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أنباء لبنانية

أنباء سورية أنباء مصرية

أول دورية روسية على احلدود السورية مع إسرائيل
أفــادت مواقــع  وكاالت: 
اخبارية سورية بأن روسيا 
ســيرت دوريتها األولى على 
ـ  الســورية  طــول احلــدود 

اإلسرائيلية أمس األول.
وشوهد رتل من العربات 
الروسية يسير باجتاه بلدة 
حضر إلى القاعدة العسكرية 
التــي تعتبر مركــز املراقبة 
الروسي في املنطقة على تلة 
يزيد ارتفاعها على ١٤٠٠ متر.

وبدأ خط سير الدورية على 
احلدود من بلدة حضر باجتاه 
اجلنوب، مرورا ببلدة جباتا 
اخلشــب، ثم بلدة احلمدية، 
ثم مدينة القنيطرة، وباجتاه 
الريف األوسط كبلدة بريقة، 
وصوال إلــى أقصى اجلنوب 
الســوري عنــد بلــدة صيدا 

اجلوالن.
وحسبما أفاد موقع «عنب 
بلدي»، فإن التحركات الروسية 
كانت الفتة في املنطقة التي 
لم يدخلها الروس منذ املعارك 

وصرح قائد إحدى الكتائب 
الروسية في سورية لوكالة 
 ١١ الروســية فــي  «تــاس» 
ديسمبر اجلاري، بأن روسيا 
الســورية  القــوات  تســاعد 
بتدريبات مشتركة في منطقة 
اجلوالن، وأشار إلى أن الهدف 

مــن التواجــد الروســي هو 
«مراقبة وقــف إطالق النار» 
في املنطقة «منزوعة السالح» 
على احلدود مع إسرائيل، مع 
«إظهار احلضور العســكري 
الروسي وحماية العسكريني 

الروس».

صورة بثتها وسائل إعالم روسية قبل أيام آلليات روسية تتجه صوب احلدود السورية مع إسرائيل

التي أدت الى سيطرة النظام 
عليهــا منتصف عــام ٢٠١٨، 
وتتخذ هذه الدوريات طريق 
قوات األمم املتحدة، الذي يسير 
مبحاذاة الشــريط احلدودي 
مــع اجلوالن احملتــل ويبعد 

١٠٠ متر.

حمص تتجه إلعادة «احلظر اجلزئي» 
حال خروج إصابات «كورونا» عن السيطرة

وكاالت: تتجه محافظة 
إعــادة فرض  إلــى  حمص 
احلظــر في حال اســتمرت 
اإلصابات بڤيروس كورونا 
املستجد في االرتفاع. وهو ما 
أكده احملافظ بسام بارسيك 
محذرا مــن إمكانية فرض 
«حظر جزئي» في احملافظة، 
لكنه وصف الوضع احلالي 
بـ «حتت السيطرة»، حسبما 
نقــل عنــه موقــع «الوطن 

أونالين» احمللي.
وتشهد محافظة حمص 
أزمة صحية نتيجة زيادة 
عدد اإلصابات، حسبما أفاد 
موقــع «عنب بلدي»، الذي 
أشار إلى أن أعداد املتوفني 
بازدياد ملحوظ في املنطقة، 
إذ تقدر عدد الوفيات اليومي 
بـ ٥ أشــخاص في مدينتي 
الرسنت وتلبيسة لوحدهما، 
وهي نســبة تشابه األعداد 
في مركز احملافظة، وهو ما 

فيها «حتسبا ألي طارئ»، 
حسبما قال احملافظ.

ويشــير ناشطون إلى ان 
مشــافي حمــص «تعاني من 
االزدحــام الشــديد وال ميكن 
احلصول على سرير باملشفى 
بسهولة»، بينما يضطر مرضى 
آخرون للبقــاء في منازلهم، 
ويقومون باستخدام عالجات 
يصفها لهم أطباء أو يلجأون 

لوصفات الطب الشعبي.
أعــداد املصابني  وبلغــت 
فــي محافظة حمــص، وفق 
البيانات احلكومية، ١٣٥٩ حالة 
إصابــة بينها ١١٧ حالة وفاة، 
منــذ مارس املاضي وحتى ١١ 

اجلاري.
وكانــت وكالــة األنبــاء 
الرسمية «سانا» أعلنت أمس 
األول تســجيل ١٣٠ إصابــة 
جديدة ليرتفــع إجمالي عدد 
اإلصابات فيها الى ٩٠٤١ حالة. 
وذكرت نقال عن وزارة الصحة 

أنه مت أمس األول تسجيل ١٥ 
حالــة وفــاة ليصــل إجمالي 

الوفيات الى ٥٠٦ حاالت.
كمــا ســجلت ٦٦ إصابــة 
فــي املناطــق التي تســيطر 
عليها املعارضة في الشمال. 
وبحسب «شبكة اإلنذار املبكر 
 «EWARN واالستجابة لألوبئة
في وحدة تنسيق الدعم أصبح 
عدد اإلصابات الكلي ١٨٫٤٤٧ في 
مناطق املعارضة. وأشارت إلى 
عدد الوفيات املرتبطة بالوباء 

وصلت إلى ٢٥٣ حالة.
وســجلت هيئــة الصحة 
الذاتيــة  لــإلدارة  التابعــة 
التي يســيطر عليها األكراد، 
ارتفــع  ٨٠ إصابــة. وبذلــك 
عــدد اإلصابات فــي مناطق 
«قســد»، إلــى ٧٫٤٤٨ حالــة 
وتوزعت احلــاالت اجلديدة 
الرقة ودير  على محافظــات 
الزور واحلسكة مبناطق شمال 

شرق سورية.

يعتبر «مرتفعا جدا» مقارنة 
الطبيعية. وال  باألوضــاع 
تضم احملافظة مراكز رسمية 
لفحص املصابني، ويقتصر 
الفحص على إجراء مسحة 
في أحد املستشفيات العامة 
قبــل حتويلها إلى دمشــق 
للحصول على النتائج، التي 
تتأخر أكثر من ٤٨ ساعة.

وحتـــــدث بارسيــــك 
لـ«الوطــن» عمــا وصفهــا 
بـــ «جهوزيــة» املشــافي، 
«للتعامــل مــع أي زيــادة 
أعـــــــداد  فــي  محتملــة 
اإلصابات»، مع حديثه عن 
خطــة لتخصيص مشــفى 
«ابن الوليد» في حي الوعر 
بالكامل ملرضى الڤيروس.

إلــى تخصيص  إضافة 
أقسام خاصة للعزل الصحي 
في جميع املشــافي العامة 
واخلاصــة باحملافظة، مع 
طلب زيــادة عدد األســرة 

السيسي يوجه بالبدء الفوري في إنشاء 
املعامل املركزية باملوانئ املصرية

القاهرة - خديجة حمودة

وّجه الرئيس عبدالفتاح 
السيســي بالبــدء الفوري 
فــي الخطــوات التنفيذية 
المركزية  المعامل  إلنشاء 
بالموانئ المصرية، بهدف 
حوكمة وســرعة إجراءات 
اإلفــراج الجمركي بشــكل 
آمــن وســليم، واقتصــار 
عــدد الجهات الضالعة في 
تلك العملية بوجود معمل 
مركزي نموذجي بكل ميناء، 
مع الميكنة الكاملة والربط 
المعامل  اإللكتروني لتلك 

مع منظومة الموانئ.
جاء ذلك خالل اجتماع 
الرئيـــــس عبدالفتــــاح 
السيــــسي، امــــس مــــع 
د.مصطفى مدبــولــــي - 
رئيــس مجلس الــوزراء، 
ود.محمــد معيــط وزيــر 
الماليــة، ود.هالــة زايد - 
وزيرة الصحة والســكان، 
وم.كامــل الوزير - وزير 
النقل، والسيد القصير - 

االجتمــاع تنــاول «متابعة 
إنشاء معامل فحص مركزية 
نموذجيــة بالموانــئ على 

مستوى الجمهورية».
الرئيــس  كمــــا وجــه 
السيســي بتطويــر اإلطار 
القانونــــــي والتشــريعي 
الحالــــي المنظــم لنشــاط 
معامل الموانئ، بما يتواكب 
مع عملية التحديث الشامل 
للمنظومة. وأوضح المتحدث 
الرســمي أن االجتماع شهد 

الحالي  الموقف  استعراض 
لسلسلة المعامل المتواجدة 
المطلوب  بالموانئ، وكذلك 
إنشاؤها، ســواء من ناحية 
التكلفــة المالية أو األجهزة 
الفنية المطلوبة، وذلك على 
صعيد جميع االختصاصات 
المعمليــة صناعيا وغذائيا 
وزراعيــا وطبيــا، فــي كل 
الموانــئ البحرية والجوية 
علــى مســتوى  والبريــة 

الجمهورية.

بهدف حوكمة وسرعة إجراءات اإلفراج اجلمركي بشكل آمن وسليم

وزير الزراعة واستصالح 
األراضي، ونيفين جامع - 
وزيرة التجارة والصناعة، 
ود.إيهاب أبو عيش - نائب 
الماليــة للخزانــة  وزيــر 
العامة، ود.حسين منصور 
إدارة  - رئيــس مجلــس 
القومية لســالمة  الهيئــة 

الغذاء.
وصرح المتحدث الرسمي 
باســم رئاســة الجمهورية 
الســفير بســام راضي، بأن 

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس احلكومة د.مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء واملسؤولني

وزير الطيران: مصر تتلقى عروضًا من الكويت والسعودية 
لالستثمار في مطاري القاهرة وسفنكس

دميوقراطية غريبة ال تنطبق على أي معايير

القاهــرةـ  د.ب.أ: صــرح وزير 
الطيار  املدني املصــري  الطيــران 
محمد منار بأن الوزارة تلقت عروضا 
الكويت والسعودية  استثمارية من 
بشأن املنافسة على مشروعات قرى 
بضائــع مبطاري القاهــرة الدولي 

وسفنكس غرب القاهرة.
ونقلت صحيفة «الشروق» املصرية 
عن الوزير قوله إن وزارته تستهدف 
إنشاء قرى بضائع ومناطق لوجستية 

مبطاري القاهرة وسفنكس.
وأضاف أنه مت التنسيق مع هيئة 
االســتثمار بخصوص تولي تلقي 
العروض االستثمارية بشأن تنفيذ 

تلك املشروعات.
وأشار إلى أنه جار توسعة مطار 
سفنكس بهدف استقبال ٩٠٠ راكب 
كل ساعة بدال من ٣٠٠ راكب، بغرض 
استيعاب الزيادة املتوقعة في حركة 
الركاب مــع افتتاح املتحف املصري 

اجلديد.
الطيار منتصر  أكــد  من جانبه، 
مناع نائب وزير الطيران، أنه مت رفع 
معدالت التأمني داخل املطارات احمللية، 
حيث مت تركيب ٢٢ جهازا للكشف عن 
املفرقعات داخل املطارات بهدف زيادة 
معدالت تأمني الوفود السياحية التي 

يتم استقبالها.

وأشار إلى أن مطار شرم الشيخ 
استقبل مليون سائح منذ شهر يوليو 
املاضي رغم أزمة انتشــار ڤيروس 

كورونا.
ولفت إلى أن وزارة الطيران قررت 
متديد قرار تخفيض رسوم الهبوط 
واإلقالع بنحو ٥٠٪ ملدة ثالثة أشهر 
أخرى بهدف إنعاش التدفق السياحي 

خالل الفترة املقبلة.
كما تقرر استمرار خفض رسوم 
اخلدمات األرضيــة بنحو ٢٠٪ ملدة 
ثالثة أشــهر أخرى، مشيرا إلى أن 
قرار التخفيض كان قد انتهى خالل 

شهر أكتوبر املاضي.

بيروت ـ د. ناصر زيدان

كان الرئيس األســبق للحكومة د.سليم 
احلص يقول: «في لبنان الكثير من احلريات 
والقليل من الدميوقراطية». أما د. ســمير 
جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، فشّن 
هجوما غير مسبوق على رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون، قال فيه «هناك من يكذب 
على الناس منذ ٣٠ سنة، وقد ظننا عام ٢٠١٦ 
(عند توقيع اتفاق معراب الذي مهد لوصل 
عون للرئاسة بعد تعطيل ٣٦ شهرا) أن الفرصة 
متاحة لقيام الدولة على أسس دميوقراطية 
وقانونيــة، لكن تبني أنهم كلما وصلوا الى 
السلطة، طالبوا باملزيد من املكتسبات اخلاصة، 
ورمبا يطالبون بالبابوية في املستقبل على 
حد تعبير جعجع». اما «الثوار» فيمارسون 
حرية واسعة ويحاولون إلغاء التاريخ، لكنهم 
لم يسلكوا الطرق الدميوقراطية اجلدية التي 

توصل الى التغيير.
جتمع القوى الدولية والعربية التي مازالت 
مهتمة بلبنان: على أن النهج الذي اتبعه العهد 
احلالي، هو الذي أوصل البالد الى االنهيار، 
واملتحكمني بناصية القرار، جعلوا من الشعب 
اللبناني من «أتعس شــعوب األرض» وفق 
توصيف مؤسســة غالوب األميركية، وال 
يساويهم في حالة التعاسة إال البلدان التي 

جتري فيها حروب، مثل اليمن وسورية.
وفي هذه احلالة الصعبة وغير املسبوقة 
التي تعيشــها بالد األرز، هناك من ينبري 
للحديــث عن تفســيرات غريبــة عجيبة 
للدميقراطية، ويطلق حتليالت مقيتة فيها 
مزايدة بامليثاقيــة وباحلفاظ على «حقوق 
املسيحيني» وهؤالء أكثر املتضررين من حالة 
القبض على السلطة التي ميارسها الفريق 
احلاكم منذ ٧ سنوات على أقل تقدير، فقد 
دمرت بيوتهم في بيروت، وقتلت أبناءهم، 
وتعطلت مصاحلهم، وهم يعيشون حالة من 

احلصار، وغالبيتهم يفكر بالهجرة.
قبــل أن يخرج الرئيس املكلف ســعد 
احلريري من اجتماعه مع رئيس اجلمهورية 
األربعاء املاضي، حيث قدم له اقتراح التشكيلة 
الوزارية بعد أن التقاه ٨ مرات في السابق، 
قالت مراســلة تلفزيونية مقربة من التيار 

الوطني احلر: إن رئيس اجلمهورية ال يريد 
تكريس سابقة تقضي باملوافقة على تشكيلة 
حكومية يقدمها الرئيس املكلف. في الشكل 
كان اإلعالن غريبا، وقد أحدث ضجة اضطرت 
معه أوساط القصر إلصدار بيان توضيحي، 
لكن التوضيح كان أشد سلبية من اخلبر بحد 
ذاته، ألنه ذكر أن رئيس اجلمهورية وضع 
اقتراح تشكيلة ايضا، وهذه كبوة دستورية 
سبق ملستشاري القصر أن وقوعوا في مثلها. 
ومن ال يذكر الوزير السابق سليم جريصاتي، 
وهو املستشار الرئيسي في القصر، عندما 
انفرد بعدم االعتراف مبشروعية احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان عام ٢٠٠٨، وهو الوحيد 

الذي أخذ هذا املوقف من بني كل القضاة.
دميوقراطية غريبة عجيبة يحاول العهد 
ممارستها والبالد وسط الهاوية. فهو يريد 
املشاركة بثلث معطل في احلكومة العتيدة 
ـ وال فرق هنا بني من ميثل الرئاســة ومن 
ميثــل التيار الوطني احلــرـ  ألنهم فريق 
واحد يقوده فعليا صهر رئيس اجلمهورية 
النائب جبران باسيل، علما أن الرئيس ألقى 
خطابا تهديديا للذين سيســمون الرئيس 
احلريري قبل يوم واحد من االستشارات، 
كمــا أن الكتلة العونية لم تســم احلريري 
في االستشــارات، فكيف ميكن لطرف ال 
يسمي رئيسا ويطلب منه حصة وازنة في 
حكومته؟! علما أن احلكومة الهّشة التي ألّفها 
العهد وشركاؤه برئاسة حسان دياب، امتنع 
من لم يسم دياب من املشاركة فيها. وهذه 
قاعدة دميوقراطية معتمدة في كل الدول، 
وال ميكن الطعن فيها بحجة امليثاقية، ألن 
التوازن في عدد الوزراء متوافر بني املسيحيني 

واملسلمني كما ينص الدستور.
تتنامى األصوات الداخلية واخلارجية التي 
تطالب بتقصيــر والية رئيس اجلمهورية، 
ويعتبر هؤالء أن استمرار الوضع قد يؤدي 
الى تدمير الدولة بكاملها وإشعال اضطرابات 
مخيفة، ذلك أن ما ميارس باسم الرئاسة ال 
ميكن أن يكون بــإرادة مدركة، خصوصا 
لناحية تســخير املوقع للتدخل في شؤون 
القضاء وتركيب ملفات كيدية، وفي رفض 
كل أشكال التعاون املرن الذي قد ينقذ البالد 

من البالء الذي وصلت اليه.

ُثل دياب أمام احملقق العدلي.. أم يتنحى القاضي صوان عن التحقيق اليوم؟ هل َميْ
بيروت ـ عمر حبنجر 

سؤاالن حائران شغال تفكير 
السياســيني قبل غيرهم، في 
لبنان أمس، هل يستقبل رئيس 
حكومة تصريف األعمال حسان 
دياب، قاضي التحقيق العدلي 
فادي صوان اليوم، ليستجوبه 
كمدعى عليــه بجرم «اإلهمال 
الوظيفي» فــي قضية تفجير 
مرفأ بيروت؟ أم يتنحى القاضي 
صوان عــن املتابعــة في هذا 

التحقيق املزروع باأللغام؟
الرئيس ديــاب، لم يلتزم 
مبوقف من االدعاء عليه، بالرغم 
من الضجيج السياســي الذي 
أثارته املرجعيات السياســية 
والدينية االسالمية حول سابقة 
االدعاء على مقام رئاسة مجلس 
الــوزراء، اضافــة الــى ردات 
الفعل الشعبية املتأثرة بهذه 
املرجعيات، والتي هي جزء منها 
ميثل هجوما استباقيا لوصول 
موس القضاء الى بقية الذقون 
التي طالت وحان «قطافها».. 
مبعنى انه لم يؤكد استدعاءه 
لــألدالء بإفادته، ولم يرفض. 
والقاضــي صوان، لــم يظهر 
أي ميــل للتنحي، لكن الفكرة 
مطروحة على مستوى بعض 
وسائل االعالم، عن خبث، او 
عن حدب. االجراءات القانونية 
استكملت من حيث التبليغات 
الشــخصية للرئيــس ديــاب 
وللــوزراء اآلخريــن املدعــى 
عليهم: علي حسن خليل وغازي 
زعيتر ويوسف فنيانوس، ما 
يعني ان االمتناع عن االستجابة 
للمحقق العدلي، رغم التبليغ 
الرسمي، توجب على القاضي، 
اذا شــاء اعتمــاد التســاهل، 
تكرار الدعوة لالستجواب في 
موعد آخر، وان شاء التمسك 
بحرفية القانون، اصدار مذكرة 
إحضــار بحــق املدعــى عليه 
املمتنع عن املثــول امامه، اي 
إحضاره بالقــوة، وطبعا هذا 
األمــر متعذر، بل مســتحيل، 
في مجــال التعامل مع رئيس 

املتابعة، فمخابــرات اجليش 
في املرفأ أعــدت تقريرا أكدت 
فيــه أن نيتــرات االمونيوم، 
املوجودة فــي العنبر رقم ١٢ 
مــواد متفجرة، وليســت ضد 
البيئة كما كان االعتقاد السائد، 
ومع ذلك لــم يحصل التحرك 
الرســمي املناسب، ولم يتأثر 
صوان بالتظاهرات التي حركها 
بعض السياسيني لإلفراج عن 
هــذا املوقوف او ذاك. هنا ثمة 
ســؤال ثالث يقض املضاجع، 
ملاذا االدعاء على دياب من دون 
ســابقيه في رئاسة احلكومة 
التــي أتت النيتــرات في زمن 
رئاســتهم كالرئيســني سعد 
احلريري ومتام ســالم، وملاذا 
ال يالحــق قائــد اجليــش في 
حينــه العماد جــان قهوجي، 
والضباط اآلخرين وهو الذي 

تخلق «ردود الفعل انقســاما 
وطنيــا علــى اســاس طائفي 
ال جنــد لــه مبــررا بــدوره، 
متروبوليت بيروت وتوابعها 
للــروم األرثوذكــس املطران 
إليــاس عودة، نعى في قداس 
وجناز في كاتدرائية القديس 
جاورجيوس في ساحة النجمة، 
ملناسبة الذكرى السنوية الـ١٥ 
لرحيــل الصحافــي والنائب 
جبــران توينــي ورفيقيــه، 
االســتقرار في حضرة حكام 
بعيدين عــن احلكمة والعدل 
واملســاواة، واعتبر ان «ثقافة 
الفســاد واســتغالل مقــدرات 
الوطن واحلقد سيطرت عوضا 
عن احملبة والتسامح، فلو لو 
كان جبران تويني بيننا اليوم 
لكان صوته عاليا في مواجهة 

ما يواجه بلدنا».

علــم بوجود النيتــرات وكان 
عرضها على إحدى الشركات 
التي تتعاطى باملواد املتفجرة، 
وملاذا هذا الوزير وليس ذاك؟ 
مصادر قضائية أجابت «األنباء» 
عــن هــذه األســئلة ومؤداها، 
أنه لــم يثبت للقاضي صوان 
أن احلريــري او ســالم تلقيا 
مراســالت حول وجــود هذه 
املواد التي أدخلت إلى املرفأ، في 
فترة فراغ حكومي، اما العماد 
قهوجي فقد كان في ذلك الوقت 
في الواليات املتحدة األميركية.

البطريرك املاروني بشارة 
الراعــي تناول التحقيقات في 
انفجار املرفأ مســتهال بتأكيد 
احلــرص على موقع رئاســة 
املواقــع  احلكومــة وســائر 
الوطنيــة والدينيــة. ومتنى 
الراعــي فــي عظــة االحــد أال 

الراعي يؤكد احلرص على مقام رئاسة احلكومة واملطران عودة ينعى االستقرار في حضرة حكام بال حكمة

(محمود الطويل) وضع شجرة امليالد في أسواق بيروت ملناسبة عيدي امليالد ورأس السنة  

وزراء ووزراء سابقني. باملقابل، 
هناك من يحض الرئيس دياب 
على االدالء بإفادته امام احملقق 
العدلــي. ومن أبرز مشــجعي 
ديــاب علــى االمتثــال لدعوة 
القاضي، املدعي العام التمييزي 
السابق حامت ماضي، باإلضافة 
إلى شخصيات سياسية بعيدة 
عن محاور التجاذبات القائمة.
عــن مســألة التنحــي عن 
الدعوى، املعروف أن القاضي 
صوان اسم على مسمى، وهو 
لطاملا تصدى لدعاوى خطيرة 
فــي احملكمة العســكرية ولم 
يتردد، وفي القضية احلاضرة، 
اوقــف حتى اآلن ٣٢ شــخصا 
مــا بــني ضابــط ومديــر عام 
علمــوا بوجود املــواد القابلة 
للتفجير وأبلغوا رؤســاءهم، 
لكنهم لــم يتابعوا أو جتنبوا 


