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جلسة اختبار «التماسك احلكومي» اليوم.. وترقب ملفاوضات «صندوق النقد»
اجتاه النتداب محافظ جبل لبنان لتصريف أعمال محافظة بيروت

 بيروت - عمر حبنجر

 أمــس كان اليوم األول 
بعد رفــع اإلقفال اللبناني 
العــام بوجه كورونا، لكن 
العزل وحصرية  اجراءات 
التجول، وسوى  ســاعات 
ذلك من مستلزمات مكافحة 
هذا الوباء ستبقى متالزمة 
مــع احلركــة اليومية من 
اخلامســة صباحــا حتــى 

السابعة مساء.
 وحفل نهار أمس بسلسلة 
حتركات واتصاالت، بدايته 
اجللسة الثانية للمفاوضات 
عن بعد بني وفد لبنان وفريق 
صندوق النقد الدولي، تالها 
لقاء رئيس احلكومة حسان 
ديــاب مــع ســفراء الــدول 
الداعمة للبنان، حيث أبلغهم 
التزام لبنــان باإلصالحات 
املطلوبة، ضمن مهل بني ١٥ 

يوما و١٢ شهرا.
 وكان الرئيــس ديــاب 
حتدث في كلمة بعد اجتماع 
اللجنة الوزارية الذي أعلن 
فيه اعــادة فتح البلد، عن 
إشادة صحيفة «الواشنطن 
بوســت» بــآداء حكومته، 
فــي مواجهة كورونا، لكن 
إذاعــة «صــوت لبنــان» 
الكتائب  التابعــة حلــزب 
املعــارض، اســتحضرت 
مقال «الواشنطن بوست» 
الصادر في ١٣ مايو اجلاري، 
ليتبني ان تقرير الصحيفة 
أورد ما هو أكثر من اإلشادة 
بالنجــاح، حيــث ذكر ان 
لبنــان ميــر بأزمــة مالية 
واقتصادية غير مسبوقة، 
وان املودعني يرون في أم 
العني مدخراتهم تتبخر وان 
الليــرة التي حافظت على 
ســعر صــرف ثابت جتاه 
الــدوالر منذ العــام ١٩٩٧، 
فقدت ٦٠٪ من قيمتها في 
غضون أسابيع قليلة، وان 
البطالة بلغت مســتويات 
عالية وان ٤٥٪ من العائالت 

تعيش في عوز مدقع..

قائلة: «يتحدث عن الطاقة 
وكأنهــا ملك ابيــه، يطلق 
الشعارات وكأن هناك من 
يصدقه، يثرثر بســخافة، 
زمــن احلكواتي قــد ولى، 
يرتدي عباءة الطهارة وهي 
تنضح قذارة، يتوعد إذا لم 
تتحقق طلباته والفاشية 
صــارت مــن التاريــخ، يا 
نائــب، أنت ال تتحدث إلى 
املاشــية، فاألمور لم تعد 

ماشية»!
قناة اجلديد وفي تقييم 
ملطالعــة باســيل رأت أن 
«املضمــون ال غبــار عليه 
سوى أنه جاء متأخرا عن 
موعــده ١٥عامــا كشــريك 
الســلطة  فــي  مضــارب 
ومطالعته، كانت ستصنف 
عظيمة لو أنه قلب الطاولة 

رفضهــم اجتــاه رئيــس 
احلكومة حسان دياب الى 
تعيني مستشــارته بيترا 
خوري محافظا للعاصمة، 
محل القاضي زياد شبيب، 
الذي ينتهي انتدابه اليوم، 
مــع حتفظهــم على اســم 
القاضــي مــارون عبــود 
املدعوم من جبران باسيل، 
وهو ما يتحفظ عليه رئيس 

احلكومة أيضا.
 وفي معلومات «األنباء»، 
ان االجتــاه األرجــح لدى 
املجلــس، هــو النتــداب 
محافظ جبل لبنان محمد 
مــكاوي لتصريــف أعمال 
محافظــة بيــروت ريثمــا 
يتم التفاهم السياسي على 

احملافظ األصيل.
إلى ذلك انطلقت أمس 

منذ اللحظة االولى».
 وميكن استرشاف مدى 
التماسك احلكومي حيال كل 
هذه املستجدات في اجتماع 
مجلس الوزراء املقرر في 
بعبدا اليوم حيث سيلعب 
اخلالف على تعيني محافظ 
جديــد لبيــروت ونــواب 
حلاكم مصرف لبنان دورا 
أساســيا في الدفع باجتاه 

تاجيل التعيينات.
 وقد اجتمع أمس أركان 
الطائفة األرثوذكسية، من 
نــواب ووزراء، وفاعليات 
دينية وسياســية في دار 
مطرانيــة بيــروت، للمرة 
الثانية خالل هذا الشــهر، 
وبحثوا في مشكلة تعيني 
محافظ بيــروت، وأبلغوا 
وزراء الطائفة احلاضرين 

مــن  اجلديــدة  اجلولــة 
اللبنانية مع  املفاوضــات 
صنــدوق النقــد الدولــي، 
مبشــاركة حاكــم مصرف 
لبنان رياض سالمة الذي 
عــرض األرقــام والوقائع 
املتعلقــة بواقــع املصرف 

املركزي.
مصــادر  وأعربــت    
مصرفية عن خشيتها من 
تطور التباين الواسع إلى 
درجة التناقض بني حاكم 
مصرف لبنان ومن خلفه 
جمعيــة املصــارف، وبني 
وزيــر املال غــازي وزني 
والفريــق احلكومي حيال 
املالية  معاجلة األوضــاع 
أمــام املفاوض  املتداعيــة 
الدولي ما من شأنه إضعاف 

املوقف اللبناني أكثر.

(محمود الطويل) محتجون خالل اعتصام امام وزارة االقتصاد رفضا الرتفاع وغالء االسعار 

 اما بالنسبة لردود الفعل 
على مطالعة رئيس التيار 
الوطني احلر جبران باسيل 
الدفاعيــة عن سياســاته 
ومعها سياسة العهد، فقد 
الحظت املصــادر املتابعة 
إعالنه االستعداد لتحسني 
العالقة مع اي طرف خارجي 
او التالقي املوضوعي مع 
اي طرف داخلي، اذا اقتضى 
األمر ملســاعدة البلد على 
النهوض، وذلك يعني من 
وجهــة نظره القبــول به 
رئيسا خلفا لعمه الرئيس 
عــون احلاضــر عندئــذ 

الختصار واليته.
النائبــة روال  ان  بيــد 
كتلــة  عضــو  الطبــش 
النيابية، غردت  املستقبل 
مبا ال يخدم توقعات باسيل، 

رئيس بلدية القاع بشير مطر لـ «األنباء»:  
التهريب غير محصور بالسلع بل تطور إلى البشر

املدارس اخلاصة بلبنان ترفض قرار ترفيع 
الطالب دون امتحانات وتصفه بالغوغائي

بيروت - زينة طبارة

أكد رئيس بلدية القاع احلدودية بشير مطر، أن التهريب على احلدود 
ال قاعــدة ناظمة له، بحيث تتصاعد وتيرتــه لفترة زمنية معينة ومن ثم 
تعود مجددا الى الهدوء، علما أن التهريب ال يتم مببادرات شخصية غير 
محســوبة النتائج، امنا بتغطية من الداخل السوري إما بواسطة مسؤول 
سياسي او ضابط أمني فاعل لقاء مبلغ مالي يتفق عليه سلفا مع املهربني، 
وما يؤكد هذه النظرية هو وجود األمن السوري بشكل مكثف على طول 
احلدود السورية. ولفت مطر في تصريح لـ «األنباء» الى أن ضبط احلدود 
واملعابر غير الشرعية ليس باملهمة الصعبة فيما لو توفرت النوايا لضبطها، 
بدليل أن التهريب يتم فقط على احلدود املرسمة شرعيا بني لبنان وسورية، 
بينما بعض النقاط على احلدود غير املرسمة واملختلف عليها تاريخيا والتي 
تبدأ من القاع مرورا برأس بعلبك وصوال الى عرســال، ال تشهد عمليات 
تهريب وذلك بســبب متركز اجليش اللبناني فيها وخضوعها للمراقبة، 
هذا من جهة، مشــيرا من جهة ثانية الى أن املشكلة األكبر والتي البد من 
وضع حد لها تكمن باإلنشاءات السكنية غير الشرعية على احلدود ضمن 
أراضي القاع حيث االعتداء على أمالك اللبنانيني يتم دون رادع وحسيب.
وردا على ســؤال أكد مطر أن التهريب غير محصور بالسلع واملواد 
الغذائية، بل تطور الى تهريب البشر من عمال وارهابيني ومطلوبني وفارين 
من وجــه العدالة والالئحة تطول، مؤكدا بالتالــي أن ضبط احلدود ليس 
مستحيال، لكن املشــكلة هي عند الدولة اللبنانية التي تترك امللفات على 
اختالف انواعها وخطورتها مفتوحة دون حلول، باستثناء مؤسسة اجليش 
اللبناني التي حتظى بثقة الغالبية العظمى من اللبنانيني. وعليه أشار مطر 
الى أن املطلوب واحد، أال وهو إنشاء مناطق عازلة وإعادة األراضي احملتلة 
الصحابها، وما دون هذا اإلجراء الطبيعي لدولة تتغنى بالسيادة، سيبقى 

التهريب سيد املشاهد وستبقى كلمة الفصل للمهربني وحدهم ال غير.

بيروت: أنهت احلكومة اللبنانية العام الدراسي، مع ترفيع كافة الطالب 
صفا الى اإلمام وضمنا تالمذة الشــهادة الثانوية بكل فروعها وهذه هي 
املرة االولى التي يتغيب فيها العام الدراســي بداعي اخلوف من الوباء. 
عادة كانت احلروب اخلارجية على ارض لبنان هي السبب، وفي اعتقاد 
رئيس احلكومة حسان دياب ان جائحة كورونا ليست عابرة سبيل، فهي 
قد تطول وقد تكون لها هجمة ثانية أســوأ مما مضى. وناشد اللبنانيني 
اعتماد الرقابة الذاتية املسؤولة. لكن املؤسسات التربوية اخلاصة، رفضت 
هذا احلل ووصفه االب بطرس عازار منســق احتاد املؤسسات التربوية 
في لبنان بـ«الغوغائــي»، وقال في تصريح «الويل ملن يتالعب مبصير 

اجيالنا وال يؤمن لهم، ال السالمة وال التعليم».

أنباء لبنانية

أنباء سوريةأنباء مصرية

إثيوبيا: لسنا بحاجة إلخطار مصر والسودان 
ببدء ملء سد النهضة

.. واألسعار ُحتلِّق والدوالر يُالمس ٢٠٠٠ ليرة

أديس أبابا - د.ب.أ: قال املتحدث باســم 
الشؤون اخلارجية باإلنابة في إثيوبيا إن خطة 
البالد لبدء ملء سد النهضة اإلثيوبي في موسم 
األمطار املقبل، هي جزء من بناء السد املقرر، 
وبالتالي فإنه ال توجد حاجة إلى إخطار السودان 
ومصر. وفي مقابلة مع وكالة األنباء االثيوبية، 
قلل املتحدث أمسالو تيزازو من شأن رسالة 
قدمتها مصر ملجلــس األمن الدولي مؤخرا 
بشأن سد النهضة، وقال: «هذا ليس مفاجئا 

كاملعتاد، ونعتقد أنه لن يحقق أي نتيجة».

وأضاف: «ال شيء متوقعا منا فيما يتعلق 
مبلء السد، ألن مصر والسودان يعرفان أن ذلك 
سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى 

معني، وبعد كل شيء فإنه يتم بناؤه مللئه».
وقال املتحدث إن السودان ومصر يعرفان 
متى ســتتم عملية امللء والكمية التي سيتم 
ملء الســد بها في كل مرحلة، وشــدد على 
أن إثيوبيا حريصة على «االستخدام العادل 
واملنصف للموارد املشتركة بني جميع دول 

حوض النيل».

عواصــم - وكاالت: حّلق 
ســعر صــرف الــدوالر أمام 
الليــرة الســورية عاليا جدا 
مالمســا حاجــز األلفي ليرة، 
في انهيار جديد عزاه محللون 
إلى استفحال اخلالف والظهور 
اجلديد لرجل األعمال امللياردير 
رامي مخلــوف، بڤيديو حذر 
خاللــه من انهيــار االقتصاد 

السوري.
وقالت املواقع اإلخبارية 
إن األســواق شهدت تخبطا 
كبيــرا يــوم أمس، بســبب 
حركة التذبذب العنيفة بسعر 

الليرة.
وقفز سعر صرف الليرة 
إلى أكثــر مــن ١٨٢٠ للدوالر 
الواحــد فــي كل من دمشــق 
وحلب أمس، ما يشكل نسبة 
انخفاض بنحو ٥٪ عن اليوم 
الســابق، حيث بيــع الدوالر 
بأكثر من ١٦٨٥ ليرة، بحسب 
بيانات موقع «الليرة اليوم» 
املعني بشؤون صرف العمالت 
األجنبية واملعــادن الثمينة. 
وجتاوز سعر الدوالر الـ ١٩٥٠ 

ليرة فــي محافظة إدلب التي 
تسيطر عليها املعارضة. 

ويــرى محللون أن تطور 
اخلالف بني كبــار املتحكمني 
باالقتصــاد الســوري ومــن 
الشــركات  ميلكــون كبــرى 
الســلطة  الســورية، وبــني 
السياســية فــي دمشــق أثر 
كبير في استمرار انهيار الليرة 
الســورية، حيث كان لظهور 

رامي مخلــوف للمرة الثالثة 
خالل أيام دور في جر الليرة 
السورية إلى مزيد من االنهيار 
بعدما أفصح بشكل مباشر عن 
التهديــدات االقتصادية التي 
ميكن أن تطرأ على االقتصاد 
السوري إذا ما استمر اخلالف.
فــإن  مــن جهــة ثانيــة، 
النقــص احلــاد احلاصل من 
القطع األجنبي، وتفاقم األزمة 

االقتصادية في اجلارة لبنان، 
والتشــديد علــى العمليــات 
النقدية، وإيقاف سحب األموال 
بالعمالت الصعبة من املصارف 
اللبنانية، وتوقيف أحد كبار 
املسؤولني في مصرف لبنان 
املركزي علــى خلفية تالعب 
بسعر الصرف، كل ذلك عزز 
من اجتاه الليرة السورية إلى 

مزيد من التدهور.

احلكومة: ارتداء الكمامة إجباريًا
وغرامة ٣٠٠ جنيه للمخالف.. وقد تزيد

القاهرة - هالة عمران 

قال نادر ســعد، املتحدث 
الرسمي باسم مجلس الوزراء، 
إن ارتداء الكمامة ســيصبح 
إجباريا في مصر في وسائل 
املواصــالت العامة واملصالح 
احلكوميــة واألماكن املغلقة، 
مشــيرا إلى توقيــع عقوبات 
مالية فورية على من ال يرتدي 

الكمامة.
وأضاف «سعد» في مداخلة 
تلفزيونيــة، أن هناك قانونا 
معروضــا حاليا على مجلس 
العقوبات  النــواب يتضمــن 
املاليــة علــى مــن ال يرتدي 
الكمامــة، متابعــا: «العقوبة 
املاليــة املعروضة ٣٠٠ جنيه 

للمرة الواحدة وقد تزيد».
وأشار إلى أن حل مشكلة 
الكمامــات تكــون باللجــوء 
إلى الكمامــات املصنوعة من 
القماش، مســتطردا: «بعض 
مصانــع املالبــس اجلاهــزة 
حولت خطــوط إنتاجها إلى 
صناعة الكمامات القماش وفق 
مواصفــات وضعتهــا وزارة 
الصحة». وأوضح أن ســعر 
الكمامات القماش لن يتجاوز 
اخلمســة جنيهــات للكمامة 
الواحــدة، الفتا إلــى إمكانية 
استخدام هذه الكمامة ملدة شهر 
كامل، مع تنظيفها وتعقيمها 
يوميا. وذكر أن منظمة الصحة 
العامليــة أكــدت أن الكمامات 
املصنوعة من األقمشة تقوم 
بنفــس الدور الــذي تقوم به 
الكمامــات الطبيــة املتعارف 
عليهــا، موضحا أن الكمامات 
املصنوعة من القماش حتمي 
من الڤيروسات بنسبة ٧٠٪.

وتابع: «ستتوافر الكمامات 
املصنوعة من القماش بوفرة 
في احملالت واألكشاك، بألوان 
أقمشــة  وأنــواع  وأحجــام 
مختلفة، إضافة إلى أن هناك 
ماركات عاملية تتوجه لصناعة 
الكمامــات القماش»، ذاكرا أن 
إنتاج وزارة اإلنتاج احلربي 

مجلس إدارة صندوق «مصر 
الســيادي»، بحضــور أميــن 
ســليمان، الرئيس التنفيذي 
للصندوق، وذلك ملتابعة آخر 

تطورات أعمال الصندوق.
الرئيــس  واســتعرض 
التنفيذي للصندوق - خالل 
االجتماع - خطط الصندوق 
في تدشــني صناديق فرعية 
متخصصــة فــي املجــاالت 
القطاعات  املختلفة، وخاصة 
التي حتظى اآلن باألولوية، في 
ظل تداعيات تفشي ڤيروس 

«كورونا» املســتجد، لتشمل 
قطــاع اخلدمــات الصحيــة 
ومشــروعات  املتنوعــة، 
االســتراتيجية  املخــازن 
لألدوية، والتعاون مع جهاز 
مشروعات اخلدمة الوطنية، 
النقــل، والكهرباء،  ووزارتي 
باالضافــة الي االســتثمارات 
املستهدفة في القطاع الزراعي 
والتصنيــع الغذائي، وقطاع 
البنية األساســية والتحتية، 
والتحــول الرقمي، باإلضافة 

الى قطاعات أخرى مختلفة.

«الهيئة» تُهدد باتخاذ اإلجراءات القانونية.. ومخلوف: لم نتخلَّف عن الدفع«كمامة قماش بـ ٥ جنيهات صاحلة لالستخدام ملدة شهر مع غسيلها وتعقيمها يومياً»

من الكمامات يوميا يصل إلى 
٤٫٥ ماليني كمامة وحدها.

ونــوه بــأن العقوبة على 
ممتنعي ارتــداء الكمامة تتم 
من خالل اجلهة املسؤولة عن 
املكان املتواجد فيه املخالف، 
سواء كانت املترو أو املصالح 
احلكومية أو البنوك وغيرها.

إلى ذلك، ترأس د.مصطفى 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء 
امــس اجتماعــا مــع د.هالــة 
الســعيد، وزيــرة التخطيط 
والتنمية االقتصادية، ورئيس 

مواجهة «االتصاالت السورية» و«سيريتل» تتصاعد
عــواصـــــم - وكـــاالت: 
تصاعدت املواجهة بني احلكومة 
الســورية وشركة االتصاالت 
احملمولــة «ســيريتل» حول 
دفع املستحقات املترتبة على 

األخيرة للدولة.
وأعلنت وزارة االتصاالت 
السورية، أنها ستحمل شركة 
«ســيريتل»، العائــدة لرجل 
األعمــال رامي مخلــوف ابن 
خال الرئيــس، «كل التبعات 
القانونية والتشغيلية نتيجة 
قرارها الرافض إلعادة حقوق 

الدولة املستحقة عليها».
وهــددت الهيئــة الناظمة 
لالتصاالت والبريد السورية، 
في بيان لها، شركة «سيريتل» 
التدابيــر  ســتتخذ  بأنهــا 
القانونيــة ضدها بعد انتهاء 
املهلة املمنوحة لها دون تسديد 
املبالغ املترتبة عليها، مؤكدة 

إلعــادة التــوازن للترخيص 
املمنوح لهما، وفي حني أعلنت 
الشركة الثانية التزامها بالدفع، 
آثر مالك األولى مخلوف اللجوء 
إلى تســجيالت مصورة للرد 

على اتهامات الوزارة.
وفي ثالث تسجيل نشره 
أمــس األول، قال مخلوف إن 
املسؤولني طلبوا منه االستقالة 
من رئاسة مجلس إدارة شركة 
ســيريتل. وتعهد بأن يقاوم 
الضغط ويرفض التنحي عن 
رئاسة الشــركة، مع أنه ذكر 
أن املســؤولني هددوا بإلغاء 
ترخيص الشــركة ومصادرة 
أصولها إذا لــم ميتثل لألمر، 
بحسب قوله. وفي رد الحق، 
رفض مخلوف ما ذكرته الهيئة 
الناظمة لالتصاالت السورية، 

وقال انه غير صحيح.
وردا على ما جاء في منشور 

الهيئــة، أوضح في منشــور 
له فــي صفحته الشــخصية 
على الفيسبوك أن «سيريتل 
الناظمــة  توجهــت للهيئــة 
لالتصاالت والبريد بكتاب مت 
تسجيله في ديوان الهيئة حتت 
الرقــم ٤٧٧٧/ح.ن.ق بتاريخ 
٢٠٢٠/٥/١٠ والذي بينت شركة 
سيريتل مبوجبه استعدادها 
لتســديد املبالــغ املفروضــة 
عليها ومطالبة الهيئة الناظمة 
لالتصاالت والبريد مبوجبه 
حتديــد مبلغ الدفعــة األولى 
ومبالــغ األقســاط األخــرى 
املترتبــة عليها»،  والفوائــد 
الذي  الكتاب  وأرفق صــورة 
ذكــره. وختم مخلــوف «من 
املســتهجن أن تقــوم الهيئة 
الناظمــة لالتصاالت والبريد 
بنشر عكس ما ورد مبضمون 

ذلك الكتاب املذكور أعاله».

ارتفاع في اسعار السلع مع ارتفاع الدوالر

(أ.ف.پ) مصلون بالكمامات يؤدون صالة العشاء والتراويح في األزهر الشريف 

أنهــا ســتقوم «باتخــاذ كل 
القانونية لتحصيل  التدابير 
هذه احلقوق واسترداد األموال 
القانونية املشروعة  بالطرق 
املتاحة». وأشارت الهيئة إلى 
أن املهلــة احملــددة للشــركة 
انتهت منذ أسبوعني، وقالت إن 
اجلانب احلكومي أبدى مرونة، 
لكن «ســيريتل» رفضت دفع 
القانونية املســتحقة  املبالغ 
عليها واملتعلقة بإعادة التوازن 
للترخيص املمنوح لها، «بناء 
على القانــون وعلى التزامها 
بواجبهــا بتحصيــل األموال 
العامــة خلزينــة الدولة بكل 
الطرق القانونية املشروعة».
يذكــر أن الهيئــة طالبت 
شركتي الهاتف النقال في البالد 
(ســيريتل، وMTN سوريا)، 
أواخر الشــهر املاضي، بدفع 
مبالغ تعادل ٢٣٣٫٨ مليار ليرة 


