
أكد الهالل األحمر الفلســطيني إصابة عرشة فلسطينيني يف 

قمع قــوات االحتالل اإلرسائييل أهايل حي الشــيخ جراح يف 

القدس املحتلة. 

وكانت اقتحمت قوات االحتالل اإلرسائييل منازل املواطنني يف 

الحي، واعتدت عىل األهايل، كام اعتقلت ثالثة شــبان، واعتدت 

عىل أحدهم بالرضب املربح.
وأفاد شهود عيان بأّن قوات االحتالل رّشت املواطنني ومنازلهم 
باملياه العادمة، فيام اعتدى املستوطنون عىل األهايل املوجودين 
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ــة  ــ ــاب ــ اص  748 كـــــــورونـــــــا: 
ــاة ــ وف حـــالـــة   23 و  ــدة  ــ ــدي ــ ج

اعلنــت وزارة الصحة يف تقريرها ليوم أمس، 

تســجيل 748 اصابة جديــدة بفريوس كورونا 

خالل الـ24 ســاعة املاضية، باالضافة اىل 23 

حالة وفاة.

ــة  ــون ــرشــل ــع ب ــ ــاق م ــ ــســي بـ ــي م
ــن ــ ــي ــ ــي ــ ــاف ــ ــن إض ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــوسـ ــ ملـ

ــد االعــــتــــزال  ــ ــري ــ ــدو ي ــ ــ ــال ــ ــ رون
فـــــي صــــفــــوف ســـبـــورتـــيـــنـــغ

ص 10ص 10

تسعة اشهر عىل انفجار املرفأ

عمليات اعتقال يف حي »الشيخ جراح«

نتنياهو

هل تنتهي مأساة اهايل اليمن

لقاح لالطفال

)تتمة املانشيت ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12)  )التتمة ص12) 

 بوال مراد

تحركــت امللفــات دفعة واحدة بعد عطلــة عيد الفصح 

وقبل العطلة املرتقبة األسبوع املقبل مبناسبة عبد الفطر. 

وكان األبرز ما رشــح عن توجه رئيــس الحكومة املكلف 

ســعد الحريــري لالعتذار، وهو قرار سيحســمه عىل ما 

يبدو بناء عىل ما ســيحمله وزير الخارجية الفرنسية جان 

ايــف لودريان خالل زيارته اىل بريوت والتي يبدأها اليوم. 

وتتزامن التطورات عىل صعيد امللف الحكومي مع استئناف 

املفاوضات غري املبارشة بني لبنان وارسائيل لرتسيم الحدود 

البحرية والتي تتواصل يف الســاعات املقبلة يف ظل تكتم 

كبريعىل جديدها، كام مع احتدام الخالف بني رئيس حكومة 

ترصيف االعامل حســان دياب وعدد من القوى السياسية 

ومع حاكم مرصف لبنان يف ظل ارصاره عىل الدفع باتجاه 

متويل »املركزي« البطاقة التمويلية. 

 { الحريري اىل االعتذار؟! {
اذا وبخطــوة مفاجئة بالتوقيت واملضمون، بدأ الحريري 

يدرس جديا خيار االعتذار عن تشــكيل الحكومة. فبالرغم 

من عدم صدور اي ترصيح رســمي يف هذا الخصوص منه 

او من نواب او قياديي تيار »املستقبل«، اال ان عدم مسارعة 

مكتبه االعالمي او أحــد القريبني منه لنفي املوضوع كام 

جرت العادة، أكد املعلومات املتداولة. وكشف مصدر قيادي 

يف تيار »املســتقبل« لـ«الديار« ان اعتــذار الحريري بات 
احتامال قامئا، »ألنه أصبح يشعر ان الفرص تضيع وتنتهي 
رسيعا واالنهيار الكامل بات قاب قوسني، أضف أن الرشوط 
التعجيزية ال تزال قامئة من قبل فريق العهد«. وبدا املصدر 
ممتعضــا من األداء الفرنيس يف هذا امللف، فقال: »يبدو ان 
املبادرة الفرنســية تتجه لتسويات عىل الطريقة اللبنانية، 
واذا كان هنــاك توجه للتعاطي مع الرئيس الحريري كجزء 
من معرقيل التشكيل وبالتايل تعميم العرقلة عىل الجميع، 

فاألفضل له ان يحيد عن الدرب«.
وتزامنت املعطيات عن امكانية اعتذار الحريري مع ما نقل 
عن عضو تكتل »لبنان القوي« النائب ســليم عون الذي قال 
ان »عيد األضحى املبارك لن مير هذه الســنة من دون أضاحٍ 
سياسية«، مضيفا: »الله كبري، وما رح يصح اال الصحيح«.
ويبدو توجه الحريرّي لالعتذار مســتغربا خاصة بعدما 
كان قريبون من الرئيس املكلف ربطوا بني اعتذاره واستقالة 
رئيس الجمهورية. وعن االســباب التي تكون قد دفعته اىل 
تغيــري موقفه، قالت مصادر مطلعــة عىل جو حزب الله 
ان »الحريــري أبلغ رئيس املجلس النيــايب نبيه بري بأنه 
يدرس جديا خيار االســتقالة، كيال يكرر التجربة املاضية 
حني قّدم استقالته من دون وضع بري يف صورتها ما أثار 
اســتياءه بوقتها«، ورجحت املصادر يف حديث لـ »الديار« 

)ب( الخطة 
ــار«! ــ ــن ــ ــاء تـــحـــت ال ــ ــن ــ »ب

رفض رئيس حزب »أمل جديد« جدعون ساعر، اقرتاح رئيس 
حكومــة االحتالل بنيامــني نتنياهو الذي ينص عىل أن يكون 
الثــاين يف التناوب عىل رئاســة الحكومــة بعد رئيس حزب 

»ميينا« نفتايل بينيت.
ونقل موقع »وااله« اإلرسائييل، عن ساعر قوله يف اجتامع 
كتلة حزبه، إنه »حتى تنحي نتنياهو ملدة عام إىل منصب رئيس 
الوزراء البديل، واستمرار واليته كرئيس للوزراء، ليس ما صوت 

له ناخبوا أمل جديد«.
من جهته، دعا نتنياهــو رئيس حزب »ميينا« نفتايل بينت 

لإلعالن عن انضاممه لـ«حكومة اليمني«.
ويف منشور عىل صفحة »فيسبوك«، قال نتنياهو: »بينيت، 
أنــت تعلم جيداً أنه مبجرد أن تلتزم بحكومة ميني - ســيأيت 
اآلخرون حتى بدون ســاعر وسيكون لدينا 61 عضو كنيست، 
هــم فقط يف انتظارك«، مضيفــاً أن »العقبة الحقيقية أمام 
تشــكيل حكومة ميني هي رفضك إزالة حكومة يســارية عن 
جدول األعامل وااللتزام فقط بحكومة ميني. افعل ذلك اليوم«.

وكان أعلــن نتنياهو أمس األول االثنني، أنه ســيكون عىل 

نتنياهو عاجز عن التشكيل... والخالفات تتواصل

بعد مرور تســعة أشــهر عىل انفجار املرفأ، نسأل 

أين أصبحت التحقيقات؟ وملاذا ال تتعامل الســلطات 

القضائية واملحقق العديل بشفافية مع االعالم وذوي 

الضحايــا كام يحصل يف الدول املتقدمة؟ حيث يكون 

هنالك مؤمتر صحفي شهري يرشح فيه املسؤول عن 

القضية ما وصلت اليــه التحقيقات وما هي املراحل 

القادمة. أهايل الشهداء والشعب اللبناين يستحقون 

ممن هم يف موقع املســؤولية هذا التعاطي الشفاف 

واملســؤول يف قضية تعترب من أخطر وأكرث القضايا 

ايالماً يف تاريخ لبنان الحديث.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــي لــــ »الـــــديـــــار« :  ــهــم ف
يــنــفــع...  ال  االســـتـــجـــداء 
اململكة  أزور  ان  وطبيعي 
ــظــروف! ال تسمح  عــنــدمــا 

جويل بو يونس    ص 3جويل بو يونس    ص 3

ــالـــي  ــلـــى أهـ ــل اعــــتــــداءاتــــه عـ ــ ــواص ــ ــالل ي ــ ــتـ ــ االحـ
»الـــــشـــــيـــــخ جــــــــــــراح« وســــــــط صــــمــــت دولــــــي

الستخدام  تستعد  فايزر  هام:  تطور 
ــقــاح لــالطــفــال ضــد »كــوفــيــد 19« ل

تســتعد رشكة »فايزر« ملبارشة استخدام لقاحها لألطفال 
واملراهقني وفق وســائل إعالم أمريكية التي اشــارت اىل انه  
من املتوّقع أن تســمح الواليات املتحدة بإعطاء لقاح »فايزر-
بيونتك« )Pfizer- BioNTech( لألوالد الذين تبلغ أعامرهم 12 

عاما أو أكرث، بدءا من األسبوع املقبل.
وطلبــت رشكة »فايز« ترخيصا طارئا الســتخدام لقاحها 
لألطفــال واملراهقني الذين تراوح أعامرهم بني 12 و15 عاًما، 
حسب  مسؤول  حكومي امرييك. وقالت  محطة »يس إن إن« 
)CNN( إنه »سيتعني عىل إدارة الغذاء والدواء األمريكية تغيري 

تكثف الحــراك الــدويل واالقليمي يف 
االونة االخرية إلنهاء األزمة اليمنية ووقف 
الحرب  بعــد ان برز إجامع دويل وإقليمي 
عىل إستبدال قرار 2216 بشأن اليمن  بقرار 
تحت الفصل السابع حيث يعني ذلك  العمل 
عىل صيغة جديدة ال  تشــمل الرئيس عبد 

ربه منصور الهادي.
 هذا الحراك السيايس الدويل واالقليمي 
الذي اخذ منحى جديدا يف ظل ادارة الرئيس 
االمرييك جو بايدن اىل جانب موقف ويل 
العهد السعودي محمد بن سلامن التصالحي 
مع الحوثيني اضافة اىل وســاطة سلطنة 

عــامن التي اعربت عن تفاؤلها حول اليمن 

عرب ترصيحات ملسؤوليها االمر الذي يشري 

اىل ان تســوية تلــوح يف االفق قد تنهي 

الحرب اليمنية.

وهذا التحرك االممي واالقليمي حول اليمن 

تزامــن مع مفاوضات ســعودية-ايرانية 

حصلت ســابقا وترافقــت مع ترصيحات 

ودية من الجانب السعودي وااليراين. هذه 

االجواء االيجابية بني الدولتني قد تؤدي اىل 

قال الجيش العراقي، يف بيان، إن صــــاروخني عىل األقل 
ســقطا أمس الثــالثاء، عىل قاعدة عني األســد الجوية التي 
تقع يف غــــرب العراق وتستضيف قوات أميــركية ودولية 

أخرى، لكنهام مل يتسببا بإصابات.
ومل يقــدم البيان مزيدا مــن التــــفاصيل. وفقا لوكالة 

»رويرتز«.
وأعلنت خلية اإلعالم األمني العراقي، مطــــلع شــهر أذار 
املايض، سقوط 10 صــــواريخ نوع غراد عىل قــاعدة عني 
األســد الجوية، دون خسائر تذكر، حيث عرثت القوات األمنية 

عىل منصة إطالق هذه الصواريخ.
ويف العام املايض، استهدفت إيران قاعدة »عني األســــد« 
التــــي تتمركز فيــــها قوات التحــــالف الدويل بقــيادة 
الواليــــات املتحدة ملكافحة »داعش«  بعــدد من الصواريخ 
الباليستية، يف ما وصف بأنه أقوى هجوم تتعرض له القوات 

األمريكية.
وتتمركز قوات التحالف الدويل الذي تتزعمه الواليات املتحدة 
األمريكية ضد اإلرهاب، يف قاعدة عني األسد الجوية مع قوات 

الجيش العراقي والقوة الجوية.

لتسوية لــلــتــوصــل  واقــلــيــمــي  ــي  ــ دول ــراك  ــ ح
في اليمن والحوثيون يشككون بنيات واشنطن

سقوط  يعلن  الــعــراقــي  الجيش 
صاروخين على قاعدة »عين األسد«

صادق النابليس

كاتب وأستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية

يف الجامعة اللبنانية الدولية

)ص 5)



االربعاء 5 أيار 2021

ــل  ــدي ــظــام ب ــة بــديــلــة أم ن ــ دول
نبيه الربجي

أن هنــاك قراراً  لو  كام 
لتصفية  مــا  مــكان  يف 
ال  لبنان.  لصوملــة(  )أو 
هانوي  وال  كونــغ  هونغ 
كان  لــو  مقاديشــو.  بل 
هنا  وهو  هنا،  الشــيطان 
فعالً، ملا عــرث عىل أفضل 
من الطبقــة اياها لتتوىل 
الســيناريو  حلقات  تنفيذ 
يحد  ما  االتقــان.  بذلك 

اآلن اللعب داخل الحلقة األخرية.
ال حاجة للبنانيني ل يتابعوا املسلســالت الرمضانية 
الذي ينتهي  اململة. هم اآلن أبطال )وضحايا( املسلســل 
بانتهاء »الوديعة الفرنســية«. ولطاملا أوحي لنا بأنها ما 
تبقى من الوديعة االلهية يف هذا الرشق. ها أن قهقهات 
يهوه تتناهى الينا، وهو يرى كيف نقرتب، بخطى حثيثة، 

من بوابات الدم...
 مل يعد الســؤال »الدولة البديلة أم النظام البديل ؟«. 
ال أحد يبايل مبوتنا. حتى االشــقاء يبحثون عن ذريعة 
جاريد  دعاهــم  بعدما  )املحطمــة(  عظامنــا  لتحطيم 
، زو السيدة ايفانكا، اىل وضع حد لتلك الظاهرة  كوش
االرهابية التي حالت دون »صفقة القرن« والرقص فوق 

ظهورنا.
البهيــة عن لوحة  النســخة  لنكون  ء ينقصنا  ال 
بابلو بيكاســو. غرنيكا سياســية، وغرنيكا اقتصادية، 
وغرنيكا سوســيولوجية. »الفايننشــال تاميز« الحظت 
أن اللبنانيني خــار لبنان هم غري اللبنانيني داخل لبنان. 
اذاً، أيــن تنتظرنا املخيامت، يف ســوريا التي ال قبل لها 
باســتيعاب نازحيها أم يف ارسائيل التي تفضل أن ننتهي 

يف القبور ال يف الخيم ؟
لســنا يف أجندة أحد. هكــذا نعامل كســقط املتاع. 
ايرفيه دوشــاريت، وزير الخارجية الفرنســية السابق، 
قال لنا »أنتم ضحايا كونســـــورتيوم الغاز«. كاد يقول 
أن ارسائيل هــي نجمة هذا الكونســورتيوم يف حوض 
املتوســط. كل من يعرتض ال موطىء قــدم له يف هذا 

الفردوس.
لون بــن ديفيد، املعلــق يف القناة العارشة  عىل كل، 
االرسائيلية، ال يرى فينا سوى »جاليات« زرعت عشوائياً 
عىل هــذه األرض. كل جالية يفرتض أن تعود اىل املكان 
الــذي أتت منــه، أو الذي تنتمــي اليــه. أال ينطبق هذا 
الكالم، تحديداً، عىل النمــوذ االرسائييل ؟ لكنه املنطق 
االســبارطي )التورايت( الذي ال يــرى يف اآلخرين، كل 

اآلخرين، سوى أنواع متقدمة من القردة!
الحل مل يعــد ال يف اعادة النظــر يف الدولة، وال يف 
ة اســقف بارز يســأل »أين  اعادة النظر يف النظام. 
الطائف  لبنان، بعدما حولت وثيقة  املســيحيون يف  هم 
اي الحكومي  القرص الجمهوري، يف رأيه، اىل جناح لل

؟«. مل يبق هناك سوى لقب صاحب الفخامة.
أما السّنة والشيعة فهم ماضون يف التعبئة الغرائزية 
التــي ال تحتا اىل أكــرث من عود ثقاب. كيــف لبلد أن 
يقوم، أو أن يبقى، عــىل ثقافة الكراهيات، وعىل رصاع 

الكراهيات؟
ونحن داخل هذه الكورونا السياســية، واالقتصادية، 
بدا الظهــور الدراماتي ملافيــا الكبتاغون لتضاف اىل 
املافيــات األخرى التي تأكل ما تبقى مــن البلد. حقاً، مل 
نعد ندري أي مافيا تقودنا، كظالل برشية، اىل الهاوية، 

رمبا ما بعد الهاوية.
لنتوقف قليال عن تســويق اليأس، وقــد أصبحنا بني 
الراحتــني، راحة الياس وراحة املــوت. املقابلة الطويلة 
مع األمري محمد بن ســلامن فقط ليقول ان بالده تريد 

»عالقات طيبة« مع ايران. هل نتفاءل ؟
قد تكون هذه نافذتنــا األخرية يف الحلقة األخرية من 
الســيناريو، والتي ميكن أن تذهب يف االتجاه اآلخر. يف 
هــذه الحال، من تريد الرياض رئيســاً لحكومتنا ؟ الفت 
تنويه بهاء الحريري بقرار جو بايدن حول مجزرة األرمن 

السلطنة. يد  عىل 
البديهي. هل اسطنبول باتت  هذا ما يستتبع الســؤال 
مرجعية الرئيس سعد الحريري بعدما بدا واثقاً بأن أبواب 
قــرص الياممة لن تفتح أمامه ولو طاف الدنيا ؟ ماذا عن 
أبواب البيت األبيــض، بعدما اقترص كالمه مع فالدميري 
القريب، عىل مكاملة هاتفية ضاعت  الفندق  بوتني، ومن 

بني مشاغل القيرص يف البحر األسود؟
للوهلــة األوىل، رمبــا للوهلة الثانيــة، أال نبدو كام 
لو أننا يف الجحيم، ثم نراهــن عىل الهروب من األبواب 

الخلفية. أىل أين ؟!
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االعالم  مكتــب  عن  صدر 
الجمهوريــة  رئاســة  يف 
رئيس  »استقبل  اآليت:  البيان 
ميشــال  العامد  الجمهورية 
قرص  يف  أمس  مســاء  عون 
اىل  اللبناين  الوفــد  بعبــدا، 
املبارشة  غــري  املفاوضــات 
البحرية  الحــدود  لرتســيم 
أعضائه  عودة  بعد  الجنوبية، 
مــن الناقــورة. وقــد اطلع 
عون  الرئيس  الوفــد  أعضاء 
عىل املداوالت التي متت خالل 
الوفد  مبشــاركة  االجتــامع 
األمرييك الذي طلب رئيســه 
محصوراً  التفاوض  يكون  ان 

فقط بني الخــط اإلرسائييل والخط اللبنــاين املودعني لدى 
األمم املتحدة، أي ضمن املساحة البالغة 860 كيلومرتاً مربعاً، 
وذلك خالفاً للطرح اللبناين من جهة وملبدأ التفاوض من دون 

رشوط مسبقة من جهة ثانية.
وعليه، اعطى الرئيس عون توجيهاته اىل الوفد بأال تكون 
متابعة التفاوض مرتبطة برشوط مسبقة، بل اعتامد القانون 
املفاوضات  الذي يبقى األســاس لضامن اســتمرار  الدويل 
للوصول اىل حل عــادل ومنصف يريده لبنــان حفاظاً عىل 
املصلحة الوطنية العليا واالســتقرار، وعىل حقوق اللبنانيني 

يف استثامر ثرواتهم.
هــذا وكان الرئيس عون عرض قبــل ظهر أمس يف قرص 
بعبدا مع نائبة رئيس مجلس الــوزراء وزيرة الدفاع الوطني 
الســيدة زينة عكر األوضــاع العامة يف البالد، ومســألة 
اســتئناف املفاوضات غري املبارشة لرتسيم الحدود الجنوبية 
البحرية يف ضوء التوجيهات التي أعطاها الرئيس عون للوفد 

اللبناين املفاوض خالل االجتــامع الذي عقد يف قرص بعبدا 
امس بحضور قائد الجيش العامد جوزف عون.

واســتقبل الرئيس عون وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه 
اوهانيــان بعــد عودتها من يريفــان، حيــث مّثلت رئيس 
الجمهوريــة يف االحتفال الذي أقيم ملناســبة ذكرى اإلبادة 
األرمنية والقت كلمة الرئيس عون يف املناســبة. وأوضحت 
الوزيرة اوهانيــان انها نقلت اىل رئيس الجمهورية شــكر 
الدولة االرمنية عىل املشــاركة يف املناســبة واملواقف التي 

يتخذها لبنان حيال ارمينيا يف مختلف املناسبات.
رمان  األرميني  الرئيس  اوهانيان تحيــات  الوزيرة  ونقلت 
املســؤولني يف  اللبنــاين، وتأكيد  رسكيســيان اىل نظريه 
الحكومة األرمنية الذين التقتهم خالل وجودها يف يريفان، 
عىل وقوف أرمينيا اىل جانب لبنان ودعم شــعبه الســيام 
يف الظروف الصعبة التي ميــر بها. وتم التوافق عىل تفعيل 
التعاون بــني البلدين يف املجــاالت كافة ملــا فيه مصلحة 

الشعبني الصديقني.

ــدود ــحـ ــم الـ ــي ــرس ــت ــد املــــفــــاو ل ــ ــوف ــ ــاء ال ــضــ الـــتـــقـــى أعــ
مــســبــقــة شـــــــروط  دون  املــــفــــاوضــــات  ــابـــعـــة  ــتـ ملـ  : ـــون  ــ عـ
ــا ــرارهـ ــمـ ــتـ ــان اسـ ــمـ ــضـ ــون الـــــدولـــــي لـ ــ ــان ــ ــق ــ ــاد ال ــ ــم ــ ــت ــ والع

ا ونهرا ا الوفد املفاو             ) عو مجتمعا م أع

فادي عيد

أســئلة عدة تطرح، وبشكل شبه يومي يف 
الشارع اللبناين، حول الواقع الفعيل الذي يعيشه 
تيار »املســتقبل«، يف ظّل حــال التخّبط الذي 
يواجهه يف ملف تأليــف الحكومة، خصوصاً 
عشــية وصول وزير الخارجية الفرنيس جان 
إيف لودريان إىل بريوت، واستثنائه بيت الوسط 
من برنام زياراته املعلن، حيث ترّددت معلومات 
عن احتامل اعتبار باريس الرئيس املكلّف سعد 
الحريري من ضمن »معرقيل« عملية تشــكيل 

الحكومة العتيدة.
فهل يقود هذا األمر إىل خرو الحريري من 
الســباق الحكومي، يف ظل مناخات تفيد بأن 
املمكلة العربية السعودية مل تعد فقط تعتربه 
مقبوالً يف رئاسة الحكومة، بل ذهبت أبعد من 
ذلك، إىل حّد اعتباره خصامً لها، وهي إشــارة 
التقطتها فرنســا، ووجدت أن عدم حصول أي 
جهد من قبل الحريري لتغيــري هذا الواقع هو 

»خطأ فادح«.
الذي يكشــف فيــه مصدر  الوقــت  ويف 
»مســتقبيل«، عن اتصــاالت مكّثفة يجريها 
أصدقاء الرئيس املكلّف يف فرنسا، كام يف لبنان، 
يك تشــمل زيارة لودريان بيت الوسط، وذلك 
يك ال يفهم أن تغييب سعد الحريري هو مبثابة 

رسالة فرنســية تعتربه يف منزلة »املعرقلني« 
لتشكيل الحكومة، يؤكد هذا املصدر، أن الئحة 
الحريري، وأن  الفرنسية ال تشــمل  العقوبات 
لودريــان واردة بقوة، وليس  لقائه  احتامالت 
محسوماً أنه سيستثني بيت الوسط يف جولته 

اليوم التي تشمل قرص بعبدا وعني التينة.
»املســتقبيل«  املصدر  فــإن  املقابــل،  يف 
نفســه، يعترب أن املوقف الســعودي، وما بات 
يعرف ب«الفيتو« عىل تويّل الحريري لرئاســة 
الحكومة، هو الذي أثّر بشكل كبري عىل مهمته، 
بداللة ابتعاد القيادة الســعودية امللحو عن 
تيار »املســتقبل«، حتى أن الجمعيات الخريية 
التي تدور يف فلك هذا التيار، مل تحصل عىل أية 
مساعدات أو دعم سعودي خالل شهر رمضان، 

كام كان يحصل يف األعوام املاضية.
لكن، أي اعتــذار للرئيــس الحريري، ليس 
مطروحــاً اليوم، وذلك عــىل الرغم من كل ما 
يتم ضّخه يف اإلعالم، كام يف الشارع السّني، 
حول منافسة شخصيات أخرى له تحظى بدعم 
سعودي واضح، حيث يكشف املصدر املستقبيل، 
أن الطرفني األساسيني يف هذا الشارع ما زاال 
الشقيقني ســعد وبهاء الحريري، مع العلم أن 
بهاء أيضاً ال يتمّتع بأي دعم أو غطاء خارجي، 
وبشكل خاص سعودي، وإن كان لديه أصدقاء 
فاعلون يف اإلدارة األمريكية الجديدة، كام يف 

اإلمارات العربيــة املتحدة، ولكن مل يتبلور هذا 
األمر إىل دعم جّدي يــؤدي إىل تولّيه موقعاً 

سياسياً يف وقت قريب.
وبالتايل، فــإن املوقف املختلــف لبهاء عن 
موقف الرئيس املكلّف، هو الذي ميّيزه يف أكرث 
من مناسبة ومحطة سياسية وغري سياسية 
داخلية، ولكن من دون الذهاب إىل تكوين خط 
ســيايس واضح، وذلك من خــالل مرشوع أو 
خارطة طريق، مع العلم أنــه كان قد أعلن أنه 
سيعمد خالل العام الحايل، إىل إطالق برنامجه 
الســيايس واإلجتامعي. ولــذا، يعترب املصدر 
نفسه، أن مرشوع بهاء، الذي مل يتبلور بعد، ال 
املالية  الحريرية  السياسة  استكامل  يستهدف 
واإلقتصاديــة والتنموية التي اعتمدها الرئيس 
الشــهيد رفيق الحريري، بل هو يركّز فقط عىل 
منافسة شقيقه ســعد، من خالل النشاطات 

اإلعالمية واإلجتامعية والخريية.
تيار »املســتقبل«، فيكشف  أما عىل صعيد 
املصدر نفسه، أن املواجهة بني الشقيقني بدأت 

من خالل اســتقطاب بهاء ألعــداد كبرية من 
املحازبني املنتسبني يف »املستقبل«، واملمتعضني 
من أداء سعد الســيايس يف السنوات املاضية، 
وذلك بعدما شــكّل بهاء خياراً جّدياً يف الشارع 
الســّني، لكنه أوضح، أن هــذا الوضع قد تغرّي 
عىل األرض، إذ أن األشــهر املاضية مل تشهد أي 
ارتفاع يف عدد املحازبني الذين انضموا إىل خط 
بهاء الحريري، األمــر الذي دفع هذا األخري إىل 
نس تحالفات سياسية مع شخصيات سّنية 
معارضة لشــقيقه كاللــواء أرشف ريفي يف 

طرابلس والنائب فؤاد مخزومي يف بريوت. 
ويضيف املصدر نفســه، أن الهدف من هذه 
التحالفات بدأ يظهر، ولو بشــكل بطيء، وهو 
الذهاب نحو تشــكيل تجمع سيايس، يشبه ما 
كان يعــرف ب« اللقاء التشــاوري« الذي يضم 
بعض القيــادات الســّنية املعارضة للحريرية 
السياســية، وذلك يف مواجهة الرئيس ســعد 
الحريري تحــضرياً للمرحلة املقبلة، ال سيام يف 

حال حصول انتخابات نيابية يف العام املقبل.

ــط  ــوسـ ــت الـ ــي ــان ب ــ ــودري ــ ــزور ل ــ ــل يـ هـ
ــل بــيــن ســعــد وبــهــاء ــحــ وهـــــذا مـــا ي

كامل ذبيان

التواصل االمني الســوري - الســعودي مل ينقطع، حتى يف 
ظل قطع العالقة الديبلوماسية بني الدولتني، ومنارصة اململكة 
الطراف مســلحة يف ما ســمي »معارضة ســورية« فتبادل 
مسؤولون امنيون من الطرفني الزيارات البعض كان يعلن عنها 
ب اىل االعالم، وبعضها كان يبقى رسيا، اذ زار رئيس املكتب  وت
الوطني يف سوريا اللواء عيل اململوك الرياض مرات عدة، ومثله 
فعل نظريه الســعودي الفريق خالد الحميدان، لتبادل املعلومات 

االمنية، وبقيت العالقة تحت هذا السقف.
ولكن دمشــق، مل تكن ترغب ان تبقى اللقاءات طي الكتامن، 
فكانــت تريدها فوق الطاولة، وهذا ما طلبتــه من دول اخرى، 
ناصبتها العداء، او تدخلت يف شؤونها كفرنسا، الواليات املتحدة 
وغريها، وقد طلبت كلها معلومــات امنية عن جامعات وافراد 
ارهابية، تقاتل يف ســوريا، وبعضها من مواطني هذه الدول او 
يحملون جنســيتها، حيث اقرت هذه الدول للســلطة السورية 
بدورها االسايس يف مكافحة االرهاب، وفق ما تشري معلومات 
امنية ســورية، التي تؤكد بأن غالبية الدول وصلت اىل ما كانت 
دمشق تؤكد عليه، بأن يف سوريا حرب عىل االرهاب، وال توجد 
»ثورة« ومطالب اصالحية، حيث ثبت بعد ســنوات من الحرب 
الكونية عىل سوريا وشــعبها بأن التلطي وراء اصالح النظام 
اهداف سياسية تتعلق مبوقع سوريا الداعم للمقاومة ومحورها، 
وهذا ما كان يطلبه املسؤولن االمريكيون، وحلفاء لهم ان تخر 
منه وتفك ارتباطها بإيران وتحالفها مع روسيا وال تنارص فصائل 

املقاومة.
فمنذ زيارة وزير الخارجية االمريكية االســبق كولن باول اىل 
ســوريا، بعد االحتالل االمرييك للعراق يف مطلع العام 2003، 
وطلبه من الرئيس بشــار االسد بأن ال تكون سوريا موط قدم 
للمقاومــة، وعليه طرد، منظامتها منهــا كحركتي »حامس« 
و»الجهاد االســالمي« وقطع طريق امداد »حزب الله« بالسالح 

فإن املؤامرة بدأت منذ ذلك العام وما تبعها.
تكشف املصادر االمنية السورية لحلفاء لها يف لبنان، وترى 
يف زيارة الفريق الحميدان اىل سوريا وبشكل علني، بأن كل من 
اخطأ معنا يعود اىل صوابه، وباتت دمشــق هي بوابة العروبة 
وان مــن اخرجها من جامعة الدول العربيــة عاد يدعوها اليها 
ومن سعى اىل االطاحة بالرئيس االسد، بات يجتمع اليه ويحييه 
لتصديه للجامعات االرهابية ولعدم متكن »االخوان املسلمني« من 

الوصول السلطة عرب دعم تريك.
وزيارة املســؤول االمني السعودي الرفيع املستوي والذي هو 
يف موقع القرار يف اململكة لهــا دالالتها يف هذه املرحلة اذ ان 
توجه ويل العهد الســعودي االمري محمد بن ســلامن هو نحو 

»صفر مشاكل« مع دول املنطقة ال سيام ايران، 
وفق معلومات ملصدر ديبلومايس ســعودي، 

الذي يؤكد بأن رؤية بن ســلامن السياسية، بعد ما طرح رؤيته 
االقتصاديــة 2030، فإنها تقوم عىل االنفتــاح عىل كل الدول، 
وعدم رفع العداء معها، ويف مقدمهــا ايران، وهذا ما عرّب عنه 
يف اطالالتــه االعالمية االخرية، ونفذه عرب فتح قناة حوار مع 
الجمهورية االســالمية االيرانية، من خالل العراق، الذي رعى 
حواراً سعودياـً  ايرانياً عىل املستوى االمني، وتطرق اىل االوضاع 
يف املنطقة، خصوصاً اليمن ولبنان، اذ يعول املصدر عىل تقدم 
سيحصل فيه، الن املنطقة تعبت من الحروب، وال بّد من التوجه 

اء. نحو االقتصاد واال
ويتذكــر اللبنانيون، مع زيارة الحميدان اىل ســوريا ولقائه 
بالرئيس بشار االسد، وفق ما نقلت املعلومات، كام بنائب الرئيس 
للشؤون االمنية اللواء عيل اململوك، املقولة التي اطلقها الرئيس 
نبيه بري حول السنيـ  السني منذ اكرث من 13 سنة، وترجمت يف 
زيارة امللك عبدالله اىل دمشق، ولقائه الرئيس االسد واصطحابه 
اىل القرص الجمهوري، يف بعبدا واللقاء بالرئيس ميشال سليامن، 
خرين، من بينهم الرئيس نبيــه بري، ثم حصول  ومســؤولني 
املصالحة مع الرئيس سعد الحريري الذي زار دمشق ليومني وبات 

يف قرص املهاجرين، وتبعه رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك، 
بحيث تنقل مصادر سياسية لبنانية مطلعة، بان تطور العالقات 
الســوريةـ  الســعودية ايجاباً وافتتاح السفارة السعودية يف 
دمشق، عىل غرار ما فعلت دولة االمارات العربية املتحدة وقبلهام 
مرص، فان هذه التطورات قد تنعكس ايجاباً عىل لبنان، وتفتح 
الباب امام تشكيل الحكومة، الن مفتاحه موجود يف الرياض، 

والذي تبحث ملن تسلمه، هل للرئيس سعد الحريري ام لغريه؟
فاذا ما سارت املفاوضات الســعودية ـ االيرانية، والعالقات 
السعودية ـ الســورية، بالطريق املستقيم، فان لبنان سيشهد 
انفراجات، وهــي التي تحصل عىل خــط العالقات االمريكية 
ـ االيرانيــة، والحديث عن رفع العقوبات التــي فرضتها االدارة 
االمريكية السابقة برئاسة ترامب، والعودة اىل االتفاق النووي 
االسايس دون تعديل، حيث تقرأ الرياض، هذه التطورات وتعمل 
للتكيف معها، بعد ان انهكتها الحرب يف اليمن، وهي بدأت اشارات 
ايجابية نحو قطر، وفكت الحصار عنها، ودعتها اىل قمة املعال، 
، تعمل عىل امن اقليمي  وازالت ازمة من طريقها، اذ ان دول الخلي

مستقر، وهي دعوة ترحب بها ايران.  
فهل هذه التطورات ستظهر بايجابيات، يستفيد منها لبنان؟

ــر مـــشـــاكـــل« ــ ــفـ ــ ــان »صـ ــ ــم ــ ــل ــ يـــــــــة بـــــن س ر
ــن جـــديـــد ــ ــن« تـــطـــل مـ ــ ــي ــ ــس ــ ـــ ال ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــس ــ »ال
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فهمـــــــــــــــي لــــــــــــــــ »الديـــــــــــــــار«: االســـــــــــــــتجداء ال ينفـــــــــــــــع... وطبيعـــــــــــــــي ان أزور اململكـــــــــــــــة عندمـــــــــــــــا تســـــــــــــــمح الظـــــــــــــــروف!
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــور لحـــــــــــــــل مشـــــــــــــــكلة التهري ـــــــــــــــى ت ـــــــــــــــل عل ـــــــــــــــة... واعم ولية الدول ـــــــــــــــط الحـــــــــــــــدود مســـــــــــــــ ضب

قة بدولتنا لم اسمع بعدم رضى سعودي عن اجتما بعبدا... وعلينا اتخا خطوات ملموسة تعيد ال

»بتفاءلــوا بالخري تجــدوه« يبدأ فهمــي حديثه ردا عىل 
ســؤال عام اذا كنا ذاهبني لحلحلة مبسألة القرار السعودي 
او تشــدد اكرث بعدما كلف شخصيا بامللف، ليضيف: انا اعمل 
عىل وضع تصور لحل مشــكلة التهريــب مبا يضمن عودة 
الثقة باملؤسســات الحكومية وبلبنــان، فاذا نجحنا بوضع 
االشقاء واالصدقاء  التنفيذ مبســاعدة  التصور موضع  هذا 

فستحل هذه املشكلة خاصة لجهة تأمني أجهزة السكانر.
نقاطع الوزير هنا لنســال عمن مســؤول عن عدم امتام 
مناقصــة الســكانري، اال ان فهمي يؤكــد ان »ال معلومات 
كافية لديه بهذا الخصوص، ومــن االفضل مراجعة الجهاز 
املســؤول«. ليضيف: »فخامــة رئيــس الجمهورية اعطى 
التعليامت الالزمة لالجهزة املختصة بتأمني السكانر بأرسع 

وقت ممكن وفقا لألصول القانونية.
عن االتهامات التي يســوقها البعض بحق حزب الله بأنه 
متورط بشــحنة الرمان امللغومة وعام اذا كانت التحقيقات 
قد اظهرت الخيط االبيض من االســود؟ عىل هذا السؤال يرد 
فهمي بجــزم معلنا انه بغض النظر عن أي منا ســيايس 
أو أي اعتبار ســيايس ســواء كانت التهمة صحيحة أم ال، 
فإن التحقيقات ال تــزال جارية وال ميكننا ان نتهم او نرب 
احــدا، مؤكدا ان الدولة اللبنانية ســتقوم بكافة االجراءات 

التحقيق. القانونية استنادا اىل نتائ 
اما عن عدد املوقوفني حتى اللحظة، فيشري وزير الداخلية 
اىل انه تم توقيف اثنني وقد اعرتفا بفعلتهام مشددا عىل ان 

التحقيق ال يزال مستمرا لتوقيف كافة املتورطني.

وباطار الحديث عن حزب الله، ســألنا ايضا عن اتهامات 
بعض االطراف للحزب بانه يســيطر عىل الحدود ويحمي كل 
عمليات التهريب غري الرشعية ومــا اذا كان وزير الداخلية 
يعترب ان الحزب مســؤول عام يحصل وملن يحمل مسؤولية 
ضبط املرافــ والحدود الرشعية وغري الرشعية والســيام 
انــه جال عىل هذه النقــاط واملعابــر، اال ان الوزير املعني 
يحرص هنا عىل التشــديد عىل ان الدولة هي املسؤول االول 
واالخري عن ضبط حدودها ومرافئها و«هي لن تسمح ألحد 
باســتغالل الحدود«، ويحدثك فهمي عن مشاهداته العينية 
فيلفت اىل انه راى بام العني كيفية تعامل افوا الحدود عند 
نقاط العبور التي تستخدم للتهريب وعمليات ضبطهم، وان 
ما يحصل عند هذه النقاط ال يتعدى االســتعامل الشخ 

للعائالت املقيمة عند طريف الحدود«.
حــ الكثري عن زيــارة تحرض لها للمملكة اســتكامال 
لالتصاالت التي بدأتها مبلف شــحنة الرمان فهل ســتزور 
الســعودية قريبا؟ هنا يايت جواب الوزيــر حازما بالقول« 
:من الطبيعي أن أزور اململكة عندما تســمح الظروف بذلك 
ويف هذا السياق نقول للوزير املعني : راى البعض ان القرار 
الذي اتخذته اململكة بحق لبنان ســيايس فهل تشــاطرهم 
الــراي، فقطع فهمــي الطريق بال جازمة معلنــا: »انا من 
موقعي اتعامل مــع هذا القرار من وجهة نظر حامية األمن 

القومي واملجتمعي وهذا حق ألي دولة.
عام ح يف االعالم من ان اململكة العربية الســعودية 
مل تكن راضيــة عىل ما خر بــه اجتامع بعبــدا ملعالجة 

تداعيــات القرار الســعودي ومحاولة حل املشــكلة وعام 
اذا كان ملس هــذا االمر من اتصاالته مــع قياداتها حاولنا 
الوزير املعنــي فاكد انه مل يســمع بهذا  االستفســار من 
املوضــوع، ليضيف:«دعونا نعمل بهــدوء للوصول اىل حل 

املشكلة..«. لهذه 
ال ميكن للحديث مع وزير الداخلية ان مير من دون السؤال 
عن قضية توقيف الفنان سمري صفري وما اذا كان متكن من 
االطالع عىل بعض املعطيات اال ان وزير الداخلية حرص هنا 
عىل اجابة مخترصة بـــ »كال« تظهر بوضوح رغبة مبطنة 
بعدم الدخول بتفاصيل هذا امللف وبالتايل اعتامد »سياســة 

النأي بالنفس راهنا عن هذه القضية.
وعىل قاعدة »النــأي بالنفس« ذاتها تعامل وزير الداخلية 
مع ســؤالنا حول قضية توقيف حســن دقو من قبل فرع 
املعلومــات وعمن كان يحميه يف الســابق فرد مبا مفاده: 
»يوجــد ملف يحتوي عىل معلومات لدى شــعبة املعلومات 

وتم توقيف املدعو حسن دقو بناء الشارة النيابة العامة..
وختاماً كان ال بد من السؤال عام اذا كان هناك من رسالة 
يوجهها للمملكة العربية السعودية، فرد هنا فهمي االجابة 
عىل هذا السؤال برســالة اىل الداخل اللبناين اكرث منها اىل 
الخار الســعودي مفادها : اململكة مل ترتك لبنان يف أحلك 
ــر بوضع اقتصادي يسء جدا بات  الظروف، واليوم نحن 
يهدد الكيان اللبناين، ولقد سبق وقلنا ان االستجداء ال ينفع 
فــام علينا القيام به هو تحصني انفســنا والقيام بخطوات 

بدولتنا ومؤسساتنا!  الثقة  تعيد  ملموسة 

الكبير االرتـــطـــام  قــبــل   .. ــزاب  ــ ــ األح تــفــعــلــه  مـــا  هـــذا 

ابتسام شديد

رفع الدعم صار واقعا »ال محالة »و مســألة أســابيع قليلة 
تفصــل اللبنانيني عن الوصول اىل جهنــم االقتصادية  عىل 
رغم ترصيحات السياســيني ان  رفع الدعم مؤجل حتى تأمني 
البديل ، حيث يتأكــد يوما  بعد يوم توجــه املرصف املركزي 
 لرفض القبول املــس باالحتياط االلزامي وأمــوال املودعني.

وسط هذه الصورة ارتسمت سيناريوات خطرية للمرحلة املقبلة، 
ففي حال حصل رفع الدعم نهاية الشهر الحايل  فمن املتوقع 
ان يكون له تداعيات كارثية عىل الجميع ، من هذا املنطلق بدأت 
االحزاب واملجموعات السياسية تتجهز لالستحقاق واستنفرت 
ماكيناتها االجتامعية والكوادر اللوجســتية ملعركة »الجوع« 
 املتســللة  لتحصني وحاميــة  وتدعيم بيئتهــا وجامعاتها.

جهوزية األحــزاب تختلف بني فريق واخــر ، فهناك  من  له 
جوالت مع معارك واســتحقاقات ال تقــل أهمية عن املعركة 
االقتصاديــة  فجهز تعاونيــات وبطاقات توفــري وائتامن 
ة مــن اكتفــى بكرتونة اعاشــة او فحوص  خاصــة  و
العينية. الزراعية واملســاعدات  الشــتول    الكورونا وتوزيع 

رصد الحركة الحزبية يظهر ان حزب الله والقوات هام األنشط 
ويتصدران قامئة  األكرث تنظيام وقدرة عىل التصدي والتعامل 
مع األزمة، فهام أنجزا ما أمكن انجازه قبل االرتطام املتوقع، 
األول لديه بطاقة متوينية ال تــزال الدولة تتخبط الصدارها 

واســتطاع ان يجهز مخازن كربى ومخــزون  كاف النقطاع 
محتمل يف املحروقــات ، والقوات  فعلــت حركتها وأذرعها 
اللوجســتية وتتابع  من خالل فريق من االستشاريني  وضع 
يف حالة تأهــب ادارة األزمة املربكة يف املجتمع املســيحي 
حيت تتكل القوات عىل االغــرتاب واملتمولني ورجال األعامل 
لتمويل الخطة التي تشــمل الصحة حيث تويل القوات أهمية 
 قصوى لتوفري اللقاحات وتطعيم جزء أسايس من جمهورها.
بدرجة أقــل من القوات يتحــرك التيار الوطنــي الحر الذي 
يبــدو  أقل حضورا عــىل األرض  فالحزب املســيحي القوي 
بتكتلــه الســيايس والنيــايب والــوزاري وحضــوره يف 
مؤسســات الدولة »خار الســمع« بأعذار مختلفة تتأرجح 
 بني عدم توفر الســيولة وغيابه واضح عــن خطط االغاثة.
رئيــس الحــزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبــالط يويل 
األزمــة االقتصاديــة أهميــة تفــوق أي ملف اخــر، فهو 
اســتبق االنهيار من أشــهر  وأقام مخازن ومســتودعات، 
اما تيار املســتقبل فيــدور يف  دوامــة التأليف يف تقصري 
 فاضح وتخبط فيــام تنترش  أحزمة البــؤس  يف مناطقه.
مهام فعلت األحــزاب فان الكارثة كبــرية واقعة وأي طرف 
لن يكون قادرا عىل التعويض عــام فقده املواطن يف لبنان ، 
واألوضاع  االقتصادية الســيئة تتجه اىل املزيد من الفو 
قة والخالفات  يف  املرتافقة مع ارتفاع معدالت الجرمية وال

كل املناطق من دون استثناءات ولن يوفر أحدا.

سلطة تنه اموال املودعين 

فؤاد ابو زيد

املتعاقبة  الحكومــات 
هي املســؤولة االوىل عن 
التي  املودعني،  اموال  نهب 
جيوب  اىل  معظمها  ذهب 
وتم  الفاسدين،  السياسيني 
هدر بعضها والقليل الباقي 
ابتلعته املشاريع »املسلوقة 
االدارة  سوء  بسبب  سلقا« 
مشــاريع  مثل  والتنفيــذ 
والطرقات  والكهرباء  املاء 

والصناديق واملجالس والتوظيف الســيايس املخالف للقوانني، 
ودعم املحروقات واملواد االساســية التــي مل ينل منها املواطن 
الفقري ســوى اذنها ألن التهريب اىل الخار وبشكل خاص اىل 
ســوريا ابتلع اموال املكلف اللبناين والذين أودعوا أموالهم يف 

املصارف .
اموال االحتياطي االلزامي يف مرصف لبنان، ليســت لرئيس 
الجمهورية وليســت لرئيس الحكومة املستقيلة، وال يحق لهام 
ان يفرضا عىل حاكم مرصف لبنــان أن ينفق هذه االموال عىل 
دعم، الجميع يعرف انها ستذهب اىل الخار واىل جيوب التجار 
واملرتاحني ماليــا، واذا ارادت هذه الســلطة أن تبيض وجهها 
االســود،عليها أن متول الدعم من اموال مســؤوليها املكدسة 
يف الخزائن ويف املصارف خار لبنــان ويف العقارات التي تم 
رشاؤها من اموال الشــعب، وعىل مجلس النواب أن يتخذ قرارا 

رسيعا بوقف هذه الجرمية، والزام السلطة  بتدبري راسها.
 يف ما خص فضيحة تشــكيل الحكومة، التــي متر االيام 
والشهور من دون أن يرف جفن املسؤولني عن عرقلة تشكيلها، 
كان ميكن لحكومة جديدة قــادرة أن تحل قضايا كثرية هامة 
مثل قضية دعم املواطنني املحتاجــني ووقف التهريب والتلو 
املميت، بدال من هذه امليوعة والالمباالة عند البعض املســؤول 
عــن العرقلة، يف الوقت الذي يحيط نفســه بهالة ليســت له 
وزيارة وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان اليوم لبنان، قد 
تكون االخرية ملســؤول أجنبي أحب لبنان اكرث من كثريين من 
املسؤولني الذين يستحقون أن يكونوا اليوم يف السجون وليس 

عىل كرايس املسؤولية .

تحت املبضع

ـــبـــا ــس مـــــــــاال ســـا ــ ــي ــ لـــــــزامـــــــي ل ـــاط ا ــ ــي ــ ــتـ ــ عــــــــــــدوان: االحـ

ايف ر ال الل م د  ت عدوا 

عدوان  جور  النائب  والعدل  االدارة  لجنة  رئيس  عقد 
اللجنة  جلسة  بعد  النواب  مجلس  يف  صحافيا  مؤمترا 
قال  القضاء،  استقالل  مرشوع  درس  املكلفة  الفرعية 
املكلفة  الفرعية  للجنة  اجتامع  اليوم  هناك  »كان  فيه: 
الثلثاء  يعقد  وعادة  القضاء،  استقالل  مرشوع  درس 
اجتامع للجنة االدارة والعدل. واليوم من منطلق االرساع 
يف انهاء هذا القانون )استقالل القضاء( نعقد اجتامعات 

قبل الظهر وبعده من اجل ذلك«.
وأضاف: »موضوع الساعة يتعلق بالبطاقة التموينية 
كتكتل  أشهر،  منذ  أننا  ونأسف  عنها،  يتحدثون  التي 
»جمهورية قوية«، قدمنا اقرتاح قانون يتعلق بالبطاقة 
أنه منذ سنة و6  املوضوع  الخطر يف  التموينية. ولكن 
أشهر رصفت الدولة أكرث من 7 مليارات دوالر عىل الدعم«.
املستقيلة،  الحكومة  اليوم دولة رئيس  وتابع: »يستفيق 
والذي كان يفرتض أن يذهب منذ عام و6 أشهر اىل ترشيد 
الدعم، ليتحد فجأة عن البطاقة التموينية وأنه »ال بأس« 
إن أخذنا من اإلحتياط اإللزامي لنوفر الدعم. ولكن السؤال: 
من سيحاسب عىل الـ 7 مليارات دوال تقريبا، والتي ذهب 
الجزء األكرب منها إىل التجار وإىل التهريب خار لبنان؟«.

إدارة  لجنة  كتابا كرئيس  أرسلت  أسابيع،  »منذ  وقال: 
وعدل إىل وزراء املال واالقتصاد والصناعة وحاكم مرصف 
التجار وكل من  بأن يعطونا أسامء  لبنان، طالبتهم فيه 
افاد من الدعم، أي الئحة لنعرف الـ 7 مليارات تقريبا من 
ولكن  منها،  الباقي  ذهب  وأين  منه  استفاد  ومن  أخذها 

لليوم مل نتلق جوابا«.
وأضاف: »يعتقدون أن هدر أكرث من 7 مليارات سيمّر 
كأن شيئا مل يكن. ال يا حرضة رئيس الحكومة املستقيلة 
من مهامتها ومن ترصيف األعامل ومن متابعة قضايا 

الناس وتوقيع مرسوم ترسيم الحدود.
الناقورة،  يف  املوجودة  التفاوض  لجنة  يد  عىل  نشّد  اليوم   -

وننقل اليها دعم كل الشعب اللبناين من موقفها من التفاوض«.

وتابع: »اذا كان ترشيد الدعم يكلف مليار دوالر فقط أو 
مليارين، فأين ذهبت الـ 5 أو الـ 6 مليارات املتبقية؟ وملاذا 
مل تقوموا مبهمتكم من قبل؟ وتركتم التجار والتهريب؟. 
اللبناين أن رئيس الحكومة  اليوم، ال بد أن يعلم الشعب 
املستقيلة وكل وزير فيها ترك الدعم كام كان، وكل تاجر 
افاد من أموال املودعني وأموال الناس، وكل مسؤول عىل 
الحدود وجهاز أمني مل يقم بدوره يجب أن يحاكموا أمام 

الناس«.
هو  بل  سائبا،  ماال  ليس  اإللزامي  »االحتياط  ان  واكد 
املصارف  وهذه  املصارف،  يف  أموالهم  وضعوا  ملودعني 
ملزمة أن تضع 15 يف املئة من هذه االموال يف مرصف 
ذلك  فعلتم  وإن  بهم،  تترصفوا  أن  ميكنكم  فال  لبنان، 
ستكون هناك مالحقات قانونية يف حق حاكم مرصف 

لبنان ورئيس الحكومة ووزير املال«.
ودعا »املودعني اىل الوقوف ضد هذا املوضوع«، وقال: 
التي  القانونية  التدابري  »نحن سنقف معهم وندرس كل 

يفرتض اعتامدها«.

ـــون ــه بـــشـــحـــنـــة الـــكـــبـــتـــا ــ ــل ــ ال ــزب  ــ ــح ــ ل ــة  ــ ــالق ــ : ال ع ــا ــ ــيـ ــ فـ
ــــــيــــــر صـــحـــيـــحـــة عــــــــالمــــــــيــــــــة  تــــــــــهــــــــــامــــــــــات ا وا

أكــد عضو كتلة »الوفــاء للمقاومة« النائب  علي فياض ، في 
حديث تلفزيوني، أن ال عالقة لحزب هللا بشحنة  الكبتاغون  التي 
تم ضبطها في  الســعودية ، مشــيراً إلى أن الحــزب ليس الدولة 
أو  األجهــزة األمنيــة  وغير معني برصد كل مظاهر الفســاد في 

الدولة، الفتاً إلى أنه غير متواجد في مرافق الدولة.

وذكر فياض بأن أمين عام الحزب  السيد حسن نصرهللا   كان 
قــد دعــا إلى فتح أي ملــف إتهامي يطال الحــزب، وبالتالي أي 
معطيات يجب أن تقدم إلى القضاء، لكنه لفت إلى أن اإلتهامات 
اإلعالمية التي يتم الترويج لها ال تستند إلى أي دليل وهي غير 

صحيحة.

ــبـــة عــــر مـــع ســفــيــرة كــنــدا وهـ
ــــيــــة ــــنــــا الــــــــعــــــــالقــــــــات الــــ

ة كندا وهبة مجتمعا م سف

عــرض وزيــر الخارجيــة والمغتربين في حكومــة تصريف 
االعمال شربل وهبه مع سفيرة كندا شانتال شاستناي للعالقات 
الثنائيــة بيــن البلدين .كما جــرى البحث في إمــكان قيام وهبه 
بزيارة لنظيره الكندي بعد رفع الســلطات الكندية حظر الدخول 

إلى أراضيها بسبب جائحة كورونا.
وأعربت الســفيرة شاســتناي عن »شــكرها لوزارة الصحة 
لتســهيلها دخــول كمية من اللقاحات إلعطائهــا لجميع موظفي 

السفارة الكندية«.

ون  و  ل  جو

ل من ا تسل  لية   ارة الدا مام ال يف و من ا استل 
مد فهمي  سن مل اس العميد م ا ال قة ر رة السا املهمة من الو
فو  ر ال أم  عاما يف  ية »العس ت ش ر و
ر  من العس اسة فر ا ب ر ل من الجي اللبنا وال ش
ت  طال الم وا ارم حاس قليل ال م  لة كرجل حا لسنوات طو

وم عالمية ا عند الل ية ا ستعرا ا
ت  ل ي اللبناني  ارة فاجأ فهم ول الو ول لد وم ا فمن الي
بي القوان وعدم التهاو معلنا من  ة حيال ت ة املتشد ر العس
لية » فانا  أ  ارة الدا عد اليوم يف و ة  ة »  واس البدا

» ال قناعا   أو أمر 
بع  ف  ارة  و يف الو ام ا كالم فهمي ال قال من ا
وا علي اك ع  و كلمت ليتعرف ع تا ن كانوا  اللبناني ال
ر مب قو وم فار معو  «  هيدا الو القول ة  ات التلف شاش
 » انو »م فار معو  ر العميد«  « الو ب الفعل ا « و
لفة  ة امل ار قرار  مقتن هو  » للجنة الو دم  فعندما كا 

ر علنا ليقولها  قفال والفت كا  و كورونا » كقرارات ا مو
جو    » ال والفت قف ار »الت يف قرارات ا انني اع

لو مني« نني ساطب امل ال النا ل التالعب 
ا ا اك من طر توس لد يف  لية ا ر الدا ا عىل و
ا عىل  ا مجد ا راف م ال فوق حا ا م م ل ة  اول م

» ة مسم الجمي   واس
ة تسبب  ا لة اقت ر واك مش م نفس واج فهمي ا ال و
درت من لبنا ا  و والتي  بتا ال ومة  نة الرما املل ها ش
راعية  ول املنتجات ال ن  ة  ة فاستدع قرارا من اململ السعو
لية  ر الدا ل و عبدا  يها ف كا اجت  اللبنانية ا ارا
ر ا  ا عة املل حت  ة ملتا عو ات الس التنسي م السل
ن  ل  م في عو ا ارجية الس ر ال ت واولها م و ا ات
ة  ب وكل ما  امن اململ انة لبنا لعملية التهر كدا ا فرحا م
ات التي  جرا ا عىل ا لعا ا عبها« وم تقرارها وسالمة ش واس

د ا ال ها لبنا يف ه ات
جولة ميدانية عىل نقا العبور  ل قام  ال  ت ا ت فهمي   
لعا  ر مست ل ا البقا لتفقد املعا ة وال املمتد من الش دو ال
ل  قت است ب يف هات املن دم للتهر نا النقا التي تست ومعا

ار«  ها »الد لة   لعنا من يف مقا ر فاست عية املعا فهمي و
ر  قو وع اسفرت عن ا عو ال  ل اللبنا الس جو التوا

قيقات الت

عــــــتــــــذار« ـــار »ا ــيـ ــ الــــحــــريــــري يــــــــدرس خ
محمد علو

مع بداية العام الجاري نقل عن مرجع سيايس كبري قوله 
أن ال جديد يف امللف اللبناين قبل بداية الصيف املقبل، وربط 
إىل  إيران  من  وانتخاباتها،  املنطقة  بتطورات  األمر  يومها 
إىل  وصلنا  قد  اليوم  نحن  وها  وسوريا،  والسعودية  اليمن 
وقع  عىل  اإلقليمية  املستجدات  تتسارع  حيث  املرحلة  هذه 
»جمود سيايس داخيل« سببه التعّنت ورفض التنازل والرصاع 

. الشخ
إىل  الفرنيس  الخارجية  وزير  زيارة  من  الكثري  يتوقع  ال 
بريوت، فاألمور يف املنطقة مل تختمر بعد، إذ تكشف مصادر 
سياسّية أن لبنان لن يكون أولوية عىل أي طاولة مفاوضات، 
أو  والسعوديني  اإليرانيني  بني  بغداد  يف  املنعقدة  تلك  سواء 
تلك املوجودة يف دمشق بني السوريني والسعوديني وغريهم 
أمام  املتاحة  اإلحتامالت  هي  فام  العريب،  الخلي  دول  من 

اللبنانيني؟
يف  باتت  فاألمور  الحر«  »الوطني  التيار  إىل  بالنسبة 

خواتيمها، إذ تكشف مصادر قيادية فيه أن األسابيع املقبلة 
ستكون حاسمة عىل أكرث من صعيد، رغم أن امللف الحكومي 
ال يحمل جديداً حتى اللحظة، وتشري إىل أن تسارع األحدا 
يف املنطقة يفرض عىل رئيس الحكومة املكلف أن يبادر فوراً 
إىل تشكيل الحكومة قبل نهاية شهر أيار، من دون فرض أي 
رشوط سابقة، وإال سيجد نفسه مّضطراً لإلعتذار، وهو ما 

سيصبح نتيجة حتمية يف املستقبل القريب.
الحريري  يتمكن  »مل  الحر«:  »الوطني  مصادر  وتضيف 
عواصم  كل  زيارته  رغم  السعودي  الدعم  عىل  الحصول  من 
لن  هذا  ولكن  املعطّل،  دور  ميارس  يزال  ال  فهو  لذلك  العامل، 
التسويات الخارجية ستفرض نفسها، وكل  يدوم طويالً ألن 
أصحاب الرهانات الخاطئة سيدفعون الثمن، خصوصاً أولئك 
الخليجية لن تعود  السعوديني والدول  أن  الذين كانوا يظّنون 

إىل سوريا بظل نظامها الحايل«.
هذا بالنسبة إىل التيار الوطني الحر الذي بات اليوم أقرب 
سعد  إزاحة  وهو  األول  هدفه  لتحقيق  م  وقت  أي  من 
بالنسبة  أما  الحكومة،  لتشكيل  غريه  وتكليف  الحريري، 

عىل  منه،  مقّربة  مصادر  بحسب  يزال،  فال  املستقبل  لتيار 
 » »حف الوسائل  بكل  يحاول  الجمهورية  رئيس  بأن  قناعته 
مستقبل جربان باسيل السيايس، األمر الذي دفعه إىل  ابتزاز 
األمريكيني بحقوق اللبنانيني، لذلك فمن غري املستبعد استمرار 

التعطيل يف امللف الحكومي.
كان  الحريري  سعد  تكليف  بداية  »منذ  املصادر:  وتضيف 
واضحاً أن هناك من ال يريد له أن يشكّل الحكومة، وكانت كل 
أنهم لجأوا إىل خيارات غري  مامرساتهم تدل عىل ذلك، حتى 
أخالقية بغية دفع الحريري إىل اإلعتذار، يوم اتهموه بالكذب 
ورسبوا التسجيل، وكل ذلك مل ينفع، ولكن اليوم مل يعد البلد 

يتحّمل، لذلك كل الخيارات باتت عىل طاولة البحث«.
اتّخاذ قرار  تكشف مصادر »املستقبل« أن الحريري  بصدد 
يف  تدخل  أن  دون  املقبلة،  القصرية  الفرتة  خالل  جداً  مهم 

تفاصيل القرار، مشرية إىل أن الواقع يجب أن يتغرّي.
جديدة  مسارات  سلوك  إىل  يّتجه  البلد  أن  يبدو  إذاً 
باملنطقة،  ترسم  التي  السياسية  املسارات  تفرضها 
بخيارين،  محصوراً  بات  الحريري  أن  يقول  من  وهناك 
إما التشكيل فوراً وإما اإلعتذار، ولكن السؤال الذي يجب 
يشكّل  أن  للحريري  الحر  الوطني  يريد  هل  يطرح،  أن 
ظهر  عىل  التسوية  تركب  أن  يفّضل  أنه  أما  الحكومة، 

نها؟ الرئيس املكلف، فيدفع 
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اســتقبل رئيس حكومة ترصيف األعامل 
القمة  الدكتور حســان دياب »لجنة جوائز 
العامليــة ملجتمع املعلومــات لعام 2021«، 
الدكتورة  التنفيذية لألسكوا  األمينة  وضمت 
الدكتور  التنفيذية  األمينة  نائب  روال دشتي، 
اإلحصاء  إلدارة  العامــة  املديرة  تابت،  منري 
املركزي الدكتــورة مرال توتليان، املدير العام 
لوزارة االتصاالت باســل أيويب، مدير شعبة 
اإلحصاء يف االسكوا الدكتور يوراي ريكان، 
رئيس مصلحة املركز اآليل يف إدارة اإلحصاء 
يف حضور  عبدالله،  زيــاد  الدكتور  املركزي 
األمني العام ملجلس الوزراء القايض محمود 
مكية ومستشــار رئيــس الحكومة خرض 

طالب.
: »أبارك  وبعــد االجتامع، رصحت دتــ
القمة  جائــزة  عىل  حصولهــم  للبنانيــني 
املعلوماتية لعام 2021 للمرشوع الذي قام به 
جهاز اإلحصاء بالتعاون مع وزارة االتصاالت 
باســتخدام  الدولية  واملنظامت  واالســكوا 
اإلحصائية  العملية  يف  الضخمــة  البيانات 
اجتامعيــة  معلومــات  عــىل  للحصــول 
املرشوع  هــذا  واقتصادية.  ودميوغرافيــة 
وضع لبنان وجهــاز اإلحصاء ضمن األجهزة 
العامل  فقــط يف  ليس  الرائدة  اإلحصائيــة 
العريب بــل يف العامل ككل، باســتخدامهم 
البيانات الضخمة بالعمل اإلحصا الرسمي. 
اإلحصاء  لجهاز  إيجابية تحسب  هذه خطوة 
ولألجهــزة يف وزارة االتصاالت التي تعاونت 
مع جهــاز اإلحصــاء واملنظــامت الدولية 
وذ لكيفية استخدام هذه البيانات  إلعطاء 

الضخمة يف العملية اإلحصائية«.

بدورهــا، قاتل توتاليــان: »هذا املرشوع 
تجريبي طرحناه من خالل اللجنة التنفيذية 
لدول االســكوا منــذ عامني لكــن تطبيقه 
العام  أواخر  يف  حصل  النتائ  واســتخرا 
2020 - وبداية العــام 2021، أي يف ذروة 
الصحية،  والجائحــة  االقتصادية  األزمــة 
وهذا أكرب إنجاز يســجل ليس فقط بفوزنا 
بالنتائ من بني 126 دولة لكن لبنان برهن 
والتحليل  اإلنتا  قادر عــىل  أنه  أخرى  مرة 
وكوادر  بســيطة  وبقدرات  األزمــات  رغم 
واألهم  مادية،  تكلفــة  أي  دون  قليلة ومن 
العام والخاص  القطاعــني  التعاون بني  هو 
عربية  دول  وهنــاك  رائدة،  تجربــة  وهذه 
أتوجه  الثانية.  املرحلة  يف  ســتواكبنا  عدة 
بالتهئنة مــن كل الزمالء يف إدارة اإلحصاء 
املركزي واملوظفني الــذي عملوا حتى خالل 

العامة«. التعبئة  فرتة 
مــن جهته، قــال أيويب: »برهــن جهاز 
اإلحصــاء وبالتعاون مع االســكوا واألمم 
املحافظة  خالل  ومن  الوزارات  وبني  املتحدة 
عىل خصوصية داتــا املعلومات، أنه ميكننا 
الوصول إىل العاملية. وهذا إنجاز كبري ميكن 
البنــاء عليه يف املســتقبل. وأصبحت هذه 
اإلحصاءات واملعلومات مصدرا ألي مؤسسة 

تستعني بها التخاذ القرارات«.
دياب وفدا من جمعية  الرئيس  التقى  كام 
»رصخــة املودعــني« ضم: الدكتــور فضل 
طنوس،  وفــراس  خوري  عصــام  ضاهر، 
أزمة تضم  وتم االتفاق عىل تشــكيل خلية 
أموال  ملتابعة ملــف  املعــــنية  األطــراف 

املودعني.

اتف مع »لجنة املودعين« على تشكيل لجنة ملتابعة مل االموال
ز القمة العاملية ملجتمع املعلومات«  دياب التقى »لجنة جوا
ــاء ـ ــ حـ ــوة إيـــجـــابـــيـــة لـــجـــهـــاز ا ــطـ ــي : خـ ــتـ دشـ

ا مجتمعا م »لجنة جوا القمة العاملية ملجتم املعلومات«

 وقــع وزير الرتبيــة والتعليــم العايل 
طــارق املجذوب، ما وصله مــن الوحدات 
االدارية من مســــتندات متعلقة بســداد 
مستــــحقات املتعاقديــن للتدريــس يف 
التعليــم األســايس الرســمي، وذلك عن 

الحايل  الدرايس  العــام  من  الثاين  الفصل 
الجهــات  إىل  وأحالهــا   ،2021/2020
املختصــة ليصار إىل تحويــل األموال إىل 
حســابات أفراد الهيئــة التعليمية املعنيني 

املصارف. يف 

املجذوب يوقع مســــــتحقات »متعاقدي األساســــــي«

فاطمة شكر

كان من املفــرتض أن تضــع القوى السياســية األزمة 
اإلقتصادية نصب عينيهــا والعمل عىل حلّها كخلية نحل من 
أجل أن مت األزمة بأقل الخســائر املمكنة،  لكن كعادتها 
مل تتقدم خطوة اىل األمام يف هذا امللف وربطته بشكل كبري 
مبوضوع تشــكيل الحكومة والتي هي األخرى مرتبطة ال بل 
ملتصقة بالخار من أمريكا اىل إيران فالســعودية وفرنسا 
وروسيا،  كيف ال ونحن نعيش يف وطن اإلنتامءات اىل الخار 

وفقدان الحّس الوطني عند الغالبية من حكامة وشعبه.
أفلس الداخل يف التكتيك السيايس ويبدو أن الفشل املتمثل 
بشأن املفاوضات والزيارات التي قام بها الحريري اىل بعض 
الدول مل تؤد اىل تشــكيل الحكومة.  ويف خضم هذه األجواء 
السلبية،  ال يزال امللف الحكومي النقطة العالقة التي أضعفت 
من هيبة الدولــة وركزت مفاهيم جديدة وهــي أن لبنان ال 

يستطيع إال أن يحكم من الخار سواء كان قريباً او بعيداً. 
مصادر سياســية مقربــة من بيت الوســط أوضحت أن 
الرئيس املكلف ســعد الحريري غري متفائــل و يعيش أجواًء 
املصدر  الداخيل والخارجــي، وتابع  الوضع  نتيجة  ســلبية 
لـ »الديار » أن قوى خارجية وإقليمية تســعى اىل استبعاد 
الحريري عن تشــكيل الحكومة، وأضاف أن الحريري مرتاح 
للتقارب الســعودي الســوري )س س ( من جهة، وللتقارب 
اإليراين السعودي من جهٍة أخرى مام سيؤثر بشكٍل إيجايب 
عىل الصعيد اإلقليمي كام  و ســيعّزز أمن املنطقة، ويساهم 
يف تطوير العالقات بينهام وهذا ســيحقق تفاهامً وتعاوناً 

حول قضايا ومصالح شعوب املنطقة.  
ويتابع املصدر لـــ »الديار« أن الحريري أبدى امتعاضه من 
إســتثنائه من زيارة جان إيف لودريان عازياً ذلك اىل الضغط 
الذي متارسه السعودية عىل فرنسا من أجل تحقيق أهدافها 

يف امللف الحكومي، وتخوف الرئيس سعد الحريري من إصدار 
عقوبات جديدة لكن هذه املرة فرنسية عىل بعض الشخصيات 

اللبنانية. 
بإختصار  يبدو أن اإلفالس السيايس الداخيل يسيطر عىل 
كل الحركة السياسية ال سيام يف موضوع تشكيل الحكومة 
اللبنانية، وكل ما يجري اليوم عىل الســاحة السياســية،  و 
يحاول بعض السياسيني تحميل الوضع العام الداخيل بحجة 
معطيــات خارجية  تدور يف املنطقــة مبفاوضات وغريها،  
الروسية واملفاوضات اإليرانية األمريكية،  املبادرة  ناهيك عن 
والسعودية  اإليرانية، لكن هذا ال يصب إال يف خانة اإلفالس 
السيايس وعدم الثقة التي باتت مفقودة بني اللبنانيني، وبني 

أهل الحكم واملكلف سعد الحريري.  
عىل الصعيد الرويس تقول مصادر دبلوماسية مطلعة إن 
مستشار رئيس الجمهورية للشــؤون الروسية أمل أبو زيد 
تربطه عالقة ممتازة بروســيا وله عالقات مع أعضاء يف  
الكرملــني إضافة اىل قربه من ســريغي الفروف،  وهذا كله 
الجمهورية، خصوصاً  الرويس لقرارات رئيــس  الدعم  يعزز 
أن الزيارة األخرية لجربان باســيل اىل روسيا كانت إيجابية 

ومريحة بالنسبة للطرفني.
عىل الحدود اللبنانية مع فلسطني املحتلة تعيش »إرسائيل« 
حالة من القلق عقب عودة التواصل بني طهران وواشــنطن،  
والحديث عن رفع بعــض العقوبات األمريكية عن إيران وهذا 
ما يعطي الخــار اإلقليمي والدويل جرعــًة من الراحة يف 

املنطقة. 
صحيح أن األجــواء اإلقليمية والدولية والتقارب بني الدول 
يشــكل حالة من الراحة،  إال أن لبنــان البلد الصغري ال زالت 
أرضه أرضاً خصبًة لرصاعات الخار الذي حتى هذه اللحظة 
مل يقرر مصريه وســط تــرشذم داخيل ســيايس وإنهيار 

إقتصادي مروع. 

قـــلـــيـــمـــي ــن الــــــخــــــار الــــــدولــــــي وا ــ ــي ــ مـــــا ب
ــل الــــحــــكــــومــــة فــــــي الــــوســــط ــيـ ــكـ ــشـ يــــقــــ تـ هيام عيد

يف خلفية الكتاب الذي وّجهه تكتل »الجمهورية القوية« 
إىل رئيس املجلس النيايب نبيه بــري، إلدرا اقرتاح القانون 
املقّدم من قبل التكّتل املتعلّق بتقصري والية املجلس عىل جدول 
أعامل أول جلســة ترشيعية، أو تخصيص جلسة خاصة له، 
تربز حيثيات سياسية حّددتها أوساط مسؤولة يف »القوات« 
مبسألة أساسية، تتعلّق مبوضوع الفشل يف تشكيل حكومة 
واألزمة التي وصل إليها لبنان الذي ينزلق اليوم أكرث فأكرث نحو 
اإلنهيار. واعتربت، أن هذا الفشــل ال يتعلّق  فقط بالحكومة 
التي مل تتألّف، بل ألن أي حكومة، ويف ظل األكرثية الحالية، 
ال ميكن أن تنتــ حالً، بدليل أن الحكومة املســتقيلة كانت 
قامئة بذاتها، وكانت حكومة من لون واحد، أي أن القرار فيها 
كان شبه موّحد، ولكنها مل تتمكن من إخرا لبنان من أزمته 
وكبوته، وبالتايل، فإن أي حكومة جديدة ستكون عىل شاكلة 
الحكومة املســتقيلة، وبالتايل، سيبقى لبنان، ليس فقط يف 
 ، ا ســيواصل انزالقه إىل الفو دّوامة األزمــة املالية، إ
، باعرتاف الجميع ويجب وقفه والحؤول دون  وهو أمر كار

حصوله.
والحظت األوســاط »القواتية«، أن مــا حصل من أحدا 
أخرية إىل اليوم، قد أثبت وجهــة نظرها من أن التأليف ليس 
حالً، إذ »ال ميكن مــع هذا الفريق الحاكــم الوصول إىل أي 
تفاهم أو تســوية أو إصالح«، وبالتايل، فإن الحّل الوحيد هو 
يف اإلنتخابات النيابية. وأوضحت أنه، ومبا أن الفرا مستمر 
من جهة، وأن البــالد تنزلق أكرث فأكرث نحــو الفو من 
جهة أخرى، وألن مجلس النواب تقع عليه مسؤولية يف هذا 
السياق، فعىل املجلس أن يتحّمل مسؤوليته من خالل تقصري 
واليته، عىل أن يشــكّل هذا التقصــري للوالية، مدخالً إلعادة 
إنتا كل الســلطة يف لبنان، وانتخاب مجلس نيايب ينتخب 

رئيس جمهورية جديدا وتشكيل حكومة جديدة.
خر  وأكدت األوساط، أن ما من إمكانات متاحة ألي مخر 
لألزمة الحالية، وال سبيل لإلنقاذ، وإال سيتحّمل كل طرف من 

 ، األطراف السياسية، مسؤوليته برتك لبنان ينزلق إىل الفو
حيث سيكون لبنان، أمام مشــهد جديد عىل غرار مشهد 13 
1، والذي ال يزال يتساءل البعض اليوم ما إذا كانت  نيسان 75
هنــاك إمكانية يف ذلك الوقت لتجّنبهــا، ومل يتّم اعتامدها؟ 
، وكان  وأضافت، أنه بدالً من هذا التســاؤل حول حاد م
كارثياً ومدّمراً، عــىل الجميع اليوم، القيام باملســتحيل من 
أجل منع لبنان من اإلنزالق نحو الفو والحرب. وكشــفت 
األوساط نفســها عن أهمية الذهاب إىل خطوات لبنانية أي 
لبننة الحــل، وليس انتظار عواصم القرار »املشــكورة« عىل 
مساعدتها لبنان ودعمه ووقوفها إىل جانبه، إذ يجب أن يكون 
الحل لبناين املنشــأ واملصنع، أي أن الحّل ال ميكن أن يكون إال 
من خالل إعادة إنتا ســلطة وحيدة قادرة، ومن خالل إرادة 
اللبنانيــني وحدهم، عىل إعادة إنتا الســلطة ووضع البالد 
عىل سكة التغيري املطلوب والحقيقي والفعيل، مشريًة إىل أن 
»القوات« تقوم مبا يف وســعها من أجل دفع األمور باتجاه 
الحل الســيايس، وقد أثبتت التطورات يف الســنة والنصف 
املاضية، ســــواء من خالل تشــكيل حكومة، أو من خالل 
تعّذر تأليف حكومة جديدة،  أن الحل الوحيد هو بإنتا سلطة 
جديدة، ألن كل يوم تأخري ميــّر يجعل الوضع أصعب، ولذلك، 

يجب اإلرساع يف هذا اإلتجاه قبل الوصول إىل األسوأ.
وبالتايل، فــإن الكتاب املذكور يندر كــام أوضحت هذه 
األوساط، يف إطار التحذير بشــكل واضح لكل األطراف، من 
خطورة أن تبقى متفرّجة عىل ما يحصل يف لبنان، ألن ال حّل 
، والحّل هو لبناين، وبإنتا  بالتأليف، وال حّل باستمرار الفرا
ســلطة جديدة. وتحدثت عن تزامن اســتحقاقني دستوريني 
هام اإلنتخابات النيابية والبلدية، معتربة أنه ال يجوز إطالقاً 
متديد أي استحقاق، وذلك حرصاً عىل الدميوقراطية ومتّسكاً 
بحّق الناخبــني يف اإلختيار. ودعت بالتايل، إىل تقريب موعد 
اإلنتخابات وليس التمديــد، ألن البلد مير بأزمة خطرة، وألنه 
وبنتيجة ثورة 17 ترشين، ظهر رأي عام جديد معارض لنتائ 
اإلنتخابات األخرية، علامّ أن هذا التقريب يجب أن يكون مدخالً 

خر. إلخرا لبنان من أزمته، وليس ألي هدف 

املجلس ــة  ــ والي ير  بتق ــوات«  ــ ــق ــ »ال تــطــالــ  ــذا  ــه ل

اعترب رئيس »لقاء الفكر العاميل« الســيد عيل 
عبد اللطيف فضل الله، يف ترصيح أننا »وصلنا إىل 
القعر يف مســتوى الواقع السيايس املخادع الذي 
نعيشــه«، سائال الطبقة السياســية: »ملن تركتم 
الفقــراء واملحتاجني من الناس وهــؤالء املعذبني 

الذين ال حول لهم وال طول؟«.
وحــذر فضل الله من »أن كل ما يجري من حرب 
التجويــع واإلفقار، الهدف منه إســقاط معادلة 
القوة مقابــل القوة، يريدون العــودة إىل مقولة 
»لبنان قوي يف ضعفه«، حتى يستبيحوا لبنان من 
دون رادع، بينام السياسيون ال يبالون إال بالسلطة 

واملال!

وأسف فضل الله ألن بعض املرجعيات السياسية 
والدينية تشارك يف »حامية غيالن املرصف املركزي 
واملصارف ومهريب األموال! يف حني أن دورها هو 
أن تكون صوتا للناس وأن تقف إىل جانب الفقراء 
والضعفــاء املعذبني من كل الطوائــف واملذاهب، 
ألن الفســاد ال طائفــة له وال مذهــب وال دين، 
وألن الجوع يوحــد الجميع. أين أصواتكم يف هذه 
املعمعة؟ أم أنكم فقط تتشــاطرون يف التصويب 
عىل ســالح املقاومة الذي يحول دون اســتباحة 
لبنان؟ انكم تتحدثون مبا ال يتناســب مع مصلحة 
الشــعب اللبناين، لكنكم تتحدثون مبا يتناسب مع 

مصالح املعادالت الدولية ومراكز النفوذ«.

ودينية سياسية  ملرجعيات  كي   : الله  فضل 
ــوال  ــ األم مهربي  لتدعم  الــفــقــراء  تــتــرك  أن 

أشــار املفتــي الجعفري املمتاز ســامحة 
شــهادة  ملناســبة  ترصيح،  يف  قبالن  أحمد 
االمــام عيل بن أيب طالــب، اىل انه »يف مثل 
هذا اليــوم، فجعت اإلنســانية مبقتل املصلح 
الرباين الكبري اإلمام عــيل بن أيب طالب رمز 
العقل والوعي والعدل وضامن الخليقة وصوت 
الذي  الحاكم  النزاهة وميزان االستقامة. وهو 
جاع ليشبع الناس وســهر لينام الناس وتعب 
لريتاح الناس، وهو ضامن الطري حتى ال تجوع 
والحاكم الذي جمع بذمته كل الخليقة وامتحن 
وسياســاتهم  ذممهم  وفتش  وعامله  وزراءه 

حتى ال يضيع الناس«.

وأكد املفتــي قبالن أن »املطلــوب يف هذا 
البلد بعض ضمري من ذمة عيل بن أيب طالب، 
املطلوب قيادات شــعب وإصالح ال بدل ضائع 
بأحزمة  املطلوب حاكم يســكن  عن فاســد، 
املطلوب  وشعبه،  ناسه  بجوع  ويجوع  البؤس 
»حكومــة ثأر وطني« من طبقات سياســية 
نهبت البلــد وجوعت النــاس، املطلوب حاكم 
يضمن شــعبه ال ينهب دولته ويختلس موارد 
شعبه وناســه، واليوم البلد منهوب والسلطة 
التاريخية فاسدة والحكومات املتعاقبة غارقة 
بجرمية اإلتجار بالســلطة ودهاليز الصفقات 
ة والتفليسة العلنية، املطلوب تجويع  والسم

الطبقة السياسية ليشبع الناس، املطلوب نقل 
سكن الطبقة السياســية إىل األحياء الفقرية 
وفتح ملفات أوالدها وأنســابها وأزالمها إبراء 
التاريخ بطبقات  البلد وتحقيقا لعدالــة  لذمة 
وزعامات نهبت البلد والناس، املطلوب حكومة 
طوار مبقدار جوع الناس وحاجاتها وانهيار 
أســواقها  واحتكار  ودائعهــا  ونهــب  بلدها 
وأرزاقهــا، املطلوب »حكومة بديل وطني« ألن 
تجربة الطبقات الفاسدة كشفت البلد عن دولة 
مفلّســة وبلد منهوب ومرشوع دولة يحترض 
وشــعب جائع وأجيال ضائعة وسلطة تعيش 

ة والفساد«. عىل وثن املكابرة والسم

وطـــنـــي ر  ثــــــــ حــــكــــومــــة  املـــــطـــــلـــــوب   : قـــــبـــــالن  احـــــمـــــد 
ــاس ــنـ ــد وجـــــوعـــــت الـ ــلـ ــبـ ــات ســـيـــاســـيـــة نـــهـــبـــت الـ ــقـ ــبـ مــــن طـ

دوليل بشعالين

تكرث التأويالت والتفســريات عن أهداف زيارة 
الفرنســية جــان إيف لودريان  وزير الخارجية 
الذي يصل اىل لبنان مســاء اليوم األربعاء، عىل 
أن يعقد غداً الخميس يف 6 أيّار الجاري محادثاته 
مع املســؤولني اللبنانيني، بعــد أن أعلنت باريس 
عن بــدء تنفيذ قيود أو إجراءات تســتهدف عدداً 
مــن الشــخصيات اللبنانية )يصــل عددها اىل 
السياســية  الحياة  30(، متهمــني بتعطيل  نحو 
يف البلــد ومتوّرطني بالفســاد. ويجري الحديث 
أنّهــا لن تصّب فقــط يف بــاب اإلتهامات  عن 
واجباتهم وتحّمل  أداء  بتقاعسهم عن  للسياسيني 
الســابقة  الزيارات  مســؤولياتهم، عىل غــرار 
للرئيــس الفرنيس إميانويل ماكــرون ولودريان 
ا لتوجيه رسائل عّدة، قد تكون  ّ نفســه للبنان، إ
األخرية، برضورة تطبيق بنود املبادرة الفرنســية 
التي ال يبدو أّن أحداً من املســؤولني ال يتمّســك 
بها باســتثناء الرئيس املكلّف سعد الحريري الذي 
يذكّر بذلك يف كّل إطاللة له من دون التوّصل اىل 
تشكيل حكومة إنقاذية، عىل ما تطالب، وتطبيق 

اإلصالحات الجاّدة املطلوبة حتى اآلن...
مصــادر سياســية مطّلعة رأت بــأّن التهديد 
الفرنــيس بفرض عقوبات أو إجــراءات تقييدية 
عىل بعض الشــخصيات اللبنانية التي »تحارص« 
مسار الحياة السياسية يف لبنان، مل يعد حرباً عىل 
اإلنتقال  ورق، بل أصبح حقيقة واقعة من خالل 
من مرحلــة التلويح باتخاذ اإلجراءات اىل مرحلة 
القيود.  تنفيذ هــذه  بدء  الفرنيس عــن  اإلعالن 
السياسيني  أسامء  الفرنســية  الالئحة  وتتضّمن 
املترّضريــن من القيود التي مل يتــّم اإلعالن بعد 
أنّها  عن طبيعتها بشــكل كامل، ولكن علم منها 
متنعهم من الدخول اىل األرايض الفرنســية، كام 
والغربية الحقاً، كون  األوروبية  الدول  اىل بعض 
الفرنسيني يعملون مع رشكائهم الدوليني لتحقيق 
إجراءات  »العقوبات«  تتضّمــن  وقد  الغاية.  هذه 
إضافيــة كمســألة تقييد ترصّف الشــخصيات 
املســتهدفة بأموالها املنقولة وبعقاراتها يف هذه 
الدول وغري ذلك، واملساعي جارية لتأمني موافقة 
أكرب عدد من الدول الصديقة أو الحليفة لفرنســا 
عىل هــذه اإلجراءات. ولكن حتــى اآلن، عىل ما 
عّقبت، ال تزال بعض دول اإلتحاد األورويب ترفض 
اتخاذ مثل هذه اإلجراءات وتقول إنّها بحاجة اىل 
املزيد من الوقت لدراســتها، فيــام يجزم بعضها 
أوروبية عىل  أنّه يعارض فــرض عقوبات  اآلخر 
شخصيات لبنانية. وما أعلنه وزير خارجية املجر 
)أو هنغاريا( بيرت ســيارتو خالل زيارته األخرية 
اىل لبنان يف 26 نيسان الفائت، بعد لقائه رئيس 
»التّيار الوطني الحّر« النائب جربان باســيل، يف 
مؤمتر صحايف مشرتك عن أّن بالده ستعارض أي 
خطط لفرض عقوبــات أوروبية عىل أكرب حزب 
مســيحي يف لبنان هو »التّيــار الوطني الحّر«، 
اذ املعارضــة األوروبية لإلجراءات  هــو أحد 

الفرنسية.

الفرنسية مبنع دخول  ولكن لتطبيق اإلجراءات 
السياسيني املستهدفني اىل فرنسا، ال بّد وأن تقوم 
بالتنســيق مع دول اإلتحاد األورويب، إذ بإمكان 
املترّضرين من هذه اإلجــراءات التحايل عىل هذه 
األخــرية، والدخول اىل األرايض الفرنســية من 
أي دولة أوروبية أخرى يســتحصلون منها عىل 
بأّن بعض تأشريات  »تأشــرية تشــينغن«. علامً 
تشــينغن التي متنح اليوم باتت تستثني الدخول 
اىل بعــض الدول األوروبية حتى ولو كانت ضمن 
اإلتحاد األورويب، وذلك من خالل إدرا أســامء 

الدول األوروبية التي ميكن زيارتها دون سواها.
وترى املصادر نفســها بأّن لودريان قد ال يقوم 
باإلعالن مــن لبنان عن األســامء املســتهدفة 
بالالئحة الفرنســية التي بــات بعضها معروفاً، 
لكن من املؤكّد أنّه ســيقوم بإبال املسؤولني، وال 
سيام رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، كام 
خرين،  رئيس مجلس النّواب نبيه بّري ومسؤولني 
بأنّها باتت رســمية، وأّن فرنســا ستترّصف من 
اآلن وصاعداً عىل أساســها. وهذا األمر قد يشكّل 
محاولة أخرية للضغط عىل املســؤولني يف اتجاه 
تحريك املســار الســيايس املجّمد يف لبنان منذ 
أشــهر والذي ينعكس بطبيعة الحال عىل الوضع 
اىل  الذي وصل  واملايل واإلجتامعــي  اإلقتصادي 
أسوأ حاالته، ما يعني حلحلة املوضوع الحكومي 
باتت عىل وشك  التي  الفرنســية  املبادرة  وإحياء 

لف أنفاسها األخرية.
وأكّدت بأّن لودريان الذي سبق وأن تحّد بنربة 
عالية خالل زياراته السابقة اىل لبنان، ومن غري 
املســتبعد أن يعيد الكّرة بعد إعالن بالده القيود، 
سيوّجه رسائل اىل املسؤولني يف الداخل لتحريك 
امللف الحكومــي رسيعاً بعــد أن كانت بالده قد 
اتهمت النائب باســيل بعرقلــة تأليف الحكومة. 
فضالً عن توجيه رســائل أخرى اىل دول الخار 
ال ســيام دول منطقة الرشق األوســط برضورة 
املســاعدة عىل إنقاذ لبنان الــذي يف حال وصل 
اىل اإلنهيار الشــامل فإّن شــظايا هذا اإلنهيار 
ســتتطال الجميع. فبحسب رأي بالده، أّن إفالس 
لبنان بشكل تام ال بّد وأن ينعكس سلباً عىل سائر 
لناحية عدم اإلستقرار األمني فيها،  املنطقة  دول 
الســوريني والالجئني  النازحني  فضالً عن هجرة 
التحرّك  اليها، ولهذا عليها  لبنان  الفلسطينيني من 

فوراً ملّد يّد املساعدة له.
الخارجية  وزير  أّن  نفسها،  األوساط  رأي  ويف 
الفرنــيس ســيحاول مــن لبنــان إرشاك الدول 
املتوسطية يف مسألة الجمود السيايس فيه، يف 
لبنان، ال  الجميع مسؤولية غرق  لتحميل  محاولة 
سمح الله، يف حال اســتمرار األزمة اإلقتصادية 
واملالية املتفشــية من دون إيجاد حلول لوقفها. 
وبالطبع ســيعيد تكرار ما ســبق وأن قاله مّرات 
مســاعدة  اللبنانيني  املســؤولني  عىل  بأنّه  عّدة، 
بلدهم وشــعبه ل يتمكّــن املجتمع الدويل من 
مساعدة لبنان. فمن دون تشكيل حكومة، لن يجد 
الداعم الدويل رشيكاً رســمّياً له ل يتكلّم معه 
اإلستثامرية،  واملشــاريع  اإلتفاقات  معه  ويعقد 

ولهذا فإّن إبقاء لبنــان يف ظّل حكومة ترصيف 
اللبنانية بل حكومة  األعامل ليس الحّل لألزمــة 
بشــكل  اإلصالحات  تطبيق  عــىل  قادرة  جديدة 
جّدي. ولهــذا يرى أّن األمر يعود اىل الســلطات 
اللبنانية لإلمســاك مبصري البــالد والتحرّك فوراً 
يف ظّل مراقبة املجتمع الــدويل للوضع اللبناين 
املنهار بقلق شديد، ولهذا عليها التحرّك ألّن األوان 
مل يفــت بعد، وذلــك من خالل وضــع املزايدات 
لتحقيق  والســعي  جانباً  الشــخصية  واملصالح 

العاّمة. الوطنية  املصلحة 
وفيام يتعلّق بإمكانية تخيّل فرنســا عن لبنان، 
وأن تكون زيــارة لودريان األخرية له، أشــارت 
التاريخية بني  العالقات  أّن  اىل  املصادر نفســها 
البلدين منذ زمن اإلنتداب، وكون لبنان أحد البلدان 
الرشق  األساســية يف منطقة  الفرانكوفونيــة 
األوســط، ومقولة أّن »فرنســا هي األم الحنون 
للبنــان«.. كّل هذه األمور تجعل الفرنيس ميارس 
سياســة النفــس الطويل مع لبنــان، رغم نقل 
لودريان امتعاض السلطات الفرنسية من التلكوء 
من  الفرنسية  املبادرة  إفشــال  ومن  الســيايس 
للرئيس  تعّهدت  التي  نفســها  السياسية  الطبقة 
الفرنــيس اإللتزام بتطبيق بنودهــا. وتقول بأنّه 
سياسيني  ســتطال  التي  واإلجراءات  القيود  رغم 
لبنانيني من بينهم قادة يف »التّيار الوطني الحّر« 
ويف »تّيار املستقبل«، يبقى لدى فرنسا معطيات 
مشــّجعة حول إمكانية تطبيق املبادرة الفرنسية 
ميكنها  ومتعاونة  متجانســة  حكومة  وتشكيل 
القيام باإلصالحات الالزمة، ويكون فيها التمثيل 
الــوزاري متوازنــاً، عىل ما ينــّص عليه »اتفاق 

الطائف«..
زيارة  يف  الجديــد  أّن  اىل  املصــادر  ولفتــت 
للبنان، هو اإلعالن  السابقة  لودريان عن زياراته 
الفرنسية عىل  اإلجراءات  أو  العقوبات  عن دخول 
السياســيني اللبنانيني املعرقلني الحياة السياسية 
خر محاولة منه إلبقاء املبادرة  حّيــز التنفيذ، يف 
السياســية  الطبقة  من  فإذا  حّية..  الفرنســية 
نّيتها يف تشــكيل حكومة املهّمة اإلنقاذية خالل 
املقبلة يكون قد نجــح يف محاولته  األســابيع 
األخرية.. أّما يف حال استشــّف من خالل لقاءاته 
أّن كّل طرف أو فريق ســيايس ال يزال متمّســكاً 
مبطالبه ورشوطه، فمن غري املســتبعد أن يعلن 
موت املبادرة الفرنسية، ويحّذر من نتائ اإلنهيار 
الشامل للبالد... وليتحّمل عندها املسؤولون الذين 

أوصلوه اىل اإلفالس التام مسؤولياتهم!!!

ــن الـــقـــيـــود ال األســـمـــاء ــل ــع ــان ي ــ ــودري ــ ل
نــقــا ــة أخـــيـــرة لــ ــط فـــي مــحــاول ويــضــ



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
األربعاء 5 أيّار 2021

ــات الــفــرعــيــة »حـــامـــيـــة عــلــى الـــــورق«  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
اءات«: تراجع شعبية  التيار... وقيادته : تلفيقات! »إح

ط عشية الزيارة الباريسية اعتذار الحريري .. واقع او ض
نوبر ال ر  ق في  وباسيل  الحريري  لودريان  يجمع  هل 

عيل ضاحي

حتــى الســاعة يــرتدد 
النيابيــة  االوســاط  يف 
والسياســية، ان ال اجواء او 
اســتعدادات  توحي بإجراء 
الفرعيــة يف  االنتخابــات 
ملّح  كان  كام  حزيران  مطلع 
والبلديات  الداخليــة  وزير 

محمد فهمي منذ فرتة.
وتؤكــد اوســاط نيابية 
ذار ان  بارزة يف تحالــف 8 
كل ما أثري عــن االنتخابات 
الورق ويف  اعالمي وعــىل 
القوى  بعــض  حســابات 
وماكيناتهــا االنتخابية ومل 
تأخذ االنتخابات طريقها بعد 
توقيع مرسوم  ان  وال سيام 

دعوة الهيئــات الناخبة النها مل يبت ومل ينرش يف الجريدة 
الرسمية. 

وتكشف االوســاط، عن ان مرشوع مرسوم دعوة الهيئات 
اىل االنتخابــات الفرعية، وفتح االعتامد الــالزم لها، أنجزه 
فهمي يف االســبوع االول من شــباط املايض، وسلمه اىل 
رئاســة الحكومة ومنذ فرتة ووفق االوساط »ينام« املرسوم 
يف ادرا بعبدا، وحتى الســاعة مل يوقع رئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون هذا املرشوع. وعدم توقيع عون ملرسوم 
دعوة الهيئات الناخبــة حالياً، يعني ان االنتخابات لن تحصل 
وهذا يطرح عالمات استفهام كربى حول سبب عدم توقيعه 
وهل املقصود تاجيلها اىل ما بعــد حزيران اما ان لالكمة ما 

وراءها.
وتلفت االوســاط االنتباه اىل ان فهمي كان اكد عند احالته 
املرسوم وبناء عىل استشارة هيئة االستشارات والترشيع ان 
ال ميكن اجراء االنتخابات خالل فرتة التعبئة العامة، ومبا ان 
التعبئة العامــة مددت اخرياً حتى نهاية ايلول املقبل فهل هذا 

يعني انها طارت اىل ما بعد ايلول؟
وتشدد االوســاط عىل ان اســباب عديدة متنع لوجستياً 
اجراء االنتخابات ومنها وبــاء »كورونا« واالزمة االقتصادية 
الخانقة والحديث عن بداية رفع للدعم. وهم الناس اجتامعي 
، وتلفت اىل ان وفــق الناس رشعية  واقتصادي ومعيــ
الـــ128 نائبا، باتــت مفقودة لديهم، وانهــم مقرصون وال 
يقومــون بدورهم ورشكاء يف كل ما يجري، فإذا كان مجلس 

النواب 118 او 128 فامذا الذي سيحد الفارق؟ 
وتكشف االوساط عن ان ال حامسة سياسية ونيابية ومن 
االكرثية الجــراء االنتخابات الفرعية، وملــن تكون نتيجتها 

وملصلحة من كانت لن تؤثر عىل موازين القوى.
ويف حني تكشف معلومات متقاطعة ان العديد من الجهات 
املسيحية تحديداً، اجرت يف االسابيع االربعة املاضية العديد 
من اســتطالعات الرأي، اكدت تراجع كل القوى السياســية 
واعتبار جمهور كل حزب وفئة وطائفة، ان املسؤولية مشرتكة 
وان االنهيار مسؤولية جامعية وان هناك تقصرياً يف تشكيل 

الحكومة، وتشــري اىل ان البيئة املســيحية هي االكرث تبدالً، 
وان املزا الشــعبي املسيحي وبعد انتشــار البطالة والهجرة 
والشــعور باليأس من االوضاع الحالية بــات اقرب اىل نبذ 
االحزاب التقليدية وال سيام »التيار« و«القوات« و«الكتائب«، 
وان امليل نحو تيار مستقل يشــبه ثورة 17 ترشين االول هو 
االقرب اىل الشــباب املسيحي كام ان هناك فئة باتت ترى يف 
طروحات البطريركية املارونية وسيد بكريك البطريرك بشارة 
الراعي حالة تغيريية منشــودة ولو كانت حركته يف بدايتها 
ورغم ان ليــس لبكريك حزب او دولــة او مرشوع حزيب او 

سيايس.
ويشري احد االستطالعات اىل تراجع حضور »التيار الوطني 
الحر« بنســبة ضئيلة اىل ما دون الـ55 يف املئة وان حضور 

»القوات« ارتفع اىل حدود الـ35 يف املئة .
يف املقابل تنفي اوســاط قياديــة يف »التيار الوطني 
الحر« قيامه بأي احصاء او دراسات داخلية او استطالعات 
رأي اخرياً. كام مل تبلغ قيادة »التيــار« بأي نوع من هذه 
االحصــاءات. وكل ما يرتدد يف االعالم  واملجالس الضيقة 
ليس صحيحاً ونتائجها تلفيقــات، وما يقوم به »التيار« 
عىل االرض وحضوره الشــعبي والســيايس، يؤكد مدى 
حضــوره والتصاق جمهــوره وبيئته بــه.  وليس كل ما 
يرمى يف االعالم ويرو صحيحاً ويصب هدفه يف خانة 
استهداف »التيار« ورئيســه ورئيس الجمهورية واالساء 

اليهم واىل جمهوره.
وبني هذه االســتطالعات وصحتها او عدم صحتها، يؤكد 
خبري انتخايب بارز، ان املدخل االســاس لالنتخابات الفرعية 
هو املرســوم وعندها تصبح امراً واقعاً،  ويبدو ان ال حامسة 
كام هو واضح إلجرائها. ويرشح الخبري ان نتائ االنتخابات 
الفرعية ستجري مبعظم دوائرها عىل القانون االكرثي، وهي 
يف غالبيتها مناطق مسيحية وفيها ثقل لـ«التيار« و«القوات« 
وان اىل املــ واالرشفية، وبالتايل من  و«الكتائب« من ك
يتحكم بنتائجها هو الحامسة الشعبية اوالً وثانياً التحالفات 
وطبيعتها وثالثاً الحسابات للامكينات االنتخابية وهذه االمور 

ال تتم نظرياً بل واقعياً وعىل االرض. 

جويل بو يونس

تطــورات  وقــع  عــىل 
منطقــة تتســارع فيهــا 
االحــدا واملفاوضات حتى 
والخصوم   « »االضــداد  بني 
خط  باتجــاه  التقليديــني، 
ســوري خليجي عاد ليفتح 
من جديــد فيعيــد الحرارة 
املنطقة  يف  ســوري  لدور 
وال ســيام بعــد املعلومات 
التي كشــفت عن زيارة وفد 
يرأسه رئيس جهاز  سعودي 
املاضية  بااليــام  املخابرات 
الرئيس  ولقائــه  دمشــق 
السوري بشــار األسد حيث 
إعادة  عــىل  الطرفان  اتفق 
البلدين،  بني  كافة  العالقات 

وما كان ســبق هذه الزيارة من مفاوضات سعودية ايرانية 
وصفــت باملتقدمة عىل ارض العراق، يصــل وزير الخارجية 
الفرنســية جان ايف لودريان مســاء اليــوم اىل بريوت يف 
محاولة اخرية النقاذ املبادرة الفرنسية ومعها الوضع اللبناين 
املتعرث حكوميا واقتصاديا وماليا واجتامعيا فهل تنجح فرنسا 
اليوم حيث فشــلت يف الســابق؟ وهل ميكن للبنان ان يبقى 
مبناى عن مشهد املصالحات االقليمية الحاصل يف املنطقة؟ 

االجابة عن هذا السؤال ال تزال حتى الساعة غامضة، لكن 
الجديد عىل الساحة اللبنانية والذي قد يكون مرتبطا باملشهد 
الحاصل يف املنطقة، هو ما كانت كشفته عنه الديار باالمس 
من ان فكــرة االعتذار لدى الرئيس املكلف ســعد الحريري مل 
تعد فكرة مســتحيلة ال بل اصبحت واردة وواردة جدا عىل حد 
تعبري مصادر مطلعة عىل جوه. ولكن هل يقدم الحريري عىل 
هكذا خطوة؟ او ان ما يرو له ال يعدو كونه مناورة سياسية 

تحذيرية ؟
مصادر مطلعة عىل جو حزب الله كشفت للديار ان الحريري 
ابلغ حزب الله منذ حواىل 10 ايام رســالة مفادها بان يبلغوا 
رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل بانه يف حال استمر 
التعطيل وحــال الجمود الراهن فهــو اي الحريري لن يبقى 
مكتوف االيدي، وهذا مــا فعله الحزب، اال ان املصادر حرصت 
عــىل التأكيد ان هذا املوقف للحريــري »مل نعرف ال خلفياته 
وال اســبابه« وما اذا كان خطوة كاملة مرتبطة بالسعودية 
وعالقته املتوترة معهــا او انه قد يلجأ اليه كمناورة يف اطار 

الضغط عىل باسيل.
وتكمــل املصــادر بان الحريــري هو املتــرضر االول من 
املفاوضات السعودية السورية الحاصلة نظرا للعالقته »غري 
الجيدة« مع املمكلة، وتضيف ان مصلحة الطرفني اي الحريري 
وباسيل االســتعجال بالتشــكيل بظل املفاوضات االقليمية 

الحاصلة. 
يف املقابل علقت مصادر بــارزة ضمن دائرة 8 اذار عىل ما 
يرو عن امكان اعتذار الحريري بالقول : انها مناورة سياسية 
ال اكرث وال اقل فاذا اعتذر يكون قد انتهى سياسيا وهذا ما لن 

يقدم عليه الحريري!
عىل خــط الرئيــس املكلــف ، تبدلت لهجــة الخطاب 
يبات فبعدما كان الحديث يتم عىل قاعدة : » الحريري  والت

ما رح يعتــذر لو خرب البلــد« بات اليــوم الحديث عن ان 
»االعتذار وارد« بحســب ما تقوله حرفيا مصادر مقربة من 
الرئيس املكلف للديار لتضيــف : صحيح انه وارد لكنه غري 
نها بعد...واضافت املصادر : ال ميكن لباســيل ان يفرض 
عىل رئيس طائفــة باكملها وعىل رئيس حكومة مكلف ان 

يعامله كرئيس للجمهورية.
اما عىل خط بعبــدا ، فتؤكد مصــادر مطلعة عىل جوها 
اال معطيــات دقيقة لديها بعد عن امــكان اعتذار الحريري ، 
لكن امللفت بحســب املصادر ان فريق الرئيس الحريري تحول 
بغضون الســاعات ال 48 املاضية من الكالم عن »اســتحالة 
االعتذار« اىل انه بات واردا، ســائلة: »هل الهدف من ذلك هو 

الضغط عشية زيارة لودريان« ؟ 
اال ان االهم هو يف ما كشــفته مصادر بارزة للديار، بان ما 
قد يحصل من تطورات عىل خط امللف الحكومي مرتبط بنتائ 
زيارة لودريان لبريوت ومســتوى اللقاءات التي قد يعقدها، 
متحدثة عن امكان ان يجمع املوفد الفرنيس الحريري وباسيل 
تحت ســقف قرص الصنوبــر بلقاء قد يؤســس ملنا جديد 
ومعالجة لالزمة بعدما باتت فرنســا مقتنعة بان املشــكلة 

االساس هي مشكلة بني الرجلني. 
وتتابع املصــادر:« الفكرة جدية جــدا واذا نجح لودريان 
بذلك فيحقق الخرق املطلوب اما اذا فشــل فنحن ذاهبون اىل 
تـــأزم وعندها قد يتخذ الحريري قراره النها باالستمرار او 
االعتذار، الفتة بالتــايل اىل ان الرئيس املكلف ينتظر ويرتيث 
بانتظار ما قد يحمله لودريان، علام ان تكتام شــديدا يسود 
اجواء الســفارة الفرنســية حول اللقاءات التــي قد يعقدها 
لودريان بعيدا عن االعالم غري اللقاءات الرسمية املدرجة عىل 
جدول االعامل واملعلنة )مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 

النواب( وتختم املصادر بالقول :
»فكرة جمع الرجلني يف قرص الصنوبر هي االكرث منطقيا 
وترجيحا اذا كان هنــاك نية فعلية بطي امللــف وانجاحه«، 
فالدينامو الوحيــد املتحرك اليوم عىل الســاحة اللبنانية هو 
الزيــارة املرتقبة للودريان والســيام ان الرئيــس بري اطفأ 

محركاته ورئيس الجمهورية ينتظر ويرتقب«.
وعليــه، وبانتظار نتائــ الحراك الفرنــيس املتجدد عىل 
االرايض اللبنانية، يختم مصدر مطلع يف 8 اذار بالقول : بعد 

عيد الفطر يتضح املشهد محليا !

صادق النابليس

ال أحد من الكبار يف السلطة قدمياً وحديثاً راودته الرغبة يف 
الذهاب إىل البقاع األقــل حظاً وحظوة يف الجغرافيا اللبنانية. 
املناطق هناك ملعونة ال تثري رد فعٍل إنســاين من مســؤولني 
يجدون كل متعهــم يف العاصمة ومدن النعيــم املوّزعة عىل 
أكتاف جبل لبنان. الخارطة االجتامعية واضحة. فالبلد مقّسم 
بفعل الخطوط العبثية التي رسمها االستعامر بني املناطق حيناً 
خر. ثم جاءت السياســة، بكل مفسديها  وبني الطوائف حيناً 
لتغلق يف وجه املعّذبني عىل تلك األرض غري الواســعة، ســبل 
النأي بالنفس  الحياة الكرمية، واختلقت تلــك الكلمة الغبّية 
التي زادت من البطون الغر واألكباد الحّرى واملقتولني يأســاً 
. الجغرافيا ال تكّبد نفسها عناء الفرار من حياة البائسني.  ً وأ
والبائســون ال يجدون حيلة لســّد الرمق إال تبادل السلع التي 
تتفاوت قيمتها عىل ضفاف هذه األمتار القليلة املتقابلة.  منذ 
أن نشــأت الحدود تجري األمور هناك عىل هذا املنوال. الجوع 
أيق ملكاتهم ومهاراتهم يف هذا النوع من الروابط والتجارات 
بعدما أغمضت الدولة ومنظامت حقوق اإلنســان عن التعامل 
معهم كبرش. فلــم يحتاجون إىل تربيــر أفعالهم ملن أقعدتهم 
التخمة عن سامع حكايات شقائهم؟ ليس متعذراً علينا أن نعنّي 
ما هو نقيــض تلك الجغرافيا الحدودية املتاخمة لســوريا يف 
الرشق والشــامل. كل األماكن األخرى هي نقيضها. ولسنا هنا 
يف معرض ترتيب املكانات بني املناطق لكن سوء طالعها بدأ منذ 
أن تشــكّلت ذاكرة تتزين بزيفها فتطلب أن يكون األشقاء يف 
عداء مرير، قبــل أن تنفتح عيون الوكالء عندنا عىل مرصاعيها 
تدعو إىل توســيع صالحيات القوات الدولية لتشــمل الحدود 
مع ســوريا بناء عىل القرار 1701. ما هال هؤالء انخراط حزب 
الله يف الحرب ضد التكفرييني وإفشــاله مخططهم وإبطاله 
نبوءتهم. منح الوكالء املحلّيون كل ما اشتهته أمريكا وإرسائيل 
املجتمع الدويل التي تتحفنا دامئاً بسّن  والســعودية وقوى 
املعايري وبنــاء التصــورات واجرتاح املصطلحــات التي عىل 
أساسها، عىل العامل أن يستجيب لها استجابة كاملة وإال خضع 
للتأنيب والحصار والعقوبات والعــزل والطرد من جنة الحكم 
والوجاهة السياســية. أخبار هذه الزمرة من الوكالء يجب أن 
تقرأ بحذافريها. كيف كانــوا يرتجفون مثل الدودة عندما يأيت 
االتصال الخارجي أو يأمر الســفري وتتمنى الســفرية؟ مل يكن 
الف  تهريب  الف النازحني جرمية. مل يكن  تهريــب  نذاك  
تهريــب أطنان من  املســلحني التكفرييني جرمية. مل يكن 
السالح ونيرتات األمونيوم جرمية. الفجوات التي تركها نظامنا 
السيايس األرعن لتعرب منه املواد الطبية والغذائية والكهربائية 
للثورة السورية مل تكن  واملشتقات النفطية ورزم الدوالرات 
جرمية. كان كل ذلك مرشوعاً وضمن القوانني اللبنانية املرعية 
اإلجراء، ويف إطار االتفاقات الدولية التي تراعي حقوق اإلنسان 
. من أين يأيت كل هــذا النزق! مل يكن  ويلتزم بها لبنــان!! 
وقتذاك مطلوباً التشديد والتشــّدد، وال نصب األبرا وال إنشاء 
ٍ للحدود، والمن يقتفي األنفاس ويسّجل بدقة كل خطوات  فو
العابرين ذهاباً وإياباً.ما يبــدو اليوم غريباً وغري مرشوع كان 
الثورة هو العدل والرصاط املستقيم وما ميليه  إبّان اشــتعال 
الواجب اإلنســاين والوطني! ألّن من كانت تصلهم التحويالت 
املالية والنفطية ومن كان يكتب التقارير ملن ينتظر وراء البحار 
كيل األكباد سيمســحون السيف من دم حزب الله  كان يظن أّن 
الذي ســينتهي تحت قبضة ســكاكينهم من الجهتني اللبنانية 
والسورية ويقفلون ملفه إىل األبد. لقد بالغوا حتى عىل الرئيس 
شعب واحد يف  الراحل حاف األســد يف مقولته الشــهرية 
. ثم دخل  الوطن الكبري ، وعىل القوميني السوريني يف  بلدين
عىل الخط بعض الشيوعيني - جناح جور سوروس- لتفسري 
ظاهرة الطبقية من جديد حيث بلغــت نقطة الختام عند هذه 
الفراسخ التي أصبحت ملكاً مشاعاً باتجاه الكذبة أو الخرافة أو 
الهذيان الذي سكن رؤوسهم. يف وقت أنجز اإلعالم حصته وهو 
ثر ومناقب التجســيد الجغرايف والبرشي، وأعلن  يتحد عن م
أّن كل البالد ســتامرس كل صنــوف الدميوقراطية والحريات 

الشهية!
عىل من يضحكون ومن يخدعون؟ أولئك الذين اكتشــفوا أّن 
اللعبة انتهت من دون متعة وصول رفقائهم إىل الســلطة يف 
ســوريا، وأّن الحكاية ختمت من دون القضاء عىل حزب الله، 
وأّن بلبل الوهم كّف عن الدوران. لكن من يكنز حقداً دفيناً عىل 
محور املقاومــة الذي يطارد فلول التكفرييــني ويواصل طرد 
قوات االحتــالل ويجّرعها يوماً بعد يوم الهزمية الثقيلة يعاين 
من شهّيات أكرث ســعاراً ومن شــطٍط يكرب يف ظل الخيبات 
واإلخفاقات. جاءت إجراءات الحصار والعقوبات األمريكية لرتفع 
من رغبة هؤالء يف الكــذب. كان يفرتض باالنهيار االقتصادي 
أن يرضب عمق هذا الحزب، ويجّفف موارده، ويحّد من قدراته، 
ويوقف انســيابه تجاه الجبهات الداخلية والخارجية، ويّوسع 
لديه مساحة الاليقني وإحساسه بالقلق الوجودي.أعطي األذن 
ببدء حرب هجينة ترســم لحزب الله الهشاشة التي ال يستطيع 
توقع نهايتها. تقطع الطرقات، توصد أبواب املصارف التي تغذي 
بيئته باملال، تغلق ســبل العيش، تقلّــص تحويالت املغرتبني، 
ترضب املؤسسات اإلنتاجية، وبعدها ستتوالد األزمات وتتكاثر 
لتضغط عليه وتهدد منارصيه بالجوع والعزل. لكن الخطة باء 
التي ترك األمني العــام لحزب الله أمر تنفيذها إىل وقتها املحدد 

! لن نجوع وسنقتل عدونا حملت طابع الحسم 
حزب الله هو األقدر عىل استكشــاف املهامت الصعبة، وما 
صنعه مــن انجازات طموحة يتجاوز الحالــة اللبنانية إىل ما 
يحقق أغىل أهداف شــعوب املنطقة املرتبطة بالتحرر من قيود 
االحتالل واالستعامر. والسيد نرص الله هو األشجع يف التعبري 
عــن أحالم وتطلعات هذه األمة وليس فقــط منارصيه وأبناء 
مذهبه، عن طريق جرأته يف قول مــا يعتقد بأصدق ما يكون 
القول، وبرفضــه الزيف والخنوع والضغــوط. لذلك كان جاّداً 
عندمــا قرر اتخاذ كل إجراء لك الحصار الظامل عىل لبنان إذا 

استمرت األوضاع السياسية واالقتصادية متجهة نحو القعر.
هذا املوقف الشــجاع من الســيد نرص الله يضيف جديداً إىل 
االلتزامات التي ترتاكم عىل حزبه منذ أن نشأ، فيام أحزاب أخرى 
تقف عىل حافة القضايا الكربى تســتمتع بطعم البطالة. دوي 
املدافــع االقتصادية يزداد قوة وصخباً وقرباً، ونريان العقوبات 
تشتد اضطراماً، والشــعب الذي أصيب يف عمق كربيائه يسأل 

ماذا أنتم فاعلون؟
هاد حزب اللــه يف العادة وهو يف قمــة عنفوانه. يعلم 
بحاســته البعيدة أّن أحداً ما يحرّض ملتغريات اجتامعية نوعية 
هذه املرة إلرســاء معادلة الردع املرجوة. كل جهود الســنوات 
املاضية أخفقت يف إيقاف مسار الحزب العسكري فلتكن األزمة 
االقتصادية معضلتــه وضائقته كام يقــول الصهاينة، فهذا 
سيقود إىل تغيري قواعد االشتباك يف لبنان! لكن الحزب مي 
بناء تحت النار عسكرياً واجتامعياً. تجهيز املخازن  يف مسار 
باملواد االســتهالكية الرضورية يسري مبوازاة تجهيز الخنادق 
واألنفاق وملئها بالصواريخ الدقيقة. املعركة واحدة يف بعديها 
العســكري واالجتامعي وعىل الحزب أن ينترص كام انترص يف 
املرات السابقة وإن حملت االستعدادات الجديدة موجة عنيفة 
من االنتقادات والتهم واألكاذيب. تشويه صورة حزب الله ليست 
التشــويش عىل عالقاته املحلية والخارجية مألوفة.  جديدة. 
التشــكيك برشعيته وخرقه للسيادة اســتيهامات من الصعب 
معالجة منطقها. فهل كان عىل الحزب أن يقف مكتوف اليدين 
عىل مجموع االعتداءات اإلرسائيلية وال يواجه بالسالح همجية 
املحتلني حتى ال يقال إّن الحــزب دولة ضمن الدولة؟ وهل كان 
عىل الحزب أن يدفن رأسه يف الرمال أمام خمسني ألف تكفريي 
يف مدينة القصري السورية يتجهزون القتحام األرايض اللبنانية 
حتى ال يقال إّن الحزب خرق الســيادة اللبنانية وتجاوز الحدود 

وانخرط يف األزمة السورية من دون إذن املؤسسات الرسمية؟ 
واليوم هل عىل الحــزب أن ينتظر الجوع يهدد اللبنانيني فيقف 
موقف البائــس الضعيف وال يتدخل لكــ الحصار وتفكيك 
العقوبات حتى ال يقال إّن الحزب يهــرّب البضائع؟ فليقل أهل 
الضغينة والســوء ما يقولون؟ الحــزب ال يبيع الله لريبح لقباً 
مزيفاً، وال يتخىل عن كرامات الناس من أجل أن ينت مبديح 
هنا وثناء هنــاك. رشوط اإلقامة يف منــازل الحق تتطلب أن 
يتغافل الحزب عن وصفه باإلرهايب تارة وبالذراع اإليرانية تارة 
البلطجي والشــبيح مرة واملهرّب أخرى، أو بتبييض  أخرى، أو 
قط  األموال وتجارة املخدرات كام تحلو النعوت ملن يتحول إىل 

. عند قدمي ملكة
صحيح أّن حزب اللــه ما كان مبقــدوره أن يفعل ما يفعل 
ملواجهة االحتالل اإلرسائييل والتكفريي واســتقدام الســالح 
املتطور واالنخراط يف الحرب الســورية حتى أصبح جزًءا من 
ســجاد وتوفري السلع  معادالت إقليمية، وال توزيع بطاقات 
األساســية ورمبا غداً اســتجالب شــحنات البنزين واملازوت 
لتمكني الشــعب اللبناين من الصمود، لوال الهشاشة التاريخية 
للنظام الطائفي. املحرمات يف لبنــان مل تكن صارمة يف يوم 
من األيام. الدولة مل تكن لشــعبها، والسلطة ال تغادر رساديبها 
الطائفية املقيتة، واالهرتاء تزيد مســاحته اتســاعاً وامتداداً، 
واألرض السياسية خريطة غري مســتقرة، وجنى عمر الناس 
جعلها الفاســدون يف رمشة عني كعصف مأكول. لكن كل هذه 
االلتباســات بني دور الدولة املفقــود ودور الحزب الحا ال 
يغري من الحق شيئاً. القوانني خلقت لكرامة اإلنسان ومل يخلق 
اإلنســان لكرامة القوانني! ال يعاب حزب الله عندما يســتقدم 
السالح ملواجهة الغزاة عندما تتخىل الدولة عن حامية شعبها 
ويحارصك املستكربون لتخضع لرشوطهم. وال يعاب حزب الله 
ورية عندما تفشل الدولة  عندما يأيت بالطعام وكل ســلعة 
يف تأمني احتياجات الناس أو تنهار بفعل تصادم أركانها أو حني 
يضعك املتجربون بني خياريــن إما الجوع أو الخضوع والقبول 

برشوطهم.
عندما تنجح الضغوط االقتصادية يف دفع البلد إىل االنهيار 
وتقف برام املســاعدات الخارجية، وعندما يتم الضغط عىل 
العملة املحلية ويتحرر ســعر الرصف حتى يصل إىل مستويات 
مجنونــة، وعندما مينــع اللبنانيون من تشــكيل حكومة إال 
عندما يلتزمــون بتوصيات صندوق النقد الــدويل التي تهدف 
اىل اإلمساك مبقدرات لبنان القامئة واملتوقعة، وعندما تصّعد 
أمريكا و وحلفاؤها من مســتوى الحرب النفسية واإلعالمية 
والسياسية إلجبار اللبنانيني عىل ترسيم الحدود البحرية وفق 
التصور اإلرسائييل وتوطني الالجئني الفلسطينيني، وعندما يتم 
تقويض أسس االستقرار االجتامعي واألمني والسيايس فلم ال 

يذهب حزب الله إىل الخطة باء؟
ليس حزب الله من يرســم النهاية املفجعة للدولة، بل أولئك 
الذيــن ال يريدون للدولة إال أن تدخل أغوار التهلكة ليزدادوا ثراء 
عىل ثرائهم. مشكلة حزب الله أنّه صفع أولئك الذين يلهثون وراء 
مصالحهم الطائفية والحزبية والخاصــة بتلك الحقيقة التي 
عكســت وقوفه إىل جانب اللبنانيني يف ويالت الحرب واليوم 
يف ويالت الجوع! وعرّت جنون عظمة من يف السلطة وميني 
قدرتهم الكاذبة عىل اجرتاح الحلول الدفاعية واالقتصادية لكن 
ســالحهم ما نزلوا به معركًة يف وجه اإلرسائييل أو التكفريي 

وال مالهم بذلوه ليسدوا به حاجة مسكني.
وأســتأذن القارىء يف الخرو عىل مألــوف عاديت ألقول 
بعض كلامت إزاء زوبعة هوجاء ثارت حــول مقابلة أجريتها 
جزء  مع قناة )فرانس 24( حيث ورد عىل لســاين أّن التهريب 
من عملية املقاومة وذلك يف سياق الحديث عن كيفية تفكيك 
عقوبات قيرص التي ترضر من جرائها اللبنانيون والســوريون 
عىل حد ســواء، ال أّن املقاومة تقــوم بفعل التهريب. ومل يكن 
ســياق الحديث يرتبط بذاك التهريب الذي يجرّم عليه القانون 
ا يف إطار البدائل التي يذهب إليها الناس عندما يتعرضون  وإ
لضائقة معيشية وحصار خانق يف ظل عجز الدولة عن تأمني 
الحلول الحاسمة. ولعيل أنّبه إىل أّن مقصودي من هذه الكلامت 
ال الرد وال الدفاع ألّن كل كلمة تصدر مّني هي ســجل ثابت عيّل 
أمام الله واملســتمعني واملشــاهدين والقارئني. وكنت سلفاً قد 
قّدرت تبعات ما أقول. سواء ذلك الذي نقل أو ما أغفل نقله عمداً 
يف هذه املقابلــة. مؤمن أّن أي رأي أبديه يقبل الصواب والخطأ 
وال يستعيل عىل املناقشــة والنقد. ومل أمارس يف ذلك كله إال 
الشفافية يف مقاربة املوضوع والصدق يف انتام إىل مرشوع 
املقاومة الذي ال يحيد عنــه إال خبيث املحتد. وألّن الخوف، من 

دميم الصفات ومكروهها، فال أسمح لنفيس باالنغامس فيه.
التهريب ال يحمل بنفســه ذّماً وقدحاً  وعليــه إّن مفهوم 
ا هو مفهوم محايد.  واستنقاصاً، وال مدحاً وتنويهاً وإطراء، وإ
يكون مذموماً إذا اشتمل عىل غرض باطل، ويكون ممدوحاً إذا 
قارب الحق والزمه. ولكــن الناس يلّونون املفاهيم بلون ما يف 
نفوسهم ويقيسون األمور مبقياس طباعهم وأهوائهم. ولهذا 
مل أكن ألخ من اســتعامل املصطلح نفسه الذي سئلت عنه، 
مع يقيني أّن كل فرد سريى من املفهوم جانباً ال يراه اآلخر. ولقد 
جادلني البعض بأّن إتيان املقاومة بالســالح وخالفه ال يسمى 
. وهذا ال يؤكد إال أّن كل واحد مّنا اعتاد  نقــالً ا  تهريباً وإ
أن ينظر إىل األشــياء من خالل إطار فكري يحدد مجال نظره 
ء ال يراه من خالل ذلك اإلطار.  كام أين  وينكر ويستهجن أي 
لســت ناطقاً باسم الحزب حتى أتعهد االلتزام مبا يتدرب عليهم 
الدبلوماسية هي فن  الدبلوماسيون يف مواقفهم بناء عىل أّن 
! فلســت يف هذا املوقع الحتجب  معرفة ما يجب أن ال تقوله
ا  بالصمــت أو أقّيد نفيس بجمل مقتضبــة حاّملة أوجه، وإ
أزاول املرونــة بعيداً عن أي محظور فيــام اعتنقه من قناعات 

سياسية.
ولكّن املســألة يف ظني أكرب مــن رأي أبديه أو جملة جرى 
اســتغاللها وتحريف دالالتها، مع ما أنا عليه من دور محدود 
ال يتعدى الكتابة السياســية والنشاط اإلعالمي الذي يقوم به 
أمثايل من أســاتذة الجامعات. فمن ال يســتطيع فهم ضغوط 
الرصاع عىل املقاومــة ومحورها وهذا االنزيــاح يف موازين 
القوى الذي يهدد صدارة أمريكا ونفوذها وقوتها وكل من يدور 
يف مدارها، لن يهتم ببناء تصور ملا يجب أن تكون عليه أوضاع 
الجغرافيا وأوضاع الناس يف بلدنا وبلدان عربية شقيقة أخرى. 
إّن الكلمــة التــي أصبحت عند البعــض كقميص عثامن 
هي بالنســبة إيّل ليست ســوى إجراء يجب عىل الناس أن 
تقوم به لك الحصار الظامل عىل لبنان وســوريا. بل هي 
مدخل لك الفكرة االقتصادية الرأســاملية التي تقوم عىل 
االحتكار وبأن ال طريق لسد جوعنا وحاجاتنا إال الغرب الذي 
ميعن يف تضييــق الخناق أكرث فأكرث فيــام بعض وكالئه 
التهريب الذي  اللبنانيني يعطونه املربر ليستمر يف جرامئه. 
قصدته هو أن تعيد بلداننا وشعوبنا تعريف نفسها اقتصادياً 
واجتامعيــاً بعيداً عن وصفــات الذل الدولية وسياســات 
االستجداء وقبل أن يقع بلدنا يف عهدة انتداب من نوع جديد 
تصادر فيه أصوله ومــوارده وثرواته بل قبل أن يصل جحيم 
الجوع إىل بطون أطفالنا ليتحول املشهد الداخيل بعد ذلك إىل 

لعبة أشد هوالً من لعبة القبائل.
ومــا كنت ألقول ما قلتــه إال ألّن الجيبولتيــك، الذي ال يهّم 
الرازحني يف زوايا الظلمة الطائفية الضيقة، يجيب عن سؤال 
املســتقبل الذي لن يكون إال ألهل هذه األرض املمتدة من البحر 
ألّن الخرائط، كام يقول املؤر الفرنيس فرنان  إىل البحر. وإال 

بردويل، هي التي تروي القصة الحقيقية

كاتب وأستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية

يف الجامعة اللبنانية الدولية.

الــــــــنــــــــار«! تـــــحـــــت  »بــــــــنــــــــاء  )ب(  الـــــخـــــطـــــة 
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ــ الـــتـــلـــو الـــبـــري والــبــحــري ــخــف ــا« ت ــ ــورونـ ــ »كـ
يارا حرب

حتى اآلن، تسبب »كوفيد  19« يف وفاة أكرث من 3 ماليني 
شخص يف جميع أنحاء العامل، وميكن أن يكون هذا الرقم أعىل 
بكثري، نظراً ملدى صعوبة تتبع كل حالة وفاة بســبب املرض. 
لكن يف املقابل، ورغم هذه الخســائر البرشية، والخســائر 
األخرى املادية، فإن الطبيعة ميكن أن تكون هي الرابح من تلك 
الجائحة، وهو ما أظهره تقرير ملوقع »ميديكال نيوز توداي«، 

عّدد الفوائد التي خرجت بها الطبيعة من هذا الوباء.
الغالب  الرئيســية واإليجابيــة يف  الفوائد  وتتمثل إحدى 
للوباء بالنســبة للحياة الربية يف قلة السفر البرشي. ونظراً 
لالنخفــاض الكبري يف عــدد الرحالت، فإن عــدداً أقل من 
األشخاص يرضبون أو يصيبون أو يقتلون الحياة الربية عىل 
ذار املايض،  الطرق. ووجدت دراسة نرشت يف »mdpi«، خالل 
أن »معدالت قتل القنفذ عىل الطرق يف بولندا كانت أقل بنسبة 
50 يف املائة مقارنة بســنوات ما قبل الوبــاء، مام أدى إىل 
إنقاذ عرشات اآلالف من القنافذ يف بولندا وحدها، وقد يساعد 
هذا يف عكس اتجــاه االنخفاض طويل األمد يف أعداد القنفذ 

األورويب«.
وحللت دراســة أخرى نرشت يف نيســان الجاري بدورية 
»بيولوجيكال كونسريفيشــن« بيانات الطرق املميتة من 11 
دولة، ووجدت أن معــدالت القتل عىل الطرق انخفضت بأكرث 
من 40 يف املائة خالل األسابيع القليلة األوىل من قيود الوباء 
يف إسبانيا والكيان الصهيوين وإستونيا وجمهورية التشيك. 
باإلضافة إىل ذلك، يســافر عدد أقل من الســفن عرب املمرات 
املائية واملحيطات يف العامل للشــحن وصيد األسامك وتربية 

األحياء املائية وألغراض السياحة.
وميكن للحد من السفر والنشاط املا أن يقلل من مخاطر 

اصطدام الســفن وإصابة أو قتل الحيوانــات البحرية، وقد 
يقلل أيضاً من االضطرابات البحرية التي تحد بسبب التلو 

الضوضا من السفن وسونار الصيد والقوارب الرتفيهية.
وقد تســتفيد الطيور أيضاً من االنخفاض الحاد يف السفر 
بات الطيور.  الجوي، ما قد يقلل بشــكل كبري من مخاطر 
وفقاً إلدارة الطــريان الفيدرالية، كان هناك أكرث من 227 ألف 
بة عىل الحياة الربية بطائرات مدنية يف الواليات املتحدة 
بني 1990 و2019، كام أدى الوباء إىل انخفاض يف سالســل 
التوريد الصناعية، ما قلل من الطلب عىل األنشــطة التجارية 
التي تســتغل املوارد الطبيعية يف أجزاء كثرية من العامل. عىل 
ســبيل املثال، قد يؤدي انخفاض الطلب عىل الصيد ونشاطه 

إىل تقليل إبعاد الحيوانات عن الربية.
اما يف الهند، فتشري التقارير إىل أن الحد من صيد األسامك 
وحركة مرور املركبات عىل شــواط التعشيش قد يؤدي إىل 
زيادة أعداد الســالحف البحرية املهددة باالنقراض. وقد يفيد 
الوباء الحياة الربية من خالل تعطيل سالسل التوريد املخفية 
وغري القانونية بشــكل عام التي تدمر التجمعات الربية، مبا 
يف ذلك تلك التي تغذي تجارة األحياء الربية، التي تعد الســبب 

الرئييس املرشح لظهور الوباء.
وأصدرت منظمــة الصحة العاملية تقريــراً يف نهاية اذار 
املايض، يشري إىل أنه رغم أن األصل الدقيق للوباء ال يزال بعيد 
املنال، فإن التجارة العاملية يف الحياة الربية كانت من املمكن 
أن تســمح للفريوس بدخول الصني. وتقول تانيا سانرييب، 
املديرة القانونية الدولية يف مركز التنوع البيولوجي: »يسلط 
هذا التقريــر الضوء عىل الحاجة امللحة للحد من اســتغالل 
الحياة الربية، ويشري إىل أن تجارة الحياة الربية قد تؤدي إىل 

الوباء«.
وإضافة للتأثــري اإليجايب عىل الحيــاة الربية والبحرية، 

أفادت العديد من الدراســات من جميع أنحاء العامل بأن الوباء 
. ووجدت إحدى  قــد أدى إىل انخفاضات كبرية يف تلو املنا
الدراسات أن مستويات ثاين أكسيد الكربون العاملية اليومية 

انخفضت بنسبة 17 يف املائة خالل األشهر األوىل للوباء.
وباملثل، أظهرت أبحا أخرى أن مســتويات ثاين أكســيد 
النيرتيك امللو انخفضت بشــكل كبري بنســبة 20 - 40 يف 
املائة، عرب الواليات املتحدة وأوروبا الغربية والصني. كام وجد 
تحليل للبيانات من 44 مدينة صينية أن قيود السفر الوبائية 
أدت إىل انخفاضات ترتاوح بــني 4.58 يف املائة و24.67 يف 

املائة يف 5 ملوثات هواء رئيسية.
وتشــري دراسة أمريكية إىل سبب ذلك، حيث وجدت أنه بني 

27 اذار و14 أيار 2020 يف أحد أحياء ماساتشوستس، انخفض 
السفر بالســيارات بنســبة 71 يف املائة، وانخفضت حركة 
الشاحنات بنســبة 46 يف املائة. وخفضت هذه التخفيضات 
مستويات الجسيامت الضارة املوجودة يف انبعاثات املركبات، 
وانخفض الكربون األســود بنسبة 22 - 46 يف املائة وتركيز 

عدد الجسيامت متناهية الصغر بنسبة 60 - 68 يف املائة. 
ووجدت دراســة بالربازيل أيضاً، أنه خالل اإلغالق الجز 
يف ساو باولو، انخفضت مســتويات أكسيد النيرتيك بنسبة 
تصل إىل 77.3 يف املائة، بينام انخفض أول أكســيد الكربون 
بنسبة تصل إىل 64.8 يف املائة مقارنة باملتوسطات الشهرية 

ملدة 5 سنوات.

ابرا ! الدفا املدني : منقذ أســــــلم الــــــروح وانتف م
بيت ! أزمــــــة محروقــــــات ومتطوعون ينتظــــــرون الت

باميال كشكوريان السمراين 

اعتاد املجتمع اللّبنايّن متابعــة قصص األبطال يف الكتب 
واملسلسات، دون أن ينتبه رمّبا أّن البطل الحقيقي ليس مجرّد 
ا البطل هو كّل من  كلمة يف رواية وال مشــهداً من فيلم... إ
نذر نفسه ووضع روحه بني كّفيه وصّب جهوده إلنقاذ شعبه 
من الحريق والغرق وكافة أنواع الحواد ونداءات االستغاثة. 

الدفاع املــدين اللّبنايّن الجهاز الحا يف كّل زمان ومكان 
يطلق صّفارات اإلنــذار من أجل خالصه يف ظّل األزمات التي 
يعاين منها اليوم والتــي باتت حديث كّل حني بدءاً من قضية 
تثبيت املتطوعني وصوالً اىل أزمة املحروقات التي مل تحّل بعد!

املديرية العاّمــة للّدفاع املدين أكّدت للديــار أنّه بعد تعّذر 
الوصول إىل حل نتيجة مشــاركة عــرض واحد يف املناقصة 
الخاصة باملحروقات، وقرار عدم السري بعقود بالرتايض وفقاً 
للقوانني املرعية اإلجراء، لجأت املديرية اىل االستعانة بقيادة 
الجيش التي زودتها بهذه املادة حتى 30-10-2020. ولكن ازاء 
عدم وجود قانون يجيز لها تسديد املستحقات املالية للجيش، 
مل يعد بإمكانها االستمرار يف تأمني املحروقات بهذه الطريقة. 
فأعّدت مرشوع قانون يف هــذا الخصوص وهو بعهدة مقام 

مجلس الوزراء حالياً.
وتؤكّــد املديرية أنّه توازياً وبناء لطلــب وزير الداخلية تم 
ت النفطية لتأمني مادة املحروقات  إعداد عقد إتفاق مع املنش
عىل أن يقوم الجيش اللبناين بتأمني النقل والتخزين والتسليم 

وعىل أمل أن يتم توقيع اإلتفاق لحل هذه األزمة.
أما بالنســبة اىل النقص يف عدد العنارص فتشري املديرية 
العامة للدفاع املدين اىل أنّها من أبرز التحديات التي تواجهها 
وتتلخص باستنادها بشكل أسايس اىل املتطوعني إضافة إىل 
عدد محدود من املوظفني إلنجــاز املهام املوكلة إليها والقيام 
بواجبها الوطني وإإلنســاين تجــاه املواطنني واملقيمني عىل 

كافة األرايض اللبنانية.
ويف التفاصيــل، فقد أعّدت املديريــة العامة للدفاع املدين 

2014/28 . وكان باإلمكان  املرسوم التطبيقي للقانون رقم 
إنجــاز هذا امللف اال انه مل يتم رصــد األموال الالزمة لتغطية 
كلفة التثبيت حتــى اآلن. كام بات معلوماً لــدى الجميع ان 
العائق األســايس الذي يحول دون اســتكامل هذا امللف هو 
ة حواىل 2500 متطوع  توفري اإلعتامدات املاليــة الالزمة. 
مباريات  لخــوض  املطلوبة  القانونية  الرشوط  يســتوفون 
التثبيت واملديرية بحاجة إىل 80 مليــار لرية لبنانية تقريباً، 
للتمكــن من تغطية رواتبهم. وقد تم رصد مبلغ 25 مليار لرية 
لبنانية من قبل املجلس النيايب ضمن موازنة العام 2020 لهذا 
الهدف. لكن هذا املبلغ ال يفــي بالغرض، ويؤدي إىل إجحاف 
يف حق املتطوعني واإلدارة ، وهــي أقل من الحاجة املطلوبة 
وبخاصة أن القانون حّدد إجراء مباراة وحيدة ملرة واحدة. لذلك 
ما زالت املديريــة تعمل عىل تأمني االعتامدات الالزمة متكيناً 

من تحقيق الهدف الذي من أجله وضع هذا القانون.
أّما مع اقرتاب بدء موســم الحّر وارتفــاع درجات الحرارة، 
فقد عّممت املديرية العاّمة للدفاع املدين عرب الديار اإلرشادات 
الوقائية التــي تتضمن طرق الوقاية مــن الحرائق وأهمها : 
ام النريان يف األعشــاب اليابســة عند اإلنتهاء من  عدم إ
تنظيف األرايض الزراعية وجوانب الطرقات، عدم رمي أعقاب 
، وجوب احرتام  الســجائر من نوافذ الســيارات نحو األحرا
رشوط املحافظة عىل البيئة عند قضاء عطل نهاية األسبوع 
يف الغابات لناحية جمع النفايات والتأكد من إطفاء مخلفات 
مواقد الشــواء جّيداً باملــاء أو ردمها بالرتاب قبــل املغادرة 
واإلتصال عــىل رقم الطوار 125 للتبليغ عند مشــاهدة أي 

حريق.
 أما بالنسبة اىل اإلحتياطات التي يجب أن يتخذها املواطنون 

لدى اإلتجاه إىل الشواطىء أو املسابح أو األنهر:
- أخذ اللــوازم الرضورية للوقاية )واقي الشــمس، مياه 

للرشب، قبعة للرأس، نظارات واقية للشمس...(
- عدم التعرّض ألشــعة الشــــمس بني الــــساعة 11 

والساعة 15.

- اســتعامل املســتحرضات الوقائية للحامية من أشــعة 
الشمس باستمرار.

- احتســاء الســوائل الخالية من الكحول خصوصاً املياه 
بكميات كبرية وال سّيام بالنسبة إىل األوالد الذين ال يساورهم 

الشعور بالعطش خالل اللعب يف املياه.
- مراقبة األوالد باســتمرار وعدم السامح لهم بالسباحة 

دون وجود مراقب.
- االمتناع عن الســباحة يف األماكن البعيدة عندما تكون 

وحيداً أو عند ارتفاع املو أو اشتداد قوة التيارات.
- االمتنــاع عن الســباحة مبــارشة بعد تنــاول الطعام 

واملرشوبات.
يف حال اإلصابة بشد عضيل التمدد عىل الظهر واإلسرتخاء.
- منع األوالد من الركض حول أحواض السباحة والقفز يف 

الجهة العميقة منها.
- عدم مامرســة رياضة التزل عىل املاء أو قيادة الدراجة 
املائية Jet Ski ما مل تكن مرتدياً ســرتة اإلنقــاذ وبعيداً عن 

املناطق املخصصة للسباحة.

- عدم رشب الكحول عنــد قيادة القوارب أو الدراجة املائية 
Jet Ski

- الجلوس داخل القارب مع ارتداء ســرتة النجاة عند التنزه 
به.

- عــدم القفز مــن األماكن العالية خصوصــاً يف املواقع 
الصخرية.

- اإلبتعاد عن ضفاف األنهر خصوصاً يف فصل الربيع حني 
. يكون التّيار رسيعاً جراء ذوبان الثلو

- عــدم الســــباحة يف األنهر والبحــــريات وبرك الري 
الزراعية.

- اإلتصال فــوراً عىل رقم الطــوار 125 عند حصول أي 
. حاد

بالرغــم من تكبيل يديــه إال أّن هذا الجهــاز ال يزال يثابر 
يف ســبيل اإلنســانية من جهة واملطالبة بحقوقه من أجل 
االســتمرارية من جهة أخرى ومن أجل أرواح من ارتفعوا اىل 
رتبة الشهداء، هل ستنقذ الّدولة يوماً من واظب عىل إنقاذها 

من كوارثها حّتى الرمق األخري؟ 

حتجاجية الل الوقفة ا

اعلن أهايل  ضحايا  تفجري  مرفأ بريوت ، خالل وقفة 
احتجاجية لهم امام  املرفأ  ان »جميع السياســيني يف  
لبنان  متهمون بتنفيــذ املجزرة التي حصلت يف مرفأ 
بريوت دون أي استثناء حتى يثبت العكس، وندعو اىل 
كف يد الجميع عن  القضاء  وخاصة يف قضية املرفا، 
الن األهايل لن يسمحوا بالتسّيس، وال يجب املراهنة 
عىل شق صفوف عوائل الشهداء من خالل  السياسة  
واالحــزاب، فالدماء وحدتنا وســتكون عصية عىل 
الجميع ونحن نعلم كيــف نقطع اليد التي تقدم عىل 

هذا الفعل«.
السلمية  التحركات  ان »زمن  األهايل عىل  وشــدد 
الراقية انتهى ويجب عىل الجميع ان يتوقعوا منا كل 

ء«.

الــســلــمــيــة انتهى ــحــركــات  ــت ال : زمـــن  املـــرفـــ  ــجــار  ــف ان أهـــالـــي ضــحــايــا 

أوضحت »الجمعية اللبنانية ألولياء  
الطــالب  يف  الجامعــات  األجنبية« 
يف بيان، مالبســات مــا حصل مع 
مجموعة من االهايل أمام أحد املراكز 
الرئيســية ألحد  املصارف  يف منطقة  

فردان ، مشرية اىل أنه »صباح الثالثاء 
4 أيار 2021، توجه 4 أشــخاص من 
املذكور  املرصف  اىل  ملودعني  ا االهايل 
الرشوط«  »املكتملة  طلباتهم  ملتابعة 
التي ال يحــق ملا يســمى باملصارف 
االموال   ويــل   لتح وضعها  اساســا 
ألبنائهــم الطــالب يف الجامعــات 
األجنبية والتي تقدموا بها عرب الفروع 
يف املناطق منذ أسابيع ومل يتلقوا اي 
معلومات عن املراحل التي بلغتها هذه 
املعامالت، وعنــد مطالبتهم مبعرفة 
مصري حواالتهــم ومبقابلة موظف 
ملعرفة مصري ودائعهــم، قامت ادارة 
»املرصف« املذكــور بطلب قوة امنية 
وسيارات دفاع مدين واطفاء ملواجهة 
3 امهــات ووالد تم وضــع اليد عىل 
اموالهم مــن خار القانون يف خرق 
واضح للدستور اللبناين وكل القوانني 

املرعية والقانون 193«.
وحذرت الجمعية »املنظومة املالية 
الدوس عىل   االستمرار يف  من مغبة 
والقوانني وكرامات  اللبناين   الدستور 
الطــالب وذويهم وكرامــات كل من 
أودع املنظومة جنى العمر«، مطالبة 
العام املايل  مبتابعة اإلخبار  »االدعاء  

اىل   ــدم  املق  2021 م 2155 رقــم 
النيابة العامــة التمييزية  حول عدم 
تطبيق قانون  الــدوالر  الطالبي وكل 
التعاميم الصــادرة عن مرصف حول 

الزامية التحويل اىل الطالب«.
األهايل من  الجمعيــة  وحــذرت 
»االنجــرار خلف مقتنــ الفرص 

الذين تجندوا لخدمة املنظومة املالية 
التي حرمــت االف الطالب من حقهم 
لقاء أجر رخيص »انقذوا« به ابناءهم 
عىل حســاب تحرك ال ناقة لهم فيه 
وال جمل، ولقاء وعــود قدموها اىل 
املنظومــة مبحاولــة رشذمة حراك 

االهايل«.

»جــــمــــعــــيــــة أولــــــــيــــــــاء طـــــــــالب الـــــجـــــامـــــعـــــات األجـــــنـــــبـــــيـــــة« :
ــر ــ ــف ــ ــي ال ـ ــ ــنـ ــتـ ــقـ ــ مـ ــ ــل ــ ـــن االنـــــــجـــــــرار خ ــ ــي مـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــذر األهـ ــ ــحـ ــ نـ

قال املدير العام للدفاع املدين العميد رميون 
خطار، يف »اليوم العاملــي لرجال اإلطفاء«: 
»تحل اليوم يف 4 أيار مناسبة »اليوم العاملي 
لرجال اإلطفــاء«، والتي يحتفل بها عامليا يف 
مثل هذا التاريخ مــن كل عام لتوجيه تحية 
تنفيذ  املكلفــني  املدين  الدفــاع  عنارص  إىل 
مهامت اإلطفاء تحديدا نظرا اىل متيزها بني 
سواها من املســؤوليات امللقاة عىل عاتقهم 
لجهــة ما تتضمنه من تحديــات، ما يعرض 
هؤالء الجنود املجهولــني ألخطار كربى من 
أجل إنقاذ املواطنني املحتجزين داخل منازلهم 
أو مراكز عملهم بســبب الحرائق، كام أنهم ال 
يــرتددون عن خرق النــريان من أجل حامية 
الحيوية ويبذلون  ت  املدنية واملنش املمتلكات 
جهودا جبارة يف ســبيل الحفا عىل الرثوة 
الحرجية، وهذا ما يضعهم يف مصاف األبطال 
الحقيقــني علام أنهم يف قرارة أنفســهم ال 
أداء  النريان سعيا اىل  يتورعون عن مواجهة 
رسالتهم اإلنســانية وليس بحثا عن املجد أو 

البطولة«.
وأضاف: »لعلها ليســت محض صدفة أن 
تحل هذه املناســبة يف الرابع من هذا الشهر 
لتتزامن مــع الذكرى األليمــة لكارثة املرفأ 
والتي قد م عىل وقوعها  أشهر. ففي 4 
ب استشهد زمالء لنا يف فو إطفاء بريوت 
أثناء تلبية نداء الواجــب. وما زالت دماؤهم 
الزكية التــي روت أرض املرفأ تقدم درســا 
يف الشــجاعة الالمتناهيــة لرجال اإلطفاء 

املندفعني والذين أقسموا عىل حامية األرواح 
واملمتلكات حتى الرمق األخري.

لروحهم الطاهرة نرفع الصلوات، ونســأل 
الله أن مينح ذويهم نعمة الصرب والسلوان«.

وختم: »إن رجال اإلطفاء يف الدفاع املدين 
يتحــرضون ملواجهة موســم الحرائق الذي 
بدأت تظهــر مؤرشاته منــذ اآلن مع ارتفاع 
درجات الحرارة وانطــالق صفارة اإلنذار من 
خطر نشــوب حرائق الغابات. وهم أمام تحد 
كبري يف ظل مــا متر به البــالد من أزمات 
صحية واقتصاديــة واجتامعية خانقة. يف 
اليوم العاملي لرجــال اإلطفاء، أود أن أؤكد أن 
ما من أزمة تســتمر إىل األبد ولن يحبط من 
عزميتنا عىل تنفيذ مرشوعنا النهضوي لهذه 

ر به«. املؤسسة أي ظرف استثنا كالذي 

ــاء« ــ ــف ــال االطــ ــرجــ ــ ــاملـــي ل ــعـ ـــوم الـ ــيـ ــ ــي »ال ــ ف
ــــــاف االبطال خطــــــار : جنــــــود مجهولون في م
سسة وسنســــــتمر في تنفيذ مشروعنا النهضوي للم

بيان،  يف  الشهداء«  تكريم  »عصبة  أسفت 
»لعدم متكنها من االحتفال بذكرى شهداء 6 
الحالية  األوضاع  املقبل، بسبب  الخميس  أيار 

واإلجراءات الصحية«.
وإذ اعتذرت من »الشــهداء ومن عائالتهم 

ومن اللبنانيــني جميعا«، أملــت أن »تعاود 
االحتفال بالذكــرى يف العام املقبل«، ودعت 
»الدولة والحكومة إىل إعادة االعتبار لذكرى 
شــهداء 6 أيار يف أقرب وقــت ممكن، ألنها 

ذكرى وطنية جامعة«.

ــم الــــشــــهــــداء« أســفــت ــريـ ــكـ ــة تـ ــبـ ـ ــ »عـ
كــــر  أيـــار لــعــدم تــمــكــنــهــا مـــن إحـــيـــاء 



االربعاء  5  أيار 72021

ــــــــــــاد اقــــــــــــتــــــــــــ

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتامعاً أصدر عىل 
أثره البيان اآليت: »يهّم جمعية املصارف أن تؤكّد املؤكد وأن تع

لن إحرتامها الدائم للقضاء والتزامها املطلق بالقانون وأحكامه، 
خصوصاً أن الخــرو عن هــذه »الثابتة« يضع املصارف يف 
دائرة اإلستهداف القانوين، الدويل كام املحيّل، ويعرّض وجود 

املؤّسسات املرصفية وسالمة عملها للخطر.
إالّ أن بعض القــرارات القضائية الصــادرة أخرياً حملت يف 
مضامينهــا بعض الشــوائب التي من شأن تســليط الضوء 
عىل ما  واملخاطر  ار  األ تلحق أفــدح  عليها وتعميمهــا أن 
ميّثله هذا القطاع اجتامعياً واقتصادياً، مع ما قد يتسّبب به ذ

ا  لك من مضاعفات ســلبية، ليس عىل هذا القطاع فحسب إ
عىل اإلقتصاد اللبناين ككّل، واســتطراداً عىل الشعب اللبناين 

واملصلحة الوطنية العليا.
غنّي عن البيــان أن مطالب الناس حق وحقــوق املودعني 
مقدّسة. أما أن تتعرّض القيادات املرصفية، يف معرض املطالبة 
بالحّق املشار إليه، لحمالٍت منظّمة من التجّني والتشهري، وأن 
يتّم اتّهامها جزافاً مبامرسات مرفوضة ومدانة، محلياً ودولياً، 
كمثل تهريب املال وتبييضه، فمن شــأن ذلك أن يشّو سمعة 
لبنان ونظامه املــرصيف وأن يحرمه لفرتة غــري محّددة من 
أّي تواصل مع األسواق واألوساط املالية الدولية ويجعل تعافيه 
واستعادة الثقة به بعيدي املنال. فأّي فائدة تجنى من شّن حملة 
شــعواء عىل النظام املرصيف اللبناين برّمته، خصوصاً أن أّي 
خطة للنهوض بلبنان من محنته الراهنة ال بّد من أن متّر حكامً 

عرب هذا النظام؟
إن جمعّيــة املصارف، الحريصة عىل حقــوق الناس والتي 
تتفّهم مطالبتهم بودائعهم وقلقهم عــىل مصريها، تعي بأن 
الخلل  الحايل يكمــن يف تصحيح  املأزق  املخر الوحيد مــن 
الفادح الــذي تعانيه الحياة السياســية منذ مدة غري قصرية، 
شبه  التنفيذية  كافة. فالســلطة  السلطات  عرب إعادة تفعيل 
مشلولة، والسلطة الترشيعية تعمل بأقّل من طاقتها والسلطة 
القضائية قلقة من شغور داهم قد يعطّل عملها وتنشد إنجاز 

مرشوع استقالليتها باعتباره العال األنجع لشوائب أدائها
، أن تشــكيل حكومة جديدة  .يدرك الكّل، يف الداخل والخار
موثوقة وذات كفاءة وصدقية هو الخطوة األوىل واألساسية 
عىل طريق النهوض، وهي خطوة ال غنــى عنها للرشوع يف 
وضع خطة إنقاذ إقتصادي تشــرتك فيها كّل القطاعات، ويف 
مقّدمها القطــاع املرصيف، وملبارشة التفــاوض مع صندوق 
النقد الدويل ومع حاميل الســندات السيادية، وإلطالق جملة 
من اإلصالحات الحيوية التي طــال انتظارها.عندها، وعندها 
البدء عملياً، وتدريجياً، بإعــادة  باإلمــكان  فقط ســيكون 

ما للنــاس للناس، وهــم أهلنا ودعامتنا وعنرص إســتقرارنا 
ونجاحنا وصمودنا عىل إمتداد أكرث من ثالثني سنة.

لقد عملت مصارف لبنان بجٍد ثابت وجهد دؤوب حتى متكّنت 
من انتزاع إعرتاف دويل بجودة عملها، فأشادت منظمة »غايف« 
املتعلّقة  املعايري واإلجراءات  اإللتزام بكل  (GAFI( بجّديتها يف 
مبكافحــة تبييــض األموال ومتويــل اإلرهاب. فكيف يعقل 
أن تصبح املصــارف اللبنانية بني ليلة وضحاهــا، وبقرارات 
داخلية فجائية، مخالفة لقواعد العمل املرصيف السليم وملعايري 
مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب؟ وأين املوضوعية يف 
تحميل املصارف، واملصارف وحدها دون ســواها، مسؤولية ما 
استجّد عىل الساحتني الداخلية واإلقليمية من تطورات سياسية 

واقتصادية؟
إن اتّهام املصارف بهذه الجرائم ينطوي عىل تجاهل واضح ملا 
تســّببت به األزمة السياســية املتامدية يف البالد والسياسة 
االقتصاديــة العامة من خسائر جســيمة، ومــا ألحقته من 
ر بنيــوي انعكس ســلباً عىل الودائع، التي ســتبقى حقاً 

ألصحابها مهام طال الزمن«.

{ االتّهامات تق عىل العالقة
مع املصارف املراسلة {

القضــا واملواطنون  الســلك  أهل  »ليعلم  البيان:  أضاف 
جميعــاً أن االســتمرار يف توجيه مثل هــذه االتّهامات من 
شــأنه أن يق عىل عالقة املصارف اللبنانية مع املصارف 
املراســلة، وهو أمر حيوي ما زلنا نجهــد للحفا عليه ألنه، 
إذا حصل ال ســمح الله، فســيكون مبثابة الرضبة القاضية 
اللبنانية  أن للمصارف  عىل لبنان املقيم واملنترش، خصوصــاً 
حضوراً يف أكرث من 30 دولة، يف خدمة اإلنتشــار الذي هو 
مصدر الســيولة الخارجية املتوافــرة راهنأً، واملطلوب إعادة 
تدّفقها مستقبالً، ما يستوجب أخذ ذلك يف اإلعتبار عند إصدار 
أّي قرار، والتبرّص الحكيم يف احتســاب إنعكاســاته املحلية 

والدولية.
إن »جمعيــة مصــارف لبنــان«، إذ تجــّدد اإلعــراب عن 
إحرتامها الكامل للســلطة القضائية وفق األصول املحّددة يف 
القانون مع احرتام موجب التحّف واإلبتعاد عن التســييس، 
تناشد أركان الجسم القضا الكريم التحّوط لكل ما سبق بيانه، 
يك تأيت النتائ عىل قدر التوّقعــات والطموحات. فالتعرّض 
الدائم للمصارف واملرصفّيني ليس السبيل األجدى للحصول عىل 
الودائع التي نكّرر التأكيد أنهــا محفوظة وموثّقة، ذّمًة عىل 
الدولة وعىل املرصف املركزي، وال خالف عىل قانونية توظيفها 

ومرشوعّيته«.

ــيــة : ــارف« تــعــلــ عــلــى الـــقـــرارات الــقــضــا ـ ــ »جــمــعــيــة املـ
ــت ــب ــب ــس ــا ت ــ ــ ــل واضـــــــــح مل ــ ــاه ــ ــج ــ ــام الــــبــــنــــوك ت ــ ــ ــه ــ ــ ات
ــي الـــبـــالد ــ ــة فـ ــ ــادي ــ ــم ــ ــت ــ ــة امل ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــه األزمـــــــــة الـ ــ بـ

أســفت الهيئات االقتصادية »إلبقاء العمــل بقرار االقفال 
العام ومنع التجول خالل عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع 
التقويم الرشقي، والذي أدى اىل حرمان املؤسســات الخاصة 

من بعض املداخيل التي هي بأمّس الحاجة اليها«.
وشددت الهيئات يف بيان »عىل أن القرارات الحكومية يجب 
أن تبنى عىل نظرة شــاملة بحيث تأخذ يف االعتبار املصلحة 
العامة من كل جوانبها أي الصحّية واالقتصادية واالجتامعية 
الحاصلة  املعطيات  واملعيشية، واالرتكاز بشكل أسايس عىل 
يف ما يتعلق مبكافحة وباء »كورونا«، بحيث إذا استمر تف 
الوباء تستمر االجراءات املشّددة، ويف حال تم السيطرة عليه 

يتم التخفيف من اإلجراءات ال سيام االقفال«.
وتابعت: »يف لبنان املسؤولية مضاعفة، خصوصاً أن البلد 
ميّر يف فرتة عصيبة للغاية نتيجة األزمة املالية واالقتصادية 
مع ما يرافق ذلك من عــدم قيام الدولة بواجباتها خالل فرتة 
التعبئــة العامة واإلقفــال لجهة تقديم الدعــم االقتصادي 
واالجتامعي ملســاندة صمود املؤسسات واألرس، مثلام فعلت 

كل دول العامل«.
وعىل هذا األســاس شــدّدت الهيئات عــىل أنه »ال ميكن 
للدولة أن تقطع األوكســيجني نهائياً عن املؤسسات ألن ذلك 
ســيؤدي اىل دمار شامل، لذلك كان من واجب الحكومة ومع 
االنخفاض الكبري يف أعداد إصابــات ووفيات »كورونا«، أن 
تتيح للمؤسســات العمل لتقيها رش الســقوط. أما أن يكون 
الرتكيز عىل القطــاع الصحي فقط عىل رغم التقدم االيجايب 
الحاصــل يف هــذا املضامر وإغفال باقــي القطاعات، فهذا 
يعترب قمة الالمســؤولية«. وأشارت إىل أن »االحصاءات التي 
كشفتها مستشــارة رئيس حكومة ترصيف األعامل للشؤون 

الصحية برتا خوري أظهرت تدنيــاً كبرياً يف أرقام »كورونا« 
يف لبنان خالل الـــ30 يوماً املاضية، حيث انخفضت العدوى 
11 يف املئة، والوفيات 74 يف املئة، وحدة العناية  بنســبة 

الفائقة 48 يف املئة، الحاالت االيجابية 64 يف املئة«.
بنــاًء عىل كل هذه املعلومات واملعطيــات، طالبت الهيئات 
االقتصادية »بإعادة النظر يف قــرار االقفال العام خالل عيد 
الفطر املبارك وفتح البلد ضمن إجــراءات الوقاية االعتيادية 
املتخذة، إلتاحة الفرص ملختلف املؤسسات للعمل واالستفادة 
من موســم العيد، ال سيام املؤسســات التجارية والسياحية 

واملطاعم التي دفعت الفاتورة األكرب«.
وإذ أوضحت ان »االســبوع األخري من شــهر رمضان أي 
من االربعــاء يف 5 أيار ولغاية الخميــس يف 13 أيار، يعترب 
موسامً مهامً للتبضع مبناســبة عيد الفطر وتنتظره املحال 
املحال  التجارية سنوياً لالسرتزاق«، طالبت »بالسامح بفتح 
التجارية بعد اإلفطار خالل هذا االسبوع، إفساحاً يف املجال 
للمؤسسات واالســواق التجارية لالستفادة من هذا املوسم 

املنتظر كل عام«.
كام طالبــت »بتمديد فرتة فتح املطاعم واملقاهي أقله حتى 
منتصف الليل، مع االلتزام بكل إجراءات الوقاية املعتمدة وتلك 

التي اقرتحتها نقابة أصحاب املطاعم«.
وختمت: الدولة اللبنانية مســؤولة عــن صحة املواطنني 
وسالمتهم وحياتهم بقدر ما هي مسؤولة عن صحة االقتصاد 
الوطنــي وصموده وبقائه، لذلك نحــن يف أمّس الحاجة إىل 
قرارات ذكية وواعية متكّن وطننا مــن اجتياز هذه األزمات 
املتعددة والقاســية مع الحفا عىل أكرب قــدر من قدراتنا 

وإمكاناتنا وبشكل خاص مؤسساتنا.

العامة لحة  امل ــراعــي  ت قــــرارات  الـــى  الــحــكــومــة  دعـــت 
ح ــــــالق في الف ادية« أســــــفت لقرار اال ــــــات االقت »الهي
سســــــات« وطالبت بفتح االســــــواق خــــــالل الفطر »رأفة بامل

رغم األخذ والرّد حول رفــع الدعم ومحاولة كّل 
طرف إزالة حمل عقبات هــذه الخطوة عن ظهره، 
ال ســّيام حكومة الرئيس حّسان دياب التي تسعى 
إىل تأجيل القرار ريثــام تتحّمله الحكومة املقبلة، 
إال أن دعم االسترياد ســيتوقف حتامً، خصوصاً أن 
لالستعامل  والقابلة  املتبقية  األجنبية  االحتياطات 

يف مرصف لبنان بلغت الخّط األحمر.
موضوع البطاقة التمويلية حديث الســاعة مع 
التداول مبعلومات عن أن موعد رفع الدعم ســيحّل 
نهاية أيار الجاري. اال أن حــرص عدد البطاقات بـ 
750 ألف عائلة ال يعني أن املشكلة حلّت، إذ مع رفع 
الدعم ســرتتفع األسعار أكرث، ما سيجعل املزيد من 
العائالت واألفراد يف حالــة عوز وعجز عن تأمني 
السلع واملواد األساســية منها البنزين والّدواء. لذا، 

من املرشوع أيضاً التســاؤل عن مصري هؤالء ما مل يشملهم 
برنام البطاقة التمويلية.

{ البنزين {
وبعد التــداول مبعلومات عن خفض الدعــم عىل البنزين 
من 0 إىل 15 يف املئة، نفــى عضو نقابة أصحاب محطّات 
املحروقــات جور الربكس صّحة األخبار هــذه، موضحاً أن 
»رئيس حكومة ترصيف األعامل  مرّص عىل رفض رفع الدعم 
خالل واليته ما مل يرفــق القرار ببطاقة متويلية تقّر بقانون 
صادر عن مجلس النّواب، وحّتى اللحظة مل يحصل ذلك. وكان 
ذار  وزير املال يف حكومة ترصيف األعامل رّصح أن يف نهاية 
سيخّفض دعم املحروقات من 0 إىل 85 لكّنه مل يفعل، وال 

نعرف إن كان القرار سيطّبق ألن تّم اإلعالن عنه«.
وكشف أن »رفع الدعم الـ »حرزان« غري وارد راهناً وموقف 
رئيس الحكومة واضــح، إىل ذلك ال يبدو أن مرشوع البطاقة 

التمويلية وليتها جاهز للتنفيذ«.
وأكّد الربكس من خالل مشاركته يف نقاشات ترشيد الدعم 
مع الحكومة أن »ما من معطيات عن أنه سريفع نهاية الشهر 
الجاري. ومنذ أســبوعني وّجهت ســؤاالً للرئيس دياب خالل 

اي يف حضور ممّثل عن مرصف لبنان حول  اجتامع يف الــ
ســيناريو الوصول إىل حزيران من دون تشكيل حكومة وال 
صدور قانون نيايب إلقرار البطاقة التمويلية وعدم اتّخاذ قرار 
رفع الدعم يف حني وارد أن يعلن مرصف لبنان عدم قدرته عىل 

تأمني األموال لذلك، فكيف ميكن حينها أن نستورد؟«.
وعن األســعار املمكن أن تصل إليها صفيحة البنزين، رشح 
أن »رفع الدعم بنسبة 5 كلفتها 8000 ل.ل. عىل سعر رصف 

دوالر 13000 ل.ل«.

{ الدواء {
يف املقابل، ومع الحديث عن خفض دعم الّدواء إىل النصف، 
أوضحت مصادر مطّلعة عىل امللف أن خطّة ترشــيد العدم لن 
تخفض تكلفة اســترياد الدواء من مليار و200 مليون إىل الـ 
600 مليون دوالر، ألن هذه الكلفة تحتســب مع املستلزمات 
الطبية، أما كلفتها الواقعية مليار دوالر وقد تنخفض تقريباً 

إىل 700 مليون دوالر.

{ جبارة {
مــن جهته، أكّد نقيب مســتوردي األدويــة كريم جبارة« 
أن »كّل األرقــام املتداول بهــا إعالمياً عن رفــع الدعم غري 

صحيحــة، وإذا اتّخذ القرار فســيكون عرب تطبيق 
خطّة ترشيد الدعم التي وضعت بالتعاون مع وزير 
الصحة العامــة يف حكومة ترصيف األعامل حمد 
حسن، ومبوجبها تفرز األدوية إىل 3 فئات: األوىل 
أدوية الـ »OTC« )ال تحتا إل وصفة طبية( وهذه 
مرصف  سيدعمها  حيث  أســعارها،  ستتغرّي  الفئة 
لبنان وفق ســعر رصف املنصة اإللكرتونية. الفئة 
الثانية، هي األدوية التي يتــم تناولها ألقل من 60 
يوماً، وفيها ستعّدل أســعار األدوية التي تقل عن 
30 دوالراً. أما الفئــة الثالثة، وهي أدوية األمراض 
املســتعصية واألدوية مرتفعة األسعار، فلن يطرأ 

عليها أي تغيريات«.
واشــار جبــارة إىل أن »مــا من خطّــة أخرى 
مطروحة، لكن ال نعلم إن كان ســيتّم السري بهذه أم سيّتخذ 
خر. لكــن، األهّم االلتزام بالخطّــة املوضوعة يف حال  قرار 
تقرر رفــع الدعم ألنها جّيدة ومتوازنة، ومن الرضوري تثبيت 
الشــحنات التي وصلت قبل تاريخ ترشــيد الدعم عىل اسس 

الدعم السابقة«.
خر، لفت إىل أن »حالــة الهلع ال تزال قامئة،  ويف ســياق 
والتهافت عىل الطلب كبــري، كذلك جزء من األدوية املدعومة 
ال يزال يهرّب. املســتوردون عاجزون عن تلبية الطلب الكبري 
بسبب مشــاكل االســترياد، وحّتى الجهات الرسمية ال تحّبذ 
زيادة االســترياد، تفاديــاً لنفخ الفاتــورة الدوائية بطريقة 

مصطنعة«.
وعن االتّهامات املوّجهة إىل التجار بتخزين األدوية وتحديداً 
حليب األطفال، أوضح جبارة أن »بالنسبة إىل الحليب لألطفال 
ما دون السنة، أرسلنا إىل الوزير حسن، بناًء عىل طلبه، بيانات 
مبيعــات ألربعة من أكرب الوكالء، تظهــر أن مبيعات الفصل 
ذار( أعىل من  األّول من هذه الســنة )كانون الثاين، شباط، 
مبيعات الفصل نفسه السنة املاضية، واالسترياد لهذا الفصل 
أيضاً أقّل من السنة الفائتة، ولتأمني الفارق اعتمد التجار عىل 

مخزونهم«، سائالً »كيف يكمن القول أنّهم يخزّنون؟«.

ــة...! ــي ــويــل ــاقــة الــتــم ــزيــن واألدويـــــــــــة... يــنــتــظــر الــبــط ــفــ دعــــم الــبــن خ

لبان نع ل حــــــ الله قرر إقفــــــال م
أوضاعها لتســــــوية  انع  م  8 وأمهل 

أصدر وزير الصناعة يف حكومة ترصيف األعامل عامد حّب 
الله قراراً بإقفال مصنع لأللبان واألجبان يف حو ســنيد - 

قضاء بعلبك لعمله من دون ترخيص نظامي.
انية مصانع  انية قرارات تنبيــه ألصحاب  كذلك أصدر 
لأللبــان واألجبان والعصــري ومكثفات الفاكهــة والبوظة 
والشوكوال وطامطم الكتشب ومشتقاتها والل العادي واملنكّه 
والعــريان واللبنة واألجبان القابلة للدهــن يف مناطق املر - 
البقاع الغريب، الشويفات - قضاء عاليه، الدكوانة - قضاء امل 
الشاميل، بعبدا - قضاء بعبدا، والوسطاين - قضاء صيدا، بوجوب 
االلتزام مبواصفات التصنيع الجّيد بعدما بّينت نتائ الفحوصات 

املخربيّة يف معهد البحو الصناعّية عدم مطابقتها.
ي اعتباراً من تاريخ  وأعطي أصحاب العالقة مهلة شهر ت
تبلّغهم التنبيه لتنفيذ الرشوط املطلوبة تحت طائلة اإلقفال إىل 

حني تنفيذها.
وجاء يف القرار: »لوزير الصناعة أن يصدر قرارات تكميلّية لهذا 
القرار بهدف فرض تدابري إضافية من شأنها الحامية من املخاطر 
ار أو تخفيف الرشوط الواردة. ويبلغ هذا القرار حيث تدعو  واأل

الحاجة ويصبح نافذاً إعتباراً من تاريخ إبالغه صاحب العالقة.
كام يبلّغ إىل: وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان، 
بلدية الشويفات، وزارة الصحة العامة، مصلحة الصحة يف جبل 
لبنان، وزارة البيئة، وزارة األشغال العامة والنقل، املديرية العامة 
للتنظيم املدين، وزارة العمل، وزارة الزراعة - مصلحة زراعة جبل 

لبنان، وزارة الصناعة:  املحفوظات - املعلوماتية - امللف«.

تجــــــار بيــــــروت طالبــــــوا بســــــاعات إضافيــــــة
لفتح املتاجر… وتجار صيدا يمددون أوقات فتح األسواق

وّجهت جمعية تجــار بريوت كتاباً إىل األمني العام للمجلس 
األعىل للدفاع رئيس لجنة متابعة التدابري واإلجراءات الوقائية 
لوباء »كورونا« اللواء الركن محمود األسمر، طالبت فيه السامح 
للمحال التجارية بفتح ساعات إضافية خالل األسبوع األخري 

من شهر رمضان«.
وجاء يف نًّص الكتاب: »حيث أن األســبوع األخري من شهر 
رمضان املبارك هو موسم للتبّضع مبناسبة عيد الفطر تنتظره 
املحال واألسواق التجارية سنوياً لالسرتزاق وتروي بضاعتهم، 
تتقّدم جمعية تجار بريوت من لجنتكم املوقرّة بطلب الســامح 
بفتح املحالت التجارية يف بريوت واملحافظات خالل ســاعات 
املساء ولغاية الســاعة الحادية عرشة ليالً وذلك يف األسبوع 
األخري من شهر رمضان املبارك، ابتداًء من يوم األربعاء الواقع يف 

5 أيار 2021 ولغاية الخميس يف 13 منه.
واعلنت جمعية تجــار صيدا وضواحيها يف بيان: »يحل عيد 
الفطر يف وقت يواصل االنهيــار املايل تداعياته املبارشة وغري 
املبارشة، عىل الحياة اليومية للمواطن كام القطاعات االنتاجية 
ويكمل بها نحو الهاوية بعدمــا تخطينا حافتها وانزلقنا فيها 

بات االرتفاع الجنوين بسعر رصف الدوالر«. تحت 
وإذ هنأت »أهايل صيدا والجوار والتجار بعيد الفطر املبارك«، 
أعلنت »فتح األسواق التجارية طوال أيام اسبوع العيد، مبا يف 
ذلك يوما الجمعة واألحد يف 7 و  ايار، ومتديد فتحها مساء بدءا 

.» من يوم السبت 8 أيار حتى منتصف الليل كحد أق

الضمان مســــــتحقات  بدفع  وعد  وزني 

اســتقبل وزير املالية يف حكومة ترصيف األعامل غازي 
وزين وزيرة العمل يف حكومة ترصيف األعامل مليا ميني وتم 
البحث يف موضوع مســتحقات صندوق الضامن االجتامعي 
ورة مصادقة وزير املالية عىل دفرت الرشوط الذي يتعلّق  و
بالتدقيق املايل لحسابات الصندوق. ووعد الوزير وزين بدفع 

جزء من مستحقات صندوق الضامن من موازنة 2021.

و م  

صدر عن املكتــب اإلعالمــي لوزير الطاقــة واملياه يف 
البيان اآليت: »وّجه  حكومة ترصيف األعامل رميون غجــر 
وزير الطاقــة واملياه يف حكومة ترصيــف األعامل رميون 
غجر كتاباً ثانياً اىل رئيســة هيئة القضايا يف وزارة العدل، 
يف شــأن قضية املّدعى عليهم يف ملــف البواخر، طلب فيه 
مجدداً تزويد الوزارة »باملعلومــات واملعطيات كافة املتوفرة 
لديكم التي من شــأنها أن تبنّي الرضر املبارش وغري املبارش 
الالحق بوزارتنا جراء األفعال الجرميــة املرتكبة من املدعى 
عليهم فاضل رعد ورفاقه متكيناً لنا من اتخاذ صفة االدعاء 

الشخ يف حقهم«.
ومام جاء يف كتاب الوزير غجر: »إلحاقاً بكتابنا اليكم رقم 
و تاريخ 1 نيســان 2021، والــذي مل نتلق من جانب  3253
هيئتكم لتاريخه بعد أي رّد عليه، نعود ونطلب مجدداً تزويدنا 
التي ميكن،  أو  باملعلومات واملعطيات كافة املتوفــرة لديكم 
نتيجة  لكم،  توفرهــا  اختصاصكم وصالحياتكم،  بحســب 
التحقيقات القضائيــة الجارية مع املدعى عليهم فاضل رعد 

ورالف فيصل وحسن أمهز فيام خّص جرائم الرشوة والفساد 
وتبييض األموال وعالقة ذلك وأثره عىل وزارة الطاقة واملياه 
وبيــان الرضر الالحــق بحقوقها خاصة وحقــوق الدولة 
اللبنانيــة عامًة متكيناً لنا وعىل ضــوء املعلومات املطلوبة 
الدولة  الشــخ واملطالبــة بحقوق  االدعاء  اتخاذ صفة 
واملناســبة  الالزمة  القانونية  االجــراءات  واتخاذ  اللبنانية 
للمحافظة عىل املال العام وحقوق ومصالح الدولة اللبنانية،

ملني يف أن يلقــى كتابنا هذا من قبلكــم تجاوباً رسيعاً 
مع ما ورد فيه من مطالب من شــأنها كشــف الغطاء عن 
ات او فســاد وذات صلة بأفعال املدعى  كل رشوة او سم
عليهم املذكورين أعاله وارتباطها بوزارة الطاقة واملياه، درءاً 
لكل تشــكيك ورفعاً لكل أو اي مسؤولية وإال التفّضل التخاذ 
صفة االدعاء الشــخ عفواً تبعاً ملا متلكون من معطيات 
ومعلومات متكنكم من ذلك وفقاً لصالحياتكم، ال ســيام ما 
نّصت عليه املادة 14 من قانون أصــول املحاكامت الجزائية 

لناحية صالحية وزير العدل«.

ة القضايا في مل البواخر يسة هي جر الى ر كتاب ثان من 

إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع 
يف حكومة ترصيف األعامل زينة عكر، وفداً من جمعية 
الصناعيني برئاسة نائب الرئيس جور نرصاوي، وضم 
أيضاً السادة: زياد بكدا ووليد عساف وإبراهيم مالح 
ونزارات صابونجيان وعدنان عطايا وحســن ياســني 
وزياد شامس. الوفد عرض للوزيرة عكر واقع الصناعة 
يف لبنان واملشــكالت التي تعرتض الصناعيني يف ظل 
األوضاع اإلقتصاديــة الراهنة إضافة إىل قرار مجلس 
الوزراء ومرصف لبنان املتعلق بإســرتجاع كامل أموال 
الصادرات بالعمالت األجنبية اىل لبنان، وجرى التطرق 
الصناعيني.  الدعم وتداعياتــه عىل  اىل موضوع رفع 
نتهم من أجل إستعادة  ورة ط وشــدد الوفد عىل 

الثقة بالقطاع الصناعي وإستمرارية دميومة العمل.
الوزيرة عكــر أكدت للوفد عىل أهمية القطاع الصناعي اىل 

جانب القطاعني السياحي والزراعي يف دعم اإلقتصاد اللبناين 
مشرية اىل أنها ســتتواصل مع املعنيني من أجل إيجاد حلول 

ممكنة للمشكالت املطروحة.

ناعيين على مشــــــكالت القطا عكر اطلعت مــــــن وفد ال

ناعي ر م وفد ال ع

اســتقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي يف 
مكتبه يف الوزارة رئيس تجمــع املزارعني يف البقاع ابراهيم 
، رئيس نقابة مصدري الخضار والفاكهة يف لبنان  ترشي
نعيم خليل وعضــوي نقابة املصدرين واملســتوردين جميل 
الشقيق ووجيه العموري، وعرض الوفد لعمليات التصدير يف 

ضوء التطورات الحاصلة.
وقال خليل: »نشــكر الوزير عىل اهتاممه بقضية التهريب 
اىل السعودية ومســاعيه العادة العالقات واعادة التصدير. 
نحن كنقابة مصدرين نستنكر الذي حصل مع اململكة العربية 
السعودية. هناك اشخاص خارجون عن القانون يعملون ليس 
للنقابة اي عالقة بهم نحن نعرف االشــخاص املســتقيمني 
والذيــن يعملون ضمــن االصول. نشــكر الوزير فهمي عىل 

جهوده ولقد وعدنا خريا والزيارة كانت ناجحة جدا«.
ننا الوزير، أن االتصاالت  : »لقد ط بدوره، قال ترشــي
قامئة مع اخواننا يف اململكة العربية الســعودية وان شــاء 
الله وعدنا باخبار جيدة عن قريب واول هذه االخبار الســامح 
بتمريــر الرتانزيت عرب الطريق الربية ويكون هذا الخرب االول 
الذي نزفه للبنانيني ولقد درسنا خطوات جدية انجز بعضها، 
خالل هذا االسبوع ســنكمل زياراتنا لغرفة التجارة، ولوزير 

ء  الزراعة، والنقابة ستتخذ القرارات الالزمة التي متنع ال
الذي حصل وكــام قال النقيب نحن نكن كل االحرتام للمملكة 
العربية السعودية ويف الوقت نفسه نؤكد براءة مصدرينا وان 

شاء الله تنتفي املظلومية التي رميت علينا«.
وردا عىل ســؤال حول ان شــاحنات ال تــزال عالقة عىل 
الطرقات قال: » يوجد حاويات، بالنســبة للشــاحنات منها 

عادت اىل لبنان ومنها دخلت اىل العراق«.

دير لة الت فهمي تابع مــــــع وفد »تجمــــــع املزارعين« مســــــ
ترشيشــــــي : وعدنــــــا بالســــــماح بتمريــــــر الترانزيــــــت بــــــرا

فهمي م الوفد
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الديبلوماسية تحركاتها  تك  واشنطن   : النهضة  سد 
الثية ال ــاوضــات  ــف امل ــاء  ــه ن تــدعــو  ــا  ــاب أب وأديــــس 

أعلنت واشــنطن أن مبعوثها الخاص إىل 
القرن األفريقي جيفري فيلتامن سيبدأ جولة 
أفريقية تشــمل مرص وإثيوبيا والســودان، 
وسط خالف متصاعد بشأن امللء الثاين لسد 
النهضة الذي تبنيه إثيوبيا عىل النيل األزرق، 
يف حني دعت أديس أبابا إىل إنهاء املفاوضات 

. الثالثية وفقا التفاقية إعالن املباد
أن فيلتامن  الخارجية األمريكية  وأوضحت 
ســيجتمع مع مســؤولني مــن الحكومات 
، فضــال عن األمم املتحــدة واالتحاد  الثال

األفريقي ومنظامت إنسانية.
وأشــار بيان الخارجية إىل أن جولة فيلتامن 
تؤكــد التــزام اإلدارة األمريكية بقيــادة الجهود 
الديبلوماسية املستمرة ملعالجة األزمات السياسية 

واألمنية واإلنسانية يف القرن األفريقي.
وكان وفــد أمــرييك يضم عضــو لجنة 
العالقات الخارجية يف الكونغرس السيناتور 
كريستوفر كونز والسيناتور كريستوفر فان 
هولني، بحث مع وزير شؤون مجلس الوزراء 
الســوداين خالد عمر يوســف العالقات بني 

البلدين والتصعيد مع إثيوبيا.
أيضا مع كل من  لقاءات  الوفد  وســيعقد 
رئيس مجلس الســيادة االنتقايل الفريق عبد 
الفتاح الربهان ورئيــس مجلس الوزراء عبد 

الله حمدوك وعدد من الوزراء.
يشــار إىل أن الســيناتور كونــز هو من 
أقّر  الذي  الســودان«  صا قانون »حصانة 
العام املــايض إلعادة  الكونغــرس نهايــة 
الحصانة السيادية إىل الخرطوم إزاء القضايا 

املتعلقة باإلرهاب.

{ جولة أفريقية {

الخارجية  وزيرة  اختتمت  األثناء،  هذه  يف 

الســودانية مريــم الصادق املهــدي جولة 
وأوغنــدا وكينيا  روانــدا  أفريقية شــملت 
والكونغــو الدميوقراطيــة، تناولت خاللها 
موقف السودان من مفاوضات ملء وتشغيل 

سد النهضة اإلثيويب.
وكانت وزيرة الخارجية الســودانية قالت 
عقــب لقائها رئيــس جمهوريــة الكونغو 
يويل  الســودان  إن  أمــس،  الدميقراطيــة 
موضوع امللء الثاين لســد النهضة اإلثيويب 
أمن  قضية  باعتباره  االهتامم  درجات  أق 

قومي ويؤثر حياة ماليني السودانيني.
إىل  التوصل  ورة  الوزيرة عىل  وشددت 
اتفاق قانوين ملزم بني الدول الثال قبل امللء 

الثاين لسد النهضة يف متوز املقبل.

{ شكوى إثيوبية {

يف املقابل، دعت وزارة الخارجية اإلثيوبية 
الثالثية بشــأن ســد  املفاوضات  إنهاء  إىل 
، مؤكدة  النهضة وفقا التفاقية إعالن املباد
»رفض أي محــاوالت للحفا عىل اتفاقيات 
الحصــة املائية غري العادلــة واحتكار دول 

املصب للنيل«.
وقالت الــوزارة يف بيان إنهــا »لن تقبل 
الحدود مبلف  لربط قضية  السودان  تحركات 
سد النهضة«، مؤكدة متسكها بقيادة االتحاد 

األفريقي ملفاوضات السد.
»نظريتها  أن  اإلثيوبية  الخارجية  وأضافت 
الســودانية حاولت تضليــل املجتمع الدويل 
ســد  ومفاوضات  الحــدود  قضية  بشــأن 
املصب  دول  إرصار  أن  معتــربة  النهضــة«، 
عــىل احتكار مياه النيل وتســييس القضايا 
الفنية هي التحديات الرئيسية التي واجهتها 

املفاوضات الثالثية.

نيع ت يعلن  يرانـــــــي  ا الجيش 
فريدة« »ميزات  بـ  مسيرة  رة  طا

أعلنت القوة الربيــة يف الجيش اإليراين، النجاح يف 
تصنيع طائرة مسرية جديدة تتميز بـ«إمكانيات فريدة«.
وخالل فعالية لعرض الطائرة، أشــاد مســاعد قائد 
الجيش اإليراين يف الشؤون التنسيقية، األدمريال حبيب 
  الله ســياري، بإنجازات قطاع التصنيع العســكري يف 

البالد ال سيام يف مجال املسريات.
وذكر سياري أن قسم »جهاد تحقيق االكتفاء الذايت« 
يف القــوة الربية نجح يف تصنيع طائرة مســرية ذات 
ميزات فريدة منها التحليق عىل ارتفاع شــاهق وحمل 
حجم كبري من القذائف واملدى الجيد والقدرة عىل خوض 

الحرب اإللكرتونية ومقاومة التشويش اإللكرتوين.
وأضاف: »قسم جهاد االكتفاء الذايت يف القوة الربية 
ميتلك ســجال حافال وتجارب ممتازة يف ســد حاجة 

الجيش والقوة من األسلحة واملعدات املصنعة محليا«.
ولفت إىل أن هذا القسم نجح يف تصنيع مختلف أنواع 
ومعدات  الخفيفة  واألسلحة  واملدرعات  الجنود  ناقالت 

االتصال والحرب اإللكرتونية.
ويف هذا الســياق أكد قائد الجيش اإليــراين، اللواء 
عبــد الرحيم موســوي، يف كلمة خــالل تخري عدد 
من الضباط، أن القوات املســلحة للبالد استطاعت يف 
ظل تشــديد الحظر الغريب عىل البــالد خالل العامني 
األخريين إنتا مختلف أنواع الطائرات املسرية والزوارق 
والغواصات والطائرات واملضادات الجوية باالعتامد عىل 

قدراتها وإبداعات عنارصها.

ــعـــراق ــال الـ ــمـ ــي« شـ ــانـ ــتـ ــردسـ ــكـ اشـــتـــبـــاكـــات بــيــن الــجــيــش الـــتـــركـــي و«الـ
أفادت معلومات صحافية 
امس، بحصول اشــتباكات 
متقطعة بني الجيش الرتيك 
العامل  حــزب  وعنــارص 
الكردســتاين يف محيــط 
منطقة جيســتا يف دهوك 

أق شامل العراق. 
أن  إىل  املصــادر  ولفتت 
انتشاراً  نفذ  الرتيك  الجيش 
جيستا،  جبال  يف  عسكرياً 
ليتمكن من الســيطرة عىل 
الحدودية  العراقية  املنطقة 
مع تركيــا، قائلًة إن بعض 
القــرى غادرها أهلها بفعل 
القصــف الــرتيك واغلبها 
يف  مايس  كاين  مبحيــط 

محافظة دهوك.
اســتدعت  بالتزامــن، 

الخارجيــة العراقيــة، القائم بأعامل الســفارة 
الرتكية لــدى بغداد إىل مبنى الوزارة، وســلمته 
الدفاع  مذكرة احتجا عىل خلفية تحركات وزير 

الرتيك خلو أكار يف العراق.
اســتيائها  العراقية، عن  الخارجية  كام عربت 

الشديد وإدانتها عقب دخول اكار األرايض العراقية 
مــن دون تنســيق أو موافقة مســبقة من قبل 
السلطات املختصة، إىل جانب لقائه قوات تركية 

داخل األرايض العراقية بصورة غري مرشوعة.
من جهتها، نــرشت وزارة الدفاع الرتكية فيديو 
يظهر تدمــري مواقع حزب العامل الكردســتاين 

إطار  يف  العــراق  شــامل 
الــربق  عمليتــي مخلــب 

والصاعقة.
وأكــدت الــوزارة عــرب 
مواقع  عــىل  حســاباتها 
أن  االجتامعــي  التواصــل 
مستمر  الرتيك  الجو  سالح 
املسلحني  مواقع  تدمري  يف 
عرب استهدافها بشكل دقيق 

خالل العمليتني املذكورتني.
أعلن  ويف وقت ســابق، 
وزير الدفاع الرتيك خلو 
أكار، »تحييد 44 مسلحاً من 
الكردستاين«،  العامل  حزب 
»منظمة  تركيا  يف  املصنف 
خالل  وذلــك  إرهابيــة« 
عمليــة للجيــش مبنطقة 

»متينا«، شامل العراق.
وقــال وزير الدفاع الرتيك، خــالل زيارته إىل 
القاعــدة العســكرية الرتكية شــاميل العراق، 
برفقة رئيس هيئة األركان، وقائد القوات الربية، 
»تتواصل عمليتي مخلب الربق، والصاعقة بنجاح 

ومتكنا من تحييد 44 إرهابياً حتى اآلن«.

ل  ــعـــة ت ــيـــة رابـ ــاراتـ إمـ ــرة  ـ ــا طـ
كبيرة ــاحــات  ــق ل بــكــمــيــة  ــ  ــش دم

وصلت إىل دمشق، امس، طائرة مساعدات إماراتية رابعة 
1، بحســب ما  عىل متنها كميات كبرية من لقاحات كوفيد-

نقلت وكالة األنباء اإلماراتية »وام«.
الطائرة ســريتها هيئة الهالل األحمر اإلمارايت، بالتنسيق 
مع جمعيــة الهالل األحمر الســوري، لدعم قــدرة القطاع 
الصحي الســوري عىل مواجهة تداعيــات جائحة كورونا، 

وتعزيز اإلجراءات الوقائية للحد من تفشيها.
وتســتهدف هذه اللقاحــات حامية العاملــني بالخطوط 
األمامية باملجال الطبي عىل الســاحة الســورية، وأصحاب 
الحاالت اإلنســانية الصعبة وكبار السن وأصحاب األمراض 
املزمنة، واألشخاص يف أماكن النزوح من تداعيات الجائحة 

وثارها الصحية.
وعززت دولة اإلمارات جهودها ملســاعدة الدول الشقيقة 
والصديقة عىل تجاوز أوضاعها الصحية، والوقوف بجانبها 

لبلو مرحلة التعايف من األزمة.
وتأيت هذه املســاعدات ضمن االســتجابة العاملية لدولة 
اإلمارات للتصــدي للجائحة دوليا، وتجســد االهتامم الذي 
توليه لتعزيز قدرة املجتمعات عىل مواجهة تداعيات االزمات 

الصحية واإلنسانية بصورة عامة.
كام تأيت هذه املبادرة للمســاهمة يف الحد من انتشــار 
جائحة كورونــا يف عدد من الدول، وتعزيــز أوجه الوقاية 

والحامية للسكان املحليني هناك.
وتســاهم هذه اللقاحــات يف التصــدي لجائحة كورونا 
ومحــارصة الفريوس يف ظل انتشــار ســاللة جديدة من 

الجائحة يف عدد من الدول.

كـــــد للعاهـــــل األردنـــــي دعم وفـــــد أميركـــــي ي
اململكـــــة أمـــــن  لحفـــــ  جراءاتـــــه  واشـــــنطن 

أجرى العاهــل األردين، عبد الله الثاين بن 
الحســني، محادثات مع وفــد أمرييك يضم 
ممثلني عن الســلطة الترشيعية والتنفيذية 
الذي أكد للملك دعم الواليات املتحدة إلجراءاته 

للحفا عىل أمن بالده.
وأفــاد الديوان امللــ األردين، يف بيان، 
بأن امللك عبد الله الثاين استقبل وفدا أمريكيا 
رفيع املستوى برئاسة عضو مجلس الشيو 
األمرييك، الســيناتور الدميوقراطي، كريس 
مرييف، ضم منســق الرشق األوسط وشامل 
افريقيــا يف مجلس األمــن القومي بالبيت 
األمرييك  واملبعو  بريت ماكغورك،  األبيض، 
ليدركينغ،  تيمــو  اليمــن،  إىل  الخــاص 
باإلضافة إىل عدد من املسؤولني من وزاريت 

الدفاع والخارجية.
وتناول اللقاء، حســب البيــان، »عالقات 
الصداقــة التاريخيــة املتينــة والرشاكــة 
والواليات  األردن  تربط  التي  االســرتاتيجية 

املتحدة األمريكية«.
ويف هذا السياق أعرب امللك عبد الله الثاين 
عن تقديــره للرئيس األمــرييك، جو بايدن، 
ووزير الخارجيــة األمرييك، أنتوين بلينكن، 
املتحدة  الواليات  »تأكيدهام عىل دعــم  عىل 
لألردن، وذلــك خالل االتصالــني الهاتفيني 

اللذين أجرياهام مع جاللته مؤخرا«.
بدوره، أكد مــرييف »أهمية العالقات التي 
تجمع الواليات املتحدة واألردن، مشــريا إىل 
للعالقات  الفرعية  اللجنــة  كرئيس  حرصه، 
األد  للرشق  الشيو  مجلس  يف  الخارجية 
سيا الوســطى ومكافحة  ســيا و وجنوب 
اإلرهاب، عىل زيارة األردن ومواصلة التنسيق 

الوثيــق بني البلدين حول ســبل تعزيز األمن 
واالســتقرار يف املنطقة، مــن منطلق دور 

اململكة املحوري بهذا الخصوص«.
ونوه مــرييف إىل أن الوفد الذي يرتأســه 
يف هــذه الزيــارة فريــد من نوعــه كونه 
الترشيعية  الســلطتني  يشــمل ممثلني عن 
والتنفيذية يف الواليات املتحدة، ومســؤولني 
من املؤسســات املعنية بتمتني الرشاكة بني 

البلدين.
كــام أعاد أعضاء الوفــد التأكيد عىل دعم 
بقيادة  لــألردن،  األمريكية  املتحدة  الواليات 
عاهل اململكة، وتأييدها لإلجراءات والقرارات 
التي اتخذتهــا اململكة للحفــا عىل أمنها 
واستقرارها مشــيدين بالجهود األردنية يف 

استضافة الالجئني.
وجــرى، خالل اللقاء بحــث القضايا ذات 
االهتــامم املشــرتك، ويف مقدمتها القضية 
الفلســطينية، حيث أكد امللك عبد الله الثاين 
ورة تكثيــف الجهــود إلعــادة إطالق  «
املفاوضات بني الفلســطينيني واإلرسائيليني 
العادل والشامل، عىل  الســالم  للوصول إىل 
أســاس حل الدولتني، مبا يضمن قيام الدولة 
السيادة والقابلة  املستقلة، ذات  الفلسطينية 
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وعاصمتها القدس الرشقية.
بها  التي متر  األزمــات  اللقاء إىل  وتطرق 
منطقة الرشق األوســط، ومساعي التوصل 
إىل حلول سياســية لها، إضافــة إىل اآلثار 
عىل  كورونا  فــريوس  جائحة  عن  الناجمة 
املستويات االقتصادية واالجتامعية واألمنية، 

وأهمية تكثيف الجهود املشرتكة ملجابهتها.

وفد تركي في القاهرة ألول مرة منذ القطيعة

يواصل وفد تريك برئاسة نائب وزير الخارجية 
ســيدات أونال زيارته إىل القاهرة، وهي الزيارة 
األوىل ملســؤول تريك بهذا املستوى بعد سنوات 

من القطيعة بني البلدين. 
وقال املتحد باســم حزب »العدالة والتنمية« 
عمر جليك إن زيارة الوفد الرتيك إىل القاهرة تأيت 
ليات جديدة لبحث  يف إطار »إعادة بالده تشكيل 
قضاياها، والحوار مع مرص بشكل فاعل أكرث يف 
املرحلة املقبلة، سواء عىل صعيد البحر املتوسط 

أو العالقات الثنائية«.
وكان وزيــر الخارجّيــة الــرتيك مولود 
جاويش أوغلو، أعلن منتصف شــهر نيسان 
الجاري أّن وفداً تركياً سيزور مرص مطلع أيار 
الجاري، استجابًة لدعوة من الجانب املرصي، 
بعد يــوم فقط من إشــارته إىل أن »مرحلة 
جديدة تبدأ بني تركيا ومرص، وميكن أن تكون 

هناك زيارات متبادلة يف الفرتة املقبلة«.

{ ...ووفد تريك يف ليبيا {

القاهرة تأيت بالتزامن  الوفد الرتيك إىل  زيارة 
الرتكيني إىل  الخارجية والدفاع  مع زيارة وزيري 

ليبيا. 
وزير الخارجية الرتيك قال إن بالده »تويل 
ليبيا ووحدتها  للحفا عىل ســيادة  أهمية 
السياســية«، مضيفاً أن »الوجود الرتيك يف 

ليبيا قانوين«.
الليبية  يف املقابل، دعــت وزيرة الخارجيــة 
نجالء املنقو إىل ســحب كل القوات األجنبية 

واملرتزقة من البالد.
أنقرة من جهتها أكدت اســتمرار نشــاطاتها 
للتنقيب عن مصادر الطاقة يف رشق املتوســط، 
وفق اتفاق ســابق للحدود البحرية مع السلطات 

الليبية، عىل الرغم من االعرتاضات اليونانية.
وتعليقاً عىل ترصيحــات رئيس وزراء اليونان 
بشأن ترسيم الحدود البحريّة مع ليبيا، قال وزير 
الخارجّية الرتيك يف وقت ســابق إن »كل طرف 

ميكنه إجراء محادثات مع اآلخر«.
وكانت اليونان أعلنت أنها مستعدة لبدء مباحثات 
مع تركيا حــول املناطق البحرية املتنازع عليها بني 

البلدين الستكشاف النفط والغاز يف بحر إيجه.
ونقل بيان لوزارة الدفــاع الرتكية، امس، عن 
الوزير خلو أكار، أثناء لقائه بالقوات الرتكية 
العاملــة يف ليبيــا، أن »وجود تركيــا يف ليبيا 
يشــكل أهمية من حيث حامية حقوقها رشقي 
املتوسط«، مضيفاً: »نواصل أنشطتنا هناك ضمن 
إطار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية املربمة مع 
ليبيا«.وتابــع أكار أن »مســاعي اليونان إلبطال 
اتفاقية ترسيم الحدود املربمة مع ليبيا ال جدوى 
منها«، مؤكداً »تأييد حل املشــاكل عىل أســاس 

القانون الدويل والحوار وبشكل سلمي«.

ية العب املواجهة  النــهــاء  مستعدون   : ــا  زاخــاروف
ــا ــع روســي ــعــيــد مـ لــلــتــ نــســعــى  : ال  واشــنــطــن 

ــا تــعــتــزم إرســــــال قـــــوات عــســكــريــة ــي ــان ــط ــري ب
ــا ــوريـ ــي الــــعــــراق وسـ ــ ــة »داعــــــــش« ف ــاربـ ــحـ ملـ

أكــد وزيــر الخارجية األمــرييك أنتوين 
بلينكن، إن واشــنطن ال تسعى للتصعيد مع 
روســيا، مشــرياً إىل أنها »تتابع خطواتها 

وتدرس الرد عليها«.
صحفي  مؤمتر  خــالل  جاء  بلينكن  كالم 
مع نظريه الربيطاين دومينك راب، حيث أكد 
الوزير األمرييك أن »الواليــات املتحدة تركز 
عىل الخطوات التي تتخذها روســيا، وتدرس 
للتصعيد مع  الرد عليها«، مضيفاً: »ال نسعى 

روسيا«.
قائالً:  بريطانيا  إىل  بالشكر  توجه  بلينكن 
»أريد أن أشــكر اململكــة املتحدة عىل دعمنا 
يف تحميل روسيا مسؤوليتها عن الترصفات 

املتهورة والعدائية التي تتخذها«.
أرحب باإلعالن  وتابع بلينكن: »أنا أيضــاً 
الخارجية بتمديــد قانون  األخــري لوزيــر 
الذي يستهدف روسيا، ملواجهة  ماغنيتس 

انتهاكاتها لحقوق اإلنسان«.
وأعلــن بلينكن أن الرئيــس األمرييك جو 
بايدن يتطلع للمشاركة يف قمة الدول السبع 

الكربى املقرر عقدها يف لندن الشهر املقبل.
بدوره، قــال وزير الخارجيــة الربيطاين 
دومينك راب إن »هناك فرصة لعالقات أفضل 
مع روســيا، لكنها تعتمد عىل تغري روسيا 

لسلوكها«.
كام أشــار راب إىل أنه ناقش مع بلينكن 
بأوكرانيا  الخاصة  املشرتكة  واألمور  القضايا 
وأفغانستان، مؤكداً أن لندن وواشنطن تقفان 

جنباً إىل جنب يف ما يتعلق بهذه املسائل.

{ زاخاروفا {

من جهتهــا، قالت املتحدثة باســم وزارة 
إن  زاخاروفا،  ماريــا  الروســية  الخارجية 
موسكو مل تبدأ »حرب العقوبات« مع الغرب، 
لكنها مســتعدة يف أي لحظــة إلنهاء »هذه 

املواجهة العبثية بني الطرفني«.
كالم زاخاروفا جاء خالل مقابلة مع قناة 
»روسيا«، حيث أشارت إىل أنه »أوضحنا أكرث 
من مرة أننا مل نبدأ حرب العقوبات هذه، لكننا 
أي لحظة للسري يف طريق  مســتعدون يف 
إنهاء هــذه املواجهة التي ال معنى لها، والتي 
لن تكــون نتيجة إيجابية لهــا وال غالب وال 

مغلوب«.
املتحدثة باسم الخارجية الروسية أوضحت 
أّن »اإلجراءات التي تم اتخاذها ضد روســيا 
سيكون لها بال شك تأثري سلبي عىل العالقات 
الروســية مع الغرب وتقوض الثقة املتبادلة 

فاق تطبيعها«. وتظلم 
وتابعت: »لسنا من املؤيدين لتشديد دوامة 
العقوبــات، فإننا مع ذلك نقبل التحدي، ونرد 
معنا  بناء عالقات  عة وبشــكل هادف.  ب
انطالقا من مباد العدل واملســاواة ورفض 

عامل القوة«.
يذكــر أّن العالقــات بني روســيا والدول 
الغربية تشــهد توترات يف ظّل أزمة أوكرانيا 

وفرض الغرب عقوبات عىل روسيا.

 express« أفــادت صحيفة
مقاتــالت  بــأن   »and star
القتال  إىل  ستنضم  بريطانية 
ضد بقايا ما يسمى بـ«الدولة 
اإلسالمية يف العراق وسوريا 

)داعش(«.
بأن  الصحيفــة  وأفــادت 
اين طائرات مقاتلة شــبح 
تابعة لســالح الجــو املل 
طائرات  وعــرش  الربيطاين، 
مشاة  من   » 35B« طراز  من 
سرتســل  األمريكية  البحرية 
إم  »إتش  الســفينة  م  من 

إس كويــن إليزابيث«، التي بلغــت تكلفتها 3 
مليارات جنيه إســرتليني، والتي ستتوجه إىل 
سيا، برفقة ست سفن تابعة للبحرية امللكية، 
وغواصة، و 14 طائرة هليكوبرت بحرية، ومشاة 

البحرية امللكية.
ولفتــت »express and star« إىل أنــه تــم 
ب  تعيني رسب »Dambusters« الشهري، أو ال
الطائــرات لدعــم عمليات  »617«، لتشــغيل 

مكافحة »داعش« يف العراق وسوريا.
وقالت وزارة الدفــاع الربيطانية إن طائرات 
إىل  ســتنضم   » 35B i h i  «
 C rrier ri e ro عملية »شــايدر« من »
ضد  قويــة  لرضبــة  للتحضــري   »))C 21

»داعش«.
الربيطانية،  الجويــة  القوات  قائد  وأشــار 
املارشال السري مايك ويجستون، لوكالة األنباء 
»PA«، إىل أنه »ال يســاوره شك يف أن التطرف 
إليه  التي يستند  السامة  العنيف واأليديولوجية 

تنظيم داعش ال تزال متجذرة يف املنطقة«.
ويف حديثه عن العملية املقبلة، قال الســري 
العراق،  حكومة  لدعم  بعمليات  »سنقوم  مايك: 
ونحــارب فلول داعــش يف العراق وســوريا، 
إليهم يف مالذهم  القتال  وسنســتمر يف نقل 
حيث ال مفر من ذلك، إذ أنهم يهددون شــوارع 

اململكة املتحدة وحلفاءنا«.
ء تقوم بــه القوة الجوية  وأكمــل: »إنه 
بفعالية كبرية اآلن منذ عام 2014، وأدت القوات 

الجوية امللكية دوًرا كبريًا يف هذا النجاح«.
وتابع: »داعش مل تعد قوة برية، قوة احتالل، 

كام كانت يف 2015 و 2016«.
املاضيني،  العامني  قائال: »عىل مدى  وأوضح 
كنا نحدد الجيــوب التي حفروا فيها معاقل يف 
الحكومة  النائية، وساعدنا  املناطق  الجبال يف 
العراقية عىل إزالة تلك الجيوب... لكنني ال أشك 
يف أن التطرف العنيف واأليديولوجية الســامة 
التي تقوم عليها داعش ال تزال متجذرة يف تلك 
املنطقة، لذلك ال يزال لدينا دور مهم، وأنا واضح 
متاما يف اعتقادي بأن مــا نقوم به كل يوم - 
ولدي رسب من طراز تايفــون وطائرات أخرى 
منترشة بالفعل وقاتلت لسنوات عديدة - يجعل 
شوارع اململكة املتحدة أكرث أمانا من خالل نقل 
القتال إىل املتطرفني العنيفني يف مالذاتهم يف 

العراق وسوريا«.
ولدى ســؤاله عام إذا كان يلــوح يف األفق 
موعدا نهائيــا للقتال ضد داعش، قال الســري 
مايك: »إنني متشــجع جدا مــن تقدم ومهارة 
وتطور قوات األمــن العراقية. إن قدرتهم عىل 
تحمل املســؤولية الكاملة عن أمــن أراضيهم 
الســيادية تزداد قوة يوما بعد يوم، ويف نهاية 
املطاف ســتكون هذه هي النقطة التي مل يعد 
فيها دعم الحلفاء مثل اململكة املتحدة والواليات 

وريا«. املتحدة وخرين 
وأردف: »ال أرغب يف تحديد موعد لذلك، لكن 
لــدي إميان كبري بالتقدم الــذي تحرزه القوات 

العراقية«.

ــد«  ــ ــري ــ ــي ب ــ ــ ــاع ــ ــ اعــــتــــقــــال »س
تــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي كــركــوك

أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال 
»ساعي بريد« تنظيم »داعش« اإلرهايب، يف محافظة كركوك.
وأوضحت االستخبارات يف بيان لها، أن اعتقال املتهم جاء 
بعد »عملية استخبارية نوعية متيزت بدقة املعلومة واملتابعة 
املســتمرة لتحركات أحد العنارص اإلرهابية يف منطقة الزاب 
بقضاء الحويجة كركوك، والذي تبني أنه يعمل ســاعيا لنقل 

بريد الدواعش بني املالذات واألوكار والخاليا النامئة«.
وأضافت أن »مفارز شــعبة االســتخبارات العسكرية يف 
الفرقة 14 وقوة من الفو األول لواء املشــاة 51 ومفرزة من 
أمن الحشد الشــعبي تحركت نحو الهدف وألفت القبض عليه 

يف املنطقة املذكورة«.
وأكدت  أن املعتقل »مــن املطلوبني للقضاء مبوجب مذكرة 

قبض وفق أحكام املادة 4 إرهاب«.
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

األربعاء 5 أيّار 2021

يـــــــــــــــس نـــــــــــــــادي الجيـــــــــــــــة الرياضـــــــــــــــي رحيـــــــــــــــل ر
ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة ينعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــرة الطا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد الكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واتحـ

رو كج الراحل أحمد 

نعى النادي الريايض الجية رئيسه املهندس 
أحمد درويش كجك. وجاء يف بيان النعي:

كانت بســمته أم اســلحته، وهدوءه 
ارقى مواجهاته. تربع املهندس احمد درويش 
عر  عىل  الريــايض،  النادي  رئيس  كجك، 
الغنى األخالقي واإلنســاين وأكد نفسه بني 
الصليل واصطكاك األسّنة، أنه الريشة والقلم 
وروائع العبارات، اليوم انسحب يك ال يسجل 
عليه مشــاركته يف معركة، اليوم رحل بعد 
النفس، وامتالء قلبه بالحب،  فرا رأتيه من 
كان همــه الجيــة والنادي وفــرح الناس، 
رحل احمد عن عمــر ناهز الكثري من العطاء 
الكلمة،  الريايض والعمل اإلجتامعي ووحدة 
بني أبناء البلدة واملنطقة، رحل احمد فأبكانا 
ة، ونحــن يف النادي الريايض  حرقة وح
إذ ننعيه كرئيــس وا وبصمة بناءة يف كل 
مراحل  فاعلــة يف  وزاويــة ومحطة  ركن 
متعددة، فإننا نشد عىل أيادي إخوته وعائلته 
أن يتغمده بواسع  املوىل  ومحبيه، ســائلني 
رحمته، ويسكنه الفسيح من جناته، ويجعله 
مع األنبياء والشهداء والصديقني والصالحني 
وحســن أولئك رفيقاً، وال نقول اال ما يريض 

الله، إنا لله وإنا اليه راجعون.
ويف الســياق عينه نعــى رئيس واعضاء 

اللجنة االدارية التحاد الكرة الطائرة باســم 
املهندس  الريايض  الجية  االتحاد رئيس نادي 
أحمد درويش كجك، ووجه التعزية الحارة اىل 
اهله وعائلتــه واىل عائلة نادي الجية راجيا 
من الله ان يتغمد الفقيد بواســع رحمته وان 

يلهم عائلته الصرب والسلوان.

ميســـــي باق مـــــع برشـــــلونة ملوســـــمين إضافيين
كشــفت شــبكة ESPN Argentina، اقرتاب 
النجم األرجنتيني ليونيل مييس من تجديد عقده 
مع نادي برشــلونة حتى عــام 2023، أي ملدة 

خرين. موسمني 
الكاتالوين  النادي  إدارة  فإن  للشــبكة  ووفقا 
برئاسة خوان البورتا تسعى جاهدة لجمع الشمل 
الذي يلعب  الربازييل نيامر،  بني مييس وصديقه 
يف صفوف باريس سان جريمان حاليا، وهو أحد 

أبرز أهداف نادي برشلونة للموسم املقبل.
ونقلت تقارير إعالمية، يف وقت سابق، أن والد 
مييس، وهو أيضا وكيله، خورخي مييس، أعرب 
عن انفتاحــه إزاء احتامل إبرام نجله عقدا جديدا 
طويل األمد مع برشــلونة، مشرية إىل أن »ليو« 
يف الوقت الحايل يعطي أولوية لألمور الرياضية 

أكرب من األمور املالية، ويريد قيادة مرشوع ناجح 
جديد مع برشــلونة، بدال من الحصول عىل راتب 

ضخم.
وكان مييس البالغ 33 عاما، قاب قوســني أو 
أد مــن مغادرة برشــلونة يف نافذة انتقاالت 
الالعبــني الصيفيــة األخرية، من جــراء توابع 
بايرن  يد  عىل  لـ«البلوغرانا«  التاريخية  الخسارة 
ميونيخ يف ربع نها دوري أبطال أوروبا، إال أن 
بارتومو،  للنادي، جوسيب ماريا  السابق  الرئيس 
فعل املســتحيل إلفســاد محاولة انتقال »ليو«، 
وصلت لحد مقايضــة األيقونة بالرشط الجزا 

الخيايل يف عقده، مقابل إطالق رساحه.
وينتهي عقــد مييس مع برشــلونة يف 30 

حزيران املقبل.

صــفــوف سبورتينغ فــي  االعــتــزال  يــريــد  رونــالــدو 
وجهة  إعالمية عــن  تقاريــر  كشــفت 
األســطورة الربتغالية، كريستيانو رونالدو، 
مهاجم فريق يوفنتــوس، قبل االعتزال، بعد 
انتهاء عقده مع النــادي اإليطايل يف صيف 

.2022
ويرغــب رونالدو يف العــودة صيف عام 
2022 إىل نادي سبورتينغ لشبونة الربتغايل 
الذي بدأ فيه مسريته االحرتافية، ليعتزل لعب 
الكرة هناك، بحسب ما ذكرت شبكة »سكاي 

نيوز« الربيطانية.
ويف حــال صحة هــذه املعلومــة، فإن 
رونالدو سيعود إىل لشبونة وهو يف السابعة 
والثالثني من عمــره، بعد أن حقق العديد من 
اإلنجازات الجامعية والفردية، أبرزها التتوي 

بخمس كرات ذهبية، 5 مــرات دوري أبطال 
أوروبــا، 3 مرات الــدوري اإلنكليزي املمتاز، 
مرتني دوري الدرجة األوىل اإلسباين، مرتني 

الدوري اإليطايل، بحسب الشبكة.
وكان رونالــدو يأمــل بإنهــاء ارتباطــه مع 
يوفنتوس هذا الصيف والعودة من جديد إىل نادي 
ريال مدريد اإلسباين، لكن فلورنتينو برييز، رئيس 
«، اســتبعد هذا االحتامل، مؤكدا أن  »النادي املل
مرحلة »الدون« انتهت يف ريال مدريد برحيله عن 

الفريق صيف عام 2018.
وميــر يوفنتوس مبوســم يسء، إذ غادر 
ن  بطولــة دوري أبطال أوروبــا من الدور 
النها أمام بورتو الربتغايل، وخ رسميا 

لقب الدوري اإليطايل لحساب إنرت ميالن.

مــــدريــــد ريــــــــــال  أمــــــــــام  تـــشـــيـــلـــســـي  كــــفــــة  تـــــرجـــــح  عــــــوامــــــل    3

ــل ــب ــق ــدأ الـــتـــخـــطـــيـــط مــــع بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ لـــلـــمـــوســـم امل ــ ــ ــلـــســـمـــان ب ـ ــا نـ

ــو الـــقـــاتـــلـــة ــ ــاك ــ ــوك ــ ــفـــز عـــقـــلـــيـــة ل ــر يـــحـ ــ ــت ــ ــاز إن ــ ــجـ ــ حـــلـــم الـــــــيـــــــورو... إنـ

ــباق ــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ ــــي  ــ ــ ــ ــ ــ فـ ــرز  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ووريـ ــــي  ــ ــ ــ ــ ــ تبقـ ــــوري  ــ ــ ــ ــ ــ لكـ ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ نقطـ  41  :NBA الــــــــــــــــ 

د وتشل ال مدر ها  ر من مباراة ال

لس جوليا نا

روميلو لوكاكو 

كور وفرحة التسجيل

يحل ريــال مدريــد، ضيفــا ثقيالً عىل 
ملعب  عــىل  األربعاء،  اليــوم  تشــيليس، 
، يف إيــاب نصف نها  ســتامفورد بريد

دوري أبطال أوروبا.
وكانت مباراة الذهــاب، التي أقيمت عىل 
ملعب ألفريدو دي ستيفانو، انتهت بالتعادل 

اإليجايب )1-1(.
وميتلــك األملاين تومــاس توخيل، مدرب 
تشيليس، ســجال ممتازا يف املباريات التي 
زيدان،  الدين  زيــن  الفرنيس  ضد  يخوضها 

مدرب ريال مدريد.
والتقــى توخيل بزيدان يف 5 مناســبات 
ســابقة حيث قاد توخيل أندية بوروســيا 

دورمتوند، وباريس ســان جريمان، وتشــيليس، 
بينام قاد زيدان ريال مدريد فقط، وخالل املباريات 
الخمســة، حقق توخيل انتصارا وحيدا، بينام ساد 
التعادل بينهام فيي 4 مباريات، ومل يتمكن زيدان 

من تحقيق أي فوز عىل توخيل.

{ التسجيل خار األرض {

استطاع تشيليس أن يضع نفسه يف موقف جيد 

قبل مواجهة اإلياب، بعدما متكن من تسجيل هدف 

خار قواعده مبيدان الريال، خالل مباراة الذهاب.

الهدف، منح البلــوز أفضلية كبرية قبل مواجهة 

أمامه فرصة  اإلياب، خاصة وأن تشــيليس 
للتأهل للمبــاراة النهائية حال خرجت املباراة 

بالتعادل السلبي.

{ إصابات الريال {
يعاين ريــال مدريد من غياب عدد كبري من 
التي تسببت يف  اإلصابات  الالعبني بســبب 
غيابهــم عن املباريات املاضيــة، حيث عا 
الريال منذ بداية املوســم من تلقي العبيه لـ 
58 إصابة. ويف الساعات األخرية، تلقى زيدان 
بة جديدة بإصابــة رافاييل فاران، مدافع 
الفريق بإصابة عضلية سيغيب عىل إثرها عن 
مواجهة تشيليس، باإلضافة إلصابات أخرى 
وتحديًدا يف خط الدفاع يف ظل غياب سريجيو 

راموس، ولوكاس فاسكيز.
ومع الغيابات الكثرية بخط دفاع املريينغي، يبدو 
أن تشــيليس هو املرجح لتحقيــق الفوز وخطف 
بطاقة التأهل للمبــاراة النهائية، خاصة وأن البلوز 

سيدخل اللقاء بخط دفاع كامل مقارنة بالريال.

اليبزيغ  مــدرب  ناغلســامن،  جوليان  بدأ 
األملــاين، التخطيط مــع إدارة نــادي بايرن 
إىل  لوصوله  متهيدا  القادم،  للموسم  ميونيخ 

ملعب أليانز أرينا بداية من متوز املقبل.
النادي األملاين وقع أخريا مع صاحب الـ33 
عاما ملدة 5 ســنوات، وذلك لخالفة هانز فليك 
بعدما طلب  البافــاري،  الفريــق  تدريب  يف 

األخري الرحيل مبكرا بنهاية املوسم.
أملانيا«،  وبحسب شبكة »سكاي ســبورت 
إبرام صفقات جديدة،  يريد  ناغلســامن  فإن 
القادم،  املوسم  أكرث مرونة يف  الفريق  لجعل 
نظرا لرغبته يف اللعب بـــ5 العبني يف خط 
الدفاع، رغــم اعتياد رجال فليــك عىل اللعب 

بطريقة )1-3-2-4(.
وتكمن املشكلة يف عدم توفر الكثري من الخيارات 
يف الخط الخلفي بقامئة بايرن الحالية، لتتناســب 
مع هذا األســلوب، مام دفع ناغلسامن للبحث يف 
سوق االنتقاالت عن خيارات يعزز بها قامئة الفريق.

وميلك بايــرن يف الجبهة اليمنى بنيامني بافارد، 
لكن بديله بونا ســار مل يقنع الجهاز الفني الحايل 
مبســتواه منذ انضاممه إىل النادي الصيف املايض، 
مام يجرب ناغلسامن عىل البحث عن خيارات أخرى.

ى، هناك الكندي ألفونســو  وعىل الجهــة الي
الذي يستطيع  لوكاس هرينانديز،  ديفيز والفرنيس 

شــغل مركز الظهري األي وكذلك اللعب يف 
قلب الدفاع، ســواء يف خط دفــاع رباعي أو 

خاميس.
وأشارت الشبكة إىل وجود 3 خيارات أمام 
املدرب األملــاين لتعزيز الخط الخلفي، يف ظل 

عدم االقتناع مبستوى بونا سار.
ويــأيت الكــروايت بورنا سوســا، ظهري 
شــتوتغارت، عىل رأس األهداف املرصودة من 
بايرن يف املريكاتو، حيث يبلغ سعره حوايل 7 

ماليني يورو.
أما الخيــار الثاين فيتمثــل يف الربازييل 
إميرسون رويال، املعار من برشلونة إىل ريال 
بيتيس اإلســباين، لكن قيمته السوقية تبلغ 

حوايل 18 مليون يورو.
ويأيت اإلسباين بيدرو بورو، املعار من مانشسرت 
سيتي إىل سبورتنغ لشبونة الربتغايل، ضمن قامئة 
خيارات بايرن ميونيخ، ويبلغ سعره نحو 12 مليون 

يورو.

منتخب  قيادة  يف  لوكاكــو  روميلو  يأمل 
بلجيكا للمجد يف بطولــة كأس أمم أوروبا 
»يورو 2020«، وذلك بعد فوزه بلقب الدوري 

اإليطايل مع فريقه إنرت ميالن.
وسجل لوكاكو (27 عاما) 21 هدفا وصنع 
10 أهداف لزمالئه هذا املوسم مع إنرت الذي 
تو باللقب يــوم األحد املايض للمرة األوىل 

منذ 11 عاما.
وتو لوكاكــو باللقب الثــاين فقط يف 
مســريته خالل 12 عاما، وذلــك بعدما فاز 
موسم  أندرلخت  مع  البلجي  الدوري  بلقب 

.2010-200

{ عقلية قاتلة {

ويضع لوكاكو، الذي انضم إىل إنرت ميالن قادما 
201، نصب عينيه  ب  من مانشســرت يونايتد يف 
قيادة منتخب بــالده للفوز بأول لقب يف تاريخه، 

يف أمم أوروبا 2020 املؤجلة.
وقال لوكاكو لصحيفة ال تريبيون: »الفوز بلقب 
مع النادي يكسبك خربة تعلمك كيفية التعامل مع 

املباريات، وتكون لديك تلك العقلية القاتلة«.
ء مل أح به يف مسرييت، لقد  وأضاف: »هذا 
استســلمت مرات عديدة قبل ذلك، ثم قلت لنفيس 

لقد تعبت، أنا اآلن يف الـ27 من عمري حان الوقت 
للتغيري، لكن العمل ال يتوقف هنا«.

وتابــع لوكاكو: »لكــن حاليا أنا ســعيد ألننا 
األبطال، لكنني بالفعل أركز عىل أمم أوروبا ألنها 

مهمة بالنسبة يل«.
وأوضح: »أمتنى لالعبني اآلخرين يف بلجيكا مثل 
تيبو كورتوا وإيدين هازارد وأكسيل فيتسيل وكيفن 

دي بروين أن يفوزو باأللقاب أيضا«.
وقال: »سيكون ذلك جيدا للفريق، سيجلب روحا جيدة 

وسيكون بإمكاننا جميعا امل قدما«.

{ األفضل يف العامل؟ {

 23 6 بنسبة  أهدافا  لوكاكو  وســجل 
مــن تســديداته، ليصبــح أول العب يف 
ويصنع  هدفا   20 يسجل  اإليطايل  الدوري 
10 أهداف يف املوســم نفسه منذ موسم 

.2004-2005
وأســهم مهاجم تشيليس األسبق يف 
تســجيل وصناعة 31 هدفا يف الدوري 
اإليطايل هذا املوســم أكرث من أي العب 
خر، ويأيت خلفه الربتغايل كريســتيانو 
 30 برصيد  يوفنتــوس  مهاجم  رونالدو 

هدفا.
وعــىل الرغم من تقدميــه واحد من أكرث 
مواسمه غزارة أمام املرمى حتى اآلن، إال أن لوكاكو 

ال يعترب نفسه أفضل مهاجم يف العامل.
وقال لوكاكو: »إنه كريم بنزميا دون شك«.

ويســجل بنزميا، مهاجم ريال مدريد، هدفا كل 
121 دقيقة يف الدوري اإلســباين هذا املوسم،  62
127 دقيقة يف  2 فيام يســجل لوكاكو هدفا كل 

الدوري اإليطايل.
وســجل املهاجم الفرنيس 21 هدفا هذا املوسم 

باإلضافة إىل 8 أهداف صنعها لزمالئه.

النقطة  مل يتوقف ستيفن كوري إال عند 
41 لصالح غولدن ســتايت ووريرز ليبقيه 
اإلقصائية،  األدوار  إىل  التأهل  ســباق  يف 
بقيادته للفــوز 123-108 عىل نيو أوليانز 
بيليكانز يف الــدوري األمرييك للمحرتفني 

لكرة السلة.
التي يسجل فيها  املباراة رقم 33  وأسهمت 
كوري 30 نقطة وأكرث يف املوســم، بتحقيق 
ووريــرز لالنتصار رقــم 33 يف مقابل 32 

خسارة يف املركز الثامن للمنطقة الغربية.
يف املقابل، ق هذا الفوز عىل فرص نيو 

أورليانز يف الوصول إىل األدوار االقصائية.
وتعني هذه الهزمية أن بيليكانز يقبع اآلن 

2 فوزاً  خار مراكــز التنافس مع رقم قيايس من 
يف مقابل 36 هزمية يف املركز الحادي عرش.

وهذه املباراة التي شهدت عىل تألق جديد لكوري 
هذا املوسم والتي تضعه يف رأس قامئة املرشحني 
لجائزة أفضل العب )أم يف يب(، هي التاسعة التي 
يسجل فيها 40 نقطة عىل األقل هذا املوسم، ورقم 

47 يف مسريته االحرتافية.
املباراة،  وســيطر ووريرز عىل غالبية فــرتات 
3-21 يف نهاية الربع األول، ورفع  حتى أنه تقدم 

الفارق إىل 25 نقطة مع بيليكانز يف الربع الثاين.
وقال كوري لشــبكة »إي أس يب أن« بعد املباراة 
إنه »بالنسبة لنا الخرو من الربع األول كام فعلنا 
الليلة وفــرض إرادتنا، ســاعدنا يف الحفا عىل 

الزخم الهجومي طوال املباراة«.

ولفت إىل أنه عىل الفريق أن يواصل تحسنه لنيل 

فرصة يف التأهل إىل األدوار اإلقصائية بالتصفيات.

ليكرز يوقف سلسلة هزامئه

انتزع دنفر ناغتس مكانه يف األدوار اإلقصائية 

8 أمام لوس أنجليس ليكرز. - رغم خسارته 3

وحجــز ناغتس مكانــه يف التصفيات بعد فوز 

أتالنتا هوكس عىل بورتالنــد ترايل باليزرز 123-
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يف غضــون ذلك، وضــع ليكرز حداً لسلســلة 

هزامئه يف ثــال مباريات متتاليــة، رغم غياب 

»امللك« ليــربون جيمس ألوجــاع يف كاحل قدمه 

اليمنى، بعد أيــام فقط من عودته من غياب طويل 

بسبب اإلصابة نفسها.
وقاد أنتوين ديفيس ليكرز بتســجيله 25 
نقطة، كام قام بصدة حاســمة مع تقليص 
الثواين  أربع نقــاط يف  للفارق إىل  ناغتس 

األخرية.

{ »تريبل دابل« لويستربوك {

ويف مباريــات أخــرى، حقــق راســل 
ويســتربوك 24 متريرة حاسمة سجل معها 
الـ«تريبل دابل« رقم 32 له يف املوسم الحايل 
مع واشنطن ويزاردز الذي فاز 154-141 عىل 

ز. إنديانا باي
وتضمنت الرتيبل دابل أيضاً 21 مرتدة و14 
نقطة، ما يعني أنه سيســجل يف نهاية املوســم 

معدل »تريبل دابل« للمرة الرابعة يف مسريته.
وأعرب مدرب ويزاردز سكوت بروكس بعد الفوز 
عن اعتقاده بأن ويستربوك يحتل املركز الثاين بعد 
ماجيك جونســون يف تصنيفات الالعبني املوّزعني 

)بوينت غارد(.
وأضاف »لقد كنت محظوظــاً مبا يكفي لرؤيته 
اين سنوات يفعل الكثري من األشياء التي هي  ملدة 

إىل حد كبري خارقة يف بعض األحيان«.
وتابــع أن »البوينت غارد ال يفعلــون ما يفعله. 
ليسوا مبنيني بهذه الطريقة. قد يكون هناك بعض 
من يصوب بشــكل أفضل )...( لكن هذا الالعب هو 

أفضل ما شهده الدوري عىل اإلطالق«.

يونيون برلين بدأ مفاوضاته مع بايرن
لضم الحارس ألكسندر نوبل

ذكر تقريــر صحفي، أمس الثالثــاء، أن يونيون برلني بدأ 
مفاوضاته مع بايرن ميونيخ من أجل ضم ألكســندر نوبل، 

حارس املرمى، عىل سبيل اإلعارة.
وذكر تقريــر صحفي نرشته صحيفة »بيلــد« إن يونيون 
برلني يهــدف للحصول عىل خدمات الحــارس الذي يبلغ 24 

عاما، موسمني.
وانضم نوبل إىل بايرن ميونيخ قبل عام قادما من شالكه، 
ولكن مل يشارك إال يف 3 مباريات، خاصة وأن االختيار األول 

دامئا يكون لقائد الفريق واملنتخب األملاين مانويل نوير.
يذكر أن الحارس األسايس لفريق يونيون هو أندرياس لوثه 
كــام يضم الفريق بني صفوفه لوريــس كاريوس، املعار من 

ليفربول، وتنتهي هذه الصفقة بنهاية املوسم الجاري.

ــلـــة : ــعـــجـ ــتـ ــي األمــــــــــور املـــسـ ــاضــ ــ ــق ــ قــــــــرار ل
أفضلية يــة  بــ تتمتع  ال  ــورتــس«  ســب لـــوك  »نــيــو 

رة السلة ا اللبنا ل ت شعار ا

االمور  قــايض  أصــدر 
قراره  امل  يف  املســتعجلة 
لوك  نيو  بشأن طلب »رشكة 
ممثلة  .م.م«  ســبورتس 
معلويل،  عبدالله  مبديرهــا 
معتــرباً ان الرشكة املذكورة 
افضلية وال  بايــة  تتمّتع  ال 
بأية حقوق اخرى، ال بل عىل 
تخلّفت  من  فهي  ذلك  عكس 
تنفيــذ موجباتها وأتت  عن 
تتذرع بخطئها هذا للمطالبة 

بحقوق وهمية.

ــنــان فـــي كـــرة الـــقـــدم : ــب س ل ــي كـــ ــ نــهــا ــ ن
ــبـــر ـــ الـ ــ ـــــار ـ ــاء واألنـــــ ــفـ ـ ــ ـــ الـ ــ الـــنـــجـــمـــة ـ

فر النجمة

العهد هذا  الثاين عىل  النجمة فوزه  حقق 
املوســم 1 - 0 )الشــوط االول 1 – 0(، يف 
املباراة التي أجريت بينهام أمس الثالثاء يف 
الدور نصف النها ملسابقة كأس لبنان يف 
كرة القدم ملوسم 2021، والتي أجريت بينهام 
يف مجمع فؤاد شهاب الريايض يف جونية.

وسجل إصابة الفوز للنجمة مدافع العهد 
نور منصور خطأ يف مرمــى فريقه، بكرة 
رأسية يف شباك حارس مرماه مهدي خليل، 
حاول تشــتيتها قبل ان تصــل اىل املهاجم 

النجاموي محمود سبليني.
وهذا الفوز الثــاين للنبيذي عىل االصفر 
هذا املوسم، بعد فوزه بالنتيجة عينها وعىل 
امللعب نفســه يف مرحلة اإلياب من الدوري 
العام الـ 61 بهدف للمخرضم عباس عطوي.

ويلتقي النجمــة يف الدور نصف النها 
فريق الصفاء الفائز عىل شــباب الرب 1 - 

0 )الشــوط االول 1 - 0( عــىل ملعب رفيق 
الحريــري البلدي يف صيدا ســجلها حيدر 

خريس.
وعىل ملعب بحمدون، حقق األنصار فوزا 

صعبا عىل شباب الغازية )1-2(.
وســجل محمود كجك هديف األنصار يف 
الغازية  الدقيقتني 5 و30، بينام أحرز هدف 

حيدر أبو زيد يف الدقيقة 38.
ب الرب موعدا مع األنصار يف نصف  و
نهــا الكأس، بفوزه عىل حســاب اإلخاء 
األهيل عاليه بنتيجة 4-1، عىل ملعب العهد.
وسجل للرب فضل عنرت )هدفني( وحسني 
العوطة وأحمد الخطيــب، فيام وضع نادر 
الوحيــد من عالمة  مرو هــدف اإلخاء 

الجزاء.
ومن املتوقع أن تجــرى مواجهتي نصف 

نها الكأس، عرص يوم السبت املقبل.

ــن شـــــــرودر مــــديــــرا ريـــاضـــيـــا لــشــالــكــه ــي ــعــي ت
البوندسليغا،  الذي هبط من  أعلن شالكه، 
الثالثاء، تعيني روفــني رشودر مديرا  أمس 
رياضيا جديــدا للفريق بداية من املوســم 

املقبل.
وعمل رشودر، 45 عاما، يف ماينتس يف 

الفرتة من 2016 إىل 2020.
وقال بيــرت كنابل عضو مجلــس اإلدارة 

»املجلس  بيــان:  يف  الرياضــة  لشــؤون 
اإلرشايف واملجلــس اتفقا عىل أن العديد من 
املهام الرياضية ال ميكن أن يتحملها شخص 
واحد فقط، وأننا بحاجة إىل خربة إضافية«.

وأضاف: »متكنا من إحضار خبري لشالكه 
هو روفني، لديــه االتصاالت الالزمة وكذلك 

الخربة يف مجاله«.
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البطاقــــــــة التمويليــــــــة مــــــــن دون تمويــــــــل.. ســــــــالمة حســــــــم أمــــــــره : لــــــــن أمــــــــس باالحتياطــــــــي االلزامــــــــي مــــــــن دون قانــــــــون
انتهــــــــى الســــــــلمية  التحــــــــركات  زمــــــــن   : الضحايــــــــا  وأهالــــــــي  آب   4 علــــــــى  أشــــــــهر   9

ــي  ــ ــال ــ ــى أه ــ ــل ــ االحــــــتــــــالل يـــــواصـــــل اعــــــتــــــداءاتــــــه ع
»الـــــــشـــــــيـــــــخ جــــــــــــــــراح« وســـــــــــط صــــــمــــــت دولــــــــي

ــد الســـــتـــــخـــــدام  ــ ــع ــ ــت ــ ــس ــ تــــــطــــــور هــــــــــــام: فـــــــايـــــــزر ت
لــــــــــقــــــــــاح لـــــــــالطـــــــــفـــــــــال ضــــــــــــد كــــــــوفــــــــيــــــــد19

ــل... والـــخـــالفـــات تــتــواصــل ــي ــشــك ــت ــز عـــن ال ــاج نــتــنــيــاهــو ع

ــتـــســـويـــة ــل لـ ــوصــ ــ ــت ــ ــل ــ حــــــــــراك دولــــــــــي واقــــلــــيــــمــــي ل
ــطــن ــون بـــنـــيـــات واشــن ــك ــشــك ــون ي ــيـ ــوثـ ــحـ ــي الـــيـــمـــن والـ ــ ف

ور لشهدا املرفأ
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االربعاء 5 أيار 2021
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)تتمة ص1) 

وصول الحريري اىل قناعة »بعدم امكانية اسقاط »الفيتو« 
الســعودي عىل اســمه، خاصة بعدما كان الفرنسيون قد 
وعدوه بذلك، لكنهم كام الروس واالماراتيني فشلوا يف ذلك«.

فبالرغم من الليونة الكبرية التي يبديها الســعوديون يف 
املنطقة خاصة يف ظل املعلومات عن انفتاح عىل دمشــق 
بعد انطالق الحوار مع طهران، يقرأ الحريري التشدد تجاهه 
عىل انه بات موجها ضده شخصيا، خاصة بعد ما تم تداوله 
يوم امس عن قرار جديد اتخذته الســعودية بوقف استرياد 
خر. وهو  الصناعات الغذائّية كلّها من لبنان حتى إشــعاٍر 
ما نفاه ســفري لبنان لدى الرياض فوزي كبارة، يف حديث 
اذاعي، مشرياً اىل »وجود بعض املشاكل عىل الحدود«. وهو 
أمــر نفاه أيضا وزير الصناعة يف حكومة ترصيف االعامل 
عامد حب الله عرب حسابه عىل »تويرت« مؤكدا أنه مل يصدر 
غري القرار الصادر بتاريخ 2021/4/23 املتعلق مبنع دخول 

الفواكه والخرض.

{ املفاوضات... تابع {
يف هــذا الوقــت، انطلقت يوم امــس يف رأس الناقورة 
الجولة الخامســة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 
غــري املبارشة بني لبنان وارسائيــل، برعاية االمم املتحدة، 
وبوساطة أمريكية. وبحســب املعلومات القليلة جدا التي 
أمكن الحصول عليها نتيجة التكتم الشــديد الذي يلتزم به 
املشــاركون باملفاوضات، أكد لبنــان حقه يف كامل ثروته 
2، فيــام جددت ارسائيل  البحريــة انطالقــا من النقطة 
التمســك بالنقاط التــي كانت قد أعلنــت عنها بالجوالت 
الســابقة، اال ان ذلك مل يحل دون استمرار املفاوضات التي 
من املفرتض ان تتواصل خالل الســاعات القادمة. ووصل 
الوفد األمرييك برئاســة املبعو جون دوروشيه مبوكب 
ســيارات براً من بريوت والوفد العسكري اللبناين برئاسة 
العميد بسام ياسني مبروحيتني. وشهدت املنطقة، إجراءات 
أمنية مشددة للجيش واليونيفيل من مقر األمم املتحدة يف 
الناقورة إىل غرقة االجتامعات يف رأس الناقورة. واســتمر 

االجتامع قرابة الـ 6 ساعات.
ونفذ الحزب الشــيوعي اللبنــاين - صور، اعتصاما عىل 
طريق الناقورة البياضة، وسط تدابري أمنية مشددة للجيش، 

احتجاحا عىل انعقاد مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بني 

لبنان وارسائيل، تحت شــعار: »لن مير«، ورفع املشاركون 

االعــالم اللبنانية والفلســطينية و«الحزب الشــيوعي« 

والفتات نــددت بارسائيل وأمــريكا، واعربت عن رفضهم 

لهذه املفاوضات وطالبوا الحكومة بـ »االنســحاب منها«، 

معتربين انها »خطوة عىل طريق التطبيع واالستسالم«.

{ ال متويل للبطاقة! {

أما عىل خط االهتاممات املبارشة للبنانيني، فقد بدا الفتا 

قرار املجلس الدســتوري يوم أمس وقف مفعول قانون منح 

مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة وحف البت يف شكل 

وأســاس املراجعة، ما يطرح اكرث من عالمة استفهام عن 

مصري الســلفة وبالتايل االموال املرصودة للكهرباء وما اذا 

سنكون مقبلني عىل ازمة كبرية يف هذا املجال.

وبالرغم من كل التطمينات التي يســوقها رئيس حكومة 

ترصيف االعامل حســان دياب لجهة رفضه رفع الدعم قبل 

اقرار البطاقــة التمويلية، تؤكد مصادر وزارية واســعة 
االطالع انه رغم االنتهــاء من اعداد مرشوع القانون الذي 
ســيحال اىل مجلس النواب والذي يلح تقديم 130 دوالرا 
امريكيــا لحواىل 750 ألف عائلة ما يحتم تأمني مبلغ يفوق 
املليار دوالر للعام الحايل، فان متويل البطاقة ليس متاحا. 
فــال القطريون تجاوبوا مع ديــاب وال حتى مرصف لبنان 
بصدد املس باالحتياطــي االلزامي، وهو عاد وابلغ املعنيني 
انــه لن ميس بقر اال يف حال اقــرار قانون يف مجلس 

النواب يلزمه بذلك.
ولفت يوم امس احتدام الســجال السيايس - املرصيف، 
اذ تحــد نائب رئيس املجلس النيــايب اييل الفرزيل يوم 
أمــس عن تهرب املصارف من متويل »الكابيتال كونرتول«. 
وتوجه اىل رئيس جمعية املصارف سليم صفري، الذي أشار 
إىل أنــه »معروف بتوجهــه ومن هي املرجعية التي اتت به 
رئيسا للجمعية والذي يؤمن طائراته املستمرة لتأمني التنقل 
بصــورة دامئة له«، بالقول: »لقد تحملنا ما يكفي من تهم 

من هنا وهناك، من اننا جامعة املصارف ونعمل للمصارف، 
وشــئنا طوال تلك املدة اال نقوم بردة فعل تحت عنوان تربئة 
ذمتنا من هذه االتهامات، الننا نعترب اننا، يف مســائل املال 
العام، فوق الشبهات متاما. ولكن اليوم وبعد هذه املؤرشات، 
ان محاولة االســتمرار يف عرقلة الكابيتال كونرتول بهذه 
الطريقة ودون دفع الغايل والرخيص يف ســبيل تســهيل 
مهمــة اللبنانيني، مودعني ام متعاملني مع املصارف، أمر ال 

ميكن التعامل معه كام كنا سابقا«.
باملقابل، نّبه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان يوم أمس 
اىل أن »بعــض القرارات القضائية الصادرة أخرياً حملت يف 
مضامينها بعض الشوائب التي من شأن تسليط الضوء عليها 
ار واملخاطر عىل ما ميّثله  وتعميمهــا أن تلحق أفــدح األ
هذا القطاع إجتامعياً وإقتصادياً«، الفتا اىل ان »املضاعفات 
ا عىل  الســلبية لن تقترص عىل القطاع املرصيف فحسب إ
اإلقتصاد اللبناين ككّل، واســتطراداً عىل الشــعب اللبناين 

واملصلحة الوطنية العليا«.

{ أهايل ضحايا املرفأ يهددون! {
ب تظلل يوميات اللبنانيني. ففي ذكرى  وال تزال مجزرة 4 
مرور  أشهر عىل انفجار مرفأ بريوت، نفذ اهايل الضحايا 
يــوم امس وقفة احتجاجيــة مقابل االهراءات قرب متثال 
املغرتب اللبناين، حيث شــددوا عىل ان »جميع السياسيني 
يف لبنــان متهمون بتنفيذ املجــزرة التي حصلت يف مرفأ 
بريوت دون أي اســتثناء حتى يثبــت العكس«، ودعوا اىل 
»كــف يــد الجميع عن القضاء وخاصــة يف قضية املرفا، 
الن األهايل لن يســمحوا بالتسّيس، وال يجب املراهنة عىل 
شــق صفوف عوائل الشهداء من خالل السياسة واالحزاب، 
فالدماء وحدتنا وســتكون عصية عىل الجميع ونحن نعلم 
كيف نقطع اليد التي تقدم عىل هذا الفعل«. وأكد األهايل ان 
»زمن التحركات السلمية الراقية انتهى ويجب عىل الجميع 

ء«.  ان يتوقعوا منا كل 
وكان املحقق العــديل يف جرمية إنفجار املرفأ القايض 
طارق البيطار سطّر يوم أمس 13 إستنابة قضائية اىل دول 
متلك أقامرا صناعية فوق لبنان، طالبا تزويده مبا متلك من 
صور ملوقع املرفأ، وذلك يف إطار استكامل التحقيقات التي 
يقوم بها، بالتوازي مع التوجه لالســتامع اىل شهود جدد 

مل يسبق أن مثلوا من قبل لإلدالء بإفاداتهم. 

يف الحي.
هذا وعلّق الناطق باسم حركة »حامس« عبد اللطيف القانوع 
عىل اعتداءات االحتالل عىل حي الشيخ جراح، وقال إن »مشاهد 
االعتداء والرتهيب لالحتالل الصهيوين وقطعان مستوطنيه يف 
حي الشيخ جراح ضد أهلنا يف مدينة القدس تدلل عىل همجية 
االحتالل ومامرساته العدوانية املستمرة، وتعكس حجم املعاناة 

واملالحقة التي يعاين منها أهلنا املقدسيون هناك«.
وأّجلــت املحكمة العليا اإلرسائيلية، يوم األحد املايض إصدار 
قرارها بشأن العائالت املقدسية املهددة باإلخالء من منازلها يف 
حي الشيخ جراح، لصالح جمعيات استيطانية، وأمهلت الطرفني 
أربعــة أيام، أي حتى الخميس املقبل، للتوصل إىل اتفاق بينهام، 

. قبل أن تصدر قرارها النها
وأبدى األهايل رفضهم للقرار، كونه يعرتف برشعية ادعاءات 

املستوطنني بامتالكهم للمنازل.
وتستمر االعتصامات يف حي الشيخ جراح، حيث تنترش قوات 
االحتــالل يف محيط املعتصمني يف الحــي، وتلقي باتجاههم 

القنابل الصوتية.
ويف القدس املحتلة أيضاً، اقتحم عرشات املستوطنني اإلثنني 
املسجد األق يف مدينة القدس املحتلة من جهة باب املغاربة.

الناشــطون عىل مواقع التواصل االجتامعي ناشدوا املجتمع 
الدويل بحامية حي الشيخ جراح من اعتداءات االحتالل، وغرّدوا 

جراح. الشيخ حي تحت وسم »أنقذوا
ويف القدس املحتلة أيضاً اعتدت قوات االحتالل عىل عدد من 
املصلني قرب باب األسباط. وعمدت إىل احتجاز عدد من املصلني 
والتنكيل بهم أثناء دخولهم ألداء الصالة من باب األســباط إىل 

املسجد األق وهي اعتداءات تصّدى لها الفلسطينيون.
ويف الضفة الغربية، شّنت قوات االحتالل فجر أمس الثالثاء 
حملة عسكرية واسعة يف بلديت عقربا جنوب نابلس وترمسعيا 

شامل رام الله.
واقتحمت قرية عقربا مبشاركة قوة خاصة من وحدة اليامم، 
وأغلقت الجرافات العسكرية مداخل القرية ومخارجها بالسواتر 

الرتابية.
وأشــارت مصادر من داخل البلــدة إىل متركز قوات االحتالل 
يف كل محاور البلدة وشــوارعها الرئيســية، وصادرت املركبة 
املحرتقة التي يشتبه يف أنها استخدمت يف تنفيذ عملية زعرتة. 
كام شــّنت حملة مداهامت واســعة يف القرية، واعتقلت عدداً 

من الفلسطينيني.
ويف الخليل اعتدى مســتوطنون عىل  فلســطينيني حاولوا 
منعهم من نصب منزل متنقل يف أرضهم الزراعية رشق الخليل. 
تزامن ذلك مع اقتحام قوات االحتالل للمدينة حيث أمنت الحامية 
للمســتوطنني، واعتدت عىل الفلسطينيني بالرضب وعمدت إىل 

رشهم برذاذ الفلفل.
هذا ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية يف بيان، قرار املحكمة 
اإلرسائيليــة، واعتربته »مرفوضاً وغري مقبول ويتناقض متاماً 
مع القانون الدويل، خاصة وأنه يعطي الحق للمســتوطنني يف 

ادعاءاتهم التي بنيت عىل أساس باطل وبأوراق مزورة«.
واعترب البيان أن القرار »يشكل انتهاكاً فاضحاً وخطرياً يساوي 
بــني الجالد والضحية، ويظهر مدى تورط املحكمة يف رشعنة 

وتغطية انتهاكات وجرائم االحتالل واملستوطنني«.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن املحاكم اإلرسائيلية وافقت 
منــذ بدايــة العام املــايض وحتى ذار، عىل إخــالء 33 عائلة 
فلســطينية تضم 165 فرداً من الحي. وأقامت تلك العائالت يف 
الحي باالتفاق مع الحكومة األردنية )التي كانت حكمت الضفة 
 (1 الغربيــة، مبا فيها رشقي القدس، قبــل احتاللها عام 67

ووكالة األمم املتحدة لغو وتشغيل الالجئني الفلسطينيني.
من جهته، أعرب املتحد باسم الخارجية األمريكية نيد برايس 
»قلقه العميق« من تصاعد العنف يف القدس، مشرياً إىل »وجوب 
رفض خطــاب املتظاهرين املتطرفني الذين يرددون شــعارات 

بغيضة وعنيفة« بحسب تعبريه.
ودعا برايس إىل »الهدوء والوحدة«، مضيفاً »نحّث السلطات 

عىل ضامن سالمة وأمن وحقوق الجميع يف القدس«.
الســفارة األمريكية يف فلســطني املحتلة عرّبت بدورها عن 
»قلقهــا إزاء املواجهات، ويف تغريدة عــىل »تويرت«، أملت من 
الجميع إنهاء ما سمته »التحريض والعودة إىل الهدوء واحرتام 

سالمة وكرامة الجميع يف القدس«.

، ولكّن  لوائحهــا الخاصة برتخيص اللقاح يف حاالت الطوار
العملية يفرتض أن تكون سهلة«.

ويذكر ان رشكــة فايزر بدأت منذ ترشين االول املايض عام 
1 عىل اطفال ال تتجاوز  2020 باختبــار اللقاح ضد كوفيــد 
اعامرهــم 12 عاما. ولذلك اليــوم يبدو ان فايزر احرزت تقدما 

كبريا يف مجال اللقاح لالطفال وحاميتهم منه.
امــا يف الهند تزداد األوضاع الصحية  تدهورا يوما بعد يوم 
محيــث  وصل عــدد االصابات بكورونا اىل أكرث من 20 مليون 
إصابة وهذا مؤرش صحي خطري. ويف هذا السياق أعلنت وزارة 
الصحة الهندية عن تسجيلها   الكرث من 357 ألف إصابة جديدة، 
كام تم تســجيل أكرث من 3400 وفاة جديدة.  وأشار خرباء يف 
املجال الطبي إىل أن األعداد الحقيقية قد تكون تخطّت الحصيلة 

الرسمية بـ 5 أو 10 أضعاف.
ورغم أنها من  أكرب منت للقاحات يف العامل فإن الهند ليس 
لديها ما يكفي لتحصني سكانها، وهذا ما يقّوض خطة تكثيف 
وتوسيع برنام التطعيم املزمع تنفيذها بدءا من السبت حيث 
تشــري االحصاءات اىل حصول نحو  من السكان فقط عىل 

جرعة واحدة من لقاح كورونا.
يف غضــون ذلك، فرضت 11 والية هندية عىل األقل بعض 
القيــود، يف محاولة لكبح انتشــار العــدوى حيث يواجه 

النظــام الصحي - الذي يفتقر إىل املوارد وغري املهّيأ ملواجهة 
هذا الوضع - نقصا كبريا يف األرسّة واألدوية واألكســجني، 
رغم تدفق املســاعدات الدولية يف األيام األخرية. يف املقابل  
ترتدد الحكومة يف فرض إغالق شــامل، خشــية التداعيات 

االقتصادية.

{ الجرعة الثانية {
اىل ذلك ، تأخر تسليم اللقاحات يف الربازيل الثانية بعد الهند 
أكــرث البلدان ترضرا بفريوس كورونــا حيث تم تعليق إعطاء 
الجرعة الثانية من اللقاح الصيني يف سبع مدن برازيلية كبرية، 

مبا فيها بورتو أليغري، بسبب نقص الجرعات.
اما األرجنتني فقد متكنت من جمع أكرث من ملياري دوالر من 
الرضيبة عىل الرثوة التي فرضت مرة واحدة فقط بغرض تأمني 
متويل لرشاء اإلمدادات الطبية، ومســاعدة الرشكات الصغرية 

املترضرة جراء الوباء.
 وتلقى الرئيس الفلبيني رودريغو دوترييت منذ يومني جرعته 
األوىل من لقاح »ســينوفارم« )Sinopharm( الصيني بعدما 
رصح يف وقت ســابق أنه ســيرتك الفرصة لألشخاص الذين 
يحتاجــون إىل مزيد من اللقاحــات، يف حني يواجه األرخبيل 

تفشيا حادا يف الوباء.
مبوازاة ذلك ، بدأت الســلطات يف الواليــات املتحدة ودول 
االتحــاد األورويب الرتاجع عن التدابري االحرتازية، االمر الذي 

يشري  اىل التحكم يف تف الفريوس. 

اســتعداد للموافقة عىل طلب رئيس حزب »ميينا« نفتايل 
بينيت لتويل منصب رئيس الوزراء بالتناوب ملدة عام واحد.

ويف مقطع فيديو حّمله عىل حسابه عىل »تويرت«، أضاف 
نتنياهو أنه ســيوافق عىل مطلب »منع حكومة يسارية«، 
داعياً بنيت إىل »التعهد بعدم املساهمة يف تشكيل حكومة 

أخرى«.
وأشار نتنياهو إىل أن أعضاء حزب بينيت »سيتم دمجهم 
يف الحكومة والكنيســت يف مناصب مهمة«، ويف حالة 
إجراء انتخابات أخرى، فإن »الليكود« و«ميينا« سينافسان 
يف قامئة مشرتكة »مع كل حزب الحفا عىل هويته وقوته 

النسبية«.
من جهته، قال بينيت يف كلمته االفتتاحية الجتامع كتلته، 
إن هدفه الشامل هو تشكيل حكومة ومنع إجراء انتخابات 
أخرى، وقال »كانت أولويتي األوىل وال تزال حكومة ميينية. 
ومن أجل تشــكيل حكومة ميينية نحن عىل استعداد للنظر 

يف األمور التي مل نفكر يف السابق أننا سنصل إليها«.
وتوجــه بينيت إىل نتنياهو، وقال »أنا مل أطلب رئاســة 
الحكومة، ولست بحاجة إىل اقناعي، احظر حكومة ونحن 
مستعدون للمساعدة«، منوهاً إىل أنه ال توجد خالفات بينه 
وبني نتنياهو »حول املناصب والتكريم والتناوب وما شــابه 

ذلك«.
وأكد أنه »منذ اللحظة األوىل بدالً من محاولة الضغط عىل 
أولئك الذين ليســوا مستعدين لدخول الحكومة وتوجيههم، 
ذهب إىل تربير فشــل مبهاجمة ميينا«، معترباً أن »نتنياهو 
ببســاطة ليس لديه حكومة وهو يحاول إسقاط هذا عىل 

ميينا وهذه هي الحقيقة«.

بينيت دعــا نتنياهو إىل إحالة جميــع مقاطع الفيديو 
املثرية إىل رئيس »الصهيونية الدينية« بتسلئيل سموتريتش، 
مضيفاً أنه »إذا فشــل نتنياهو يف تشكيل حكومة ميينية، 

فسنحاول تشكيل حكومة وحدة«.
ار  وقال إن إجــراء انتخابات أخرى لن يؤدي إال إىل اإل
بالجمهور و«كل من ال يساعد يف تشكيل الحكومة هو عديم 

املسؤولية«.
ويف اجتامع لكتلة »ميينا«، اعترب بنيت أن اقرتاح نتنياهو 
»غري مفهوم«، وقال إن حزبه »مل يكن عقبة أمام تشــكيل 

الحكومة«.
ووفقــاً له، ليس لنتنياهو ائتالف ألن رئيس »الصهيونية 
الدينية« بتســلئيل سموتريتش »أحرق كل الجسور« وعرقل 

تشكيل حكومة ميينية.
وكان سموتريتش كتب عىل حسابه عىل »تويرت« لنتنياهو 
أن »االعتامد عىل مؤيدي اإلرهاب لن ينجح«، يف إشارة إىل 
رغبة نتنياهو يف االعتامد عىل حزب »راعم« برئاسة منصور 

عباس.
سموتريتش قال إن »حزب الصهيونية الدينية هو حزب 
يحمــل راية الصهيونية انطالقاً من التوراة وهذه الرايات 
لن ننزلها أبداً«، معتــرباً أن محاوالت نتنياهو »للضغط« 
يف تشــكيل حكومة، تعتمد عىل »مؤيدي االرهاب، ولن 

تنجح«.
وأضاف أنه »يف األســابيع األخــرية الكثري من الالعبني 
يستمتعون بلعبة املفاوضات عىل حساب إرسائيل«، موجهاً 
كالمــه إىل أن نتنياهو وســاعر وبينيت بالقول: »ثالثتكم 
تعرفــون ما أعرفه، يوجد إمكانية لتشــكيل حكومة ميني 
اليوم. ومن أجل هــذا ينبغي التنازل قليالً، وليس كثرياً عن 

األنا«.
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خلط االوراق ورسم خارطة طريق جديدة للمنطقة اذا التزم 

الطرفان التهدئة.

يف الوقت ذاته يشــدد الحوثيون عىل استخدام مدينة 

مــأرب ورقة تفاوضيــة قوية يف املفاوضــات الجارية 

اضافة اىل التمســك برفع الحصار عن صنعاء واالفرا عن 

املساعدات االنسانية كنقطة انطالق الي تسوية سياسية 

قد تحصل. وعليه شددت حركة »أنصار الله« الحوثية يف 

اليمن، عىل أن »أي نشــاط مستجد ملجلس األمن الدويل لن 

يكون قابال للتحقيق، إال ما يلبي مصلحة البالد أوال«.

وتعليقا عىل معلومات حول إصدار قرار جديد من مجلس 

األمن الدويل يفــرض إيقاف الحرب يف اليمن، قال رئيس 

الوفد املفاوض يف الحركة محمد عبد الســالم يف تغريدة 
عىل »تويرت«: »يتحدثون عن معركة جزئية ويرتكون اليمن 
املحارص، وهذا اختزال للرصاع ال يعال مشكلة بل يفاقمها، 

وال يفيد يف تحقيق سالم بل يطيل أمد الحرب«   .
 وأضاف: »أي نشاط مستجد ملجلس األمن لن يكون قابال 
للتحقــق إال ما يلبي مصلحة اليمن أوال، وشــعبنا اليمني 
ليس معنيا مبراعاة من ال يراعي حقه يف األمن والســلم 

والسيادة«.
بدوره، اعترب  عضو املكتب الســيايس ألنصار الله عيل 
القحــوم أن »ال جّدية لألمريكيني يف إيقاف عدوانهم وفك 
حصارهم عىل اليمن« مســتطردا بالقــول:«كل تحركات 
األمريكيني ال تف إال يف حف مشاريعهم االستعامرية 
والتدمرييــة واســتمرارية مؤامراتهــم الخبيثة عىل كل 

اليمن«.
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