
اس�����م ال���ب���س���اط ف����ي ق��ض��ي��ة أخ�������رى، ه��ي 
ق��ض��ي��ة ب��ي��ع أدوي������ة م���ه���ّرب���ة وم��م��ن��وع��ة 
)ي����م����ل����ك ص����ي����دل����ّي����ة م����������ازن ب���ف���روع���ه���ا 
امل���ت���ع���ّددة(، وش��ي��ك��ات م��ن دون رص��ي��د. 
وقد اّدعى البساط أن أحدهم سلبه غّلة 
صيدلّيته بقّوة السالح، وتنتهي برقّية 
بعبارة:  واملحفوظات  املستندات  مكتب 

»يوجد بحّقه عّدة قضايا«.
وف���ي م��ل��ّف��ات ال��ب��س��اط ال��ق��ان��ون��ّي��ة، نجد 
أن ال���ق���ض���اء ال��ل��ب��ن��ان��ي ي��م��ل��ك م��ل��ف��ًا م��ن 
البساط  ت���وّرط  ع��ن  الصفحات  ع��ش��رات 
وص���ي���دل���ّي���ت���ه »ال����ت����ي ت��ح��م��ل اس���م���ه ف��ي 
ك����ورن����ي����ش امل�������زرع�������ة«، ك����م����ا ي����أت����ي ف��ي 
م��ط��ال��ع��ة ال���ن���ي���اب���ة ال����ع����اّم����ة. وق�����د ط��ل��ب 
ق���اض���ي ال��ت��ح��ق��ي��ق امل���ن���ف���رد ف���ي ب��ي��روت 
 من 

ّ
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ّ
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»األخبار« استمرار املساعي والتواصل  أكد مرجع سياسي رفيع ل�
اللبناني. وقال  القيادتني السعودية والسورية بشأن امللف  بني 
يعّبر  قد ال  وآراء  الداخلية من مناقشات  الساحة  ما تشهده  إن 
ب��ال��ض��رورة ع��ن حقيقة األم���ر، وق��د يكون هناك م��ن ليس مّطلعًا 

كفاية على ما يجري.
السورية  الرئاسة  القائمة بني  باالتصاالت  املعني  املرجع  وق��ال 
ومقر إقامة امللك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في الواليات 
املتحدة إن االتصاالت لم تتوقف، ومعظمها يحصل اآلن بواسطة 
التواصل الهاتفي، موضحًا أن البطء سببه وجود امللك ونجله 
األمير عبد العزيز في الواليات املتحدة، وليس هناك أي انقطاع 
أو أي ت��ص��ادم، ك��ذل��ك ليس صحيحًا على اإلط���الق وص���ول هذه 

املساعي إلى حائط مسدود.
لتفاصيل  املتابعة  الدائرة  أن  املرجع، بطريقة الفتة،  وإذ يوحي 
االت����ص����االت أض���ي���ق م��م��ا ي��ع��ت��ق��د ك���ث���ي���رون، ف��ه��و ي���ش���دد ع��ل��ى أن 
الرئيس سعد الحريري كما األمني العام لحزب الله السيد حسن 
الله في أج��واء ما يحصل، وأنهما يّطلعان على كثير من  نصر 
نتائج  إل��ى  ل��ل��وص��ول  التكّتم  على  تفاهمًا  ثمة   

ّ
ل��ك��ن التفاصيل. 

حاسمة في الوقت املناسب.
وقال املرجع إن البلبلة بشأن املهل الزمنية لهذه املساعي عائدة 
إل���ى ت��ض��ارب امل��ع��ل��وم��ات ب��ش��أن م��وع��د ص���دور ال��ق��رار االت��ه��ام��ي، 
الف��ت��ًا إل���ى أن ال��س��ع��ودي��ني أب��ل��غ��وا ال��س��وري��ني وج��ه��ات أخ���رى أن 
آذار املقبل، وأن الحريري نفسه عاد وكّرر  القرار لن يصدر قبل 
 الحذر 

ّ
األمر في بيروت، وأنه أبلغ حزب الله هذا األمر أيضًا. لكن

استوجب من سوريا كما من حزب الله لفت انتباه املعنيني في 
ب��ي��روت وال��خ��ارج إل��ى أن ال��ح��ل ل��ن ي��ك��ون قائمًا ف��ي ح��ال ص��دور 

القرار االتهامي. 
وأش�����ار امل���رج���ع إل����ى ع�����ودة ال��ح��دي��ث 
عن ع��دم ص��دور ال��ق��رار االتهامي في 
ف��ي جانب  ال��ع��اج��ل، مستندًا  القريب 
م���ن ك��الم��ه إل����ى ال��ب��ي��ان ال���ص���ادر عن 
ق��ال إن  الدولية  مسؤول في املحكمة 
امل��ّدع��ي ال��ع��ام دان��ي��ال بلمار ل��م يقدم 
ت��ق��ري��ره ب��ع��د إل���ى ق��اض��ي اإلج����راءات 
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة دان���ي���ال ف���ران���س���ني، وإن���ه 
سيفعل ذل��ك في وق��ت قريب. ويشير 
املرجع إل��ى أن امل��س��ؤول نفسه أش��ار في التصريح نفسه إل��ى أن 
إل��ى عشرة  أسابيع  ب��ني ستة  م��ا  إل��ى  فرانسني يحتاج  القاضي 
إلعالن موقفه من تقرير بلمار، فإما يقبله وإما يرفضه، وأن هذه 
املهل تعني أن ف��ي اإلم��ك��ان ت��وّق��ع ع��دم ص��دور ال��ق��رار )إذا تبّناه 

فرانسني( قبل نهاية شباط املقبل. 
وبحسب املرجع، فإن املتفاوضني يأخذون هذا األمر في االعتبار، 
له  ودمشق  واشنطن  بني  املسافة  بعد  بسبب  القائم  البطء  وإن 
تأثيره، ألن له أسبابه األخرى. ويوضح املرجع أن امللك السعودي 
ال يريد أن يكّلف أحدًا غير ابنه األمير عبد العزيز بهذه املهمة، 
وواضح أنه يتجّنب إسناد األمر إلى شخصيات أخرى من قيادة 
اململكة، ألنه يعرف أنها غير متحّمسة للتفاهم، وخصوصًا وزير 

الخارجية سعود الفيصل أو األمير بندر بن سلطان.
وع����ن م��ض��م��ون االت����ص����االت، ي��ك��ش��ف امل���رج���ع ال��س��ي��اس��ي ال��رف��ي��ع 
»األخ���ب���ار« أن ال��ب��ن��د األس���اس���ي ف��ي ال��ب��ح��ث ه��و م��ل��ف املحكمة  ل����
املباحثات  من  الطويلة  الجوالت  وأن  االتهامي،  والقرار  الدولية 
أث��م��رت ت��ف��اه��م��ات ج��ي��دة، ول��ك��ن ث��م��ة إض��اف��ة ت��ق��دم ب��ه��ا ال��ج��ان��ب 
السعودي في الفترة األخيرة تتعلق بالوضع السياسي عمومًا، 
ع��ام ال  السعودية تريد تنظيم تفاهم  أن  االت��ص��االت  ويبدو من 
ال��دول��ي، بل يشمل  التحقيق  أو  املحكمة  يتوقف فقط عند ملف 
على نحو مفّصل وثابت بقية العناوين السياسية لتثبيت قواعد 
للتفاهم السياسي يمنع أي انفجار داخلي في لبنان في الفترة 
الالحقة. وإذ رفض املرجع اإلفصاح عن تفاصيل هذه العناوين، 
فإنه لم يشر إلى وجود تحّفظ لدى فريق سوريا وحزب الله على 

األمر، وأن األمر متروك لبقية االتصاالت الجارية دون توقف. 
القائمة،  السجاالت  الناجم عن  الداخلي  التوتر  أما على صعيد 
فقد أشار املرجع إلى أن تبادل الرسائل قائم بني الرئيس الحريري 
وقيادة حزب الله، وأن رئيس الحكومة أرسل أخيرًا من يستفسر 
ع���ن س��ب��ب ال��ل��ه��ج��ة ال��ت��ص��ع��ي��دي��ة ال��ت��ي ب����رزت أخ���ي���رًا ف���ي م��واق��ف 
لقيادات أساسية في حزب الله، متسائاًل: االتصاالت السعودية 
����� السورية تسير جيدًا، فلماذا هذا التصعيد؟ مع اإلشارة إلى أن 
مقّربني من الحريري كرروا في األيام األخيرة أن رئيس الحكومة 
ال��وق��ت، وأن من  إل��ى بعض  ف��ي التسوية، ولكنه يحتاج  »م��اض 

األفضل عدم ممارسة الضغط عليه«.

مرجع رفيع: التواصل 
السعودي السوري مستمّر وإيجابّي

سياسة

خ���س���ارة االم���ت���ي���ازات ال��ت��ي ت��م��ل��ك��ه��ا في 
املطار، من مساحات على نحو رئيسي، 
ث����م إدخ���ال���ه���ا إل�����ى امل���ن���اف���س���ة ع���ل���ى ن��ق��ل 
ال���رّك���اب ع��ن��دم��ا ي��ن��ت��ه��ي اح��ت��ك��ار ش��رك��ة 
طيران الشرق األوس��ط )MEA( في عام 
ال��ث��ان��ي��ة  أن ش��رك��ت��ه  2012، وخ��ص��وص��ًا 
»ميد إي��روي��ز« ال ت��زال تعمل ف��ي مجال 
نقل الرّكاب وتوّسع أعمالها، وحّصتها 
م��ن ن��ق��ل ال���رك���اب ف��ي م��ط��ار ب��ي��روت في 
عام 2009 هي 0.46% من الرّكاب، فيما 
س��ّج��ل��ت ش��رك��ة ط��ي��ران ال��ش��رق األوس���ط 
اإلم���ارات،  م��ا نسبته 32.95%، وط��ي��ران 
ال���ت���ي ُوج������دت ف���ي امل���رت���ب���ة ال���ث���ان���ي���ة، م��ا 
نسبته 6.73%، وإير فرانس في املرتبة 
شركته  مرتبة  وكانت  ب����%3.87  الثالثة 
ال�������35 م���ن أص����ل 250 ش���رك���ة م�����ّرت ع��ب��ر 

مطار بيروت.
ك��ذل��ك ُت��ش��ي��ر ال��س��ج��الت ال��ق��ان��ون��ّي��ة إل��ى 

امل��ادة  ف��ي  عليها  امل��ن��ص��وص  بالجنحة 
92 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في 
ل��ب��ن��ان، وت��ن��ّص ه���ذه امل����اّدة ع��ل��ى اآلت���ي: 
»ُي����ع����اق����ب ب���غ���رام���ة م����ن ع����ش����رة م��الي��ني 
إل�����ى خ���م���س���ني م���ل���ي���ون ل����ي����رة ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
ث��الث سنوات  إل��ى  م��ن سنة  وبالحبس 
أو بإحدى هاتني العقوبتني، باإلضافة 
ل��ح��س��اب وزارة  ال�������دواء  إل����ى م����ص����ادرة 
 

ّ
ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة، ك��ل م��ن ي��رت��ك��ب ال��غ��ش

أدوي��ة  يبيع  أو  الصيدالنّية،  امل���واد  ف��ي 
مزّورة أو مهّربة أو منتهية الصالحّية 
أو غير مسجّلة أو ممنوعًا التداول بها. 
الصيدلة  م��زاول��ة مهنة  م��ن ح��ق  يسقط 
ك����ل ص���ي���دل���ي ي��ح��ك��م ع��ل��ي��ه ب��ج��ن��اي��ة أو 
ب��ج��ن��ح��ة ش��ائ��ن��ة أو ي��رت��ك��ب ال���غ���ش في 
املواد الصيدالنّية أو يبيع أدوية سرّية 
أو م���خ���درات أو م��ن أج���ل م���زاول���ة مهنة 
تزال  وال  قانونّية«.  غير  بصورة  الطب 
ال����دع����وى ق��ائ��م��ة ف���ي ه����ذا امل���ل���ف، ح��ي��ث 
يتغّيب  أن���ه  إل���ى  ال���دع���وى  أوراق  ُت��ش��ي��ر 
ع���ن ال���ج���ل���س���ات. ك���ذل���ك ُي���خ���ال���ف ب��س��اط 
ال��ق��ان��ون ال��ق��اض��ي ب��ع��دم ج���واز إي��ص��ال 
األدوية إلى املنازل )Delivery(، إذ أطلق 
خ��دم��ة ج��دي��دة اس��م��ه��ا: »ع��ل��ى طريقك«. 
الصيدلّية،  أي ش��يء من  ال��زب��ون  يطلب 
فتصل  األدوي���ة،  يطلب  طريقه«  »وعلى 

إلى منزله.
اليوم من مشاكل  البساط  مازن  ُيعاني 
ح���ق���ي���ق���ّي���ة ف�����ي اف����ت����ت����اح ف�������روع ج���دي���دة 
النادي  إلمبراطورّيته، إن الصيدلّية أو 
وال��س��وب��رم��ارك��ت   )curves( ال���ري���اض���ي 
ف��ي  م��ش��ك��ل��ة  وآخ����ره����ا   ،)Mazen Plus(
ج��ع��ي��ت��ا، ح���ي���ث ك�����ان ي���ن���وي أن ي��ف��ت��ت��ح 

فروعًا لهذه الشركات.
األه�����م ف���ي ه����ذا ك���ّل���ه أن م�����ازن ال��ب��س��اط 
يبقى في ميزان العارفني بهذا من أقرب 
امل��ق��ّرب��ني إل��ى نسيبه ال��ص��ي��داوي، ف��ؤاد 

السنيورة.

عبد اهلل يحصر
الملف في يده

وطلب إضافة بند 
سياسي على بند 

المحكمة الدولية

األمين ابراهيم  اسم مازن البساط ورد في 
بعض الشهادات في ملف بنك 

املدينة )مروان طحطح( 

أعلن المّدعي 
العام التمييزي أن طائرة 

مملوكة من البساط 
نقلت أموااًل من العراق

مازن البساط من 
أقرب المقّربين إلى

نسيبه الصيداوي فؤاد 
السنيورة 
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