«كورون ــــــا» 21 :حال ــــــة وف ــــــاة
و 249اصابـــــــــــة جديـــــــــــدة
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أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل 249
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس ،لريتفع العدد الرتاكمي
لإلصابات منذ  21شباط  2020إىل  528457حالة.
«تم تســجيل  227حالة إصابة
وأوضحــت الوزارة أنّه ّ
بــن املقيمني و 22حالة بني الوافدين» ،مشــر ًة إىل أنّه
«تم تسجيل  21حالة وفاة جديدة ،لريتفع العدد اإلجاميل
ّ
للوف ّيات إىل .»7345

www.addiyaronline.com

 12صفحة

ترقـ ـ ـ ــب ملفاوضـ ـ ـ ــات الترسـ ـ ـ ــيم وواشـ ـ ـ ــنطن «مرتاحـ ـ ـ ــة» :ال تمنحـ ـ ـ ــوا حـ ـ ـ ــزب اللـ ـ ـ ــه «ذريعـ ـ ـ ــة»!
عقوبـــــات لودريـــــان غيـــــر كافيـــــة والغطـــــاء االقليمـــــي والدولـــــي «ســـــر» النجـــــاح او الفشـــــل؟
«ســـــباق» بيـــــن رفـــــع الدعـــــم والبطاقـــــة التمويليـــــة والخـــــاف مســـــتمر بيـــــن ديـــــاب وســـــامة

ابراهيم نارصالدين
يسود «الرتقب» الساحة اللبنانية يف ظل تزاحم االستحقاقات
واملواعيد يف الســاعات القليلة املقبلة وسط «ضبابية» تظلل
املشــهد الداخيل بانتظــار كيفية انعكاس الحــراك االقليمي
والــدويل املتجه النتاج تفاهامت ســواء عىل طاولة االتفاق
النــووي يف فيينــا ،او «الليونة» الســعودية -االيرانية التي
عكســها الترصيحات العلنية املتبادلة بعد اللقاء «الرسي» يف
بغداد ،وسط معلومات عن تقارب سعودي  -سوري .زيارة وزير
الخارجية الفرنيس جان ايف لودريان اىل بريوت يف الساعات
املقبلة ســتكون املؤرش االكرث جدية عىل مدى وجود تحوالت
ايجابية ميكن ان يســتفيد منها لبنان ،فالزائر الفرنيس يحمل
يف «جيبــه» «ورقة» العقوبات ،لكنه يدرك جيدا انه لن يحقق
اي تقدم دون حصوله عىل الغطاء الدويل من واشنطن ،وكذلك
دون وجــود دعم اقليمــي لحراكه ،علام ان حملة ممنهجة قد
استهدفته خالل الساعات القليلة املاضية من قبل فريق رئيس
الحكومة املكلف سعد الحريري ،بعد رسيان معلومات عن عدم
وجوده عىل قامئة من ســيلتقيهم خالل زيارته القصرية اىل
بريوت ،وصلت اىل حد «التلويح» باعتذاره عن التاليف ،وســط
رهانات عىل تعديل الوزير الفرنيس لجدول اعامله.
يف هذا الوقت يســتمر «السباق» عىل اشده بني رفع الدعم
املفرتض نهاية الجاري واعــداد البطاقة التمويلية التي باتت
شــبه منجزة ،دون حصول اتفاق نهــايئ بعد عىل الكثري من
تفاصيلها واهمها كيفيــة التمويل حيث يرص رئيس حكومة
ترصيف االعامل حســان دياب عىل قدرة املرصف املركزي عىل

استعامل االحتياط االلزامي ،ورفض حاكم مرصف لبنان رياض
سالمة .اما مفاوضات «ترســيم» الحدود البحرية الجنوبية
املفرتض انطالقها اليوم ،فســتكون ايضا موضع اختبار لنوايا
جميع االطراف مبن فيها لبنان املنقسم عىل كيفية مقاربة هذا
امللف الوطني،وســط ارتياح امرييك ملوقف رئيس الجمهورية
ميشــال عون الذي مل يوقع عىل املرســوم  ،6433وقد سبق
لوكيل وزير الخارجية االمرييك ديفيد هيل ان ابلغ املســؤولني
اللبنانيني ان بالده ال ترغب بان يستفيد حزب الله من اي خالف
بحري قد يؤدي اىل توتر امني يف املنطقة!

} واشنطن «مرتاحة»! }

ووفقا الوســاط دبلوماســية ،ابدى الجانــب االمرييك
«ارتياحه» لتعليق رئيس الجمهورية توقيع املرســوم ،6433
وتعترب واشــنطن انه يفتح «الباب» للتوصل اىل تسوية عىل
الخطوط املختلف عليها بعدما علّق االرسائيليون التفاوض يف
ترشيــن الثاين املايض بعد أربع جوالت ،رفضاً للخط  29الذي
طرحــه الوفد اللبناين املفاوض وطالَب من خالله مبســاحة
 2290كيلومرتاً مربعاً يف البحر .ووفقا لتلك االوســاط ،ابلغ
وكيل وزارة الخارجية االمريكية دافيد هيل املسؤولني اللبنانيني
يف زيارته االخرية اىل بريوت إن الهدف األســايس لبالده هو
منــع تحول الحدود البحرية إىل بؤرة توتر بني إرسائيل ولبنان
مبا يوفر «الذريعة» لحزب الله لتنفيذ عمليات تستهدف عمليات
التنقيب اإلرسائيلية يف البحر املتوســط.ولفت اىل ان للواليات

(تتمة املانشيت ص)12

إيران تؤكد استعدادها إلجراء محادثات مع السعودية

قالــت وزارة الخارجية اإليرانية إن طهران
مستعدة إلجراء محادثات مع اململكة العربية
السعودية عىل أي مســتوى ،وستشهد دول
املنطقة والدولتان نتيجة هذه املحادثات.
وأوضح املتحدث باسم الوزارة سعید خطيب
زادة ،أمس االثنــن ،أن تغيري اللهجة وتغيري
الخطاب الســعودي تجاه إيران سيساعد عىل
تقليل التوتــرات ،منوها إىل أن ذلك لن يكون
لــه نتائج عملية عندما ال يؤدي إىل تغيري يف
السلوك.
وســبق أن أكد ويل العهد السعودي ،محمد

بن ســلامن ،يف مقابلة بثتها وسائل اإلعالم
الرســمية يف البالد مســاء  27نيســان ،أن
اململكــة تطمح إىل إقامة عالقة «طيبة» مع
إيــران باعتبارها دولة جــارة وتريد أن تكون
«مزدهرة» ،لكن هناك «إشكاليات» بني الطرفني
وتعمل السعودية مع رشكائها عىل حلها.
ويأيت ذلك بعد أن نقلت وسائل إعالم غربية
عن مصادر متعددة ،أن بغداد اســتضافت يف
نيســان محادثات مبارشة بــن وفدين من
الســعودية وإيران ،حول تســوية الخالفات
بينهام ،تطرقت إىل ملفي اليمن ولبنان.

كورونا :عاصفة الوباء مستمرة في الهند ومستشفيات
األرجنتين ممتلئة وأوروبا توصي بدخول األجانب امللقحين

االعــتــصــامــات ف ــي «الــشــيــخ جــــراح»
مستمرة ..ومستوطنون يقتحمون األقصى
تســتمر االعتصامات يف حي الشــيخ جــراح يف القدس
املحتلة رغم قمع االحتالل واستفزازات املستوطنني.
وتزامنــاً مع مضايقات املســتوطنني واســتفزازاتهم يف
املنطقة ،واصلت قوات االحتــال اعتداءاتها عىل املعتصمني
يف حي الشــيخ جراح يف محاولة لتفريقهم ،وانترشت قوات
االحتالل يف محيط املعتصمــن يف الحي ،وألقت باتجاههم
القنابل الصوتية .واعتقلت قوات االحتالل عدداً من الشــبان
ومن بينهم ،الشــاب سامر أبو عيشــة الذي قال لرفاقه أثناء
اعتقاله «القدس عربية يا إخويت».
وبالتزامــن مع اعتــداءات االحتالل ،واصل املســتوطنون
وبحامية قوات االحتالل اســتفزازاتهم يف حي الشيخ جراح
حيث تصدى لهم الفلسطينيون.
ويف القدس املحتلة أيضاً ،اقتحم عرشات املستوطنني أمس
املسجد األقىص يف مدينة القدس املحتلة من جهة باب املغاربة.
وقالت األوقاف اإلسالمية ،إن أكرث من  80مستوطناً نفذوا
جوالت استفزازية ىف باحات األقىص بحامية مشددة من قبل
رشطة االحتالل قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

بالتجمعات السياســية والدينية الحاشدة-
تويف الليلة املاضية  28مريضا يف مستشفيات
بواليتي كارناتاكا ومادهيا براديش جراء نقص
األكســجني الطبي ،وفقا لشبكة «إن دي يت
يف» التلفزيونية.
ويظل الوضع حرجــا يف الهند عىل الرغم
من وصول مســاعدات مــن دول غربية تضم
مولدات أكسجني ،وترسيع السلطات إمدادات
األكســجني إىل املناطق األكرث ترضرا ،وزيادة
عىل ذلك ،تســبب نقص اللقاحات يف إرجاء
حمــات تطعيم ضد فــروس كورونا كانت
ستبدأ يف واليات هندية عدة.
ومنــذ كانون الثاين املايض ،تلقى  %10من
املواطنني الهنود جرعة لقاح ،يف حني أن نسبة

(التتمة ص)12

األسد التقى رئيس املخابرات السعودية في دمشق
عـــجـــقـــة مـــــوفـــــديـــــن خ ــل ــي ــج ــي ــي ــن فــي
س ــوريـــا والـــســـفـــارات ســتــفــتــح بــعــد الــفــطــر

االسد خالل جولة عىل احد املناطق الصناعية امس

رضوان الذيب

اعتصامات يف «الشيخ جراح» امس

نتنياهـــو يعلـــن قبولـــه تـــرؤس بينيـــت
الســـنة األولـــى «لحكومـــة التنـــاوب»
أعلن رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو استعداده
لتقديم تنازل مهم من أجل النجاح يف مهمة تشكيل الحكومة
والتي تنتهي مهلتها مســاء اليــوم الثالثاء .ومبوجب ذلك،
يرأس زعيم حزب «ميينا» اليميني نفتايل بينيت ،العام األول،
حكومة التناوب.
وكتــب نتنياهو يف تدوينة عىل فيســبوك أمس االثنني
«أخــرت بينيت أنني عىل اســتعداد لقبــول طلبه برتتيب
التناوب ،الذي ســيخدم فيه أوال كرئيــس للوزراء ملدة عام
واحد» .وأضاف «ســيتم دمج أعضاء (ميينا) يف الحكومة
والكنيست مبناصب مهمة».
وقال نتنياهو «الحكومة اليمينية تحت قياديت هي القرار
الدميقراطي .لكن من أجل تشكيل مثل هذه الحكومة ،يجب
أن يقــف بينيت معنا يف الكتلــة اليمينية وعدم االنضامم

معالجة املرىض يف باحات املستشفيات
واصلــت الهند تســجيل أعــداد كبرية من
اإلصابات والوفيات جــراء فريوس كورونا.
وبينام يعتزم االتحاد األورويب السامح بدخول
املسافرين األجانب امللقحني ،تعيش األرجنتني
وضعا حرجا مع امتالء مستشفياتها باملرىض.
فقد أحصت السلطات الهندية ،أمس االثنني،
 368ألف إصابة جديدة بكورونا ،وبذلك تسجل
أكرث من  300ألف إصابة لليوم الثاين عرش عىل
التــوايل ،مام يرفع العدد اإلجاميل لإلصابات
إىل نحو  20مليونا.
كام ســجلت أمس  3417حالة وفاة جديدة
مام يرفع إجاميل الوفيات يف هذا البلد البالغ
عدد سكانه  1.35مليار نسمة ،إىل  218ألفا.
ومع اســتمرار تسارع تفيش الوباء -الذي
تتهــم حكومة نارينــدرا مــودي القومية
الهندســية بالتســبب فيه من خالل السامح

تهافت لرشاء املواد الغذائية

نتنياهو وبينيت

(التتمة ص)12

شــهدت طريق دمشــق الرياض اإلمارات
املنامة حركة الفتة خــال اليومني املاضيني
متثلت بزيارة وفد امارايت عايل املســتوى إىل
دمشق مهد لزيارة رئيس املخابرات السعودية
اللواء خالد الحميداين مع وفد من كبار الضباط
إىل دمشق ،والتقى الوفد الرئيس بشار األسد
كــا التقــى الحميداين اللواء عــى اململوك
وتناول اإلفطار إىل مائدته وجرى عرض شامل
لكل التطورات ،وأشارت املعلومات ان السفارة
الســعودية يف دمشق ســتفتح ابوابها بعد
األعياد وســيتم إعادة العالقات الدبلوماسية
وأن النقاشــات كانت بناءة جدا ،وعلم ان وفدا

سوريا سيزور الرياض لالجتامع بويل العهد
السعودي محمد بن سلامن ،علام ان الرياض
كانــت رفعت نســبة اســتثامراتها يف احد
املصارف السورية منذ شهر تقريبا.
وعىلخــط موازأيضا ،دعــا أمري البحرين
منــذ ايام إىل إعادة العالقة مع دمشــق فيام
املســاعدات اإلماراتية تصل يوميا إىل سوريا
اما العالقة مع سلطنة عامن مل تنقطع يوما،
لكن العالقة بني سوريا وقطر مقطوعة كليا
ومل تلــق املحاوالت القطرية لرتتيب العالقات
اي صدى يف دمشق ..ويايت االنفتاح العريب
والدويل عشية التحضريات السورية النتخابات
رئاسة الجمهورية يف  ٢٦أيار والتي انحرصت
بني  ٣مرشحني ابرزهم الرئيس االسد.

عىل طريق الديار
هذا االقــراح هو ضدّ اتفاق الهدنة،
االقــراح الذي قدّ مــه أحدهم ،حول
ترســيم الحدود البحرية ،بتقاســم ويتجاهل حالة الحرب القامئة بني لبنان
مدخول الحقل الذي يحتوي غاز ونفط والعدو االرسائييل منذ العام .1948
حل
بــن لبنان و «ارسائيــل» من دون ّ
مسألة الحدود ،وبقاء البرئ للطرفني.

«الديار»

طهران تكشف عن تقدم في مفاوضات «فيينا»
بايدن يطمئن «املوساد» :الطريق طويل لالتفاق
كشــفت إيران عن التوصل إىل مســودتني
خــال مفاوضــات فيينا غــر املبارشة مع
الواليات املتحدة بشأن إحياء االتفاق النووي،
يف حــن قالت واشــنطن إن الطريق ال يزال
طويال أمام العودة لالتفاق النووي املربم بني
طهران والقوى الكربى عام .2015
فقد قال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية
سعيد خطيب زاده ،أمس االثنني ،إن مفاوضات
فيينا توصلت لصياغة مســودتني حتى اآلن،
وإن األمر يف هذه املرحلة يتطلب دقة عالية.
وأضــاف زاده أنه كان باإلمــكان التوصل
لتفاهم قبل شــهر لو كانت واشنطن جاهزة
لرفع كافة العقوبات بشــكل عميل ،موضحا
أن تفاهامت فيينا اســتندت إىل القبول برفع
العقوبات ،مشــرا إىل أن الخالف يرتكز حول

بعــض الشــخصيات والكيانــات يف قامئة
العقوبات األمريكية.
وكان الرئيس اإليراين حسن روحاين توقع
األحد حدوث انفراجة مهمة خالل األســابيع
املقبلة بشأن العقوبات عىل بالده.
وبالتزامن ،قال عباس عراقجي ،مســاعد
وزيــر الخارجية اإليراين كبــر املفاوضني
اإليرانيــن ،إن مفاوضات فيينا التي انطلقت
قبل نحو شهر مبشــاركة كل أطراف االتفاق
النــووي وصلت إىل مرحلة النضج ،وأصبحت
أكرث وضوحا.
وأوضــح عراقجــي أنه تــم االتفاق عىل
شطب قامئة من األفراد والكيانات الخاضعني
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ل ــي ــال ــي األنــــــس فــــي فــيــيــنــا
نبيه الربجي
مع انتهاء الحرب العاملية
الثانية ،تشكلت ،يف أمريكا،
حاالت استقطاب حول ثلة
من الجــراالت (دوغالس
ماك آرثر ،دوايت ايزنهاور،
جورج باتون .)...يشء من
االســتقطاب الهوليوودي
جعــل أعضــاء بارزيــن
يف الكونغــرس يبــدون
خشــيتهم من االنتقال من
الدميقراطية السياسية اىل
الديكتاتورية العسكرية.
بالرغــم من ذلك متكن دوايت ايزنهــاور ،بطل االنزال يف
النورماندي ،من ســحق منافســه عىل البيت األبيض ادالي
ستيفنســون الذي وصفه املؤرخ آرثر مايو شليســنجر بـ
«الشخصية االبداعية يف السياسة األمريكية»!
لكن ايزنهاور كان قد تخىل عن ضجيج األحذية الثقيلة،
وترأس ،لســنوات ،جامعــة كولومبيا ،ليتــوج الحقبة
الرئاســية بخطاب حذر فيه من ادارة املجمع الصناعي ـ
العســكري للقرار السيايس واالسرتاتيجي للبالد ألن ذلك
يعني غــروب األمرباطورية األمريكية عىل غرار ما حدث
لألمرباطورية الرومانية.
ال مجال للمقارنة بني البنية املعقدة للســلطة يف ايران،
وحيث التداخل بني االيديولوجي ،والســيايس ،والعسكري،
والبنية املعقدة للسلطة يف أمريكا ،وحيث التداخل بني القوى
الصناعيــة ،والقوى املالية ،والقوى السياســية ،وبطبيعة
الحال القوى العســكرية ،لتبــدو الدميقراطية ،يف أحيان
كثرية ،وكأنها أشد هوالً من الديكتاتورية.
هذه الحال حملت الفيلسوف الفرنيس ميشال فوكو عىل
التساؤل عن اللغز الذي يجعل امرباطورية تستطيع أن تصل
مخملياً اىل مجتمعات الدنيا ،وأســواق الدنيا ،عرب موسيقى
الجاز ،وعرب الجينــز ،وحتى عرب الكوكاكــوال واملارلبورو
والتشــيكلس (هــذا قبل الشــبكة العنكبوتيــة ،وأنظمة
االتصاالت الثورية ،فضالً عن الهمربغر والهوت دوغ ،وأخرياً
لقاح الكورونا) ،تتعاطى مع الدول األخرى عرب األســاطيل
وعرب األنظمة الرثة...
أمــركا الطارئة عىل التاريخ ،البعيدة عــن االيديولوجيا،
يشء ،وايران ،املثقلة بالتاريــخ ،وااليديولوجيا ،يشء آخر.
وجه الشبه قد يتمثل ،نسبياً ،باملجمع الصناعي ـ العسكري،
وحيث الحرس الثوري الذراع الحديدية للدولة .من الطبيعي أن
يكون هذا املجمع يف رصاع مع املفاهيم الكالسيكية للدولة.
ال شك أن االدارات األمريكية املتعاقبة والتي طاملا رأت يف
دول املنطقة الجثث السياسية التي تدار بالرميوت كونرتول،
هي التي جعلت املؤسسة العسكرية يف ايران يف حالة من
التعبئة السيكولوجية ،والعمالنية ،املســتدامة .الكراهية
للواليات املتحــدة تحولت اىل منط حياة دون االكرتاث بقول
ونستون ترششل «يف السياسة ،ال صداقة دامئة ،وال عداوة
دامئة ،بل مصلحة دامئة».
عشية االتفاق النووي عام  ،2015كان واضحاً أن مصالح
الجانبني تقاطعت يف نقطة مــا .ال بد أن تكون املفاوضات
شاقة ومتشابكة .حتى الحلفاء يشتكون من «املعاناة» يف
التعامل مــع الواليات املتحدة .ألف وجه ألمــركا .غالبا ما
يكون الدخول اىل الرأس األمرييك أشــبه ما يكون بالدخول
اىل أقبية التعذيب.
ماذا بالنسبة اىل الذين ثابروا عىل وصف الواليات املتحدة
بـ «الشيطان األكرب» ،وعىل انتهاج سياسات املواجهة عىل
مدى نحو أربعة عقود ؟ لعلنــا نالحظ كيف أن األمريكيني،
وبالرغم من كل الترصيحــات العدائية ،يولون اهتامماً أكرب
ملن يرفــع الـ»آل» يف وجوههم .ومن بيونغ يانغ اىل طهران
مروراً بهافانا؟
واضح أن الغاية من الترسيب الزلزايل لكالم محمد جواد
ظريف ،وقد طرح اســمه كخليفة لحسن روحاين ،احراق
الرجل ،وزجه يف نزاع غري متكافئ مع الحرس الثوري الذي
ال جدال يف حضوره داخل كل مؤسســات الدولة ،وان كانت
صناعة السياسات تستدعي املوازاة بني الرضورة العسكرية
والرضوة الديبلوماسية.
ظريف ،كأي ســيايس يتابع مسار العالقات (واملصالح)
الدولية ،تعنيه مصالح بالده ،ومل يظهر ،يوماً ،أنه يتزحزح
قيد أمنلة عن هــذه املصالح ،لكنه يعتقــد أن التعاطي مع
أمريكا يقتيض نوعاً ما من الديناميكية الديبلوماسية لتأمني
تلك املصالح.
القصد مام حــدث ليس فقط ازالة وزيــر الخارجية من
املرسح بل وقف ما يعتربه أصحاب الترسيب ،وبحسب أغنية
أسمهان ،ليايل األنس يف فيينا!!

حـــســـن عــــز الـــــديـــــن :لــلــتــخــفــيــف
مـــــــن مــــــنــــــاخــــــات الـــتـــصـــعـــيـــد

عز الدين يلقي كلمته
حيا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الشيخ حسن عز الدين،
«العملية البطولية التي نفذها شــباب فلسطينيون بحاجز الزعرتة
التابع لجيش االحتالل جنوب مدينة نابلس يف فلســطني املحتلة،
والتي تجاوزت كل اإلجــراءات األمنية ،وهي تأيت يف ســياق الرد
الطبيعي عىل مامرسات االحتالل اليومية وسياسة التهجري والقتل
واإلجرام ،وتؤكد أن الجهاد هو أولوية الشعب الفلسطيني الستعادة
الحقوق وتحرير كامل الرتاب الفلسطيني».
وخالل لقاء ســيايس أقيم يف بلدة قانــا الجنوبية ،إعترب
عز الدين أن «أي تقارب بني الســعودية وإيران ســيعزز أمن
املنطقة ،ويســاهم يف تطوير العالقــات البينية ،مبا يحقق
التفاهم والتعاون حول قضايا ومصالح شعوب املنطقة».
ويف الشــأن الداخيل ،شــدد عز الدين عىل «رضورة التفاهم
الداخيل ،ال ســيام يف هذه املرحلة الحساسة أكرث من أي وقت
مىض ،ألن أحوج ما نكون كلبنانيــن يف هذه املرحلة للتكاتف
جميعــا ،وأن نتوحد ونخفــف من مناخات التوتــر والتصعيد
السيايس التي تخيم عىل البالد ،والتوافق عىل تشكيل الحكومة
بشكل رسيع ،لتبدأ بخطوات معالجة األزمات املالية واالقتصادية
والنقدية التي تهدد األمن واالستقرار االجتامعي».
وتقدم من املسيحيني خصوصا واللبنانيني عموما بالتربيك
بعيد الفصح ،ســائال اللــه أن «يعيد هــذا العيد عىل جميع
اللبنانيني مبزيد من االســتقرار والهدوء والتامسك الوطني
وتكريس قيم التعايش بني اللبنانيني».

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

الــــــســــــفــــــارة الــــفــــرنــــســــيــــة  :عـــــــــدد طـــلـــبـــات
الـــــهـــــجـــــرة تـــــــجـــــــاوز الــــــــــ  100ألـــــــــف ط ــل ــب

فادي عيد

يتوقع أن يكون األســبوع
الجــاري مفصلياً عىل صعيد
الوضع الحكومي ،ربطاً بزيارة
وزير الخارجية الفرنيس جان
إيف لودريان إىل لبنان ،وحيث
يراها مرجع ســيايس وفق
ما أفصح بــه أمام أصدقائه،
أنها حاســمة كونها املحاولة
األخرية لباريــس عىل صعيد
دفــع املســؤولني اللبنانيني
باتجاه تشكيل حكومة وفق ما
نصت عليه املبادرة الفرنسية،
ّ
وعىل هــذه الخلفية ،لن يبدّ ل
لودريان مواقفه تجاه الطبقة
السياسية الحاكمة ،وال سيام
أنه أطلق موقفاً حاسامً قبيل
وصوله إىل بريوت ،جاء كرســالة للقيادات السياسية والحزبية
اللبنانية ،وذلك من خالل تحديده للشخصيات التي سيزورها.
وينقل وفق معلومات وثيقــة ،أن لودريان لن يحمل معه إىل
لبنان إال سياســة الضغط وتنبيه املعنيني اىل أن باريس ،ومعها
اإلتحاد األورويب ،لن يرحام املســؤولني بعد اليوم ،وعىل املعنيني
يف لبنان توقّع الخطوات واإلجراءات التي ســتقدم عليها باريس
تباعاً ،ومبعنــى آخر ،أنها زيــارة للتبليغ والحســم ،وذلك بعد
سلسلة مشــاورات قامت بها العاصمة الفرنسية مع األمريكيني
واألوروبيني والقاهــرة ،إضافة إىل اللقاءات البارزة التي قام بها
نائب وزير الخارجية الرويس ميخائيل بوغدانوف ،مع املسؤولني
الفرنسيني.
وبالتــايل ،فإن جميع العواصــم الغربية ،وتحديــداً باريس
وموسكو ،باتت متلك ّ
أدق التفاصيل عن الواقع السيايس اللبناين
الراهن ،وتعرف املعرقلني حــق املعرفة ،وبناء عليه فإن املفاجآت
واردة خالل زيارة لودريان وما بعدهــا ،فإما إحداث خرق جدّ ي
يف الجدار الحكومي املقفل ،وإما هناك مواقف سيعلنها لودريان،
يلق أي
ومــن بريوت بالذات ،قــد تفاجئ الكثريين يف حــال مل َ
تجاوب ملســعاه ،والذي سيكون ك»الشــعرة التي ستقصم ظهر
البعري» بني باريس واملسؤولني اللبنانيني.
وتضيف املعلومات ،مشــرة إىل أن ما يحمله لودريان من
للحل هي أفكار رسيعة جرى تداولها مع أصدقاء فرنسا،
ورقة ّ
عىل أن ال تتخطى فرتة تنفيذ هذه األفكار مهلة أيام معدودة،
وأن يكون هنــاك التزام واضح ورصيح من قبل املســؤولني
اللبنانيني ،وأن يتح ّمل كل من يعرقل مجدّ داً مســؤولية أدائه،

ّ
ألهمية تصحيح الحدود البحريّة
عون:
ً
وفقا للقوانين واألنظمة الدولية

عون يرتأس االجتامع		

ألن املرحلة الراهنة صعبة وقاســية ،ومثــة معلومات لدى
الفرنسيني عن أن لبنان سيشــهد اضطرابات خطرة جداً يف
حال استمرت األمور عىل ما هي عليه ،وخصوصاً أن احتياطي
املرصف املركزي بالعمالت الصعبة بدأ ينفد ،وما متلكه باريس
من معطيات عن األوضاع اإلقتصادية واإلجتامعية يف لبنان،
يعترب أنــه تجاوز الخط األحمر ،وبات يهــدّ د الكيان اللبناين
سياســياً وأمنياً واقتصادياً ،وحتى عــى صعيد الهجرة ،ألن
السفارة الفرنسية يف بريوت ترفع تقارير مخيفة عن معدّالت
الهجرة املتزايدة ،إذ تجاوز عدد طلبات الهجرة ال 100ألف طلب
خالل األشهر املاضية ،وهذا الرقم هو األخطر يف تاريخ لبنان،
وقد تعدّ ى مرحلة الهجرة التي حصلت أيام الحروب السابقة،
إن يف منتصف الســبعينات أو اإلجتياح اإلرسائييل يف العام
 ،1982أو يف حرب التحرير.
وتخلص املعلومات الفتة ،إىل أن هناك قلقاً ومخاوف يعرب
عنها أحد املل ّمني باإلتصاالت الدولية ،وال سيام الفرنسية وربطاً
مــع الدور الرويس ،وذلك ما ســيكون عليه املوقف األمرييك
الذي يبقى حجر األساس ،مبعنى أن السؤال املطروح ما إذا كان
هناك «ق ّبة باط» أمريكية لباريس لدفع املبادرة الفرنســية إىل
األمام وترجمتها إىل حلول كام نصت عليه بنودها كافة ،وذلك،
يف ضــوء تباينات كثرية ما بني املوقفني الفرنيس واألمرييك،
فواشــنطن تختلف مــع باريس حول عناوين أساســية يف
مقدّ مها امللف اإليراين ،ما يعني أنه ،ويف حال مل ِ
يأت لودريان
محصناً بإجامع دويل ،وال ســيام من قبــل األمريكيني ،فإن
األمور ســتبقى عىل حالها إىل حني تبلور صورة املفاوضات
األمريكية ـ اإليرانية.

تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة مــــع «إســــرائــــيــــل»
ضــــــمــــــن إتــــــــفــــــــاق اإلطــــــــــــــــار ولـــــــيـــــــس أبــــعــــد
فاطمة شكر
أشه ٌر مضت عىل التفاوض
عــى ملف ترســيم الحدود،
وال يشء جديــد .لبنان ما زال
رص عىل حدوده وأمتاره التي
ي ّ
يعتربها حقاً له  ،و»إرسائيل»
هي األخرى تســعى جاهدة
اىل أن تزيد من حدودها التي
تعتربهــا ملكًا لهــا رغم أن
هذه األرض ليســت لها ال بل
اغتصبتها من ُذ عرشات السنني،
وتعــاون معها الكثري من يف
العامل وأقاموا ما يسمى بدولة
إرسائيل.
بات األمــر واض ًحا .القرار
سيايس محض ،ال تنقيب عن
النفط عــى الجانب اللبناين،
إال بعد أن يوافق الطرف اللبناين عىل الرشوط «اإلرسائيلية» دفع ًة
واحدة  ،وإال ال نفط ،وال ترسيم حدود ،واملزيد ِمن العقوبات عىل
الدولة اللبنانية.
ورق ٌة سياســي ٌة متكاملة ،مربوطة ببعضها البعض وبشكلٍ
علني وواضــح ،فاالرسائيليون باتوا يلعبون لعبة شــدّ الحبال
ويراهنون عىل ميض الوقت ،والدعم اإلقليمي والدويل لهم ،وهم
لن يرتاجعوا خطوة اىل الوراء ،باملقابل فإن الداخل اللبناين ال يزال
يعيش حالة التخبط جراء األزمات الكثرية واملتعددة وهو ينشغل
مبلفاته الشائكة.
ومع كل هذا ما تزال «إرسائيل» تكابــر وتهادن وتعترب أن أي
مفاوضات مع لبنان لــن تثنيها عن محاوالت التنقيب عن النفط
والغاز يف املتوســط يف حال مل يرتاجــع لبنان عن رشوطه يف
املفاوضات ومطالبه املتكررة لرتســيم الحــدود البحرية .ويف
زيارة املبعوث األمرييك األخرية اىل قرص بعبدا ،أشــارت مصادر
سياســية مطلعة اىل أن الجميــع بحاجــة اىل تفعيل عملية
التفاوض الغري مبارشة مع لبنان.
لكن املصادر نفسها تخوفت من أن تتحول طاولة املفاوضات
اىل مباحثات سياســية يف مطلب لتطعيم الوفد العسكري بوفد

ً
ترأس اجتماعا ألعضاء وفد املفاوضات

ســيايس ،وعند ذلك سوف يعطي العدو االرسائييل املجال بحرية
املفاوضات وعدم التزامه خط اإلطار التي تحدد أن املفاوضات لن
تكون إال مقابل وفدين عســكريني من الجانبني ،وال مفاوضات
بالسياسة ألن ذلك ســيغري املفهوم العام للمفاوضات والذي هو
عىل أســاس نزاع قائم عىل نقطة بحث معينة ومحددة برعاية
أمميــة ال غري ،ولفتت املصادر إىل أن مــا جرى التوصل إليه هو
مجرد اتفاق إطار يحدد املســار الواجب سلوكه يف املفاوضات،
ناهيك عن أن أي مفاوضات غري ذلك ســيفتح الباب «إلرسائيل»
أمام بحث ملفات خالفية من شأنها أن تجعل لبنان ضمن حلقة
مفاوضات سياسية ،مام يؤرش اىل دخول لبنان ح ّيز بعض الدول
التي تجــاوزت الرصاعات يف املنطقة مبــا فيها الرصاع العريب
 «اإلرسائيــي» ،وذهبت بالعمق اىل حــد املفاوضات مع العدواإلرسائييل وإعرتافها مبا يسمى بصفقة القرن.
يف الواقع ،يبدو أن األمور لن تكون سهلة ،وستأخذ املزيد من
الوقت حتى يتقيد العدو اإلرسائييل بالرشوط اللبنانية والدولية،
فهل ســننتظر الكثري من الوقت يك ينضج ملف ترسيم الحدود
ويبدأ التنقيب عىل النفط عىل الجانب اللبناين الذي ســيخلص
رص عىل امليض
لبنان من دماره اإلقتصــادي؟ أم أن «إرسائيل» ت ُ
يف اللعب ووضع أحجار الشطرنج كام تريد!!!

(دااليت ونهرا)

ترأس رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ،اجتامعا يف
قرص بعبــدا ،يف حضور قائد الجيش العــاد جوزاف عون،
ألعضاء الفريق اللبناين اىل املفاوضات غري املبارشة لرتسيم
الحدود البحرية الجنوبية.
وضم الوفد رئيسه العميد الركن الطيار بسام ياسني ،العقيد
الركن البحري مازن بصبوص ،الخبري نجيب مسيحي وعضو
هيئة ادارة قطاع البرتول املهندس وســام شباط .كام شارك
يف االجتامع املستشار العسكري واالمني لرئيس الجمهورية
العميد بول مطر.
وتم خــال االجتامع ،عرض التطــورات التي حصلت منذ
توقف االجتامعات يف كانون االول الفائت ،واملستجدات حول
االتصاالت التي أجريت الستئنافها.
وزود أعضــاء الوفــد املفاوض بتوجيهاته ،مشــددا عىل
«أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقــا للقوانني واالنظمة
الدولية ،وكذلك عىل حق لبنان يف اســتثامر ثرواته الطبيعية
يف املنطقة االقتصادية الخالصة».
ولفت اىل أن «تجاوب لبنان مع اســتئناف املفاوضات غري
املبارشة برعاية الواليات املتحدة االمريكية واستضافة االمم
املتحدة ،يعكس رغبته يف أن تســفر عــن نتائج ايجابية من
شأنها االستمرار يف حفظ االستقرار واالمان يف املنطقة».
وملناسبة «اليوم العاملي لحرية الصحافة» غرد الرئيس عون
عرب حســابه عىل «تويرت» فقال« :يف اليــوم العاملي لحرية
الصحافة ،تحية اىل االعالم اللبناين والعاملني فيه .ان حرية
االعالم ،يف الجوهر والتطبيق ،هي يف صميم رســالة لبنان،
ولكن كل حرية سقفها الحقيقة والضمري واالخالق .دعويت
اىل االعالم يف لبنان ان يكون صوتاً للحق ،وســيف الكلمة
املستقيمة يف وجه الفساد وانحراف القيم».

«أمل» :لحكومة من اإلختصاصيين
ُ ّ
غير الحزبيين ال حسابات معطلة فيها
دعا املكتب السيايس لـ»حركة أمل» ،يف بيان ،إىل «رضورة
التقاط فرصة التمســك باملبادرة الفرنســية وحضور وزير
خارجية فرنســا إىل بــروت للدفع بهــا ،باعتبارها الخيار
االنقاذي الوحيــد املتاح ،والذي بحال االســتمرار بتعطيله،
يعرض املزيد من مصالح لبنان وعالقاته وسمعته الدولية إىل
مخاطر جمة».
ورأى املكتب الســيايس أن «الوقت يضيــق أمام أصحاب
املناورات وطرح الرشوط واســتيالد العوائق والعراقيل» ،وأن
«هذا الحراك املســتجد يعطي زخام للمبادرة من أجل الدخول
العميل يف آلياتهــا وتنفيذ بنودها وأولها تشــكيل حكومة
مرتكزة عىل تشــكيلة من اإلختصاصيني غــر الحزبيني ال
حسابات معطلة فيها ،مهمتها إطالق ورشة اإلصالح املايل
واالقتصادي» ،مجددا مطالبته املســؤولني املعنيني بـ»إصدار
املراســيم الالزمــة وإطالق االجــراءات التنفيذيــة إلجراء
االنتخابات النيابيــة الفرعية كواجب دســتوري مفروض
بالنــص الواضح ،ويعــرض من يتخلف عنه إىل املحاســبة
لالخالل بالواجبات الدســتورية ،وهو أمر يجب أن يكون يف
أوىل مهامت حكومة ترصيف األعامل».
وشــدد «يف ظل الرتدي املتامدي لألوضــاع االقتصادية
واالجتامعية للمواطنني ،عىل وجوب االرساع يف التحضريات
الالزمة إلقرار وإرســال مرشوع البطاقة التمويلية وتوسيع
االســتفادة منها لتطال أوســع رشيحة من العائالت ،التي
أصبحت تحت ضغط هائل ،نتيجة غياب سياســات الحامية
االجتامعية».
كام أعلن املكتب الســيايس أنه «يقف باســم حركة أمل
ومجاهديها يف مختلف أماكن انتشــارهم يف موقع اإلكبار
واإلجالل أمام روح اإلمــام الخميني ،يف يوم القدس العاملي
الذي دعا فيه إىل أن تكون القدس وفلســطني بوصلة الرصاع
وعالمة األمــة واملســتضعفني يف مواجهة االســتعامر
واالســتكبار ونرى اليوم ان يوم القدس العاملي صار عنوانا
سياســيا ونضاليا ودينيا واخالقيا يؤكــد الوقوف مع الحق
الفلســطيني التي تتجىل وقائع التمسك به يف ما يجري من
انتفاضات ومواجهات عىل ســاحات االقىص وبواباته التي
صارت بوابات مستقبل هذا العامل العريب واالسالمي وعنوان
عزته حســب ما خط القائد االمام موىس الصدر «ان حياتنا
دون القدس مذلة» .يف يوم القدس العاملي ويف ظل التحديات
التي تواجهها املدينة املقدســة نرى اناه تســتحق مزيدا من
الوحدة واملقاومة كام يؤكد دوما الرئيس نبيه بري».

يـــازجـــي :لــلــتــعــالــي عـــن املــصــالــح الــضــيــقــة وإزالــــــة الــعــراقــيــل مـــن أمـــــام تــشــكــيــل الــحــكــومــة
أمل بطريرك إنطاكية وسائر املرشق للروم االرثوذكس يوحنا
العارش يازجي يف عظته ملناسبة إثنني الباعوث ،والتي ألقاها
ممثل عنه يف الكاتدرائية املرميية بدمشــق نظرا لتواجده يف
أبرشية حلب ،أن «يكون هذا العيد فرصة للمسؤولني اللبنانيني
للعمل من أجل قيامــة لبنان من واقعه املرير» ،وقال« :نصيل
اليوم من أجل سوريا التي قاست وتقايس إىل اآلن آثار الحرب
والدمار والتي دفعت وتدفع من دم قلوب أبنائها ومن ســني
حياتهم رضيبة املصالح الدولية ترشيدا وعنفا وإرهابا وهجرة
وتهجريا وغالء معيشــة وأزمة عامة تســتهدف أوال وأخريا
كرامة شــعب له حقه املقدس بالحياة .نصيل من أجلها وهي
الواحــدة املوحدة مهام أقصيت عن محافل ومهام اعتدي عىل
أي كان .نصيل من أجل
أرضها ولها الحــق يف رد العدوان من ٍ
العني الساهرة عىل حدودها وعىل كرامتها .وندعو مجددا إىل
رفع هذا الحصار االقتصادي اآلثم الذي يســتهدف أوال وأخريا
حياة وكرامة شــعبها .لقد قاىس الســوريون مرارة الحرب
واإلرهاب والخطف والحصار واالستهداف الخارجي ودفعوا من
فلذات أكبادهم ليبقى الوطن ويبقوا فيه حرا ســيدا مستقال.
من حق الســوري أن يحن إىل أيام ماضيــة نعمت فيها البالد
باالستقرار والطأمنينة .نقول كل هذا ،وعىل قلوب السوريني
جميعا يجثــم هذا الحصار االقتصادي الذي تظهر آثاره يف كل
يشء وتطال أوال وأخريا املواطن املســتهدف يف لقمة العيش.
وكمسيحيني أصالء يف هذا النسيج السوري تجرعنا كام غرينا

كأس التجربة املرة لنبقى هنا يف هذه األرض ونقرع أجراسنا
وقت نشاء».
وتابع يازجــي« :صالتنا من أجل لبنان واســتقراره ومنوه.
ودعوتنــا أن يضع الله يف قلــوب املســؤولني جميعا الحس
باملسؤولية تجاه املواطن اللبناين الذي أصبح مستهدفا يف لقمة
العيش وأبسط مقومات الحياة الكرمية .دعوتنا إىل التعايل عن
األنانيات واملصالح الضيقة وتشكيل الحكومة اللبنانية بأرسع
وقت وإىل إزالة ســائر العراقيل التي تقف يف طريق تشكيلها
وإىل االنرصاف لالهتامم بشــؤون الناس الذين تزداد مآسيهم

يومــا بعد يوم .من حق كل لبناين أن يعرف أين ضاع املال العام،
وكيف نهبت ثروات الوطن ،ومن املســؤول عــن التفجري الذي
هــدم العاصمة بريوت .ومن حقه أيضا أن يحيا يف بلد يحضنه
ويحرتم أتعابــه ،فال يصبح جل اهتاممــه الحصول عىل فيزا
للسفر إىل بلدان تكافئ أتعابه وتحرتم إنسانيته .لقد سئمنا لغة
الحروب واملتاريس وتقاذف املسؤوليات وتربير الهدر والرسقات
والزبائنيات يف بلد أريد له أن يكون ،البلد الرسالة .فلتكن رسالة
لبنان كام شــاءها خالقه رسالة الســام والطأمنينة والنمو
واالزدهار ال الرصاع واملواجهة وتقاذف املسؤوليات بني املكونات
واألطياف .فليكن هذا العيــد فرصة للعمل من أجل قيامة لبنان
من هذا الواقع املرير الذي وصل إليه .فليكن فرصة للمسؤولني
ليك يدحرجوا حجر األنانيات واملصالــح والكيديات عن القرب
الذي وضعوا فيه هذا البلد .فليكن فرصة للجميع ليك يتساءلوا
أين وضعوا القيــم واملبادئ التي قام عليها لبنان .فليكن فرصة
للتوثب نحو غد أفضل وإلعالن قيامة هذا البلد واســتعادة دوره
يف هذا الرشق ويف العامل».
وختــم« :صالتنا من أجل هــذا الرشق بــكل بلدانه األصيلة
وبكل أطيافه التي شــاءها الله مزروعــة يف قلبه .صالتنا من
أجــل املخطوفني ومنهم أخوانــا مطرانا حلــب يوحنا إبراهيم
وبولــس يازجي املخطوفان منذ أكرث مــن مثانية أعوام ،والذي
ميثل خطفهام جرحا إنســانيا مرشقيا مســيحيا يتعدى حدود
أبرشيتهام حلب الجريحة ليسترصخ ضمري اإلنسانية جمعاء.
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

هــــل يـــتـــزحـــزح «اإلســــرائــــيــــلــــي» و «األمــــيــــركــــي»
عـــــــــــــــــــــــــن رفـــــــــــــــــــــــــض الخـــــــــــــــــــــــــط  29؟!

دوليل بشعالين

تُســتأنف املفاوضات غري املبارشة لرتسيم الحدود البحرية
الجنوبية بني لبنان والعدو اإلرسائييل اليوم وغداً يف  4و 5أيّار
الجاري بعد توقّف دام نحو س ّتة أشهر من دون حصول تغيريات
كل مــن املوقفني اللبناين واإلرسائييل ،باســتثناء
تُذكر يف ّ
طلب اإلســتعانة بخرباء دوليني لرتسيم الخط .وتُعقد الجولة
الخامسة من املفاوضات ،كام سابقاتها ،برعاية واستضافة
األمم املتحــدة يف مق ّر ق ّوات «اليونيفيل» يف الناقورة جنويب
لبنان ،بوساطة الســفري األمرييك السابق يف الجزائر جون
ديرورش نفســه .هذه املفاوضات التي ُعقدت بعد سنوات من
وساطة تولّتها واشــنطن ،بني  14ترشين األول و 11ترشين
الثاين املنرصمني عىل  4جــوالت ،توقّفت يف  2كانون األول
املايض بعد إلغاء الجولة الخامسة املفرتضة التي كانت مق ّررة
أنذاك من دون أسباب واضحة.
وكانت الواليات املتحدة األمريكية أوقفت املناقشــات عندما
طلب لبنان «فجأة» ،عىل ما قالت ،مبساحة  1430كلم 2إضافية
املســاة «متنــازع عليها» ،وذلك
اىل مســاحة الـ  860كلم2
ّ
باعتامد الخط  29بدالً من الخط  23الذي كان العدو اإلرسائييل
يعتقد أنّه س ُيفاوض عليه ،ممنياً النفس بالحصول عىل مساحة
الـ  370كلم 2منه التي اقرتح «خط هوف» الشــهري يف العام
 2012أن تكون من ضمن منطقته البحرية ،ال بل اإلستيالء عىل
مســاحة الـ  490كلم 2التي منحها الخط نفسه للبنان والتي
تقضم كيلومــرات من البلوكــن  8و 9اللبنانيني .وفيام تذ ّرع
العدو اإلرسائييل بأنّ لبنان بدّ ل موقفه الرســمي  7م ّرات خالل
املناقشــات ،أعلن لبنان أنّ املفاوضات ُعلقّت كون «اإلرسائييل»
فوجىء مبطالبة لبنان مبناقشة الخط  29القوي من الناحيتني
القانونيــة والتقنية ..كذلك بعد انتخــاب رئيس جديد للواليات
املتحدة األمريكية هــو جو بايدن كان ينتظــر أن تقوم إدارته
باستبدال الوسيط األمرييك يف مفاوضات الرتسيم.
وبعد زيارة مســاعد وزير الخارجية االمريكية ديفيد هيل
األخرية اىل لبنان يف  14نيســان املــايض التي ح ّركت ملف
املفاوضــات ،وخرجت باقرتاح جديد هو اإلســتعانة بخرباء
دوليني لرتســيم الخط البحري ،تنطلق مفاوضات الرتســيم
الحدودي البحري اليوم ،عىل األسس السابقة نفسها ،عىل ما

أكّدت أوساط ديبلوماســية عليمة ،وليس وفق أسس جديدة
طرحها رئيس «الت ّيار الوطني الح ّر» النائب جربان باسيل يف
مؤمتره الصحايف األخري مثل توسيع الوفد املفاوض وتقاسم
اإلنتاج والتوزيع يف الرثوة النفطية وما اىل ذلك .وكشــفت
بأنّ الجلســات س ُتعقد اليوم وغداً عىل التوايل ،وسريى الوفد
اللبناين امل ُفاوض نوايا «اإلرسائيــي» و «األمرييك» وإذا ما
والتمسك
كانا قد بدّال موقفهام من التش ّبث برفض أي تعديل،
ّ
بالخــط  1أو  23أو «خــط هوف» أو حتــى الخط  ،310ومل
حل وســط ضمنه أم ال،
يتزحزحا باتجاه الخط  29أو باتجاه ّ
رصف.
وعىل هذا األساس يت ّ
والالفت ،عــى ما أضافت االوســاط ،أنّ اإلدارة األمريكية
الجديدة مل تستبدل الوسيط األمرييك جون ديرورش يف هذه
املفاوضــات ،رغم أنّ إدارة الرئيس الســابق دونالد ترامب هي
يتوســط النزاع الحدودي فيها،
التي ع ّينته لقيادة الوفد الذي
ّ
فس بأنّ
ورغم الفرق الشاســع بني اإلدارتنيّ .
ولعل هذا األمر يُ ّ
استئناف املفاوضات حال ّياً يهدف رمبا اىل تقطيع الوقت وليس
للتوصل اىل اتفاق نهايئ وحقيقي بني الجانبني ،ال ســيام يف
ّ
ظل تقلّص ق ّوة واشنطن يف فرض رشوطها عىل لبنان.
ّ
تحض الســتئناف هذه
ّ
وتقول االوســاط ،بــأنّ لبنــان
املفاوضــات ،وقد كان عىل جهوزية تا ّمة لها يف األســاس.
أ ّما رئيس الجمهورية العامد ميشــال عــون الذي ميلك ورقة
التفاوض باســم لبنان فرأس أمس اإلثنني ،إجتامعاً يف قرص
بعبــدا يف حضور قائد الجيش العــاد جوزف عون ،ألعضاء
الفريق اللبناين اىل املفاوضات غري املبارشة لرتسيم الحدود.
وقد بقي الوفد نفسه الذي خاض الجوالت األربع األوىل منها
التي ُعقــدت يف  14و 28و 29ت 1و 11ت 2املاضيني من دون
ويضم رئيسه العميد الركن الط ّيار بسام ياسني،
أي تعديل فيه،
ّ
والعقيد الركن البحري مازن بصبوص ،والخبري نجيب مسيحي
وعضــو هيئة ادارة قطاع البرتول املهندس وســام شــباط.
كام شارك يف اإلجتامع املستشــار العسكري واألمني لرئيس
الجمهورية العميد بول مطر.
وذكرت األوســاط نفسها أنّ الرئيس عون أعطى توجيهاته
للوفد اللبناين املفاوِض مشــدّ داً عىل «أهمية تصحيح الحدود
حق
البحريــة وفقاً للقوانني واألنظمــة الدولية ،وكذلك عىل ّ
لبنان يف اســتثامر ثرواته النفطيــة الطبيعية يف املنطقة

فس ــــــــاد األجه ــــــــزة الرقابي ــــــــة عل ــــــــى املعاب ــــــــر
ً
التفتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي املرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ يت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يدوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا !!
يارا حرب
ال يكاد لبنان يخرج مــن مصيبة حتى تأتيه أخرى!
وما كانت الفضائح األمنية األخرية سوى للداللة عىل
حجم املشاكل التي يتخ ّبط فيها البلد نتيجة سنوات من
الفساد.
أزمة الكبتاغون األخرية فتحت باب أزمة أكرث تعقيداً
ويتوقع أن تنعكس سلباً عىل صادرات القطاع الزراعي
إىل الســعودية التي بدأت األحد تطبيــق قرارها منع
دخول املنتوجات اللبنانية بعد عثورها عىل كمية كبرية
من حبوب (املخدّ ر) مخبأة يف شحنة ر ّمان.
وقد فتح إحباط اململكة العربية الســعودية عملية
تهريب أكرث من مليوين قرص مخدر مخبأة يف شحنات
الفواكة اآلتية من لبنــان ملف الرقابة والتفتيش عىل
املعابر الرشعية يف لبنــان وبخاصة يف مرفأ بريوت
الذي يعترب ركيزة أساســية للتجــارة اللبنانية ،عىل
مرصاعيه.
وتبي ،بحسب أكرث من مصدر ،أن عمليات التفتيش
ّ
والرقابة عىل البضائع ســواء التي يتــم تصديرها أو
استقبالها تتم حرصاً بشكل يدوي منذ أكرث من عامني؛
بحيث انه وبعكس ما قد يتهيأ للبعض ،مل يؤد االنفجار
الكبري الذي شهده املرفأ يف آب املايض إىل دمار أجهزة
الكشف باألشعة السينية« ،السكانر» ،ما حرص عمليات
الكشــف بالعنارص البرشية ،باعتبار أن هذه األجهزة
كانت متوقفة أصــاً قبل االنفجار ،وهو ما يؤكده كل
من رئيس لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة واملياه
النائب نزيه نجم والوزير السابق فادي عبود.
وبحسب تقرير ســابق لوكالة الصحافة الفرنسية،
فإن جهاز الكشف باألشعة السينية (السكانر) ،الوحيد
يف املرفأ ،معطل .وتنقل الوكالة عن مصدر يف الجامرك
أن «الســكانر متوقف عن العمل منذ نيســان 2019
بسبب عطل تقني» ،مشرياً إىل أنه «قديم جداً وتكلفة
تصليحه وتغيري قطعه تتخطى قيمة سعره» .ومل تُقدم
إدارة املرفأ عىل تغيــره نتيجة خالف داخل الحكومة
حول تلزميه .وتوقف «الســكانر» يعنــي أن عمليات
التفتيش تحصل يدوياً فقط ،ما يس ّهل املخالفات .كام
أن عمليات دفع الرســوم وإخراج البضائع ال تزال تتم
عىل الورق ويدوياً أيضاً.
وخالل االجتامع الذي دعا إليــه رئيس الجمهورية
االثنني يف بعبدا ،اســتهجن عدم إمتــام عملية رشاء
أجهزة «ســكانر» لوضعها عىل املعابــر التي قال إنها
مقررة من متوز  2020وصدر مرســوم بشأنها ،ودعا
لإلرساع يف ذلك ملســاعدة املراقبني يف الجامرك عىل
القيام باملهام املطلوبة منهم.
ويؤكد املدير العام إلدارة واستثامر مرفأ بريوت باسم
القييس أن ال دخل إلدارة املرفأ مبوضوع الكشــف عىل

البضائع ،مشــدداً يف ترصيح خاص لـ «الديار» عىل
كونه أمراً محصوراً بالجامرك اللبنانية املسؤولة أيضاً
عن أجهزة «السكانر».
ويشري رئيس لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة
واملياه النائب نزيه نجم إىل أن يف املرفأ جهاز «سكانر»
واحدا معطال منذ ما قبل انفجار املرفأ ،الفتاً يف ترصيح
لـ «الديار» إىل وجوب توفري  10أجهزة يتم توزيعها يف
أكرث من نقطة وبخاصة عند نقاط التحميل والتفريغ
كام لدى الجــارك ،مضيفاً« :أقله نحتاج بأرسع وقت
لـ 4أجهزة لتســيري أمورنا ،لكن الــكل يعلم أن هناك
منظومــة كاملة تهتــم بالتهريــب وال مصلحة لها
بالرقابة والتفتيش».
يف سياق متصل يشــر مصدر أمني لـ «الديار» اىل
ان أجهزة «الســكانر» تحتاج لصيانة كل  6أشهر وهو
ما يتطلب موازنة غري موجــودة ،علامً بأن قرار رشاء
أجهزة جديدة متخذ منذ عام  2018ومل يتم تنفيذه لعدم
توفري االعتامدات املالية املطلوبة.
من جهته ،يؤكد الوزير السابق فادي عبود املتابع عن
كثب مللف مرفأ بريوت ،أن «أجهزة السكانر موجودة يف
املرفأ كام يف باقي املعابــر الرشعية ،لكن معظمها ال
يعمل ،وليس ألعطال تقنية حرصاً إمنا ألن هناك مصالح
لبعض املرتشــن الصغار كام ملرتشني كبار وعصابات
التهريب بعدم تشغيلها» .وشدد يف ترصيح لـ«الديار»
عىل «وجــوب توكيل رشكة رقابة عامليــة بعد إنجاز
مناقصة شفافة بتأمني هذه األجهزة واإلرشاف عليها
تقنيــاً كام تأمني الرقابة الالزمــة ألن إبقاء امللف بيد
الدولة سيؤدي اىل النتيجة نفسها ،حتى ولو اشرتينا
أجهــزة حديثة» .ويضيف« :كام ســيكون من املجدي
االستعانة بكالب أثبتت فعاليتها يف هذا املجال».
ويوضح رئيــس مركز «الرشق األوســط والخليج
للتحليل العســكري  -أنيجام» رياض قهوجي أن «آلة
السكانر الكونتيرن عىل املرفأ هي أصالً هدية من الصني
قبل عدة سنوات وتعطلت قبل فرتة طويلة من انفجار
املرفــأ ومل يتم تصليحهــا أو رشاء غريها ،وبالتايل ال
يوجد ســكانر يف املرفأ والتفتيش يتم يدوياً» ،معترباً
يف ترصيــح لـ «الديــار» أنه «ال ميكــن تهريب هذه
الكميات من املخدرات دون وجود فساد وتواطؤ داخل
األجهزة األمنية املعنيــة وتحديداً الجامرك ،باعتبار أن
عبور كميــات من املخدرات حدود لبنان الربية ومن ثم
البحرية هو فضيحة ال يســتطيع أي جهاز أن يتنصل
منها» .ويضيف« :ملاذا أصالً ال يتم اســتخدام الكالب
البوليسية وهي أهم من السكانر يف كشف املخدرات؟»
ويقدر حجــم الته ّرب الجمريك ســنوياً يف لبنان،
وغالبيته من املرفأ ،بني مليــار وملياري دوالر يف بلد
راوح العجز يف املوازنة فيه خالل األعوام املاضية بني
خمسة وأكرث من ستة مليارات دوالر.

اإلقتصادية الخالصة» .وهــذا املوقف ،أي تصحيح الحدود ،ال
يعني باملبدأ تنازل لبنان عن حقوقه ،عىل ما قد يعترب البعض،
ألنّ الخط  29يعتمده لبنان كحدّ أقىص لها ،إستناداً اىل إحدى
املقرتحات الهندسية لتقرير املكتب الهيدروغرايف الربيطاين.
يف حني إنّ متكّن لبنان من الحصول عىل مســاحة الـ 860
كلم( 2أي املساحة القدمية املتنازع عليها) ،وأكرث منها بقليل
جنوباً مبا يضمن حقّه كامالً يف حقل الغاز اللبناين املحتمل
أو ما ُيس ّمى بـ «حقل قانا» ،من شأنه أن ُيعترب إنجازاً كبرياً له،
وليس تنازالً عن الحقوق .فمفاوضات ترسيم الحدود معقّدة
ظل وجود
جدّ اً ،ال ســيام بني لبنــان والعدو اإلرسائيــي يف ّ
طروحات متناقضة وفروقات شاسعة يف الخطوط املقرتحة.
يتم التوافــق عليها بني بلدين متالصقني ،ولكن مع
وغالباً ما ّ
األسف ،فإنّ لبنان يخوض مفاوضات مع بلد عدو غري منصف،
ككل.
له مطامع ليس يف لبنان فقط بل يف دول املنطقة ّ
ولهذا فإنّ املفاوضات قد تستغرق أشهراً عدّ ة ،عىل ما أشارت
االوســاط ،ســيام وأنّ العدو اإلرسائييل ال يعرتف سوى مبا
يُس ّمى منطقة النزاع أي مبساحة الـ  860كلم ،2وكان أوقف
املفاوضات بســبب طرح لبنان للخط  .29وكانت ردّة فعله أن
قابله بالخط الوهمي املتط ّرف  310أو ما يُعرف بالخط األحمر.
هذا الخط غري املبني عىل أســس قانونية ،والذي استخدمه
«اإلرسائييل» فقط للتهويل ،من دون أن يكون لديه ن ّية فعلية
بش ّن حرب يف هذا السياق.
ومــن هنا ،فــإنّ الوفد اللبناين العســكري سيســتأنف
املفاوضات من حيــث انتهت ،عىل ما قــال وزير الخارجية
واملغرتبني رشبل وهبه ،يف حديث سابق ،أي أنّه سيعود لطرح
الخط  29أو إمكانية اعتامد خط وسط بني النقطتني  23و29
قد يحمل إســم الخط  25أو  ،26وإن العدو اإلرسائييل يرفضه
جملة وتفصيالً .ولهذا ،فإنّ الكلمة الفصل يف ترسيم الخط
البحري ،عىل ما أكّدت األوســاط نفســها ،قد تكون للخرباء
الدوليني (أي من دول الخارج) الذين ســيأتون للمساعدة يف
إطــاع املفاوضني والوســطاء عىل خط الرتســيم البحري
الحدودي وفق القانون الدويل .علامً بأنّ لبنان كان طالب هيل
بالتزام العدو اإلرسائييل بعدم القيام بأعامل نفطية أو غازيّة
وعدم البدء بأي أعــال تنقيب يف حقل «كاريش» ويف املياه
املحاذية .وتوقّعت أن يقدّ م الخرباء خطّاً وسطياً ليك يتمكّن
كل يف
الجانبان من اإلســتثامر يف الرثوة النفطية البحريةّ ،
ظل اإلســتمرار يف حفظ اإلســتقرار والسالم
منطقته يف ّ
واألمان يف املنطقة .األمر الذي من شــأنه طأمنة الرشكات
الدولية املل ّزمة أعامل التنقيب والحفر والشــفط باملجيء اىل
منطقة البحر املتوســط لبدء أعاملها من دون الخشــية من
وقوع مواجهات أمنية بني الجانبني أو ش ّن حرب بينهام.
غري أنّ اســتقدام خرباء دوليني سيتطلّب وقتاً إضافياً ،عىل

ما قالت األوساط ،كام أنّ التوافق بني الجانبني سيكون صعباً
حل
للتوصل اىل ّ
جدّ اً ما يجعل املفاوضات تستغرق أشهراً عدّ ة
ّ
نهايئ للنزاع الحدودي .أ ّما يف حال جاء اإلرسائيليون بطلبات
قاسية ،فإنّ املفاوضات ســتتوقّف نهائياً كام حصل منذ 10
سنوات ،ولن تُعلّق كام حصل منذ أشهر .ولكن اليوم ليس من
مصلحة أي جانب وقف هذه املفاوضات ،عىل ما ترى ،بل عىل
التوصل اىل نتائج إيجابية منها.
العكس يجب
ّ
وتزامناً مع انطالق مفاوضات الرتســيم ،يقول األســتاذ
الجامعــي والخبري يف قضايا البحار وامليــاه الدكتور عصام
حــراك املدين تعقد عند
خليفة لـــ «الديار» بأنّ مجموعات ال َ
الرابعة من بعد ظهر اليوم الثالثاء تج ّمعاً أمام متثال الشهداء
وســط بريوت ،بعد أن جرى إرجاؤه من يوم السبت املايض،
وذلــك دعامً للوفد اللبنــاين يف املفاوضــات والضغط عىل
املســؤولني لتعديل املرســوم  6433وتثبيت حدودنا البحرية
وفقاً لإلحداثيات الجديــدة التي اقرتحتها قيادة الجيش وتبعاً
للخط  29وملندرجات القوانني الدولية .وسيلقي خليفة كلمة
يف املناســبة يرشح فيها أهمية تعديل املرسوم  .6433وكان
أجرى مســاء اإلثنني حواراً عىل تطبيق «زوم» مع مجموعة
من الناشــطني من اإلنتشــار اللبناين يف دول الخارج حول
موضوع «سبل تح ّرك اللبنانيني يف العامل من أجل الضغط عىل
املسؤولني لتعديل املرسوم .»6433
ولكن ماذا عن موقف لبنان الذي يدخل مفاوضات الرتسيم
الحدودية البحرية الجنوبية ُمجدّ داً من دون تعديل املرســوم
 6433الذي يجعل الخط  29هــو الخط البحري الحدودي بدالً
من الخط  23املودع لدى األمم املتحدة ،فيجيب الدكتور خليفة
بأنّه عىل مجلس الوزراء اتخاذ قرار توقيع املرســوم وإيداعه
حق يضمنه
مع الخارطة الجديدة لدى املنظمة الدولية ،وهذا ّ
له نظام األمانة العا ّمة لألمم املتحدة (املادة  .)157وقال« :لو
عدّلت السلطات اللبنانية املرســوم لكان الوفد اللبناين دخل
املفاوضــات اليوم أقوى ،رغم أنّه يســتمدّ ق ّوته من القانون
املتمسك بالخط  .29فهو
الدويل ،وهو لن يتزعزع عن موقفه
ّ
ليس ال مع الخــط  1وال الخط  23وال «خط هوف» .أ ّما الخط
الجديد املقرتح من قبل العــدو اإلرسائييل أي الخط  310فهو
للتخويف وليس مبن ّياً عىل أي اعتبار تقني أو قانوين».
ويقول العارفون بأنّ من شأن التعديل تقوية موقف لبنان،
فيام البديل عنــه هو إحالته اىل مجلس النــ ّواب إلقراره يف
ثم إيداعه لدى األمم املتحدة .ويف حال اســتم ّرت
قانون ومن ّ
مفاوضات الرتســيم من دون تعديل املرسوم املذكور ،فإنّ ما
قد يقرتحه الخرباء الدوليون ســيكون ضمن الخطني  1و23
كل خط معتمد
الرسميني املحدّ دين لدى األمم املتحدة ،وإن كان ّ
من جانب آحادي ،ما يعني العودة اىل «خط هوف» أو خط آخر
جديد قريب منه.

بحث مع عون في موضوع البطاقة التمويلية

ديــــــــــاب :فــــــاتــــــورة الــــبــــطــــاقــــة ســــتــــقــــارب املــــلــــيــــار دوالر
وال ــح ــك ــوم ــة تــســعــى لــتــأمــيــن الــتــمــويــل مـــن مـــصـــادر خــارجــيــة
زار رئيس حكومة ترصيف األعامل
حســان دياب ،العامد ميشال عون يف
قرص بعبــدا ،وبحث معه يف موضوع
البطاقة التمويلية التي يتم االعداد لها
ملواجهة الظروف االقتصادية الراهنة.
ويف هذا االطــار ،أكّــد دياب يف
مداخلــة تلفزيونيــة ،أنّ موقفه مبا
يتعلّــق برفــع أو ترشــيد الدعم كان
حاسم وواض ًحا منذ أشهر ومن العام
ً
املــايض ،وأوضح أنّ موقفــه هو أنّ
«ترشــيد الدعم لن يحصل إال مبوجب
املوافقة عــى البطاقة التمويلية التي
ســتصل اىل نحو  %75من الشــعب
(دااليت ونهرا)
					
علم أنّ بعض الدراسات التي عون مستقبالً دياب
اللبناينً ،
أجريت مؤخ ًرا تفيــد أن مدخول %76
التمويــل من مصادر خارجية ومنهــا زيارته اىل قطر التي كان
يقل
من العائالت يف املجتمع اللبناين ّ
عــن  3مليون لرية و 200ألف لرية لبنانيــة وهذا هو الحد األدىن هدفها طرح هذا امللف كفكــرة لدعم لبنان ،وأكّد تجاوب الدوحة
الذي تحتاجه العائلــة يك تعيش ،ولهذا فإننا نهدف إىل أن نقدّ م مع طلبه ولكن مل يبت بقيمة املساعدة».
وعن اســتعامل احتياطي مرصف لبنان لتمويل البطاقة ،رأى
البطاقة التمويلية إىل  750ألف عائلة».
وكشــف دياب للمرة األوىل يف حديث تلفزيوين ،أنّ «فاتورة دياب أنّ عىل مرصف لبنان املساهمة يف البطاقة التمويلية عرب
البطاقة التمويلية ســتقارب املليار دوالر» ،موض ًحا أنه «سيتم االحتياطي االلزامي يف حال مل يــأت متويل من الخارج ،ألنّ «ال
تحديــد مبلغ البطاقة التمويلية التي ســترتاوح بني مليون كحد بديل لتمويل البطاقة سوى مرصف لبنان» ،وفقًا ملا قاله دياب».
ويف ملف توقيع مرسوم ترسيم الحدود والخالف الذي حصل
أدىن و 3مليون كحد أقىص ،وذلك بحسب عدد أفراد العائلة».
وعن إقرار هذه البطاقة ،أوضح دياب أنّه يجب أن يكون هناك مع بعبدا ،شدد دياب عىل رضورة توقيع املرسوم من قبل رئيس
آمل الجمهورية اليوم قبل الغد ،مشــرا اىل ان الخالف مع بعبدا هو
توافق ســيايس والبت فيه يف اللجنة الوزارية االقتصاديةً ،
يبت يف مدة أقصاها أسبوع وأن يرسل اىل مجلس النواب وهو تفسري للدستور« ،فالدســتور واضح جداً يف كيفية التعامل يف
أن ّ
الجهة املسؤولة عن إقرار مرشوع القانون املتعلق برتشيد الدعم اي حكومة خــال فرتة ترصيف االعــال ،وموضوع امللف هو
والبطاقة التمويلية والذي سرتســله الحكومة فور االنتهاء من تقني بحت والدوائر املختصة بالجيش التي لدي ثقة كاملة فيها
وضع الســيناريو األفضل ،مؤكدً ا أنّه كلام رسع مجلس النواب تقول إن النقطــة  ٢٩هي من حق لبنــان وبالتايل كان تركيزي
بالبــت بالقانون الــذي يعنى بالبطاقــة التمويلية كلام رسعنا عىل أن الوزراء املختصني ،ال ســيام وزير االشغال ووزيرة الدفاع
بتطبيق هذه البطاقة التي تتطلب بدورهــا التعاون بني القطاع أن يسريوا بامللف ولهذا الســبب قاموا بإمضاء املرسوم ووافقت
املرصيف ومرصف لبنان والوزارات املختصة وهذا يتطلب شــه ًرا عليه وأرسلته للقرص الجمهوري حيث كان الخالف عىل أن نعقد
جلسة ملجلس الوزراء أو ال .مل افقد االمل واتوقع من الرئيس عون
ونصف الشهر لتطبيقها».
يف ســياق متصل ،أوضح دياب «أنّ الحكومة تســعى لتأمني ويجب عليه ان يوقع عىل املرسوم خالل الفرتة املقبلة».

ّ
أرســــــــــان  :نأمل أن تســــــــــهل
املفاوضات بين الســــــــعودية وإيران

وهــــــــــاب :تــــــطــــــورات ك ــب ــي ــرة
على الــخــط الــســوري الخليجي

غرد رئيس الحزب «الدميقراطي اللبناين» طالل أرســان
عرب «تويرت»« :نأمل أن تسهل املفاوضات بني اململكة العربية
الســعودية والجمهورية االســامية االيرانية حول مجمل
القضايا الخالفية العالقة ،مام ســينعكس حتام إيجابا عىل
املستويات كافة يف املنطقة».

أشار رئيس حزب «التوحيد العريب»وئام وهاب ،يف ترصيح
عرب مواقع التواصل اإلجتامعي ،إىل أن «تطورات كبرية عىل
الخط السوري الخليجي ســترتك إنعكاساتها عىل املنطقة و
لبنان ،وقبل األضحى املقبل سيكون هناك ضحايا سياسية يف
لبنان» .وقال« ،قولو الله كلــو منيح» .إنتبهوا لخطالرياض
دمشقأبو ظبي «عليه عجقة سري».
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ُ
ّ
 ٤مـــــؤشـــــرات خـــارجـــيـــة مـــشـــجـــعـــة لــلــتــألــيــف

ُ
ِفصحنــــــا القومي..متى؟
ربيع الدبس
إذا كان الفصــح عنــد اليهود يعنــي العبور من
«أرض العبودية» إىل «أرض امليعاد» كام يُس ّمونهام
زاعمني تطويب فلســطني الحبيبة باســمهم ،فإن
الفصح عند املســيحيني هو العبور ا ملُطْلق واإلقامة
يف النعمة والحيــاة الجديدة .لك ْن أمتنا  ،مبكوناتها
العضويــة ال الطفيلية ،منهكة نفســياً ومادياً رغم
ســنات اللفظية وا مل ُ َز ّينات الخطابية ،فهل
جميع ا مل ُ َ
ح ّ
قومي لهذه األُ ّمة؟ هل
سيايس-
ثقايف–
من ِفصح
ّ
مثة قيامة لها من قرب التاريخ؟ متى وكيف؟
إذا بدأنا بلبنان ،فمعضلتــه أبعد من انفجا ِر مرفأ
إفالس
ِ
وأَعقَد مــن تشــكيلِ حكومة وأعمق مــن
خزينــة .إنها بل ّية الب ْنية الطائفية املســمومة التي
ف ّرخ َْت معظم هذا الويل وأعطَ َبت الرؤية الســليمة
حل ّْت مكانهــا رؤى الطوائف وأحقاد
إىل األمور،فأَ َ
الطوائف .والســؤال األصعب هو:متى ينهض لبنان
من تركيبته املريضة ومن جلجلة فساده وانحالله؟
مســلكَ رجال الدولة،
يســلُك
ُ
جميع مسؤوليه ْ
متى ْ
ومتى ينضــج ناخبوهم مــن وضعيــة الجمهور
املذهبي التابع إىل مســتوى املواطنــن الحقيقيني
صنع اآليت بعد الخروج من الحارض
املشــاركني يف ُ
الفاجع؟
أما الشــام التي مل تندمل جراحهــا العميقة بعد،
ْس أيدي
رغــم اإلنتصار عــى املؤامرة ،فمتــى تُك َ
ِ
حاص يها املكشــوفني الذين أغــاروا عىل دورها
ُم
املرشوعةعب اســتجرار
الفاعل وأجرموا بحقوقها
َْ
اإلرهاب العاملي املريض ،املشــدود إىل اســتحضار
خطّط الخارجــي وازدواجية معايريه؟ بل
مزاعم امل َ
جل فلســطني عن صليبها ا ملُدَ ّمى بأشــواك
متى ترت ّ
اإلحتــال وحراب الغدر ،ومتــى ينتهي درب آالمها
الطويــل ؟ متى يتحــرر العراق ا مل ُشــلّع من أطامع
اللعبــة الدولية القــذرة ،ومن كومبــارس الداخل
الرشيك يف فساد الخارج؟
إنّ وجعنا القومــي ال يقترص عىل النزيف املفتوح
يف هــذه الجغرافيا ،كام أن أســئلة الوقت واإلرادة
والســيادة والحداثــة ال تنتهــي بهذه السلســلة
اإلستفهامية األليمة ،التي يخترصها سؤال مفصيل
عن موعد قراءة شــعبنا رشع َة الحريــ َة بديالً عن
أعراف اإلنقياد ،وقراءة رشوط اإلنصهار اإلجتامعي
املرشوط بدولة مدنية قومية واحدة ،أو حتى قراءة
مصالــح التكامل املرحيل يف ُد َول مدنية يتقدم فيها
العقل عىل النقل ،واإلبتكا ُرعىل اإلجرتار؟
ُ
قال أرنولد تُ ْوينبي« :املدنية حرك ٌة ال حالة ،رحلة
ال مينــاء» .ومعنى ذلك أن التمدن ســياق متصاعد
،متواصل باإلرادة والعمل الحثيث ،ال موســم عابر
ٍ
طاف .لذلك هو انطالق يشــق
يئ
أو مظهر غوغــا ّ
ال ُعباب ويتخطى املسافات بهدف اإلكتناز الحضاري
ســ ّو عىل شاطئ التوقف .من هنا يؤملنا
ال برغبة ال ُر ُ
جنوح جمهور واسع من شعبنا صوب
حتى األعامق
ُ
املايض الغابر الذي صنع ذه َنه واهتامماتِه ،بدالً من
ارتياد املســتقبل ليصنعه بنفسه .وهذا َم ْعل ٌَم صارخ
من معامل اضطرابنــا الثقايف الراهن ،املتوقَّع له أن
يغدو أكرث ســوء اًِ ،مصداقاً لطرح فيلسوف التاريخ
ــر يف نظريته
س ََ
والحضارات،تُ ْوينبــي عي ِنه ،الذي َ
للتحدي واإلســتجابة ردو َد الفعل التــي تقوم بها
حضارة مغلوبة إزاء حضارة أخــرى غالبة انت َهك َْت
حرمتهــا .فالتحدي الذي تحملــه الحضارة الغالبة
بــن طياتها يخلق واقعاً جديــد اً أقرب ما يكون إىل
الصدمة غري املتوقعــة للحضارة املغلوبة التي يجب
ٍ
منــط معني .وهذا
أن تتعامــل مع هذا الواقع وفق
النمط يختلــف بني حضارة وأخرى ،فالصدمة تكون
قاســية ومد ِّمرة بقدْ ر ما يكون التحدي الذي تحمله
الحضارة الغالبة قاسياً ومدمراً.
ــن من الحضــارات:
لقــد رصــد توينبــي نو َع ْ
اإلنطــوايئ واملنبســط .فالنــوع األول  ،يف حال
تعرضه لصدمة عنيفة  ،ال يجد أمامه ســوى العودة
إىل املــايض الذي هو زمان القــوة واملجد ،يف حني
يلجــأ النوع الثاين إىل القفز فــوق الحارض ا مل ُدله ِّم
نحو مســتقبل قد يكون زاهراً .ويعتــر تويْنبي أن
ِكلتا اإلســتجابتني عىل خطأ بسبب عدم انطالقهام
من الواقــع الحقيقــي القائم وعــدم مواجهتهام
التحدي املفروض من الخارج باألســلوب العقالين
املطلوب« .إنهام قاتلتــان للحضارة»...هكذا يصف
توينبي اإلســتجابتني :الســلفية واملســتقبلية ،إ ْذ
جر الحضــارة وموتها،
ح ُّ
إن الســلفية تنتهي إىل تَ َ
بينــا تذهب املســتقبلية مذهباً آخَــ َر لكنه يؤدي
إىل النتيجة نفســها إ ْذ يُجرد الحضارة املغلوبة من
هويتها وشــخصيتها وعنارصها ويجعلها حضارة
تابع ًة ،مقلِّدة ،ومجرد ناسخة ملدنية اآلخَرين.
أمنيتنا نحن أالّ يتقمص شع ُبنا أحد هذين النوعني
من الحضارةألنهام خيــاران أحالهام ُم ّر .من دون
أن ننــى إعــان إدانتنــا الفكريــة والتاريخية
ملنطق هنتينغتون األبرت يف كتابه الشــهري «رصاع
الحضارات وإعادة تشــكيل النظام العاملي الجديد»
حيث اصطبغ هذا الكتاب املثري ،الذي م ّهد ألطروحته
الرصاعيــة املفكــر الربيطاين-األمــريك برنارد
لُويس ،بصبغة النزاع ال َب ْيني للدياناتُ ،ملبِســا ًذلك
النزاع الخطري لبوس الحضارات املســتعار ،وجاعالً
َ
واملحمــول األثقل لتلك
مــن الديانات املحتوى األول
الحضارات.
أمني ُتنا أن يتــازم تجا ُوزُنا للطريق الوعرة بالنهج
ال ِعلمــي والوعي القومــي ال بالعصبيــات العمياء
حنا
والخُزعبــات األســطورية .إ ْذ ذاك يتع ّمد فص ُ
الجامعي بــروح الحضارة وبَهائها ال بقشــورها ،
األصيل من الدخيل.
ُ
فال يختلط لدى أطياف شــعبِنا
إنّ لنــا من تاريخنا ما به نعتــز ،لكننا ال نختنق يف
متحف اســتعادته وال نجعل من اإلشادة به حبوساً
نســائم الغد وآفاق املستقبل .قال املهامتا
تقْطع عنا
َ
غاندي« :ال أريد أن تبقى نوافــذ بيتي مغلقة ..أريد
ثقافــات جميع األمم برشط أالّ
ُ
تهــب عىل داري
أن
ّ
تقتلعها من جذورها».

عطاللــــــه  :هذا الشــــــهر وخصوصا
بنصفــــــه الثاني ســــــيكون حاســــــما

محمد بلوط

هل حــان وقــت االنفراج
الحكومــي ،ام ان ازمة الثقة
املتفاقمة بني الرئيســن عون
والحريــري تزيد من تعقيدات
عمليــة التأليــف ؟ املعطيات
الداخلية امل تعلقة بالنزاع عىل
الحصص والحقائب واالسامء
ال تشــر اىل تغيــر ايجايب
 ،لكن التط ــورات الخارجية
االخــرة املؤثرة يف املســار
الحكومــي يف لبنــان تبعث
عىل االعتقاد بان هناك عوامل
ومؤرشات ا ي جابية ممكن ان
تنعكس عىل الساحة اللبنانية
ملصلحة الحلول.
ما هــي ه ــذه التطورات
مبنظار مراجع سياســية مطلعة ؟ تــرى املراجع ان عملية
تشــكيل الحكومة محكومة اوال برتاجــع القوى املحلية عن
تصلبها ملصلحة الحلول التوافقية  ،لكن مثة عوامل خارجية
مهمة ميكن ان تشــكل عوامل مؤثرة يف هذه القوى من اجل
تليني مواقفها وترسيعها الوالدة .
ابرز هذه املعطيات والتطورات :
 -١انتقال باريس اىل مرحلة جديدة من التعامل مع القوى
اللبنانيــة الفاعلة العــادة تزخيم مبادرتها مــن اجل تاليف
حكومــة مهمة انقاذية تحقق االصالحات كرشط اســايس
لتامني الدعم الالزم للبنان .
وتســعى فرنســا يف هذه املرحلة اىل مامرســة ضغوط
مبارشة عىل الجهات واالشــخاص الذين يعرقلون املســاعي
والحلول من خالل االجراءات التي اعلنها وزير خارجيتها قبل
ايام من زيارته املرتقبة للبنان غدا االربعاء .
ويقول احد املطلعني عىل اجواء املبادرة الفرنسية ان زيارة
لودريان تعترب محاولة حاســمة لوضع املسؤولني اللبنانيني
امام مســؤولياتهم قبــل مبارشة فرنســا ودول اخرى رمبا
الواليات املتحدة االمريكية وبريطانيا تنفيذ اجراءات ضاغطة
ضد مسؤولني وشــخصيات لبنانية متهمة بتعطيل تشكيل
الحكومة  ،ال سيام يف ظل صعوبة واستحالة اتخاذ عقوبات
جامعة من دول االتحاد االورويب .
ويرى املصدر ان الزيارة التي ســبقها االعالن عن عقوبات
او اجراءات عقابية حيال املســؤولني عن التعطيل تعترب اليوم
محكا ملسار املبادرة الفرنسية ،وهي محطة مهمة قبل تغيري
باريس قواعد اللعبة مع امللف الفرنيس.
 -٢انتظام مفاوضات فيينا املتعلقة بامللف النووي االيراين
واحراز الجولة االخــرة تقدما ميكن البنــاء عليه  ،واعالن
الرئيس االيراين الشيخ حسن روحاين عن قرب رفع العقوبات
عن طهران وتحقيق تقدم يف املفاوضات.
 -٣ومبوازاة اجتامعات فيينا برزت عودة الحوار املبارش بني
الرياض وطهران بعد قطيعة طويلة  ،وذلك من خالل لقاءين
عقدا يف االسابيع االخرية يف بغداد بني مسؤولني أمنيني كبار
من كال البلدين .
وقد تركت اخبار ما جرى ويجــري يف العاصمة العراقية
انطباعــا ايجابيا عززه كالم ويل العهد الســعودي االيجايب
باتجــاه طهران وترحيــب الحكومة االيرانيــة بهذا املوقف
واعرابها عن اعادة العالقات وتحسينها مع اململكة.
 4دخول موسكو منذ اسابيع عىل خط املساعدة من اجلتحسني وتوفري الرشوط واالجواء لترسيع تشكيل الحكومة،
ال سيام انها قررت منذ اشهر قليلة تعزيز حضورها يف لبنان
الذي تعتربه بلدا حيويا مؤثرا لدورها ونشاطها يف املنطقة ال
سيام يف سوريا .

والالفت يف هــذا املجال اعراب وزيــر الخارجية الرويس
الفروف عن تفاؤله بقرب حل االزمة الحكومية كام نقل عنه
مؤخرا.
لكن هذه املؤرشات الخارجية االيجابية ال يوازيها تحول يف
املواقف الداخلية ال سيام عند الرئيسني عون والحريري باتجاه
التهدئــة واملرونة يف حلحلة العقد التي تحول دون تشــكيل
الحكومة.
ويكشف مصدر ســيايس مطلع عن ان التوتر الشديد الذي
ســجل مؤخرا بني الحريري من جهة ورئيــس الجمهورية
والنائب جربان باســيل من جهة ثانية انعكست بوضوح عىل
احاديث واجواء رئيس الحكومــة املكلف  ،وحصل همس يف
صفوف بعض املقربني منه واالوساط املحيطة ببيت الوسط
انه مل يعد يســتبعد باملطلق االعتــذار ،وانه فاتح البعض يف
هذا املوضوع قبل التطرق اليه قبل ايام مع رؤساء الحكومات
السابقني.
ويقول املصدر ان الجميع نصحوه بان يســتمر يف تحمل
مســؤولياته ،وعندما وصل هذا الحديث اىل الرئيس بري كان
جوابه انه ال يؤيد االعتذار ويشــدد يف الوقت نفســه عىل
وجوب العمل بكل ما ميكن من اجل تشكيل الحكومة بارسع
وقت .ومل يتبلغ حزب الله برغبة او ميل الحريري املســتجد ،
وحرص يف الوقت نفســه عىل عدم التعليق املبارش ،لكن احد
املســؤولني اكتفى بالقول ان الحزب عىل موقفه االيجايب من
الحريري ،لكنه يؤكد يف الوقت نفســه عىل الحوار مع رئيس
الجمهورية النتاج الحكومة يف ارسع وقت.
ويف هذا الشأن تتجنب اوســاط بيت الوسط الحديث عن
تعديل يف موقف الحريري  ،لكن احــد النواب املقربني يقول
ان هنــاك قناعة لدى قوى عديدة برضورة اســتمرار ه وعدم
اعتذاره.
وترى مصادر سياسية مطلعة ان فكرة االعتذار رمبا تطرح
اليوم بعد ارتفاع وترية التصعيد من باب اختبار االجواء وردود
االفعال ،وقد تكون محاولة من رئيس الحكومة املكلف لرمي
هذه الكرة بوجه الجميع يف ظل انسداد افاق تاليف الحكومة.
ويف املقلب اآلخر مل يســجل اي تطــور جديد يف موقف
بعبدا والرئيس عون الذي تقول مصادر مقربة منه انه ينتظر
الحريري لتقديم تشكيلة متكاملة وفق املالحظات التي ابداها
يف لقاء بعبدا االخري ثم عىل صيغة ال ٢٤وزيرا .
واىل جانب ذلك يستمر الرصاع بقوة بني الحريري وباسيل
الذي تجىل عىل هامش زيارة كل منهام اىل موســكو .وحتى
اليوم فشلت كل املســاعي لعقد لقاء بني الرجلني كانت آخرها
مســاعي بكريك ثم محاولة باريس التي فشلت يف اللحظة
االخرية بســبب رفض الحريري التجاوب معها وهذا ما ازعج
القيادة الفرنسية ووضعته يف خانة تصعيب واعاقة املساعي
املبذولة ملعالجة العقبات امام تاليف الحكومة .

رضوان الذيب

ً
ً

أشار الوزير السابقغسان عطالله ،يف ترصيح عرب مواقع
التواصــل االجتامعي ،ان «هذا الشــهر ،خصوصاً يف نصفه
الثاين سيكون حاسامً مبواضيع سياسية ساخنة من ضمنها
وتغيات بالوضع الســيايس اللبناين ،نتمنى عىل
الحكومة
ّ
معرقيلتشكيل الحكومة تلقف تحوالت املرحلة واألخذ بعني
االعتبار هموم الشــعب ملا فيه مصلحة لبنان ،وعدم الدخول
مبراهنات خاطئة».

ّ
يا قضاة لبنــــــان اتحدوا !
اييل يوسف العاقوري

 ٤٦شــخــصــيــة عــلــى ّالئ ــح ــة ع ــق ــوب ــات لـــودريـــان
وعــــــــــون لــــــن يُـــــــوقـــــــع اال بــــــشــــــروطــــــه...
«الخرطوشــة األخــرة «
لفرنســا يف ملف تشــكيل
الحكومــة قبل ســحب هذا
التكليف مــن يديها يف حال
فشــل وزير خارجيتها جان
لودريان خــال زيارته اىل
بريوت يف  ٥أيار بايجاد الحل
ملشكلة التأليف ،حيث سينتقل
امللــف عندها إىل مســاعد
وزيــر الخارجيــة األمرييك
الجديد الذي يســتعد لتســلم
مهامه قريبا ،ولهذا فإن زيارة
املســؤول الفرنيس ستكون
حاسمة وليست كسابقاتها خصوصا ان لودريان يجري حاليا
اتصاالت مع مســؤولني أمريكيني وايرانيني وســعوديني قبل
وصوله إىل بــروت واطلع عــى نتائج لقاءات موســكو
واتصــاالت القاهرة يف ظل التوافق بني فرنســا وموســكو
والقاهرة عىل دعم ســعد الحريري فيام واشنطن والرياض
يدعامن اعتذار سعد الحريري وتكليف نواف سالم ،اما إيران
فهي مع من يرشــحه السيد حســن نرصالله الداعم لعودة
الحريري ،و»ســبحان مني بغري األحوال» مع انقالب املشهد
السيايس وظهور مشــكلة التأليف وكأنها رصاع بني قوي ٨
آذار مع تأييد الثنايئ الشــيعي وصوال إىل فرنجية والقومي
والطاشناق لسعد الحريري ،فيام أرسالن يغرد خارج الرسب
بوقوفه مع عون وباسيل وبعض االحزاب املوالية لسوريا ضد
الحريري ،اما القوات اللبنانية مع الطرح األمرييك السعودي
الداعم لنواف سالم ،وهذه أمنية جنبالط أيضا لكنه ال يعارض
التســوية اذا رســت عىل الحريري الن «املهم نخلص» ،اما
السمع».
الكتائب فهي» خارج َ
وحسب مصادر متابعة ،فإن لودريان يأيت حامال «العصا»
بوجه املعرقلني ملوحا بالئحة من  ٤٦اسام بينهم سياسيون
ورجال اعامل واعالميون وأصحاب مصارف» بالويل والثبور
وعظائم األمور» وهو ســرمي بكل ثقلــه لتأليف الحكومة
الن» سمعة» فرنسا ودورها التاريخي و»امومتها « يف لبنان
عىل املحك .وسيســعى لتشــكيل الحكومة قبل  ١٥أيار وبدء
تنفيذ قرار رفع الدعم عــن املحروقات والطحني واالدوية من
قبل مرصف لبنان بعد أن أبلغ رياض ســامة القوى املحلية
والدوليــة ان ال قدرة لدى مرصف لبنان عــى الدعم بعد ١٥
أيار ،وهذا االجراء ســيرتك تداعيات كربى وفوىض عارمة.
وبالتايل فإن لودريان ســرمي بــكل اوراقه لفرض التأليف
واال العقوبــات بدعم من االتحــاد األورويب ،رغم ان مصادر
متابعة للتأليف تجزم بأن التهديد بالعقوبات الفرنســية ليس
إال قنابل صوتية او دخانية لن تغري شيئا اذا بقي تعنت القوى

عاقل يفهم

َ
العدل كالغيث يُحيي
األرض وابلهُ
القصب
والظلم يف امللكً مثل النار يف
ِ
ُ
(الزهواي)
إنطالقاً من بيت الشعر هذا ،ابدأ مقايل،
يا قضاة لبنان اتحدوا ،الواجب يناديكم،
اتحدوا ضدّ الظلم وأسياده،
حدوا ضد الفساد وأربابه،
ات ّ
رش وصانعيه،
ال
اتحدوا
ضدّ
ّ
للحق ومنارصيه،
اتحدّ وا
ّ
اتحدّ وا للمظلوم وانصفوه،
اتحدّ وا للخري العام ،لبنان بحاجة اليكم اآلن.
نعم لبنان وشعب لبنان بحاجة ماسة اليكم،
قوموا انتفضوا واحيوا األرض وازرعوا االمل وانرشوا
العدل يف ارجائها.
انتم تحكمون باسم الشعب ،والشعب يرىض بحكمكم،
وجل يرىض اذا كنتم عادلــن ،انتم أنصاف
بل الله عــ ّز ّ
آلهة،ح ّملكم الله هذه الرسالة ،هذه املهمة  -وهي قطعة
من مهامــه  -لتكونوا حكامء كالح ّيات ،وكاملني كام أن
اباكم الساموي هو كامل.
العدل اســاس امللك ،فال يكون العمران حيث ال يعدل
كل يوم ،فبادروا
الســلطان هذه أقوال نعرفها ونسمعها ّ
ايها العقالء اىل إنصاف الرع ّية ّ
وبث العدالة يف املجتمع.
انتم مؤمتون عىل هذه املهمة ،مهمة يجب ان ميألها
الحب واألنسانية وروح الله.
يقول الرسول م ّتى يف انجيله (متى )18:20
اجتمع اثنان او ثالثة باسمي فهناك أكون
«النه حيثام
َ
الرب)
يف وسطهم» (كالم ّ
النبي محمد (ص):
ويقول
ّ
«املؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاً».
ويقول املثل الشعبي« :يد الله مع الجامعة».
اذاً يا أيها القضاة ،يا أرشف النــاس .اتحدّ وا واجعلوا
الحق
اتحادكم يصنع املعجزات ففي االتحــاد قوة ،قوة
ّ
والعدل وامللك.
رش وتــزول الهواجس وتصبح
ال
يبــدد
اتحادكم
يف
ّ
االشــياء الضعيفة قوية ،وتصبح السامء نق ّية وتصبح
الطبيعة به ّية وتصبــح الحياة هن ّيــة .املظلوم يصري
مواطناً صالحــاً والظامل يتوب اىل ربّــه ،املعتدى عليه
يشعر باالمان واالمتنان واملعتدي ينال قصاصه وجزاءه.
يف اتحادكم تجربون الفاســد عىل النوم جائعاً ،كام
تقول الحكمة« :االتحاد بني اعضاء القطيع يجرب االسد
رشهم
عىل النوم جائعاً» وتجــرون االرشار عىل وقف ّ
وتكفّون الحكّام الفاسدين عن تدمري الوطن.
ثوروا ايها القضاة وق ّوضوا حصون الفاسدين وقصور
العابثني بالوطن واهدموا جدران الذل والعوز والجوع.
خي من نعيم
ال تنســوا أيها القضاة ،أن ثواب اآلخرة ّ
الدنيا .ازرعوا املعروف واألمل والحق لتحصدوا الشــكر،
ازرعوا العمل الصالح لتحصــدوا رىض الخالق ،ازرعوا
العدل لتنالوا ثواب اآلخرة.
وطننا مهــدّ د ،واجيالنا يف خطر وشــبابنا يهاجر،
بل أنتم تهاجرون ،وكل الرشفــاء واملثقفني والصالحني
يهاجرون.
اعملوا بالحق ليعود الحق ويعــود معه أبناء الوطن.
كلنا يعرف انه لديكم االرادة ،ارادة العمل لصالح الوطن،
فرس النجاح يكمــن يف االرادة الصلبة اكرث مام هو يف
الحكمة ،فباالبرة نستطيع واياكم ان نحفر برئا وباالرادة
القوية نستطيع ان نصلح وطناً.
تحرروا من الزعامء واجعلوا رىض الله قبلتكم ورىض
الشعب هدفكم ورىض الضمري مبتغاكم.
تح ّرروا من ثقل السياسة واعربوا اىل الضفة االخرى
حيث الشعب ينتظركم!
اقول يف الختام ،ان الحياة موقف وجرأة وقرار وفعل،
فالشــعب معكم يرتقب خطواتكم الجريئة .الله معكم
الحــق بأعناقكم وتزينون
والحــق معكم! انتم تحملون
ّ
العدل يف ضامئركم وتحكمون باسم الشعب وباسم الله.
اتحدّ وا باللــه عليكم ولو مل ّرة واحدة اتحدّ وا وانقذوا ما
تبقى من هذا الوطن.

عبد الصمد  :حمايــــــة حرية الصحافة
والرأي والتعبير من أولويات «اإلعالم»

الداخلية خصوصا انه حتــى هذه اللحظة كل فريق متمرتس
وراء طروحاتــه ولن يكون املبادر إىل تقديم التنازالت يف ظل
حرب «حياة او موت» بني بعبدا وبيت الوسط حيث مل تؤد كل
التمنيات املحلية والدولية برتاجع عون والحريري.
وبالتايل وحســب املصــادر املتابعة ،فــإن طريق الحل
الفرنيس ليست» مفروشــة بالورود « اذا مل يتجاوب باسيل
والحريــري ،ومن يعتقد من الالعبــن املحليني والدوليني انه
يســتطيع من خالل الضغط الحصول عــى تنازالت من قبل
الرئيس عون خارج ســياق التوافقات فهو مخطئ جدا ،ولن
يتنازل الرئيس عون للحريري وغري الحريري مهام بلغ الضغط
الفرنيس وحمالت القوى الداخلية التي مل تســتطع ان تاخذ
شيئا من الرئيس عون خارج قناعاته ،واذا كان بري والحريري
وفرنجية وغريهــم من األطراف يعتقــدون ان عون يرتاجع
من خالل الضغوط فهم مخطئون ،ولــو جاء العامل كله إىل
لبنان ،وهذه املســألة يجب أن يضعها الفرنسيون والحريري
يف حســاباتهم ،والحريــري ليس االقوى حاليــا وهو أيضا
مصاب «بندوب» سياسية عميقة َمن الرياض اوال ،وهذا األمر
ال يســمح له بفرض رشوطه ويجب أن يطلب «السرتة» ولوال
حزب الله لكان االن «مزلطا» وبدون اي غطاء داخيل و»سهل
املنال» للجميع.
ولذلك وحسب املصادر املتابعة ،فإنه حتى اآلن كل الحلول
مقفلة ولو طار البلــد واملخرج املقرتح بأن يكون هناك وزير
مســيحي «ملك» من حصة الثنايئ الشيعي قد سقط ،يف ظل
رفض التيار الوطني تكرار تجربة عدنان السيد حسني الشيعي
الذي سامه الرئيس سليامن من حصته املسيحية وانقلب عليه
واسقط حكومة ســعد الحريري لحظة دخوله البيت األبيض
للقاء أوباما بقرار من الثنايئ الشيعي.
األزمة مفتوحــة ،وال حكومة يف االفــق ،ورمبا الجميع
ينتظر نتائج الحوار اإليراين  -األمــريك ،رغم ان حزب الله
بلسان الشيخ نعيم قاسم أكد ان العراقيل داخلية.

رأت وزيرة اإلعالم يف حكومة ترصيف األعامل الدكتورة منال
عــــبد الصمد نجد ،يف ترصيح ،ملناسبة اليوم العاملي لحرية
الصــــحافة ،أن «جهود الجهات املعنية كافة يجب أن تنصب
بشــكل حثيث عىل كل ما من شأنه تعزيز حرية الرأي والتعبري
وعمل اإلعالميني والنهوض بالقــــطاع اإلعالمي ،بشــقيه
العــــام والخاص ،ال سيام يف ظل تراجع لبنان يف التصنيف
العاملي لحرية الصحافة عىل مر السنوات ،بعدما كان يف طليعة
الدول يف حامية الحريات اإلعالمية ،مع رضورة مواكبة التطور
التكنولوجي والتقــنيات الحديثة» ،معتربة أن «أحد مفــاتيح
الحل األساســية لتعزيز حرية الرأي والتعبري هو قانون إعالم
عرصي ومتطور يتضمن أحكاما حديثة».
ويف هذا اإلطار ،كشفت عبد الصمد أن وزارة اإلعالم وضعت
بحســب الصيغة التي وردت من لجنة اإلدارة والعدل النيابية،
تعديالت جوهرية عىل اقرتاح قانــون اإلعالم ،مبنية عىل آراء
واقرتاحات إعالميني وقانونيني وأصحاب اختصاص ،باإلضافة
اىل التوصيات الصادرة عن سلســلة لقاءات تشاورية (Town
 )Hall meetingيف الرسايــا الحكومية ،عىل مدى ثالثة أيام،
خصصت لكل وســائل اإلعالم املكتوبة ،واملرئية واملسموعة،
واإللكرتونية ،حيث دعت الوزارة مســؤولني وممثلني عن تلك
الوسائل ،ملناقشة الوضع اإلعالمي وكيفية النهوض به وتعزيز
حرية الرأي والتعبري وحامية اإلعالميني وتأمني الضامنات لهم.
وأشارت إىل أنها ســلمت «النسخة املعدلة من اقرتاح قانون
اإلعالم اىل رئيس لجنة اإلدارة والعدل النيابية ،ومتنت عليه العمل
إلقراره يف أرسع وقت ممكن ملا فيه خري القطاع اإلعالمي».

نقابــــــة املحررين  :تبقــــــى الصحافة
راية الحقيقــــــة والصحافيون جنودها
تحيي نقابة محرري الصحافة اللبنانية ،يف بيان ،ملناســبة
اليــوم العاملي لحريــة الصحافة ،الصحافيــن واالعالميني
واملصورين ،وتثني عىل جهودهــم وتضحياتهم ،مؤكدة أن «ال
صحافــة من دون حرية ،وإن الصحافيني ألســنة الحق ومرآة
الحرية».
كام تحيي نقابة املحررين ،يف هذا اليوم« ،شهداء الصحافة
عىل امــتداد العامل» ،وتــــدعو اىل «وقف العنف واالضطهاد
والتضييــق الذي يطاولهــم يف غري مكان» ،مشــددة عىل أن
«االفالت من العقاب لن يدوم .وتبقى الصحافة راية الحقيقة،
ويبقى الصحافيون جنودها».
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا
 -1العدالة امرأة مهيبــة ورائعة الجامل .لكنها تنىس،
يوســعون دوائر
رسح شــعرها .اللصوص ّ
أحيانــا ،أن ت ّ
نشــاطهم ،وليس لها متسع من وقت واملجابهة عىل غري
جبهة ،ويف غري ميــدان .العدالة ال تتربج ،العدالة ال تغفل
عن دك عروش اللصوص .وليس ألهل الفســاد ،بعد اليوم،
ان ينسوا كيف تهزأ هذه االتية من رجاء املعذبني بجربوت
الفاسدين.
]]]
 -2ال يختلف ،يف االهمية ،الجهاد عىل جبهة الفســاد
داخل البالد عن الجهاد يف مواجهة عدو الحدود والوجود.
الفرق الوحيد هو يف ارتقاء مجاهد اىل رتبة شهيد.
]]]
 -3لو كانت الخراف ،او الثريان والعجول وتيوس املاعز
تعرف ما هــي وظيفة الجزار ،لكانت اســتعملت قرونها
بطريقة أفضل .أن تعي أو ان ال تعي فتلك هي املسألة.
]]]
 -4من سناء محيديل ورفيقاتها اىل القضاة األبطال :عند
تقاطع الطريقني ،نلتقي عىل عنوان واحد :دحر الظاملني.

الـــجـــيـــش أوقــــــــف  4لــبــن ــانــيــيــن
و 4س ــوري ــي ــن بــتــهــمــة الــتــهــريــب

أعلنت قيادة الجيش  -مديريــة التوجيه يف بيان لها انه:
«بتاريخ  2021 /5 /2أوقفت وحدات الجيش املنترشة يف كل
من البقاع والشامل أربعة مواطنني وأربعة سوريني ،وضبطت
صهريجا وأربع شــاحنات نوع «بيك آب» ،وآلية نوع «فان»
وســيارة ،وهي محملة بحواىل  6790ليرتا من مادة البنزين،
 930ليرتا من مادة املازوت و 71صندوقا مخصصا للرناجيل،
ومعدة للتهريب اىل األرايض الســورية .سلمت املضبوطات
وبورش التحقيق مع املوقوفني بإرشاف القضاء املختص.

وزيـــــر الــصــحــة  :نــســعــى إلنــشــاء
مستشفى حــكــومــي غـــرب بعلبك
استقبل وزير الصحة العامة يف حكومة ترصيف األعامل
حمد حســن ،يف دارته يف بعلبك ،وفدا من بلديات شمسطار
وغرب بعلبك ،عرض معه الوضع الصحي يف املنطقة ،وجدد
شكره للوزير عىل دعمه افتتاح املستوصف يف شمسطار.
وأكد حســن للوفد سعيه اىل «إنشــاء مستشفى حكومي
غريب بعلبك ،يستفيد منه أهايل شمسطار والبلدات املجاورة
عىل غرار املستشــفى التي ســيبدأ العمل فيه قريبا يف بلدة
حربتا يف البقاع الشاميل».

لـــقـــاءات لــــودريــــان  :ال ــح ــري ــري وبــاســيــل يــنــضــمــان؟
ً
ّ
االعـــتـــذار ل ــم يــعــد مــســتــحــيــا عــنــد الــرئــيــس املــكــلــف

القضاة واملحامون...مواقف وطرائف

جويل بو يونس

اىل يومــي االربعاء والخميس ،تتوجــه االنظار اللبنانية
ولكن من زاوية فرنســية  ،فكل االوساط السياسية ترتقب
ما سيحمل بجعبته املوفد الرئايس وزير الخارجية الفرنسية
جان ايف لودريان الذي يصل مســاء االربعاء اىل بريوت يف
زيارة مل تكن مربمجة سابقا او موضوعة عىل جدول اعامل
اليك دورسيه.
يف الشــكل ،تكتســب زيارة لودريان اهمية بالغة اذ انه
يايت بحسب املعلومات كموفد من الرئيس اميانويل ماكرون
الذي ارتأى اال يزور هو شخصيا هذه املرة بريوت بعدما نقل
امللف اللبناين من االليزيه اىل اليك دورســيه بعدما فشلت
كل مساعيه الســابقة بانجاح املبادرة الفرنسية يف تشكيل
حكومة يف لبنان.
ايفاد ماكرون للودريان اىل بريوت اىت ايضا بحســب ما
تكشف مصادر من باريس للديار بعدما تأجلت زيارة الرئيس
الفرنيس التي كان يعمل عليها للســعودية فلم تبق االمارات
اال عىل جــدول اعامل ماكرون لذا ارتــأى االخري اال تقترص
زيارته الخليجية اىل االمارات فحسب وبالتايل احال املهمة
للودريان الذي من املقرر ان يزور االمارات وكذلك لبنان.
اما يف املضمون وهنا االهــم ،فتخطف زيارة لودريان كل
االضواء حتى من مفاوضات الرتســيم التي ســتعود اليوم
لتستأنف اذ ان جميع املســؤولني يرتقبون ما قد يحمل معه
الضيف الفرنيس من اسامء وضعت عىل «الالئحة السوداء»
ممن قد متنع من دخول االرايض الفرنســية كخطوة ارادت
منها باريس انــذار اللبنانيني قبل الحديــث عن عقوبات او
تجميد ارصدة يف الخارج.
اال ان مصادر مطلعة عىل الجو الفرنيس كشــفت للديار
بان خطوة باريس التي قد يعلن عنها لودريان بعد سلســلة
التحذيرات التي كان اطلقها ومهد لها من فرنسا ،هي خطوة
احادية الجانب اي من قبل فرنسا فقط اذ ان االخرية مل تفلح
بتامني توافق عىل عقوبات اوروبية بحق شخصيات لبنانية
عىل غــرار العقوبــات االمريكية الن هكــذا خطوة تحتاج
ملوافقة  ٢٧دولة يف االتحاد االورويب وهذا غري متوفر.
وهنا تــرح املصادر بانــه يف حــال كان التوجه نحو
عقوبــات صارمة اوروبيــة فيجب عندئــذ ان تحتكم هذه
العقوبات الحكام قضائية ال ملسألة سياسية كعرقلة تشكيل
الحكومة.
ويف هــذا االطار تؤكد املصــادر ان باريس انجزت الئحة
بشــخصيات لبنانية قد متنع من الدخــول الراضيها اال ان
تفاصيلها ال تزال غامضة .وهنا تشــر املصادر املطلعة عىل
الجــو البارييس اىل ان لودريان قــد يحمل معه ورقتني اىل
لبنان  :اوىل يحذر بها عرب اشهار الئحة االسامء يف محاولة
اخرية من باريس النجاح مبادرتهــا يف لبنان وبالتايل رفع
الرصيد الســيايس للرئيس الفرنيس عىل ابواب االنتخابات
الرئاسية الفرنســية ،وثانية ورقة برسالة حاسمة حازمة
مفادها ابالغ املســؤولني اللبنانيني املعنيــن مبنع الدخول
لفرنسا.
ويف االطار ذاته ،اكدت معلومــات للديار من باريس بان
جدول لقاءات لودريان الخميس يف بريوت كان يف البداية
مفتوحا اال انه عاد ليحرص برئيس الجمهورية ورئيس مجلس

بـــــتـــــرا خـــــــــوري  :نـــــحـــــذر مــــــن الــــتــــراخــــي
واملــــزيــــد مـ ــن ال ــل ــق ــاح ــات فـ ــي طــريــقــهــا إلــيــنــا
أشارت مستشارة رئيس حكومة ترصيف
األعامل للشؤون الصحية برتا خوري ،إىل
أنه «نواصل إحراز تقدم يف عملنا لتحصني
أكرب عدد ممكن من األشــخاص :أكرث من
 %70من األشــخاص بعمر  75عا ًما تلقوا
جرعتهم األوىل .كــا حصل حواىل %40
من الذين يبلغــون  65عا ًما عىل جرعتهم
األوىل مــن اللقاح .وســيحصل أكرث من
 1000 00شــخص األســبوع املقبل عىل
مواعيد جديــدة لتلقي اللقاحات يف خالل
شهر أيار».
ولفتت خــوري ،يف ترصيح عربمواقع
التواصــل اإلجتامعــي ،إىل أن «املزيد من
اللقاحات يف طريقها إلينــا ،ويجب علينا
التامســك قليــاً بعد» ،مشــدد ًة عىل أننا
«لدينــا إمكانية لقضــاء فصل صيف أكرث
أما نًا ،وســب ًبا لألمل باســتعادة بعض من
حياتنــا الطبيعيــة يف األشــهر املقبلة».
وقالت« :نريــد جمي ًعا أن يتم ذلك ولكن إذا
اســتمر الناس يف تجاهل تدابري السالمة
الصحية ،فسيتســبب ذلــك بخطر ارتفاع
عدد اإلصابات بشكل كبري».
مبــوازاة ذلــك ،أشــارت إىل أن «لبنان
شهد خالل األيام الـ  30املاضية تدين يف
العدوى بنســبة  ،%119والوفيات ب نسبة
 ،%74وحدة العناية الفائقة بنســبة ،%48
الحاالت االيجابية بنســبة  .»%64ولف تت
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إىل أن «ذلك نتيجة لالســتجابة الصارمة
للوبــاء ،املتمثلة باإلغــاق الصارم ملدة 7
مؤش
ّ
أسابيع الذي ســجل أقل من  90يف
الرصامة يف متعقّب أكسفورد« الستجابة
الحكومات لفــروس كورونا ،إضاف ًة إىل
التحكــم يف التنقــات ،املتمثلــة بحظر
التنقالت مع مراقبة تصاريح ا لتنقل».
وشددت عىل «زيادة استجابة ا لجمهور
لتدابــر الســامة ،املتمثلــة بالتخطيط
والتخفيف من موجة قادمة محتملة خالل
األعياد الدينية من خــال تطبيق عمليات
إغــاق صارمة قصــرة ملنــع التجمعات
املنزلية ،والزيادة األخرية يف حملة تطعيم
املســنني» ،متطرق ًة إىل «تأثــر الجرعة
األوىل مــن لقاح «كوفيد  »19يف الحد من
دخول املستشفى يف الي وم  34-28بنسية
 %91للقاح «فايزر« ،وبنسبة  %88للقاح «
أسرتازينيكا« ،وانتقال الفريوس إىل األرس
بنسبة  %50تقريباً ».
واعتربت خــوري ان «النقص األخري قد
يؤدي يف تداب ريالســامة العامة وزيادة
التجمعــات إىل موجة جديدة» ،مؤكد ًة أنه
«يجب أن نلتزم بالعلم وأن نتبع اإلرشادات
املتمثلــة بارتـ ـ د اء ا ل كاممــات ،تجنـ ـ ب
التجمعــات ،الحصول عــى اللقاح عندما
يحني دورنا وغســل اليدين» .وشددت عىل
ان «هذه الخطوات تنقذ األرواح».

البزري  :ما زلنا في املستوى الرابع وبائيا
ً
وتحقيق املناعة املجتمعية ما زال مبكرا

ً

أكد رئيس اللجنة الوطنية الدارة لقاح النهايئ من الرشكــة األم ،باإلضافة إىل
«كورونا« عبدالرحمن البزري ،أنه «رغم إحتــال ورود جرعات منــه خالل أيام
كل التحســن بالوضع الوبايئ يفلبنان ،قليلةعرب»كوفاكس».
كام شــدد عــى أن «هنــاك تفاقم
إال أننا ما زلنا يف املستوى الرابع وبائياً،
أي الخطر» ،مؤضحاً أنه «حال إســتمر بدخــول اللقــاح الصيني عرب الســوق
هذا الت ح س ــن ،ننتقل رسيعاً ل لم ستوى الخاصة ،مــع إحتامل وصــول كميات
الثالث الذي يرتافق مع تغيريات بطريقة كبــرة للجيش اللبنــاين ،باإلضافة إىل
ترصفنا ،ويكون هناك نوع من التساهل وجود كمية أقــل ميكن الترصف بها عن
ببعض اإلجراءات ،ولكن عىل املواطن أن طريقالقطاع الخــاص» ،مضيفا «نحن
يقتنع أنه األساس مبواجهة «كورونا» .بإنتظار معلومات من «فارماالين» التي
باإلضافة إىل نسبة التلقيح التي مل تصل تأخرت ،والكميات املنتتظرة ليســت كام
هو متوقع» ،الفتــاً إىل أن «هناك حركة
بعد لـ ،%10إال أنها مؤثرة».
وأشــار البزري ،يف حديث إذاعي ،إىل لقاحية لكننا نتمنى أن تكون أكرب».
ورأى أن «تحقيق املناعة املجتمعية ال
أن «لقاح «فايزر»يصل بشكل دوري إىل
من
لبنان ،ولكن يف شــهر أيار ستنخفض زال مبكراً ،ولكــن هناك حوايل  %10
النسبة قليالً ،لكنها مستمرة .ومن املمكن املجتمع اللبناينأصيبب فريوس»كورونا»
وصول كميات من هذا اللقاح عرب منصة  ،وحــوايل  7إىل  %8تلقوا،عــى األقل،
«كوفاكس» .وعن لقاح «أســرازينيكا» ،الجرعة األوىل من اللقاح .ولكن من اآلن
داخل وحتى نبني هذه املناعــة ،نحن بحاجة

أوضح أن «هناك كميــة موجودة
مطــار بريوتبإنتظار فحــص الجودة للتقيد باإلجراءات».

املحامي نارض كسبار

} تبلل ومل يظهر يشء عىل وجهه }
يقول النقيب ميشــال خطار ان الرئيس والديك روسو
كان من اقوى املرتافعني يف عرصه .وبعد اول مرافعة له
ارسل الهله رسالة جاء فيها:
أوكد لكم انه اثناء مرافعتي مل يبق خيط من ثيايب اال
وتبلل ولكن افتخروا بأن شيئاً مل يظهر عىل وجهي.

]]]

النواب ،اال ان بعــض من متكنوا من التواصــل مع الدوائر
الفرنسية كشــفوا للديار بانه ســيتم ادراج لقاء لودريان
بالرئيس املكلف سعد الحريري ضمن لقاءاته الرسمية علام
ان مصــادر بارزة تؤكد بان جدول القاءات هذا غري رســمي
وقــد يتغري بانتظــار الكلمة االخرية واملصادقــة عليه من
االليزيه وهذا ما ســيتضح اليوم مع االشارة اىل معلومات
عن طلب لودريان ادراج لقــاء مع رئيس التيار الوطني الحر
جربان باسيل ايضا عىل جدول لقاءاته.
هذا خارجيا اما داخليا فهو الجمود القاتل الذي يســيطر
عىل املشهد الحكومي وسط معلومات تفيد بان الطرح الذي
حيك عنه يف الســابق بان تكون حقيبــة الداخلية لرئيس
الجمهورية الذي يختار هو الوزيــر ويوافق عليه الحريري،
فيام تكون العدل للحريري رشط ان يوافق عون عىل االســم
بات طرحا تخطاه الزمن بحســب ما تؤكــد مصادر مطلعة
عىل املطبخ الحكومي .ولكن ماذا لو مل تنجح كل املســاعي
الخارجية والداخلية باخراج الحكومــة من عنق الزجاجة،
ماذا سيفعل الحريري؟
عىل هذا السؤال تكشــف مصادر متكنت من التواصل مع
الرئيس املكلف بالساعات املاضية بان الحريري «يزين االمور»
راهنا وهو ســينتظر ما بعد زيارة لودريان لكن االهم يف ما
تكشفه املصادر بان فكرة االعتذار التي كانت مستحيلة يف
الســابق لدى الحريري مل تعد كذلك اليوم والسيام انه يتلقى
يوميا سيال من النصائح بهذا االتجاه..
عىل اي حــال وبانتظار ما قد تنتج عنــه زيارة لودريان
علــا ان بعض املطلعني عــى الجو الخارجي يســال :هل
تتم زيــارة لودريــان وفق قاعــدة فرنســية تطبق عىل
ارض لبنان اساســها اغنية شــهرية للســيدة فريوز تقول
مــا مفــاده :زوروين كل ســنة مــرة؟ ال اكــر وال اقل؟
عىل اي حال وباالنتظــار يبدو اننا امام مرحلة تقطيع وقت
ريثام يتضح املشهد االمرييك االيراين املتسارع التطورات!

تـــــقـــــريـــــر «لـــــــجـــــــان مــــكــــافــــحــــة كـــــــورونـــــــا»
بـــصـــيـــدا فـــــي حــــــزب الــــلــــه لـــشـــهـــر نــيــســان
أعلنــت منطقة صيدا يف «حزب الله» يف
بيان أنها «عرضت واقع األنشــطة الصحية
ملكافحــة فريوس كورونا املســتجد خالل
شهر نيســان ،حيث قدمت لجنة الطوارئ
الصحيــة يف املنطقة ،والتــي تضم فرق
االستجابة الصحية الرسيعة والدفاع املدين
وفرق التوعية واإلرشاد ،تقريرها الشهري
من خالل نشاط تلك اللجان يف أحياء مدينة
صيدا وبلدات منطقتهــا ،والتي تعمل عىل
مواكبة مصايب فريوس «كورونا» وحاالت
الحجــر الصحــي ونقل املصابــن وإجراء
الفحــوص وأنشــطة التوعية واالرشــاد
والتعقيم ومواكبــة الوافدين من الخارج.
كام واصلت اللجان يف هذا الشــهر العمل
بحملــة «نحنا ببيتك «الطبية التي شــملت
املعاينــة الطبيــة للمصاب داخــل منزله،
حيــث يــزوره طبيب وممرض مــن طاقم
الهيئــة الصحية اإلســامية ،حملة تأمني
األوكســجني والتجهيزات الطبية واألدوية
اىل منزل املصاب .شــملت أحياء تعمري عني
الحلــوة والفيالت وعددا كبــرا من أحياء
مدينــة صيدا .كام توزع عمــل اللجان يف
بلدات عربا ،الغازية ،حارة صيدا ،كفرحتى،
عنقــون ،قناريــت ،اريك ،عــزة ،رومني،
حومــن التحتا ،زيتا ،زغدرايــا ،وبنعفول،
عربطبايا ،القنيطرة ،وعدد من بلدات رشق
صيدا».

وأشارت اىل أن «األنشــطة تضمنت منذ
بداية شــهر نيســان حتــى نهايته2856 ،
استشــارات طبيــة ،تعبئة  237اســتامرة
حالــة كورونا ،تواصل مــع  4094مصاب
كورونــا ،توزيع  639مــن حصص تنظيف
وتعقيــم ،إجراء حمالت تعقيم اســتهدفت
 566مكانا ،إضافة إىل تقديم الدعم النفيس
ل  254من مصــايب كورونا ،ومعاينة طبية
لـــ  462مريضا  ،ونقــل  42حالة كورونا،
وتأمني فحص مخربي ل 200مخالط ،مسح
معلومايت ملخالطني استهدف  ،362دفن اربع
موىت بالفريوس ،تأمني ادوية ل 105مريض
بالعدوى ،ســت حمالت فحــص كورونا،
تأمني استشفاء  72مصابا بكورونا ،اجتامع
االســتجابة الرسيعة مبشــاركة  63كادرا
طبيا ،محارضة صحية مبشــاركة  25فردا،
اجتامع فريق صحي مبشاركة .»124
وختمت «يصبح العدد الكيل للمستهدفني
 10121مســتفيدا ومســتهدفا بتلــك
األنشــطة املتنوعة بقيمــة اجاملية بلغت
 322،432،000ل .ل ( .ثالمثائــة واثنــن
وعرشين مليونا وأربعامئة واثنني وثالثني
ألف لرية لبنانية).
ودعا مسؤول منطقة صيدا يف حزب الله
الشــيخ زيد ضاهر ،اللجان اىل «املزيد من
النشــاط والجهد للوقوف إىل جانب أهلنا
لحاميتهم من هذا الوباء القاتل».

جثمان الطبيب اللبناني وليد سويد في لبنان
وصل اىل مطار رفيق الحريري الدويل جثامن
الطبيب اللبناين وليد سويد ،من بلدة كفرحامم آتيا
من القاهرة وكان يف استقباله عضو كتلة التنمية
والتحريــر النائب قاســم هاشــم ورئيس بلدية
كفرحامم كامل حمود وعائلة واقارب الفقيد.
ويف ترصيح له من املطار ،أكد هاشم “ان قدر
شــباب لبنان وطاقاته ان يدفعوا مثن انتامئهم
االنساين والوطني واليوم نستقبل جثامن طبيب
لبناين جنويب لينضم اىل قافلة شهداء مواجهة
جائحة كورونا ليكون واحدا من شــهداء الواجب
االنســاين دفاعا عن االنسان والكرامة االنسانية
وليس غريبا عىل ابناء الجنوب واملناطق الحدودية
الذين دافعوا عن الوطــن يف مقاومة االعداء ان
يكونوا يف طليعة املدافعــن يف مواجهة الوباء
وهذا قدرهم وتأكيد انتامئهم الوطني االنســاين
ودون ان ينتظروا مثن مــا يبذلونه من تضحيات
وما نعيشه يف املناطق الجنوبية الحدودية ليس
اال الدليل الساطع عن هذه الحقيقة الراسخة».
بدوره ،شــكر رئيس بلدية كفرحــام كتلة
التنمية ممثلة بهاشــم للجهود التــي بذلها منذ
اللحظة االوىل وعىل كل املستويات العادة جثامن
ابــن بلدتنا ،وكذلك الهيئة العليــا لالغاثة ممثلة

} البري ساره اول دكتور
يف الحقوق يف لبنان }
يف شــهر متوز من العام  1943احتفل لبنان ببحث
اول اطروحة للدكتوراه يف معهد الحقوق الفرنيس يف
بريوت اليسوعية لصاحبها الدكتور البري ساره الذي نال
الدكتوراه بدرجة ممتاز .وبذلك يكون ســاره اول دكتور
يف الحقوق يف لبنــان .وكانت الهيئة الفاحصة مؤلفة
من االساتذة لودوك رئيساً ومازاس واميل تيان عضوين.
أما موضوع االطروحة فيدور حول «املســؤولية يف
الكائنات غري العاقلة حســب الــرع اللبناين وبلدان
الــرق االدىن» .وقد نال الدكتور ســارة يومها اعجاب
الهيئة الفاحصة والحضور الذين صفقوا بحرارة بعد ان
اختلت الهيئــة وعادت لتعلن فوزه مع الثناء الكبري عىل
دروسه القيمة.
وكان الدكتور ســاره قد استعرض مجموعة القوانني
اللبنانية ونــدد بالطريقة املتبعــة يف نقلها كام هي
عــن القوانني االجنبيــة بدون ما اعتبــار اىل اختالف
الظروف واملكان والناس بينام يجب ان تتكيف الرشيعة
بكيفية املحيط واملجتمع وهي خاضعة لتقلبات الحياة
وتطوراتها.
وعىل اثر مناقشــة االطروحة ونيله الدكتوراه نرشت
الصحف اللبنانية واالجنبية الصــادرة يف اليوم التايل
الخرب عىل صفحاتها االوىل وكتب الرئيس شــارل حلو
مقاالً معرباً بهذا الخصوص .وقد زودين الدكتور ســاره
بعرشات املقاالت املنشورة يف حينه حول هذا املوضوع.
ترى ،امل يكن يســتأهل الدكتور الــذي نال الدكتوراه
االوىل يف لبنان التكريم خصوصاً بعدما سمعنا الدكتور
انطوان خري يف حفلة تكريم املحامي الدكتور حســان
رفعت ينتقد بعض حملة الدكتوراه حديثاً متســائالً عن
املرجع الذي «دكرتهم» حسب قوله.

]]]

} الحق عىل حنا }
يقول املحامي جوزيف سعادة ان بعض الناس يحاولون
احيانا القاء املسؤولية عىل االخرين واال معاقبتهم اثباتا
للوجود .ويخرب بهذا املعنى خربية شخص اسمه حنا من
جونية الذي طلب من احد املســؤولني وظيفة .فتوسط
له ليكون ناطورا ليليا عىل مرفأ جونية ملراقبة اساطيل
العــدو يف الحرب العاملية الثانية وماذا كانت ســتتجه
ناحيــة مرفأ جونية .فكان حنا يحرض فرشــة صغرية
ينام عليها ليال ويذهب نهارا ،اىل ان حرض احد املفتشني
فوجده بهذه الوضعية فأحيل اىل املحكمة العســكرية
حيث وقف املدعى العام قائال:
ان مهمة حنا مراقبة اساطيل العدو التي من املمكن ان
تصل اىل جونية .فاذا وصلتها اصبح بإمكانها الوصول
اىل بريوت ومنها اىل بقية الدول املجاورة ثم اىل اوروبا
ومنها اىل جميع دول الحلفاء مام يشكل خطرا جسيام
عىل تلك الدول التي سوف تخرس الحرب حتام...
 فرفع حنا يده واستوقفه قائال:بدك تقليل انو كل الحرب وخســارة الحلفاء متوقفة
عىل حنا؟

]]]

} أبو الزوز }
يقول االســتاذ مطانيوس عيد انه ترشح ملركز نقيب
محامي بريوت نظرا ملا يتمتع به من صفات جيدة وهو
عىل مســتوى كبار القانونيني .فقدميا كان هناك اثنان
مهامن وهو اليوم الثالث املهم وهم:
اولبيانــوس  ، ULPIANUSبابينيانــوس
 ،PAPINIANUSومطانيوس .وقــد ذكرين هذا الكالم
بنادرة حصلت معنــا يوم كنا ال نــزال طالبا يف كلية
الحقوق يف
الجامعة اليســوعية عندما كان املحامي الربوفسور
جورج خديج يرشح ويســأل عن عنــارص امللكية وقد
عرفنا عنرصين هام  USUS ,FRUCTUSوبقي العنرص
الثالث الذي مل يعرفه احد وهو .ABUSUS
وبينام كان االستاذ خديج يسأل عن العنرص الثالث وال
احد يعرفه قلت لزميل كبري كنــا نداعبه ونقول له :ابو
الزوز هذه الكلمة فرصخ االســتاذ خديجBRAVO,qui :
a dit abusus؟

]]]

} الفظها مثل ما انت بتلفظها }
يخرب املحامي مطانيوس عيد عن احد القضاة انه كان
يلدغ بحرف «الــراء» بحيث يقول «غاء» وانه كان يطلب
من مســاعده املناداة بعد ان يقول له مثال غغغوغ بدل
غرغور فيقول املساعد :غغغوع .فيرصخ فيه:
يا ابني الفظها متل انت بتلفظها شو بدك فيي؟

]]]

} حكمة االفعى }

باللواء خري والســلطات املرصية عىل التسهيالت
التي قدمتهــا والتي خففت علينــا من حجم ما
اصابنا العادة جثــان طبيب من بلدتنا دفع مثن
مواجهته وباء قاتال من اجل حياة االنسان بعيدا
عن الخوف من وباء قاتل».

يقول العالمة الخوري يوســف عون يف رشح اآلية
التي قالها السيد املســيح« ...ها انا مرسلكم كالخراف
بني الذئاب ،كونوا حكامء كالحيات ،وودعاء كالحامم».
يقول:
«عرفــت الحيــة بالحكمة النهــا اذا خرجت عضت
جرحها حتى يلتئم ،لئال يــأيت النمل ويفىش جروحها
فتتسمم به .لذلك اذا هوجمت بادرت فورا وخبأت رأسها
حتى ال يصاب بجرح ،النها ال تستطيع ان تعضه لتحميه
من النمل فتموت».
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مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

صـــــــيـــــــادو الـــــــــزهـــــــــرانـــــــــي ...واقـــــــــــع مــــريــــر
ً
 300إلـــــــــى  400ألـــــــــف لــــــيــــــرة شـــــهـــــريـــــا !

رجاء الخطيب

ثــروات لبنان غنية ووفرية بشــكل ال يصــدق من مياهه
وينابيعه مروراً بخصوبة اراضيــه وتربته وصوالً إىل بحره
املتالطم بالرثوة الســمكية ،فام الذي يــؤدي بنا إىل مجاهل
الجوع يف ظل كل هذا الغنى؟ ال بد من أن املشكلة اليوم ،وإن
كان جــزء منها طبيعي ،فإن الجزء األكــر يبقى بفعل فاعل
برشي.
ال تزال صناعــة الصيد اللبنانية صغرية نســب ًيا من حيث
اإلنتاج ،حيــث كانت يف االونة األخرية تدر حواىل  ٦.٤مليون
دوالر أمرييك ســنو ًيا ،بينام يبلغ متوســطأجور الصيادين
حوايل  ٤٠٠ – ٣٠٠ألف لرية لبنانية شــهر ًيا ،وهو أقل بكثري
من الحد األدىن لألجور يف لبنان.
تتنوع مشاكل الصيادين وهمومهم بدءا من السفن ،نقص
املعدات يف موانئ التخزين ،مرورا باســتخدام معدات الصيد
غــر القانونية والصيــد غري الدوري الذي يــر بتجمعات
األســاك ،وصوال النطاق املحدود الذي يعمل فيه الصيادون
واملقيد بقواعد األمن وســامة املالحة التي غالبا ما تفرض
قيودا عىل االبحار يف نطاق ستة أميال بحرية من الشاطئ.
تعترب الجمعية التعاونية لصيادي اﻷســاك يف ســاحل
الزهراين من اهم التعاونيات حيث تقام أشهر اسواق السمك،
وهي تقع بالقرب من مينــاء الصيادين يف الرصفند ،جنوب
لبنان .يبيع أكرث من  ١٠٠٠صياد من قرى مختلفة يف منطقة
ساحل الزهراين صيدهم خالل املزادات التي تقام يف الصباح
الباكر يف سوق السمك الذي تديره الجمعية التعاونية نفسها،
والذي يعترب من أكرب أسواق األسامك يف جنوب لبنان.
مع تــردي األوضــاع االقتصادية واملعيشــية وما رافقها
من إقفال عــام متكرر مبوجب قرار التعبئــة العامة ،واجه
الصيادون صعوبات يف بيع صيدهم بانتظام مام أثر ســلبا

عىل أحوالهم املعيشية املرتدية أصالً.
فكيف هــي أحوالهم اليــوم ،وماهي أبرز املشــاكل التي
يواجهونها سواء من النواحي التقنية أو املعيشية؟
للحصول عىل اإلجابات الشافية ،كان ال بد من التواصل مع
رئيس «الجمعية التعاونية لصيادي اﻷســاك» يف الزهراين
السيد محمد ســلياملذي أكد أن الوضع االقتصادي للصيادين
يف منطقة الزهراين مزر خصوصاً بعد زيادة االسعار وغالء
املعيشة وبعد ارتفاع سعر رصف الدوالر.
وتابع سليم معترباً أن املشــكلة األكرب واألخطر التي تهدد
مهنة هؤالء ،هي تلك املتعلقة بصيانة الزوارق أو شباك الصيد
ورشاء معدات الصيد كون جميعها أصبحت بالدوالر األمرييك
وهو ما ال ميلكه هؤالء الصيادون الذين عليهم العمل بشــكل
يومي للحصول عىل قوتهم وقوت عائالتهم.
وعن متوسط أسعار الصيانة ،يقول سليم أن صيانة الزورق
التي يجب أن تتم مرتني ســنوياً تكلف حــواىل  ١٥٠٠دوالر
أمرييك ،بينام كلفة تجديد شــباك الصيد تكلف حوايل ٢٠٠٠
دوالر أمرييك سنوياً.
من ناحية أخرى أكد ســليم أن الجمعية التعاونية لصيادي
االسامك يف الزهراين ليست قادرة عىل سد حاجات الصيادين،
وهي نفسها بحاجة للمساعدة يف األوضاع الراهنة خصوصاً
وأن املردود املايل يكفي فقط لدفع معاشات عامل التنظيفات
وبعــض تكاليف الصيانة ،علامً أن أهميــة صيانة التعاونية
وسوق الســمك تتعلق بشــكل مبارش بالصيادين وبترصيف
انتاجهم ،فسوق الســمك هو الوحيد الذي يحافظ عىل انتاج
الصيادين ويبيعه باملزاد.
سليم رفع الصوت عرب «الديار» مدافعاً عن حقوق الصيادين
الذين ضاعفت األزمات املتتالية اوضاعهم املالية الصعبة ،فهم
خالل فرتات الحجر واإلقفال املتتالية وإقفال سوق السمك ،مل
يتلقوا أي مساعدات مالية أو حتى عينية ،كام ووجه رصخة

إىل وزارة الزراعة لالهتامم بهذا القطاع شبه املنيس وإليالء
الصيادين االهتامم واملساعدة الالزمني يف ظل هذه األزمة ليك
يبقى هذا القطاع مستمر وقادر عىل تخطي كل ما يعصف به
من صعوبات.
من جهة أخرى قامت «الديار» بالتواصل مع أحد الصيادين
للوقوف عىل واقع األزمة من نقطة أقرب ،حيث أكد «الريس»
عيل م .أن صيد السمك مل يعد كام كان منذ زمن ،ويقول «حتى
البحر مل يعد كرمياً معنا كام كان قدمياً» مؤكداً أن ما يصطاده
ويبيعه بالكاد يكفيه لســداد مســتحقات الحيــاة اليومية
وحاجيات عائلته ،وال ميكنه مــن إدخار أي يشء ليك يقوم
قمت باالســتدانة
ُ
بصيانة زورقه عندما يحني املوعد .وقال:
العــام املنرصم المتكّن من صيانة زورقي وحينها كان الدوالر
بحدود  ٦٠٠٠لرية لبنانية ،أما اليوم ومع مالمســته ١٢٠٠٠
لرية لبنانية وعدم ازدياد مدخويل باي شــكل من األشــكال،
اجزم انني سأتوقف عن الصيد حتى يتغري الوضع ،وساتوجه

للبحث عن أي عمل ممكن الؤ ّمن الطعام لعائلتي.
وعند ســؤاله عام تعني له هذه املهنــة معنوياً ،اغرورقت
عيناه بالدمع وقــال« :لقد ورثت الصيد عن ايب وجدي ،وكنت
أنــوي أن أورثه البني الوحيد وأن يقيض ســني طفولته يف
البحر كام كانت طفولتــي ،ولكن اليوم مل أعد قادر حتى عىل
اســتعادة ذكريايت يف البحر ألنها أصبحت مؤملة وبت أخجل
من نفــي أنني قد ال أكون يوماً ما صيــادا كام كان والدي،
وكام أرادين أن أكون دوماً.
إن «البحــر غضبــان ما بيضحكــش ،أصــل الحكاية ما
تضحكش» فعالً ،فحكاية الصياديــن يف لبنان وكافة املدن
الســاحلية ذات اإلرث العريق ،أصبحت اوضاعهم صعبة حد
عدم اإلستمرارية وبالتايل نحن أمام قطاع أخر ينهار وتنهار
معه آالف العائالت وتهبــط إىل ما دون خط الفقر الذي عىل
ما يبدو أن الجميع متجه إليه يف املســتقبل القريب ،فهل من
منقذ؟

«لبنان يحترق» عنوان موسم حرائق  2021إال إذا...

غنوة عطية

بعد فشل مكافحة حرائق الغابات عام  2019و ،2020قد
تكون «الثالثة غري ثابتة» عام  .2021مبا أن مشهد الحرائق
يتكرر سنوياً وال َمن يبايل ملحاســبة املفتعلني أو التحضري
ملوســم الحرائق الذي ميتد من متوز إىل ترشين األول .من
طوافات «السيكورســي» غري الفعالة عــام  ،2019إىل
عــدم إمكانات الدفاع املدين إلطفاء سلســلة حرائق 2020
واملعنيون ينتظرون ســيناريو  2021مكتفي األيدي .فكيف
ميكن للبلديــات رصد األحراج األكرث ُعرضة الندالع الحرائق
فيها؟ وكيــف تتحرك الجمعيات البيئية قبل خســارة لبنان
املزيد من مساحاته الخرضاء؟
وفق آخر إحصــاء للرشكة الدوليــة للمعلومات يتبني أن
«مجموع املســاحة الخــراء التي التهمتهــا النريان يف
األعوام الـ  15املنرصمــة ( )2020 -2006هو  360مليون
مرت مربع» .ويف الســياق ،يشــر مدير برنامج األرايض
واملوارد الطبيعية يف معهد الدراســات البيئية يف جامعة
البلمند د .جورج مرتي لـ»الديــار» ،إىل نظام يتنبأ ويرصد
خطر إنــدالع الحرائق عىل صعيد كافــة األرايض اللبنانية
تــم تطويره
(.)/http://ioe-firelab.balamand.edu.lb
ّ
عــام  2014ضمن فريــق أكادميي يف البلمنــد يف معهد
الدراســات البيئية وتحديداً يف برنامــج األرايض واملوارد
الطبيعية.
ويؤكد د .مرتي أنه «بحسب اإلحصاءات والدراسات التي
نقوم بها ســنوياً %92 ،من الحرائق التــي إندلعت ُرصدت
مســبقاً يف املناطق «الحمراء» أي املناطــق األكرث ُعرضة
إلندالع الحــــرائق فيهــا عىل خريطة هــذا النظام .لذلك
وبهدف تجنب الحريق يجب مراجعــة الخريطة التي تحدد
املناطق األكرث ُعرضة قبل تســعة أيام مــن اندالع الحريق
فيها».

}  %38من األرايض ُمعرضة
الندالع الحرائق فيها! }

يوضح د .مرتي أنه وفق خريطة النظــام ،املناطق األكرث
ُعرضــة هي التابعــة ملحافظة جبل لبنان ،الشــال وعكار
باإلضافة للجنــوب .ويتابع« :ما يقــارب  %38من األرايض
اللبنانية ُمعرضة لخطر إندالع الحرائق فيها وتنقســم ما بني
مناطق «الخطر املرتفع» إىل «املرتفع جداً».
وبالنسبة للمعايري التي يعتمدها النظام يقول د .مرتي انها
«تعود لخصائص الغطاء النبــايت ،الخصائص الطبوغرافية،
الخصائــص اإلجتامعية واإلقتصاديــة وخصائص األرصاد
الجو ّية» .كام يتم تطوير هذا النظام ،تحسينه سنوياً ومراقبة
ف ّعاليته للتأكد من إصداره أرصادا دقيقة .ولكن تبقى املشكلة
يف كيفية تلقف هذه املعلومات واالســتجابة لها قبل إندالع
الحرائق.

} سبب الحرائق...أنت؟ }

يقول د .مرتي أنه « %99من الحاالت ،اإلنسان هو َمن يسبب
الحرائق يف لبنان .والســبب األبرز يعود إلرضامه النريان يف
أوقات غري مناسبة فيام قانون الغابات ،الباب السادس املادة
 101إىل  ،113مينع ذلك .إذ تنص هذه املواد عىل «حظر إشعال
النار ونقلها خارج املســاكن واملباين املعدة لإلستثامر داخل
حدود الغابات .يطبق هذا املنــع من أول متوز إىل  31ترشين
األول ( .»)...ولكن يؤكد د .مرتي أن «القوانني مل تُطبق وهناك
ُ
حيث بعد مشــهد حرائق عام ،2019
إهــال من قبل املعنيني
مل يتم أي تحضري ملوســم الحرائق عام  .2020إذ تكرر املشهد
وتســبب بأرضار جســيمة عىل الصعيد البيئي ،اإلقتصادي
واإلجتامعي.

} ملاذا مكافحة الحرائق؟ }

بعدما بات «اإلهامل» ســيد املوقف يف ملف الحرائق ،يقول
د .مرتي انه بات يشكل خطراً ليس فقط عىل البيئة والطبيعة
ولكن عىل اإلنســان أيضاً« .فالحرائق تسبب أوالً أرضاراً بيئية

بحيث تقيض عىل الغطــاء الحرجي وعىل التنوع البيولوجي.
كام وأنها تكبد املزارع خسائر إقتصادية فادحة ألنها تقيض
عىل الغابات املنتجة كالتي تتضمن شــجر الصنوبر ،فيام قد
ظل األزمة اإلقتصادية .وذلك
تكون مصدر عيشه الوحيد يف ّ
ما ينعكس ســلباً عىل الصعيد اإلجتامعي بسبب تزايد نسبة
الفقر ،عدا عن وصــول النريان إىل املمتلكات الخاصة والبنية
التحتية».
ففي ظل غياب تطبيــق القوانني وإهامل تام مللف الحرائق،
إنّ البلديــات والجمعيات البيئية تؤدي دوراً أساســياً لرتاقب
املساحات الخرضاء األكرث ُعرضة ،ومتنع إندالع الحرائق فيها
عرب التحضري لذلك.

} توزيع  100مخباط...
والدورات التدريبية قريباً }

تطلق جمعيــة األرض حملة بعنوان «معــاً نحمي غابات
لبنان» حيث يتم من خاللها توزيع  100مخباط تُستخدم يف
مكافحة حرائق الغابات .ويف هذا اإلطار ،يقول رئيس جمعية
ٍ
حديث لـ»الديار» ،أن «الســبب
األرض بــول أيب راشــد ،يف
األبرز لهذه الحملة يعود ملشــهد حرائــق عام املايض ،إذ تبني

مــايــســي عــبــود لـــ «الـــديـــار»  :أن ــا ســعــيــدة بالعمل مــع هـــؤالء املمثلين
ُ
ُ ْ
ّ
ــــــرمــــــت بـــشـــاب ارهــــابــــي أدخـــلـــنـــي إلـــــى كـــــل الــــبــــيــــوت!...
أغ ِ

حاورتها :جويل عرموين

منــذ بداية خوضهــا غــار التمثيل
وبالرغم من صغر ســ ّنها ،مت ّيزت املمثلة
ماييس عبود مبوهبتهــا الالفتة ،مؤدّي ًة
باحــراف وثقة كبــرة أدواراً اىل جانب
كبــار املمثلــن أمثــال ختــام ا لّلحام،
ومارينــال رسكيس ،وكاريــن رزق الله،
وبديع أبو شقرا وغريهم ،األمر الذي جعل
مشــاهديها ينتظرونها بفارغ الصرب ،يف
كل حلقة من حلقات املسلسل.
ّ
شــا َركت بأدوار عدّ ة مــن «جمهورية
نون» و»دورة جونية جبيل» ،اىل «بردانة
ال اىل «راحوا» الذي
أنا» و»مش أنا» وصو ً
يعرض يومياً عىل شاشة الـ.MTV
وكان ملوقع «الديار» هذا اللقاء الش ّيق
مع املمثلة ماييس عبود:
] كيف تتلقني أصداء دورك يف مسلســل
«راحــوا» ومــا أكرث األمــور التــي لفتت
املشاهدين فيه؟
 أؤدي دور فتــاة تدعى «ملــى» تُغرمبشاب إرهايب اسمه «شادي» وهو املمثل
قاســم منصور ،يرتكب جرمية كربى يف
ملهى ليــي مقابل مبلغ مايل كبري .وهذا
كل
كل البيوت وكانت ّ
الدور أدخلنــي اىل ّ
األصداء التي وصلتني عــن دوري هذا إيجابية،
وقد تلقّيت رسائل دعم عدّ ة من املشاهدين حيث
يبدون اعجابهم بالدور وبأدايئ ككل .حتى أنني
ســألت أصدقايئ يف الكثري مــن األوقات عن
مالحظاتهم وآرائهم لــي آخذها بعني االعتبار
ألحسن يف املستقبل.
ّ
] ما هــي املفاجآت التي تنتظر الجمهور مع تق ّد م
الحلقات؟
 يحظى املسلســل بأصداء رائعــة ،ويحققنسب مشاهدة عالية ،وهو يتألف من  ٦٠حلقة،
وأحداثه تتقدم بشــكل تصاعدي حيث سيفاجأ

املشــاهدون بأحــداث غري متوقعــة مع تقدم
الحلقات .أما بالنسبة لِنهاية املسلسل فستكون
قوية جد اً وغري متوقعة.
] أمل تخايف من ترك انطباع ســيىء لدى املشاهد
جس ِ
ــدت شــخصية «رومي» التــي تتعاطى
بعدما ّ
املخدرات يف «بردانة أنا» ...واآلن تؤدين دور «ملى»
التي تتشــارك مع حبيبها يف جرمية ارهابية تتسبّب
بإصابة ومقتل مئات األشخاص؟؟
 املمثلة ال يجب أن تخاف ،بل عليها أن تعيشالشــخصية التي تؤديها وتتق ّمص كل الظروف
واألخطاء وااليجابيات والســلبيات التي ترسم
ا لشخصية .

] ما هي الرســالة التي تودّين ايصالها اىل
الفتيات من خالل دورك يف «راحوا»؟
 أقول لكل فتــاة أن تُحب وتتع ّرف عىلاآلخرين دون أن تنجــرف بعواطفها .واذا
خرست الشــخص الذي أح ّبته فلن تكون
نهاية العــامل بل عليهــا أن تحافظ عىل
مبادئها ووعيها.
] شــاركت بأدوار ع ّد ة مــن «جمهورية
نون» و«دورة جونية جبيل» ،اىل «بردانة أنا»
و»مش أنا» وصوالً اىل «راحــوا» حالياً .أي
دور ساهم أكرث بتحقيق شهرتك؟
 أعتــر أن دور «ملى» هــو أكرث دور«عامــل ضجــة» وأدخلنــي اىل بيــوت
املشاهدين بقوة.
] منذ بداية دخولك مجــال التمثيل ،أدّيت
أدوارا ً اىل جانــب كبار املمثلــن أمثال ختام
اللحام ،مارينــال رسكيس ،وكارين رزق الله،
وبديع أبو شقرا وغريهم .متى سرناك يف دور
البطولــة؟ و َمن ِم َن املمثلني الشــباب ترغبني
بالعمل معه؟
 مثلت أمام العديد مــن املمثلني الكباروكنت محظوظــة بذلك حيث اســتفدت
وتعلمــت منهم الكثري .طبعاً أحب أن ألعب
دور البطولــة ألن ذلــك يشــكل منعطفاً
أساســياً يف مســريت ،إال أن ما يهمني
أكــر اآلن هو طبيعة الشــخصية أكرث من دور
البطولة.
وأســعى أن أختار أدواراً أشعر فيها بالتحدّ ي،
فال أفضــل األدوار الربيئة والهادئــة ،بل أميل
لألدوار الدســمة والشــخصيات التــي ترتكب
األخطاء.
وأحب العديــد من املمثلني كـــ نيكوال مزهر
وهادي بو عياش وقاســم منصــور الذين هم
من جييل ،إذ شــعرت بالراحة والسعادة بالعمل
معهم وأشــعر أننا نســتطيع أن نقــدم أعامالً
مميزة اذا اجتمعنا معاً مجدد اً.

أن املســاحات التي احرتقت وصلت إىل  7000هكتار مقارن ًة
بـ 1000هكتار املعدل العام الســنوي .كام وأن التدخل األويل
الرسيع قبل وصول الدفــاع املدين يجنب كارثة إمتداد النريان
والقضاء عىل ما تبقى من املساحات الخرضاء يف لبنان».
ويشــر أيب راشــد إىل أن إســترياد املخابيط مكلف جداً،
وبهدف توزيع عدد أكرب من املخابيط ،تم تصنيعها يف لبنان.
وتم تقديم طلب الحصول عليها مــن قبل  20إىل  30جمعية
أو بلدية خالل  24ســاعة فقط من إطالق الحملة .ويضيف:
«سيتم توزيع هذه املعدات باإلضافة إىل تنظيم دورة تدريبية
حول كيفية الوقاية ،الرقابة ،ومكافحة حرائق الغابات».
نظام ف ّعال لرصد املناطق األكرث ُعرضة متوافر أمام الجميع
من ّذ العام  ،2014ولكن يتجدد ويتطور مشهد الحرائق سنوياً.
جمعيات بيئية ومنها جمعية األرض تســعى ســنوياً لخلق
توعية وتدريب البلديات والناشــطني ملكافحة إندالع الحرائق
ظل اإلهامل املستمر
فيام املعنيون غائبون عن الســمع .ويف ّ
سيظل «لبنان يحرتق» عنوان مواسم الحرائق للسنوات املقبلة
ّ
تــم التعاون بــن الجمعيات ،البلديــات ،الدفاع املدين،
إالّ إذا
ّ
ومؤسســات الدولة املعنية بهدف التحضري ،املراقبة ،تطبيق
القوانني ومكافحة بذلك الحرائق قبل فوات األوان.

مواد غذائية هبة من ســــــلطنة عمــــــان للجيش

اعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه يف
بيان لها انه« :وصلت بعد ظهر امس إىل مطار
رفيق الحريــري الدويل طائرتان محملتان بـ
 24طنا من املــواد الغذائية املقدمة هبة من
السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إىل الجيش
اللبناين ،يف حضور سفري سلطنة عامن يف
لبنان بدر بن املنذري.
وقد أعرب ممثل قائد الجيش العامد جوزاف

عون خالل استقبال الهبة عن الشكر الجزيل
للسلطان هيثم عىل مبادرته القيمة ،متمنيا
السالم والطأمنينة للشعب العامين الشقيق،
وللسلطنة العامنية دوام االزدهار والتقدم.
يشــار إىل أن هاتني الطائرتني هام ضمن
عرش طائرات ســتصل بــروت تباعا خالل
األيام املقبلة ،وتنقــل ما مجموعه  120طنا
من املواد الغذائية».

تـــــوقـــــيـــــف  9أشـــــــخـــــــاص يـ ــسـ ــتـ ــخـ ــدمـ ــون
ً
مـــــنـــــزال أللـــــعـــــاب املــــيــــســــر فـــــي الـــــكـــــورة
أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخيل
ـ شــعبة العالقات العامة يف بالغ لها انه:
«توافــرت معلومات لدى مكتــب مكافحة
القامر يف وِحدة الرشطــة القضائية حول
قيام أحد األشــخاص بإدارة ألعاب امليرس يف
منزله يف بلدة ضهر العني -الكورة.
ومتكنــت مــن خــال االســتقصاءات
والتحريــات ،قــوة من املكتــب املذكور من
تحديد املكان ،فدهمتــه بتاريخ ،2021-5-1
مبؤازرة قوة من املجموعة الخاصة ،وجرى
توقيف مالك املنزل  -بالجرم املشــهود -الذي
يديــر اللعبة ،ويدعــى :و .أ( .مواليد ،1965
لبناين) ،وبرفقته  /8/أشخاص من الجنسية

اللبنانيــة :ش .و( .مواليد عــام  ،)1989م.
ط( .مواليد عــام  ،)1993م .م( .مواليد عام
 )1988بحقــه خالصة حكم بجــرم إدخال
هاتف خليوي إىل السجن ،و .ع( .مواليد عام
 )1984بحقه خالصتي حكم بجرم عدم نقل
هوية وشهر سالح ،ج .أ( .مواليد عام ،)1990
م .م( .مواليد عام  ،)1987ك .ك( .مواليد عام
 ،1995ر .ك( .مواليد عام .)2003
بتفتيش البيت ،تم ضبط أدوات لعب امليرس،
بندقيتي صيد ،بندقية حربية قدمية الطراز،
ومسدس حريب.
والتحقــــيق جــار بــإرشاف القضــاء
املختص».
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

«اصحاب املولدات الخاصة رفعوا التسعيرة  % 500بينما يجب ان تكون »% 200

خوري  :الطبقة السياسية لن توقف الدعم بعد ان استمرت  30سنة في االستيالء
على مال الناس ..وعلى الدولة اعادة االموال للمودعين ..والحلول لألزمة باتت معروفة

جوزف فرح

يعترب الوزير السابق رائد خوري ان الف باء
الحل يف لبنان يكون يف تشــكيل حكومة من
االختصاصيني واجراء مفاوضات مع صندوق
النقــد الدويل ومع حاميل الســندات الدولية
«اليوروبوندز» وتحميل من تسبب بهذا االنهيار
بالكلفــة وهي الدولة التــي ارتكبت الجرمية
الكــرى بتخلفها عن الدفع وبســوء ادارتها
لالمور املالية واالقتصادية تحت عنوان تثبيت
سعر العملة بأي كلفة واجراء االصالحات التي
باتت معروفة.
حدة
تخفيف
يف
الدولة
تســاهم
مطالبا ان
رائد خوري
االزمــة املالية من خالل امالكهــا وعقاراتها
ســيعود ويدخل نظامنا املــايل اللبناين الن جزءا
ورشكاتها وان تعطي اســهام للمودعني الذين
وثقوا باملصارف وال عالقة لهم باللعبة السياسية .كبريا منهــا تحمله املصــارف اللبنانية واملرصف
واكد خــوري ان الطبقة السياســية لن توقف املركزي وغريه وملا كان املبلغ اإلجاميل بلغ  5مليار
الدعم بعد ان استمرت طيلة  ٣٠سنة يف االستيالء كام ادعوا امنا هو يف الحقيقه مليار ونصف وهكذا
ألجل مليــار ونصف اضعنا ســمعتنا خاصة اننا
عىل مال الناس.
اما بالنســبة الصحاب املولدات الخاصة فإنه ال اليوم سنعود لالقرتاض من املجتمع الدويل .ولكن
يجوز ان يســعروا عىل مزاجهم ،كام ان التسعرية برشوط واسعار مختلفة .لقد كانت الحجه يومها
ارتفعت  ٥٠٠باملئة بينام كان يجب ان ترتفع  ٢٠٠أن املال هو مال الناس وال يحق للدولة اســتعامل
مال الناس لكنني اقول بأن املســؤول الحقيقي هو
اىل  ٢٥٠باملئة فقط.
الوزير خوري الذي كان الســباق يف استرشافه من يلجأ لحلول تخدم مصلحة الناس بينام التخلف
للمســتقبل القاتم من خالل الورقــة التحذيرية عــن الســداد أرض بالناس وخــر البلد عرشات
وضعها امــام مجلس الوزراء عندمــا كان وزيرا املليارات مقابل كلفة دين مل تســدد هي عبارة عن
لالقتصاد والتجارة التي تناولــت االوضاع املالية مليار ونصف.
ويضيف خوري :لو تم ترشيد الدعم منذ اكرث من
واالقتصاديــة املرتديــة فيعترب اليوم ان املســار
االنحداري يف العــام  2017كان واضحا إذ كانت سنة لكنا وفرنا اكرث من مليار ونصف .لقد قرصت
الــدوالرات تتــرب اىل الخارج وكانــت حركة الدولة برتشــيد الدعم وقامــت بجرميتها الكربى
خروجها اكرب بكثري مــن حركة دخولها وكان يتم وهي التخلف عن السداد .لو مل تقرص الدوله لكان
احتساب ميزان املدفوعات بشكل مغالط للحقيقة ،وضعها اليــوم أفضل بكثري مــع الدائنني والبنك
إذ يتم ضم كل التحويالت اآلتية من الخارج بشكل الدويل .
لكن خوري اعطى حلوال باتت معروفة ومنها :
ودائع يف ميزان الودائع بينام يجب حســمها وال
اوال  -تأليف حكومة من اختصاصيني مبواصفات
احتســابها كمصاريف او كوســيلة لتثبيت سعر
العملة .ان املشــكلة األساســية هي هنا إذ يتبني اشــخاص عصاميني أو رجال اعامل انطلقوا من
لنــا انه ينقصنا فوق  12او  15مليار دوالر كعملة الصفر ليحققوا النجاح اكرث من سواهم ألنهم اوال
صعبة ســنويا فبلدنا ليس بلــدا نفطيا وال ينتج شجعان وناجحني ولديهم إرادة التضحية يف سبيل
عملة صعبة حتى الســياحة التي كنا نعتمد عليها بلدهم اضافة اىل الخربة والكفاءة الرضوريتني.
وبعد تأليف الحكومة ال بد من إجراء مفاوضات
كانت ايراداتها تتناقــص يوما بعد يوم مام يعطي
انطباعا ملموسا باننا مقبلون عىل وقت ستنتهي مع البنك الدويل وان يتم تحديد املســؤوليات عن
فيه دوالراتنا واننا ســنصل اىل االنهيار ،لقد قمت ســبب االنهيار عىل مدى ثالثني عاما .ان السبب
بتفســر ذلك ملجلس الوزراء يف ذلك الوقت لكنه الرئيس بشــكل مؤكد هو سوء إدارة الدولة لألمور
يل .اما اليوم انا لست وزيرا وملن اقدم املالية واإلقتصادية تحت عنوان تثبيت سعر العملة
مل يســتمع ا ّ
ورقتي؟ ...يوجد العديــد من القوى واألحزاب التي بأي كلفة وقد تم هــدر مليارات الدوالرات يف هذا
قدمت لها ورقة تصوري لألمــور بعد اندالع ثورة الســياق .ثم العجز يف موازنــة الدولة التي كانت
 17ترشين االول وقــد تضمنت طريقة للمعالجة .متد يدها عىل ودائع النــاس عرب املرصف املركزي
للحقيقة برصاحة مل أتوقع يومها أن تتخلف الدولة وكان أهل السياســة يجربون املركزي عىل إقراض
عن دفــع اليوروبوندز وانا اعتــر ذلك رضبا من الدولة بفائدة  % 1بينام الفائدة يف الســوق % 15
الغباء الن ذلك ادى اىل تراجع صورة لبنان وسمعته وكان املركزي يســجل خســارات متتالية لذا عىل
الذي يقاس باملال ومل يعد لدينا القدرة عىل االخرتاق الدولة اإلعرتاف مبسؤوليتها وبانها سبب االنهيار
األســايس وعليها ان تســاهم من خالل امالكها
واعادة الوضع املايل والنقدي اىل طبيعته.
لقد اصبح لبنان يف مســتوى الــدول املتخلفة وعقاراتهــا ورشكاتها .عليها ان تعطي اســهام
واملتعبة مثل فنزويــا والصومال ِ .لقد فقد لبنان للمودعني الذين وثقوا باملصــارف وال عالقة لهم
ثقة العامل به التي اعتقد بأن مثنها اليوم يســاوي باللعبة كلهــا .يجب ايضا إعــادة النظر بالرؤية
مثال اكرث من  50مليار دوالر .لو تم دفع السندات املالية للدولــة وليس عىل املــرف املركزي دعم
مع فوائدها يف ذلك الوقت لكان قسام كبريا منها اإلقتصاد امنا عليه القيام بدوره النقدي وال بد من

وجود رؤية اقتصادية للبلد وخطة واضحة اذ
ال تستطيع أية دوله النهوض دون خطة وهي
حاجه ماســه لنهوض الدولــة .ايضا ال بد من
إعادة النظر ودرس نقاط القــوة لدينا كام أن
خطة ماكنزي ال زالت صالحة وال بد من تفعيل
القطاعات اإلنتاجية التي تدر امواال يف البالد.
ال بد ايضا من تفعيل استقاللية القضاء والقيام
مبكننة الدول ًة ككل الدول يف العامل وهي سبب
اسايس للتخفيف من الهدر والرسقة وإلظهار
الدولة جديتها يف التعاطي مع املستثمرين كام
انه ال بــد من إجراء اإلصالحات التي بات العامل
كله يعرفهــا يف الكهربــاء والتهريب وغريه.
وبهذه الطريقه يعود لبنان لالنتعاش لكن قبل
كل شــئ ال بد من تحديد املسؤوليات وتعويض
بعض خســائر الناس وعىل الدولة تعويضهم
ألنها املسؤولة.
ويح ّمل خوري الطبقه السياسية التي عىل مدى
 30سنة اســتولت عىل مال الناس لذا ال اعتقد انها
ستقرر ايقاف الدعم فهي ال ترصف من جيبها امنا
من جيوب املودعني .انها تكمل بالسياســة ذاتها
وتتلهى بشعارات شعبوية ال طائل منها .ال بد من
اعتامد قضاء مســتقل وان ينرصف أهل السياسة
لوضع الخطط.
ويرفض خوري القول ان املصارف حجزت اموال
املودعني بل أن الدولة هي التي حجزت هذه األموال
فلامذا ال يحجز القضــاء عىل أمالك الدولة؟ .عىل
الدولة ان تعيد األموال للمصارف ليك تردها بدورها
للمودعني .يجب عىل القضاء معرفة عىل من تقع
املسؤولية الكربى .ان املصارف مترضرة ايضا .
وكان ال بــد ان يتطرق الوزير خــوري اىل قرار
اصحــاب املولــدات الخاصة بالتســعري مزاجيا
فيتأسف لذلك إذ بعد التعب والجهد الذي بذله لتنظيم
وضبط القطاع عندما كان وزيــرا رتب االمور .ان
اصحاب املولدات يســدون بعض عجز الدولة لكن
ال نستطيع تركهم يســعرون عىل ذوقهم ال بد من
ضبطهم ويجب دراســة الكلفه التشغيليه من كل
جوانبها وبشــكل صحيح .ان اصحــاب املولدات
يريدون هامش ربح بالدوالر الطازج وكام اعتادوا
ســابقا وليس من املفروض زيادة اسعارهم اكرث
من  % 200بينام هم يف الواقع يريدون السعر اكرث
من  .% 500ان البلد يف حالــة انهيار والقطاعات
كلها تعاين وال بد من إجراء دراســة وافية عىل اال
يخرسوا وان تتدىن ترصيحاتهم غري املقبولة وال بد
من ايجاد الحلول املنطقية والتعاون ما بينهم وبني
وزارة الطاقة ودراسة الوضع ووضع هامش ربح
معقول.
وطالب خــوري وزارة الطاقة وامليــاه ووزارة
االقتصاد والتجــارة الرضب بيد مــن حديد اذا مل
يتقيدوا بالتسعرية الرسمية.
ودعا خــوري يف نهاية حديثه اللــه ان يهدي
الطبقة السياسية وان تضع خالفاتها وخطاباتها
التــي ال تنتمي اىل هــذه الحقبــة وان تنظر اىل
الدول حولها وكيف تســخر كل شيىء للمصلحة
العامة ِ ان الســيايس هو لخدمة الناس وتحقيق
الهدف األسايس وهو ازدهار البلد وانا اقول ملعظم
السياسيني ان خالفاتهم سخيفة وال قيمه لها امام
مصلحة البلد العليا.

عامود أساس لبنان ينهار ...القطاع السياحي في لبنان في خطر
ّ
هـــــــــل املـــــــــاهـــــــــي الــــــلــــــيــــــلــــــيــــــة الــــــــــــى زوال؟
باميال كشكوريان السمراين
ي ّتىكء لبنان عاد ًة عىل أكتاف قطاع الســياحة
الّذي يدُ ّر للخزينة اللّبنانية حواىل  %45من نسبها
خاص ًة يف فصــل الصيف ،فلبنــان املقصود من
أقطاب الدنيا كافة سيسهر وحيداً هذا الصيف عىل
رشع
أنغام الوحدة والعزلة ،فيــا غرف الفنادق تُ ّ
حس عنهم وال
أبوابها بانتظار الضيــوف ال ّذين ال
ّ
خرب...
مل تكــن وحدها جائحة كورونا املســؤولة عن
انهيار القطاع الســياحي يف مختلف مجاالته إنّ ا
األزمة اإلقتصادية ال ّتي مت ّر بها البالد دعت املعنيني
وخاصة أصحاب ال ّنوادي واملالهي
يف هذا املجــال
ّ
اللّيلية ّ
لدق ناقــوس الخطر بحيث أنّ حكم اإلفراج
عنها وفتح أبوابها مل يصدر بعد!

} املالهي الّيلية ...يتيمة! }

السيد
من هنا كان لـ «الدّ يار» حديثاً مط ّوالً مع ّ
إميل الرببري الّذي احتفل يف  19نيســان املايض
بعيــد الـ  21ســنة للملهى اللّييل الّــذي ميتلكه
ّإل أنّ للعيــد هذا العام طعم مــ ّر ونخب خيبة كام
ِ
يصف ،ويقول»:عملنا يف هذا املجال ألكرث من 20
عاماً ،اال أنّنا م ّرينا بأسوأ سنة منذ اندالع ثورة 17
ترشين مروراً بجائحــة كورونا وصوالً اىل األزمة
االقتصادية التي من ّر بها اليوم ،كلّها عنارص أقفلت
فبغض ال ّنظر عن عدم
ّ
أبواب املالهي اللّيلية عمداً،
التزام املواطنني بقرارات اإلقفال ّإل أننا شهود عىل
إطفاء أضواء لبنان اللّيلية».
أ ّما عن الخســائر التي تبعت قــرارات اإلقفال،
يرشح الرببري« :الخسارة الكربى برشية بحيث أنّ
عدداً كبرياً من املوظفني يف رشكاتنا الخمسة لجأ
اىل اقتناص فرص العمل يف الخارج بحثاً عن لقمة
العيــش ،ناهيك عن الخســائر املادّية خالل إقفال
دام عاماً ونصف فتحت املالهي اللّيلية أبوابها مدّ ة
شهرين وأسبوع بطريقة متقطّعة كان آخرها يف
عيدي امليالد ورأس السنة لتعود لجنة متابعة
فرتة
ّ
كورونا بإصدار قرار اإلقفال نظراّ الرتفاع نســب
اإلصابات .إضافة اىل ارتفاع األسعار بشكل جنوين
نتيجة ارتفاع ســعر رصف الــدوالر لجهة رشاء
مســتلزمات ال ّنوادي اللّيلية من مرشوب وكحول
وتوابعهــا إضافة اىل تكلفــة الصيانة التي باتت
أيضاً مرتفعة بسبب تدهور قيمة اللّرية اللّبنانية».
وعند سؤاله عن مصري هذا القطاع املجهول مع
بدء موسم السياحة يف لبنان ُيجيب بعزم:
«لبنان بلدٌ ال ميــوت والحياة والفــرح يليقان
بشــعبه ونحن مســؤولون بجزء كبري ،نُعدّ العدّ ة
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مــرتــضــى يــتــصــل بــوزيــر الــتــجــارة الكويتي
وي ــت ــاب ــع قــضــيــة الــتــصــديــر الــــى الــكــويــت

ســارع وزير الزراعة يف حكومة ترصيف
األعامل الدكتور عبــاس مرتىض اىل توجيه
كتاب مراســلة اىل وزارة الخارجية اللبنانية،
متابعــة لقضية تصدير املنتجــات اللبنانية
اىل دول الخليج العريب ،شــارحا فيه الوضع
و»رضورة التواصــل مع اإلخــوة الكويتيني،
وابالغهــم الكتــاب املوجــه للهيئة ضمن
الربوتوكول الدبلومايس الرسمي.
خطوة مرتىض جاءت بعد ورود تقرير من
امللحق التجاري اللبناين يف السفارة اللبنانية
يف دولــة الكويت عن دعــوة الهيئة العامة
للغذاء والتغذية يف الكويت اىل اجتامع يهدف
اىل النظر بوضع الصادرات اللبنانية الغذائية
والزراعية اىل الكويت وأهليتها.
ويف االطار نفسه ،وجه مرتىض كتابا اىل
الهيئة العامة للغذاء والتغذية يف الكويت ،أكد
فيه «التزام لبنان املعايري الغذائية الدولية ،ال
سيام تلك الصادرة عن هيئة الدستور الغذائية
( ،)codex Alimentariusويؤكــد أن لبنــان
عضو يف الهيئة منذ تأسيسها ،عدا عن توقيع
لبنان اتفاقية رشاكة مــع اإلتحاد األورويب
ومع الجمعية األوروبية للتجارة الحرة (أفتا)،
واتباعه للربوتوكــول األورويب يف تحديث
لوائح املبيدات الزراعية املسجلة التي يسمح
باستخدامها ومينع اســتعامل تلك املمنوعة
اوروبيا ،اضافــة اىل التزام لبنــان بغالبية
املعايري واملقاييس الدولية واجراءاتها املعتمدة
لجودة اإلنتاج والصحة الغذائية».

وأشــار اىل أن «مختــرات وزارة الزراعة
ومصلحة األبحاث العلمية الزراعية يف تحديث
دائم ألنظمــة املختــرات وكفايتها العلمية
والبرشيــة ،يف إطار مواكبتهــا للتحديثات
العاملية التي تضمن سالمة املنتجات اللبنانية
وجودتها التي يتم فحصهــا واملوافقة عىل
تصديرها رهن نتائج هذه املختربات املتطورة».
واختتم مرتىض الكتاب بتأكيد «حرص لبنان
عىل التنسيق والتعاون مع أشقائه كافة يف
الدول العربية ،بخاصة لجهة سالمة املنتجات
الواردة لشــعوبهم بقدر الحرص عىل سالمة
شــعبه ،ملتزما بعضويته باتفاقية التيسري
العربية وبالفريق العريب املتخصص لسالمة
الغذاء وتوحيد املواصفات العربية وتنسيقها
مــع املواصفات الدولية» .وأكد باســم وزارة
الزراعة اللبنانية أنها عىل «أهبة االســتعداد
لتقديم أية ايضاحات وضامنات تؤكد سالمة
املنتجات اللبنانية املــوردة اىل الدول العربية
ويف طليعتها الكويت».
من جهــة أخرى ،أجــرى مرتىض اتصاال
بوزير التجارة والصناعــة الكويتي الدكتور
عبدالله سلامن ،طأمن فيه اىل «اهتامم لبنان
بسالمة شــعب الكويت ال تقل عن اهتاممه
بسالمة شعبه ،وتم التطرق اىل عدة محاور
يف هذا الشــأن ،مع تأكيد السعي عىل حفاظ
وتطوير العالقة املميزة والدامئة مع الكويت
التي مل توفر جهدا يف سبيل دعم لبنان شعبا
ودولة».

فتوح  :التعامل مع املــصــارف املراسلة من اهم
واخــطــر االمــــور الــتــي يــواجــهــهــا لــبــنــان الــيــوم
اكد األمني العام التحــاد املصارف العربية
وسام فتوح ،يف ترصيح ،أن «النظام اللبناين
يتمتع بنظام مايل اقتصــادي حر ،والقطاع
املــريف اللبناين جزء ال يتجــزأ من قطاع
االقتصــاد اللبناين» ،الفتــا اىل أن «املصارف
اللبنانية تقــوم بجهود ومبــادرات خاصة
إلعادة هيكلة ذاتها ،بغض النظر عن أي خطة
حكوميــة ،التي أصال هي غــر موجودة»،
معتــرا أنه «مــن املهم جدا عدم التشــهري
بسمعة املرصف املركزي ملا له من نتائج سلبية
جدا عىل ســمعة لبنان املاليــة» .وقال« :إن
الحكومة اللبنانية طلبت االستدانة من البنك
املركزي ومن املصارف ،ولالســف تم تسليف
الدولة لســنوات طويلة ،باعتبــار أننا نقوم
بتســليف الدولة التي لديها العديد من املوارد،
وقامت الدولة برصف االمــوال عىل الرواتب
وأمور أخرى من دون دراسة أو إصالح».
وأشــار اىل أن «املرصف املركــزي اعتمد
سياسة رفع الفوائد لجذب الودائع ،والجميع
وقتها مل يعرتض عىل هذه السياسة».
أضاف« :صندوق النقد الدويل واضح متاما،
عــى الدولة اللبنانية وضــع خطة واضحة

العــادة االموال التي ســتقوم باســتدانتها
والقطاع املرصيف اللبنــاين ،قطاع مرصيف
عريق ،اهتــزت صورته اليــوم ،لكنه ال يزال
يتمتع بثقة املجتمع الدويل واملصارف املراسلة
العاملية».
وعن املنصة التي أطلقها البنك املركزي قال
فتوح« :إن هدفها االســايس مراقبة ســعر
الرصف ،للحد من التالعب به يف الســوق»،
الفتــا اىل أن «لبنان يتميز بنظــام تعليمي
جامعي هو االهم يف املنطقة حاليا ،ومشكلة
الدوالر الطالبي يف طريقها اىل الحل».
وتابع« :إن مرصف لبنــان قام يف مرحلة
معينة محل الدولــة ،وقدم قروضا مدعومة
عــدة أهمها قرض االســكان» .وختم فتوح:
«التعامل مع املصارف املراسلة من أهم وأخطر
االمور التي يواجهها لبنان حاليا ،وعىل جميع
املسؤولني االلتزام بالتعاطي املهني والصحيح
معها» ،الفتــا اىل أن «التحويالت من الخارج
ما زالت مســتمرة وبلغت حــواىل  6,9مليار
دوالر العام املايض ،نأمل االســتثامر بها يف
مجاالت عدة ،من ســياحة وتجارة وصناعة،
بدل إدخارها يف املنازل».

الجيــــــش يُواصــــــل عمليــــــة تنظيــــــف الليطاني

اعــلــنــت قــيــادة
الجيش عرب حسابها
عـــى «تـــويـــر»:
«تــواصــل وحــدات
الجيش مشاركتها
يف عملية تنظيف
ضـــفـــة بــحــرة
القرعون من آالف
اســـاك الــكــارب
التي نفقت قبل
ايام وتكدست عىل
مسافة كيلومرتات
عدة».

الجيش يواصل التنظيف

«لجنــــــة متابعــــــة االنمــــــاء» طالبــــــت بايجــــــاد
حــــــل جــــــذري ملعضلة التلــــــوث فــــــي الليطاني

هل تعود السياحة
الفتتاح أحد فروعنــا البحرية مع مراعاة األوضاع
كافة والتزام معايري الوقاية فســنعيد فتح أبوابنا
فقط بهــدف اإلســتمرارية ،ال الربح ،يك نحافظ
ّ
أسسنا له عىل م ّر السنني من تعب وكدّ
أولً عىل ما ّ
الحق يف الحياة
ين
ّ
ونجاحات حققناها وألنّ للّبنا ّ
ٍ
أمراض
وتنفّس الصعــداء بعد معاناة كبــرة مع
إجتامعية واقتصادية سيغلبها حتامً يوماً ما!...
جه الرببــري رصخة
ويف نهايــة حديثــه و ّ
بصب اإلهتامم
اســتغاثة« :نطالب الدّ ولة الغائبة
ّ
بأمس
ال توجيه أصابع اإلتّهام لهذا القطاع ،فنحن
ّ
الحاجة كباقــي القطاعات لتثبيت ســعر رصف
الدوالر يك نســتطيع تسيري أعاملنا بشكل ُمربمج
يف الوقت الّذي تتهافت فيــه دول الخليج والعامل
العريب اىل تقديم عروض لنــا لفتح فروعنا عىل
ربوع أراضيها».

} الفنادق :بكاء عىل األطالل} ...

يف املقلــب اآلخر ،حجوزات الفنــادق حدّ ث وال
حرج! غُرف خالية اال من املفروشات وأروقة يعلو
فيها صوت الصدى.
يتأسف أحد أصحاب الفنادق يف منطقة الجديدة
ّ
 بريوت يف دردشــة مع «الديار» عــى الحالةاملزرية التــي وصلت إليها الفنادق اليوم شــارحاً
أنّ نســب الحجوزات معدومــة ال تتخطّى الـ % 2
يف حني كانت تبلــغ  % 80يف مثل هذه الفرتة يف
األعوام املاضية عازياً السبب اىل غياب الس ّياح من
مختلف الجنســيات وخاصة العربية والخليجية
منها التي كانت تقصد لبنان لالصطياف والسياحة
واالســتجامم ،اضافة اىل تراجع ســوق األعامل
الح ّرة والتجارة ج ّراء الحالــة االقتصادية املرتدّية
األمر الذي صــ ّوب وجهة املســتثمرين األجانب

اىل بلدان أخرى ،فتأثّرت حجــوزات الفنادق أيضاً
بغيابهم .ويُصلّت الضــوء عىل بدعة جديدة وهي
تحويل بعض املنازل اىل غُرف لإليجار ما استقطب
خاصة الغربيني ال ّذين
من أىت من الس ّياح األجانب
ّ
ال بأس بأعدادهم حالياً يف لبنان اليوم.
وبالعــودة اىل املالهــي والحانــات اللّيليــة،
واســتمرار اقفالها بسبب جائحة كورونا ،رشحت
دكتــور مادونا مطــر أخصائيــة يف األمراض
الجرثومية ورئيسة قسم الكورونا يف مستشفى
ســيدة املعونات يف جبيــل ،لـ «الديــار» :تُعترب
الحانات واملالهــي اللّيلية من أكرث بُقع انتشــار
فريوس كورونا بســبب عواملها كافة من حيث
أنّهــا مقفلة والهواء يف داخل يدور حول نفســه
وتشهد اقتظاظاً لألفراد لو أنّ األعداد قليلة مبا أنّ
طبيعتها تفــرض االنخراط واالحتكاك املبارش بني
الـــساهرين والعاملني
الساهرين من جهة وبني
ّ
من جهــة أخرى لذلك تُبقي لجنــة املتابعة أبواب
املالهي ُمقفلة ولو أنّهــا من أكرث القطاعات التي
خضعت لفرتة إقفال طويلة األمر الّذي أثّر ســلبياً
عىل مردودها املادّي».
وعن أمكانيــة فتح أبوابها تؤكّد أنّ األمر مرتبط
بنسب تلقي اللّقاح حيث أنّ القطاعات كافة تبحث
جاهدة من أجل تأمني اللقاحات ّإل أنّ ح ّتى الساعة
موضوع اإلبقــاء عىل الحانات واملالهــي اللّيلية
املغلقة أمر رضوري و ُمح ّتم منعاً من املساهمة يف
انتشار الوباء.
ســبحته ،يركض جاهداً
لبنان الّذي ك ّرت حبوب ُ
من أجل مللمة ما تبقّى منها علّه ينجح يف جمعها
من جديــد ليعود ذلــك البلد الّذي حســدته يوماً
أطياف الكرة األرضية ...أســتعود سويرسا الرشق
كل نح ٍو وصوب؟
كل من قصدها من ّ
لتستضيف ّ

رأت لجنة متابعة االمناء يف بيان ،أنه «يف
ظل األزمات املعيشــية واإلقتصادية والبيئية
الخانقة ،يستمر الفساد يف شد الخناق عىل
عنق املواطن الذي يكافح للحصول عىل لقمة
العيش .وها هي كارثة األسامك النافقة بسبب
تلوث بحــرة القرعون تهــدد األمن الغذايئ
للناس ،بسبب املعالجات السطحية والخجولة
مليــاه نهر الليطاين (ميــاه مجارير ونفايات
مصانع ومعامل) مــا أدى اىل نفوق أكرث من
 80طنا من األسامك حتى تاريخه».
وتابعت اللجنــة« :مل يكتف بعض النافذين
الفاسدين مبا تسببوا به من كارثة ،بل أقدموا
عىل سحب ما ال يقل عن  20طنا من األسامك

النافقة (حسب بعض وســائل االعالم) غري
الصالحة لالستهالك ليغرقوا بها أسواق البيع
يف غفلة من رقابة الســلطة التي هي أصال
غائبة» .ودعــت كل الجهات املســؤولة اىل
«إيجاد حل جذري ونهايئ ملعضلة التلوث يف
الليطاين وبحرية القرعون التي يبدو أن مئات
ماليني الدوالرات التــي رصفت للمعالجة قد
ذهبت هدرا واىل جيوب الفاسدين».
ودعت محافظ الشــال القــايض رمزي
نهرا والوزارات املختصة وبلديات الفيحاء اىل
«التحرك الفوري ملنع وصول هذه األسامك اىل
أسواق طرابلس والشــال ،ملا قد تسببه من
مخاطر صحية عىل حياة املواطنني».

ما حقيقة رفع املؤسسات البحرية السياحية اسعارها؟
بيروتي  :عروض مخفضة للدخول الى املنتجعات البحرية
نفــى نقيب اصحاب املنتجعــات البحرية
السياحية جان بريويت ان تكون املؤسسات
البحريــة الســياحية قد عمــدت اىل رفع
اســعارها مع قدوم فصــل الصيف وارصار
اصحاب هذه املؤسسات عىل القبض «فراش
ماين»وذلك لسببني:
-١ان معظم اصحاب الشاليهات هم الذين
يؤجرون شــاليهاتهم مبارشة اىل اللبنانيني
او املغرتبني وحتى السياح وال دخل الصحاب
املؤسسات بعملية التأجري.
-٢صحيــح هناك مناطق اســعارها اغىل
من اخرى وكذلك بالنســبة لالسعار حيث ان
الدخول اىل املنتجعات البحرية التي تستقبل
روادها بأسعار ال تتجاوز الـ ٥و ٧دوالر وهي
متواجدة يف جونيه وبــروت وغريها كام
ان بعض املنتجعــات بارشت بتقديم عروض
للدخول اليها مثال هنــاك عرض بقيمة ٢٥٠

الف لــرة  ،لقضاء ليلة واحــدة يف الفندق
والسباحة ملدة يومني .
ويضيــف بــرويت  :ان االعــام يظلم
املنتجعات البحرية التي تبقى الوجه امليضء
ملا تبقى من سياحة يف لبنان وبالتايل تجب
مراعــاة ظروفنا التي تحاربنا مع اســتمرار
جائحة كورونا واالنهيار املايل واالقتصادي
يف البلد ،خصوصا ان املوســم الدرايس لن
ينتهــي هذا العام اال مع نهايــة اب ما يعني
القضاء عىل موسم الصيف .
واكد بــرويت ان لبنان يتــكل اليوم عىل
الســياحة الداخلية وعىل سياحة اللبنانيني
يف مختلف املناطق اللبنانية حيث االســعار
متفاوتة لكنها ليست باهظة  ،وهناك مناطق
يتكاثر فيهــا اللبنانيــون واملغرتبون التي
باتت مقصدا واخرى يجب عىل اللبنانيني ان
يقصدوها للتعرف اليها والسياحة فيها .
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عــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــات

التط ّورات األمنية األخرية
يف الضفــة الغرب ّية املحتلة
حظيــت باهتامم إرسائييل:
ســيايس وأمني وإعالمي،
وانصــب االهتامم
واســع.
ّ
باألساس عىل عملية إطالق
النار عنــد حاجــز زعرتة
جنوب نابلــس ،أمس األول،
التي أســفرت عــن مقتل
ِ
مســتوطن وإصابــة اثنني
آخرين ،ووصفت بالجريئة
والقاســية ،ومــا أعطاها
أهم ّيــة مضاعفــة كونها
جاءت بعد أكرث من محاولة
طعــن يف أنحــاء الضفة
يومي.
الغربية يف غضون
ْ
التقديرات الصــادرة عن
املؤسسة األمنية ،التي جاءت
ّ
عىل وقع هــذه التط ّورات ،جاءت ُمشــبعة بالقلق
من منحــى تصاعدي يدفع به جــدول زمني حافل
باملناسبات الدينية والقومية التي تحمل يف طياتها،
بحســب التقديرات االرسائيليــة «قابل ّيات تفجري
عالية» ،كمناسبات شهر رمضان املبارك ،وتط ّورات
أخرى ســبقت ،يف مقدمهــا تأجيــل االنتخابات
الترشيعية الفلسطينية ،ومواجهات القدس املحتلة،
التي اشعلت قبل أيام جبهة قطاع غزة.
ويف ضوء رفع مســتوى االستعداد والجاهزية
األمنيــة يف الضفة الغربيــة املحتلة ،خاصة بعد
عملية ح ّوارة ،أعربت محافل أمن ّية عن خشــيتها
من تكرار ظاهرة امل ُحاكاة التي تيل هكذا عمليات،
إضافة إىل الخطر امل ُضاعف الذي يشــكّله منفذو
العملية كلام تأخر البحث عنهم.

حول الحــرم القديس وباب
العمود ،الذي انعكس بشكل
مبارش عىل الضفة الغربية؛
شــهر رمضان وليلة القدر
الذي يرافقه عادة توتر أمني؛
قضية تأجيــل االنتخابات
الترشيعيــة الفلســطينية
والوضع االقتصادي الصعب
ومكافحة السلطة الفاشلة
للكورونا» ،إضافة إىل ذكرى
النكبة ،وعيــد الفطر ،وعيد
البواكري اليهودي .كام توقّف
معلّقون عنــد أهمية حدث
إخالء عائالت فلســطينية
من حي الشــيخ جراح يف
القدس املحتلة.
وفيــا زار رئيس األركان
أفيــف كوخــايف ســاحة
العملية ،وأجرى تقديرا للوضــع ،فإن ما نُقل عن
املؤسســة األمن ّية ،أشار إىل وجود تباين
مداوالت
ّ
بــن الجيش اإلرسائيــي وجهاز الشــاباك حول
انعكاس إلغــاء االنتخابات الفلســطينية .وحيث
أشــار الجيش اإلرسائييل إىل أنها ممكن أن تُشعل
الضفة الغربية إضافة اىل القــدس املحتلة ،قدّ ر
جهاز الشــاباك أن الرد الفلسطيني سيرتكز فقط
عىل القدس املحتلة.

ّ
تـــــقـــــر بــــــجــــــرأة ال ــت ــن ــف ــي ــذ
عـــمـــلـــيـــة حـــــاجـــــز زعــــــتــــــرة« :إســــــرائــــــيــــــل»

املؤسسة األمنية }
}
ّ

املؤسســة األمنية
يف غضــون ذلك انشــغلت
ّ
اإلرسائيلية يف رســم مآالت املرحلة املقبلة ،ومع
تباينها حول بعــض التفاصيل ،اجمعت التقديرات
عىل أن ما تبقّى من أيام شهر رمضان املبارك تنطوي
عىل «قابليات تصعيد كبرية» ،وأن «إرسائيل» تُجري
االســتعدادات الالزمة عىل املســتويني العسكري
واالستخباري.
واعترب محلل الشــؤون العسكرية يف صحيفة
معاريف «طال ليــف رام» ،أن الهجوم قرب حاجز
قلق حقيقي
زعرتة «تقاطع تبواح»« ،نجح يف إثارة ٍ

وســط مســؤويل الجيش» ،وأنهم يف املؤسسة
األمنية يقدّ رون أن حركة حامس ستزيد جهودها
يف تشــجيع وتوجيه العمليــات  ،من قطاع غزة،
إىل الضفة والقدس املحتلة  .لك ّن بحسب محلّلني
آخرين ،فإن حركة حامس «لن تستف ّز إرسائيل يف
الوقــت التي تدفن فيه أموات ســقطوا يف كارثة
تحســباً لدفع الجيش
جامعية (حادثة مريون)،
ّ
اإلرسائييل إىل ر ّد شــديد ،كام أن السفري القطري
ســيحرض األســبوع الحايل إىل القطــاع حامالً
املساعدات املالية».
وأضاف «ليف رام» أنــه رغم «الهجوم القايس»
تعتقد املؤسســة األمنية أنه «ال زال من الســابق
ألوانه اإلشــارة إىل تصعي ٍد مهم وترضر االستقرار
األمني يف الضفــة الغربية ،مع رضورة التن ّبه إىل
أن ذلك قد يشــكل نقطة تح ّول تجعل الطريق إىل
تصعي ٍد أمني ...قصرية جداً».

} الخلفيات }

عمليــة إطالق النــار عند حاجــز زعرتة قرب
نابلس مل ِ
تأت من خارج التوقعات بحسب التقارير
االرسائيلية ،وال سيام انه سبقتها تقديرات أمنية،
وأتت مع جدول زمني مكتــظ ومعروف «بقابلية
التفجري» .ويف سياق البحث عن أسباب وخلفيات
التط ّورات األخــرة ،تط ّرق املحلّل العســكري يف
موقــع «والاله» اإللكرتوين ،أمــر بوحبوط ،إىل
جملة من املواعيد ،التي تنطوي – برأي املؤسســة
األمنيــة  -عىل امكانية تصعيــد ،أبرزها« :التوتر

«كــــــــــــــان مــــــــن املــــــمــــــكــــــن مــــنــــعــــه»

إس ــرائ ــي ــل تــفــتــح تــحــقــيــقــا فـــي حـــــادث الــتــدافــع

أعلنت هيئة رقابية حكومية يف إرسائيل،
أمس ،أنها ستفتح تحقيقا يف حادث التدافع
الذي وقع يف احتفال ديني يف نهاية األسبوع،
وأسفر عن مقتل  45يهوديا متشدداً.
وقال مراقــب الدولة ماتنياهو إنغلامن يف
مؤمتر صحفي يف القــدس« :هذا حدث كان
من املمكن منعه» ،وأضاف أن تقريره سريكز
عىل ترصفات صانعي القرار والرشطة وعامل
اإلنقاذ يف امليدان.
وقد وقع التدافع ،وهو أخطر كارثة مدنية
يف تاريخ إرسائيل ،يف وقــت مبكر من يوم
الجمعة ،خالل مهرجان يســمى «الغ باومر»
عىل جبل مريون يف شامل إرسائيل.
و ُيعتقد أن املوقــع هو مكان دفن الحاخام
الحكيم البارز شمعون بار يوشاي يف القرن
الثاين.

وأدت كارثة جبل مريون إىل احتدام الجدل
حول دور األقلية األرثوذكســية املتطرفة يف
إرسائيل ،ورفــض بعض قادتهــا االعرتاف
بسلطة الدولة.
واســتقطب املهرجان حــواىل  100ألف
شــخص ،معظمهم من اليهــود األرثوذكس
املتطرفــن ،بعــد أن ورد أن السياســيني
األرثوذكس املتشــددين ضغطوا عىل رئيس
الوزراء بنيامــن نتانياهو وآخرين لرفع قيود
الحضور.
واســتمرت احتفــاالت هذا العــام رغم
القيود ملواجهة فــروس كورونا التي متنع
التجمعات ألكرث من  500شــخص يف الهواء
الطلق ،واالنتقادات الطويلة من قبل الرشطة
والسلطات الصحية يف السنوات األخرية حول
سالمة التجمعات الجامهريية يف املوقع.

بـــــشـــــار الــــجــــعــــفــــري يـــلـــتـــقـــي مـــــســـــؤوال
ً
بـــــــارزا فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة

بحــث مديرعام الدائرة السياســية ملنظمة
التحرير الفلسطينية ،السفري أنور عبد الهادي،
امس ،مع نائــب وزير الخارجية الســوري،
بشــار الجعفري ،آخر التطورات يف الشــأن
الفلسطيني.
ووضع عبد الهادي ،بشار الجعفري ،خالل
اللقاء يف العاصمة الســورية دمشق ،بصورة
اجتامع القيادة الفلسطينية والفصائل برئاسة
الرئيس محمــود عباس ،والقرارات التي نتجت
عن االجتامع بتأجيــل االنتخابات العامة يف
فلســطني ،بســبب رفض إرسائيــل إجراءها
يف القــدس ،مشــرا إىل أن القيــادة قامت
بتأجيل االنتخابات وليــس الغائها ،ألن قبول
إجراء االنتخابــات دون القدس ،عاصمة دولة
فلســطني ،تعني االعرتاف بـ»صفقة العرص»
التي رعتها اإلدارة األمريكية السابقة.
وأكــد أن الرئيس محمود عبــاس والقيادة
تكثف جهودها مع املجتمــع الدويل للضغط
عىل إرسائيل ،من أجــل إقامة االنتخابات يف
القدس ،والقدس بالنســبة له خط أحمر ولن
يقبل بإجراء االنتخابات عىل حســاب قضية
القدس واملرشوع الوطني الفلسطيني.
كام وضع عبد الهــادي ،الجعفري بصورة
ما تقوم به السلطات اإلرسائيلية من عمليات
تهجري جامعي ضد املواطنني الفلسطينيني يف
الشيخ جراح بالقدس املحتلة ،واالستيالء عىل

ً

بيوتهم ،الذي يعد جــزءا من املخطط املمنهج
ضد الوجود الفلســطيني يف القدس ،وعدوانا
جديدا يضاف إىل جرامئها املتتابعة ضد القدس
وأهلها ،ووجهها العريب اإلسالمي املسيحي.
وأشــار إىل أن املواطنــن الفلســطينيني
يف الشــيخ جراح يواجهــون حملة تطهري
عرقي تنفذها الحكومــة اإلرسائيلية لصالح
مستوطنني إرسائيليني.
من جانب آخر دان الســفري عبــد الهادي
التدخل الخارجي يف شؤون سوريا ،مؤكدا حق
سوريا بالدفاع عن أراضيها من اإلرهاب وفرض
سيادتها عىل كافة األرايض السورية.
بدوره ،أكــد الجعفري أن القدس هي مفتاح
القضية الفلســطينية ،وقال« :إذا كانت هناك
خطوط حمر فالقدس تحتها مليون خط أحمر،
وإنهاء االحتالل يجــب ان يبدأ بالقدس ،وهذا
جزء من تطبيق قرارات الرشعية الدولية».
وأشار الجعفري إىل أن القضية الفلسطينية
مســتهدفة كام يعرف الجميع ،وأعداؤها كرث
وأصدقاؤها كرث أيضا ،فالشــعب الفلسطيني
ليــس وحده ولن يكــون أبداً وحــده ،فهناك
تعاطف دويل لدى الشارع الدويل ،وليس لدى
كل الحكومات ،وهذا التعاطف ينعكس بشكل
مواقف إيجابية إعالمياً وسياســياً وأكادميياً.
وأكد الجعفري تطابــق اآلراء بني الجانبني يف
مختلف القضايا التي تم التطرق إليها.

} بواعث قلق }

حصول عملية إطــاق ال ّنار يف منطقة ح ّوارة،
أمس ،من دون أي إنذار مسبق ،اثار خشية مضاعفة
لدى املحافل األمنية اإلرسائيلية .حيث أشار معلق
الشؤون العســكرية يف القناة اإلرسائيلية الـ ،13
ألــون بن ديفيــد ،إىل انهلم تتوفــر أي معلومات
مســبقة عن أي مجموعــة معروفة للشــاباك
واألجهزة األمنية تنوي القيام بعملية .واملســألة
األخرى التي تقلق إرسائيــل هي ما يعرف بظاهرة
املحــاكاة والعمل باإليحاء ،وهي ،بحســب محلل
الشؤون العسكرية يف صحيفة «إرسائيل هيوم»،
يوآف ليمور« ،إحدى الظواهر الثابتة واملقلقة بعد
ٍ
هجامت كهذه» لذا ،فإنّ الجهد األسايس اآلن – إىل
جانب الجهد املادي وإظهار الحضور عىل األرض –
سيكون اســتخباريًا .جزء منه سريكّز عىل تحديد
الخلية التي نفّذت الهجوم ،لكن أساســه سيكون
ٍ
هجامت مستقبلية.
إحباط

ليبيا :وفد وزاري تركي رفيع في طرابلس
لبحث العالقات الثنائية وتنفيذ االتفاقات

وصل إىل العاصمة الليبية طرابلس اليوم االثنني وفد تريك
وزاري رفيع املستوى يضم وزيري الخارجية مولود جاويش
أوغلو والدفاع خلويص آكار ،إىل جانب رئيس جهاز املخابرات
هاكان فيدان ،ورئيس هيئة األركان يشار غولر.
وســيلتقي الوفد الوزاري الرتيك برئيس حكومة الوحدة
الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،ووزيرة الخارجية الليبية نجالء
املنقوش ،ورئيس املجلس الرئايس محمد املنفي.
وســتتناول املحادثات تنفيــذ االتفاقيات التــي وقعتها
حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع أنقرة يف نيسان املايض،
والعالقات السياسية والتعاون االقتصادي بني البلدين.
وقالت معلومات صحافية إن أكار وغولر التقيا رئيس األركان
الليبي محمد الحديــد ،وآمر املنطقة العســكرية الغربية اللواء
أسامة جوييل ،وآمر منطقة طرابلس عبد الباسط مروان.
وأضاف أن الزيارة عســكرية وأمنية بامتياز ،وهي تأيت بعد نحو
عام من متكّن حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة بتعاون تريك
كبري من طرد وقوات اللــواء املتقاعد خليفة حفرت واملرتزقة الروس
واملليشيات السودانية والتشادية من غريب البالد.
وأضاف أن الحكومة الرتكية وحكومة الوحدة الوطنية يف
ليبيا تريدان وضع النقاط عىل الحروف يف ما يخص العالقات
العسكرية واألمنية بني الجانبني.
كام تأيت زيارة الوفد الوزاري الرتيك بعد أسبوعني من زيارة
قام بها رئيس حكومة الوحــدة الوطنية الليبية عبد الحميد
الدبيبة إىل أنقرة ،والتقى خاللها الرئيس رجب طيب أردوغان،
وشهدت زيارته توقيع اتفاقيات يف مجاالت مختلفة.
من جهتها ،قالت وكالة األناضــول لألنباء إن وزير الدفاع
خلويص سيلتقي مســؤولني ليبيني ،كام ســيلتقي الجنود
األتــراك املوجودين يف ليبيــا ضمن إطار تقديــم التدريب
واملساعدات واالستشارات.

«اإلخـــــــوان املســـــــلمون» الليبية

تنتقـــــــل الى «اإلحيـــــــاء والتجديد»
أفادت جامعة «اإلخوان املســلمون» الليبية بانتقالها إىل
جمعية باســم «اإلحيــاء والتجديد» ،وبأن «هــذه الجمعية
ستؤدي رسالتها يف املجتمع الليبي من خالل عملها الدؤوب
يف مجاالت العمل العام».
ويف بيان لها ،قالت جامعة «اإلخوان املسلمون» الليبية إنه «إميانا
منها بأن املدخل الحضاري للتغيــر والنهضة هو العمل املجتمعي،
لإلسهام يف قيام مجتمع مدين ال يضيق بالتنوع واالختالف».
وأضافت« :نعلن لكل الليبيني أن الجامعة قد انتقلت بتوفيق
الله وعونه إىل جمعية تحمل اسم «اإلحياء والتجديد» ،إحياء
بالدعوة إىل التمسك مبنهج اإلســام الوسطي وتعاليمه»،
مشــرة إىل أن «هذا التطور جاء عقــب مؤمتري الجامعة
العارش والحادي عرش ،وبعد جوالت من الحوار والبحث انتظم
فيها أعضاء الجامعة يف ورش عمل متعددة».
وحثت جمعية «اإلحياء والتجديد» أبناء وبنات الوطن عىل
«التعاون والعمل معنا لتحقيق مــا نصبو إليه جميعا لرفعة
الوطن ،وترسيخ هويته الجامعة».

ّ
احـــــتـــــجـــــاج أردنـــــــــــي ضــــــــد <إســـــرائـــــيـــــل>
بــــــشــــــأن «انــــــتــــــهــــــاكــــــات األقــــــصــــــى»

وجهــت وزارة الخارجية األردنية ،أمس،
مذكرة احتجاج رسمية إىل إرسائيل ،طالبتها
فيها بالكف عن «انتهاكاتها واستفزازاتها»،
واحرتام الوضع القائم التاريخي والقانوين،
وســلطة وصالحيات إدارة أوقاف القدس
وشؤون املسجد األقىص.
ودانــت الــوزارة يف بيان «اســتمرار
االنتهاكات اإلرسائيلية يف املسجد األقىص
وإمعانها باالنتهاكات من خالل الســاح
بإدخال املتطرفني إىل املسجد يف أول أيام
العرش األواخر من شــهر رمضان وتحت
حامية الرشطة اإلرسائيلية».
وقال الناطق الرســمي باســم الوزارة
ضيــف الله الفايــز ،إن «اململكــة تدين
الترصفــات اإلرسائيليــة بحق املســجد

وترفضها ،وتعدها انتهاكا صارخا للوضع
القائــم التاريخي والقانــوين وللقانون
الدويل ،واللتزامات إرسائيل القوة القامئة
باالحتــال يف القدس الرشقية ،ولحرمة
املسجد وقدسية الشهر».
وأكد الفايز أن «املسجد األقىص-الحرم
القديس بكامل مساحته هو مكان عبادة
خالص للمسلمني».
وشــدد عىل أن إدارة أوقــاف القدس
وشؤون املســجد األقىص املبارك األردنية
هي الجهة صاحبــة االختصاص الوحيد
والحرصي بــإدارة كافة شــؤون الحرم
وتنظيــم الدخول إليــه ،مبوجب القانون
الــدويل والوضــع القائــم التاريخــي
والقانوين.

العراق  :تحركات أمنية ملالحقة عناصر <داعش>
أصــدر رئيــس مجلس
الوزراء العراقي القائد العام
للقوات املســلحة مصطفى
الكاظمــي ،توجيهات عدة
للقــوات األمنيــة تأيت يف
مقدمتهــا تتشــيط الجهد
االستخباري واألمني وأيضا
تفعيل العمليات االستباقية
ملواجهــة تحركات عصابات
داعــش اإلرهابية وتجفيف
منابعها وتدمري حواضنها.
جــاء ذلــك خــال
ترأس الكاظمي اجتامعــا أمنيــا موســعا
ضــم قيادات األجهــزة األمنيــة االتحادية
والبشمركة ،بحضور وزراء الداخلية والدفاع
واملالية.
وجرى خالل اللقاء بحث تطورات األحداث
األمنية ،التي شهدها العراق خالل الساعات
املاضية ،ومناقشة الخطط األمنية ملواجهة
الخروقات األمنية والحد منها ،وبسط األمن
واالستقرار يف عموم البالد.
كام بحث االجتامع التنســيق بني مختلف
القوات األمنية االتحادية وقوات البشمركة،
وخصوصــا يف املناطــق ذات املســؤولية
املشرتكة.

} اشتباكات }

وليل الســبت األحد ،أعلن جهاز مكافحة

اإلرهاب يف إقليم كردستان العراق عن وقوع
اشتباكات بني الجيش العراقي وتنظيم داعش
شاميل البالد.
وقال الجهاز إن «مسلحي عصابات داعش
اإلرهابية هاجموا قوات الجيش العراقي يف
قريــة املحمودية التابعــة لناحية قراج يف
قضاء مخمور مبحافظة نينوى».
وكانت هيئة الحشد الشــعبي يف العراق
قد أعلنــت أن مدفعيتها قصفت مواقع تابعة
لتنظيــم داعش يف محافظــة صالح الدين
شاميل البالد.
وأعلن قائد محور غــرب كركوك يف قوات
«البشمركة» التابعة لحكومة إقليم كردستان
العــراق ،نوري حمه عيل ،الســبت ،مقتل 3
عنارص من البشــمركة ،بينهــم ضابط ،يف
هجوم شنه تنظيم «داعش» الليلة املاضية.

االســــتخبارات العراقيــــة تعتقل «والــــي الفلوجة»
الـــــــــــــذي أفـــــــــــــرج عـــــنـــــه عــــــــــام 2011

أعلنــت وكالــة االســتخبارات والتحقيقات
العراقية ،أمــس ،القبض عــى «وايل الفلوجة»
خــال عملية اســتخباراتية ،بالتعاون مع جهاز
«األسايش»  -استخبارات إقليم كردستان العراق.
وذكــرت الوكالــة يف بيــان صحفي ،أن
«مفارزها متكنــت من القبض عىل اإلرهايب
املكنى (أبو عيل الجمييل) ،ما يســمى «وايل
الفلوجــة» واملطلوب وفق أحــكام املادة 4
إرهاب ،النتامئه لعصابات داعش اإلرهابية».
وأضافــت أن «الجميــي اعــرف خالل
التحقيقات األولية معــه بانتامئه إىل تنظم
القاعدة عــام  ،2005وعمــل ضمن األوكار

الخاصة بإيواء العنارص اإلرهابية من الذين
يحملون الجنسية العربية».
وأشــارت الوكالة ،إىل أن «وايل الفلوجة ،كان
محكوما بالسجن  15عاما ،قبل أن يفرج عنه يف
عام  ،2011بعدها جدد ما تسمى البيعة لعصابات
داعش وعمل ضمن أوكار األسلحة ،وبعدها هرب
إىل سوريا بعد عملية تحرير محافظة األنبار ،ثم
عاد وعني ما يســمى نائب وايل املوصل ،وبعدها
عني ما يســمى وايل الفلوجة ،وكان يرتدي حزاما
ناسفا خالل عملية اعتقاله».
وأكدت اعرتافاته بقيامه بعرشات العمليات يف
العراق.

إدانـــــة ضــابــط ع ــراق ــي اعــتــقــل خــطــيــب جــامــع
أعلن مجلس القضاء األعــى يف العراق،
أمس ،أن ضابــا يف الجيــش العراقي أدين
باعتقال خطيب جامــع وتعريضه للتعذيب
حتى املوت.
وذكر املجلس يف بيان صحفي« :بخصوص
ما تم تداوله بشأن محاكمة ضابط وطرده من
الخدمة لقيامه بقتل داعيش ،نبني أن محكمة
جنايات نينوى أصدرت حكمها يف الثامن من
نيسان املايض ،واملتضمن إدانة املتهم املذكور
ومتهمني آخرين وفــق أحكام املادة  410من
قانون العقوبات عن جرمية الرضب املفيض
إىل موت ،والحكم عليهم بالسجن ملدة خمس

سنوات وشهر واحد».
وأضاف أن «حيثيات الحكم تتلخص بقيام
املدان باعتقال إمام وخطيب أحد الجوامع يف
محافظة نينــوى دون مذكرة قبض ،أو قرار
تفتيش ،واقتيــاده إىل مقر الرسية الخاصة
والتحقيق معه والقيام بتعذيبه ،مام تســبب
بوفاته».
وأشــار البيان إىل أن «املجلس التحقيقي
الذي أجرته قيادة الفرقة عرشين يف الجيش
العراقي ،أثبــت مقرصية الضابط ،باإلضافة
إىل تقريــر الطب العديل الــذي أكد تعرض
الضحية إىل التعذيب».

بـــــــــــأوامـــــــــــر مـــــلـــــكـــــيـــــة جـــــــديـــــــدة

الــــســــعــــوديــــة  ..تـــعـــيـــيـــنـــات وإعــــــفــــــاءات
أصدر امللك ســلامن بن عبد العزيز عددا من
األوامر امللكية تضمنت تعيني األمري ســلطان
بن ســلامن مستشــارا خاصا لخادم الحرمني
الرشيفــن ،وتعيــن فيصل اإلبراهيــم وزيرا
لالقتصاد والتخطيط.
وتضمن قرار امللك ســلامن بــن عبد العزيز
تعيني األمري ســلطان بن سلامن بن عبد العزيز
آل ســعود مستشــارا خاصا لخادم الحرمني
الرشيفني ،مبرتبة وزير ،وتعيينه رئيسا ملجلس
أمناء مؤسسة امللك سلامن غري الربحية.

كام عني امللك ســلامن بن عبد العزيز فيصل
اإلبراهيم وزيرا لالقتصاد والتخطيط.
وكان امللك سلامن قد كلف يف مارس من العام
املايض وزير املالية ،محمد الجدعان باإلرشاف
عىل تلك الوزارة ،بعد إعفاء محمد التويجري من
املنصب وتعيينه مستشارا للديوان املليك بدرجة
وزير.
وشغل فيصل اإلبراهيم من قبل منصب نائب
وزير االقتصــاد ،كام عمــل يف رشكة النفط
السعودية العمالقة أرامكو.
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…Òd w# wU?UË ¨WO"—U)« WU?O« w WKI? «bMK“uO
w Ë√ sKF« w qzU?*« Ác# ‰ËUM V ÊU «–≈ U? —UO?« w
Æ5OMO …œU l WU «¡UI —U&≈
o«u vK ÊU? uJ s «bMK“u?O Ë 5?B« ÊQ U?C√ d?√Ë
l t √ UM# b??√ s qH?G rò ∫XU?Ë ÆqzU??*« iF w Î«b√
5 Uö)« Wu? ÊS ¨Á—ÒuD Ë rUF« w 5B« —Ëœ b«e
ÆåWuF œ«œe ÆÆÆUMOUE
w Èd?√ …d?O?? ‰ËœË s? t?N?"«u Òb?% «c#ò Ê√ b?√Ë
o&UMË UË—Ë√ w? ÎU?C√Ë ¨ΔœU?N«Ë ÍbMN« 5DO??;« W?IDM
ÆåÈd√
w« —u_« U?! „UM# ÊQ ·«d?ô« UMOKò ∫WKzU? XFU Ë
¨U?NOK o?«u« U?L?NMJ1 ôË ¨«bMK“u?O Ë 5B« UN?OK oH? ô
UN ≈ ¨UM UöF ÒdC ô√ V p–ò Ê√ ÎWHO?C åUNOK UIH sË

W???????A??????U?M?* ÊËb??????F???????²????????????? ∫ u?‡?‡J?‡?‡Ýu???????
s‡?‡D?‡‡‡?M‡?‡ý«Ë l‡?‡‡‡? w−????O?ð«d???²????Ýô« —«d????I????²????Ýô«
«—U?? ≈ Èd ¨t? «– Xu« wË Æw?Ë—U??B«
UU??C? W??A?UM U??N???O ‰u? s?DM «Ë s
ÆåwO «dô« —«dIô«
…b?F???? uJu?? Ê√ ¨Wb???*« XFU Ë
UL?O `K« s b?(« ‰u wu{u? —«u(
ÆÎUC√ Î«bF wdO_« V U'« ÊU «–≈
Í√ q??I sò ∫U??Ë—U?«“ X??{Ë√ ¨pc??
u ÆUMËU?Ë UM?(UB? v≈ dEM« ÊËœ ¡w
W?d???A? W “«u? v?≈ ‰u?u« UMFD‡?‡?«
s Yb??(« c??!MO?? UMMJ1 ¨`?U?B*« ‰u??
Æå UUH «

f√ ¨W??O?Ëd?« W?O??"—U??)« …—«“Ë XMK√
l U???A??UM ¡b??? U#œ«b???F?????« ¨5Mô«
UU??C? ‰u? W??O?d?O??_« …b???*« Uôu«
WEö q$ w p–Ë ¨wO «dô« —«dIô«
U#œ«bF« ‰u? sDM «Ë s «—U ≈ uJu
Æ UAUM*« pK ÎUC√
W??O?"—U??)« …—«“Ë rU Wb???*« XU??Ë
W«—œ vK UM?ò ¨U?Ë—U?«“ U—U? W?O?Ëd«
fO?zd« …—«œ≈ q?U???F? W????IdD? Êü« v????
s b?(« WQ??? ÊQ?A ÊbU u??" wd?O?_«
ŸUb« UUC? UNMOË ¨UN «u?" WUJ `K«

w?Žb???????????????²????????????????¹ w?‡??‡?‡??‡?‡??ÐË—Ë_« œU??????????????%ô«
q???????????????Ëd?Ð w?‡??‡?‡? w?‡??‡?‡?‡??ÝËd?« »Ëb?‡??‡?M?‡??‡?‡?‡??‡?*«
r?U Àb???????????*« sK?√
s? ¨w?Ë—Ë_« œU????????????%ô«
wËd« »Ëb?M*« ¡U?b????«
wË—Ë_« œU??%ô« Èb rz«b«
t .b????I???? ¨q???Ëd? w
vK? «bb??? U???"U????????«
U??N???{d?? w« Uu??I??F«
5?K?????L?*« b?????{ uJ?u?????
Æ5OË—Ë_«
rU? Àb????????*« ‰U????Ë
ÊËR???AK wË—Ë_« œU???%ô«
w ¨u U? d?O ¨WO?"—U)«
ÆUOË— ‰uœ s rNFM - UOB
vK ¨W?O??Ëd« Uu?I?F« W?LzU?? qL?A Ë
¨wË—Ë_« ÊU*d??« fOz— ¨’u?B??)« t?"Ë
WO{uH*« fOz— VzU pcË ¨wuU bOHœ
ÆUË—u «dO ¨WOUHA«Ë rOIK WOË—Ë_«
Ác# Ê≈ W?O?Ëd« W?O?"—U?)« …—«“Ë XU?Ë
Wb?OO?I?« «¡«d"ù« vK «œ— ¡U?" …uD)«
≤ wu wË—Ë_« œU%ô« fK U?N{d w«
Æ”Ë— 5M&«u ∂ vK w{U*« —«–¬ ≤≤ Ë

»ËbM*« ¡U???b????« -ò ∫wH???? `?d??B
b?FË ©·u?O?A d?O1œö?® ¨rz«b« wËd«
WU?O« …dz«œ fO?z— tKI? ·u d?NE«
bb??A« U —UJM??« t q?IMMË ¨W??O?"—U??)«
Uu??I???F«® —«d??I« «c?# vK UM"U???????«Ë
Æå©WOËd«
Âu ¨W??O?Ëd?« W?O??"—U??)« …—«“Ë XMK√Ë
UOB? b{ UuI s ¨w{U*« W?FL'«
∏ rC WLzU? UNF?u vK d?A Ë ¨WOË—Ë√

u???U½U????²½«u???ž …b???ŽU??? ‚ö????ž≈ v≈ ·b???N½ ∫ s?‡D‡?Mý«Ë
ÆåÊUU&ò Wd ·uH
UD?K?« e???????????« 5?(« p– c?MË
qI??F*« «c# w ’U? _« U?!? W?Od?O?ô«
WU? ¨WOö?ù« ‰Ëb« s Ud?I rNFO?L"
r Ê√ ÊËœ ¨sL?O«Ë ÊU? UG?√Ë WœuF?«
ÆrNO≈ WOL— UUN « Í√ tO"u
fOzd« lË ≤∞∞π w? U?« Êu U? ≤± wË
‚ö?/S «d?√ ¨U?UË√ „«—U ¨o?_« wd?O?ô«
XHA? …œbF? `zU?C WO?HK vK ¨qI?F*«
U???OK?L??? …b??????*« Uôu« W???—U?2 s
o ÊU?? ù« ‚u?I? U?U?N? «Ë V?c?F?«
Ê√ ô≈ ¨‚U?DM?« l?«Ë qJ?A 5?K?I????????????F?*«
Ác# vI???? ¡«d?"ù« «c# ÷—U?? ”d??G uJ«
ÆÂuO« v WKU …QAM*«
ÊbU …—«œ≈ Ê√ iO_« XO« b?√ Ê√ oË
qIF? h U? w WUO?« WF?"«d √b
Ætö/≈ v≈ ·bN Ë uU U «u/

w u?? √ ¨wd??O??_« W??O?"—U??)« d“Ë b??√
·b??N ¨ÊbU u??" ¨fOzd« …—«œ≈ Ê√ ¨sJ?MOK
‚uI U?UN U ·ËdF*« qI?F*« ‚ö/≈ v≈
ÆuU U «u/ …bU q«œ ÊU ù«
åCBSò …UM l WKU?I ‰ö ¨sJM?OK ‰UË
«c#Ë ÆUIKG ÊuJ Ê√ V t √ bIF ò ∫ dA
dN √ ‰ö t?OK edM UM Ub# q1 p ö
ÆåWd
w qI???F*« …b???*« Uôu« X???Ë
±π∞≥ ÂU??F« cM …d??"Q????*« U??N b??U??
dN? Uu w{«—√ w u?U U «u?/ oOC0
W?Uz— …d??? ‰ö? ≤∞∞≤ w U??« Êu U?
‘u Ã—u?" Í—u?N?L?'« ¨o?_« fOzd«
w 5KIF*« s vË_« WFb« X UË ¨sô«
- U?????B?????????? ≤∞ rC? …Q?????AM?*« Ác#
rN?U?N « d≈ ÊU??? U?G?√ w r#“U???«
w W??OU????I« U??OKL??F« w W??—U??A*U

i‡?‡ d?‡‡?‡‡?ð W?????{—U?????F*«Ë …b?¹b?????ł W?????uJ?Š ∫ œU?????A?????²«
ÆÊuO b U#œuI WuJ( WDK«
vK U?"U?« w{U*« Ÿu?_« Ÿ—«uA« v?≈ ·ôü« ÃdË
l U?U? « w rN?H? q_« vK ∂ wIË ¨ÍdJ?F« rJ(«
ÆW&dA«
fOz— U#œuI W?OUI « WuJ qOJA v≈ W?{—UF*« XœË
ÆÍdJ fOz— VzU Ë w b
«u U?? œU??A w …bb??'« W??uJ(« w ¡«—“u?« W?O??U??/Ë
`?√Ë fOzd« U tM?U ¨w?œ b?N w? VUM ÊuKG?A
Æw{U*« Ÿu_« ¡«—“uK UOz— „«œU wLO#U d√ tHOK
wDF «c#ò ∫“dËd «dU? tOu W{—U?F*« rO“ ‰UË
U*U& Íb s «c?# ÆÆnI« s «¡b ôeM wM UM Q U?UD «
w b fOz— w#Ë VF?A« U#bd w« f_« v≈ œuF ô UM √
ÆåfOzdK ÍdJ VzU Ë

bF ¨…bb" WuJ œU?A w rU(« ÍdJF« fK:« 5
UOB? sJ ¨WdF*« WU? w wœ f—œ≈ fOzd« …UË
ÂUEM «—«dL« U#—UU U?MOOF« XC— W{—UF*U …“—U
d?N?A« wœ …U?Ë œ√Ë ÆtM hK?« w ÊuKQ «u U? .b?
5OULA« sœdL*« b{ ‰U?IK WOU_« ◊uD)« vK w{U*«
WËb« w W?“√ —U√Ë UU? ≥∞ dL??« Íc« tLJ WU?N v≈
w qu& XË cM? »dGK? WH?OK(«Ë U?O?Id?« ju W?F?«u«
ÆWIDM*« w sœbA*« b{ »d(«
bL? tM« Ádb ÍdJ fK vu?« ¨wœ …UË bFË
Æ«dN ±∏ ÊuC/ w UU « ¡«d"S bNF Ë WDK« vK
fKLK UNLœ ¨WIU« W—U?LFô« …uI« ¨U d XMK√Ë
WDK?« vK ¡ö?O???ô« «u?C??— sœd?L??*«Ë W?{—U??F*« sJ
s vK? Ê√ V? gO?'« Ê≈ «uU?Ë »ö?I « t Q Áu?H?ËË

ÊU????³????×????ð ÊU???²????Ýe????O????žd????Ë ÊU???²????J?O????łUÞ
W???d???²???A?*« U???L¼œËb???Š s? W¹dJ????F« U???L????Nð«u???
ÆåULNO{«—√ oL v≈ 5Ëb«
qL ÊS? WeO?/dI« œËb?(« …—«œ≈ VË
s 5?K2 r?C w« ¨W???d??????A?*« WM?K«
gOH w dL? ¨sbK« w ŸUb« w —«“Ë
oU« w UNO …œu"u X U w« ¨w{«—_«
Ê√ v≈ …d?O?A? ¨åWdJ? «b?F?Ë «b?Ë
qO? r rË d?I? œËb?(« vK l{u«
‰ö??? 5 U???'« 5 —U ‚ö&ù Àœ«u??? Í√
ÆWO{U*« WKOK«

Wu??????? U? ö???« ‡ W?u??????? U ö????« ‡ Wu??????? U? ö???« ‡ W?u??????? U ö????« ‡ Wu??????? U ö????«
w?? œö??????????????????G??M???« »d??#

qO"
Mohammad

Ismail

w t??Ëb??? ‰e?M s Miah
∑∂Ø∑¥±∂≥≤∫ ÊËd«

÷«—«
≤Â≤≥¥∞ ‡ Êu??B?(« ‡ q?O???"
W?F?œ §±μ∞\∞∞∞ ‡ ÂU? od&
ÕUL …d Î«bI §≥∞\∞∞∞ vË«
jO?I?U wU?«Ë dN? « W?
∞≥Ø≤∞≥≥μμ∫‰UB ö `d*«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

—Uû UNOU
WOL— U ö«
WOLJ …dI mOK
w W??O?z«b??ù« W??L?J;« s
W????d????G« ¨7?*« ¨ÊUM? q????"
ÈËU??bU …d?$UM« W??F??U??«
w{U?I?« s W?HR*« ¨W—U??I?F«
5O??{U?I«Ë «d??I? u?« d?HKO??
d?OB? UMO"Ë«Ë U?d? b?L?
b «— dBO? Áb{ vb*« v«
t « WU?ô« q ‰uN?:« Z#d
r— Ÿu??O?A« W«“« ¡U??b???S
s?? ÂÒb????????????????I??*« ≤∞≤∞Ø∂π
d??U??A« Ê«uD « 5O??b????*«
U?LNKO?Ë WD«u ÊËËô ÍœU?Ë
—b ¨q{U w« ÊË—U wU;«
a?—U? ≤∞≤±Ø±∑ r??— r?J?(«
W?«“S v?C??????? ≤∞≤±Ø¥Ø±μ
t?OË— ≥∞π —U?I?F« w ŸuO?A«
lOK td& od& s W—UIF«
`U?BË ÂuL?FK wMKF« œ«e*U
U?U« b?L?F Ê« vK ¡Ud?A«
mK?*« vËô« …b«e*« w Õd?DK
mU???«Ë d???O??????)« s —Òb???I*«
…d?OKU tœUF U? Ë« √Æœ≤∞∞∞∞
U?I?HM« rNMO?L?C? Ë W?O UMK«
rNM q WB W?M Âud«Ë
‰ö? ·UM!?ù« WKN? pK*« w
ÆdAM« WKN wK Uu 5ö
rKI« fOz—

Ê«uO Ê«uO

VJ* WcOHM …dO dJ »uKD
W??bM#Ë …b?d??"Ë W??U????
¥\≥∞ WU?????G ∏\≥∞ s? Â«Ëb«
±\∞∞ W??U??« WU??G X??«
digital marketing »uKDË
jmoufarrej@terra.net.lb
∞±Øμ∞∞π¥¥∫
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
q?I??????? w? W????????? ¬ »uK?D?
ËdO jË ¨…d? ¨W?U;«
∞≥Ø∂∂∂π∏∏ ‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‘Ëœ ´ g??O U??"d??& 5U??
¥ Ë√ WK?zU???F ’U??? n?u???Ë
Æ‰Æ‰¥\∞∞∞\∞∞∞ ’U????????? «
∞≥Ø∑∑±≥±≥∫ WM?« d????ü
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
5U????? ‰U????d« w? —U?????û
A
‰Æ‰μ\∞∞∞\∞∞∞ Bloc
∞≥Ø∂≤∂∑μ∂∫ ru*«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ozU? qL? VKD w UM »U?
∞≥Ø∂∏≥π∑π∫ …d tb
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

—Uû

«bF

W? Ëd?H? fu W?I? —U?û
¨U?O u?u WU?/ ¨nO??B« ru*
s ö?????O????? s?L?????{ w{—« Æ◊
W?????Ib????? ´ ÂÆÂ≥∞∞ ¨5I?U&
ÂU? od?& ¨duMBU W&U???
∞≥Øμ∂∂≤±∂∫
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

UdH
5b —«d
Anise WOu?Oô« WKUF« Xd#
‰eM? s Muletu Wemisho
∞≥Ø≥∑¥±π± UNOËb

÷ËdF

«—UI

oI
WO“U(« —U?û Ë« lOK WI
ÊuU? Âu ≥ ÂÆÂ≤∞∞ ö?I —U?
dEM l nuË ÊuJK …d?HË
RSI∞≥Ø≥μ∑≥∑¥∫ »ö
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
WU ‡ ±◊ ÂÆÂ≤∞∞ WI? lOK
¨WO?“U(« öI? —U ‡ «b" …b?O"
ÊU uU?? ¨©d????U??±® Âu ≥
¨UNF?«u Ë WœU Wd?/ …dHË
n?u????? ¨5?B?????H??????" —uJ?œ
U?NœUF? U Ë« «b?I §≤μ∞\∞∞∞
∞≥Ø∂ππ∏∂π∫ wdB p

V? ¨ÊU?e?O/d?Ë ÊU?JO?"U& XN √
¨W?d?A*« U?L#œËb? s WdJ?F« U?LN «u?
XHK U?LNM?O WK? UU?? « Ÿôb « b?F
¨5 U???'« s vd??'«Ë v?K??I« «d???A??
Æw{U*« Ÿu_«
¨We??O?/d??I« wu??I« s_« WM' XU??Ë
ÊU?????????e?????O?????/d????® 5?dD?«ò Ê≈ f«
«u??I« »U??? « ö?L??√ ©ÊU???JO??"U&Ë
5 œËb?(« j s ©Wd?J?F«® U?Oü«Ë

V‡«d?‡ð b??F?‡Ð U?? W???³‡‡‡?I??Š

wdO_« ÂöŽù« w åWJ½ò
‰UL
W??d???A ÃU??? « db?? »u?KD
‡ q«d?B? w W?bb? ‰U?L?«
p?M? rK?F????????Ë q?O????????????????"
‡ ∞πØ∑π∞πμ∞∫
∑∞Ø∞∏∞∞¥∑
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
q?; Vendeuse »u?K??D?
Vb?« q" W???OzU???? W??????«
d?G? ‘U?F W—Ëd?{ …d??)«
∞≥Øπ±∞∏≤∏ ‡ ∞πØ∂≥∂≤≥μ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
u??O??u???L?? Êu??IzU?? »u?KD
‚u?? …“U??"« rNb? UMU??
t??OU?? W??IDM w? W?O??u??L??
∞≥Ø≤≤∞∑π∞∫
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W—«œ«
Demandons Comptable
pour le centre
hospitalier de Bhannes:
04/983770 Ext:1122
(Appelez-nous de Lundi
au Vendredi de 7,30 à
14,30 et tous les
samedis de 8:00 à
13:00)
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
w W??d??A V?U??? »u?KD
∞≥Øμ¥±≤≤∞∫ WO u"

WO?dO?_« Âöù« qzU?Ë Ê√ wdO?_« åqO# Í–ò lu? d–
ÆV«d bU Ëœ bF U WI w WFU*« YO s Wd{ XIÒK
W?Ou??_« qUJ« U?LO?O?I ÒÊ√ v≈ wd?O_« lu*« —U? √Ë
W!*« ‰ö XC?H « åw w Ê« ”« Â«åË åÊ« Ê« wò WJA
ÂU?—√ v?≈ –UM?ôU ¨Êb?U u?" fO?zd« b?N?? w vË_« Âu
ÆåNielsenò Wd s …—œU
Ê« ”« Â«ò …UM Íb#UA? ju ÒÊS «¡UB?ù« VË
w U???« Êu U??? w lU????? Êu??O?K ±[≥ s l"«d? åw w
Æw{U*« ÊUO ≤μ w n√ ∏∂∏ v≈ ¨w{U*«
±[≤ s åÊ« Ê« wò …U?M 5FU???? œb?? i?H?? « ¨pc??
ÆUNMO …dH« w n√ ∑¥π v≈ ÊuOK
XK? w« å“u?O fu?ò WJ?A W??MU ¨t??H d?_«
Êu?OK ±[≥ s ¨Îö?O!?{ ÊU? uË ¨UNb#U?A? œb? w ÎUF?"«d
Æw{U*« w U« Êu U w ÊuOK ±[≤ v≈ lU
œb?? w ÎU???F??"«d ÂU??—_« d??N?$√ ¨qB???? ‚U???O?? wË
∑π≤ åÊ« Ê« wò d?? –≈ ¨…Ë—c« U?Ë√ ‰ö? «b#U?A*«
∑∏∏ q? åw w Ê« ”« Â«ò ‡ l"«d?« UL?O? ¨b#UA? n√
ÆÎUH√ ≥¥∏ å“uO fuò U√ ¨ÎUH√
ÊU???? ¨≤∞±∑Ë ≤∞±∞ wU???? 5 t √ v?≈ åqO# Í–ò X?HË
Ê« ”« Â«åË åÊ« Ê« wåË å“uO fu?ò «uM —uNL?" r
¨WDK?« V«d wu l? sJË ÆÎU??O??? Î«d??I????? åw w
U? fJF?MO ¨ÿu?K qJA «u?MI« Ác# U?H?OMB? XF?H —«
ÆåV«d Wbå‡ ·dF U
S&P Wd? w ÀU√ qK?Ë Âöù« qzU?Ë w dO?)«
«b#U?A*« W? ÒÊ√ v≈ dO?AGlobal Market Intelligence
‰u?OUJ?« vM ÂU??« Âu U?N Ë—– XGK ≤∞≤± ÂU? w
ÂU?????—_« √b? 5(« p?– c?MË ¨w? U??????« Êu U????? ∂ w?
Æl"«dU
W?O Ëd??Jù« l«u*« b?N? ¨…e??HK« «uM v≈ W??U?{ùU
n?B?« ¨ÎU?C√ ÆU?N?O?≈ ‰u?b« W?d?? w ÎU?{U?H?? « ÎU?C√
‰ËËåË åXu sDM «ËåË åe?1U „—uu?O ò q? WO?d?O?_«
å“d??Ë—åË å⁄d??*uò q?? ôU?u?«Ë ¨å‰U —u?" X?d???
ÆUNO≈ Ãuu« Wd w ÎU{UH « XK r#dO/Ë
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

ال ــس ــائ ــق اك ــزاف ــي ــي ــه مــســعــد «زعــــيــــم» الـــــ «ســـوبـــر ســيــريــز»
ّ
فــهــل يــظــهــر مـــهـــاراتـــه فـــي تــســلــق الــهــضــبــة والـــرالـــيـــات؟
جالل بعينو
يربهــن الســائق اكزافييه
مسعد عن مســتواه الرفيع يف
القيادة من خالل نتائجه املميزة
يف البطــوالت التــي ينظمها
النــادي اللبنــاين للســيارات
والســياحة املمثــل الوحيــد
لالتحاد الدويل للسيارات (فيا)
يف لبنــان .فمســعد ،املولود
يف العــام  1983ومــن رياق
البقاعية ،يتســ ّيد بطولة لبنان
لسباقات الرسعة (سبيد تست)
لفئة الســوبر سرييز (سيارات
فوق الـ  2000ســنتم  )3وما
زال يحقــق اللقب تلو اآلخر يف البطل اكزافييه مسعد
هذا النوع من الســباقات وآخر
ألقابــه املركز األول للســباق
األول للرسعة الــذي اقيم يف
كازينو لبنان الشــهر الفائت.
وميلك مســعد سرية شخصية
زاخرة باأللقــاب اذ احرز لقب
بطولــة لبنان لفئة الســوبر
ســريز مثاين مرات منافساً
وبرشاسة الســائقني املميزين
واملوهوبــن يف فئة املحرتفني
وعىل رأســهم روجيه فغايل
وبول قصيفي وســلبم واكيم
وغريهم من السائقني املميزين.
بدأ اكزافييه مسعد مسريته يف
الرياضــة امليكانيكية يف العام
 2008عرب املشاركة يف بطوالت
النــادي اللبنــاين للســيارات مسعد (يف الوسط) بطالً ألحد السباقات
والسياحة من سباقات رسعة
ورداً عىل ســؤال حول مشاركاته يف العام الجاري اجاب مسعد
وانجراف (دريفت) ومســابقة
«ريد بل بارك دريفت» (مســابقة االنجراف) فحقق نتائج مميزة «سأشارك يف بطولتي ســباقات الرسعة واالنجراف ويف «ريد بل
فيها اذ احرز  8مرات بطولة لبنان لفئة الســوبر ســريز واملركز بارك دريفت» يف حال اقيمت هذه املسابقة يف العام الجاري».
د ّون السائق اكزافييه مسعد اســمه يف كتاب ابطال الرياضة
الثالث خالل مســابقة «ريد بل بارك دريفت» .ومنذ دخوله معرتك
الرياضة امليكانيكية ترافقه ســيارته امليتسوبيتيش النرس ايفو  7امليكانيكية عرب القابه الثامنية يف بطولة لبنان لسباقات الرسعة
كرفيقة دامئة يف ســباقات الرسعة (مــن تحضري كاراج «هيدرا مظهراً مســتوى مميز يف القيادة ان كان يف السبيد تيست أم يف
بريفورمانــس») فكان وجهها «فأل خري» عليه وعىل مســرته .االنجراف مع األمل ان ينجح هذا السائق الشاب يف املشاركة الحقاً
ويقول مسعد «برزت يف سباقات الرسعة ويف الدريفت لكن ويف يف الراليات وســباقات تســلّق الهضبة يف حال نجح يف تأمني
حال سمح الوضع االقتصادي فانني اطمح للمشاركة يف سباقات رعاية وهو قادر عىل تحقيق نتائج مميزة وهو السائق املم ّيز الذي
تســلّق الهضبة وملا ال يف الراليات ساعياً اىل تحقيق نتيجة جيدة نجح يف ميدان الدريفت وســباقات الرسعة ويســعى اىل تسلّق
يف البطولتني عىل غرار نتائجي يف سباقات الرسعة واالنجراف» .السلم درجة درجة عرب املشاركة يف باقي البطوالت فمستواه يف
وحول ابرز منافسيه يف سباقات الرسعة (فئة السوبر سرييز) ،القيادة يُظهر «علو كعبه» وارقامه املسجلة يف الطلعات أقل دليل
يجيب مسعد «ينافسني السائقني اييل غانم وبيار رزق .ومن يتابع عىل ذلك.
فهل يدخل اكزافييه مســعد عامل الراليات وســباقات تســلّق
نتائج ســباقات الرسعة يالحظ اوقايت التي تكاد تالمس اوقات
الهضبة ؟
سائقي فئة املحرتفني».
نأمل ذلك لســائق متم ّرس يف القيادة مع اظهار مهاراته امام
وحول هدفه يف املوســم الحايل يقول البطل اكزافييه مســعد
«طبعاً احراز لقب بطولة لبنان لفئة السوبر سرييز للمرة التاسعة من يتابعــه من دون أن ننىس انه ابن البقاع وقادر عىل «خربطة
واجتزت اول خطوة باتجاه تحقيق هــذا األمر عندما احرزت لقب حســابات» اي ســائق لبناين خاصة أن لبنان شهد العرشات من
الســباق االول للعام الجاري .واود ان اشري اىل انني احرزت املركز السائقني املميزين يف الراليات وتسلق الهضبة وسباقات الرسعة
واالنجــراف وغريها والذيــن برزوا ليس فقــط يف لبنان بل يف
الثالث يف بطولة لبنان لالنجراف (فئة املحرتفني) لعام .»2019
وكشف مســعد «ان روجيه فغايل هو افضل سائق راليات ويف السابقات الخارجية.
فالرياضة امليكانيكية اللبنانية من الرياضات التي ب ّيضت وجه
مسابقة الدريفت يربز السائقان فادي البستاين وكفاح هالل كام
أنني معجب بأداء السائق عبدو فغايل يف سباقات تسلّق الهضبة لبنان ورفعت العلــم اللبناين خارجياً عىل وقع النشــيد الوطني
اللبناين طوال عقود عدة.
لكنه ال يشارك منذ سنوات».

كــــــــــــــــــأس لـــــــــبـــــــــنـــــــــان فــــــــــــــي كــــــــــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم
الـــــيـــــوم  :الـ ــعـ ــهـ ــد  -الـــنـــجـــمـــة واألنـــــــصـــــــار  -الـ ــغـ ــازيـ ــة
تقام مباريات ربع نهايئ بطولــة كأس لبنان ،عرص الغد،
وسط ترقب شديد وإثارة متوقعة.
ويخوض العهد ،قمة نارية مــع النجمة ،ويلتقي األنصار
ضد شباب الغازية.
ويلتقي شباب الربج مع الصفاء ،والربج ضد اإلخاء األهيل
عاليه.
وتقــام كل املباريات يف نفس التوقيت ،وســتلجأ األندية
لركالت الرتجيح حال انتهاء املباراة بالتعادل.

} العهد والنجمة }

نهــايئ مبكر عىل ملعب مجمع فؤاد شــهاب يف جونية،
واللقــاء مبثابة فرصة أخرية للطرفني مــن أجل اإلبقاء عىل
حظوظهام يف التتويج هذا املوسم.
ويطمح العهد بقيادة مدربه باسم مرمر ،إىل االستمرار يف
األداء املميز ،أما النجمة بقيادة مدربه موىس حجيج ،يتطلع
إلسعاد جامهريه وبلوغ املربع الذهبي.
ويتســلح العهد بعودة قلب دفاعه خليل خميس ،ونجمه
محمد حيدر ،وبراعة حارســه مهدي خليل ،أما النجمة يعول
عىل حسن كوراين وعمر الكردي ومحمود سبليني.
ويتمثل الغياب األبرز للنجمة ،خالد تكجي وعيل طنيش السييس
بسبب اإلصابة ،يف حني مل يعلن العهد ،عن أي إصابات.

} األنصار وشباب الغازية }

يســتضيف ملعب أمني عبد النــور يف بحمدون ،مواجهة
الفريقني ،والتي تعترب ســهلة عىل الــورق لألنصار بقيادة
مدربه األملاين روبرت جاسربت.
يأيت ذلــك بعدما تخــى الغازية عن أبــرز نجومه عقب
ســقوطه إىل دوري الدرجة الثانيــة ،واالعتامد عىل العبيه
الشباب.
ويأمل الشــباب الغازية بقيادة مدربــه حازم نصيف ،إىل
تحقيق املفاجأة أمام األنصار الذي يتســلح بوجود نخبة من
نجوم الدوري ،الذين سحقوا األهيل النبطية بسداسية.

فريق العهد

فريق النجمة

فريق األنصار

} الربج واإلخاء األهيل عاليه }

يســتضيف ملعب العهد ،مباراة الفريقــن ،ويأمل الربج
بقيادة مدربه فؤاد حجازي إىل إســعاد الجامهري الربجاوية
التي تحلم بتكرار إنجاز  1993بحصد لقب كأس لبنان.
أما اإلخاء بقيــادة مدربه فادي الكاخــي ،يتطلع إلرضاء
الجامهري الجبلية ،ومنحهم بطاقة نصف النهايئ ،للموســم
الثالث عىل التوايل.

تبدو الفرص عالية ليشهد
نهــايئدوري أبطال أوروبا
يف كــرة القــدم مواجهة
إنكليزيــة خالصــة للمرة
الثانية خالل ثالثة مواسم،
مع تواجد م انشسرت سيتي
و تشيليس يف وضع مريح
نسبياً قبل إياب الدور نصف
النهايئ أمام باريس ســان
جرمــان الفرنــي وريال
مد ريــد اإل س ــباين توالياً
األسبوع الحايل.
ففي العام  ،2 019عندما فريق مانشسرت سيتي
فاز ليفربــول عىل مواطنه
توتنهــام ( -2صفــر) يف
نهــايئ دوري األبطال يف
مدريد ،كان ت ش ي ل يس عائداً
مــن باكــو متوجــا بلقب
مســابقة الدوري األورويب
(يوروبا ليغ) عىل حســاب
جاره اللندين أرسنال (.)1-4
كان الحديــث آنــذاك عن
حقبة جديدة مــن الهيمنة
اإلنكليزية يف أوروبا .وبعد
عامــن ،ورغــم الرضبتني
املتتاليتــن مــع خــروج فريق باريس سان جرمان
بريطانيــا مــن االتحــاد
األورويب وتفــي جائحة
كورونــا ،فإن ســيناريو
مامثالً بات احتامالً قوياً.
يســتضيف رجال املدرب
اإلســباين بيــب غوارديوال
باريس سان جريمان  اليوم
الثالثاء بعد فوزهم  1-2يف
العاصمة الفرنسية ،ما وضع
سيتي عىل مشارف خ وض
أول نهايئ لــه بالتاريخ يف
املسابقة القارية العريقة.
فريق تشليس
غــر تعيني
يف املقابل،
ّ
األملــاين تومــاس توخــل
عــى رأس الجهــاز الفني
لتشــيليس ،وجه الفريق،
وتعادله مــع ريال  1-1يف
مدريد ،جعله مرشحاً أيضاً
للوصــول إىل أول نهــايئ
منذ فــوزه باللقب يف العام
 ،2012عندمــا يســتضيف
الفريق امللــي غداً األربعاء
يف لقاء اإلياب.
يف غضــون ذلــك ،يبدو
مانشســر يونايتد حســم فريق ريال مدريد
مبكراً مسألة بلوغه نهايئ
مســابقة يوروبــا ليغ بعد
اكتساحه روما اإليطايل  2-6عىل ملعب أولد ترافورد الخميس
املايض.
وقد يكون أرسنال غريم «الشــياطني الحمر» يف النهايئ
املرتقب مبدينة غداســك البولندية يف وقت الحق من الشهر
الحايل ،يف حال متكن «املدفعجية» من قلب خسارتهم ذهابا
أمام فياريال اإلسباين .2-1
الكل متعلق باملال
من الصعب استخالص اســتنتاجات حاسمة حيال معنى
النتائج يف املراحل اإلقصائية يف أوروبا ،إذ أن املواجهات غالباً
ما تحددها التفاصيل الصغرية.
لكن هناك منطاً ناشــئاً ،واملؤرش إىل ذلك هو بعض النتائج
يف صيغة املباريــات العام املايض التي اقيمت بنظام التجمع
من مباراة واحــدة يف ربع ونصف النهايئ عىل أرض محايدة
والتي قد تبدو غريبة بعض اليشء.
بعد تســعة أشهر من خسارته أمام ليون الفرنيس يف ربع
النهايئ يف لشــبونة ،يبدو ســيتي جاهزاً للوصول إىل هذا
النهــايئ الحلم بعد أكرث من عقد من االســتثامر الضخم من
مالكه اإلماراتيني.
وال تقترص مســرة تشيليس عىل توخل فحسب ،بل تتعلق
جزئيــاً أيضاً بقراره إنفاق نحو  250مليون يورو ( 300مليون
دوالر) عىل التعاقدات الجديدة الصيف املايض.
تواجه األندية يف كل أنحاء أوروبا صعوبات مالية خطرية
ناجمة عن تأثري الوباء ،متاماً كام الحجة التي طرحها رئيس
ريال مدريد فلورنتينو برييس لتربير مرشوع الدوري السوبر
الذي كان من أكرب داعميه وفشل بعد  48ساعة من إعالنه.
ريال مدريد وباريس سان جريمان هام من أكرث األندية ثراء يف
العامل ،ويف الواقع كان العمالق اإلسباين يف املركز الثاين قريباً
من برشــلونة يف دوري املال لكرة القدم بحسب تقرير مؤسسة
«ديلويت» لألندية التي حققت أعىل إيرادات املوسم املايض.
رغم ذلك ،فإن عقود البث املحلية والدولية الضخمة للدوري
اإلنكليزي املمتاز تضع أنديتها يف وضع تُحسد عليه.
فبحسب مدونة «ســويس رامبل» املختصة باقتصاد كرة
القدم والتي نرشت األسبوع املايض فإنه «عىل الصعيد املحيل،
تتفوق صفقــة حقوق البث التلفزيوين يف الدوري اإلنكليزي
املمتاز عىل الدوريات األخرى ،بقيمة  3,6مليار يورو سنوياً،

متفوقة بذلك عىل الدوري اإلسباين (ملياري يورو) ،الدوري
األملاين ( 1,4مليار) ،الدوري اإليطايل ( 1,3مليار) ،والدوري
الفرنيس ( 0,8مليار)».
وأضافت أن ذلك «يســاعد يف تفسري سبب حامسة األندية
غري اإلنكليزية للدوري السوبر».

} الساعة تدق }

يف البداية ،كانت األندية «الســتة الكبار» مشــاركة يف
الدوري السوبر ،لكنها األقل حاجة إليه.
ستواصل تلك األندية الظهور بشكل كبري يف األدوار األخرية
يف أوروبــا ،حيث تجتذب الجزء األكرب مــن أفضل الالعبني.
والساعة اآلن تدق بالنسبة لإلنكليز.
فازت الفــرق اإلنكليزية مرتني فقط يف آخر  12نســخة
ملســابقة دوري أبطــال التي شــهدت هيمنة ريــال مدريد
وبرشلونة وبايرن ميونيخ األملاين.
ويف الواقع ،مع  11لقباً ،فقد فاز العمالقان اإلســبانيان
بأكرث من ضعف عدد ألقاب األنديــة اإلنكليزية مجتمعة (5
ألقاب) يف دوري األبطال منذ العام .1998
ويبدو سيتي اآلن صاحب الحظ األوفر إذ أنه الفريق األكرث
اكتامالً ،ناهيك عن امتالكه أفضل مدرب يف جيله.
قال غوارديوال بعد الفوز يف باريــس «إذا لعبنا كام نحن،
فرمبا تكون لدينا فرصة للوصول إىل النهايئ».
ميلك تشيليس مدربا جيدا ،وبعض املواهب الشابة الالمعة،
ويضم ســان جرمان الثاليث املرعب :الربازييل نيامر ،كيليان
مبايب ،واألرجنتيني أنخل دي ماريا.
ورغم ذلك ،يحتفظ ريال مدريــد بروحية الفريق الذي فاز
بأربعة ألقــاب يف دوري األبطال بني  2014و ،2018مدعوماً
مبدربه الفرنيس زين الدين زيدان الذي كان مهندســاً لثالثة
منها.
من الفرنيس رافاييــل فاران والكروايت لــوكا مودريتش
وصوالً إىل األملاين توين كروس والفرنيس كريم بنزمية ،فإن
خربة الفريق املليك تعني حتامً عدم اســتبعاد احتامل فوزه
عىل تشليس والظفر باللقب يف اسطنبول يف  29أيار.
هو طمــوح ترجمه زيــدان عندما قال بعــد التعادل مع
تشــيليس «نحن عىل قيد الحياة ،وسنذهب إىل مباراة اإلياب
بفكرة الفوز».

أنتيتوكونمب ــــــــو يتأل ــــــــق أم ــــــــام نت ــــــــس وخس ــــــــارة ثالث ــــــــة لليك ــــــــرز

} شباب الربج والصفاء }

مواجهة الفريقني ستكون عىل ملعب الرئيس الشهيد رفيق
الحريري يف صيدا ،ويأمل شباب الربج بقيادة مدربه يوسف
الجوهري ،إىل العبــور لنصف النهايئ ،وتكليل جهود الفريق
الذي ظهر بصورة مميزة يف دوري الدرجة األوىل.
يف حني يطمح الصفاء بقيادة مدربه محمد الدقة ،الستمرار
تقديم العروض القوية ،والظفر ببطاقة العبور للمربع الذهبي.

دوري أبطـــــــــــــــال أوروبـــــــــــــــا فـــــــــــــــي كـــــــــــــــرة القـــــــــــــــدم
مــانــشــســتــر ســيــتــي يــســتــضــيــف بـ ــاريـ ــس ســـــان جـ ــرمـ ــان ال ــي ــوم
ً
ً
وريـــــــــال مـــــدريـــــد ضـــيـــفـــا عـــلـــى ت ــش ــل ــس ــي الـــلـــنـــدنـــي غـــــدا

فريق الصفاء

حقق اليوناين يانيس أنتيتوكومنبو معدله التهديفي األعىل
هذا املوســم يف الدوري األمرييك للمحرتفني بكرة السلة بعد
عودته من اإلصابة ،مســجالً  49نقطــة لفريقه ميلوويك
باكس ليمنحه فوزاً عىل بروكلني نتس .114-117
ومل يكن تألق كيفن دورانت مــع  42نقطة كافياً لتجنيب
بروكلني نتــس الهزمية ،فيــا مني لــوس أنجليس ليكرز
بخسارته الثالثة توالياً.
ومتكــن اليوناين ،أفضل العب يف الدوري يف املوســمني
املاضيني ،الذي تعاىف من التواء يف الكاحل األمين ،من التغلب
عىل دورانت يف مباراة املنطقة الرشقية بني الفريقني األكرث
تسجيالً يف الدوري.
وقال أنتيتوكومنبــو بعد املباراة« :الصورة التي كونتها هذه
الليلة ،هي مــا أريد امليض قدماً فيه ،ال يهم إذا ســجلت 49
نقطة ،ال يهمني ذلك ،ما يهمني هو كيف هدأت ،وكيف متكنت
من إيجاد زماليئ يف الفريق».
وأضاف« :ماذا لو أخطأت واحدة ،اثنتان ،ثالثة ،وكنت قادراً
عــى العودة واملحاولة مرة أخرى ،هــذا ما أؤمن أنه ميكنني
القيام به».
من جهته ،عــادل دورانت أعىل معدل له يف املوســم مع

 42نقطة فيام ســجل  10مرتدات لصالــح نتس الذي يحاول
االنقضاض والتمســك بالصدارة خالل املراحــل النهائية من
املوسم العادي.
لكن أنتيتوكومنبو أكّــد أنّه مل يكن يف مبارزة تهديفية مع
دورانت ،وحاول فقط الرتكيز عىل نقاط القوة يف لعبته.
وسيتواجه الفريقان مرة أخرى مساء الثالثاء يف ميلوويك،
عم ســتكون عليه
يف منافســة يراها كثريون مبثابة ملحة ّ
األدوار االقصائية.
من جهة أخرى ،ســجل باسكال ســياكام وكايل لوري ما
مجموعه  76نقطة ،ليبقيا عىل آمال تورونتو رابتورز بالتأهل
إىل األدوار اإلقصائية بعد فوزه عىل لوس أنجليس ليكرز الذي
شهد خروج نجمه ليربون جيمس يف الربع الرابع من املباراة
.114-121
وأنهى سياكام املباراة مع  39نقطة (األعىل له هذا املوسم)
و 13مرتدة ،فيام أحرز لوري  37نقطة و 11متريرة حاســمة
يف املباراة التي جمعت الفريقــن اللذين فازا بالدوري خالل
املوسمني املاضيني عىل التوايل.
وخرس ليكرز ست مباريات من أصل آخر سبع ،وبات يعلم
أن عودة جيمس إىل التشكيلة ليست الحل عىل اإلطالق.
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الثلثاء  4أيار 2021

ترقــــــــب ملفاوضــــــــات الترســــــــيم وواشــــــــنطن «مرتاحــــــــة» :ال تمنحــــــــوا حــــــــزب اللــــــــه «ذريعــــــــة»!
(تتمة ص)1
املتحــدة مصلحة اقتصادية يف الحفاظ عىل التهدئة يف هذه
القضية ،خاصــة وأنّ رشكات طاقة أمريكية تعمل يف مجال
التنقيب عن النفط يف املنطقة ،واشار اىل ان ادارة بايدن نصحت
إرسائيل بعدم تحويل القضية إىل خالف سيايس ،وإمنا التعامل
معه عىل أنه موضوع تقني واقتصادي يســتطيع الطرفان أن
يحققا أرباحا منه.

} االستعدادات اللبنانية }

واســتعدادا الستئناف مفاوضات ترســيم الحدود البحرية
جنوباً ،وصل الوســيط األمرييك ،جون ديروشيه ،إىل لبنان،
امس من أجل اســتكامل مهمتــه ابتدا ًء من الغد،ويف محاولة
لرتتيب «البيــت الداخيل» بعدما اخفق الوفد اللبناين املفاوض
باقناع رئيس الجمهورية ميشــال عــون بالتوقيع عىل ورقة
املرسوم  6433وارسال الوثيقة اىل االمم املتحدة ،ترأّس عون،
اجتامعــاً ألعضاء الوفد املفاوض ،بحضور قائد الجيش العامد
جوزيف عون وز ّود الرئيس الوفد بتوجيهاته ،مشدداً عىل أهمية
تصحيــح الحدود البحرية وفقاً للقوانــن واألنظمة الدولية،
وكذلك عىل حق لبنان يف استثامر ثرواته الطبيعية يف املنطقة
وضم الوفد رئيســه العميد الركن الطيار
االقتصادية الخالصة.
ّ
بســام ياســن ،العقيد الركن البحري مازن بصبوص ،الخبري
نجيب مسيحي ،وعضو هيئة إدارة قطاع البرتول املهندس وسام
شــباط .كام شارك يف االجتامع ،املستشار العسكري واألمني
لرئيس الجمهورية العميد بول مطر ..وتم خالل االجتامع عرض
التطورات التي حصلت منذ توقف االجتامعات ،واملســتجدات
حول االتصاالت التي أُجريت الستئنافها واعترب عون أن «تجاوب
لبنان مع اســتئناف املفاوضات غري املبارشة برعاية الواليات
املتحدة األمريكية ،واستضافة األمم املتحدة ،يعكس رغبته يف
أن تُســفر عن نتائج إيجابية من شــأنها االستمرار يف حفظ
االستقرار واألمان يف املنطقة.

} ماذا يريد االرسائيليون؟ }

واذا كان االمريكيــون يعولون عىل االشــارات القادمة من
بريوت لوقف ما يعتربه االرسائيليون استفزازا يف غري مكانه من
الجانــب اللبناين ،تعول ارسائيل عىل األجواء الداخلية اللبنانية
التي تعكس انقساماً كبرياً بشأن ملف الرتسيم ،لتحقيق اخرتاق
يف عملية التفاوض ،وســط رهان عىل ضعف املوقف اللبناين
انطالقــا من االزمة االقتصاديــة الخانقة التي مير بها لبنان،
وسط تصدعات سياسية تســاعد عىل التشدد عىل «طاولة»
التفاوض مع العلم ان الجانبني يحتاجان اىل حســم هذا امللف
لالســتفادة من حقول الغاز يف املناطق املتنازع عليها ..فهل
سيتمســك الوفد اللبناين بالخــط  29كنقطة انطالق لعملية
التفــاوض؟ او عادت االمور اىل «نقطة الصفر» اي اىل ما قبل
توقف املفاوضات االخرية؟

} «الرؤية» االرسائيلية }

ومع اعالن الحكومة االرسائيلية رسميا استئناف املفاوضات
اليوم ،تنطلق الرؤية االرسائيلية حول الحدود البحرية مع لبنان
عىل انها تنقســم إىل قسمني ،خط ميتد عىل مسافة  12ميال
من السواحل ،بحيث تكون لكل دولة سيادة كاملة من جهتها،
وخط آخر يصل طوله إىل أكرث من مائة ميل ،وهو ما يســمى
مبنطقة اقتصادية حرصيــة أو مياه اقتصادية ،بحيث يوجد
لكل دولــة حقوق اقتصادية وبحثية حــول املوارد الطبيعية
والصيــد ،إال أنّ الرتســيم اللبناين للحدود يتضمن حقول نفط
وغــاز ذات طاقة إنتاجية بقيمــة مليارات الدوالرات ،وهو ما
تعتــره إرسائيل بأنه ذو قيمة اقتصادية مصريية بالنســبة
لها.وعىل ســبيل املثال ال الحرص ،تشري رشكات التنقيب اىل ان

حوض املتوســط يضم حقال يحتوي عىل نحو  450مليار مرت
مكعــب من الغاز الطبيعي ،وخصوصا حقل «ليفياثان» ،وهذا
الحقــل يقع عند الحدود بني لبنان وارسائيل ،وميكن الجزم ان
ربعــه اىل ثلثه عىل االقل يقــع يف الجانب اللبناين ،والخالف
الرئييس بني لبنان وارسائيل هو حول كيفية ترســيم الحدود.
فالخط الحدودي بحســب الخرائط اللبنانية ميتد بشكل مائل
وارسائيل متده بشكل مســتقيم والفارق بضع درجات فقط.
لكن اي انحناء بسيط يخرس لبنان مليارات الدوالرات ،وانحناء
آخر يكسبه املليارات.

} «غموض» الزيارة الفرنسية }

وقبل ساعات من زيارته املرتقبة اىل بريوت مساء االربعاء،
مل تصدر وزارة الخارجية الفرنسية اي بيان رسمي حول زيارة
وزير الخارجية جــان ايف لودريان اىل لبنان .ومل تعلن دوائر
اليك دورســيه عن جدول مواعيده ،هــذا الغموض الفرنيس
ســبب «بلبلة» سياسية عىل الرغم من حرص مصادر السفارة
الفرنســية يف بريوت عىل التاكيد انــه جدول حافل باملواعيد
من دون تحديد الشــخصيات التي ســيجتمع معها .وتحدثت
املعلومــات عن لقاء مرتقب للودريــان مع البطريرك املاروين
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعــي وممثلني عن االحزاب
االساســية من دون تحديدها ،علام ان بعض املعلومات اشــار
اىل انه ال يريد لقاء رؤساء الكتل الذين التقاهم رئيس بالده يف
قرص الصنوبر  ،ويتوقع ان يلتقي بعض ممثيل املجتمع املدين
من ثوار  ١٧ترشين.

} تصعيد «ازرق» ضد باريس! }

واذا كان لقــاءه مع الرئيس عون والرئيس بري محســوما،
بعدما تواصلت الســفارة الفرنســية يف بريوت معهام مساء
الجمعــة واتفقت معهام عىل تحديــد موعدين منفصلني مع
لوريان ،مل «يرن» الهاتف يف «بيت الوسط» حيث ساد الوجوم
بعد املعلومات عن عدم نيته لقاء الرئيس املكلف سعد الحريري
الذي حرصت مصادره عىل الرتويج الحتامل اعالن الحريري عن
«االعتذار» عن تشكيل الحكومة بعد مغادرة لودريان بريوت اذا
ما تم تجاهله يف اللقاءات املرتقبة ،واشــارت اىل انه لن يقبل
بتحميله مســؤولية عدم تشكيل الحكومة عىل الرغم من علم
الفرنســيني انه أيد املبادرة الفرنسية باألعامل ال باألقوال ،ولن
يقبــل ان يكون «كبش محرقة» هذه املرة ،النه من غري املقبول
املســاواة بني من يس ّهل تشكيلها وبني من يرفع رشوطه التي
ال تزال تعيق والدة الحكومة ،فاما يقول الفرنسيون من يعرقل
مسعاهم دون مواربة او تلميحات يف غري مكانها ،واما سيكون
بحــل من اي التــزام ،وقالت ان الجميع يف انتظار نتائج زيارة
لودريان ليبنــى عىل مواقف املعطلني املقتىض فإذا كان هناك
تجاوب سيايس تفادياً لعقوبات فرنسية يصبح اعتذار الحريري
وراءنا اما اذا استمرت حلقات التعطيل فإن كل الخيارات السلبية
واردة! ومل تتوقف حملة «املســتقبل» عىل املوفد الفرنيس عند
هذا الحد بل اتهمت باريس بانها تتحرض لالنســحاب من امللف
اللبناين ،متهمة لودريان بالقيام «بدعســة ناقصة» ،وتحدثت
عن «قطبة» مخفية يف جولته ،وتساءلت «هل املطلوب تشكيل
حكومة بأي مثن؟

} ماذا يحمل لودريان؟ }

يف املقابل تشــر اوســاط مطلعة ،اىل ان لودريان يحمل
معــه الئحة «بالعقوبــات» التي فرضتهــا باريس عىل عدد
من السياســيني اللبنانيني مبنعهم مــن الدخول إىل األرايض
الفرنسية بســبب ضلوعهم يف «عرقلة» الخروج من األزمة،
أو بســبب انغامســهم يف الفساد .وهو سيؤكد ان بالده جادة
للغاية وتعمل مع الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا لفرض
عقوبات مشرتكة عىل الجهات الفاسدة أو املعطلة بعدما تبني

نتنياهويعلنقبولهترؤسبينيتالسنةاألولى«لحكومةالتناوب»
(تتمة ص)1
للكتلة اليســارية» مضيفا «بينيت تفاوض معنا عىل مطلب
التناوب عىل رئاسة الوزراء ملدة عام واحد ،ويف الوقت نفسه
يتفاوض مع يائري البيد بشأن طلب مامثل ،بل وأكرب».
ووصف طلب بينيت بأنه «غري عادي» من رئيس حزب فاز
بعــدد قليل من املقاعد يف االنتخابات الترشيعية املنرصمة،
ولفت نتنياهو إىل أنه «ملنع تشــكيل حكومة يســارية أنا
مستعد للتنازل له عن منصبي للسنة األوىل».
وأضاف رئيس الوزراء :هذا ليس بالضبط طلبا روتينيا من
شخص يرأس حزبا له  7مقاعد (من أصل  )120لكن االعتبار
الذي يوجهني هو مصلحة الدولة ،حكومة ميينية وليســت
يسارية.
وقال نتنياهــو «إن أغلبية واضحة ،بهامش كبري ضد أي
مرشــح آخر ،تريدين أن أســتمر يف قيادة البالد» مضيفا
أن الناخبــن «جمعوا  65مقعدا لصالــح حكومة ميينية،
والغالبية العظمى منهم صوتوا يل كرئيس للوزراء بشــكل
مبارش خالل االنتخابات ،أو بشكل غري مبارش لألحزاب التي
وافقت مسبقا عىل الجلوس يف ائتالف تحت قياديت» معتربا

أن حكومة ميينية تحت قيادته «قرار دميقراطي».
وكانت قناة « »12قد كشــفت عن محادثات رسية أجراها
نتنياهو وبينيت باجتامع مغلق ،يف الوقت نفسه الذي التقى
فيه فريق التفاوض عن حزب «ميينا» ممثلني عن حزب «يش
عتيد» ملناقشة تفاصيل تناوب محتمل بني االثنني.
ومــا زال نتنياهــو بحاجة إىل دعم حــزب «الصهيونية
الدينية» اليميني برئاســة بتسلئيل سموتريتش ،والقامئة
العربيــة املوحدة برئاســة منصور عبــاس ،وذلك من أجل
الوصــول إىل أكرث من  61صوتا املطلوبة للحصول عىل دعم
الكنيست املكون من  120مقعدا.
وأعلن سموتريتش ،يف أكرث من مناسبة ،رفضه االنضامم
إىل حكومة مدعومة من العرب ،كام أن عباس مل يعلن دعمه
لحكومــة نتنياهو ،وإن كان قال إن دعمه مرشوط بتحقيق
عدد من املطالب املتعلقة باملواطنني العرب (الفلسطينيني).
وكان الرئيــس رؤوفــن ريفلني قد كلف الشــهر املايض
نتنياهو بتشــكيل حكومة يف غضون  28يوما تنتهي اليوم.
وإذا فشــل ،فإن من املتوقع أن يكلف ريفلني زعيم املعارضة
وحزب «هناك مســتقبل» البيد بتشكيل الحكومة خالل 28
يوما.

للمســؤولني الفرنسيني أن العقوبات األوروبية التي تدفع بها
إىل األمام تواجه عدة عراقيل يف االتحاد االورويب ،وســيقوم
ايضا بالتهديد بالئحة عقوبات اضافية تشــمل تجميد أرصدة
األشخاص املعنيني ،بحيث يكون الجمع بني منع الدخول وتجميد
األموال وإمكانيــة أن يفيض إىل محاكامت يف إطار القانون
الفرنيس املسمى «األصول املكتسبة بشكل غري رشعي».

} املبادرة «حية» }

وســيؤكد لودريــان أن «املبادرة» الفرنســية ما زالت حية
والرهان عــى ورقة العقوبات التي انتقلت من حيز االفرتاض
إىل واقــع ،وإن ما زالت يف جيب الوزير ،من شــأنها أن تدفع
املعرقلني والفاســدين إىل إعادة النظر مبواقفهم .وامللف الثاين
الــذي يحمله لو دريان عنوانه التعرف من املســؤولني عىل ما
يخططــون له عند رفع الدعم عن املواد األساســية وما ميكن
لباريس أن تساهم به ،خصوصاً أن هناك تخوفات من أن تفيض
خطوة كهذه إىل هزات اجتامعية واهتزازات أمنية.

} اين «مفتاح» النجاح؟ }

وترى اوساط مطلعة ان «مفتاح» نجاح او «فشل» لودريان
ســيكون يف مدى تنسيق خطواته مع واشنطن اوال وموسكو
تاليا ،وان كان العامل االمرييك يبقى االهم يف هذا الســياق،
خصوصا ان روســيا تبدو داعمة للخطوات الفرنســية ،ومثة
تفاهم عىل ان تتشــكل حكومــة يف أقرب وقت ممكن تالفياً
لالنهيار وهــذا يحتاج اىل االبتعاد عــن الرشوط ،والرشوط
املضادة ،بني بعبدا وبيت الوســط ،ويبقى السؤال املركزي هل
اقتنعت امريكا بوجهة نظر بري بانه من غري املمكن تشــكيل
حكومة خارج ارتباط الوزراء بأحزاب حتى لو كان بطريقة غري
مبارشة ،النه الصعب فرض وزراء عىل أحزاب ممثلة يف املجلس
النيايب سيكون لها أن متنح الحكومة الثقة ،ويف مقدمة هؤالء
حــزب الله ...ويف هذا االطار ،ترتقب اوســاط وزارية لبنانية
ما ســيحمله لودريان ،ومتنت ان يحمل معه مناخات ايجابية
مرتبطة بالليونة االيرانية  -الســعودية ،وكذلك ما يحصل يف
فيينا عىل خط احياء االتفاق النووي االيراين ،وهو امر حاسم
يف نجاحه او فشله.

} ترجمة «الليونة» السعودية }

ويف هذا الســياق ،يبدو العامل الســعودي حاسام ايضا،
فتزامنا مع الزيارة الفرنســية اىل بريوت ،واالخبار املتداولة
عن زيارة رئيس االســتخبارات السعودية اىل دمشق ،عكس
االعالم االرسائييل حالة القلق السائدة لدى حلفاء واشنطن
يف املنطقــة من تحوالت االدارة االمريكية ،ولفتت صحيفة
«ارسائيل اليوم» الناطقة باسم رئيس الحكومة االرسائيلية
بنيامني نتانياهو ان كل من ســمع الخطاب االخري للرئيس
االمرييك جو بايدن ســواء يف طهــران اويف باقي عواصم
املنطقة ،فهم «الرســالة» .الرشق األوسط ليس عىل جدول
أعامل اإلدارة األمريكية ،املصممة عىل إزالة املشاكل األخرية
التــي بقيت عىل الطاولة بطرق دبلوماســية ،أي باالتفاق،
وعىل رأسها مسألة النووي اإليراين ..واشارت الصحيفة اىل
ان جميع حلفاء امريكا يســتعدون «لليوم التايل» مبن فيهم
ارسائيل .واعطت السعودية منوذجا ،وقالت انهم يتحسسون
طريقهــم نحو طهران ،ويف الطريق إىل اســتئناف الحوار
معها ليس للســعوديني أوهام ولكن بغياب حليف مصمم او
مستعد لالصطدام بطهران ،ال مفر أمامهم غري إنزال مستوى
االهتــام وابتالع الضفادع التي تطعمهم إياها طهران مثل
تدخلها يف اليمن ،والهجامت عىل منشآت النفط السعودية
وغريها .فبعد كل يشء ،تعد الســعودية ،يف نظر الكثريين
يف إدارة بايدن ،مبثابة الـ «مشبوه» .حسب تعبري «ارسائيل
اليوم».

} «كرس جليد» بني دمشق والرياض؟ }

ويف الســياق نفسه ،سيكون لبنان واملنطقة امام تطورات
«دراماتيكية» اذا ما تاكدت املعلومات حول زيارة «كرس جليد»
للعالقات السورية السعودية ،قام بها اىل دمشق رئيس جهاز
املخابرات الســعودي الفريق خالــد الحميدان باالمس ،ووفقا
للمعلومات التقى الوفد السعودي الرئيس السوري بشار األسد
ونائب الرئيس للشــؤون األمنية اللواء عــي اململوك ،وجرى
االتفاق عىل إعادة فتح السفارة السعودية يف دمشق ،كخطوة
أوىل الســتعادة العالقات يف املجاالت كافّة بني البلدين ،وذلك
عقب لقاء ثان مرتقب بعد عيد الفطر.كام اعرب الوفد السعودي
حب بعودة سورية إىل الجامعة العربية،
لالســد بأن بالده تر ّ
وحضور مؤمتــر القمة العربية املقبــل يف الجزائر يف حال
انعقاده.

} هكذا سريفع الدعم }

اقتصاديا ،بحث رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون مع
رئيس حكومة ترصيف االعامل حسان دياب موضوع البطاقة
التمويلية التي باتت شــبه منجزة ،ووفقا للمعلومات ،ستشمل
هــذه البطاقة بحــدود  75باملئة من الشــعب اللبناين ،وابرز
معاملها تقوم عىل لرفع الدعم بشكل نهايئ عن السلع الغذائية
باستثاء القمح،اي ان اسعار الخبز لن تتاثر .واذا كانت التكلفة
السنوية لدعم القمح لن تتجاوز املئة و 35مليون دوالر تقريبا،
فان القرار باالبقاء عىل دعم مادة الفيول لتامني اســتمرارية
عمل مؤسســة كهرباء لبنان ،تبقى الثغرة الكربى يف الخطة
الحكومية النه ســيكلف الخزينة نحو مليار دوالر سنويا.يف
املقابل ســيتم تخفيض الدعم عــى البنزين من  90باملئة اىل
15باملئة وكذلك مادة املازوت ،وهذا يعني ان ســعر الصفيحة
ستجاوز املئة وثالثني الفا ..ام الدواء فستتم تخفيض فاتورته
اىل النصف وستصبح نحو 600مليون دوالر فقط.

} دياب «يطمنئ» }

ويف هذا السياق ،طامن دياب أن ترشيد الدعم لن يحصل إال
مبوجب املوافقة عىل البطاقة التمويلية التي ستصل اىل نحو
علم أنّ بعض الدراسات التي أجريت
 %75من الشعب اللبناينً ،
مؤخــ ًرا تفيد أن مدخول  %76من العائالت يف املجتمع اللبناين
يقــل عن  3مليون لرية و 200ألــف لرية لبنانية وهذا هو الحد
ّ
األدىن الــذي تحتاجه العائلة يك تعيش ،ولهذا فإننا نهدف إىل
أن نقدّ م البطاقة التمويلية إىل  750ألف عائلة .وكشــف دياب
حا
أنّ «فاتورة البطاقة التمويلية ستقارب املليار دوالر» ،موض ً
أنه «ســيتم تحديد مبلغ البطاقة التمويلية التي سترتاوح بني
مليون كحد أدىن و 3مليون كحد أقىص ،وذلك بحسب عدد أفراد
العائلة...

} من اين التمويل؟ }

ويف رده عىل ســؤال ان كان متويل البطاقة مؤمن ،أوضح
أنّ الحكومة تسعى لتأمني التمويل من مصادر خارجية ومنها
زيارتــه اىل قطر التي كان هدفها طرح هذا امللف كفكرة لدعم
لبنــان ،وأكّــد تجاوب الدوحة مع طلبــه ولكن مل يبت بقيمة
املســاعدة .وعن اســتعامل احتياطي مــرف لبنان لتمويل
البطاقة ،رأى دياب أنّ عىل مرصف لبنان املساهمة يف البطاقة
التمويليــة عرب االحتياطي االلزامي يف حال مل يأت متويل من
الخارج،أ ّمــا عن رفض حاكم مــرف لبنان املس باالحتياطي
االلزامي ،ر ّد دياب بالقول« :يف العام  ،2002انخفض االحتياطي
االلزامــي اىل أقل من مليار دوالر ،فكيف كان األمر ممك ًنا بذلك
الوقت ،واليوم يف ظل الزلزال الســيايس واملايل واالقتصادي
والتســونامي االجتامعي ال ميكن النزول إىل اقل من  15مليار
دوالر؟»

ط ــه ــران تــكــشــف ع ــن تــقــدم ف ــي م ــف ــاوض ــات «فــيــيــنــا»
(تتمة ص)1
للعقوبات األمريكيــة ،كام تم االتفاق عىل رفع العقوبات عن
قطاعات ،مثل الطاقة والتمويل واملوانئ.
واختتمــت أطراف االتفاق النــووي اجتامعا يف العاصمة
النمســاوية السبت عىل مستوى مســاعدي وزراء الخارجية
باالتفاق عىل عقد اجتامع جديد يف  7أيار الجاري ،وسط تفاؤل
رويس وإيراين مبيض املحادثات يف االتجاه الصحيح.

} طريق طويل }

ويف الجانب اآلخر ،قال مستشــار األمن القومي األمرييك
جيك سوليفان األحد ،إن واشنطن مل تتوصل إىل اتفاق يف فيينا
بعد ،وإن هناك مسافة يجب قطعها لتجاوز العقبات.
وأضاف سوليفان أن الدبلوماسيني سيواصلون العمل خالل
األسابيع املقبلة للعودة املتبادلة لالتفاق وإحراز تقدم.
ويف الســياق ،نقل موقع «أكسيوس» ( )Axiosعن مسؤول
يف املوساد اإلرسائييل أن الرئيس األمرييك جو بايدن أكد لرئيس
الجهــاز يويس كوهني يف اجتامع عقد يوم الجمعة املايض أن
واشنطن ليست عىل وشك العودة لالتفاق النووي اإليراين.
ونقــل املوقع عن كوهني أن بايــدن أبلغه بأن أمام الواليات

املتحدة طريقا طويال لتقطعه يف املحادثات مع إيران ،قبل أن
توافق عىل العودة إىل االمتثال الكامل لالتفاق النووي.
وكان املبعــوث الرويس ميخائيل أوليانوف قال إن املحادثات
تسري يف االتجاه الصحيح ،لكنه يستبعد انفراجة حاليا.

} ال صفقة لتبادل السجناء }

عىل صعيد آخر ،نفى املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد
خطيب زاده اليوم ،وجود صفقة تبادل للسجناء مع واشنطن.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية الرســمية عنه قوله إن قضية
السجناء كانت دامئا عىل أجندة إيران ،بغض النظر عام يطرح
من قضايا خالل املحادثات النووية.
وكانت وســائل إعالم إيرانيــة أوردت األحد أنباء عن اتفاق
إيراين أمرييك عىل تبادل عدد من الســجناء يشمل اإلفراج عن
 4أمريكيني وبريطانية إيرانية ،واستعادة أموال إيرانية مجمدة
تزيد عىل  7مليارات دوالر ،لكن طهران وواشــنطن نفتا هذه
األنباء .وبينام نقلت وكالة رويرتز عن مندوب إيران لدى األمم
املتحــدة مجيد تخت روانجي قوله إنــه ال ميكن تأكيد تقرير
التلفزيــون الحكومي اإليراين بشــأن التوصل التفاق لتبادل
السجناء ،أكد املتحدث باسم الخارجية األمريكية نيد برايس أن
التقارير عن االتفاق مع إيران غري صحيحة.

كـــورونـــا :عــاصــفــة ال ــوب ــاء مــســتــمــرة فــي الــهــنــد ومــســتــشــفــيــات األرجــنــتــيــن ممتلئة وأوروبــــــا تــوصــي بــدخــول األج ــان ــب امللقحين
(تتمة ص)1
من تلقوا جرعتني ال تتعادى ..%1.5
وبينام تستمر األزمة يف الهند مثرية قلقا عامليا ،تغلق املزيد
من الدول ،وآخرها تايوان ،حدودها أمام املسافرين القادمني من
الهند خشية تفيش الطفرة الهندية من الفريوس ،والتي وصلت
حتى اآلن إىل  17دولة.

} دخول امللقحني إىل أوروبا }

عىل صعيد آخر ،أوصت املفوضية األوروبية أمس بالســاح
بدخول املســافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات املضادة
لكورونا -التي أقرها االتحاد األورويب  -إىل دول االتحاد.
وأفادت املفوضية يف بيان لها بأنها «تقرتح السامح بالدخول
إىل االتحاد األورويب ليس فقط لألشــخاص القادمني من دول
يعد الوضــع الوبايئ فيها جيدا ،بل أيضــا ألولئك الذين تلقوا
الجرعة األخرية املــوىص بها من اللقاحات التي أقرها االتحاد
األورويب».

} باكستان تغلق الحدود }

ويف الجوار ،أغلقت باكســتان الحدود الربية مع أفغانستان
وإيران ،كام قلصت عدد الرحالت الجوية الدولية تحسبا ألسابيع

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

تُعترب حاسمة يف الحد من انتشار كورونا بني مواطنيها.
وتــأيت الخطوة قبل حلول عيــد الفطر الذي عادة ما يقرتن
بحركة كثيفة للســكان بني املــدن واألرياف ،وعودة املغرتبني
والعامل يف الخارج.

} وضع صعب يف األرجنتني }

يف األرجنتني ،تجاوزت اإلصابات بفريوس كورونا  3ماليني،
رغم اإلجراءات املشددة التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار
الوباء.
ويأيت ذلك بينام قال مســعفون إن املستشــفيات أصبحت
ممتلئة عن آخرها باملصابني بفريوس كورونا.
وأمس األول األحد ،سجلت األرجنتني أكرث من  11ألف إصابة
جديدة بالفريوس ،باإلضافة إىل  156وفاة.
وقبــل أيام ،كشــفت حكومة الرئيس ألربتــو فرنانديز عن
إجراءات جديدة شــملت فرض قيود أشــد رصامة بعد تعرض
البالد ملوجة ثانية من الوباء ،واكتظاظ وحدات العناية املركزة
باملرىض ،وتســجيل أرقام قياسية يومية عىل صعيد اإلصابات
والوفيات.

} الحصيلة عامليا }

عامليا ،تجاوز عدد اإلصابات اليوم  153.5مليونا ،وفق أحدث

 مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص -مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

األرقام التي ينرشها موقع «ورلدميرت» (.)Worldometer
وبلــغ عدد الوفيــات  3ماليني و 27ألفا ،يف حني ارتفع عدد
املتعافــن من املــرض إىل  130مليونا و 880ألفا ،وفق املصدر
نفسه.
وســجلت الربازيل -وهي من الدول األكرث ترضرا من الوباء-
األحد  1202وفاة ونحو  29ألف إصابة جديدة بفريوس كورونا.
ويف أوروبا ،أحصت أملانيا يف الساعات الـ  24املاضية أكرث
من  9آالف إصابة ،و 84حالة وفاة ،بينام سجلت فرنسا نحو 10
آالف إصابــة و 113وفاة جديدة ،وذلك يف أقل عدد منذ ترشين
األول املايض.
وبدأت فرنسا أمس يف تخفيف إجراءات العزل العام املفروضة
ملكافحة تفيش الوباء.
بدورها ،سجلت بريطانيا األحد  1671إصابة جديدة بفريوس
كورونا و 14وفاة ،يف حني أحصت روسيا أكرث من  8آالف إصابة
جديدة بالفريوس و 336حالة وفاة.
أما تركيا فتشهد تراجعا لإلصابات اليومية التي قفزت مؤخرا
فقط إىل  60ألفا ،حيث أحصت السلطات خالل الساعات الـ24
املاضيــة  340حالة وفاة و 26ألف إصابة ،وذلك يف ثالث أيام
اإلغالق العام عىل مســتوى البالد ،والذي يشــمل فرض حظر
تجول ،وإغالق املدارس والعديد من الرشكات.

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

عربيا ،ســجلت مرص األحــد  1051إصابة جديدة بفريوس
كورونــا و 67وفاة ،يف حني أحصــت تونس  60وفاة و1006
إصابات ،يف انحفاض ملموس مقارنة باأليام املاضية.

} اللقاحات وحمالت التطعيم }

عىل صعيــد اللقاحات ،أعلــن التحالف العاملــي للقاحات
والتحصني «غايف» املرشف عىل برنامج «كوفاكس» الدويل أنه
تــم التوقيع عىل اتفاق لرشاء  500مليون جرعة من اللقاحات
املضادة لكورونا التي تنتجهــا رشكة «موديرنا» ()Moderna
األمريكية.
وفيــا يخص حمالت التطعيم حــول العامل ،أعلنت اللجنة
الطبيــة الوطنية يف الصني أمس أنه تم حتى اآلن تطعيم 275
مليون صيني باللقاحات املضادة لفريوس كورونا.
وخالل يــوم األحد ،حصل نحو  5ماليني صيني عىل جرعة
من اللقاحات.
وتتصدر الصــن دول العامل من حيث عدد الجرعات التي تم
إعطاؤهــا ،تليها الواليات املتحــدة ثم الهند واالتحاد األورويب
وبريطانيا والربازيل ،فرتكيا وإندونيسيا وروسيا.
ويف الســياق ،قالت جامعة «جونز هوبكنز» األمريكية ،إن
 1.16مليار شخص حول العامل حصلوا عىل جرعة من اللقاحات
املضادة لفريوس كورونا.

 املـدير املايل عــامد معـلوفـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار  -هشام زين الدين
 -مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف 03/811785 - 05/923830 -1-2 :
فاكس 05/923773 :
االعالنات 05/923776-923768-923767-923770 :
فاكس 05/923771 :
info@addiyaronline.com

