
الهنــد حصيلة  ســجلت 
للمصابني  جديدة  قياســية 
بكورونا حيث ارتفع إجاميل 
حــاالت اإلصابة بالفريوس 
إىل أكــر مــن 400 ألف يف 
التوايل،  عــى  الرابع  اليوم 

أمس األحد.
ورغــم فــرض كثري من 
إجراءات  الهنديــة  الواليات 
عزل عــام صارمة للحّد من 
انتشار “تسونامي كورونا”، 
وفق وصف الســلطات، فإن 
وزارة الصحة الهندية سجلت 
أكر مــن 4 آالف وفاة خالل 
24 ساعة املاضية فرفع ذلك 
أكر  إىل  الوفيــات  إجاميل 
من 242 ألفا. كذلك تجاوزت 
اإلصابــات 403 آالف إصابة 
جديدة ليبلــغ اإلجاميل منذ 

بداية الجائحة 22 مليونا.

{ مناعة القطيع {
أما يف روســيا، قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو، أمس 
األحــد، إنه مــن املتوقع بلوغ املناعــة الجامعية من فريوس 

كورونا املستجد “كوفيد-19” يف البالد بحلول أيلول املقبل.
وذكرت وكالة “ســبوتنيك” الروســية أن أعــداد اإلصابة 
بفريوس كورونا يف روســيا منذ بدء الجائحة قد تجاوزت 4 

ماليني و870 ألف حالة.
وبدأت روسيا يف 5 كانون األول املايض حملة التطعيم العام 
من فريوس كورونا، بعد أن سجلت وزارة الصحة الروسية أول 
لقاح يف العامل ضد “كوفيد-19” وهو لقاح “ســبوتنيك-يف” 

)Sputnik V( يف آب املايض.

أرجــأت املحكمــة العليا 
املقررة  جلستها  اإلرسائيلية 
بالحكــم  للنطــق  اليــوم 
يف قضيــة طــرد عائالت 
فلســطينية من منازلها يف 
حي الشــيخ جراح بالقدس 
املحتلة، وقد أعلنت املحكمة 
أنهــا ســتعود للنظــر يف 

القضية بغضون شهر.
وجــاء ذلك بناء عى طلب 
القضايئ  املستشار  به  تقدم 
للحكومة اإلرسائييل، أفيحاي 
مندلبليت، بعد مشاورات مع 
رئيــس الحكومــة بنيامني 
نتنياهــو ووزير الدفاع بيني 
غانتس، وبرر املستشار طلبه 
بأن القضية تثري الحساسيات 

يف مجاالت عدة.

{ تحركات عربية 

ودولية {
األردن  وجــه  جهته،  من 
إلرسائيل،  رســمية  مذكرة 
رفض فيها محاوالتها تهجري 
أهايل حي الشــيخ جراح من 
أن ذلك يعد  منازلهم، وأكــد 

انتهاكا للقانون الدويل اإلنساين.
ووفقــا للمذكرة، التي تــم توجهيها للخارجية 
اإلرسائيلية، شــددت الخارجية األردنية عى أنه ال 
يحق إلرسائيل تهجري املقدسيني قرسا من منازلهم.

وحــذرت املذكــرة مــن مغبة االســتمرار يف 
االنتهاكات، مشــددة عى رضورة أن تتقيد إرسائيل 
بالتزاماتها وفق القانون الدويل واإلنساين، وتحرتم 

الوضع القائم التاريخي والقانوين.
يف غضون ذلك، أفادت الخارجية التونســية أنها 
تقدمت بطلب لعقد جلســة ملجلــس األمن اليوم، 
االثنني، للتداول بشأن التصعيد الخطري، ومامرسات 

االحتــالل اإلرسائييل يف األرايض الفلســطينية 

املحتلــة، خصوصا يف القدس، وانتهاكاتِها لحرمة 

املسجد األقىص.

كام قال بيان للخارجية املغربية إن اململكة، التي 

يرأس عاهلها امللك محمد الســادس لجنة القدس، 

تعترب االنتهاكات التي شــهدتها باحات املســجد 

األقىص أعامال مرفوضة، من شــأنها أن تزيد حدة 

التوتر واالحتقان.

بدوره، دعا بابا الفاتيكان فرانشيســكو إىل إنهاء 

ما وصفــه بالعنف يف القــدس، وطالب األطراف 

بالبحث عن حلــول من أجل احرتام الهوية متعددة 

الثقافات للمدينة املقدسة.
كام أدان رئيس الوزراء الباكستاين، عمران خان، 
االعتداءات اإلرسائيلية عى الفلسطينيني يف املسجد 

األقىص، مؤكدا دعم بالده للشعب الفلسطيني.
وقــال يف تغريــدة عــى تويرت “ندين بشــدة 
اعتداءات القوات اإلرسائيلية، خاصة خالل شــهر 
رمضان عى الفلسطينيني واملسجد األقىص القبلة 
األوىل، املنتهكة لجميع األعراف اإلنسانية والقانون 

الدويل”.

2000 L.L.  2000 ل.ل.

ــــا ــ ــ ــــــأة م ــــــــوب ُمفاجــ ــــــر واملطل ــ ــــــر ُمتواف ــ ــــــل غي ــ ــــــــش عــــــــن تموي ــــــة تفت ــ ــــــة التمويني ــ البطاق
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»كورونـــــــــــا«: 26 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة  و570  

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 570 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020 إىل 532839 حالة.
وأوضح التقرير أنّه »تّم تســجيل 561 حالة إصابة بني 
املقيمــني و9 حاالت بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 26 حالة وفاة جديدة، لريتفــع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 7486«.

مبادرة من مصرف لبنان الراحة 
تدريجي  العتماد   : اللبنانيين 
١7تشرين  قبل  الودائع  لتسديد 
20١٩واطالق املنصة االلكترونية

ص 7

مواجهات بني الفلسطينيني وجيش االحتالل يف القدس

محادثات فيينا

مناورات لجيش العدو

اصابات الهند مستمرة

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

جاسم عجاقة

أرســل أمني عام مجلس الــوزراء القايض 

محمود مكّية مــروع موازنة العام 2021 

بصيغة “ُمنّقحة” إىل الوزراء بدون معرفة إذا 

ما كان رئيس الحكومة املُستقيلة حّسان دياب 

ســيدعو إىل جلّســة إلقرارها أم ال. التوترات 

القامئة بني الرئاســتني الثانية والثالثة تُشري 

إىل أن إحتامالت قبول مروع املوازنة مرهون 

بعوامــل كثرية أهمها اجتامع مجلس الوزراء. 

فنائــب رئيس مجلس النــواب إييل الفرزيل 

ويف ُمقابلــة تلفزيونية قال بالحرّف الواحد 

“الرئيــس دياب رئيس مســتقيل وحكومته 

ُمســتقيلة غري مسؤولة، والقوانني التي تأيت 

إىل املجلس النيايب تأيت بصورة إســتثنائية 

وهي ُمخالفة للدستور”. وإتهّم الرئيس دياب 

بأنه أفلس لبنان )من خالل وقف دفع سندات 

اليوروبونــدز( واليوم يُطالــب - أي الرئيس 

ديــاب - اللبنانيني بأخذ أموالهم املوجودة يف 

اإلحتياطي اإللزامي. 

هذا األمر يعني بكل بســاطة أنه يف الشكل 

هنــاك تعقيدات كبرية تلّف عملية إقرار موازنة 

العــام 2021 وهذا األمر ينســحب أيضاً عى 

البطاقــة التموينية يف ظل التشــّنج الواضح 

يف العالقة بني الحكومة املُســتقيلة واملجلس 

النيايب خصوًصا أن رأي نائب رئيس املجلس إييل 

الفرزيل يُعرّب عن وجهــة نظر مجلس النواب 

بصورة عاّمة.

يف املضمون، مــروع موازنة العام 2021 

هو مروع “إنكار” للواقع االقتصادي، واملايل، 

والنقــدي، واإلجتامعي الــذي يعصف بلبنان 

واملواطــن اللبناين. وال يأخذ هذا املروع بعني 

اإلعتبــار نقاطاً أكر مــن جوهرية يف الوقت 

الراهن:

أوال – ســعر رصف اللــرية مقابــل الدوالر 

األمرييك وما يرتتب عليه من إنفاق ومداخيل؛

ثانًيــا – الدين العام الــذي وعى الرغم من 

التوقف عن دفعه ال يعفي الدولة من إلتزاماتها 

تجاه املقرضني؛

ثالًثا – خطة إقتصادية لتحفيز االقتصاد يف 

ظل عجز مايل واضح من قبل الدولة عن القيام 

بهذه املهمة؛

رابًعــا – عامل الراكة بــني القطاع العام 

والقطــاع الخاص وأهّميتــه يف إعادة إحياء 

مرافــق الدّولة ومن خلفها املاكينة االقتصادية 

بشكل كبري؛

خامًســا – ُمعالجة املُشــكلة الهيكلية يف 

القطاع العام وعى رأسها عدد املوظّفني )مثال 

إدخالهــم ضمــن الراكة بني القطــاع العام 

والخــاص( وإلغاء املؤسســات والوزارات غري 

املُجدية؛

سادًســا – خطّة الحكومة فيام يخّص األمن 

الغذايئ للمواطن يف املرحلة املقبلة والتي يجب 

أن تكون الهّم األول للحكومة سواء كانت أصيلة 

أو ُمستقيلة؛

ــالل... ــ ــتـ ــ ــع االحـ ــ ــة م ــف ــي ــات عــن ــ ــه ــ ــواج ــ ــاوم: ُم ــ ــقـ ــ ــدس ُتـ ــ ــق ــ ال
»قــــــــراراهــــــــا« تُــــــرجــــــئ  الــــعــــلــــيــــا«  »املــــحــــكــــمــــة  و 

ُمحادثـــــات ُمكثفـــــة فـــــي »فيينـــــا«... تفـــــاؤل فـــــي طهـــــران...
وتوقـــــع روســـــي بإنجـــــاز االتفـــــاق خـــــالل أســـــبوعين

املحادثــات  تتواصــل 
يف فيينــا عــى مســتوى 
بالتزامن  العمل،  مجموعات 
مع بقاء رؤســاء الوفود يف 
العاصمة النمساوية، تحسبا 
لعقد اجتامع عى مســتوى 
مســاعدي وزراء الخارجية 

يف أي لحظة.
وقــال املنــدوب الرويس 
الدولية  املنظامت  الدائم لدى 
يف فيينا، ميخائيل أوليانوف، 
إنــه ليس هناك تاريخ محدد 
إلنهاء املحادثات النووية مع 
إيران؛ لكن الهدف هو التوصل 
إىل اتفاق قبــل يوم 21 من 
ما  لتجنب  الجاري،  الشــهر 
سامها “املخاطر والشكوك” 
يف حال استمرارها أكر من 

ذلك.
وكان ممثل االتحاد األوريب شدد عى عدم وجود موعد محدد 
للتوصل إىل اتفاق، غري أن الوقت ليس يف صالح املفاوضات.

من جهته، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس اإليراين، 
إن هناك تقدما مناسبا يف فيينا رغم صعوبة املفاوضات.

وأضاف، يف تغريدة له عى تويرت، أنه ميكن التفاؤل بشــأن 

نتائــج املفاوضات، بالنظر إىل املحادثــات التي عقدت خالل 
األيام املاضية، مؤكدا أن الســلطات العليا يف إيران ترف عى 
املفاوضات النووية يف فيينا، وأن الهدف من املشاركة فيها هو 

ــش االحــــــتــــــالل »اإلســــرائــــيــــلــــي«  ــ ــي ــ ج
ــخــه ــاري يُــطــلــق املــــنــــاورة األكـــبـــر فـــي ت

أطلــق جيش االحتــالل اإلرسائييل، أمس، 
املنــاورة األكرب يف تاريخه. هذه املناورة التي 
تحمل اسم “مركبات النار” والتي تستمر شهراً 
كامــالً، تأيت بالتوازي مع الحديث اإلرسائييل 
عن فراغ سلطوي وعزلة يف املؤّسسة األمنّية، 

مقابل رؤية شاملة وواضحة ميتلكها محور 
املقاومة.

أور هيلر مراســل الشؤون العسكرية يف 

عام 1967 ظن املســتعمرون اليهود 

أنهم استولوا عى القدس نهائياً. اليوم، 

ها هو الشــعب الفلسطيني يقاوم بكل 

ما أويت من قوة، وها هم الفلسطينيون 

والقسم األكرب منهم  مل يكن قد ولد بعد 

عام 67 ،يقاومون املســتوطنني اليهود 

بأجسادهم وحناجرهم ولن يرتاجعوا.

القدس لنا وفلسطني لنا، وهي قضية 

حيــة مل ولن متوت مــع مرور الزمن، 

وأكــرب دليل عى ذلك صمود ومقاومة 

الشعب الفلســطيني البطل لالحتالل 

الصهيوين اليهودي.

عى طريق الديار

»الديار«

الهند تواصل تسجيل أكثر من 400 ألف اصابة يومياً بكورونا



البطاقــــــــة التموينيــــــــة تفتــــــــش عــــــــن تمويــــــــل غيــــــــر ُمتوافــــــــر واملطلــــــــوب ُمفاجــــــــأة مــــــــا
ــب ــ ــ ــ ــرة التهري ــ ــ ــ ــم ووتي ــ ــ ــ ــّل حج ــ ــ ــ ــي ظ ــ ــ ــ ــاً ف ــ ــ ــ ــح إلزامي ــ ــ ــ ــات أصب ــ ــ ــ ــى املحروق ــ ــ ــ ــم عل ــ ــ ــ ــف الدع ــ ــ ــ وق
ــة ــ ــ ــ ــا ضئيل ــ ــ ــاالت إقرارهــ ــ ــ ــ ــات وإحتم ــ ــ ــ ــع وال التحّدي ــ ــ ــ ــــي الواق ــ ــ ــه ال ُتحاك ــ ــ ــ ــة وتعديالت ــ ــ ــ ــروع املوازن ــ ــ مشــ

ــة مـــــــع االحـــــــــتـــــــــالل... ــ ــف ــ ــي ــ ــن ــ الـــــــقـــــــدس ُتـــــــــقـــــــــاوم: ُمـــــــواجـــــــهـــــــات ع
»قـــــــــــــراراهـــــــــــــا« ُتــــــــــرجــــــــــئ  الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــا«  »املـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة  و 

أسبوعين االتفاق خالل  بإنجاز  روسي  »فيينا«...تفاؤل في طهران...وتوقع  في  ُمكثفة  ُمحادثات 

»اإلسرائيلي«  االحتالل  جيش 
يطلق املناورة األكبر في تاريخه

الهند تواصل تسجيل أكثر من 
400 ألف اصابة يومياً بكورونا
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 
)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

{ مرشوع إنكار الواقع {

إنكار املرشوع للواقع السيىء الذي يعيشه لبنان يتجّل 

يف العديد من مواد املوازنة، نذكر منها عل ســبيل املثال 

ال الحرص:

تنــّص املاّدة الخامســة “اإلجــازة باإلقرتاض”، عل 

اإليجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية، 

ُمتناســية أن الدولة أعلنت إفالســها وبالتايل أصبح من 

املُســتحيل إيجاد ُمقرضني للدّولة بإستثناء مرصف لبنان 

الذي، وتحت الضغط، سيقوم بطبع العّملة لتغطّية عجز 

املوازنة املُقّدر بـ 6.85 تريليون لرية لبنانية! 

تُحّدد املادة السادســة “أصول إنفاق الهبات والقروض 

الخارجية” ُمتناسية أن املُجتمع الدويل مل يعد يتعامل مع 

السلطة التنفيذية للدولة اللبنانية فيام يخّص الهبات التي 

يُرســلها حرصًا إىل الجمعيات وإىل الجيش اللبناين. وقد 

تناست املاّدة أيًضا أنه وبإستثناء قرض البنك الدويل الذي 

أىت بشكل إستثنايئ جًدا لوقف ديناميكية الفقر الخطرة، 

ال يوجد مؤسسات دولية أو دول جاهزة إلقراض لبنان بعد 

إعالن اإلفالس كام أنه وتحت الضغط السيايس، تّم ربط 

كل مساعدة دولية باملفاوضات مع صندوق النقد الدويل.

املاّدة الثالثة عرشة تنّص عل إعطاء مؤسســة كهرباء 

لبنــان ســلفة خزينة بقيمة 1500 مليار لرية لتســديد 

عجز رشاء املحروقات وتسديد الفوائد وأقساط القروض 

لصالح مؤسســة كهرباء لبنان. هذه املاّدة هي إنكار كّل 

ملُشــكلة متويل رشاء املحروقات خصوًصا أنه ومع سعر 

رصف السوق الســوداء مل تعد هذه السلفة كافية لرشاء 

ما كان يتّم رشاؤه ســابًقا. أّما تســديد فوائد الديون عل 

القروض لصالح كهرباء لبنان، فالكل يعلم أن ال جّدية يف 

هــذا النّص نظًرا إىل أن خزينة الدولة هي من تحمل هذه 

الديون وبالتايل ســيتّم تحميلها لحامل سندات الخزينة 

عــر عملية الهريكت! يف الواقــع، أصبح من املعلوم أن 

مرصف لبنان قام بإعطاء تســهيالت بالدوالر لوزارة املال 

)Overdraft( بقيمة 15.6 مليار دوالر أمرييك. وبحسب 

املنطــق، ُيكن القول إن قســاًم كبريًا مــن هذا املبلغ تّم 

إســتخدامه لرشاء املحروقات وسداد ديون ُمتوّجبة عل 

خزينة الدولة. وهذا األمر مل يعد ممكناً اآلن!

تنّص املاّدة الثامنــة عرشة عل تعديل قوانني الرامج 

التــي من املفروض أن إعتامداتهــا مؤّمنة، إال أن ما يتّم 

القيــام به عملًيا هو تأجيل هذه الرامج من عام إىل آخر 

عل إمتداد السنني. هذا األمر بإعتقادنا يعني أن الحكومة 

غضت الطرف عن القيام مبشاريع إستثامرية ذات منفعة 

إقتصاديــة يكون لها تأثري إيجايب عل النمو اإلقتصادي 

الوحيد القادر عل إخراج لبنان من مأزقه الحايل )!(.
املــواد 19 إىل 58، تتنــاول الرضائب وتحوي عل الكثري من 
اإلســتثناءات والتسويات. املُشــكلة الجوهرية تكمن يف أنه 
عــل الرغم من وقف دفع ســندات الخزينة )باللرية والدوالر 
األمــرييك(، هناك عجز هيكل ُمســتمر وتعود أســبابه إىل 
الحوكمــة املالية مام يفرض إعــادة هيكلة للقطاع العام بكل 
أشــكاله. أضف إىل ذلك أن ضعف النشاط االقتصادي خفضت 
من املداخيل الرضيبية عل مثال الرضيبة عل القيمة املضافة 
التــي إنخفضت من 28% من إجاميل املداخيل يف كانون الثاين 
2019 إىل 11% يف ترشيــن األول 2020! وبالتايل فإن تحفيز 
االقتصاد هو العنرص األســايس الذي يجب العمل عليه إلعادة 
رفــع مداخيل الدولة اللبنانيــة. كام يجب مالحظة أن قرارات 

اإلقفال التي طالت االقتصاد أّدت إىل رضب املداخيل بشــكل 

كبري عل مثال ما حصل يف حزيران 2020 حيث شــكّلت 

نسبة ُمساهمة الرضيبة عل القيمة املضافة فقط %8.8!

املادة ســتون تُعنى بتعديل رسوم املرافئ واملوانئ. عل 

هذا الصعيد من املالحظ، أن هذه املاّدة ال تُعالج ُمشــكلة 

املداخيل من ناحية رفع الدوالر الجّمريك بطريقة نسبية 

بحيث تسمح يف آن واحد برفع املداخيل – محاربة التهريب 

– وتأمني األمن الغذايئ.

املادة التاســعة وتســعون تعفي املخالفني من إشغال 

األمــالك العامة بنســبة 90% مــن دون أي تحفيز عل 

إســتخدام هذه األمالك يف املاكينة اإلقتصادية. وبالتايل 

سيســتمر املخالفون باملخالفة ولن يدفعوا الغرامات وال 

البدالت عل اإلشــغال معرفة منهم أنه ســيتم إعفاؤهم 

العام املقبل أيضاً. ومع إنخفاض ســعر رصف اللرية أمام 

الدوالر يف الســوق السوداء، أصبح عندهم مصلحة إنتظار 
إنهيار سعر الرصف أكرث وهو أمر كان يجب ُمعالجته من خالل 

إعتامد التضّخم كمؤرّش )Index( لحجم هذه الغرامات.

املاّدة الثالثة والســبعون تنّص عــل إعفاء الرشكات 

الدامجــة )دون املصارف( من رضيبة الدخل عل األرباح 

ملــدة محدودة وضمــن رشوط ُمعّينة من الواضح أنها ال 

تنطبق إال عل فئة معّينة من الرشكات يف لبنان!

املاّدة الرابعة والسبعون تنّص عل إعفاء فوائد الودائع 

الجديــدة بالعمالت األجنبية من الرضيبة عل مدى ثالث 

سنوات. وإذا كانت هذه الخطوة هي خطوة جيدة باملُطلق، 

إال أنها ويف ظل غياب الثقة بالقطاع املرصيف، لن تُعطي 

أي مفعول عل األرض إال بعد أن يتّم إعادة هيكلة املصارف 

يف لبنان. وبالتايل تبقى هذه املادة منســلخة عن الواقع 

وبال أي قيمة فعلية.

{ املوازنة والتهريب {

من النقاط الغائبة عن مرشوع املوازنة مسألة مكافحة 

التهريب. وقد يقول البعض أن هذا األمر هو إجرايئ وبالتايل 

ال رضورة لوجوده يف املوازنة، إال أن الواقع يقول غري ذلك، 

فُمكافحة التهريب لها تداعيات يف العديد من مواد املوازنة 

مثل بند قبول الهبات أو بند اإلســتثامرات أو غريها. أضف 

إىل ذلك الطابع املُلزم للحكومة لتنفيذ القانون والذي يلغي 

كل حّجة قد تعتمدها الحكومة لوقف التهريب.

الجدير ذكره أن التهريب مســؤول عن 50 إىل 70% من 

الهدر الحاصــل يف الدعم حالًيا وبالتايل ُيكن القول إن 

50 إىل 70% مــام قدمــه مرصف لبنان من دوالرات ذهب 

يف التهريب حيث أن املُســتفيد )املايل( األول هو التّجار 

وعصابات التهريب. من هذا املُنطلق، هناك رضورة قصوى 

لوقف دعم املحروقات نظًرا إىل أن 30% من حجم اإلسترياد 

هــو للمحروقات التي يتــّم تهريب ما يزيد عن 70% منها 

تحت أنظار )أو رعاية( الدّولة!

{ األمن الغذايئ والبطاقة التموينية {

املواجهة بني الرئاســتني الثانيــة والثالثة، تجعل من 

البطاقة التموينية مرشوع حر عل ورق، ويدخل ضمن 

تســجيل النقــاط ال أكرث وال أقل. فطــرح حكومة دياب 

للبطاقــة التموينية عل أن يتّم متويلها من مرصف لبنان 

هو أمر ُمستحيل أن يّر نظًرا إىل أن دفع البطاقة باللرية 

اللبنانية ســيدفع بالكتلة النقدية إىل مستويات ال مثيل 

لها، وبالتايل إىل مزيد من التضخم والتآكل للعملة بحيث 

تصري البطاقة نفســها عاجزة عن أداء ما صنعت ألجله، 

يضاف إىل ذلك مزيد من ارتفاع نســبة الفقر إذ ستنضم 

من جراء هذا التضخم املفرط فئات أخرى كانت عل حافة 

الفقر أو تكاد. 

أما اإلعتامد عل دفعها بالدوالر، فأمام إنسداد املصادر 

والتمويــالت الخارجية ال يبقى هنالــك مصدر إال أموال 

املودعــني أي ما تبقى من اإلحتياطــي اإللزامي وهو ما 

ترفضــه أغلبيــة الكتل يف املجلس النيــايب، إىل جانب 

املســاءلة القانونية التي قد ترتتب عل املرصف املركزي، 

إن من املصارف، إذ االحتياطي حقها وقد أودعته أمانة لدى 

املرصف املركزي، أو من املودعني أنفســهم إذ هو من قبيل 

الضامنات لودائعهم املرصفيــة. تقول بعض املصادر إن 

الرئيس حسان دياب يُريد من وراء ذلك أن يُلقي بكرة النار 

يف ملعب املجلس النيايب عر القول إن حكومته قامت مبا 

عليها وبالتايل أىت دور املجلس النيايب الذي يرفض تلقف 

هذه الكرة عل بعد عام من االنتخابات النيابية.

فــإًذا البطاقة التموينية هي أداة إلشــغال الرأي العام 

أكرث منها مرشوع حقيقي قابل للتنفيذ. من هذا املُنطلق، 

هناك رضورة لروز “أم للصبي” التي عليها أن تُضّحي يف 

مكان ما لتأمني البديل عن رفع الدعم وعدم وجود بطاقة 

متوينيــة. وهنا تتوقع مصادر أن يكون هناك مفاجأة يف 

األسابيع املقبلة.

يف الختام ال يســعنا القــول إال أن الوقت املتبقي حتى 

أخر الشــهر هو الفرصة األخرية أمام السلطة إلستدراك 

الكارثة التي ســتحصل إبتداًء من مطلع الشــهر املقبل. 

والتاريخ سيحكم سلًبا أم إيجابًا عل كل من قام أو مل يقم 

باإلجراءات الرضورية للجم هذه الحالة الشاذة وإستدراك 

األزمة املستفحلة.

{عرشات اإلصابات {
ميدانيا، قال الهالل األحمر الفلســطيني إن 112 شخصا أصيبوا 
إثر املواجهات مع قوات االحتالل يف محيط املسجد األقىص املبارك 

خالل ساعات الليل.
وعاشــت مدينة القدس ليلة متوترة أخرى، شــهدت خاللها 
مواجهات عنيفة بني قوات االحتالل اإلرسائيل وشبان فلسطينيني 

يف أحياء عدة، خاصة يف محيط البلدة القدية.
تشهد املدينة إجراءات أمنية مشددة يف كل من البلدة القدية 
ومحيط املســجد األقىص، بينام يســود املدينة هدوء حذر بعد 
ليلة ساخنة شــهدت مواجهات بني الفلســطينيني والقوات 

اإلرسائيلية.
ودفعت ســلطات االحتالل بتعزيزات عســكرية وأمنية عند 
أبواب املســجد األقىص، كام انترشت قــوات رشطة االحتالل 
يف مختلــف أزقة مدينة القدس الرشقيــة، ونصبت الحواجز 

الحديدية.
وشــارك أكرث من 90 ألف فلسطيني يف صالة الرتاويح باملسجد 
األقــىص رغم القيود املشــددة، التي فرضهــا االحتالل يف األيام 
املاضية، للحّد من حركة تنقل الفلســطينيني داخل البلدة القدية، 
يف حني اســتهدفت قوات االحتالل متظاهرين يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة.

{ موقف نتنياهو {
يف غضــون ذلك، قال 
رئيس الوزراء اإلرسائيل، 
بنيامــني نتنياهو، أمس 
األحد، إن إرسائيل “ترفض 
الرامية  الضغوط  بشدة” 
البناء يف  ملنعهــا مــن 
القــدس، وذلك بعد تزايد 
اإلدانات الدولية لعمليات 
للفلســطينيني  اإلخالء 
من منازلهم يف الشــيخ 

جراح.
من  نتنياهو  وخاطــب 
“بأصدقائنــا  وصفهــم 
الطيبني جــدا”، بقوله إن 
عاصمة  هــي  “القــدس 
كل  يبني  وكــام  إرسائيل، 
ويف  عاصمتــه  شــعب 
الحق  أيضا  لنــا  عاصمته 

يف البناء يف القدس وبناء القدس، هكذا فعلنا وهذا ما سنواصل 
القيام به”.

وأضــاف نتنياهــو أنه أجرى يف األيام األخرية جلســات أمنية 

وعسكرية لتقييم الوضع، وقال إنه لن يسمح “ألي جهة متطرفة 

أن تضعضع الهدوء يف القدس”.

رفع العقوبات وضامن حقوق الشعب اإليراين.

{ التزامات إيران {
وكان رئيس الرملان اإليراين محمد باقر قاليباف قد أعلن أن بالده 
لن تتأخــر يف العودة إىل التزاماتها النوويــة إذا ُرفعت العقوبات 

األمريكية عنها، ونُّفذ االتفاق النووي بصورة كاملة.
ويف ترصيحات أدىل بها أمس األحد خالل انعقاد مجلس الشورى 
اإليراين، ونقلتها وكالة فارس لألنباء، قال قاليباف إن بالده تسعى 
إىل الرفــع الكامل إلجراءات الحظر بصورة عملية وفورية، مضيفا 
أنه لو رفعت العقوبات، فال ينبغي التأخر ساعة واحدة يف املوافقة 

عل االلتزامات الواردة يف االتفاق النووي.
والحظ املســؤول اإليراين أن مفاوضات فيينا التي تشــارك فيها 
أطراف االتفاق النووي، ومن بينها الواليات املتحدة التي انســحبت 
من االتفاق عام 2018، تســري عل نحو مذبذب ما بني إحراز تقدم 
وحــدوث خالفات، لكنه رأى أن ذلك يدل عل جّدية املفاوضات التي 

انطلقت أوائل نيسان املايض.
وقــال رئيس الرملان اإليراين إنه يتعني عل من وصفهم باألعداء 

أن يدركوا أن املامطلة يف العودة لالتفاق لن تكون يف مصلحتهم.
وبالتزامن، قال عضو الهيئة الرئاسية يف الرملان اإليراين، أحمد 
أمري أبادي فراهاين، إن النواب أكدوا يف جلسة أمس األحد أال تلحق 

املحادثات النووية الجارية يف فيينا أي رضر مبصالح إيران.

{ رفع العقوبات والعودة لالتفاق {
وكان الرئيس اإليراين حســن روحاين قال السبت إنه تم االتفاق 

عل رفع جميع العقوبات الرئيســية واألساســية عن بالده، وإن 
املفاوضات مســتمرة يف فيينا الســتكامل املسار، مؤكدا أن بعض 

التفاصيل مهمة.
وأضاف روحــاين أن األمريكيني واألوروبيني يدركون أنه ال خيار 
أمامهم ســوى رفع العقوبات، والعودة لالتفاق النووي، مؤكدا أنهم 

أعلنوا ذلك رصاحة.
ويف ترصيحــات متزامنة، قال وزيــر الخارجية اإليراين محمد 
جواد ظريف إن مسؤولية العودة إىل االتفاق النووي تقع عل عاتق 

الواليات املتحدة وليس إيران.
وأضــاف ظريف أن واشــنطن تتحمل مســؤولية كل التداعيات 
واألعباء منذ أن انتهــك “رئيس مهرج” التزامات أمريكا يف االتفاق 
النــووي، وعنى بذلك الرئيس األمرييك الســابق دونالد ترامب الذي 
انســحب من االتفاق النووي عــام 2018، ثم أعاد فرض العقوبات 

السابقة عل إيران.
أما كبري املفاوضيني اإليرانيني عباس َعراقجي فقال الســبت إنه 
يأمــل أن تتقدم املفاوضات النوويــة يف فيينا حتى ال تكون هناك 
حاجة إىل متديد مهلــة االتفاق املرم بني طهران والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش يف املنشآت النووية اإليرانية.

وأضاف عراقجي أن طهران ستدرس متديد هذا االتفاق إذا لزم األمر 
يف الوقت املناسب قبل انتهائه يف 24 أيار الجاري.

{ مفاوضات معقدة بفيينا {
وكان مصــدر دبلومايس أورويب قد قال إن مهمة أطراف االتفاق 
النووي اإليراين يف فيينا معقدة لوجود كثري من التفاصيل املختلف 

بشأنها، متوقعا أن تكون الجولة أطول من سابقاتها.
من جهته، قال أنرييك مورا ممثل االتحاد األورويب يف املفاوضات 

إنه ليس هناك موعد محدد للتوصل إىل اتفاق، مضيفا أن الوقت ليس 
يف مصلحة الجميع.

أمــا املندوب الــرويس ميخائيل أوليانوف فقــال إن املحادثات 
مســتمرة، وإن عل واشــنطن االمتثال الكامل لقرار مجلس األمن 

الدويل 2231  ليك تعود لالتفاق النووي.
وكان أوليانوف قال سابقا إن الجولة الرابعة التي انطلقت الجمعة 
قــد تكون األخرية، مضيفا أنه إذا دعت الحاجة قد يقرر املفاوضون 
أخذ اســرتاحة جديدة للحصول عل مزيد من التعليامت من عواصم 

بلدانهم.
وقبل أيام، قال مســؤول كبري بوزارة الخارجية األمريكية إن من 
املمكن التوصل إىل تفاهم يف غضون أسابيع بشأن كيفية استئناف 
واشــنطن وطهران امتثالهام لالتفاق النــووي، لكنه رأى أن األمر 

يعتمد عل اتخاذ إيران قرارا سياسيا بذلك.
وأضاف أن واشــنطن ال تريد اخرتاع اتفاق نووي جديد مع إيران، 
وإمنا تريد االمتثال لالتفاق القائم وتحســينه، مضيفا أن الجوالت 
الثالث األخــرية ملباحثات فيينا أوضحت أكرث الخطوات التي ينبغي 

القيام بها للعودة إىل االتفاق النووي.
وعن طبيعة الخالفات الحالية بشــأن العقوبات املفروضة عل 
إيــران، أوضحت مصــادر أن طهران ترفض عرضــا أمريكيا برفع 
العقوبات التي فرضتها واشــنطن بسبب امللف النووي، دون غريها 

من العقوبات.
ومن بني الخالفات الرئيسة القامئة يف محادثات فيينا ما يتعلق 
مبصري أجهزة الطرد املركزي الجديدة واملتطورة التي تسمح لطهران 
بتخصيــب اليورانيــوم برسعة أكر، وفق ما نقله ســابقا موقع 

“أكسيوس” )Axios( األمرييك عن مصدر دبلومايس أورويب.

القناة “13” قال إن “كل هذا يحدث عل الّســاحة 
الفلسطينية، فيام يُطلق الجيش االســـــرائيل 
أكـــــر مناورة يف تاريخه، منــاورة “مْركَبات 
النــار”، التــي أعلن عنها رئيس األركان  أفيــــف 

كوخايف. 
شــهر حرب، هي مناورة سيتم الشعور بها جيداً 

يف كل الجيش.
 وقــد قرر كوخايف عــدم إلغائها وال تأجيلها من 
أجــل إعداد الجيش ملعركة هذا الصيف، وهي مناورة 

مل نَر مثيالً لها”.
املناورة التي ستشارك فيها قوات الجيش النظامية 
واالحتياطية ومن كل القيادات واألسلحة، ستتضمن 
أيضاً مشــاركة املستوى الســيايس، وزارة األمن، 
سلطة الطوارئ القومية، وزارة الخارجية، وأجهزة 

أمنية أخرى.
ويف ضوء التوقعات والتقديرات بأنها ســتتلّقى 
نصيباً وافــراً من صواريخ محور املقاومة، مل تغب 

الجبهة الداخلية عن خطة املناورة.
اإلعــالن عن بدء املناورة يــأيت يف ظّل مخاوف 
عّر عنها معلقون من حالة فراغ ســيايس وعزلة 

يف املؤسستني األمنية والعسكرية.

{ إحصاءات {
وأظهــرت بيانات مجمعــة أن إجاميل عدد 
اإلصابات بفريوس كورونا يف أنحاء العامل بلغ 
أكرث من 157 مليونا حتى صباح أمس األحد، يف 
حني تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي أعطيت 

يف أنحاء العامل 1.28 مليار جرعة.
البيانــات املتوفرة مبوقع  وأظهرت أحــدث 
جامعة “جونز هوبكنز” األمريكية، أن إجاميل 
اإلصابات بلغ 157 مليونا و698 ألف حالة. كذلك 
أظهرت البيانــات أن عدد املتعافني تجاوز 93.7 
مليونا، يف حــني ارتفع إجاميل الوفيات إىل 3 

ماليني و283 ألف حالة.
ويف ما يتعلــق بإعطاء اللقاحات، أظهرت 
البيانات املجمعة لوكالة “بلومبريغ” لألنباء 
أن نحــو مليــار و280 مليــون جرعــة من 
اللقاحات املضادة للفريوس أعطيت يف شتى 

بقاع العامل.
وتتصــدر الواليات املتحــدة دول العامل من 
حيث عدد اإلصابات والوفيات، يف حني تتصدر 
الصني دول العامل من حيث عدد الجرعات التي 

أعطيت.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دولل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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