ،و 5عنارص من رشطة االحتالل ،نفذوا جوالت استفزازية يف
باحاته ،إىل أن غادروه من باب السلسلة.
وأفاد شهود عيان أن قوات االحتالل اعتقلت أحد الشبان فور خروجه
من األقىص.

ً

} الفروف وباسيل واملسيحيني؟ }

داخليــا ،وبانتظار زيــارة مفرتضة للرئيس املكلف ســعد
الحريــري اىل بكــريك التي تعمل عىل تســويق مباردة تبدو
متعرثة حتى االن كونها مل تحمل جديدا ،يف ظل رفض الرئيس
املكلف الي تســوية ال متنحه القدرة عىل ادارة حكومته دون
الســطوة الرئاســية ،ال تزال املواقف عــى تباعدها بني بعبدا
«وبيت الوســط» ،ويف موسكو بحث باسيل االزمة الحكومية
مع وزير الخارجية الروســية ســرغي الفروف ،ونائب وزير
الخارجية ميخائيل بوغدانوف الذي سيزور لبنان قريبا ،وفيام
اقــر الفروف خالل اللقاء بوجود ضغوط حالت دون تشــكيل
الحكومة ،مشريا اىل ان االمور االن تتجه نحو الحلحلة ،طالب
باســيل املسؤولني الروس بالضغط عىل الحريري لالرساع يف
تشــكيل الحكومة ،وشدد عىل رضورة ان يكون لبنان مستقرا
ومزدهــرا ،وعندما نقل اليه الفروف مخــاوف الحريري عىل
اتفــاق الطائف ،واتهامه للفريــق الرئايس مبحاولة التالعب
بالتوازنــات الطائفية يف لبنان ،محذرا من خطر هذا التالعب
عىل اســتقرار لبنان ووجوده ،شدد باسيل عىل ان خصوصية
دور املسيحيني يف لبنان عىل املحك ،واي محاولة النهاء دورهم
او اضعافه ســيواجه بقوة من قبل الرئيس عون الذي لن يقبل
بعودة «عقارب الســاعة» اىل الوراء ،وهو امر يحاول الحريري
فرضه ،ولكن عندما يلتزم بوحدة املعايري يف تشكيل الحكومة
كل االمور ستحل..؟
ويف املؤمتــر الصحــايف اكد باســيل عىل الــدور الكامل
للمســيحيني ،وقال انه من دونه لن يكون هناك وجود كامل،
ومــن دون ذلــك يف لبنان لن يبقى مســيحيون يف الرشق..
وخلص باسيل اىل القول «روسيا ال تتدخل بالشؤون الداخلية،
لكنها تدفع باتجاه اإلصالح وهذا ما نشكرها عليه ،ونحن كلنا
بانتظار ان يأخذ رئيس الحكومة املكلف قراره بالسري بتشكيل
الحكومة واألهم قراره باإلصالح».

} عون يضع سالمة «تحت الضغط» }

ماليا ،اكد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون يف تغريدة
عرب حسابه الرسمي عىل موقع «تويرت» ،ان هناك مسافة ايام
تفصلنا عن استحقاق تسليم املستندات والوثائق من قبل مرصف
لبنان اىل رشكة التدقيق الجنايئ املايل .وقال «هناك استحقاق
زمني لتســليم مستندات ووثائق مرصف لبنان لرشكة التدقيق
املايل الجنايئ ،ونحن والشعب اللبناين نرصد ،واملسافة أيام».
ووفقا الوســاط مطلعة يعمــل رئيس الجمهورية عىل وضع
حاكم مرصف لبنان رياض ســامة «تحت الضغط» ويصوب
عليه لدفعه اىل عدم الرتاجع عن وعوده والزامه بتنفيذ ما سبق
وتم االتفاق عليه.

ّ
املــســرب:
مــوســكــو عــن تــســريــب تسجيل ظــريــف
نــعــرف مــن يسعى للتالعب بعالقاتنا مــع ايــران

(تتمة ص)1
من الضغوطــات القاســية الناجمة عــن العقوبات
األمريكيــة وجائحة فريوس كورونا مع اقرتاب موعد
االنتخابات الرئاسية فيها.
ولفتــت زاخاروفا إىل رضورة تحليل أي «انفجارات»
إعالمية متعلقة بإيران حاليا يف ســياق هذه الظروف
املعقــدة ،مضيفــة« :نعرف جيدا الذين يســعون إىل
التالعب بها لإلرضار مبصالح روســيا وروابطها مع
إيران التي تعود إىل قرون مضت».
وشــددت املتحدثة عىل أن روسيا تعتمد دامئا عىل
املوقف الرســمي الذي طرحته طهــران مرارا وتكرارا،
وتلت اقتباسات من الترصيحات التي جاءت يف األشهر
القليلة املاضية عىل لسان كل من ظريف نفسه والرئيس
اإليراين حســن روحاين ورئيس مجلس الشورى حمد
باقر قاليباف حيث مثنوا موقف موســكو إزاء االتفاق
النووي وأكــدوا أهمية العالقات االســراتيجية بني
الدولتني.
وتابعــت« :أمــا بخصوص الحقائــق ،فلو ال الدعم
الرويس الحاســم ملا تم ،خالل فرتة محدودة نســبيا،
رفع كل األسئلة املرتاكمة لدى الوكالة الدولية للطاقة
الذرية تجاه إيران وضامن شــفافية أنشطتها النووية
وطابعها الســلمي حرصا .لوال ذلــك ملا تم تبني خطة
العمل الشاملة املشــركة عام  ،2015وبالتأكيد كانت
ســتغرق عام  2018بعد انســحاب الرئيس (األمرييك
السابق) دونالد ترامب من الصفقة».
ولفتت زاخاروفا إىل أن هذا الترسيب اإلعالمي جاء

يف خضــم املفاوضات بني الــدول املوقعة أصال عىل
االتفــاق النووي يف فيينا ،محذرة من أن التفســرات
املختلفة لكالم ظريف ترض بهذه املســاعي الرامية إىل
استئناف الصفقة.
وأكدت الدبلوماســية الروســية أن موســكو
ستواصل جهودها الرامية إىل إحياء االتفاق النووي
لتعزيز نظام منع انتشار األسلحة النووية يف العامل
وضــان حصول االقتصاد اإليراين عىل املكاســب
املســتحقة ،مضيفة« :نحن مهتمون بوجود إيران
قوية ومســتقلة متارس نهجا مسؤوال يف املنطقة
بناء عىل القانون الدويل ،وكانت روســيا معارضة
دامئا لتدخــل الواليات املتحدة يف شــؤون جارتنا
الجنوبيــة ومامرســة الضغط عليها واســتخدام
تهديدات متغطرســة باللجوء ،كام يعتدون القول،
إىل كل الخيارات عىل الطاولة».
وأعربت زاخاروفا عن عزم روســيا عىل توســيع
التعــاون مع طهران يف املجاالت كافة واتخاذ خطوات
عىل أرض الواقع ملساعدة الشعب اإليراين يف محاربة
جائحة كورونا.
وتابعــت« :كام هو معــروف ،ال نتاجر مبصالحنا
وليس برشكائنا ونترصف بالتوافق الصارم مع القانون
الــدويل ونفي دامئا بوعودنا والتزاماتها ،خاصة فيام
يخص خطة العمل الشــاملة املشــركة وقرار مجلس
األمــن الدويل  .2231ونتوقع مثل هذا املوقف الرصيح
واملســؤول من الذين نبني معهم عالقات عىل أســاس
متســاو ونفضل تقديرهم بناء عىل أفعالهم وليس أي
أقوال غري مدروسة أو غري مقبولة».

كــيــف ابــتــلــع «كـــــورونـــــا» مـــدنـــا فـــي الـــهـــنـــد ..وهــــو اك ــب ــر مــنــتــج لــلــقــاحــات فـــي الــعــالــم؟
االنــــــفــــــاق الــــعــــاملــــي لـ ــلـ ــقـ ــاحـ ــات يـــبـــلـــغ  157مـ ــلـ ــيـ ــار دوالر بـ ــحـ ــلـ ــول الــــــــ 2025
كيف ابتلع فريوس «كورونا» مدناً بأكملها يف الهند؟
فبدال من أن تكون قادرة عىل مواجهة املوجة الجديدة والرشسة
من فريوس كورونا املستجد ،غرقت الهند يف بحر الوباء.
ويعــود هذا االفرتاض إىل كون الهند أكــر منتج للقاحات يف
العامل ،وبها معهد األمصال الهندي األضخم من نوعه عامليا.
وتجاوزت حصيلة وفيات مرض «كوفيد  »19الذي يسببه الوباء
 500ألــف ،يف وقت يســجل به البلد اآلســيوي أرقاما هائلة من
اإلصابات اليومية منذ منتصف نيســان الجاري ،وصلت يف األيام
األخرية إىل أكرث من  300ألف ،علام أن التقديرات تشري إىل أن األرقام
الحقيقيــة أكــر بكثري .ولكن ذلك ال ينفي كــون الهند أكرب منتج
للقاحات ،وهي حقيقة أصبحت محل انتقادات سيايس يف البالد.
وتــأيت االنتقادت عىل خلفية وجود معهــد األمصال يف قلب
مبادرة «كوفاكس» ،التي ترشف عليها منظمة الصحة العاملية بغية
التوزيع العادلة للقاحات عىل الدول الفقرية.
وينظــر إىل املبادرة عىل أنها املفتاح لضــان حصول مليارات
األشخاص حول العامل عىل اللقاح.
ذكر تقرير أصدرته رشكــة للبيانات الصحية ،امس ،أن إجاميل

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

اإلنفاق العاملي عىل اللقاحات املضادة ملرض كوفيد 19 -من املتوقع
أن يبلغ  157مليار دوالر بحلول  2025بفعل برامج التطعيم الجامعي
املستمرة و «الجرعات التنشيطية» املتوقعة كل عامني.
وقالت رشكة «آي.كيو.يف.آي.إيه هولدنغز» األمريكية ،التي توفر
بيانــات وتحليالت لقطاع الرعاية الصحية ،إنها تتوقع أن تشــمل
الجولــة األوىل من التطعيم ضــد «كوفيد »19-نحو  70باملئة من
سكان العامل بحلول نهاية .2022
وذكر التقرير أنه من املرجح أن تكون هناك جرعات تنشــيطية
كل عامني ،استنادا إىل بيانات حالية بشأن مدة تأثري اللقاحات.
وقال موراي أيتكن ،نائب رئيس الرشكة ،إنه من املتوقع أن يكون
اإلنفاق عىل اللقاحات هو األعىل هذا العام إذ سيبلغ  54مليار دوالر،
يف ظل حمالت التطعيم الضخمة يف أنحاء العامل .ومن املتوقع أن
ينخفض يف نهاية املطاف إىل  11مليار دوالر ســنويا يف ،2025
حيث ستؤدي زيادة املنافسة وحجم اإلنتاج إىل خفض األسعار.
وذكرت الرشكة أن اإلنفاق املتوقع عىل لقاحات كوفيد  19 -ميثل
 2باملئة من إنفاق متوقع بنحو  7تريليونات دوالر عىل كافة أدوية
الوصفات الطبية خالل املدة الزمنية املذكورة.
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