
مــع تكليف محقق عديل جديــد هو القايض طارق 

البيطار، املطلوب اليوم الشفافية يف التعاطي مع الرأي 

العام اللبناين، وخطوة البيطار باستقبال اهايل ضحايا 

انفجار مرفأ بريوت ايجابية وتدل عىل التزامه وانسانيته 

تجاه املعنيني بهذا امللف بشــكل أويل. الشعب اللبناين 

ينتظر النتائج وشــبع وعود كشف الحقيقة وتحقيق 

العدالة التي مل تحدث حتى اليوم. األيام واالسابيع االتية 

ليست بعيدة ونحن ننتظر ما سيصدر عن التحقيق كام 

نتوقع شفافية ومصارحة للرأي العام اللبناين من قبل 

املحقق العديل.

عىل طريق الديار

العالقـــــــــــــــات الســـــــــــــــعودية االميركيـــــــــــــــة املتوتـــــــــــــــرة تكبـــــــــــــــل الحريـــــــــــــــري : الحكومـــــــــــــــة فـــــــــــــــي »ثالجـــــــــــــــة االنتظـــــــــــــــار«
ـــــــــــــــأ؟ ـــــــــــــــات املرف ـــــــــــــــالب« فـــــــــــــــي تحقيق ـــــــــــــــة ازاء تشـــــــــــــــكيلة الــــــــــــــــ20... »انق ـــــــــــــــن التين ـــــــــــــــة« مشـــــــــــــــروطة فـــــــــــــــي عي »ليون

 نصائـــــــــــــــح »امميـــــــــــــــة« للبطريـــــــــــــــرك الراعـــــــــــــــي : تدويـــــــــــــــل االزمـــــــــــــــة يصطـــــــــــــــدم بعقبـــــــــــــــات قانونيـــــــــــــــة وسياســـــــــــــــية 
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»كورونـــــــــــا«: 47 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة 
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و1541 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 15141 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020 إىل 356597 حالة«.
وأوضحــت أنّه »تّم تســجيل 1532 حالــة إصابة بني 
املقيمــني و9 حاالت بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 47 حالة وفاة جديدة، لريتفــع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 4387«.

السلة كرة  في  آسيا  كأس  تصفيات 
ــة ملــنــتــخــب لــبــنــان ــل ــام ــك الــعــالمــة ال
ــة ــي ــائ ــه ــن مـــــؤكـــــداً صـــــدارتـــــه ال
ــــــــــــــــــــــــــــــد )71-99( بســــــــــــــــــــــــــــــحقه الهن

ص10 

اعتصام الهايل شهداء املرفا

»الديار«

ارضار القصف الصاروخي

مقتلل السفري اإليطايل يف الكونغو

نتنياهو وغانتس خالل االجتامع

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ابراهيم نارصالدين 

دخلــت البالد املرحلــة الثانية من اعــادة الفتح التدريجي 
»ورقيا« بينام عىل االرض »كل يش« تقريبا فاتح عىل حسابه 
يف ظل غياب التشــدد يف االجراءات االمنية ما يزيد املخاوف 
مــن العــودة اىل »الصفر« مرة جديدة وبائيــا يف ظل انعدام 
التناســب بني التلقيح املســتمر يف املراكز املعتمدة والتفيش 
املستمر ل«كورونا« الذي حصد باالمس 47 حالة وفاة و1541 
اصابة جديدة.سياسيا ال جديد حكوميا بعدما دخلت الحكومة 
»ثالجــة« االنتظار الداخيل واالقليمــي، وفيام يراهن رئيس 
مجلــس النواب نبيه بري عىل »مرونة« من قبل الرئيس املكلف 
ســعد الحريري يف رفع عدد وزراء الحكومة املفرتضة من 18 
اىل 20 وزيرا ليعيد تحريك مبادرته، ال تعول مصادر دبلوماسية 
عىل اي حراك داخيل الخراج عملية التاليف من »عنق الزجاجة« 
قبل انقشــاع املوقف االقليمي املرتبط بامللف النووي االيراين، 
وتبلــور العالقة االمريكية باململكة العربية الســعودية حيث 
ينتظــر الرئيس املكلف »الضوء االخرض« الســعودي للميض 
بتســوية داخلية جديدة، بينام ال يحتل لبنان اولوية لدى ويل 
العهد الســعودي محمد بن ســلامن املشغول بعالقته املتوترة 
مــع الرئيس االمرييك جو بايدن، ما يدخل البالد يف دائرة من 
املراوحــة القاتلة يف ظل االنهيار االقتصادي والصحي الذي مل 
مينع البعض من ملء الفراغ بتصعيد ســيايس وطائفي عىل 
خلفية الصالحيات وحقوق الطاوئف وتدويل االزمة اللبنانية 
التــي دونها عقبــات عملية وقانونية ابلغتهــا االمم املتحدة 

للبطريرك املاروين الكاردينال بشارة الراعي.  

{ »ليونة« بري  {
وفيــام ارتفعت حدة التوتر مجددا عىل »جبهة« عني التينة- 
مرينا الشــالوحي، يرتقب رئيس مجلس النواب نبيه بري عودة 
الرئيس املكلف ســعد الحريري من الخارج لتحريك مبادرته بعد 
اعادة صياغتها، ووفقا الوســاط سياسية مطلعة فان رئيس 
املجلس املتمســك بصيغة حكومية وفقــا ملواصفات املبادرة 
الفرنســية، بات اكرث ليونة يف مســألة العدد ومل يعد ميانع 
بتشــكيل حكومة من 20 وزيرا، لكنه لــن يفرض االمر عىل 
الحريــري، ولن مييش بهذا التصور اال بعد موافقته عليها،مع 
تشــديده انه سيكون ســدا منيعا امام حصول اي طرف عىل 
الثلــث الضامن.مــع العلم ان الحريري ســبق وابلغ بري قبل 
جولته الخارجية انه غري »متحمس« لطرح األمني العام لحزب 
الله الســيد حســن نرص الله، لكنه مل يبد رفضا حاسام لالمر 
خصوصا اذا ما حصل عىل ضامنة جدية بان ال تكون زيادة عدد 
الــوزراء دخوال من »الباب الخلفي« لحصول رئيس الجمهورية 

وحلفائه عىل »الثلث الضامن«.

{ تنسيق مع جنبالط {
ويف هذا الســياق، بادر بري قبيل عودة الحريري اىل اجراء 
محادثات مع رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط 
الستمزاج رايه يف مسالة توسيع الحكومة من عدمه خصوصا 
أنه املعني االول بهذه املسألة الن رفع العدد اىل 20 سيؤدي اىل 

ــــــدول  ـــ ــ ـــــــــض ال ــــــة: بعــ ـــ ــ ــــــة العاملي ـــ ــــــة الصحــ ـــ ــــــر منظمــ ـــ ــ مدي
ـــا ـــ ـــ ــ ـــات كورون ـــ ـــ ـــع لقاحــ ـــ ـــ ــ ـــام توزي ـــ ـــ ــــــوض نظــ ـــ ــ ـــة تق ـــ ـــ ــ الغني

ــداد  ــ ــ ــ ــ ــط بغـ ــ ــ ــ ــ ــى وسـ ــ ــ ــ ــ ــد علـ ــ ــ ــ ــ ــي جديـ ــ ــ ــ ــ ــف صاروخـ ــ ــ ــ ــ قصـ
وإطـــــــــــالق صافـــــــــــرات اإلنـــــــــــذار مـــــــــــن الســـــــــــفارة األميركيـــــــــــة

ـــــــــــات عـــــــــــن إيـــــــــــران ـــــــــــب برفـــــــــــع العقوب االتحـــــــــــاد األوروبـــــــــــي يطال
ــــووي ــ ــ ــ ــــاق النـ ــ ــ ــ ــــد االتفـ ــ ــ ــ ــــز وتمديـ ــ ــ ــ ــــــعى لتعزيـ ــ ــ ــــن: نسـ ــ ــ ــ بلينكـ

مقتـــــــــــل الســـــــــــفير اإليطالـــــــــــي فـــــــــــي الكونغـــــــــــو الديمقراطيـــــــــــة

ــة  ــ ــ ــ ــ ــؤولين« نيـ ــ ــ ــ ــ ــار املسـ ــ ــ ــ ــ ــع »كبـ ــ ــ ــ ــ ــث مـ ــ ــ ــ ــ ــو يبحـ ــ ــ ــ ــ نتنياهـ
واشـــــــــــنطن العـــــــــــودة لالتفـــــــــــاق النـــــــــــووي اإليرانـــــــــــي

طالبــت منظمة الصحة العاملية الدول الغنية بعدم تقويض 
نظام توزيع اللقاحات ضد فريوس كورونا، ودعت األمم املتحدة 
إىل العدالة يف توفري اللقاحات. وبينام تقرتب الواليات املتحدة 
من تســجيل نصف مليون وفاة، خففت بريطانيا وأملانيا بعض 

اإلجراءات.
واتهم املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم 
غيربيسوس أمس االثنني، »بعض الدول الغنية بتقويض« نظام 
»كوفاكس« )Covax( املصمم لضامن التوزيع العادل للقاحات، 

بإرصارها عىل التواصــل مبارشة مع املصنِّعني للحصول عىل 
مزيد من الجرعات.

كام أعرب غيربيسوس عن خيبة أمله بشأن التزامات الواليات 
املتحدة واالتحاد األورويب بزيادة مساهامتهام يف كوفاكس، 

وقال إنه ال ميكن تسليم اللقاحات دون تعاون الدول الغنية.

املنطقــة  تعرضــت 
الخرضاء التي تضم السفارة 
األمريكية وسط بغداد مساء 
صاروخي  لهجــوم  أمس 
جديد، وهو الثالث من نوعه 
أسبوع عىل منشآت  خالل 

تضم أمريكيني يف العراق.
وأكــدت خليــة اإلعالم 
األمني التابعة لوزارة الدفاع 
العراقية سقوط صاروخني 
مــن طراز كاتيوشــا عىل 
املنطقة الخرضاء املحصنة، 

دون وقوع إصابات.
السفارة  إىل  وباإلضافة 
األمريكيــة، تضم املنطقة 
بعثــات  املســتهدفة 

طالــب األوروبيون يف 
ختــام اجتــامع لهم يف 
العقوبات  برفع  بروكسيل 
عن إيــران، يف حني أكدت 
واشــنطن أنها ستســعى 
النووي،  االتفــاق  لتعزيز 
وبالتــوازي مــع ذلك أثار 
اتفاق مؤقت وّقعته طهران 
مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية معارضة داخلية يف 

إيران.
العالقات  مفوض  وقال 
باالتحــاد  الخارجيــة 
األورويب جوزيــب بوريل 
إنه لتحقيق تقدم يف امللف 
اإليراين فإن هناك  النووي 

ووسائل  صحفيون  بث 
الكونغو  يف  محلية  إعالم 
صورا تظهر لحظة إصابة 
السفري اإليطايل قبل مقتله 
بعد هجوم مسلح تعرض له 
ضمن قافلة تابعة لربنامج 
العاملــي يف مدينة  الغذاء 
البالد، وقد  غوما رشقــي 

نددت روما بهذا الهجوم.
ويف وقت ســابق أمس 
الخارجية  أكــدت  االثنني، 
اإليطالية مقتل ســفريها 
وعســكريا  أتانازيو  لوكا 
تابعا لها، وسائق سيارتهام، 
يف هجوم بالرصاص عىل 

عقــد رئيس الــوزراء 
بنيامــني  اإلرسائيــيل 
نتنياهــو أمــس االثنني 
اجتامعا ضــم عددا من 
كبار املســؤولني، وبحث 
املحتملة  واشنطن  عودة 
لالتفــاق النــووي مع 

إيران.
وشارك باالجتامع الذي 
عقد يف مقر وزارة الدفاع 
بتــل أبيب واســتغرق 3 
ساعات، وزيرا الخارجية 
أشكنازي  غايب  والدفاع، 
وبينــي غانتس، ورئيس 
املوســاد يويس كوهني، 
والســفري لدى واشنطن 

2000 L.L.  2000 ل.ل.



اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون 
يف مكتبه يف الريزة، الســفرية الفرنسية يف 
لبنان آنا غريو وامللحق العسكري العقيد الركن 
Fabrice CHAPELLE عىل رأس وفد مرافق، 
وتم توقيع ثالثة مشاريع يف مجاالت: القتال 
الجبيل والتدريب والتنســيق واإلنقاذ البحري 

املشرتك. 
ثم عقــد العامد عــون والســفرية غريو 
اجتامعا مع أعضاء فريق العمل املكلف تنفيذ 
مترين حول إدارة األزمات، باســتخدام املشبه 
SOULT يف كلية فؤاد شهاب للقيادة  التكتي 

واألركان. 
الجيــش كلمة أشــاد فيها  قائد  وألقــى 
اللبناين  للجيش  تقدمه فرنسا  الذي  ب«الدعم 
أن  لتطوير قدراته عتادا وتدريبا«، مشريا إىل 
الصديقة  الجيوش  مة من  املقدَّ »املســاعدات 
املؤسســة  أداء  والثقة يف  التقديــر  تعكس 
العســكرية للمهــامت امللقاة عــىل عاتقها 
يف مواجهــة مختلف التحديــات بكل إرصار 

وعزمية واملشاريع التي تم توقيعها سيكون لها 
العسكريني يف مجاالت  إيجابية لتطوير مستوى  انعكاسات 

عدة«. 
وختم العامد عون كلمته بشكر الدولة الفرنسية وجيشها 

الصديق عــىل »الدعم والثقة لتطوير القــدرات العمالنية«، 

مشددا عىل أن »الجيش سيبقى حامي االستقرار ومحط ثقة 

الجميع«.

بدورها أعلنت الســفارة الفرنسية يف بيان، أنه »يف إطار 

خطة التعاون املعزز بني الجيشني الفرنيس 
آن غريو،  التقت ســفرية فرنسا  واللبناين، 
قائد الجيش اللبنــاين العامد جوزاف عون 
الــريزة، حيث  الدفاع يف  يف مقــر وزارة 
ترأسا مراســم توقيع ثالث اتفاقيات تتعلق 
بالتعــاون الدفاعي اللبناين - الفرنيس، يف 

حضور ضباط فرنسيني ولبنانيني«.
ولفتــت اىل ان »االتفاقية األوىل تتعلق 
بحري  إنقاذ  مركــز  لبناء  فرنســا  بتمويل 
مشــرتك بني األجهزة داخــل قاعدة بريوت 
البحريــة. ويندرج هذا املــروع يف قلب 
التعاون البحري الثنايئ الذي من شــأنه أن 
ميكن لبنان مــن الحصول عىل قوة بحرية 
قادرة عىل مامرســة السيادة الكاملة عىل 
مياهه اإلقليمية وتقديم املســاعدة لقوارب 
الالجئني املعرضني للخطر. ونصت االتفاقية 
تدريب  إنشــاء مركــز  الثانية عىل متويل 
الكالب العسكرية والهدف يتمثل يف تعزيز 
قدرتها عىل الكشف عن املتفجرات يف سياق 
اإلقليمية  املدرسة  وتطوير  اإلرهاب  مكافحة 
إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية يف لبنان. وتتعلق االتفاقية 
الثالثــة بوهب معدات للقتال يف الجبــال والهدف هو تعزيز 

قدرة الجيش اللبناين عىل القتال يف املناطق الوعرة.

دوليل بشعالين

ال تزال املبادرة الفرنســية هي الوحيدة املوضوعة اليوم 
اللبنانية من خالل تشــكيل  األزمــة  الطاولــة لحّل  عىل 
بأنّه  البالد. وصحيح  الحاصل يف  الحكومة ووقف اإلنهيار 
يجري تأييدها من قبل جميع األطراف والقادة السياســيني 
الذيــن اجتمعوا بالرئيس الفرنــيس إميانويل ماكرون يف 
قرص الصنوبر يف األول من أيلول الفائت، غري أّن الســؤال 
املطروح: ملــاذا ال يجري تطبيقها مــا دام الجميع قد تعّهد 
باإللتزام ببنودها ويُطالب برضورة تنفيذها كونها الســبيل 
الوحيد لحصــول لبنان عىل مســاعدات وقروض املجتمع 
الدويل التي تُســاعده عىل الخروج مــن أزمته اإلقتصادية 

واملالية؟!
منــذ أن ُوضعت خارطــة الطريق املنبثقة عــن املبادرة 
الفرنســية وأعطيت املهل لتشــكيل »حكومة املهّمة« التي 
عليهــا تطبيقها، وضاع الوقت ســدى، تحّدثــت املعلومات 
عن أّن فرنســا ال تقف طرفاً مع أحد ضــّد األطراف اللبنانية 
األخرى، بل تســعى ملساعدة لبنان وإنقاذه من اإلنهيار. غري 
أّن عدم تشكيل الحكومة بعد أشهر من إطالق هذه املبادرة، 
التي نعاها البعض يف فرتة سابقة، ويُحاول الرئيس املكلّف 
ســعد الحريري اليوم إنعاشها ال ســيام من خالل زياراته 
الخارجية، أظهر أنّها تقف اىل جانــب الحريري وتحالفاته 
ضّد طرف رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون و«التّيار 
الوطني الحّر«، عىل ما أكّدت أوســاط سياسية مراقبة، وإالّ 
لكانت طلبت من الحريري الــذي تدعم وصوله اىل الرساي 
اقرتاحــات عون واعتامد  املوافقة عىل  الحكومي مجــّدداً 

املعيار الواحد يف التشكيل مع جميع األطراف.
وعّقبت االوساط، بأنّه أصبح جلّياً بأّن التوازنات السياسية 
يف لبنان قد اختلّت بعد املبادرة الفرنســية، خصوصاً بعد أن 
دعمت فرنســا الطرف املعني بتشكيل الحكومة عىل حساب 
رئيس الجمهورية، ما أحدث َخلــالً فاضحاً أّدى بالتايل اىل 
التشــّنج السيايس الذي نشــهده حالياً واىل تجميد تشكيل 
الحكومة. كام أنّنا مل نَر، عىل ما لفتت االوساط، أّن الرئيس 
ماكرون قد وضــع مهالً جازمة للتأليــف، رغم حديثه عن 
رضورة تشكيل الحكومة يف أرسع وقت ممكن، ورغم علمه 
بأّن ثغــرة عدم تحديد املهل يف الدســتور اللبناين هي التي 
تؤّدي يف كّل مرّة اىل حدوث نوع من الشــلل السيايس يف 
البالد لفرتة طويلة. األمــر الذي يدّل عىل أّن ماكرون ينتظر 
أيضاً التســويات اإلقليمية والدولية، إذ ال يبدو مســتعجالً 
يف حــّل األزمة الحكومية، ويريد معرفة ما ســيكون عليه 
الدور الذي ســتلعبه فرنسا مستقبالً يف كّل من لبنان ودول 

املنطقة. 
إذاً، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أّن املبادرة الفرنسية 
أوجدت التوازنات بني جميع القوى السياســية يف البالد إذ 

جمعها الرئيس الفرنيس عىل 
طاولة مســتديرة يف قرص 
املسافة  أّن  مظهراً  الصنوبر، 
بني بالده وبني كّل طرف منها 
هي واحدة، أشارت األوساط 
نفسها اىل أّن هذا األمر ليس 
فرنسا  وافقت  فقد  صحيحاً. 
الحريري  يُجــري  أن  عــىل 
توافقاً مــع جميع األطراف 
الفريق  باســتثناء  اللبنانية 
أنهى  أن  وبعــد  الرئــايس، 
جميع توافقاته السياســية 
قّدم تشــكيلته للرئيس عون 
مالحظاته  أعطــاه  الــذي 
عليها، فــام كان منه إالّ أن 
أكّد عــىل إرصاره عىل هذه 
رشوطه  وعىل  التشــكيلة، 

واضعاً »نقطة عالسطر«. 
الحريــري ليس »باش  أّن  بأنّه كام  وتقول االوســاط، 
كاتــب« عند عون، كذلــك عون ليس »ســاعي بريد« عند 
الحريري بــل رشيك يف عملية تأليــف الحكومة، عىل ما 
ينّص عليه الدســتور، والتي عليهــا، بطبيعة الحال، إنقاذ 
لبنان وجميــع اللبنانيني من مختلــف الطوائف واألحزاب 
واإلنتامءات. فيام الواقع هو أّن املبادرة الفرنســية تسعى 
إلقصــاء الرئيس عون و«التّيار الوطنــي الحّر« من خالل 
تهميــش الدور املســيحي وتقويــة األدوار األخرى عىل 
حســابه، وذلك من خــالل احرتامها وقبولهــا مبطالب 
األطراف كافة من دون فرض أي أمــر عليها، فيام وافقت 
يتعلّق مبســألة  الجمهورية فيام  عىل تهميش دور رئيس 
الراكــة يف التأليف مــع الرئيس املكلّــف، وجعلت هذا 
املســيحيني ويفــرض عىل عون  الوزراء  األخري يُســّمي 
وفريقه الســيايس الحقائب التي ال يريدها هو واالطراف 
األخرى. علامً بأّن التجارب السابقة قد أثبتت بأّن أي طرف 
يف لبنان ال مُيكنه اختزال أي طرف آخر، وال حتى أن يلغيه 

اإلستمرار. مُيكنه  البلد ال  فإّن  وإالّ  أو يقصيه، 
وأشــارت األوســاط نفســها اىل أّن الكثرييــن كانوا 
يعتقدون، بأّن فرنســا كونها دولة مســيحية ستقف اىل 
جانب تقوية الدور املســيحي يف لبنــان وتعيد اليه بعض 
الصالحيات التــي أفقده ايّاها »اتفــاق الطائف«، غري أّن 
العكــس هو ما حــدث. فيام يجد البعض أّن أحد أســباب 
الفرنسية أو سواها،  املبادرة  الدور املسيحي، ليس  تهميش 
إّنا انقسام األطراف املســيحية وعدم توّحدها فيام بينها 
عىل موقف واحد. فعندمــا توافق »التّيار الوطني« وحزب 
»القــّوات اللبنانية« ونتج عنه »تفاهــم معراب«، توّصال 
اىل إجراء اإلنتخابات البلديــة، ثّم اىل التوافق عىل وضع 
قانــون إنتخايب جديد أعطاهام أفضــل نتائج يف الربملان 

النيايب. أّما اليوم فيظهر بوضوح كيف أّن اإلنقســام فيام 
املســيحي ككّل. رغم ذلك، فام وصل  الدور  بينهام أضعف 
الدور املســيحي إليه، ال يعني عــدم اإلعرتاف بدور رئيس 
الجمهورية يف عملية تشــكيل الحكومة واحرتام حجمه 

فيها. السيايس 
وعن ســبب إضعاف فرنســا للدور املســيحي، شّددت 
يهتّم  إقليمــي ودويل  أنّها كأي طــرف  االوســاط، عىل 
ملصالحه أوالً، وفرنســا لديها مصالح إقتصادية يف لبنان 
واملنطقــة، وتريد العــودة اىل الشــواطىء اللبنانية عن 
طريق رشكة »توتال«، ســيام بعــد أن أصبحت محارصة، 
وتوّد بالتايل اســتعادة دورها بني لبنان وســوريا وإيران 
مــن خالل البّوابة اللبناين. وأكّدت االوســاط، بأّن هذا ال 
املســاعدة عىل  يريد فعالً  الرئيــس ماكرون ال  بأّن  يعني 
إيجاد الحّل لألزمــة اللبنانية، إالّ أنّــه يهتّم ملصالحه يف 
لبنان واملنطقة أّوالً، ولهذا ال يســتعجل األمر رغم وصول 

اإلنهيار.  اىل  لبنان 
أّما وقد »حّرر« رئيــس »تكّتل لبنان القوي« النائب جربان 
باسيل الرئيس املكلّف من عقدة متثيله يف الحكومة املرتقبة 
من خالل دعوته له خالل مؤمتره الصحايف األخري بتشكيل 
الحكومة »من دون مشــاركتنا«. فهــذه العقدة التي كانت 
تقف حائالً أمام التشكيل، من وجهة نظر، الحريري وبعض 
الحلفاء، بات بإمكانه تخطّيها اليوم، والذهاب اىل تشــكيل 
حكومة من كّل األطراف األخرى التي أصبحت حليفة له بعد 

أّن فّك »التسوية الرئاسية« مع عون. 
فهل ســيتمكّن الحريري من تشــكيل الحكومة املرتقبة، 
من دون »التّيار الوطني الحّر«، أم سيلجأ اىل حكومة تكون 
كّل األحزاب والقوى السياســية خارجها فُيســّمي، عىل ما 
يرغب، إختصاصيني مســتقلّني غري حزبيني ال من قريب وال 

من بعيد؟!

فادي عيد

يوماً بعد يوم تتكرّس معادلة تحويل الساحة اللبنانية إىل 
منصة إقليمية ودولية لتبادل الرســائل السياسية، يف ضوء 
معلومات وتقارير ديبلوماسية غربية، تفيد بوجودمعطيات 
لديها بالغة الدقة بالنسبة للمشهد األمني عموماً. وتتقاطع 
املعلومات مــع  أجواء من بعض العواصم الدولية واإلقليمية، 
والتي هي عــىل صلة مبارشة بالوضــع اللبناين، تركّز عىل 
ترسيع اإلتصاالت واملشــاورات الجاريــة بعيداً عن األضواء، 
وخصوصاً بني الفرنسيني واألمريكيني، من أجل تسوية أزمة 
التأليف الحكومية يف أقرب وقت ممكــن. ويف هذا اإلطار، 
ينقل زّوار العاصمة الفرنســية، أن هناك تواصالً فرنســياً 
ـ إيرانياً، كام كانت الحال يف محطات ســابقة، عىل اعتبار 
أن طهران لها عالقــات طيبة يف لبنان، ولهذه الغاية، يتوىل 
أحد مستشــاري الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون السفري 
السابق يف لبنان إميانويل بون هذه اإلتصاالت مع املسؤولني 
اإليرانيني، يف حني يبقى التعويل األســايس لدى باريس عىل 
النتائج املرتقبة لعملية التواصــل األمريكية ـ اإليرانية حول 
إمكانية عودة املفاوضات بشــأن السالح النووي، إذ من دون 
هــذا األمر، لن يكون يف األفق أي خيار لحّل املعضلة اللبنانية 
ســوى من باب التوافق بني واشــنطن وطهران حول امللف 
النووي، ذلك أنه،ويف حال نجحــت اإلتصاالت، أو كان هناك 
ما يــؤرّش إىل إيجابيات، فعندئٍذ تنفــرج يف لبنان حكومياً، 
وهذا ما يؤكده املعنيون بامللف اللبناين عىل املستويني الداخيل 

والخارجي.
وتكشــف املعلومات، أن ما يجري عىل الســاحة اللبنانية 
من رصاع ســيايس قد بلغ ذروته يف اآلونة األخرية، وجدت 
فيه بعض املرجعيات السياســية التي لها دورها وحضورها، 
محاولة للربط الوثيق ما بني املفاوضات عىل محور واشنطن 

وطهران واملشــهد اللبناين،وقد ســبق وأن مّر لبنان بتجارب 
مشــابهة خالل والية الرئيس األمرييك األسبق باراك أوباما، 
والتاريخ سيعيد نفســه مع الرئيس الحايل جو بايدن، وفق 
املعلومات التي يفصح عنها بعض السفراء الغربيني املعتمدين 
يف لبنــان، وصوالً إىل ما ينقله بعض األصدقاء الذين هم يف 

مراكز القرار دولياً ألكرث من صديق لهم يف لبنان.
ويف غضون ذلك، وأمام هذه الوقائع، يُستدّل بوضوح أن 
الحكومــة العتيدة باتت رهن التوافــق الخارجي، وبالتايل، 
بعــض الِعَقد التي أضحــت معروفة، أكان عىل مســتوى 
حقيبتي العــدل والداخليــة، وصوالً إىل الثلــث املعطّل أو 
توسيع الحكومة، فكلّها أمور ثانوية عندما تأيت كلمة الرّس 
لحلحلــة هذه الِعَقد وتدوير الزوايا، حيث انه قد يحصل لقاء 
بني الرئيســني نبيه بري وســعد الحريري لدى عودة األخري 
من الخارج،يف حــال كانت املؤرشات تنبئ بحصول تطّورات 
إيجابيــة، وإال،إذا ُســّدت كل املنافــذ ومل يحصل أي توافق 
إيراين ـ أمرييك، فعندئٍذ ســتبقى حكومة ترصيف األعامل 

إىل نهاية العهد الحايل.
ويف هذا املجــال، تعترب مصادر وزارية ســابقة، أن ذلك 
قد يكون أمراً محســوماً، ألن البعض يرى أنه،وبعد التصعيد 
التعايش بني  الصعوبة مبــكان  الســيايس األخري،بات من 
»العونية السياسية« والحريرية، ومثة من ال يزال حتى اآلن، 
ينصح رئيس تيار »املســتقبل« بعدم الدخول يف أي مغامرة 
وترؤس حكومة يف ظل هذه األجواء السائدة يف البلد، ألنها 
الخليجي  السيايس والشــعبي، وحتى  ســتأكل من رصيده 

والعريب.
وأخــرياً، ومبنأى عن هــذه األجواء السياســية الداخلية 
واإلقليمية املحيطة مبســار التأليف، فإن املصادر نفســها، 
تتخّوف من عملية نسف لكل هذه املســاعي الجارية، ربطاً 
بالتصعيد الشــعبي املرتقب عــىل خلفية رفــع الدعم عن 

أســعار املحروقات واملواد الغذائية، مام ســيؤّدي إىل بلبلة 

كبرية،خصوصاً أن هنــاك معلومات عن تفعيل اللقاءات لدى 

القيادات التابعة للحراك املدين والشعبي وغريهم من هيئات 

نقابية وتعليمية وطالبية، ومن غري املستبعد أن تتوّسع دائرة 

التصعيد،يف ظــل جهوزية دخول طوابــري وأجهزة عىل أي 

تحرّك يف الشارع، مام يهّدد بانقالب املشهد بالكامل.

ــــش ــ ــ ــ ــ ــ ــية والجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفارة الفرنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات دفاعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع 3 اتفاقيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ توقيـ
ـــــــــــــــكريين  ـــــــــــــــتوى العس ـــــــــــــــر مس ـــــــــــــــة لتطوي ـــــــــــــــا انعكاســـــــــــــــات ايجابي ـــــــــــــــش : ســـــــــــــــيكون له ـــــــــــــــد الجي قائ

 نبيه الربجي

»القرارات  هــي  ما 
الصعبة«  التي هدد بها 
داين دانــون، مندوب 
الســابق  »ارسائيل« 
املتحــدة  األمــم  يف 
»الدولة  نجــوم  وأحد 
العميقة«، اذا ما عادت 
اىل  بايدن  جون  ادارة 

االتفاق النووي؟
هو الــذي اعترب أن 
ضاحية  يف  القنبلــة 

بــريوت ال يف ضاحيــة طهــران، وال يف ضاحية 
أصفهان. قال »كيف لنــا أن ننام وصواريخ نرصالله 

تحت ثيابنا؟«
أثار ســخرية املعلــق يف »هآرتس«  كالم دانون 
آري شابيط الذي ســأل ما كانت »ارسائيل« ستقطع 
عالقاتها مع الواليات املتحدة أم أنها ســتطردها من 
الرق األوسط، أم اذا كانت سترضب ايران دون علم 

الجرنال كينيث ماكينزي )قائد القيادة املركزية( ؟
اعترب أن »ارسائيل« أمام مأزق وجودي بعدما بات 
جلياً أن السياسات االسبارطية مل تعد تجدي يف زمن 
»...الصواريــخ املجنونة«. لكأنــه يدعو، عىل خطى 
ناحوم غولدمــان، لتحويل ارسائيــل اىل »فاتيكان 

يهودي«. 
أكرث مــن باحث يهودي يتفق مع شــابيط يف أن 
دونالــد ترامب »قادنا اىل الهاويــة حني فتح أمامنا 
أبواباً كثرية، كام وعدنا بأن يفتح أمامنا أبواب دمشق، 
وأبواب بريوت، يف حني أن البوابة الفلسطينية، حيث 
علة بقائنــا أو ال بقائنا، ال تزال موصدة. كمن يرقص 
الــروك اند رول وهو يحمل كيســاً مــن الفحم عىل 

ظهره«.
رمبا الذي يثــري قلق حاخامات اليمــني أن هناك 
من يرى أن »ارسائيل« فقــدت دورها كذراع حديدية 
للواليات املتحــدة يف الرق األوســط. هاجس أي 
ادارة، باســتثاء ادارة ترامب التــي افتقدت أي رؤية 
اســرتاتيجية، بات، فعالً، كيفية حامية »ارسائيل«، 
بالتــايل وقــف الجنوح الســيزيفي نحــو اليمني 
»الرؤوس  االيديولوجي، وحيث  اليمني  أو  الراديكايل، 

الفارغة« بحسب السناتور بريين ساندرز.
أهــل اليمني يف »ارسائيل« ال يثقــون بجو بايدن. 
يعتربون أن مواقفه يف مؤمتر ميونيخ لألمن نوع ما 
من »بروباغندا الغباء«، وسواء كالمه عن ايران التي 
تزعزع االستقرار يف املنطقة، أو كالمه عن املحاوالت 

األمريكية ثني بعض الدول عن بيع األسلحة اليها.
 هــؤالء يالحقون قنــوات التواصل »الشــغالة« 
بني واشــنطن وطهران، وعرب وســطاء محرتفني، 
ويعتربون أن رفع العقوبات يعني أن ايران، مبواردها 
الطبيعية الهائلة، وبكثافتهــا الدميوغرافية، فضالً 
عن موقعها الجغرايف ونظامهــا الحديدي، ال بد أن 
تتحول اىل قوة مركزية مــع ما ميكن أن يكون لذلك 
من تداعيات جيوسرتاتيجية، من ضفاف الخليج اىل 

ضفاف املتوسط. رمبا اىل األبعد... 
أصحاب الــرؤوس العفنــة يف »ارسائيل«، الذين 
يعتربهم شــلومو صاند )صاحب كيــف تم اخرتاع 
الشــعب اليهــودي؟( »كهنة الكهــوف«، يعتربون 
أن تكريــس »الحضور األبدي للدولــة اليهودية« ال 
يتحقق مبعاهدات الصلح فحسب، وانا بالتظاهرات 
العســكرية الصاعقة )والدوريــة(، التي تهز عظام 
ايديولوجيا  بني  التقاطع  لسنوات وســنوات.  العرب 
االرهــاب وايديولوجيــا الكراهيــة. هنــا القاعدة 

الفلسفية، والتاريخية، لجامعات اليمني. 
هــذا كان قبل أن تظهر الصواريخ التي باتت خارج 
أي معادلة كالسيكية. ال القاذفات التي طاملا اختالت 
يف سامء العرب، وال الدبابات، كقالع فوالذية، ميكن 
أن تحمي »ارسائيــل« أو أن تؤمن لهــا االنتصارات 
الصاعقة، دون أن يســقط حجر، مجرد حجر، عىل 

أرضها.
كام لو أن أمريكا كانت تــدار من الهيكل ابان عهد 
دونالد ترامب. اآلن، يقول ريتشارد هاس، »أمريكا التي 
أبدلت الطناجر الفارغة بالرؤوس املمتلئة« باتت تدار 
من البيت األبيض. مثة رجل آت مــن تلة الكابيتول، 
الكازينوات، ويدرك  ومن عمق االستبلشامنت، ال من 

أين هي املصالح االسرتاتيجية لبالده. 
الخطر يف مكان آخر. مؤمتــر األمن يف ميونيخ 
أضاء املشــهد. الرصاع املستقبيل مع روسيا والصني 
اللتــني ذهبتا بعيــداً يف التكنولوجيا العســكرية. 
التنــني يبدو وكأنه يجعل من أســواق نيويورك كلها 
Chinatown، وقد يقرتب من وول سرتيت حيث تدار 

الكرة األرضية بتلك األوراق السحرية الخرضاء. 
 »بروباغندا الغباء«. جو بايدن أم بنيامني نتياهو ؟!
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»بروباغنـــــــــــــــدا« الغبـــــــــــــــاء

مديـــــــــــــــر الهجـــــــــــــــرة الدوليـــــــــــــــة
ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــــري ووهبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوّدع بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يُـ

 وهبة مستقبال مدير الهجرة الدولية

جال مدير مكتــب املنظمة الدولية للهجرة يف لبنان فوزي 
الزيود، عىل كبار املسؤولني مودعا ملناسبة اننتهاء عمله يف 
لبنان . فزار رئيس مجلس النــواب نبيه بري مقدما له خلقه  

املدير الجديد للمنظمة يف لبنان ماثيو لوسيانو . 
وخالل اللقــاء، نوه الزيود ب«تعاون الرئيس بري واملجلس 
النيــايب اللبناين مــع املنظمة الدولية للهجــرة يف مختلف 
املجاالت طوال  فرتة واليته«، معربا »عن ثقته بإستمرار هذا 

التعاون مع املدير الجديد للمنظمة ماثيو لوسيانو«.
كذلك، زار الزيود وزير الخارجيــة واملغرتبني يف حكومة 
ترصيف األعامل رشبل وهبة يف زيارة وداعية، قدم له خلفه 
وبحث معه يف النشاطات التي تقوم بها املنظمة وما قدمته 
من مساعدات حول إعادة بناء مركز االمن العام يف العبودية 

وتأهيل وترميم مركز األمن العام يف املصنع. 
 وأشــار الزيود »إىل املروع الذي تقوم به املنظمة لبناء 

مركز كامل لألمن العام يف مرفأ بريوت«.

اللبنانية؟ األطـــراف  جميع  مــن  واحـــدة  مسافة  على  فعالً  الفرنسية  املــبــادرة  تقف  هــل 
واملنطقة لبنان  فــي  املستقبلي  دوره  حجم  ملعرفة  التسويات  أيــضــاً  ينتظر  مــاكــرون 

ــــــارع ـــ ـــ ـــ ـــــــــي الش ـــ ـــ ــــــد ف ـــ ـــ ـــ ـــــــــي والتصعي ـــ ـــ ــــــراك الديبلوماس ـــ ـــ ـــ ـــــــــن الح ـــ ـــ ــــــباق بي ـــ ـــ ـــ س

خالل التوقيع

2
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
مودعاً تركيا  سفير  استقبل  بري 
املالي الوضع  كومار  مع  وبحث 

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة 
الثانيــة يف عني التينة، وفدا من البنك الدويل برئاســة مدير 
دائرة املرشق يف البنك الدويل ساروج كومار جاه، وعرض معه 

الوضعني املايل واالقتصادي يف لبنان .
واستقبل رئيس املجلس سفري تركيا هاكان تشاكيل يف زيارة 
وداعية، ملناســبة انتهاء مهامه كسفري لبالده لدى لبنان. وتم 
يف خالل الزيارة البحث يف االوضاع العامة يف لبنان واملنطقة 

والعالقات الثنائية بني البلدين.

املساعدات االنسانّية بين عكر وايتو 

إســتقبلت نائب رئيــس مجلس الوزراء وزيــرة الدفاع يف 
حكومة ترصيف األعامل زينة عكــر، رئيس مفوضية األمم 
املتحدة العليا لشؤون الالجئني يف لبنان »     UNHCR » أيايك 
إيتو، ترافقه نائبته لشؤون الحامية كارولينا ليندهومل  بيلينغ. 
وجرى عرض للمساعدات اإلنسانية املقدمة من قبل املفوضية 

يف لبنان خالل العام 2021.
الوزيرة عكر إلتقت كذلك رئيس جامعة البلمند الدكتور إلياس 
الوراق، وجرى البحث يف أوضاع الجامعة وحاجاتها ومسألة 
األقســاط الجامعية إضافة اىل ما يعرتضها من صعوبات يف 

ظل األوضاع الراهنة. 

نجم استقبلت وفد أهالي شهداء فوج االطفاء 

إســتقبلت وزيرة العدل يف حكومة ترصيف األعامل ماري 
كلود نجم، قبل ظهر امس يف مكتبها بالوزارة، وفدا من أهايل 
شــهداء فوج إطفاء بريوت الذي شــكرها كام شكر ملجلس 
القضاء األعىل »رسعة البت يف تعيني القايض طارق البيطار 
محققــا عدليا جديدا ملتابعة التحقيقــات يف جرمية إنفجار 

املرفأ«.
بعد اللقاء، تحدث وليم نون بإســم الوفد، وقال: »لقد أبدينا 
للوزيرة إرتياحنا للرسعة التي تم فيها تعيني محقق عديل جديد 
ملتابعــة قضيتنا التي هي قضية إنســانية ووطنية متس كل 
اللبنانيني«، مضيفا »كنا قد قررنا تصعيد موقفنا اىل حد التحرك 
إلقفــال قرص العدل يف بريوت، لكن مــع تعيني محقق عديل 
برسعة وهو موقف إيجايب، جئنا لنشكر وزيرة العدل، والوزارة، 
ومجلس القضاء األعىل، وســوف مننح القايض البيطار وقتا 
لدراسة ومطالعة امللف الذي هو ملف كبري وحساس، واملحقق 

العديل مصمم عىل العمل وهو قاض فتي ونشيط«.
وتابع »عىل هذا األساس، سنقرر الحقا تحركاتنا ونشاطاتنا، 
كام أود اإلشــارة اىل أن ملف شــهداء فــوج اإلطفاء دقيق 
وحساس جدا، فهم كانوا داخل ثكنتهم أي خارج املرفأ وجرى 
استدعائهم«. وختم »نريد قضاء مستقال ال يخضع للضغوطات 
السياسية، نحن لسنا ضد الدولة ومؤسساتها، فكل ما نريده 
هو معرفة حقيقة من قتــل أبناءنا وإخوتنا، فليرتكوا القضاء 

ليك يقوم بعمله«.

 : املــرفــأ  شــهــداء  أهــالــي  استقبل  البيطار 
كّل الحصانات ستسقط أمام التحقيق الشفاف

اعلن وفد اهايل ضحايا انفجار مرفأ بريوت ان املحقق العديل 
يف الجرمية القايض طارق البيطار اكد لهم ان كل الحصانات 

ستسقط امام التحقيق الشفاف . 
كالم وفد األهايل جاء بعد زيارته القايض البيطار يف مكتبه 
يف قرص العدل يف بريوت، حيث قال املتحدث باسمه بعد اللقاء 
: »ان القــايض البيطار منكب عىل موضوع التحقيق، وهو لن 
يوفر جهدا يف هذا الشأن حتى يف ايام العطل االسبوعية. وقد 

اكد لنا بأن كل الحصانات ستسقط امام التحقيق الشفاف«. 
واشــار اىل ان »قســام من اهايل الضحايا يفضل التوجه 
اىل التحقيق الــدويل«، معتربا ان »من حق هؤالء الوصول اىل 
الحقيقة الشافية يف موضوع استشــهاد ابنائهم من خالل 
الطريقة التي يجدونها مناسبة سواء من خالل تحقيق محيل 

او دويل«.

بالتمثيل العلويين  تغييب  من  حّذر  حسين 
اعترب رئيس »الحركة الشــعبية اللبنانية« النائب مصطفى 
حسني يف بيان، أنه »اما وقد بات البحث يف تشكلية حكومية 
من 22 وزيرا، فمن غري املســموح وال املقبول بعد اليوم إقصاء 

الطائفة اإلسالمية العلوية عن التمثيل الوزاري«.
ورأى أنه »يف تركيبــة من 22 وزيرا ميكن ان يكون هناك 4 
وزراء للشيعة و4 للسنة و2 للدروز باالضافة اىل وزير علوي، 
وبذلك يكون قد تم متثيل الجميع بطريقة مناسبة ومرضية«، 
مشــددا عىل أن »الغنب مرفوض والتهميش مرفوض واإللغاء 
مرفوض. نريد اليوم أجوبة واضحة وتأييدا واضحا، ولن نسمح 
بعد اليوم بتمييع حقوقنا كطائفة اسالمية علوية وال باستبعاد 
شبابنا الكفوء، وننبه اىل ان طرحنا هذا ليس من منطلق مزايدة 
طائفية او مذهبية، بل ان الطائفي واملذهبي بحد ذاته هو من 
يحرم اللبنانيني األكفياء من استالم مناصب يف الدولة ويحرم 
رشيحة لبنانية مــن التمثيل الوزاري«. وختم »بعد هذا البيان، 
سنسمي األمور بأسامئها ونعلن للرأي العام من هم الرافضون 
لحضور العلويني كرشيك لبناين أسايس ومكون أساس يف هذا 

البلد، ومن يؤيد طرحنا ومن يرفضه«.

بري مستقبال كومارجاه         )حسن ابراهيم(

عكر مجتمعة مع ايتو

اهايل شهداء فوج االطفاء عند نجم

ــارع ؟؟ ــس تــصــعــيــدا آخـــر فـــي الـــشـ ــل هـــل تــشــهــد طــراب
دموع االسمر 

تتوقع مصادر املجموعات الناشطة يف الحراك الشعبي ان 
تشــهد مدينة طرابلس اعتبارا من اليوم الثالثاء تصعيدا يف 
الساحات والشوارع، وتتخوف مصادر سياسية وفاعليات من 
استعادة ملشاهد الشغب والتخريب والحريق اثر صدور احكام 
بحق شــبان طرابلسيني وشــبان من البقاع بالسجن بتهمة 
اعامل الشــغب واالرهاب التي حصلت يف طرابلس وابرزهم: 
محمد معرباين ووائل حمزة ومحمد شعبان ومحمد ابراهيم 

ومهدي البحريي وعبدالنارص محمد وعالء البنا
ومحمد الصعيدي وحســني عبيد ومحمد الباي وفادي رعد 
ومحمود عبدلله قاســم وطارق بدويــة وزكريا العيل وعيل 
الهاشــم وعيل الهيبة وربيع الشاميل وابراهيم البسط وعمر 

البقاعي وسيف الدين الكردي وعالء كمون وسامر البحري.
وحســب مصادر اهلية ان التهم التي وجهت اىل اوالدهم 
ليســت مثبتة، رغم ان مصادر موثوقة تتحدث عن كامريات 
ظهر فيها املتهمون قرب مواقع الشغب والحريق الذي اصاب 

مبنى بلدية طرابلس واملحكمة الرشعية ورساي طرابلس...
والقضيــة تتفاعل منذ توقيف املشــتبه بهم واحالتهم اىل 
املحكمة العســكرية مــع توقيف عدد من الناشــطني الذين 
أفــرج عنهم الحقا وأبقي عىل املذكوريــن اعاله مع احالتهم 
اىل املحكمة اثر توفر ادلة بالصوت والصورة حســب مصادر 

مطلعة...
غــري ان االســتمرار بتوقيف املتهمني اثــار ردود فعل يف 
اوساط الناشطني يف الحراكات الشعبية فعمدوا عىل تنظيم 
اعتصامات ضاغطة امام املحكمة العســكرية حيث حصلت 
صدامات مع القوى االمنية، وانتقلت مجموعات من طرابلس 

ومن البقاع نحو بريوت مطالبني باالفراج عن املوقوفني خاصة 
ان بينهم شاب قارص وآخر مصاب بامراض، واعترب الناشطون 
ان املوقوفني هم اصحاب رأي وان الفاعلني االساسيني متكنوا 
من الفــرار خاصة ان حرق البلدية ال يقدم عليه ابن طرابلس، 

امنا هو فعل غرباء عن املدينة...
ويبدو ان القضية آيلة اىل التصعيد يف الســاعات القليلة 
املقبلة،حيــث يرفض الناشــطون مــا يســمونه التوقيف 
االعتباطي الهادف اىل كم االفواه حســب رأيهم، بينام هناك 
فريق طرابليس يرى ان املطلوب محاســبة الفاعلني كائنا من 
يكون الفاعل املرتكب لحريق املبنى البلدي واملحكمة الرشعية 
واالعتداء عىل الرساي، فليس من طرابليس يؤيد شغبا يخرب 

ممتلكات ومؤسسات املدينة ويشوه سمعتها...
وتقول املصادر: كفى مســا بهيبة الدولة ومؤسســاتها، 

وليس من مواطن يقبل بتخريب وليست هكذا تكون الثورة...
ومن املتوقــع، ان تتجه االمور نحــو منحى تصعيدي يف 
ســاحات وشوارع طرابلس ملامرســة الضغط الشعبي حتى 
االفراج عن املوقوفني, ومالحقــة املرتكبني الحقيقيني الذين 

ارتكبوا الجرمية وتكمنوا من الفرار...
كام بدا ان االهايل سريفعون من وترية تحركاتهم، وان حق 
التعبري ال يســتطيع احد الغائه، بينام يدعو البعض اآلخر اىل 
مالحقة املحرضني الكبار الذين دفعــوا باوالدهم للنزول اىل 
الشــوارع ثم تركوهم وحيدين عند توقيفهم ونفضوا اياديهم 

منهم...
لكن فاعليات طرابلسية رأت ان املدينة مل تعد تحتمل املزيد 
من اعامل الشــغب والفوىض يف ظل اوضاعها املعيشــية 
الضاغطة واالوضاع االقتصادية التي تزداد انهيارا واتســاع 

الهوة ومساحات الفقر والجوع والقهر...

معركة باسيل في الشارع املسيحي أوالً... ولهذه األسباب يعّول على التسوية اإلقليمية !
محمد علوش

رمت القوى السياسية اللبنانية أوراقها عىل طاولة التأليف، 
فبعد إطاللــة رئيس الحكومة املكلف ســعد الحريري يف 14 
شــباط، وأمني عام حزب الله السيد حســن نرص الله يف 16 
شباط، ورئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل يف 21 شباط، 
أصبحت الصورة أوضح، فالتيار بحسب قياديي تيار »املستقبل« 
حاول ونجح بتحويل الرصاع الســيايس يف مســألة تشكيل 
الحكومة إىل رصاع طائفي، بينام بالنســبة لقياديي »التيار 
الوطني الحر«، فالطائفي هو من ميارس الطائفية يف عملية 

تشكيل الحكومة، ويتهم اآلخرين بالعنرصية والطائفية.
يخوض جربان باسيل معركة ضارية يف الشارع املسيحي، 
وهو يحارب عىل أكرث من جبهة، وبالتايل ال ميكنه إال الحديث 
من املنطلق الطائفي، وهذا ما يتفّهمه حزب الله، وتشري مصادر 
»الوطنــي الحر« يف هذا الســياق، إىل أن املعركة التي تُخاض 
بوجه التيار هي معركة حقوق مســيحيني، فهناك من يرغب 
بإعادة املســيحيني إىل ما قبل العام 2005، وجعلهم »لوحة« 
للزينة داخل الحكومــة، وهذا ما ال ميكن أن يتحقق، إال بحالة 

واحدة، يستحيل حصولها، وهي انتهاء »التيار«.
تُشــري املصادر عرب »الديار« إىل أن التيــار دفع يف املرحلة 
السابقة أمثاناً باهظة يف الشارع املسيحي، وهو اليوم يعيش 
رصاعاً كبرياً يف هذا الشــارع، مبواجهة مــرشوع »القوات 
اللبنانية«، التي ال ترتك مناســبة إال وتســتغلها لرضب التيار، 
مشّددة عىل أن مرشوع باســيل يتلّخص بالدفاع عن الحقوق 

واملكتســبات، والحفاظ عىل العالقة مع حزب الله، وتحصني 
الجو املسيحي الداخيل لعدم دفع مثن أي تسوية خارجية. وهنا 

بيت القصيد بالنسبة لرئيس التيار الوطني الحر.
بعد أن أصبحت وضعيــة التيار الوطني الحــر يف الداخل 
اللبناين صعبة، لوحظ خالل الفرتة املاضية تطرّق باسيل مراراً 
ملسألة اقرتاب التسوية اإلقليمية، وهناك من يتحّدث عن أن رفع 
حّدة الخطاب الطائفي والسيايس لباسيل يعود بشكل أسايس 
لّنيته اإلســتفادة من التسوية،مع اقتناعه أن هذه التسوية لن 
تكون عىل حساب الفريق املنترص باملنطقة، بل لصالحه، وهو 

حليف هذا الفريق.
منذ ما قبل اإلنتخابات الرئاســية األمريكية، كان باســيل 
يتحدث عن أن التسوية بني الواليات املتحدة وإيران قادمة مهام 

كانت هوية الفائز يف تلك اإلنتخابــات، األمر الذي يؤكد بأنه 
يراهن عىل تلك التسوية من أجل إســتعادة زمام املبادرة عىل 
الساحة املحلية، يف ظل تحالفه مع حزب الله الذي أظهر باسيل 
حرصاً عىل املحافظة عليه يف مؤمتره الصحايف األخري، رغم 
التداعيات السلبية التي كان قد تركها بيان املكتب السيايس يف 

التيار يف ذكرى توقيع إتفاق مار مخايل.
بالطبع يريد باســيل من حزب الله »كلمة« بخصوص دعمه 
يف اإلســتحقاق الرئايس، وبكل تأكيد يعترب باســيل أنه دفع 
مثن تحالفــه مع الحزب ومل يرتكه، رغم أن تركه كان ميكن أن 
يجعله »ملك الســاحة املسيحية عىل بياض«، وبالتايل، ال يجد 
باسيل من هو أحق منه ليكون مرشح حزب الله للرئاسة، ولذلك 
يحارب باسيل داخل البيئة املسيحية، مستخدماً الخطاب الذي 
تريده الساحة، ويسعى لتثبيت وجوده السيايس متهيداً لوصول 

التسوية.
يراهن رئيس »التيار الوطني الحــر« عىل الحكومة املقبلة 
لتثبيت صورته كزعيم مسيحي مل يتخّل عن حقوق املسيحيني، 
عىل أمل رصفها يف اإلنتخابــات النيابية املقبلة، وتُعيده عىل 
رأس التكتل املســيحي األكرب، ويراهن عىل التسوية الخارجية 
»املنتظرة« لتكون سبباً مبارشاً لرفع العقوبات األمريكية التي 
فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عليه، عىل إعتبار أن 
تلك العقوبات كانت سياسية بالدرجة األوىل سببها األسايس 
تحالفه مع الحــزب ورفضه التخيل عن هذا التحالف، وبالتايل 
يســقط »الحرُم« األمرييك عنه، ما يُعيده إىل السباق الرئايس 

كأحد املرشحني البارزين للفوز.

ــــــواب ــــــس الن ــــــى مجل ــــــل املواجهــــــة ال ــــــاورة« لنق ــــــة »من ــــــن اإلصالحي طــــــرح القواني
هيام عيد

األسباب  يف  حنوبية،  نيابية  أوســاط  قرأت 
الحر«  الوطني  الكامنة وراء طرح رئيس »التيار 
النائــب جربان باســيل، الذي حــرص مطالبه 
يف املرحلــة املقبلة بإقرار قوانــني »الكابيتال 
كونرتول« واســتعادة األموال املنهوبة واملحّولة 
إىل الخارج، وكشــف حسابات وأمالك القامئني 
تُخترَص بكلمة واحدة، وهي  بخدمة عامة، هي 
»املناورة« وفق اســرتاتيجية جديــدة ينقل من 
امللف الحكومي إىل  خاللها باسيل املواجهة من 
املجلــس النيايب، تزامناً مــع العودة، وبرسعة، 
عن كل ما طرحه بيان »التيار الوطني الحر« يف 
ذكرى تفاهم »مار مخايل« مطلع الشهر الجاري، 
عندما اعترب أن هذا التفاهم مل يســاعد »التيار« 

يف عملية بناء الدولة.
وأكــرث هذه األســباب خطراً، كــام تصفها 

األوســاط النيابية، هي أن املواجهة املقبلة ستكون بعناوين 
كبرية، وتخفــي يف طياتها محاولة من أجــل التغطية عىل 
األزمة الحقيقية عرب طرح عناويــن خالفية، وبالتايل، نقل 
املعركة إىل مجلس النواب، حيث تُجمع كل الكتل النيابية عىل 
وجوب إقرار هذه القوانني، ولكنها عند حلول مرحلة الحسم، 
تتبّدل األولويات وتنشــط املزايدات، ويجري تقاذف اإلتهامات 
بالفساد من جهة، وباملسؤولية عن األزمات من جهة أخرى، 
وصوالً إىل تكرار املناورات التــي كانت تجري يف أي محطة 

بارزة من أجل اإلطاحة بأي طرح أو عنوان كبري مطروح عىل 
الساحة الداخلية.

ويف رأي هذه األوســاط، فإن هذه القوانني »الربّاقة« التي 
يطالب بها كل لبناين، مطروحة منذ سنوات، ما عدا »الكابيتال 
كونرتول« واستعادة األموال املحّولة، التي طُرحت منذ سنتني 
فقط، وبالتايل، فلو أن النوايا حقيقية، لكان الرتكيز هو عىل 
العمل بأي طريقة، ويف أي مؤّسســة، سواء مجلس النواب 
أو مجلس الوزراء، من أجل اتخاذ اإلجراءات الرضورية لوقف 
اإلنهيــار، بغض النظر عن التســمية التــي تُطلَق عىل هذه 

القرارات أو القوانني.
ومن هنا، تتابع األوساط نفسها، بأن الرتكيز 
عىل هــذه القوانني، مل يقــّدم أي جديد، ذلك أن 
الظروف ليســت ناضجة اليوم لتطبيق أي خطة 
يف هــذا املجال، وبالتايل، فــإن الهدف املخفي 
وراءها هو كســب الوقت، وبالتــايل، لن يكون 
هناك أي تخيّل عن مطلب الثلث املعطّل، خصوصاً 
وأن هناك قناعة لدى الجميع، يف الداخل أو يف 
الخــارج، برضورة عدم منح الثلــث املعطّل ألي 
فريق ســيايس داخل الحكومــة، ألن هذا األمر 
ســوف يُطلق يد الفريق املمسك به بكل امللفات 
والتي  املهّمة«،  »حكومة  تعالجها  التي ســوف 
تتطلّــب ابتعاداً عن السياســة والتجاذبات بني 

األطراف السياسية يف املرحلة املقبلة.
لكن هذه العودة عــن املطالبة العلنية بالثلث 
املعطّل، تضيف األوســاط النيابية نفسها، تعود 
إىل الضامنة التي يســعى »التيار الوطني الحر« إىل الحصول 
عليها من حلفائه، ال ســيام وأن املرحلة الحالية تســتدعي 
العودة إىل تعزيــز التحالفات والتفاهامت عشــية التأليف، 
وذلك، بعدما بات املخــرج األكرث مالءمة لكل الخالفات حول 
هذه العملية، هو اإلطار الذي قّدمه األمني العام لـ«حزب السيد 
حســن نرصالله«، الذي طرح رفع عدد الــوزراء وبقاء وزارة 
الداخلية مع الرئيس سعد الحريري، ورفض منح الثلث املعطّل 

ألي فريق سيايس.

أشــار رئيس الحزب »الدميقراطــي اللبناين« 
النائب طالل ارســالن، يف حديث اذاعي، إىل أن 
»منذ العام 2009 نتحدث عن مؤمتر تأســييس، 
القيامــة علينا«، وقال:  الوقت »قامت  ذلك  ويف 
»ليســمّوه كام يريدون اليوم »عقدا اجتامعيا« أو 

غريه اال ان هذا النظام لفظ أنفاسه األخرية«.
ورأى أن »مــن حيث ال ندري نذهب للحديث عن 
تدويل وضعنا املدّول اساســا منــذ العام 2005، 
و«حلنا نعرتف« كلبنانيني اننا فشلنا بحكم نفسنا 
وكل الخارج »قرف مّنا« وبهذا الشكل »لبنان ما رح 

يركب«.
وشدد ارســالن عىل أنه مل »أكن يوما رشيكا 
يف هذه املنظومة اال من باب اثبات الوجود وعدم 
التوصل اىل حّل  تغييبنا«، مضيفا »ال نســتطيع 
جّدي ورصيح حّتى اليــوم يف موضوع التدقيق 

الجنايئ«.
الخارجية  القوى  وقال: »بتنا نحتاج ملطالبــة 
والسفارات ملســاعدتنا يف الضغط باتجاه تطبيق 
التدقيق الجنــايئ«، واعترب أن »املنظومة القامئة 
كلّها تحاول منع التدقيــق«، مضيفا »يجب اقرار 
قانون استقاللية القضاء، ولكن يجب ان يتكامل 
املوضوع بتحديد صالحيات الســلطات التنفيذية 

والترشيعية والقضائية واالعالمية«.
الدروز  ارســالن: »نحن نرّص عىل حّق  وتابع 
بالتمثيل الصحيح وحّق الــدروز فوق كّل اعتبار 
بالنســبة لنا. اما موضوع املشــاركة او عدمها 
نبحث فيها الحقا«. وســأل: »يف تركيبة النظام 
اللبناين اين املســتقلون؟ نظامنا الســيايس يف 
لبنان ال يسمح باملستقلني، وأكرب دليل ان التوزيع 
الذي يتّم الحديث به اليوم توزيع سيايس تحدده 
الكتــل النيابية««، الفتــا أن »ال حكومة من دون 
حفظ الحّق الدرزي بالتمثيــل الالئق وإن صفت 
النوايا وتّم تحّمل مسؤولية الوضع السيىء يجب 
ان تتشــكل الحكومة بارسع وقت وبقرار لبناين 

وبتمثيل صحيح«.
وأكد ارسالن اىل ان »البطريرك مل يطالب بوضع 
لبنان تحت الفصل الســابع او ما شابه هو يعي 
خطورة ما نحن فيه وهو من القالئل الذين تحّدثوا 
عن عقد ســيايس جديد يف هذا البالد«، مضيفا 
»حني اىت الرئيس ماكرون اىل بريوت جمع بعض 
اللبنانيــني ويف اول اطاللة له من قرص الصنوبر 
تحدث عن عقد سيايس جديد وتبّخر هذا الطرح. 
وهنــاك البعض ممن يظّن انه اذىك من مرجعيته 

بني الحني واآلخر«.

ــدرزي ــ ــ ــّق ال ــ ــــظ الحــ ــ ــــن دون حف ــ ــة م ــ ــ ــــالن : ال حكوم أرســ

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر املرشق 
العبيس  الكاثوليك يوسف  امللكيني  للروم 
االجتامع الشهري ملطارنة لبنان يف املقر 

البطريريك يف الربوة. 
ويف نهاية االجتامع، تال املطران إييل 
الختامي جاء فيه:  البيان  بشــارة حداد 
»إن مجلس أساقفة لبنان للروم امللكيني 
الكاثوليك أعلن تضامنه مع القرار املعلل 
يخص  ما  يف  العبــيس  اتخـــذه  الذي 
املجلس األعىل لطائفة الروم امللكيني يف 

لبنان.
وشــجب املجلس »الحمالت الشنيعة 
العبيس  لهــا  تعــرض  التي  املغرضــة 
املجلس  أعضاء  التي يشــنها  والحمالت 
التواصل  وسائل  يف  بعض  عىل  بعضهم 
االجتامعي وغريها من الوسائل.  وأعلن 
رغبته الشــديدة يف اســتمرار التعاون 
والرشاكة مــع العلامنيني من أبنائه يف 
إطار االحرتام املتبــادل وحفظ الحقوق 

العائدة اىل كل طرف«.
أضاف البيان »البطريرك سيتابع النظر 
يف موضوع املجلس األعىل للطائفة مع 
أناس من هذا املجلس ومن خارجه ومع 
مجلس أســاقفة لبنان للــروم امللكيني 
الخــروج مبفهوم  أجل  الكاثوليــك من 
وصيغة للرشاكة بني الرعاة الكنســيني 
وأبنائهــم العلامنيــني يف لبنان يف ما 
واالجتامعية  الوطنيــة  باألمور  يتعلق 
واإلنسانية، ســواء انطالقا من املجلس 
األعىل الحــايل أو من خارج هذا املجلس 
من أجــل إنجاح هذه الرشاكة يف الغاية 

املطلوبة منها.
ويدعو املجلــس »املواطنني إىل تلقي 
اللقاح ضد كورونا حامية لهم وللسالمة 
يف  بــاإلرساع  ويطالب  االجتامعيــة. 
الطائفة  حق  وحفــظ  الحكومة  تأليف 
الكاثوليكيــة يف التمثيل الواجب بأكرث 

من وزير واحد.«

ــــــي« ــ ــ ــ ــ ــــــى العبسـ ــ ــ ــ ــ ــــة علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــالت املغرضـ ــ ــ ــ ــ ــــــجب الحمـ ــ ــ ــ ــ »نشـ
حفــــــظ  : الكاثوليــــــك  الــــــروم  أســــــاقفة  مجلــــــس 
ــر ــ ــ ــن وزي ــ ــ ــر م ــ ــ ــل بأكث ــ ــ ــي التمثي ــ ــ ــة ف ــ ــ ــّق الطائف ــ ــ ح
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الثلثاء 23 شباط 2021

ما بعد  الرئيس األميركي السابق
ثريا عايص

الرئيس  واليــة  انتهــت 
األمــريك دونالد ترامب ومل 
يبادر إىل شن حرب »الفرصة 
بعض  توقع  التــي  األخرة« 
املحللني يف األشــهر املاضية 
احتامليــة اشــتعالها، ليك 
يفرض خطتــه يف املنطقة، 

بقوة السالح الفتاك . 
نحــن ال نعــرف ماهــي 
االنتخابــات  اســقاطات 

الرئاســية األمركية األخرة يف الواليات املتحدة  نفســها أو 
قل إننا غارقون يف همومنا. ولكــن الدور الذي قام به الرئيس 
األمريك يف بلدان املــرق العريب خالل واليتــه كان مؤثراً 
بدرجة عالية، مام يجعل من وجهة نظري، توقف هذا الدور أو 
تعديله أو اســتبداله بدور ذي طبيعة مختلفة، مسألة عىل قدر 

.. كبر من األهمية، تستوجب املداورة والتأنِّ
من البديهي أن هذا املوضع يضيق عن كل التفاصيل الالزمة، 
ناهيك من أنني ال أدعي القدرة عىل اإلحاطة بها. لذا ســأكتفي 
بأن ارتجع النقاط البارزة يف مروع الرئيس األمريك السابق 
توازياً مع اســتمراره يف إيقاد الحريق الذي أرضمه أســالفه، 
يف العراق وسورية ولبنان، واستطراداً القضية الفلسطينية .. 

أوجز هذا كله مبا ييل:
االعرتاف مبدينة القدس عاصمة »إلرسائيل«، االعرتاف بضم 
هضبة الجوالن والضفة الغربية  لهذه الدولة، مروع صفقة 
القرن، قراره  باالستيالء عىل نفط العراق ونفط سورية وأموال 
الســعودية، باإلضافة إىل مواصلة الحرب عىل اليمن من أجل 
تقسيم هذه البالد ووضع اليد عىل ثرواتها الطبيعية إىل جانب 

احتالل البحر األحمر.
طبيعي أن نرتقب يف هذا السياق اإلجراءات املتعلقة بكل هذه 
األمور التي من املحتمل أن تتخذهــا اإلدارة األمركية الجديدة. 
ولكن السؤال  الذي يخطر عىل البال اآلن هو التايل : عىل األرجح 
أن اإلدارة األمركية الســابقة يف البلدان التي أرشنا إليها أعاله، 
أعّدت أحزابا وأفرقاء وجامعات وجمعيات، أوكلت إليهم جميعا 
مهامت وأدوار، وبالتايل، ال شك يف أن املتغرات التي طرأت يف 
الواليات املتحدة األمركية من شأنها أن تنعكس عىل املتعاونني 

معها، فكيف سيتجسد ذلك وكيف  نرصده ؟؟.
من نافلة القول ان األوضاع يف لبنان هي األكرث حساســية 
عىل مســتوى املنطقة. استناداً إليه ليس مســتبعداً أن تكون 
األحداث التي وقعت واملواقف املعلنة خالل الشهرين األولني من 
2021، هي ارتدادات بعد اختفاء الرئيس األمريك الســابق من 
عىل خشــبة املرسح. فام  كان الفتاً للنظر هي  اللهجة الحادة 
التي اتسمت بها ترصيحات أعضاء السلطة، والناطقني باسمهم، 
والعاملــني يف وســائلهم اإلعالمية، التي تضمنــت اتهامات 
»سياسية« يواظبون عىل إطالقها، كالعادة، بالرغم  من سقوط 

مصداقية هذه السلطة لبنانياً ودولياً.
لن أتوقف هنا عند هذه املســألة. فالرأي عندي أن املتعاونني، 
مع الواليات املتحدة يحاولون إقناع اإلدارة الجديدة بأن مروع 
الرئيس ترامب يف لبنان كان صائباً وأنه قابل للتنفيذ عن طريق 
اللبننة االنعزالية أو التدويــل، يف حني ان الفريق املعرتض ضد 
هذا املروع يخلط بني رضورة التصدي للعدوان واألمل يف رده 
وبني االنتصار. ولكن إذا كان املتعاونون أدوات استخدام مؤقتة، 

فمن املعروف إن خطر املنترصين دون انتصار عظيم!!!...

سورية تواصل صمودها
     

غالب قنديل  

تستمر حلقة العقوبات واالستنزاف يف اإلطباق عىل الجهورية 
العربية الســورية بقرار أمريك - غريب ُمحكَم، وبتصميم ظاهر 
عــىل يلِّ ذراع الجمهوريــة العاصية، التي متّســكت منذ عقود 
بخيارها االســتقاليل التحّرري، وبتصميمها عىل خط ثابت يف 
رفض اإلذعان للضغوط ومتابعة نهجها يف التصّدي للغطرســة 

الصهيونية يف املنطقة. 
لذلك بلغت الضغــوط الغربية ذروتها يف الســنوات األخرة، 
وتحّولت اىل هجمة رشسة وحرب بالواسطة ومنظومة عقوبات 

ُمحكَمة.
 اوال: إن صمود ســورية هذه الســنوات، ومتّسكها بخيارها 
الوطني والتحّرري يف مواجهة الحلف االســتعامري الصهيوين 
- الرجعي ومشــاريعه يف املنطقة، ميّثل إنجازا سياسيا وميدانيا 
واقتصاديا بالقدرة العالية للدولة الوطنية الســورية عىل تحّمل 
نتائج الحصار واالســتنزاف والتكّيف، بصــورة تحفظ القدرات 
الدفاعيــة، التي ظلّت عىل أهبة االســتعداد يف وجــه العدوان. 
وطــّورت الجمهورية العربية الســورية خالل هذه الســنوات، 
ورغــم كّل يشء، منظومتهــا الدفاعية وتحالفها مع روســيا 
والصني والجمهورية اإلســالمية يف إيران. وهي استطاعت أن 
تعــّزز قدراتها الدفاعية وموقعها القيــادي يف محور املقاومة، 
بالراكــة والتحالف مــع الجمهورية اإلســالمية وحزب الله 
واملقاومة الفلســطينية. إن الثبات الســوري يف مقدمة معركة 
التحــّرر، ورفض الهيمنة االســتعامرية الصهيونية، هو منوذج 
هام للخيار التحّرري يف العامل الثالث. وهذه حقيقة تثر إعجاب 
جميع األحرار يف املنطقة والعامل. فقد فشلت عمليات االستنزاف 
والضغــوط والتهديدات يف يلِّ الذراع الســورية بفعل صمودها 
ومتّســكها بالخيار التحّرري االستقاليل يف وجه هجمة رشسة 
وغر مســبوقة، ُحشدت لها إمكانات عاملية وإقليمية ضخمة، ال 

مجال ملقارنتها بقدرات الدولة الوطنية السورية. 
 ثانيا: إن أحد أهّم عنارص القوة يف موقف سورية، هو الثبات 
عىل الخيار التحّرري يف مجابهة الهيمنة االستعامرية الصهيونية 
الرجعية. وهذا ما عّبت عنه اإلرادة السورية الصلبة، والتصميم 
عــىل مقاومة الغزوة، وعدم الرضوخ للضغوط واملســاومات. ال 
شّك أن من اهم العوامل استناد ســورية اىل رشاكات وتحالفات 
مع حكومات وقوى مناهضة للهيمنة األمركية، وحكمة القيادة 
السورية باعتامد سياسة ذكية يف إدارة التحالفات والخصومات، 
وخطاب ســيايس عقالين واضح قادر عىل النفاذ اىل الوجدان 
الشعبي والرأي العام يف الداخل والخارج، ونجاح القيادة السورية 
يف إظهار ما يجري عىل حقيقته كعدوان اســتعامري صهيوين، 
وليس كام شــاءت مفردات الدعاية الغربية يف ترويجها لنظرية 
الحرب األهلية. وقد مّثل هذا بذاته بعدا حاســام يف كسب الرأي 
العام العاملــي، وتظهر حقيقــة العدوان، رغم اســتمرار كثر 
من الــدول يف قطيعتها مــع الحكومة الســورية، ومجاراتها 
للحصار االســتعامري الغريب، ورغم شــعورها باإلحراج الشديد 
أمام املخاطبة العقالنية الســورية املحّصنة بالحقوق السيادية 
الوطنية يف وجه عدوان مكشــوف، نجحت القيادة السورية يف 

فضحه أمام العامل.  
ثالثا: كان التخطيط األمريك يقوم عىل شــيطنة ســورية 
وتدمرها وعزلها إقليميا ودوليا. وهذا ما تشــهد بفشله دينامية 
الدبلوماسية السورية، واحتفاظها بعالقات مع العديد من الدول 
والحكومــات يف العامل ويف املنطقة، ورغــم توّرط بعض الدول 
العربية يف الراكة مع حلف العــدوان تحت األوامر األمركية. 
والحصيلة هي اليوم وبعد الصمــود والثبات، بداية تفكّك أطواق 

القطيعة والحصار من حول القلعة السورية.
 وإن مل تجرؤ بعض العواصم الغربية واإلقليمية عىل املجاهرة 
بالرغبة يف اســتعادة عالقاتها مع القيادة الســورية، فهذا ما 
سيكون الحقا، وهو حصاد الصمود والتمّسك باالستقالل، والثبات 
عىل املوقف املبديئ. إن انتصار الجهورية العربية الســورية عىل 
التي استهدفتها، ميّثل  الرجعية،  الحرب االستعامرية الصهيونية 
انعطافة يف املنطقة، وســيكون نهوض القوة الســورية بداية 
صعــود لقطب إقليمي فاعــل ومؤثّر، يرتبط بشــبكة تحالفات 
دولية وإقليمية مهمة. اليوم ميكن أن نقول، وبكل بســاطة، إن 
الغرب االستعامري والكيان الصهيوين يلقون بكّل ما يف حوزتهم 
الســتباق مثل هذا التحول، ولوضع العراقيــل يف وجه اإلنجاز 
اآليت ال محالــة. وهذا هو محتوى الفصل الجاري من الحرب عىل 
ســورية، أي عرقلة انتصار الجمهورية العربية السورية، بعدما 

بات األفق محتوما.

الخازن اتصل بغامبيتي مهنئاً
بانتخابه نائباً عاماً للبابا 

إتصل عميد املجلس العام املاروين الوزير الســابق وديع الخازن، 
مهنئا الكاردينال ماورو غامبيتي بعدما عينه البابا فرنســيس نائبا 
عاما له عىل حارضة الفاتيكان خلفا للكاردينال أنجيلو كوماسرتي. 
ومتنى الخازن للكاردينال غامبيتي »النجاح والتوفيق يف مهامه 
الجديــدة«. وكانت مناســبة »لوضعه يف التطــورات املقلقة التي 

يعيشها لبنان«. 

تقي الدين : اذا استمرت لعبة تقاسم
السلطة في تشكيل الحكومة سينهار البلد 

اعتــب رئيس حزب »الوفاق الوطني« بــالل تقي الدين يف بيان، 
اننا »نحن اليوم مل نعد امام أزمة تشكيل حكومة، وأزمة حكم، كام 
نشهد كل يوم من خالل الرتاشق السيايس املتصاعد، لغة طائفية مل 
تعد خافية عىل أحد، وعلينا إنقاذ املركب من الغرق«، مشرا اىل انه« 
أذا استمرت لعبة تقاسم السلطة، يف تشكيل الحكومة باسم حقوق 
الطائفة الذي يحمله كل مكون من املكونات، سيساهم يف االنهيار 

الكبر، ويأخذ البالد اىل ما ال يحمد عقباه”.
ودعا القوى السياســية إىل »طاولة حوار سياســية إقتصادية 
مالية يشــارك فيها الجميع، وأن تتحمل الطبقة السياسية الحاكمة 

مسؤولياتها، وإنقاذ البالد من االنهيار املايل واالقتصادي.« 

نقابة املحررين تلقت كتاباً من اتحاد الصحافيين 
يدعو الدانة االعتداءات على سوريا والصحافيين 
تلقت نقابة محرري الصحافــة اللبنانية من االتحاد العام 
للصحافيني العرب، بيانــا يدين فيه »االعتداء االرسائييل عىل 
جنوب العاصمة الســورية دمشــق والذي نتج عنه إصابة 
غســان فطوم عضو املكتب التنفيذي التحاد الصحفيني يف 

الجمهورية العربية السورية«.
واعتــب االتحاد أن »االعتــداءات االرسائيلية املتكررة عىل 
األرايض الســورية تتعارض مع املواثيــق واألعراف الدولية 
وقرارات األمم املتحدة” داعيــاً »املنظامت اإلعالمية الدولية 

كافة، وحقوق اإلنسان إىل إدانة هذه االعتداءات«.

ــال ــل عــبــقــريــة الـــطـــوائـــف وحــيــتــان املـ ــود... فـــي ظـ ــقـ ــفـ األمــــل املـ
فاطمة شكر

أزمــة نظام بتنا نعيشــها، 
فشــٌل ذريع وصلت اليه القوى 
السياسية بســبب ما تقوم به 
وبيع  ورشاٍء  محاصصــٍة  من 

ملناصب ووزارات وغرها.
فهل نحن أمــام نظاٍم جديد 

يف لبنان؟ 
وهــل النظــام الســيايس 
الطائفي ســيودي بالوطن اىل 

الهالك؟
الصعبة  القادمة  األيام  أن  أم 
يجــب أن تخلــق وطنــاً قوياً 

ومنوذجاً لكل الدول؟
تشــر مصــادر مطلعة لـ 
مل  الطائف  نظــام  أن  »الديار« 
يعد يلبي حاجات اللبنانيني ألنه 

نظــاٌم قائٌم عىل رعاية لبنان من قبل الخــارج كام كان يف الحقبة 
املاضية عندما كان هناك توافق )ســعودي - سوري( عرف بتوافق 
)س - س( عىل مقولــة الرئيس نبيه بري ليك تســر األمور عىل 
ســكتها الصحيحة، ونظراً لألزمة السورية والجفاء السعودي بقي 

لبنان داخل التجاذبات اإلقليمية.
ويتابع املصدر أن الحل الذي ســيعيُد بناء دولة املواطنة عب هدم 
أركان النظام الســيايس القائم عىل الطائفية واملحاصصة وتوزيع 
األدوار والحقائــب واملصالح والصفقات، وتقليــم أظافر النموذج 
اإلقتصــادي الريعي الذي يضُم املصارف والتي تشــكل بدورها دولًة 
بالراكة مع املنظومة السياسية ضمن الدولة بل أكب منها، لتتحكَم 
بالسياسات العامة وأموال املواطنني وتقوم برهن ما تبقى من هيكل 

الدولة لتعويض خسائرها.
وتشــب املصادر اىل أن املعضلة الكبى تتلخص بالســؤال حول 
من ســيقوم بهذا التغير يف ظل ارتهان أدوات التغير للخارج، حيث 
توجُد مشــرتكات بينها لبناء أرضية صلبة للبدء بعملية إيجاد البديل 
عــن النظام الحايل، توازياً مع اختالف آليــات التنفيذ التي تصطدم 
بهواجس الطوائف واملناطق ونفوذ أصحاب املصالح، واىل ذلك يبدو 
أن هناك رضورة لبقاء لبنان كصندوق بريد بني الدوِل اإلقليمية لتمرير 
رســائلها عبه من خالل القوى اللبنانية املرتهنة للخارج سعياً وراء 

مصالحها الشخصية عىل حساب املصلحة العامة.
ال حكومة يف لبنان ولن يتنازل أحٌد عن )حقوقه( التي صارت من 
صلب أولوياته يف تشكيل الحكومة، فالكل يريُد مصلحته الشخصية 
وال أهمية للوطن وال لشعبه .وعىل القاعدة السائدة يف لبنان »الطاسة 

ضايعة« ال أحد يعرُف الحل يف مســألة تأليف الحكومة، وأمام النزاع 
واملشادات الكالمية تبدو املعركة حاميًة وال توافق فعيل حول كيفية 
تأسيس الدولة، ولعل اإلنقســام الحاصل بني القوى السياسية وبني 
بيت الوسط ومرنا الشالوحي صار واسعاً واتسعت الهوة ناهيك عن 
الخالفات األخرى تجعُل الخارج أكرث تدخــالً يف الداخل اللبناين عدا 
أزمة الثقة بني مختلف األوساط السياسية والتي صارت تتحدُث جهاراً 
بأن األزمات تحمُل شؤون وشــجون كل طرف عىل حدة وهي تشكل 

الهاجس األساس لكل فريٍق يف السلطة أو خارجها.
 شــعاراٌت باتت أكرث من مقرفة بسبب خالفات الطبقة الحاكمة 
والنظام الطائفي الذي أســقط هيبة الدولــة. كل األمل معقوٌد عىل 
الخيــار الدويل الذي يرُص عليه البعض والــذي لن يجدي نفعاً إذا ما 
تضامنت هذه املنظومة السياسية وتحالفت مع بعضها البعض من 

أجل حل األزمات املرتاكمة الداخلية.
دعوة القوى السياسية اىل التغير كذبٌة لن تُصّدق، ألن من حكم 
لبنان منذ أوائل التسعينيات مل ولن يجد صغياً جديدة للحلول، ولعل ما 
يحصل وما حصل منذ تحركات ترين األول من عام 2019 وتقاعس 
الدولة عــن اإلتيان بحلــول جذرية وحالة اإلنكــامش اإلقتصادي 
للمواطن الذي وصــل اىل حال من الفقر والعــوز ال تُوحي بالثقة، 
لبنان صار يف عداد الدول النامية ونســتطيع القول أنه غادر كوكب 

الحضارة والثقافة اىل كوكٍب يبعُد آالف األميال عن التطور.
باملحصلة كل األزمات ســببها طائفي، أما الكالم عن اإلنتقال اىل 
دولٍة مدنية بعيدة عن النظــام الطائفي يحتُل فيه املواطن واإلنتامء 
الوطني املــكان بأرسه، فإنــه كالٌم ال معنى لــه إال بتبدل الطبقة 

الحاكمة العاجزة وهذا أولويٌة ورضورة. 

ــة املـــارونـــيـــة ــي ــرك ــطــري ــب ــن ال ــوي ــخ ــى ت ــل ــف تـــديـــن الـــتـــجـــرؤ ع ــواقـ مـ
والضمير بالحكمة  التسلح  يتطلب  النهوض   : املــارونــيــة«  »الــرابــطــة 

توالت أمس املواقف الشاجبة الحملة املبمجة املوجهة ضد 
البطريرك املاروين مار بشــارة بطرس الراعي والتطاول عىل 

شخصه.
{ ويف الســياق، اســتغربت اللجنة االســقفية لوسائل 
االعــالم، يف بيان صادر عــن املركز الكاثوليــيك لالعالم، 
»األصوات املرصة عىل تحوير مواقف الراعي الوطنية وتفسر 
دعوته لعقد مؤمتر دويل خاص من اجل إنقاذ لبنان عىل غر 

مقصدها«.
وأســفت اللجنة »أن يكون نجل املرجعية الشيعية الوطنية 
املفتي الجعفري املمتاز الشيخ احمد قبالن أحد الذين ترسعوا 
يف اطالق األحكام املســبقة عىل الدعوة اىل املؤمتر الدويل 
بدل إجراء قراءة متأنية لالســباب املوجبة التي دفعت الراعي 
اىل اطالق هذه الدعوة«. واكدت انه« ليس صحيحا ان مؤمترا 
برعاية األمــم املتحدة هدفه اإلجهاز عــىل صيغة لبنان، بل 
األصح أن الخوف عىل صيغة لبنان هو من املشــاريع الغريبة 
عن الكيان اللبناين واملستوردة من دولة من هنا ومروع من 

هناك«.
{ من جهتها، شــجبت الرابطة املارونيــة يف بيان »أي 
تجرؤ عىل تخوين البطريركية التي كان لها الفضل يف صنع 
تاريخ لبنان الســيد، الحر واملســتقل، منذ تكوين ما يسمى 

بلبنان الصغــر )املترصفية(، مرورا بدولة لبنان الكبر حتى 
اليوم«، واعتــبت أن »الرابطة املارونية التي ايدت وتؤيد اي 
طرح إنقــاذي يتقدم به الراعي إلنقاذ الوطن، لها ملء الثقة 
بأن اي مبادرة يقودها او يباركها ســتضمن سالمة كل ابناء 
هذا الوطن وتجذرهم يف ارضهم، ألنها مبنية عىل حسابات 
وطنية رصف، بعيدا عن اي ارتهــان خارجي تدمري او اي 
محســوبية. وهي طاملــا دعت وتدعو الجميــع إىل العودة 
اىل الحوار العقالين، بعيدا عــن لغة التهديد، وخصوصا أن 
النهوض بلبنان األفضل يتطلب التســلح بالحكمة والضمر 

فقط ». 
{ رأت الهيئة التنفيذية يف املجلس العام املاروين، برئاسة 
املهندس ميشــال متى، يف بيان إن« أن البطريركية املارونية، 
املؤمتنة عىل هذا اللبنان الجامع، مل ترتدد يف طرح املبادرات 
ومل تتأخر يف القيام مبساع حميدة تعيد ربط أوصال الوطن«، 
مضيفة »بعد تفاقــم الحالة اإلقتصادية وتخطي حالة الفقر 
الخط األحمر، وتفيش الوباء القاتل واستراء الفساد وعدم 
اإلنصياع لالرادة الشــعبية واإلســتامع اىل رصاخ الجائعني 
واملنكوبني، فأي عاقل وأي ضمر حي يتجرأ عىل إسكات صوت 
الرصح البطريريك، بعد هذا الكم من الويالت« فالراعي يدعو« 

لحامية هذا الوطن الرسالة املؤسس لألرسة الدولية«.

ــي دعـــوتـــه ملــؤتــمــر دولـــي  ــراعــ ــ ــت مـــع ال ــحــث ب
ــن »الــــقــــوات< ــ نـــجـــاة رشــــــدي تــســلــّمــت عـــريـــضـــة م
ــة املـــرفـــأ ــم ــري ــج ــصــي حـــقـــائـــق ب ــق ــة ت ــجــن لــتــشــكــيــل ل

رشدي عند الراعي

سلّم نواب تكتل الجمهورية 
القوية جورج عقيص، فادي 
وماجد  واكيم،  ســعد، عامد 
أيب اللمع، نائبَة منسق االمني 
العام لالمــم املتحدة الخاص 
رشــدي،  نجاة  لبنــان  يف 
نواب  من  موقعــة  عريضة 
القوية«،  »الجمهورية  تكتل 
لالمم  العــام  االمني  تطالب 
املتحــدة أنطونيو غوتريش 
بتشكيل لجنة تقيص حقائق 
دولية يف انفجار مرفأ بروت.

بحسب  العريضة،  وتأيت 
بيان صــادر امس عن جهاز 

الثقة  الحزب، »النعدام  االعالم والتواصل يف 
لدى الناس بالتحقيق املحيل ومن متكنه من 
كشــف الحقيقة كام هي يف هذه الجرمية 
والدليل عىل ذلك تعرضه ملــا يتعرض له من 

عراقيل«.
من جهة ثانية، زارت نائبة املنسق الخاص 
لألمم املتحدة يف لبنــان، البطريرك املاروين 
الكاردينال مار بشــارة بطــرس الراعي، قبل 

ظهر امس يف الرصح البطريريك يف بكريك، 
وجرى عــرض لألوضاع العامــة يف لبنان 

واملنطقة. 
وأوضحت رشــدي أن الزيــارة »تأيت يف 
الراعي لعقد مؤمتر دويل من  ســياق دعوة 
أجل لبنان«، وانها استمعت اىل آرائه يف هذا 
الســياق، معربة عن »وقــوف األمم املتحدة 
دامئا اىل جانب لبنان الذي هو عضو مؤسس 

فيها«.

بـــاملـــواقـــف  املــــتــــاجــــرة  لــــوقــــف  حــــــان  االوان   : >أمـــــــــل«  ــع فــريــق اميركي تــمــريــن قــتــالــي مــشــتــرك بــيــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي م

خالل التمرين القتايل

عقد املكتب السيايس لحركة »أمل« اجتامعا برئاسة جميل حايك 
ومشــاركة االعضاء. ناقش املجتمعون االوضاع املحلية واالقليمية 
وما يواجه لبنان من تحديات. وبعد االجتامع صدر بيان، رأى املكتب 
أنه »أن االوان قد حان لوقف املتاجرة باملواقف ورهن الوطن للمصالح 
واالهداف املوهومة، وان ينظر بعضهــم إىل احتياجات الناس التي 
كفرت بدولتها وسياســييها، وأصبحت عىل قاب قوسني او ادىن من 
االنفجار االجتامعــي الناتج عن الحرمان الذي طاملا حذر منه االمام 
الصدر، خصوصا يف ظل تفلت أسعار املحروقات بال حسيب أو رقيب، 
واالرتفاع الجنوين بأســعار رصف العمالت واحتكار املواد الغذائية 

االساسية من دون أي رادع، وبغياب أي دور للوزارات املعنية«.
ولفت البيان اىل أنه »أصبح من نافل القول، ان البلد يحتاج يف هذه 
اللحظة الصعبة اىل حكومة توقــف االنهيار الكاريث الذي تتدحرج 
كرته عىل اكتاف املواطنني، حكومة خارج لعبة الروط ومحاوالت 

»التذايك« عب ابتكار عوامل تعطيل بدال من التسهيل، وجعل الدستور 
مطية »عرجاء« لتفســرات »هاميونية«، واللعب مجددا عىل أوتار 
الطوائــف واملذاهب والحقــوق، بدال من التقــاط الفرصة للخروج 
من الوضع املأزوم من خــالل االرساع بتأليف حكومة مهمة ترتكز 
عىل ايجابيات مبادرة الرئيس نبيه بــري مبندرجاتها الوطنية التي 
تؤســس لحكومة ال أثالث وال أرباع وال حصــص فيها ألي طرف، 
حكومة بأجمعها هي حصــة كل الوطن، تنطلق مبهمتها االنقاذية 
واالصالحية بــوزراء أكفاء قادرين عىل وضع بيان وزاري مرجعيته 
إطالق رزمة اصالحات اقتصاديــة ومالية تبدأ من التدقيق الجنايئ 
يف كل مؤسســات الدولة، لتعيد لبنان إىل خارطة القدرة عىل إنتاج 
ما يؤمن العيش الكريم للمواطــن، ويوحي بالثقة للبلدان الصديقة 
والشقيقة التي تحاول أن تساعد لبنان رشط أن يبدأ مبساعدة نفسه 

اوال«.

ــاء بــاســيــل : ــقـ ــان أهـــالـــي املـــوقـــوفـــيـــن بــعــد لـ ــجـ لـ
ــاظ الــســجــون ــظ ــت ــات وتــخــفــيــف اك ــم ــحــاك لــتــســريــع امل

باسيل مستقبال اهايل املوقوفني

املوقوفني  أهايل  »لجان  رئيس جمعية  أكد 

يف السجون اللبنانية« دمر املقداد، إثر الزيارة 

التي قام بهــا إىل دارة رئيــس تكتل« لبنان 

القــوي« النائب جبان باســيل يف الرابية، 

برفقة منسقي الجمعية من املناطق اللبنانية 

كافة، وممثل اإلسالميني محمود ابو عيد، أن 

القضايئ  الوضع  الزيارة  ناقش خالل  »الوفد 

لجهة عدم ترسيع املحاكامت، ومتديد تعطيل 

املحاكم يف ظل جائحــة كورونا، واكتظاظ 

الســجون وما آلت إليه األمور، وكان باسيل 

متجاوبا، وطلب مــن املحامي حافظ املوىل 

ملناقشتها وطرحها  األساسية  النقاط  تدوين 

يف مجلس النواب«. 

وختم املقــداد »نحن كجمعية ملســنا من 

خالل حديث باسيل أنه ليس معارضا لبعض 

األمور التي تساعد يف تخفيف االكتظاظ يف 

السجون، وهو عىل اطالع تام عىل ما يجري 

بهذا الشان«. 

اعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه 
من  وحدات  »نفــذت  انه:  لهــا  بيان  يف 
القوات البحريــة والجوية وفوج مغاوير 
البحر يف عمشــيت - جونية، باالشرتاك 
مع فريــق تدريب أمــريك مترينا قتاليا 
 ،”Operation Deep Horizon“ مشــرتكا
حرضه عدد من ضباط الجيشــني اللبناين 

واألمريك.
ويحــايك التمرين فرضيــة قتالية يف 
محتجزة  سفن  وتفتيش  مداهمة  مجاالت: 
من قبل إرهابيني )بحــرا وجوا( واعرتاض 
املتعاونة  عىل  والسيطرة  وتفتيشها،  سفن 

.)VBSS( منها وغر املتعاونة



عيىس بو عيىس

يف الوقــت الــذي كانــت 
فيه األوســاط السياســية 
إحتامل   عن  بالحديث  تضج 

املجلس  لواليــة  التمديــد  
صعوبة  إىل  لنظر  با النيايب 
إنتخاب  قانون  ىل  ع اإلتفاق 
العديد  رغبــة  دم  وع جديد، 
من القــوى بحصولها عىل 
الحايل،  ــون  القان أســاس 
الالفت ويف  اإلتصــال  كان 
عــز االنهيــار الحاصل بني 
رئيــس املجلــس النيــايب   
ووزير الداخليــة والبلديات 
ترصيــف  حكومــة  يف 
االعــامل محمــد فهمــي 
بري  تأكيد  لناحية  مفاجئاً، 
االنتخابات  إجــراء  رضورة 

النيابيــة الفرعية تطبيقا ملنطــق املادة 41 من  الدســتور 
، وامللزمــة لهذا االجــراء، بالتزامن مع إعالن فهمي الســر 
 بهــذه االجراءات كحّد اقــى يف أواخر شــهر آذار املقبل.

وتقول هذه االوســاط ان وزير الداخليــة وإن كان يف قرارة 
نفســه يعتمد االجراءات الشكلية حيال هذه الخطوة يف ظل 
االوضاع الصحية واملالية واالقتصاديــة التي متر بها البالد 
، والنظــر بصعوبة عمالنية ومالية عــىل وجه الخصوص 
يف تنفيــذ الخطوة، وهــذا األمر الــذي ال ينفصل أصالً عن 
 رغبــة بعض األفرقاء بعــدم الذهاب إىل هذا اإلســتحقاق.

وتعترب هذه االوســاط أن بــري ميارس دوره الدســتوري، 
حيث أنه بصفته رئيســاً للمجلس النيايب معني بأي شــغور 
نيــايب، وبالتايل ال ميكن له إال أن يدعــو إلجراء اإلنتخابات 
الفرعية، ما يعني أنه ال يخرج عن إطار اإلجراءات الشــكلية 
التــي كان يقوم بها فهمي، التي لن تقود من الناحية العملية 
إىل حصولها، بســبب الصعوبات التي ترافــق هذه العملية، 
 إال أن املطلوب أالّ يتحمل هو شــخصياً املســؤولّية عن ذلك.

ويبدو أن حركــة الرئيس بري والوزير فهمــي تتالقيان مع 
غياب الحامســة السياسية لهذا اإلســتحقاق األمر الذي ال 
ينفصــل عن املبالغ املالّية التي تحتــاج لها أّي إنتخابات، مع 
العلــم أّن جهوداً كبــرة بذلت، يف املايض، لحســم نتيجة 
اإلنتخابات الفرعية يف صور بعد إســتقالة النائب الســابق  
 نواف املوســوي ، قبل إنفجار االزمة  املاليــة واإلقتصادية.

عىل أن هذه االوساط تغمز من قناة بري عىل أساس أن رئيس 

املجلس النيايب أراد أن يوجه رسالة من وراء هذه الخطوة إىل 
النواب املســتقيلني أو من يفكر بالضغط من أجل زيادة عدد 
هؤالء، خصوصاً بالنســبة لطرح اإلســتقالة الجامعّية من 
املجلس النيايب، حيث كانت مبثابة تأكيد عىل املوقف السابق 
بأن اإلســتقاالت، مهام بلغ عددها، لن تقود إال إىل إنتخابات 
فرعية مللء املقاعد الشــاغرة وليس تحقيق الهدف بإستقالة 

املجلس النيايب برمته .
وهذا االمر ال ينفصل حســب االوساط ايضا عاّم يجري 
من تطورات عىل مســتوى العالقة بني التيار الوطني الحر 
وحركة امل، التي شــهدت يف الفــرة املاضية إرتفاعاً يف 
حدة التوتر السيايس بني الجانبني، ما يعني أن بري أراد من 
خالل إظهار الرغبة يف إجــراء اإلنتخابات الفرعية توجيه 
رسالة إىل التيار، خصوصاً أن غالبية املقاعد الشاغرة يف 
الوقت الراهن مســيحية، أي أنه يريد أن يدفع نحو إجراء 
إستفتاء، غر مبارش، عىل شعبية الوطني الحر يف الساحة 
املسيحية  بهدف إحراجه، ال سيام إذا ما أدت تلك اإلنتخابات 
 إىل زيــادة عدد مــن النــواب املســيحيني املعارضني له.

وخالصة االمر أنه من املمكن أن ترســم حول أسباب هذه 
الخطوة من بري العديد من الســيناريوهات إال أن املرجح 
هو أنهــا ال تعزز فرص إجــراء اإلنتخابــات الفرعية، ال 
سيام أن البالد لن تكون، يف أواخر شــهر آذار املقبل، قد 
انتهت مــن املراحل األربعة، التي كانت الســلطات املعنية 
التام يف مواجهة  قد حّددتها للخروج اآلمن من االقفــال  

كورونا.
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كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

العواصف  فنحصد  الرياح  نزرع  نستمر  ال  ان  اجل  من 
واملزيد من االزمات، ومن اجل ان نتوقف عن ان نقتات من 
الخيبات، ومن قلق البال، نطرح السؤال: عالم تبني بكريك 
تأخذ  هل  عليها؟  يرتب  ما  ويف  السياسة،  يف  مواقفها 
الرسويل«؟ والسيام  بكريك باالعتبار توجيهات »االرشاد 
اىل  املرشقيني  املسيحيني  انتامء  فيه  الحاسمة  االشارة 
بيئتهم، مع كل ما يستوجبه هذا االنتامء. ) النص حرفيا، 
يف االرشاد يقول يف الصفحة 150: ان مصرا واحدا يربط 
مع  املنطقة(  وسائربلدان  لبنان  يف  واملسلمني  املسيحيني 
»االرشاد الرسويل«، ال يصح حديث عن »ال لغرب وال لرشق«، 
توهام وايهاما بحياد، ال وجود له يف رصاع الوجود. عالم 

تبني بكريك؟ عالم؟

هل الحدث بعينه هو ما يقرر املوقف ويحدد القرار؟ هل 
اللحظة التاريخية القاسية، مهام طال عمر هذه اللحظة، 
عام  منفصال  الترصيح  الرصح  سيد  عىل  متيل  التي  هي 
ميكن ان يستتبعه يف زمن الحق؟ان مل يكن التاريخ، ماضيه 
واتيه، سيدا حارضا، يف حارض بكريك، ففي بكريك، اذ ذاك، 

ازمة حقيقية، ويف لبنان، بالتايل ازمات تستولد أزمات. 

ــة !! ــرعــي ــات نــيــابــيــة ف ــاب ــخ ــت  لــهــذه االســـبـــاب ال ان
القضــاة واملحامــون... مواقــف وطرائــف

املحامي نارض كسبار

{ إميش عاالرض وضوي {

أرسلت ايل املحامية املتألقة فيوالت الياس قمر الطرفة 
اآلتية: أنرشها بأسلوبها الشيق:

بالصحة  رافلة  ايامك  تبقى  وان  مباركاً،  احداً  لك  أمتنى 
والنشاط ودوام التألق، وإذ اشكرك من القلب عىل ارسالك يل 
دامئا ما هو مفيد وقيم، باالضافة اىل هذه النوادر التي تدغدغ 
وجداننا وتجعل حجرنا اقل وجعاً، ارسل لك هذه النادرة من 

حوارضنا ايام كانت العدلية مقصدنا ودربنا الدائم.
كنت يف لجنة الثقافة والراث يف نقابة املحامني، وكان 
يرأسها الوزير السابق معايل االستاذ إدمون رزق وقد ضمت 
عددا كبرا من املحامني، غر ان من كان يثابر عىل الحضور 
دوريا االساتذة: إدمون رزق طبعا، رفيق غانم، سعيد نرص 
الدين، يوسف لحود، الكسندر نجار، الدكتور شبيل واحيانا 

االستاذ رميون عازار وانا، ومل اكن اتغيب ابدا.
وحدث ان وقعت واصيب الكاحل يف رجيل بحيث اضطررت 

للبقاء يف البيت دون حراك لشهرين تقريبا.
الدين  نرص  سعيد  االستاذ  من  اتصال  وردين  يوم،  وذات 
يعلمني فيه بأن لجنتنا مدعوة لحضور حفل تكرميي لالستاذ 
رميون عازار يف الرابطة الثقافية يف انطلياس ومتنى عيل 
إصابة  بسبب  التنقل  استطيع  ال  بأنني  فأجبته  الحضور، 
كاحيل، وطلبت منه ان يوصل اعتذاري لالستاذ رميون عازار، 
علامً انني سأتصل به شخصياً. فأجابني االستاذ سعيد عىل 

الواتس أب بهذه االبيات:
تحت الركبي بشربين قالت إجري بتوجعني 
إنو القمر إلو جرين  كذايب مش رح صدق 

فأجبته عىل الفور وعرب الواتس اب ايضا:
وتصديقي مش بالقوي الكاحل بإجري موجوع 
إميش عاالرض وضوي إيل حق ومش ممنوع 

ويف جلسة اللجنة وعىل هامشها، اخرب االستاذ سعيد ما 
حصل وقال االستاذ إدمون الزم نخربها لالستاذ نارض كسبار.

رزقنا الله تلك االيام واعادها.
تحيايت ومحبتي الغامرة لك دوماً.

* * *

{ كونوا جاحدين {

من خالل متابعتنا اليومية آلراء وكتابات بعض االشخاص 
من حزبيني وغر حزبيني، نالحظ انهم يبخرون بشكل مريع 
زعيمهم او مسؤولني كبار. ولألسف معظم هؤالء املبخرين 
وصلوا اىل مراكز ومناصب ال يستحقونها، من النيابة والوزارة 
اىل االدارة العامة اىل عضوية مجالس ادارة...الخ. كل ذلك دون 
ان نعلم ما هو املعيار الذي اتبعه من قام بالتعيني واستناداً اىل 

اي ملفات او معطيات.
يف محارضة يف نقابة املحامني، يوم كنت مسؤوالً عن 
محارضات التدرج، قال القايض الكبر شكري صادر، انه ال 
توجد معلومات ومعطيات يف ملفات من يتولون الشأن العام، 
كام ال توجد تلك املعلومات يف ملفات القضاة. واعطى مثالً 
ان ملفه الشخيص كان يضم فقط املستندات املتوجبة يوم 
دخوله سلك القضاء ومراسيم تعيينه يف هيئة االستشارات 

وكرئيس ملجلس شورى الدولة.
ويف ايامنا الحارضة، نقرأ اسامء لتعيينها يف مناصب عليا 
او يف مراكز اداراية، ومن متابعة سرة هؤالء االشخاص، 
نالحظ يف معظم االحيان وغالبيتها، انهم من جامعة هذا او 
ذاك، او مقربون من هذا او ذاك، او قاموا بتمجيد هذا او ذاك. اما 
الكفاءة ففي خرب كان. وبعد التعيني يزداد التمجيد والتبخر 

وتنفيذ التعليامت ان مل نقل األوامر.
فمتى يعني اشخاص مثل وزير العدل الفرنيس روبر بادنير 
Robert Badinter، الذي عني رئيساً للمجلس الدستوري يف 
فرنسا والذي قال عبارته الشهرة للرئيس الفرنيس فرنسوا 

ميران:
 M. françois Mitterrand, mon ami, merci de me «
 nommer président du conceil constitutionnel, mais
 sachez que dès cet instant, envers vous, j›ais un devoir

» .d›ingratitude
***

{ سكرة يحيك عنها التاريخ {

البورشية  إبن  القاصوف،  انطوان  االملعي  املحامي  يروي 
البار، ان احد ابناء بلدة مجاورة، يدعى بطرس كان يف حالة 
سكر دائم، ال يستفيق من سكرته اال ملاماً. وباملعنى الدارج 
»مطفي«. ويضيف االستاذ قاصوف ان بطرس املذكور كان 

وهو يف عز سكرته يقول:
ما بوعى من هالسكرة؟. ايه والله وقت اوعى من هالسكرة 

بدي افقع سكرة يحيك عنا التاريخ.
* * *

{صفات املوكل {

التقيت املحامي مطانيوس عيد اظرف محام يف العدلية، فقال:
يحرض املوكل ويقول يل: اتكايل عىل الله وعليك. فأقول له: 
خرست الدعوى النك متكل عىل اضعف اثنني يف لبنان الله وانا.

ويضيف:
اقول دامئا ان املوكل املزعج عنده ثالث صفات:

عقله صغر،  مرصياتو قالل، ودعواه مرشبكة.

ــاش بـــــ >كــــــــورونــــــــا«.. ومـــــواقـــــف تــنــعــيــه ــ ــق ــ ــن ــ ــس ال ــ ــي ــ وفـــــــاة أن
ومـــــــدافـــــــعـــــــاً  مــــــــقــــــــاومــــــــاً  كــــــــــــان   : الــــــــلــــــــه  حــــــــــــزب 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وســــــوريــــــا وكــــــــّل األحــــــــرار ــيـ ــضـ ــقـ عـــــن الـ

ــر ــائـ ــمـ يُــــنــــيــــر ضـ كــــــي  الــــــــــرب  الــــــــى  نــــــضــــــّرع   : يــــــونــــــان 
املــــــســــــؤولــــــيــــــن فــــيــــعــــمــــلــــوا لـــــحـــــل أزمـــــــــــــــات الـــــوطـــــن

رئيس  واللبناين  العريب  املناضل  امس  صباح  املوت  غيب 
شبكة »امان للدراسات االسراتيجية« أنيس النقاش، نتيجة 
اصابته بفروس كورونا بعد دخوله اىل املستشفى يف دمشق 

قبل مدة نتيجة اصابته بالفروس.
ومن املقرر أن يُنقل جثامن النقاش اليوم من دمشق ويدفن 

يف مدينة بروت.
كان  عاماً،   70 العمر  من  البالغ  نقاش،  أن  بالذكر  الجدير 
»خلية  وأّسس  فتح  حركة  إىل  رساً   1964 العام  يف  انتسب 
كفرشوبا  يف  لبنانيتني  رسيّتني  وأسس  تركها  ثم  املقاصد«، 
املقاومة الحقاً،  أفرادهام جزء من قيادة  وبنت جبيل، أصبح 

مثل عامد مغنية.
كذلك سجن نقاش ملدة 10 سنوات يف فرنسا بعد محاولة 
اغتيال شابور بختيار يف باريس، وهو آخر رئيس وزراء يف 
عهد شاه إيران محمد رضابهلوي، وأفرج عنه بعدها يف العام 

.1990
كان من  قد  الراحل  »أن  قائالً:  بيان  الله يف  نعاه حزب  وقد 
أهم املفكرين والباحثني يف منطقتنا وقدم العديد من األبحاث 
نوعية  إضافًة  شكلت  التي  الهامة  اإلسراتيجية  والدراسات 
قىض  الصهيوين.  العدو  مع  الشاملة  املواجهة  مسرة  يف 
النقاش سنوات طويلة من عمره مقاوًما، مجاهًدا، ومناضال. 
الفلسطينية يف قلبه وعقله، مستنهًضا همم  حمل القضية 
املظلوم.  شعبها  عن  والدفاع  لنرصتها  مكان  كل  يف  األحرار 
وخياراتها  لبنان  يف  الرشيفة  املقاومة  عن  قوة  بكل  ودافع 
املحلية  واملنابر  املحافل  مختلف  يف  والجهادية  السياسية 
والدولية. كام وقف إىل جانب الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

يف وجه الحصار والعدوان، منترصًا ملفاهيمها العادلة وقيمها 

السامية، متصديًا للمؤامرات التي حكيت ضد سوريا العربية 

يف الحرب الكونية التي شنت عليها من قبل اإلرهاب ورعاته 

الدوليني واإلقليميني«.

أحمد  الشيخ  املمتاز  الجعفري  املفتي  من:  كل  أيضا  ونعاه 

ارسالن،  طالل  اللبناين«  »الدميقراطي  الحزب  رئيس  قبالن، 

املستقلني«  النارصيني  »حركة  يف  القيادية  الهيئة  أمني 

العمل  »جبهة  حمدان،  مصطفى  العميد  -)املرابطون( 

الحزب  لبنان،  يف  اإلسالمي«  التوحيد  حركة  اإلسالمي«، 

الفلسطينية  التحرير  قيادتا منظمة  الشعبي«،  »الدميقراطي 

وحركة »فتح« يف لبنان. 

الرسيان  بطريرك  أشــار 
األنطــايك مار  الكاثوليــك 
الثالث  يوســف  اغناطيوس 
يونــان، اىل أننــا »نعتــرب 
أنــه واجب علينــا كام عىل 
الطوائف،  مختلف  من  غرنا 
أن ندافــع عن لبنــان وطنا 
حكرا  وليس  للجميــع،  حرا 
عىل طائفــة أو دين. ونحن 
مقتنعون بأن لبنان أوال وأخرا 
يبنى بشعبه ويزدهر بأبنائه 
وطنا  به،  املؤمنــني  وبناته 
نهائيا للحرية، وللمشــاركة 
التوافقيــة الحضارية، وهو 
الوطــن - الرســالة للعامل 
الرب يك  أجمع، ونرضع إىل 
يف  املســؤولني  عقول  ينر 

لبنان وضامئرهم، ليعملوا جادين وجاهدين يف ســبيل إيجاد 
الحلول لألزمــات التي يرزح الوطن تحت وطأتها، سياســيا 
واقتصاديا وأمنيا وماليا، وبخاصة تداعيات الجرمية الرهيبة 
بتفجرمرفأ بروت، ونطالب مبحاسبة املجرمني وعدم متييع 
التحقيق وإدخاله يف املهاترات السياســية، وكذلك اإلفراج عن 
أموال املودعني، ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، فضال 
عن جائحة كورونا التي تتطلب العناية الخاصة بالقطاع الطبي 
واالستشــفايئ، وتأمني اللقاحات وتوزيعها بعدالة وشفافية 

ومهنية مطلقة.
وناشــد يف كلمة له خــالل اإلحتفال بالقــداس اإللهي 
الحربي الرســمي ملناســبة عيد مار أفرام الرسياين شفيع 
الكنيســة الرسيانية وملفان )معلم( الكنيســة الجامعة، 
املســؤولني »الرفــع عن املصالــح الشــخصية والفئوية 
والحزبية واملســارعة إىل تشكيل حكومة، بعيدا عن تناتش 
الحصص واالدعاء بصحــة التمثيل واملحافظة عىل حصص 

املسيحيني، لتبدأ باإلصالحات قبل أن يفوت األوان وينهار ما 
تبقى من مقومات الدولة«.

وتابع »إننا نصيل من أجل ســوريا العزيزة، يك تتابع درب 
اســتعادة عافيتها رغم هول املآيس وسنوات الحرب واملحنة 
التي أملت بها، إذ تدهور االقتصاد ومســتوى املعيشة وهاجر 
الكثرون من أبناء الوطن بحثا عن عيش كريم ووضع أفضل. 
وإننا نجدد نداءنا ودعوتنا إىل املسؤولني عن القرار يف العامل 
وإىل جميع أصحاب اإلرادة الصالحة، للسعي الحثيث إىل رفع 
العقوبات االقتصادية الجائرة املفروضة عىل الشعب السوري 
الذي يعاين الظروف العصيبــة، يك يبقى لديه بريق أمل يف 

مستقبل زاهر يف أرضه«.
وأبدى متنيــه أن »تكلل زيارة البابا فرنســيس إىل العراق 
بالنجاح التام. ونرجو أن تحمل هذه الزيارة البابوية بلســام 
ومواساة وتشــجيعا ألوالدنا يك يبقوا متجذرين يف أرضهم، 

متساوين مع أقرانهم بحقوق املواطنة كاملة«.

توضيح
عىل  خالد  وادي  يف  العشائر«  »لقاء  خرب  يف  امس  ورد 
بن  جميل  اللواء  ميثل  قانصو  عيل  ان  الخامسة  الصفحة 
املتقاعد  العميد  ممثل  هو  قانصوه  عيل  ان  والصحيح  ربيعة 
التنسيقية  اللجنة  رئيس  ربيعة  بن  جامل  االمر  السوري 
كلمته  يف  شكر  وقد  سوريا.  اىل  السوريني  النازحني  إلعادة 
مواقف وادي خالد املرشّفة الوطنية والقومية ضّد الطائفية 

البغيضة، واستنكر قانون قيرص الظامل لالنسان.

تعــــّرض دوريــــة للجيــــش إلطــــاق نــــار 
ــــاء عمليــــة دهــــم مطلوبيــــن فــــي بعلبــــك  أثن

انه:  لها  بيان  يف  التوجيه  مديرية   - الجيش  قيادة  اعلنت 
»أثناء قيام قوة من الجيش امس بتنفيذ عملية دهم مطلوبني 
يف منطقة العسرة - بعلبك، تعرضت إلطالق نار فردَّ عنارص 
أحد  إصابة  إىل  أدى  ما  باملثل،  النران  مصادر  عىل  الدورية 
أوقفت  كام  )ه.ي(،  املدعو  ومقتل  طفيفة  إصابة  الضباط 

املدعو )ر.أ(، وتتم املتابعة لتوقيف باقي املتورطني.
وبورش التحقيق بإرشاف القضاء املختص«.

ــــده  ــ ــ ــ ــ ــــاح وحـــ ــ ــ ــ ــ ــــــي : اللقـــ ــ ــ ــ عراجـــ
يأخذنـــــــــــــــا الـــــــــــــــى بـــــــــــــــّر األمـــــــــــــــان 

النائب عاصم عراجي يف حديث  شدد رئيس لجنة الصحة 
الوقائية كوضع  التدابر  التزام  »أهمية مواصلة  إذاعي، عىل 
الوفيات  الكاممة والتعقيم وان كان هناك انخفاض يف عدد 

واالصابات يف االيام املاضية«.
وعن عمليات التلقيح الجارية، اعترب أنها »تسر بشكل جيد 
بالرغم من بعض األخطاء والشوائب يف املنصة«، متمنيا عىل 
»اللبنانيني كافة التسجيل لتلقي اللقاح ألنه الوحيد الذي يأخذنا 
اىل بر األمان«، مؤكدا أننا »ال نزال بعيدين عن املناعة املجتمعية، 

ألن عملية التلقيح يجب أن تطال العدد األكرب من السكان«.
ال  املناطق  من  عدد  يف  تجمعات  من  رأيناه  »ما  أن  ورأى 
يطمنئ، بل ميكن أن يعيدنا اىل الوراء ويتسبب بإعادة انتشار 

الفروس بشكل أكرب«. 

ــة  ــ ــ ــ ــ ــادرة صحي ــ ــ ــ ــ ــــى مب ــ ــ ــــوش رعــ ــ ــ ــ دعم
أطلقتهـــــا خلّيـــــة األزمـــــة فـــــي الجنـــــوب

رعى نائب رئيس املجلس التنفيذي يف »حزب الله« الشيخ 
ملصايب  طبي  مركز  عن  عبارة  صحية  مبادرة  دعموش  عيل 
أزمة  خلية  أطلقتها  املدين،  للدفاع  تطوعي  ومركز  كورونا 
كورونا يف حزب الله يف منطقة الجنوب الثانية، يف مجمع 
االمام عيل الرضا ببلدة ارزي، مبشاركة شخصيات وفاعليات.

وقال دعموش: »يبقى حزب الله حارضا يف ساحة املواجهة 
الشهداء،  القادة  شهر  يف  منه  تأكيدا  الفتاك  الفايروس  مع 
عىل أن اإلرادة ال تنكرس وكام انترصنا عىل العدوان الصهيوين 

سوف ننترص مبواجهة كورونا«.
بدوره، أوضح مدير الهيئة الصحية االسالمية يف الجنوب 
الهيئة  برعاية  وهام  الصحيني  »املركزين  أن  حمزة،  مالك 
املواجهة،  ميدان  يف  واحدا  عنوانا  حمال  املدين  والدفاع 
فاملركز الطبي بدأ باستقبال الحاالت ويرشف عليه طاقم طبي 
ومترييض من الهيئة الصحية اإلسالمية، باإلضافة اىل مركز 

الدفاع املدين التطوعي الحارض يف اسعافاته عند النداء«. 

جعجــــــــــع : للســــــــــماح للقطــــــــــاع الخــــــــــاص 
باســــــــــتيراد اللقاحــــــــــات مــــــــــن دون أّي إبطــــــــــاء 

رأى رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمر جعجع، يف بيان 
أنه »يتبني من املرحلة األوىل إلعطاء اللقاحات يف لبنان بانه يف 
حال استمر األمر محصورا بوزارة الصحة وحدها فسيستغرق 
األمر من أجل الوصول إىل املناعة املجتمعية املطلوبة أكرث من 
سنة ونصف السنة عىل أقل تقدير، يف الوقت الذي مل نعد نتحمل 
فيه ال مزيدا من الضحايا، وال مزيدا من اإلصابات، وال مزيدا من 
الحاجة اىل  بأمس  الذي نحن  الوقت  االقتصادي ويف  االنهيار 

إعادة تحريك اقتصادنا من جديد عن ما هو عليه اليوم«.
وقال: »لذلك، ال من بد من ان تقدم وزارة الصحة ومن دون اي 
إبطاء أو تأخر عىل السامح للقطاع الخاص باستراد اللقاحات، 
دون  من  ألنه  الوزارة،  يف  بها  املعمول  العلمية  للرشوط  تبعا 
مشاركة القطاع الخاص نحن معرضون لفقدان املزيد من األهل 
واألحباء بحكم تعريض اللبنانيني إىل مزيد من اإلصابات، كام 

اننا سنخرس اقتصاديا اكرث مام خرسنا حتى اآلن«.
حكومة  ورئيس  الجمهورية  رئيس  من  »املطلوب  وختم 
التعليامت فورا لوزارة الصحة، بغية  ترصيف األعامل إعطاء 
إبطاء  اي  دون  من  له  والسامح  الخاص  القطاع  عرقلة  عدم 

باستراد اللقاحات من الخارج«.

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق حملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتراكي« أطلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »االشـ
ــــــــح ــ ــــــة التلقي ــ ــــــــى منصــ ــ ــــــــجيل عل  للتســ

التقدمي  الحزب  يف  الخروب  إقليم  داخلية  وكالة  أعلنت 
اإلشرايك يف بيان، »انطالق أوسع حملة تشجيع ومساعدة 
للتلقيح  العامة  الصحة  وزارة  منصة  عىل  التسجيل  عىل 
ومنظامته  الحزب  إمكانات  كل  ووضعت  كورونا،  لفروس 
سبيل  يف  والكشفية،  والشبابية،  النسائية،  الجامهرية 
املتاحة  الوحيدة  الطريقة  ألنها  التسجيل،  وشمولية  توسيع 
ملحاربة الجائحة القاتلة، وصوال إىل مناعة مجتمعية تعيدنا 

رويدا رويدا إىل الحياة الطبيعية«.

ــد  ــ ــ ــ ــ ــت  العمي ــ ــ ــ ــ ــش نع ــ ــ ــ ــ ــادة الجي ــ ــ ــ ــ قي
ــس  ــ ــ ــ ــ ــح طلي ــ ــ ــ ــ ــد صال ــ ــ ــ ــ ــن املتقاع ــ ــ ــ ــ الرك

 - الجيش  قيــادة  نعــت 
مديرية التوجيه، العميد الركن 
الذي  طليس،  صالح  املتقاعد 
 ،2021/2/21 بتاريخ  تويف 

ويف ما ييل نبذة عن حياته:
من مواليــد: 7/1/ 1954 

بريتال - بعلبك.
بتاريخ  الجيش  يف  تطوع 
1974/10/1، ورقي إىل رتبة 
مالزم بتاريخ 1977/7/1، ثم 
تــدرج يف الرقية حتى رتبة 
عميد اعتبارا من 2005/6/2.

حائز أوسمة عدة، وتنويه العامد قائد الجيش وتهنئته مرات 
عدة. تابع دورات دراسية عدة يف الداخل والخارج.

متأهل وله خمسة أوالد.
نقل جثامنه امس من مستشفى رياق إىل بلدة بريتال- بعلبك، 
حيث أقيم املأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 11.00، ووري يف 

الرثى يف جبانة البلدة.

ــي والــــــتــــــاريــــــخ ــ ــ ــرك ــ ــ ــك ــ ــ ب
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 U????????????????O??‡?‡??‡??K?‡??×????????????????�

f¹—UÐ ‚UHðUÐ Âe²K� dOž ÊUM³�Ë ÆÆ W¾O³�« vKŽ ÿUH(« vKŽ WO�U*« ÕUÐ—_« cÒ³% WDK��«  UO�U� ∫ wšUM*« dÒOG²�«

—bOÝ w� …œ—«u�« l¹—UA*«Ë W	«b²
	 d?OžË WO¾OÐ dOž l¹—UA	

 «œ«d???²??ÝuðË_« s?	 b¹e*« ¨œËb???Ý ¨‚—U??×???	 s	 p�– b???�Rð

 U?ŠU
*« s?	 qKIð YO?Š W¾?O?³K� …d?	b	 U?NK� w¼Ë  U?dD�«Ë

ÆW¾O�b�«  «“Už  UŁUF³½« s	 b¹eðË ¡«dC)«

b(« w� ÎU?d� ÊUM³� Àb×¹ Ê« ÊËœ ‰u?% w²�« oz«uF�« sŽË

w¼ oz«u?F�« Ê« bý«— wÐ« ‰u?I¹ ¨W?¾O?�b�«  «“U?ž  UŁUF?³½« s	

UMŁb% w²�« l¹—UA?*« Ê« –« ¨U¼œU
�Ë WOÝUO?
�« WDK
�« qNł

Íc�« d?	_« ¨WK?zUD�« ‰«u?	_« WDK
�« U??O?�U* s	Rð ÎU?IÐU??Ý U?NMŽ

ÆŒUM*«Ë W¾O³�« »U
Š vKŽ l¹—UA	 «cJ¼ qOCHð v�≈ UNÐ l�b¹

‚U?Hðô« œuM³Ð ÊUM?³� Â«e?²�« Âb?Ž dÞU?�?	 W?O¼U?	 sŽ Î«d?O?š√

wÐ« Èd¹ ¨ÂUŽ q?JAÐ wšUM*« dO?G²�« s	 b(UÐ Ë ’U?š qJAÐ

W?	«b?²
?*« WO?LM²�U?Ð Â«e²�ô« Âb?FÐ WK?¦L?²*« dÞU?<« Ê√ b?ý«—

¡UCI�« v�≈ W¹UNM�« w� ÍœRð ·uÝ ¨wšUM*« d?OG²�« W×�UJ0Ë

‚dA�« wHJð t¼UO	 ¨nOE½ Áƒ«u¼ bKÐ w� gO?F�« q³I²
	 vKŽ

r�U??F�« ¡U?×?½√ lO?L??ł s	 ÕU??O?
�« »c??& tðUÐU??žË ¨jÝË_«

Æ «eO*« r¼« tšUM	 s	 qF&Ë

fO� sJ�Ë W?DK
�« Ác¼ vKŽ Î«d??O?¦?� »u?B½ UM½« Ëb??³¹ b?

W�U?� w� ÊUM³KÐ o×K¹Ë o( U	 q� sŽ dš¬ ‰ËR?
	 s	 „UM¼

—UL?¦²?Ýù«Ë UNzUMÐ« d¹uD²Ð ÎU?	u¹ r²Nð r� ÎWDKÝ Ê≈ Æt?ðUŽUD

Ë√ W?¾?O?³�« vKŽ ¨tK« ¨ÿU?H?(U?Ð WL?²?N?	 ÎU?	u?¹ ÊuJð s� ¨rNÐ

¨ÂuO�« bŠ v�≈ ¨UM½« ‰uI�« UMMJ1 ÎU	U²š ÆUNO� Z²M*« —UL¦²Ýù«

s	 b?×K� W?O?*U?F�« œu?N?'« w� W?�—U?A*UÐ W�Ëb??� UMKA?� b?

 «d9R?	 w?� W?�—U?A*« Âb??Ž UMÐ ÎU¹d?ŠË ¨wšU?M*« d?O?O??G?²�«

v²?Š vKŽ s¹—œU? ÊuJ½ ô b?  UO?�u?²Ð UM	eKð W?OK³?I?²
?	

  ÆUNO� dOJH²�«

WOF?Lł fOz—Ë fÝR0 ‰UBðù« s	 bÐ ô ÊU� wšUM*« d?ÒOG²�«

¨bý«— wÐ« ‰uÐ bO?
�« WÒO½UM³K�« WÒO¾O?³�« W�d(« fOz—Ë ÷—_«

Ê√ U¼dš« ÊU?� WÝd?ý WO?¾OÐ W?	ËUI	 t?²O?FLłË ÷u?�¹ Íc�«

r�UF?	 W�«“≈Ë  U¹dH?ŠË ‰UG?ý√ œułË ¡«dł W?	bI?	 …uŽœ `Ð—

d?N½ Èd−?	 w�  UO?	œd�« s	 …d?O³?�  UO?L?� w	— vKŽ  dH?Ý√

w� ÁUO	 a{ WD; WBšd	 dO?žË WH�U�	 ¡UMÐ ‰ULŽ√Ë Êu³Kž

UN?Ð ÂuIð Êu?³Kž d
?' WI?�ö	Ë t�U?H{ vKŽË d?NM�« Èd?−	

¡UM³K� qÐU? dO?ž —UI?Ž vKŽ ÊUM³� q³łË  Ëd?OÐ ÁUO?	 W
?ÝR	

luLK� Î«—u¼bð V³
¹ U	 ¨w½b*« r?OEM²�« W¹d¹b	 d¹dIð V
×Ð

‰U?G?ýô« ÊQÐ ÎU??LKŽË ¨W?	U?F�« W?	ö??
K�Ë t?²?F?O?³?D� Î«b¹b?NðË

¡«d?ł s	 w
Ozd?�« ÂUF�« o¹dDK� r?Ž«œ jzUŠ —U?ON?½UÐ X³³?
ð

s	 —dJ²*« d¹c×²?�« rž— rN�UGý√ WFÐU²?	 vKŽ 5H�U<« —«d�≈

 Æ¡«d³)«

WK−F²
*« —u	_« w{U? sŽ —«d ≤∞±≤ ◊U³ý ±∏ w� —b�

ÊUM³� q³łË  Ëd?OÐ ÁUO	 W?
ÝR	 Â«e�SÐ v²?	 d	UÝ qO?³ł w�

ARISON  W???�d??ýËACTED  W??LE?M	Ë Êu??³Kž W?¹bKÐË

Êu³Kž μ±≥ —UIF�« vKŽ W¹—U'« ‰ULŽ_« nuÐWET  W�dýË

rNðU¹bFð W�«“≈Ë Êu?³Kž dN½ Èd?−	 vKŽ  ÒbFðË  Òb?²	« w²�«Ë

 Æ UO	œd�« l�—Ë —u�c*« dNM�« ·UH{ sŽ

WO�U*« ÕUÐ—_« c³% WDK
�«  UO�U	 ˝

˝ f¹—UÐ ‚UHð« Âe²K	 dOž ÊUM³�Ë W¾O³�« vKŽ

Èd?O?� ¨f¹—UÐ ‚U?H?ð« œuM³Ð ÎU?	e?²K	 ÊUM?³� ÊU?� «–≈ U?L?Ž U?	«

W	e²K	 UN½« ÎU¹dE½ wŽbð WO?½UM³K�« W	uJ(« Ê√ bý«— wÐ« bO
�«

u¼ qF?H�UÐ qB?×¹ U	 sJ�Ë w?šUM*« dO?G?²K� f¹—UÐ W?OU?HðUÐ

VI???Ž ‚U??H?ðô« «c¼ ¡U??ł ÆŒU?M*« ÊQ???AÐ ‰ËbK� l?	U??ł w*U???Ž

d?OG?²K� ≤± …b?×²*« 3_« d9R?	 ¡UMŁ√  b?I?Ž w²�«  U{ËU?H*«

w�Ëb�« lL²?:« ‚UHðô« qLA¹Ë ≤∞±μ ÂU?Ž f¹—UÐ w� wšUM*«

w� ≠ W?¾?ýUM�« ‰Ëb�«Ë …b?×?²*«  U?¹ôu�« p�– w� U0 ≠ Ád?ÝQÐ

ÆÍ—«d(« ”U³²Šô« …d¼Uþ W×�UJ	

ÎUOMÞË …œÒb;« W?L¼U
*« ≤∞±μ ‰uK¹√ ≥∞ a¹—U²Ð ÊUM³� lÒË

d?ÒO?Gð ÊQAÐ W¹—U?Þù« …b×?²*« 3_« W?O?UH?ðù W	U?F�« W½U?	ú�

 UŁU?F??³½« iO?H??�ð ·b¼ ÊUM³� W??L¼U?
?	 ÷d??Fð ÆŒUM*«

Ÿ“u²ðË ≤∞≥∞ ÂU?Ž ‰uK×Ð W¾*UÐ ≥∞ W³?
MÐ W¾O?�b�«  «“UG�«

◊ËdA	 dOž ·bN� W?¾*UÐ ±μ W³
MÐ iOH�ð 5Ð W³
M�« Ác¼

◊Ëd?A	  UŁU?F?³½ô« s	 W¾*U?Ð μ± W³?
MÐ w�U?{« iOH?�ðË

o×K*« f¹—UÐ ‚UHð« Â«dÐ« vKŽ ÎU?OLÝ— ÊUM³� o�«Ë Æw�Ëœ rŽbÐ

—«d?≈ d³?Ž ŒUM*« d?OG?ð ÊQAÐ W¹—UÞù« …b?×?²*« 3_« W?OU?HðUÐ

d?O?Gð WL? w� „—U?ýË ¨≤∞±πØ≥Ø≤π a¹—Uð μ±± r— Êu½U?

Æ≤∞±πØπØ≤≥ w� „—u¹uO½ w�  bIF½« w²�« ŒUM*«

U??L?� W¹œU*« …œU??H??²?Ýô« vKŽ —œU?? ÊUM³� Ê√ d??�c�UÐ d¹b??'«

YO?Š ¨ÁœuN?ŽË tðU	«e?²�UÐ v�Ë√ U	 «–≈ ‚U?Hðô« «c¼ s	 WO?¾O?³�«

V½U?ł v?�« W?	b?I?²?*« ‰Ëb�« s	 W?O�U?	 œ—«u??	 vKŽ qB?×??O?Ý

 «¡U?HJ�«Ë  «—b?I�« ¡UMÐË …—uD²?*« UO?łu�u?MJ²�« qI½  U?OKL?Ž

Æ UO�u²�« cOHMð UN½Qý s	 w²�«

ør�UF�«Ë tOMÞ«u	Ë t
H½ ÁU?& t³ł«Ë s	 ÂuO�« ÊUM³� s¹Q�

øV−¹ UL� f¹—UÐ ‚UHð« œuM³Ð Êu	e²K	 s×½ q¼Ë

U	 W?�dF*«Ë Êu³Kž d?N½ U½cI½√ ∫ÊUM³� w� åWO?¾O³�« W?�d(«ò

WK¹uÞ X�«“

l	 W??O*U?F�« W??�d?F?*« w� ÊUM³� lu??	 vKŽ ŸöÞù« ·b??NÐ

VOD)« ¡Uł—

ÊUJÝ lOLł Èb� U½Ë—u?� W×zUł —UA²½« b?FÐ WłU(«  “dÐ

rNÐ W??b??;« —UDš_« W??N??ł«u* q?�UJ²�«Ë b??{U??F??²K� ÷—_«

W?¾ÐË_« ôË U½Ë—u?� ¡UÐË fO� ÆW½uJ?
*« Ác¼ vKŽ r¼œu?łuÐË

dÒOG²�« ¨dDš√ u¼ U	 „UM¼ qÐ ¨—UDš_« pKð jI� w¼ t²I³Ý w²�«

°wšUM*«

d??O???š_«Ë ‰Ë_« UM�e?M	 ¡«c¹SÐ Âu???I½ Ê√ ÊËœ Âu¹ Òd?1 ô œUJ¹

w� ÊU?F?	ù«Ë …—uD)« Ác?N?Ð d?	√ sŽ w	U?F?²�« d?³?Ž ©÷—_«®

Ôf³?% Ì «“U?ž ‚öÞS?Ð 5NÐ¬ d?O?ž 5�—U?A?	 dD?)« rO?�?Cð

¨Í—u?H?Š_« œuu�« ‚d?Š ‰ö?š s	 ©W?¾?O�b�«  «“U?ž® …—«d?(«

w²�«  UÞU?AM�« s	 p�– d?OžË ¨w{«—_« Â«b?�?²Ý«Ë ¨W?Ž«—e�«Ë

w� w¼ W?¾O?�b�«  «“U?G�« Ê≈ ÆwšUM*« d?OG?²�« ÀËb?Š v�« l�bð

ŸU?Hð—ô« d?³?²?F?¹Ë vC?	 XË Í√ s	 d?¦?�√ U?NðU?¹u?²?
?	 vKŽ√

e?−Fð W?O(«  UMzUJ�« Ê_ ÎW?KJA	 «c¼ …—«d?(« Wł—b� l¹d?
�«

d?ÒOG?²�« oKF?²¹ ô ÆÌ‰b?F	 «cJNÐ wšU?M*« dO?G?²�« l	 nÒOJ²�« sŽ

À«bŠ√ qL?A¹Ë qÐ ¨V
×� W?FHðd*« …—«d?(«  Uł—bÐ wšUM*«

sÞ«u	Ë W¹d?³�« …UO(«  UMzU?� œ«bFð dÒO?GðË ¨…b¹bA�« fID�«

oz«d(« ¨—U×³�«  U¹u²
	 ŸUH?ð—« ¨WOFO³D�«  U³M�«Ë Ê«uO(«

ÆWO¾O³�«Ë WOFO³D�« À—«uJ�« s	 dO¦J�« ÁdOžË WL�C�«

 U	«e²�«Ë œuMÐ ∫f¹—UÐ ‚UHð≈ ˝

˝ WO¾OÐË WO�U	 VÝUJL�

‚U?Hð« ‰Ë√ u¼Ë f¹—UÐ ‚U?Hð« Â«dÐ« - ¨w*U?Ž dDš «cJ¼ ¡«“≈

∫ åW‡?‡‡?‡Ò¹u?MF?????� »U?????³?????Ý_ W?‡‡?‡Łö?????¦?�« ¡U?????ÝƒdK?� vD?F?????ÔO?????Ý ÕU?????I‡?‡‡?‡� ‰Ë√ò

øÊU‡‡M‡³‡� w� W‡‡ÒO‡‡LJ�« …œËb‡‡‡‡?;« åU‡‡½Ë—u‡‡	ò  UŠUI‡‡� s� W?ÒOŽUL²?łù« W‡‡�«bF‡‡�« s‡‡‡¹√

sŽ X	U?� å—Ë“ b¼Uýò ÊuJ¹ Ê√Ë ŸU?BM¹ Ê√ q³Ë W?ÒO�ËR
?	

nF?{ v�≈ UM²K?�Ë√ w²�« …b?ÝU?H�« W?ÒO?×?B�«  U?ÝU?O?Ò
�« Òq�

ÆU½Ë—u� ¡UÐË WNł«u	 w� ÂuO�« Òw×B�« UMŽUD

UM¼ XHK½ ¨åWDÝ«u?�«òË  UËd?)« Ÿu{u?	 sŽ Y¹b?(UÐË

qÒK;«Ë w?�U??×???B�« ¨w	ö???Žù« “UJð—ù« e???�d??	 d¹b???	 ÒÊ√ v�≈

l¹“uð w� W?ÒOÐU?
M²?Ýù« p�c?� bI?²½≈ ¨Ê«d¼“ r�U?Ý wÝU?O?
�«

¨ÁdO?ž q³ WŽdł 5HÒþu*« b?Š√ wÒIKð …—u� vKŽ UIÒKF?	 ¨ÕUIK�«

 U×?H� —bB?²� fO�Ë q−�K� u?Žb¹Ë VOF?	 bNA*«ò ∫«œÒd?G	

W?×?B?�« d¹“Ë rÝdÐ t?F?C½Ë n?×?B�«Ë W?O½Ëd??²J�ô« l«u*«

ÂuO�« s	 ÕUIK�« wIKð w� å UDÝ«u�«ò  √bÐ qN?� ¨s
Š bLŠÆœ

w³D?�« rUD�«Ë s
?�« —U?³?J� v�Ë_« WKŠd?*« w� ÕU??IK�« °ø‰Ë_«

W?O?�d?O?	_« W?F?	U'« f?Ozd� wB?�?A�« s	_« ‰ËR?
* fO�Ë

å°°Í—uš uKC�

W?F?	U?'« w� Òw?³D�« e?�d*« w� Âö?Žù« V²J?	 s	 Òœd�« ¡U?−?�

lÐU?²*« o¹d?H�«ò ÒÊ√ ÊU?O?Ð w� U?×?{u?	  Ëd?OÐ w� W?ÒO?�d?O?	_«

W???OM?I??²?�« qO???«d???F�« iF???³?Ð ÂbD�« `?O??I?K²�« W???ÒO?KL???F�

ôUDŽ√ XNł«ËË ÆWO?LÝd�« WBM*« XHuð YO?Š ¨WOłu�uMJ²�«Ë

5OMF*« s	 ÊU� UL� Æ`O?IK²K� …e¼Uł dOUIF�« X½U� U?LO� WOMIð

rN�Ë ¨WBM*« w� 5?K−
	 ’U?�ý√ l	 q�«u²�UÐ «u?	U Ê√ ô≈

 «¡«d??łû� Â«d??²??Šô« q	U??� sL??{ ÕU??I?K�« wIKð w?� W¹u�Ë_«

Æå5OMF*« q³ s	 WŽu{u*«

W?O?ŠUM� ÕU?IK�« c?š_ sÒO?O½U?M³K�« WÒ¹“u?N?ł Òh�¹ U?L?O?� U?Ò	√

WÒ¹dJÝ —u²?�b�« ‰uI¹ ¨U¼dO?žË Ì…d	«R	 s	 …dA?²M*«  U¹UŽÒb�«

◊UÝË_« w?� v²Š qÐ ¨5ÒO½UM³ÒK�« 5Ð å—c?ŠË Ï„UÐ—≈ò „UM¼ ÒÊ≈

«b¹b?% ¨Q?AM*« W?ÒO?�d?O?	_«  UŠU?IK�« ‰u?Š ¨U?N?
?H½ W?ÒO?³D�«

`O?{uð vK?Ž U?Nð—b? Âb?Ž W?O?ŠUM� ¨åU½d?¹œu?	òË å—e¹U?HÐò

—u²?�b�« œÒbA¹ sJ� ¨W?ÒOMO'« UN?²³?O�d²Ð W?IÒKF²*«  ôƒU?
Ò²�«

¨å`OIKð ô s	 dOš `OIK²�«ò ÒÊ_ ¨`OIK²�« …—Ëd{ vKŽ WÒ¹dJÝ

U??LÒ½≈ ¨rNðU??ŽUM V?
?×Ð 5?MÞ«u?L?K� —U??O?)« ÒoŠ ¡U?DŽ≈ l	

U??N?ö?Þ≈ öKF??	 ¨lÞU?? ÌqJAÐ …d??	«R*«  UÒ¹dE½ Òq?� U?C??�«—

ÒÊ√ WÒ¹dJÝ —u??²?�b�« lÒu?²¹ ÂU??²?)« w� ÆW¼u?³??A?	 ÷«d?ž_

rNM	 Ïd?O?³?� Ïœb?Ž U?LÒ½≈ ¨ÕU?IK�« ÊËc?šQ?O?Ý 5O½U?M³ÒK�« W?ÒO?³Kž√

WÒ¹b??O?KIðò V³???
Ð ¨wMO???ÒB�« Ë√ wÝËd�« 5ŠU???IK�« —UE?²½SÐ

ÆåULN²³O�dð

UMF
¹ ô ¨‰ÒË_« U?NŽu³?Ý√ WÒOMÞu�« `OIK?²�« WKLŠ ÂU9≈ l	

W??ÒL??N*« Ác?¼ a]DKð ô√ 5K?	¬ ¨ÕU??−ÒM�« U??N� vÒM?L??²½ Ê√ Èu??Ý

UHÝ√ w²�« œU
H�«Ë  UÒOÐu
?;«  UÝ—UL0 W²×³�« WÒO½U
½ù«

W¦?O¦Š WFÐU?²	 UM� ÊuJOÝË ÆÊUM³� w� U?ÎÒO	u¹ UF«Ë X×?³�√

 Æl³²¹ ÆW	œU  ôUI	 w� WKL(« Ác¼ dOÝ WÒOKLF�

√b³*« UÒ	√ ÆWÒLN*« ÁcN� Á—U?O²š≈ sJ2 Òw½UM³� >wÝUOÝ ÒÍ√ fJFÐ

¨år�UF�« …œUIÐ Î…uÝ√ò ¡U?ÝƒdK� v�Ë_«  UŽd'« ¡UDŽù w½U¦�«

W�ËÒb�« q�U?H?	 …—«œSÐ …œUI�« qL?Ž WÒ¹—«d?L?²Ý≈ ÊU?L?C� uN?�

cM	Ë w½UF½ ¨ÊUM³?� w� s×½ sJ� ¨5MÞ«u*« ÊËRý dO?O
ðË

UÒOM	√Ë U?ÒOAO?F	Ë UÒOðU?OŠË UÒO?�dB	Ë UÒ¹œU?B²≈ ¨b?OFÐ Ìs	“

U?ÒOz«cžË U?ÒO¾?OÐË UÒO?ŽUL?²?ł≈Ë UÒO?×�Ë U?ÒOÝU?OÝË U?ÒOzUC?Ë

Y�U¦�« u¼ —U?−H½≈  U?F³ð p�– v�≈ n{√ ¨UÒO?LOKFðË U?ÒOMN	Ë

¨UN?KL�QÐ W?L�UŽ d?Ò	œ ¨Á—d{Ë t?L−?Š YOŠ s	 r�U?F�« w�

¨WŽUÒ
�« vÒ²Š lD²
½ r� ÒwHOþË Ï‰UL¼≈ t³³ÝË ¨œÒdýË q²Ë

Ê√ ¨…—e?:« —U−?H½ù« vKŽ Ìd?N?ý√ WÒ²?Ý s	 d?¦?�√ —Ëd	 b?FÐË

qÐ ¨W?1d??'« Ác¼ w?³Jðd???	 s	 b???Š«Ë h�???ý VÝU???×½

dþUM�« t
H½ w{UI�« u¼ t²³ÝU×	 XÒ9 s	 ¨—bI�« W¹d�
�

WÒ¹uMF?	 »U?³?Ý√ WÒ¹√ s?ŽË WÒ¹—«d?L?²?Ý≈ WÒ¹√ sF?� ÆW?ÒO?C?I�« w�

UM×OÐdðò nu?0 UM½uFCð «–U*Ë øs
?Š —u²�œ U¹ ÊuŁÒb?×²ð

Ác??N� ¡U??Ýƒd�« ¡ôR¼ s	 ÒÍ√ i?�— bMŽ åUM
??O??� s	 WKO??L??ł

øWÒ¹u�Ë_«

oÐU?
�« VzUM�« l	 —U¹Òb�« XK�«uð ¨Ÿu?{u*« vKŽ oOKF?²K�

¡UDŽ≈ —«d?I� ÌbÒ¹R?	 d?O?ž ÁÒœ— vðQ?� ¨WÒ¹dJÝ qO?ŽU?L?Ý≈ —u?²?�b�«

ÊQA�« ÒÊ≈ özU ¨åW?Ò¹uMF	 »U³Ý_ò WŁö¦�« ¡U?ÝƒdK� ôÒË√ ÕUIK�«

ô ÊU
½ù«Ë W×?ÒB�U� ¨oLF�UÐ UÎÒO½U?
½≈ ÊuJ¹ Ê√ V−¹ w×ÒB�«

—u?²?�b�« Õd?²?I¹ ¨fJF�UÐË ¨fOz— d?O?ž Ë√ fOz— 5Ð Ê«e?ÒO1

w� ÷d?LK� W?{d??Ž d?¦?�_« tÒ½_ d?O?I?H�« `O?IK²?Ð ¡b?³�« WÒ¹dJÝ

»U?×??�√ fJŽ vKŽ ¨t?A??O?Ž W?L??I� 5	Q?²� Òw?	u?O�« t?O??F?Ý

b?ŽU?³??²�« ◊Ëd?ý oO?³Dð vK?Ž s¹—œU?I�« WÒ¹uMF*«  «“U??O?²?	ù«

»dA	Ë q�Q?	 s	 rNKO�UHð Ò‚œQÐ r²N¹ s	 rN¹b�Ë ÒwŽU?L²łù«

ÆWÒO×� W¹UŽ—Ë

¨ÊUM³� w� ÂU?Ž ÌqJ?AÐ ÕU?IK�« l¹“uð W�«b?Ž Òh�¹ U?L?O?� U?Ò	√

vKŽò XKB?Š b  U?Ëd?)« iFÐ ÒÊ≈ WÒ¹dJÝ —u?²�b�« ‰u?IO?�

W×ÒB�« …—«“Ë t²F{Ë Íc�« Ã—b?Ò²�« WOŠUM� åWÒO½UM³ÒK�« WI¹dD�«

Òjš qÒJAð w²�« W?ÒO×B?�«  U¾O?N�UÐ ¡b³�UÐ W?ÒB²?<« ÊU−K�«Ë

ô tÒ½√ ô≈ ¨Òs
�« —U³� v�≈ W�U?{ùUÐ ¨”Ëd¹UH�« Òb{ ‰ÒË_« ŸU�Òb�«

Ác¼ r−?×Ð W½—UI?	 WL?zUI�« ÕU?IK�« WKLŠ r?OO?Ið dJ³*« s	 ‰«e¹

…œu?F�« œÒd?−0 tÒ½√ v�≈ WÒ¹dJÝ —u?²?�b�« XHK¹ sJ� Æ U?Ëd?)«

 U?ÝUO?
�« ¡«œ√ Òh�¹ U?LO?� WO?{U*« œu?IF�« w� UMÐ—U?& v�≈

s	 d?O?¦J�« U?NKÒK�?²¹ tÒ½√ b?$ ¨ÊUM³� w� W?ÒO?×?B�«  U?	b?)«Ë

wÐU??�???²½ù« ‰ö??G??²??Ýù«Ë –u??H?ÒM�«Ë  ö??Òšb??²�«Ë W?DÝ«u�«ò

 «d?¦?F�«Ë  «“ËU??−?²�« iFÐ Ÿu?Ë «Î–≈ ¨åw�U*«Ë w?ÝU?O?
�«Ë

W�«b??F�« oO?³?Dð YO?Š s?	 W?F??Òu?²??	 ¡«œ_« w�  U¼u?A??Ò²�«Ë

lu?	 rÒK
ð s?	 Òq� WÒ¹dJÝ —u?²?�b�« UM¼ Âu?K¹Ë ÆW?ÒO?ŽU?L?²?łù«

Ê«bLŠ uÐ√ —«u½√

«Îd??I?� d??¦??�_« qF?ł  U??ŠU??IK�« l¹“uð w?� åôÒË√ U½√ »uKÝ√ò

Âu½U¼œ√ ”Ë—b?Oð tÐ —Òc?Š ÏÂö?� ¨dDš w� r�U?F�« w� U?ÎH?F?{Ë

ÕU²?²�≈ w� WÒO*U?F�« W×?ÒB�« WLÒEM* ÂUF�« d?¹b*« ¨”u
¹d³?Oł

¨XzUH?�« dNA�« W?LEMLK� ÍcO?HM²�« fK−?LK� ÍuM
�« ŸUL?²łù«

WFHðd*« Ê«bK³�« 5Ð ÕUIÒK� ‰œUF�« l¹“u²�«Ë …«ËU
*« Â«bF½≈ s	

 UŠUIK�« l¹“uð w� W�«bF�« sŽ «–U	 ¨sJ� Æ…dOIH�« pKðË ¨qšb�«

øbŠ«u�« bK³�« sL{

ŸuK{ q¦?	 U½Ë—u� ÕU?I� ‰u?Š …d	«R*«  U?¹ÒdE½ —UA?²½≈ l	

wF?
�« Ë√ ÷—_« ÊUÒJÝ œbŽ h?OKI²� jÒD�?	 w� f²¹U?ž qOÐ

W?ÒO½Ëd?²J�≈  U?U?— Ÿ—“ d?³?Ž ÒÍd?A?³�« fM'« v?KŽ …dDO?Ò
K�

 U?ÝbŽ ÂU?	√ ÕUIK�« c?š_ ‰ËÒb�« ¡UÝƒ— iFÐ Ÿ—U?Ý ¨U¼dO?žË

…—Ëd{Ë ÕU?IK�« W	öÝ vKŽ b?O�QðË lO−A?ð …—œU³L� «d?O	UJ�«

Òqþ w� sJ� Æ”Ëd¹UHK� …b¹bł  ôöÝ —u?Nþ l	 WÒ�Uš ¨tOÒIKð

 U?ÒO?LJ�« WÒ¹œËb?; «dE½ ÕU?IK�« v?KŽ ‰u?B?×K� ‰ËÒb�« oÐU?
ð

 U?{«d?F??²?Ý≈ vKŽ W?{d?²??F*«  «u?�_« XF?Hð—≈ ¨…d??Ò�u?²*«

5	Q?²� rN?³?�UM	 5?ÒKG?²?
?	 W?łu*« «u?³?�— s¹c�« 5�ËR?
*«

ô rNM	 iF?³�« ÒÊ√ WÒ�U?š ¨rN?²KzUŽ œ«d?�_Ë rN
?H½_  UŽd?ł

W?Ò	U??Žò U?LMOÐ ¨rO??FD²�« w� WÒ¹u�Ë_«  «–  U??¾?H�« v�≈ wL??²M¹

W?ÒOðUO?(« rNðUÞUA½ U?LO?� r¼—Ëœ 5×¹ Ê√ ÊËdE²M¹ åVF?A�«

¨f¹—U¼ ôU?	U� ∫p�– vKŽ Ï‰U?¦	 Æv?ÒL
?	 dO?ž Ìqł√ v�≈ WH?Òu²?	

p¹U?	Ë ¨·u?N?	≈ ⁄Ëœ U?N?łË“Ë ¨…b?×Ò²?*«  U¹ôu�« fOz— W?³zU½

t?²łË“Ë ¨V	«dð b�U?½Ëœ o³Ý_« w�d?O?	_« fOzd�« VzU½ ¨fMÐ

d?O?A?OÐ Íb½¬ W?ÒO?�d?O?	_« w�U?²M� W¹ôË k�U?×?	Ë ¨fMÐ Ê—U?�

s	 t?²ÒB?Š vKŽ qB?Š yq� ¨t¹b�«ËË d?O?AOÐ wM²?¹dÐ t²?łË“Ë

√b?³??	 5C?�«Òd�« 5?O?�d?O??	_« WEO?H??Š —UŁ√ Íc�« d?	_« ¨ÕU??IK�«

œ«d?�√ Ê√ WÒ�U?š ¨…œËb?;« hB?(« l¹“uð w� WÒOÐU?
M²?Ýù«

ŸUDI�« w� 5K	U?F�U?� ¨rO?FD²�« w� WÒ¹u?�Ë_« »U×?�√  özU?Ž

œ«d?�QÐ …u??Ý√ ÕU?IK�« vKŽ ÊuK?B?×¹ ô Ò̈s
�« —U?³??�Ë w×?ÒB�«

ÆV�UM*« »U×�√  özUŽ

n¹d?Bð W?	uJŠ w� W?×?ÒB�« d?¹“Ë sKŽ√ b?I?� ¨ÊUM³� w� U?Ò	√

¡UÝƒdK?� vDFÔOÝ ÕU?I� ‰Ë√ò ÒÊ√ ¨s
Š b?LŠ —u?²�b�« ¨‰U?LŽ_«

¡UDŽ≈ √b³	 sJ� Æår�UF�« …œUIÐ …u?Ý√Ë ¨WÒ¹uMF	 »U³Ý_ WŁö¦�«

lO?−A?²� ‰ÒË_« ∫ 5ÓÐUÐ s	 wðQ¹ r�U?F�« …œU?I� v�Ë_«  UŽd?'«

w� qB?×?¹ r� Íc�« d?	_« ¨ÕU?IK?�« c?š_ ÂÒb?I?²�« v?KŽ 5MÞ«u*«

Õö?� d¹b??I�« q¦?ÒL*« ÊU?� …—œU??³*« Ác?NÐ ÂU? s?	 ÒÊ≈ qÐ ¨ÊUM³�

ÊU� W½U	ú�Ë ¨U	UŽ π≥ dLF�« s	 m�U³�« ¨årOKÝ uÐ√ò Ë√ ¨w½«eOð

¨rN�U?OÞ√ nK²�0 5ÒO½UM³K�« ŸU?Lł≈ bB×¹ tÒ½_ ¨U?ÎIÒ�u	 «Î—U?Oš

°ø W¹u�Ë« ÆÆÆrOKF²�« w� WDAM�« VO�UÝô«

WŁö¦�« ¡UÝƒdK� qłUŽ ¡«b½ w�

»ö‡?Þ lÒO???{ s� ∫ Êö???³???
 b???L???Š√

”U‡M?‡�«Ë bK³�«Ë Êu½U??I�« l‡?ÒO?{ ÊUM?³‡�

öłUŽ ¡«b½ ¨Êö³? bLŠ√ aOA�« “U²L*« ÍdH?F'« w²H*« tłË

fOz—Ë Êu?Ž ‰U??A?O?	 œU?L??F�« W¹—u?N?L?'« f?Oz— s	 q� v�«

‰U?L??Žô« n¹d?Bð W??	uJŠ fOz—Ë ÍdÐ t??O?³½ »«uM�« f?K−?	

vKŽ ”UM�« W½U?	√ ÂuO�« rJ½≈ò ∫t?O� ‰U? ¨»U¹œ ÊU
?Š —u²?�b�«

s¹c�« Ã—U?)« w� 5½UM³K�« »öD?�« U�u?B?š ¨bK³�«Ë Êu½U?I�«

W?O??F?L?łË W??	ö?Ý ÷U¹— Íe?�d?*« ·d?B*« r�U?Š r?NÐ w	d¹

Ë√ W??�√— ÊËœ WŁ—UJ�« u??×½ rNÐ l?�b¹Ë ‰u?N??:« w� ·—U??B*«

Ê_ ¨bG�« q³? ÂuO�« Í—cł qŠ s	 bÐ ôË ¨d?OL{ ešË Ë√ W?LŠ—

‚u� —uÞ«d³	«Ë ÂuJ×	 ô r�UŠ t½√ vKŽ q	UF²¹ ·dB*« r�UŠ

lO??{ ÊUM³� »ö?Þ lO??{ s	 Ê_ q−??F�« q−??F�U??� ¨Êu½U??I�«

»ö?D�« U?M?zUM?Ð√ w?�U¼√ l?	 s×?½ Æ”U?M�«Ë b?K?³�«Ë Êu?½U??????I?�«

ôË ¨WL�U?(« …bÝUH�« WO�d?B*« WLGD�« WNł«u?	 w� rN³�UD	Ë

qI?Ž –U?I½≈ …—Ëd?{ Ã—U?š  «b?O??I?Fð Ë√  «¡«d?ł≈ Í√ «bÐ√ rN?�√

—b??B??	 rN½_ ”UM�« ŸU??O??{ vKŽ X?J
½ s�Ë ¨tÐöÞË ÊU?M³�

ÆåÊUM³� w� q	_« WOIÐË e�«d*«Ë W�Ëb�« WOŽdýË bK³�«  UDKÝ

—U‡‡?‡‡J‡?‡‡Ž ‡‡ W??Žu??L???I�«  ö??N??Ý w� åU?‡‡‡½Ë—u??	ò ‡?�« dÞU??�0 d??O?D‡‡‡š —U???²??N??²??Ý«

ø »U??O??G?�« «c‡‡‡¼ Òd???Ý U??�Ë ø W�Ëb�« …e??N??ł« s?‡‡¹√
ÆÆô≈ fO� lÐ«uðË ·«dÞ« œd−	 oÞUM	 s	 U¼«bŽ U	Ë

WLł  UÐu?F� Èdð W�ËR
*«  «œUOI�« ÊU?� p�– v�« W�U{«

—UJŽ w�  UF?L−²�« lM	Ë W¹Uu�«  «¡«dłU?Ð Â«e²�ô« ÷d� w�

…b??Ž »U???³??Ýô ¨5M?Þ«u*« l	 Â«bD�ô« v?A??�ðË f?KÐ«dÞË

—UA²½ôË ¨w×B�« wŽu�« »UO?GÐ qN'« WŠU
	 ŸU
ð« U¼“dÐ«

W??O??A??O??F*« ŸU??{Ëô« W??−??×Ð v{u??H�«Ë n?K�??²�«  ôU??Š

l	 ÂœU??B???²�« vA??�ð W???OM	ô« Èu??I�« Ê«Ë ¨W?¹œU??B??²??ô«Ë

ZK¦�« vKŽ ÁeMð Ë« »œP	 Ë« ”«d?Ž« s	 qB% w²�«  UFL?−²�«

XN&« w²�«  «—U?O
�« ·u�√ lM	 lOD²?
¹ sL� ÆÆWŽu?LI�« w�

w� 5MÞ«u?*« s	 ·u�ô« oKŽ YO??Š b??Šô« Âu¹ W?Žu??L??I�« v�«

ÆÆWK¹uÞ  UŽU
� WŽuLI�« o¹dÞ vKŽ o½Uš dOÝ ÂUŠœ“«

W?³?O¼ XJ� Ê–ö� rN?²?łU?×Ð ŸöÞ« vKŽ r¼ «u?łd?š s¹c�«Ë

WO	uJ(«  «—«dI�« XðUÐ v²Š U¼d?
� ÈdłË XDIÝ b W�Ëb�«

ÆÆÆ‚—Ë vKŽ d³Š œd−	

XðUÐ v²??Š «uDK²?š«Ë w{U*« b??Šô« «u?IKŽ d?¦??� ÊuMÞ«u?	

fLK²²Ý —UJŽ w� d?ODš wFL²−	 wAH²Ð œb?Nð ¡UÐu�« dÞU�	

lHðd²?Ý YOŠ WK³I*« WKOKI�« ÂU¹ô« w� W?O³D�« …eNłô« t?−zU²½

U½Ë—u??� …—RÐ v�« —UJŽ ‰u??×?²ð Ê« b??FÐ ÈËb?F�«  U?¹u?²??
?	

ÆÆÆWOMOB�« W½U¼ËË …—RÐ tÐUAð

nK�?²�«Ë —U²?N²?Ýô« ÊôË ¨ XDI?Ý W�Ëb�« W³?O¼ Êô p�– q�

w� Êu³³
²¹ ÊuMÞ«u?	ÆÆ ‰ULA�«Ë —UJŽ w� bzU
�« u¼ qN'«Ë

œ«b?Ž« t?O?� lHðdð Íc�« rN?DO?×?	Ë rNzU?b?�«Ë rNÐ—U?« …U?�Ë

„d?×¹ ‰ËR?
?	 Ë« d¹“Ë s	 q?N?�ÆÆ  UÐU?�ô« ÂU?—«Ë  U?O?�u�«

 øøø —UJŽ w� qB×¹ U	 ÁU& UM�UÝ

qN?� XKH?²�«Ë —U?²?N?²Ýö?� ÊUł–u/ b?�Uš Íœ«ËË W?Žu?L?I�«

øøøø —UJŽ w� Íd−¹Ë Èdł U	 WOKš«b�«Ë W×B�« «d¹“Ë wMF¹

v�« t?O?� —U?ý« U?½U?OÐ —b?�« ‚b?OM� W¹bK?Ð fOz— Ê« X�ö�«Ë

s¹« sJ�ÆÆ W?ŽuL?I�« w� b
?& Íc�« U½Ë—uJ�« dD�Ð —U?²N?²Ýô«

U	 qF� øøø  UdD�« ‰UH?« vKŽ bLFð r� «–U*Ë ø W¹bK³�« WÞdý

…eNł« v�« d?	ô« ÃU²×¹ ÊU�Ë W¹bK³�« WÞdý …—b? ‚uH¹ qBŠ

ÆWOM	«

l�U½ œUNł

b?Šô« W?Žu?L?I�«  ö?N?Ý w?� ·u�Q*« d?O?ž ÂU?Šœ“ô« b?N?A?	

dD�Ð —U?²N?²Ýô« r−?Š ‰uŠ ŸU?³D½UÐ ÃËd�K� U?O�U?� ¨w{U*«

w� XKH²�«Ë nK�²�«Ë qN?'« r−Š sŽ wŠu¹ tKF� Ë« ¨U½Ë—uJ�«

lM1 Íc?�« W?O?Kš«b�«Ë W??×??B�« wð—«“u� w?L??Ýd�« —«d??I�« qþ

 «—«d?I� U¹b?% p�– qJA¹Ë ¨o³?
?	 wL?Ý— Ê–« ÊËœ ‰u?−?²�«

s¹b?×?²*« ‰UD¹ Íc�« Íb?×?²�« tMJ?� ¨À—«uJ�« WM'Ë W?	uJ(«

rN?²KHðË r¼—U?²?N?²?ÝUÐ «uðU?Ð w�U?²�UÐË ¨r¼d?O?ž q³? rN?
?H½«

ÆÆÆrNDO×	Ë rNðözUŽ vKŽ «dDš ÊuKJA¹ w×B�« rNKNłË

w²�« W??Žu?L??I�« œU??Oð—ô Xłd?š b??Šô« Âu¹  özU??F�« ·u�«

ÆÆÆ öN
�« v�« ôu�Ë ôöðË UÐUC¼Ë ôU³ł ÃuK¦�« UN²
�

bŽU?³ð ôË ¨ U	U?LJ� œułË ô ¨n²?� v�« UH²?� 5MÞ«u*« ·u�√

ÊË√eN¹ rN½Q�Ë ¨iF³�« rNCFÐ ÊuDO?×¹ lOL'«Ë ¨wŽUL²ł«
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تابع رئيس حكومة ترصيف األعامل الدكتور حســان دياب 
قضية الترسب النفطي من باخرة للعدو اإلرسائييل الذي وصل 
اىل الشواطئ اللبنانية يف الجنوب، وكلف وزيري الدفاع والبيئة 
يف حكومة ترصيــف االعامل زينة عكــر ودميانوس قطار 
واملجلس الوطني للبحوث العلمية، متابعة املوضوع لجهة إبالغ 
قوات »اليونيفيل« لوضع تقرير رســمي يف هذا الخصوص، 

وكذلك لجهة التعامل مع هذا الترسب وأرضاره.
و أعلن املجلس الوطني للبحوث العلمية يف بيان انه و«بناء 
لتعليامت دولة رئيس مجلس الوزراء بارشت الفرق العلمية يف 
املجلس وبالتنسيق مع بلدية صور والهيئات البيئية يف املنطقة 
بأخذ العينات من شاطئ مدينة صور ملتابعة الترسب النفطي 
من باخرة للعدو اإلرسائييل الذي وصل اىل الشواطئ اللبنانية 

يف الجنوب، متهيدا لتحليلها«.
وأشــار املجلس يف بيانه اىل أنه »يتابع املســح الفضايئ 
للمنطقة لتقديم صور واضحة حــول حجم البقعة النفطية 

وآثارها السلبية عىل الشاطئ اللبناين وموارده البحرية«.
وعلق مدير الربامج يف »غرينبيس« الرشق األوسط وشامل 
افريقيا جوليــان جريصايت عىل موضــوع الترسب النفطي 
يف البحر األبيض املتوســط الذي وصل إىل الساحل الجنويب، 
ببيان دعا فيــه وزارة البيئة إىل »اتخاذ إجراءات فورية لتقييم 
حجم خطورة هــذا الترسب من خالل وضع برنامج مســح 
ورصد عاجل ووضع خطة رسيعة لتقليــل اآلثار عىل البيئة 
والصحة العامة. وبناء عىل نتائج التقييم، عىل السلطات توفري 
إرشادات السالمة للبنانيني خاصة يف ما يتعلق بأنشطة الصيد 

والسباحة«.
ولفــت اىل أن »هذه الحادثة تضــاف إىل قامئة طويلة من 
الترسبات النفطية التي تهدد التنوع البيولوجي البحري الغني 
والتي تؤثر عىل ســكان منطقة رشق البحر األبيض املتوسط، 
وهي مظهر من مظاهــر دمار الطبيعــة الناتجة عن إدمان 

أنظمتنا العاملية عىل الوقود األحفوري«.
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ــقــد واعــــادة ــن ــامــج إصـــاحـــي مـــع صـــنـــدوق ال ــرن ــب بـــركـــات : ل
»الــلــيــلــرة« تــفــادي ســيــنــاريــو  ــل  أجـ مــن  مــنــتــظــمــة..  هيكلة 

ورئيس  االقتصاديــني  كبــري  اعترب 
الدكتور  عودة  بنك  لدى  األبحاث  قســم 
مروان بركات، ان »يف نظرة رسيعة اىل 
سبقت  التي  املاضية  القليلة  الســنوات 
اندالع األزمة االقتصادية واملالية األخرية 
يف لبنــان، يتبنّي أن نقطــة االنعطاف 
للوضع املايل الحايل ابتــدأت يف العام 
2014 لتتفاقــم أكرث منــذ العام 2016 
مع نضــوب التدفقات املاليــة الوافدة 
وظهور فجوة مالية بالعمالت األجنبية 
يف ميزانية مرصف لبنــان. يف الواقع، 
لدى  األجنبية  االحتياطيــات  بدأ صايف 
مرصف لبنان يف التحّول من إيجايب إىل 
سلبي يف العام 2014، ليصل إىل ما يقدر 
بحوايل 55 مليــار دوالر اليوم، أي برتدِّ 
مقــداره 56 مليار دوالر منذ نهاية العام 
2013. وهذا يُعــزى إىل نحو 30 مليار 
دوالر من التحويالت الصافية من اللرية 
اللبنانية إىل العمالت األجنبية خالل تلك 
الفرتة، وإىل 14 مليار دوالر من خسائر 
يف الفوائد )الفارق بني متوســط العائد 
بالعمالت  لبنان  مرصف  موجودات  عىل 
مطلوباته  تكلفة  ومتوســط  األجنبية 
بالعمــالت األجنبيــة(، وإىل 12 مليار 
دوالر من تحويالت مالية لدعم الحاجات 
التمويليــة للدولــة اللبنانية بالعمالت 
األجنبية »فيول ملؤسســة كهرباء لبنان 
وخدمة دين بالعمالت األجنبية بشــكل 

خاص«.
أضاف: »وبناًء عىل ذلك، فإن سياسة 
الرئييس  املحرّك  شــكّلت  العملة  تثبيت 
لتوظيفات املصارف املتزايدة لدى مرصف 
لبنان وذلــك لضامن عمليــات تحويل 
العملة الوطنية وسط طلب متزايد عىل 
العمالت األجنبية. عليه، فإن االختالالت 
الحقيقية الحالية كانت مدفوعة بعملية 
الحفاظ عىل اســتقرار العملة الوطنية 

لفرتة طويلة.
وتابــع بركات: »باإلضافــة إىل ذلك، 
لدى  األجنبية  االحتياطيات  استخدام  تّم 
الحكومي  اإلنفاق  لتمويل  لبنان  مرصف 
غري املنتج )بشكل مبارش وغري مبارش(، 
وال سيام نفقات املوازنة العامة بالعمالت 
األجنبية، يف حني فشلت سياسة الدولة 
يف االستثامر يف القطاعات اإلنتاجية أو 

يف البنى التحتية.
واشار اىل ان »خالل نفس الفرتة، أي 
منذ العام 2014، تــّم دفع ما مجموعه 
46 مليار دوالر من فوائد )أو متوســط 
ســعر فائدة يقارب 4.7٪( عىل الودائع 
يف املصــارف اللبنانية أو 33٪ من كتلة 
الودائع الحالية البالغة 141 مليار دوالر. 
يف موازاة ذلك، تّم دفع حوايل 3.6 مليار 
دوالر عىل شكل أنصبة أرباح للمساهمني 
شكّلت متوسط عائد أرباح مبقدار ٪4.0، 
أي أقّل من متوسط ســعر الفائدة عىل 
الودائع املرصفية. وقد تّم اللجوء إىل هذه 
األرباح املوزّعة بشــكل أسايس من أجل 
الزيــادات املتتالية يف رأس املال من قبل 
املساهمني والتي رست يف خانة األموال 

الخاصة الحالية للنظام املرصيف«.
وتابــع: »خــالل الســنوات الثالث 
دفع  تم  املالية 2018-2016،  للهندسات 
فوائد إضافية مبقــدار 8.4 مليار دوالر 
للمودعني )25.4 مليار دوالر خالل الفرتة 
دوالر  مليار   17 مقابــل   ،2018-2016
خــالل الفــرتة 2013-2015(، مقارنة 
بأنصبة أرباح إضافية مبقدار 0.7 مليار 
 2.4( املصارف  ملســاهمي  ُدفعت  دوالر 
 ،2018-2016 الفرتة  خالل  دوالر  مليار 
مقابــل 1.7 مليار دوالر خــالل الفرتة 
أنه  إىل  اإلشــارة  2013-2015(، مــع 
ومنذ العام 2019، ال أنصبة أرباح تُدفع 

للمساهمني«.
اليوم، ويف ظّل فرضية   أضاف: »أما 
سعر رصف للرية اللبنانية مقابل الدوالر 
مضاعف  ومتوســط   9,000 بحــدود 
للدوالر السوقي)Fresh Dollar(  مقابل 
الدوالر املرصيف بحدود 3 أضعاف، فإن 
القيمة السوقية إلجاميل أصول القطاع 
املرصيف تصــل إىل 53 مليار دوالر )أي 
2.8 مرات الناتج املحيل اإلجاميل املقّدر 
الدويل(،  النـــقد  من قبل صــــندوق 
مقابل أصــول مرصفية إســمية تبلغ 
190 مليــار دوالر يف امليزانية املجمعة 
انكامش  ووســط  عليه،  للمصــارف. 
حجم األصول بنسبة 72٪، تبلغ األموال 
 Fresh(الخاصة املقّيمة بدوالر الســوق
Equity(  اليوم حوايل 4 مليارات دوالر، 
مقابل أكرث من 20 مليار دوالر يف العام 

2019 قبيل األزمة«.
املتاحة  الخيــارات  هــي  »ما  وقال: 
مستقبالً؟ يف الواقع هناك خياران، األول 
الذي يجب تجّنبه بكافــة الطرق يتمّثل 
بسيناريو املراوحة والجمود والال اصالح 
عىل مستوى الدولة والذي قد يؤدي يف 
نهاية املطاف إىل »الليلرة« املطلقة، يف 
حني أن الخيار الثــاين يقوم عىل إعادة 
هيكلة منتظمــة وفق برنامج إصالحي 
مع صنــدوق النقد الدويل من شــأنه 
الرضوري  للتصحيح  املفتــاح  يكون  أن 

للوضع املايل بشكل عام«.
وختم بركات: »يف الحقيقـة، إن خيار 
إعادة الهيكلة املنتظمة ينبغي أن يرتافق 
مع االلتزام بربنامج لصندوق النقد الدويل 
يشــمل اإلصالحات الهيكليــة واملالية 
املطلوبة، ما من شأن ذلك أن يساهم يف 
استعادة الثقة وإطالق مساعدات مؤمتر 
»سيدر« واستثامرات أخرى يف االقتصاد 
الوطني. وهو مــا ينبغي أن يعتمد عىل 
إنشاء صندوق ســيادي يتضّمن قسطاً 
اللبنانية يقّدر بحوايل  الدولة  من أصول 
30 مليار دوالر )يُستخدم بشكل مبارش 
أو غري مبارش لتأمني ذمم املصارف عليها 
وبالتايل التزاماتها تجاه املودعني(، ضّخ 
السيولة يف القطاع املرصيف من خالل 
خطوط ائتامنية مقابل احتياطي الذهب، 
فرض رضائب اســتثنائية الســرتجاع 
بعض من الفوائــد املرتفعة التي ُدفعت 
إىل كبار املودعني، ناهيك عن تحرير سعر 
رصف العملة الوطنية ما من شــأنه أن 
يخّفض من الدين العام باللرية اللبنانية، 
ومن ثــّم البدء مبفاوضــات جّدية مع 
حاميل ســندات اليوربوندز الـسيادية. 
إن الهــدف من هذا االتجــاه هو ضامن 
توزيع عــادل ومنصف للخســائر بني 
وتخفيض  االقتصاديني،  العمالء  جميع 
أي  مستدامة  مستويات  إىل  العام  الدين 
بحدود 100٪ من الناتج املحيل اإلجاميل، 
دون  املودعني  أمــوال  وتحرير جزء من 
Haircut، وأخرياً  إجــراءات  إىل  التطرّق 
املســاهمة يف إعادة الثقة يف االقتصاد 
الوطني ويف القطــاع املرصيف لتعزيز 
القدرة عــىل إعادة جــذب األموال إىل 

االقتصاد املحيل بشكل عام«.

وزنــــــي عــــــرض للمســــــاعدات املصريــــــة
ــــــن ــــن البلدي ــ ــــات بي ــ ــــز العاق ــ ــــبل تعزي وســ

غازي  د.  األعامل  ترصيف  حكومة  يف  املالية  وزير  أجرى 
وزين محادثات مع سفري مرص لدى لبنان د. يارس علوي حيث 

تم استعراض للعالقات اللبنانية -املرصية وسبل تعزيزها.
تقديم  عرب  للبنان  مرص  دعم  موضوع  يف  البحث  تم  كام 
واملساعدات  كورونا  بفريوس  تتعلق  التي  الطبية  املساعدات 

التي أرسلت بعد انفجار مرفأ بريوت. 

ســــــفير تركيــــــا زار غرفــــــة طرابلــــــس مودعــــــاً :
لبنــــــان ســــــيعاود انطاقتــــــه وحيويتــــــه

يف  والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  استقبل 
طرابلس والشامل توفيق دبويس، سفري تركيا هاكان تشاكل 
عىل رأس وفد من كبار املسؤولني يف السفارة، ملناسبة إنتهاء 

مهامه الدبلوماسية يف لبنان.
مؤكدا  املرافق،  والوفد  تشاكل  بالسفري  دبويس  رحب  وقد 
ومع  عموما  ولبنان  تركيا  بني  القامئة  العالقات  »أهمية 
مصالح  عىل  إيجابا  ينعكس  الذي  األمر  خصوصا،  طرابلس 

بلدينا عىل كل الصعد«.
وأعرب السفري الرتيك عن ثقته بأن لبنان سيعاود إنطالقته 
ومغامراته  ومبادراته  اللبناين  الشعب  حيوية  بفعل  وتألقه 
يف  لبالده  سفريا  كان  حني  ذلك  ملس  أنه  اىل  الفتا  وإقدامه، 

نيجرييا حيث تعامل مع عدد كبري من اللبنانيني.

»املجلــــــس االقتصــــــادي« : مشــــــاورات
ــة ــ ــ ــات االجتماعي ــ ــول السياســ ــ حــ

من  ابتداًء  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  يطلق 
 consultations( عامة ملشاورات  مساراً  الثالثاء  اليوم 
االجتامعية  السياسة  حول  توافقات  publiques( لتحقيق 
الربملانية  والكتل  األحزاب  فيها  تشارك  الدعم.  توجيه  وإعادة 
من  ومجموعة  اقتصادي،  وخبري  بنائب،  ممثلة  املختلفة 
األكادمييني الباحثني املتخصصني والناشطني املدنيني، وقوى 

االنتاج من هيئات اقتصادية واتحادات عاملية. 
لتصدر  الالحقة  األسابيع  طوال  الجلسات  تستمر  ان  عىل 

يف ختامها توافقات حول سياسة الدعم للمرحلة املقبلة.

الدولــــــي:  للبنــــــك  املودعيــــــن  رابطــــــة 
القــــــرض  بشــــــروط  النظــــــر  إلعــــــادة 

وجهت رابطة املودعني يف لبنان رسالة »اعرتاضية شديدة 
النظر  بـ«اعادة  إياه  مطالبة  الدويل،  البنك  اىل  اللهجة« 
مليون  قدره246  البالغ  اإلنساين  للقرض  املجحفة  بالرشوط 
دوالر الداعمة للفساد املايل«. وأوضحت يف رسالتها النقاط 
التالية: »سيخرس املستفيدون 30 يف املئة أو أكرث من قيمة 
القرض بسبب الرشوط املفروضة من قبل الحكومة اللبنانية 
للفقراء عىل اساس  القرض  املركزي، حيث سيوزع  واملرصف 
السوقي  السعر  بلغ  وقد  لبنانية  لرية   6240 الدوالر  رصف 
سياسات  غياب  يف  االحتكارات  يدعم  القرض  لرية.   9000

ترشيد الدعم وخطة مالية عادلة للخروج من االزمة. 
القرض سياسات اجتامعية غري مستدامة ويساهم  ميول 
خطة  وجود  دون  الحاكمة  املالية  العصابة  نهج  بتمكني 

اصالحية متكاملة«.
تنفيذ  بآليات  النظر  بـ«إعادة  املودعني  رابطة  وطالبت 
املبلغ  اىل »رصف  الرصف«، مشرية  بسعر  يتعلق  القرض مبا 
بـ«وقف  طالبت  بالدوالر”.كذلك،  املستفيدين  اىل  مبارشة 
خطة  بغياب  املركزي  املرصف  أو  الدولة  مؤسسات  متويل 
مالية واضحة، عادلة، وشفافة للخروج من االزمة بخاصة 
وان هذه القروض هي دين إضايف عىل كاهل الشعب اللبناين، 
والحفاظ  الدولة  مالية  إدارة  يف  فشلها  أثبتت  سلطة  تبدده 

عىل مقدرات الدولة ومواردها«.

وزين وسفري مرص

ــع ألصــــــحــــــاب الـــــفـــــانـــــات عــــلــــى أوتـــــوســـــتـــــراد ــ ــم ــ ــج ــ ت
ــى الـــــوضـــــع املــعــيــشــي ــ ــل ــ ــاً ع ــ ــاج ــ ــج ــ ــت ــ جـــــل الـــــديـــــب اح

تجمع  نتيجة  سري،  زحمة  الديب  جل  أوتوسرتاد  شهد 
املعييش  الوضع  عىل  احتجاجا  الغريب،  املسلك  عىل  الفانات 

وارتفاع أسعار املحروقات.
الغريب  املسلك  قطع  عىل  الفانات  أصحاب  وعمد 
لحركة  تسهيال  فتحه  أعيد  ثم  الوقت،  لبعض  لالوتوسرتاد 
املقدم  الجديدة  سري  مفرزة  قائد  مع  مفاوضات  بعد  املرور 

روين القصيفي.

األربعاء، يف حال  التصعيد غداً  إىل  انهم سيلجأون  وأكدوا 
استمر ارتفاع أسعار املحروقات.

أصحاب  من  عدد  الوقت،  لبعض  أمس  صباح  تجمع  كام 
الباصات والفانات إىل جانب املسلك الغريب قرب نفق الكلب، 
إحتجاجا عىل الوضع املعييش الصعب وإجراءات إقفال وباء 
إنتشار  وسط  املسلك  عىل  سري  بزحمة  تسبب  ما  كورونا 

للجيش والقوى األمنية.

التجمع عىل أوتوسرتاد نهر الكلب

ــرة ــاخـ ــع قـــضـــيـــة الـــتـــســـرب الـــنـــفـــطـــي مــــن بـ ــ ــاب ــ ــاب ت ــ ــ ديـ
مــعــاديــة عــلــى شـــواطـــىء صـــور ومــجــلــس الــبــحــوث يتحرك

ــســب الــتــضــخــم »خــيــالــيــة« ــخــرج عــن الــســيــطــرة ون الـــــدوالر ي
يواصل  الدوالر األمرييك  قفزاته الرسيعة يف السوق املوازية، 
من دون أن يجد من مينعه أو من يواجهه، ما ترك ويرتك فراغاً 
كبرياً يف الســوق ميلؤه املضاربون الذيــن باتوا الالعب األول 
واألقوى يف السوق، ال ســيام بعد تراجع«مرصف لبنان« إىل 

الخطوط الدفاعية الخلفية.
نائب ســابق يف هيئة حاكمية »مرصف لبنان«، ال يستغرب 
ما يجري يف الســوق املوازية، ويقول إنَّ إرتفاع سعر الدوالر 
يف هذه السوق طبيعي يف ظل األزمة السياسية واإلقتصادية 
واملالية التي يعــاين منها لبنان، إذ إنَّ هــذه األزمات أخرجت 
»مرصف لبنان« من السوق، نتيجة »جبل« األزمات التي ألقتها 

عىل عاتقه الحكومات املتعاقبة.
ويتابع نائب حاكمية »مرصف لبنان« السابق : »إنَّ »مرصف 
لبنان« بات مؤسســة متعرثة حيث خرس جدوى وجوده، هذا 

الوجود الذي يتمثل بهدفني أساســيني. الهــدف األول تأمني 
اإلســتقرار النقدي، وثانياً لجم  التضخــم . نجد اليوم أن هذين 
األمرين خرجا عن ســيطرة املركزي، أسعار متعددة للدوالر يف 

السوق ونسب تضخم خيالية، أكرث من 86٪ يف 2020«.
ويتابع: »تدخل »مرصف لبنان« يف السوق للدفاع عن اللرية 
مل يعد مجدياً يف ظل أزمــة الثقة التي يعاين منها لبنان، وإنَّ 
إسرتداد هذه الثقة هو املعرب واملمر اإللزامي للخروج من األزمات 
التي رضبت لبنان«. ويختم النائب السابق يف حاكمية »مرصف 
لبنان«: »السوق اليوم رهينة املضاربات املالية والسياسية أيضاً، 
وإنَّ جل ما ميكن أن يعمل اليوم وبإنتظار إســتعادة الثقة، هو 
تضييق هامش الفارق بني سعر  السوق السوداء  وسعر منصة 
»مرصف لبنان«، إذ ال يجوز أن يكون الفارق بني السعرين أكرث 

من نسبة 20 إىل 30 ٪«.

اذار... مـــطـــلـــع  ــه  ــاطـ ــشـ نـ نـــف  أ ـ ـ يـــســـتـ ري  ا ـ ـ ـ ــجـ ــ ــت ــ ال الـــقـــطـــاع 
»IMPACT « ــى  عــل صــحــي  ــوكـــول  ــروتـ بـ ــة  ــافـ إضـ  : الــتــنــيــر 

مع اســتعادة القطاعات االقتصادية نشاطها تدريجياً، ُحّدد 
األول من آذار املقبل موعدا إلعادة مزاولة العمل التجاري ضمن 
رشوط صحية معّينة. ويف حديث لـــ »املركزية« رشح نائب 
رئيس جمعية تجار بريوت جهاد التنري أن »اســتئناف النشاط 
سيشمل كّل القطاع التجاري من محالت ومؤسسات وأسواق 

ومجمعات تجارية...«.
ولفــت إىل أن »عملنا بالرشاكة مع لجنة »كورونا« لالتفاق 
عىل بروتوكول صحي إلعــادة مزاولة العمل التجاري يف ظلّه 
ويشــمل أقىص اإلجراءات الوقائية اإللزاميــة للحفاظ عىل 
الســالمة العامة، ومختلف أركان القطاع التجــاري تعّهدوا 
التقيد بالبنود الواردة فيه. ودعت جمعية تجار بريوت رؤساء 
الجمعيات والنقابات ولجان األسواق التجارية إىل اجتامع يف 
الحادية عرشة صباح غد يف مقــّر الجمعية لرشح اإلجراءات 
وكيفية تنفيذها، مشــددًة عىل أهمية الحضور الشخيص مع 
بّث مبارش عىل صفحتها عىل منصة facebook يف حال تعّذر 

الحضور«.
وأضــاف »الربوتوكول قّســم إىل أربع خانــات: املتاجر/ 
محالت التجزئة الصغرية، املتاجــر/ محالت التجزئة الكبرية 
واملجمعــات التجارية، اإلجــراءات املّتبعة داخل املؤسســات 

التجارية للموظفني والعاملني فيها، املتابعة والرقابة. وتنص 
كّل خانة عىل اإلجراءات الخاصة بهــا«، مضيفاً يف اإلجامل 
حددت املساحات املمكن استقبال الزبائن ضمنها، إلزامية ارتداء 
الكاممة واســتخدام مواد التعقيم، أوقات العمل ترتاوح ما بني 
 PCR الـ 6 إىل 8 ســاعات فقط، نسبة املوظفني 50٪، وإجراء
دوري لهم يبدأ قبل الفتح... ولهذا السبب اتفقنا عىل األّول من 

آذار ليكون الوقت كافيا لرشح وتطبيق املتطلبات الصحية«.
وأشــار التنري إىل أن »خانة جديدة ســتضاف عىل منّصة  
IMPACT خاّصــة باملتاجر والــرشكات للموظفني والزبائن، 
والـ QR Code ســيكون فقط للمجمعات التجارية. وللمراقبة 
ســتحّث الجمعيات والنقابات التجارية يف كافة املحافظات 
واملناطق كّل األعضاء املنتسبني إليها عىل االلتزام بالربوتوكول 
الصحي، كذلك ستتواصل الجمعيات مع لجان األحياء واألسواق 
التابعة لها لحث املتاجر ومحالت التجزئة الواقعة يف نطاقها 
عىل: التسجيل يف منصة IMPACT يف حال املتاجر واملحالت 
التجارية بالتجزئة الكبرية، تعيني شخص من ِقبل كل لجنة أو 
جمعية ملتابعة التقيد بالربوتوكول، تقوم إدارات املجمـــعات 
التجارية باملتابعة واملراقبة وإتخــاذ كافة اإلجراءات لتطبيق 

الربوتوكول«.

ــا ؟ ــرنـ ــيـ ــصـ : مـــــا مـ ــم واملــــــاهــــــي  ــ ــاع ــ ــط ــ أصـــــحـــــاب امل
أشــارت نقابــة أصحــاب املطاعم 
واملقاهــي واملالهي والباتيرسي إىل أن 
معلنًة  مقّوماتــه«،   كل  فقد  »القطاع 
أنها ســتجتمع باملعنيني قريًبا للتشديد 
عىل أن املؤسســات امللتزمة أكرث أمانًا 
ســـيكون  »ماذا  ســائلًة  املنازل،  من 
مصري واقع قطاعنا بعد شــهرين من 
اإلقفال هذه الســنة و5 أشــهر إقفال 
العمل  أرباب  املاضية وما مصري  السنة 
الذي  السيايس  الواقع  والعامل يف ظل 
البيان  عنهــا  علينا؟«.وصدر  يفــرَض 

اآليت: 
»بتنــا نعيش يف زمن تتشــابك فيه 
العالقــات بــني أصحاب املؤسســات 
وماليك  العمل  أصحاب  وبني  واملوردين 
العقارات املؤجرة من جهة، وبني أرباب 
اإلنتاج  يف  -رشكائنــا  والعامل  العمل 
و«خمرية« مؤسساتنا- من جهة أخرى، 
ودامئًــا يف ظّل التضخــم االقتصادي 
الحاصــل وقفزة ســعر رصف الدوالر 

الجنونية وغالء األسعار الفاحش. 
مع األســف، فقــد قطــاع املطاعم 
كل مقّوماتــه ومل يســتمع أحــد إىل 
خطة  مــن  وُحرم  مطالبــه  مــن  أي 
واملراسيم  التـعاميم  اقرتاحات مشاريع 
بها  تقّدمت  التي  الرضيبية  واإلعفاءات 
وزارة الســياحة والنقابات السياحية، 
وأحــٌد مل يســتجب للحــد األدىن من 
املتطلّبات األخرى املساِعدة الستمرارية 

القطاع. 
وسبق أن حذرنا من هذا االنحدار يوم 
مؤمترنا  السياحية  النقابات  مع  عقدنا 
التحذيري يف فندق فينيسيا يف 3 متوز 
2020 وتــاله التجمــع يف مار مخايل 
يف 25 آب 2020 عندمــا أعلنا العصيان 
املدين السياحي وإطالق ثورة الكرايس 

والطاوالت.  
الكثري من  املاضية  الفــرتة  رأينا يف 
يف  رسميني  مع  التلفزيونية  املقابالت 
مجــال متابعة أزمة فــريوس كورونا 

واملعنيني يف قطاعنا، الذين شددوا عىل 
أن ارتفاع اإلصابات الذي شــهده لبنان 
املنازل  االكتظاظ يف  يعود ســببه إىل 
والشاليهات، خالًفا ملا أُشيع يف السابق 
عن تحميل املسؤولية للقطاع السياحي 
الصحي، وعليه  الواقع  تردي  وحده يف 
عىل  لنشدد  قريًبا  باملعنيني  ســنجتمع 
أمانًا  أكرث  تعّد  امللتزمة  املؤسســات  أن 
التجارية  للعدالة  املنازل،  وتحقيًقا  من 
واالجتامعية ال يجب عىل املؤسســات 
امللتزمــة أن تدفــع مثن عــدم التزام 
تقفل  أن  يجب  التي  أخرى  مؤسســات 

بالشمع األحمر.  
ماذا  املرحلــة:  هذه  ســؤال  ويبقى 
سيكون مصري واقع قطاعنا بعد شهرين 
من اإلقفال هذه السنة و5 أشهر إقفال 
يف السنة املاضية وما هو مصري أرباب 
العمل والعامل يف ظل الواقع السيايس 

الذي يفرَض علينا اليوم؟
ما رح يبقى فينا مني يخرّب...«.

ــة ــيـ ــربـ ــعـ ــة املـــــــــــرأة الـ ــمـ ــظـ ــنـ ــر مـ ــ ــم ــ ــؤت ــ ــوم م ــ ــ ــي ــ ــ ــح ال ــتـ ــتـ ــفـ يـ
ــه ــت ــي ــد عــاف ــي ــع ــت ــس ــانـــي ســي ــنـ ــبـ ــلـ الـ ــاد  ــ ــص ــ ــت ــ : اإلق ـــون  ــ عـ

ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  استقبل 
عون وفدا من املؤسســة العامة لتشــجيع 
برئاســة  »ايدال«  لبنان  يف  االســتثامرات 
رئيس مجلس االدارة املدير العام مازن سويد، 
وعضوية نائبي الرئيس سيمون سعيد وعالء 
حمية واالعضاء ربيــع معلويل ووليد رشو 
والســيدة رنا دبليز، ومفوض الحكومة لدى 
املؤسسة عيل حمدان. وأطلع الدكتور سويد 
رئيــس الجمهورية عىل املشــاريع الحالية 
عىل  اعدادها  عــىل  املؤسســة  تعمل  التي 
رغم الظروف الصعبة التــي متر بها البالد، 
واملرتقب تنفيذها يف املستقبل، الفتا اىل أنه 
وأعضاء املجلس يسهرون عىل تنفيذ االهداف 

التي انشئت »إيدال« من أجلها.
ورحب الرئيــس عون بالوفــد متمنياً لرئيس املؤسســة 
واالعضاء التوفيــق يف مهامهم، عارضا »للظروف التي مرت 
بها البالد وانعكست ســلبا عىل االوضاع االقتصادية واملالية 
وزادت من خســائر الدولة والرتاجــع يف ايراداتها، ما رفع 
العجز ، فضال عن الظــروف الصحية التي نتجت عن جائحة 
» كورونا« وتداعيات النزوح السوري عىل مختلف القطاعات 
اللبنانية. وحث الرئيــس عون اعضاء الوفد عىل العمل ضمن 
االمكانــات املتاحة«، مؤكــدا أن »االقتصاد اللبناين ســوف 
يســتعيد عافيته وعند ذلك تكون املؤسســة جاهزة للتفاعل 
االيجايب مع مشــاريع النهوض االقتصادي، ال ســيام منها 

تشجيع االستثامرات التي تدخل يف صلب مهام املؤسسة«.
عىل صعيد آخــر، يفتتح رئيس الجمهوريــة يف الحادية 
عرشة من قبل ظهر اليوم املؤمتر الثامن ملنظمة املرأة العربية 

الذي سوف ينعقد افرتاضيا بعنوان »املرأة العربية والتحديات 
الثقافية« بدعوة من رئيسة املجلس االعىل ل، »منظمة املرأة 
العربية« يف دورته الحالية الســيدة كلودين عون. وسيلقي 
الرئيس عون كلمة يف املناســبة يتناول فيهــا أوضاع املرأة 
العربيــة عموما ويف لبنان خصوصــا والقواعد التي ينبغي 
اعتامدها لتفعيل دور املــرأة العربية ازاء التحديات الثقافية. 
كذلك ستلقي الســيدة عون كلمة رئاســة املجلس، عىل ان 
تليها كلامت لرئيســات الوفود العربية املشاركة يف املؤمتر 
والذي سينقل مبارشة عرب محطات التلفزة اللبنانية والعربية 
وصفحة »الفايسبوك« الخاصة برئاسة الجمهورية اللبنانية. 
وتستمر اعامل املؤمتر افرتاضيا يومي 24 و25 شباط الجاري 
وميكن متابعته عىل صفحات »الفايسبوك« الخاصة باملنظمة 

وبالهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية.

عون مستقبالً وفد »ايدال«         )دااليت ونهرا(
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«d?�√ qF?H�UÐ  «—U?�ù« WÞd??ý  —b?�√ ¨t�u?	 V�?×ÐË Æ…b?AÐ

…dzUÞ ±∞∞ Ë W???O??ÝË— …d??O???�??� …dzU?Þ ±∞∞ b¹—u??²� U???O�Ë√

Æd²ÐuJOK¼

W?F??
œ  U¼U?&ô« Ác?¼Ë VO�U?Ý_« Ác¼ w?DF?²??Ýò ·U?{«

s� …b¹bł  UŽUD	 d¹uDðË UM¹b� …—U−²�« r−Š …œU¹e� WO
U{≈

…UM	 XKI½ U?� V�?×Ð ¨åUM�U?LŽ√ ‰Ëb?ł vKŽ ÊuJ²?Ý œU?B²?	ô«

Æå«œeO
“ò



ππππ
»u????????³???????� ‡?‡  U???????O?‡?‡?‡‡?‡?�Ëœ

≤∞≤± ◊U³ý ≤≥ ¡U¦K¦�«

rrrrOOOOŠŠŠŠdddd����««««    ssssLLLLŠŠŠŠdddd����««««    ttttKKKK����««««    rrrr����ÐÐÐÐ

ÊÊÊÊuuuuFFFFłłłł««««————    ttttOOOO����««««    UUUU½½½½««««ËËËË    ttttKKKK����    UUUU½½½½««««

W	uŠd*« …U
Ë rJO�« vFM½ v�UFð tK�« W¾OA* rOK�²�«Ë v{d�UÐ

ÊU??O‡?Ð– ·Ëd??F??� ÂU??N�«

©©©©œœœœUUUU????????????????????????????????????????¹¹¹¹““““    ÂÂÂÂ√√√√®®®®

u{ VF� ZONÐ ÂuŠd*« WK	—√

≤∞≤± ◊U³ý ≤± tO
 l«u�« bŠô«  v�UFð t²LŠ— v�« WKI²M*«

∫WO�U²�« ÂU—_« vKŽ Í“UF²�« q³Ið WM¼«d�« ·ËdEK� Î«dE½

∞≥Ø∏≤¥π∑π u{ ZONÐ œU¹“ ∫ U¼œôË«

∞¥Ø≥π±μ±∑ u{ ZONÐ Èu$     

∑∞Øμ∑∏μ∞∑ u{ ZONÐ WO	√    

∑∞Ø∑≥∞¥±π u{ ZONÐ s¹d�½     

∞≥Ø≤π≥∞±¥ ÊUOÐ– ·ËdF	 ‰UL� ∫ U¼ƒUIý√

∏±Ø∞π¥∂≤¥ ÊUOÐ– ·ËdF	 ÊU�ž

ÊUOÐ– ·ËdF	 ÂUBŽ

´π∂∂μ∞∑∏∂≤∑≤∏ ©W¹œuF��«®      

¡UI³�« ‰uÞ U¼bFÐ s	 rJ�

ÊÊÊÊuuuužžžž————““““    wwww����UUUU¼¼¼¼√√√√    ÂÂÂÂuuuuLLLLŽŽŽŽ    ÊÊÊÊuuuuHHHHÝÝÝÝüüüü««««

‰ULŽ

W????‡???‡????Ðu???????????????????????????????????³???????????????????????????????????	  U????‡???‡????‡???‡????‡???½ö????‡???‡????‡???‡????Ž«
W????????O?????????L????????Ý—  U?‡?‡?‡‡?‡?‡?‡?‡?½ö????????Ž«

t�«u?	√ …—«œù U??L?ÒO? t� X?MÒO?ŽË

ÆÁ—«d
 …b	 WKOÞ

≤∞≤±Ø±Ø±≤ w


w
  U¹UM'« WLJ×	 fOz—

 ËdOÐ

—UDO³�« ‚—UÞ w{UI�«

∂≤ nOKJð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

rJŠ W�öš

w
  U¹UM'« WLJ×?	 sŽ —œU�

—UDO???³�« ‚—UÞ w?{U??I�«  Ëd???OÐ

ÆWOÐUOG�« …—uB�UÐ

a¹—U?²Ð WLJ;« Ác¼ XLJŠ b?I�

wK?Ž  rN??²?*« vKŽ ≤∞≤∞Ø±≤Ø≥±

w½UM³?� t?²??O?�M?ł Íd?B*«  d??	Uð

t?²?	U« q?×	 ö?Fð—u?Š ∑¥ q−?Ý

b??O�«u??	 d??L??Ý tðb�«Ë ö??Fð—u??Š

a¹—U????²Ð U???OÐU????O???ž nË« ±π∏¥

ÎU¹—«u?????²?????	 ‰«e¹ ôË ≤∞±πØ∏Ø±

wKŽ rN²*« .d& WO�U²�« WÐuIF�UÐ

WÐu????I???Ž ‰«e½«Ë Íd???B?*«  d???	Uð

tÐ …b?ÐR*« W???U????A�« ‰U????G???ýô«

Æ‰Æ‰ Êu?OK?	 W?¾?	 mK³??	 t1d?GðË

s	  «—b??�??	 ±≤μ œ«u??L?K� U??I??
Ë

W¹UMł t?ÐUJð—ô  UÐu?I?F?�« Êu½U?

Æ «—b�	

‚u??I?(« s	 tÞU??I?Ý«  —Òd??Ë

t�«u	√ …—«œù ULÒO t� XMÒOŽË WO½b*«

ÆÁ—«d
 …b	 WKOÞ

≤∞≤±Ø±Ø±≤ w


 ËdOÐ w
  U¹UM'« WLJ×	 fOz—

—UDO³�« ‚—UÞ w{UI�«

∂≤ nOKJð

nË« ±ππ≤ bO?�«u	 WKON?Ý tðb�«Ë

—U?
 u¼Ë ≤∞±πØμØ≥ a¹—U²Ð U?OÐUO?ž

5�Š rN?²*« .d& WO�U²�« WÐu?IF�UÐ

‰U?G?ýô« WÐuI?Ž ‰«e½«Ë d?²?OŽ“ b?L?Š

Êu?OK	 W¹U?	 t1dGðË …bÐR?*« WU?A�«

s	  «—b?�?	 ±≤μ œ«u??LK� U?I?
Ë Æ‰Æ‰

W¹U?Mł tÐUJ?ð—ô  UÐu???I???F�« Êu½U???

Æ «—b�	

WO½b*« ‚uI(« s	 tÞUIÝ«  —ÒdË

…b	 WKOÞ t�«u	√ …—«œù ULÒO t� XMÒOŽË

ÆÁ—«d


≤∞≤±Ø±Ø±≤ w


 ËdOÐ w
  U¹UM'« WLJ×	 fOz—

—UDO³�« ‚—UÞ w{UI�«

∂≤ nOKJð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

rJŠ W�öš

w
  U¹UM?'« W?LJ?×?	 sŽ —œU??�

—UD?O????³�« ‚—U?Þ w{U????I?�«  Ëd????OÐ

ÆWOÐUOG�« …—uB�UÐ

a¹—U??²Ð W??LJ;« Ác¼ X?LJŠ b??I�

d????	Uð r?N????²*« v?KŽ ≤∞≤∞Ø±≤Ø≥±

q−Ý w½UM³� t²O�Mł ÍdB*« ”U³Ž

ö?Fð—u?Š t²?	U?« q×	 ö?Fð—u?Š ∑¥

nË« ±πμ≥ b??O�«u?	 Èb?F??Ý tðb�«Ë

‰«e¹ ôË ≤∞±πØ∏Ø± a¹—U?²Ð U?OÐUO?ž

rN²*« .d& WO�U²�« WÐuIF�UÐ ÎU¹—«u²	

WÐu?I??Ž ‰«e½«Ë Íd?B*« ”U?³??Ž d?	Uð

t1d?GðË tÐ …bÐR*« W?U?A�« ‰UG?ýô«

œ«u?LK� U?I?
Ë Æ‰Æ‰ Êu?OK?	 W?¾?	 mK³0

 UÐu?I?F�« Êu?½U? s	  «—b?�?	 ±≤μ

Æ «—b�	 W¹UMł tÐUJð—ô

WO½b*« ‚uI(« s	 tÞUIÝ«  —ÒdË

rJŠ W�öš

w
  U¹UM'« WLJ×?	 sŽ —œU�

—UDO???³�« ‚—UÞ w?{U??I�«  Ëd???OÐ

ÆWOÐUOG�« …—uB�UÐ

a¹—U?²Ð WLJ;« Ác¼ XLJŠ b?I�

wK?Ž rN???²*« v?KŽ ≤∞≤∞Ø±≤Ø≤≤

q−Ý w½UM³� t²O�Mł d?²OŽ“ œULŽ

W�OMJ�« t²	U« q×	 W�OMJ�« ≥∑∞

nË« ±ππ± bO?�«u	 WKON?Ý tðb�«Ë

u¼Ë ≤∞±πØμØ≥ a¹—U?²Ð U?OÐU?O?ž

rN²*« .d?& WO�U²�« WÐuI?F�UÐ —U


WÐu?I??Ž ‰«e½«Ë d?²?O?Ž“ œU??L?Ž wKŽ

t1d?GðË …bÐR*« W?UA?�« ‰UG?ýô«

±≤μ œ«uLK� U?I
Ë Æ‰Æ‰ Êu?OK	 W¹U	

 UÐu??I??F�« Êu?½U?? s	  «—b??�??	

Æ «—b�	 W¹UMł tÐUJð—ô

‚u??I?(« s	 tÞU??I?Ý«  —Òd??Ë

t�«u	√ …—«œù ULÒO t� XMÒOŽË WO½b*«

ÆÁ—«d
 …b	 WKOÞ

≤∞≤±Ø±Ø±≤ w


w
  U¹UM'« WLJ×	 fOz—

 ËdOÐ

—UDO³�« ‚—UÞ w{UI�«

∂≤ nOKJð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

rJŠ W�öš

w
  U¹UM'« WLJ×?	 sŽ —œU�

—UDO???³�« ‚—UÞ w?{U??I�«  Ëd???OÐ

ÆWOÐUOG�« …—uB�UÐ

a¹—U?²Ð WLJ;« Ác¼ XLJŠ b?I�

5�Š rN?²*« vKŽ ≤∞≤∞Ø±≤Ø≤≤

q−Ý w½UM³� t?²O�Mł d²O?Ž“ bLŠ

 U??×¹— t?²??	U??« q×?	  U??×¹—Ø ≤¥

÷«—«

—U−¹û�

For rent newly
decorated office 300sqm
+ parking, in Adlieh
area, main street, high
standard building
03/778055
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

◊U??O??)« WKð  Ëd??O?Ð —U??−¹ö�

ÂU?L?Š ´ a³D	 ´ 5²?
dž W?I?ý

§±∑μ d?×?³K� W??H?ýU?� π oÐUÞ

nK?Ý d????N????ý« W????²????Ý l?
b�«

‡ ∑±Ø¥∂∂¥±π∫ 

∑∞Ø∑≤¥∑±∑

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 UdH²	

œuIH	

rÝUÐ w«dF�« dH?��« “«u'« bI


—œU?B�« Êu?²OÐ d?L?Ž »UDš sÐ«

a¹—U?²Ð WO?«dF�«  «“«u?'« sŽ

∫‰U??????????????B?ðô« ≤∞±πØπØ±μ

∑∞Øπ≤¥¥∂≤

‚u???
 s¹b???²??	 o?zU??Ý »uK?D	

—u???� 5Ð U???	 …d??Ý_ 5?FÐ—_«

W?	UM	 l	 Æ‰Æ‰ Êu?OK	  Ëd?OÐË

∞≥Øπ¥∞∞±¥∫  œôË√ ÊËbÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W¹—«œ«

A Lebanese company

dealing in oils and other

foodstuffs needs a

factory manager with a

bachelor’s degree in

electro-mechanical

engineering. Min. 3yrs

exper. Send CV email:

recruitnow333@gmail.com

W¹“u
 rÝUÐ WO½UM³� W	U≈  bI


W??O½UM³� W??	U??«Ë o¹—“  U??�dÐ

s?�?????Š nÝu?¹ ”UM?¹— rÝU?Ð

W???O???B???�???ý ‚«—Ë«Ë aO???A�«

∞≥Ø∏≤≥∑±∏∫ 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

5	b�²�	 —«d


W¹d?????²¹—_« W?????	œU????)« X?Ðd¼

Yrgalem Abrha Hayle

∫v?KŽ ‰U?????B?ðô« U?¼b?????−¹ s?*

∞≥Ø≥≥≥π±π

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W??O½Ëd??O??	UJ�« W??	œU??)«  d??


Marie Therese NGO

Manguelle

∞≥Ø∑∂∏∞∏¥∫ 

 «—UIŽ

Ê«Ëd��

nK²�	

d??²MÝ t½uK?Ð  ö?×??	 ≥ lO??³K�

n«u???	≥ l	 ÂÆÂ±±∏ Âd???−??Ž

nK)« s	 n?«u?	¥Ë W?N??ł«u�«

∞≥Ø≤±π∞¥π∫ 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

tO�UŽ

oIý

Êu?H?O� ÊUM³?� q³ł l?O³K� W?I?ý

·d???ž ≥ ÂU???F?�« Ÿ—U???A�« v?KŽ

sŽ bF?³ð ¥◊ ÊU	U?LŠË a³D	Ë

ÊËd?AŽË W?¾	 W?IO?œ ±≤ —UD*«

∞≥Øπ¥∞∞±¥∫  —ôËœ n�«

A reputable Company in
Lebanon is recruiting
the following positions:
- 2 Graphic Designers -
Send Portfolio with the
CV
- 2 Video Designers
(General Animation)
Send Portfolio with the
CV
- 1 Marketing and Social
Media
- 1IT UI/UX Frontend
all positions are Based
in Lebanon covering
Mena Region, and
Salaries in USD 
Send Resume to
lebjoboffer@gmail.com
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W???³??ÝU???×??	 u???Hþu??	 »u?KD	

W�dý w
 jI
 wF?	Uł qOB%

W??ŽUMB�«Ë …—U??−??²K� w³¹d??F�«

∫W??F???ł«d??L?K� q¹UM?Fð ŸU??I???³�«

∞≥Ø≥≤π∂∞≤ ‡ ∞∏Øμ±¥±±±

shipping@araybyco.com

 UO�Ë
◊ö	 œuF�	 s¹dOý ∫t²łË“

◊ö	 ‰ËË«— ∫tMÐ≈

◊ö	 ÂUN�≈ ∫tðb�«Ë

◊ö	 ‰UAO	 ∫t²IOIý

¨œu?F�?	 ¨◊ö?	  özU?Ž ÂuL?ŽË

b¹“uÐ√ ¨—cM	 ¨qO?−Ž ¨œ«b?Š ¨ÍËUJŽ

d??−???N*«Ë sÞu?�« w
 r¼ƒU??³???�½«Ë

r¼b?O?I?
 Êe?(« b¹e0 rJO�« Êu?FM¹

w�UG�«

◊ö	 ·“uł ÍœU


¡U?�	 v�U?Fð t²?LŠ— v�« qI?²M*«

Æ≤∞≤± ◊U³ý ≤∞ X³��«

t?�??H½ W?Š«d� …ö??B�UÐ qH??²?×¹

l	 ÎU??O?ýU9 W?Ðd?I*« WK?zU?F�« sL??{

ÆWM¼«d�« WO×B�« ·ËdE�«

W??	ö?�?�«  «¡«d?ł« l	 ÎU??O??ýU9

s	 q� WKzUF?�« dJAð …c�²*« W?	UF�«

r²OÝË t�eM	 s	 …öB�« U?N�—UAOÝ

d?³?Ž Ë« nðU?N�« d?³?Ž Í“U?F?²�« wIKð

∫w½Ëd²J�ô« b¹d³�«

∫◊ö???	 œu????F???�???	 s¹d????O???ý

∞≥Ø∂≤π∞∏π

chirine.massoud@gmail.
com

∫◊ö????????????????????????	 ‰ËË«— t???M??Ð≈

∞∞≥≥∂¥±∏∑∞∂±≥

raoulmallat@hotmail.co
m

∫◊ö???????????	 ÂU????????????N?�« t?ðb?�«Ë

∞±Ø≥≥≤∞≥≤

∫◊ö??	 ‰U??A???O??	 t??²??I???O??I??ý

∞±Ø≥≥≤∞≥≤ ‡ ∞¥Ø∑±μ∞∏±

w?‡½U?‡?M?³K?�« u?‡ðu?K?�« Z?‡zU???????²?½

±∏∑∑ r— —«b?�ö� w½UM³K�« uðu?K�« V×?Ý f	« ¡U�?	 Èd?ł

∫wðô« qJA�« vKŽ W−O²M�«  ¡UłË

μ ∫w
U{ô« rd�« ≥¥ ‡ ≤∑ ‡ ≤± ‡ ±μ ‡ ±≥ ‡π ∫W×Ð«d�« ÂU—ô«

WIÐUD	 ÂU—« W²Ý v�Ëô« W³ðd*« ¿

ÆW×Ð«—  UJ³ý ô ‡

w
U{ô« rd�« l	 ÂU—« W�Lš WO½U¦�« W³ðd*« ¿

Æ‰Æ‰±≥∂¥∏∏π≤∞ ∫WO�ULłô« …ezU'« ‡

 UJ³ý μ ∫W×Ð«d�«  UJ³A�« œbŽ ‡

‰Æ‰≤∑≤π∑∑∏¥ ∫W¹œ«d
ô« …ezU'« ‡

WIÐUD	 ÂU—« W�Lš W¦�U¦�« W³ðd*« ¿

Æ‰Æ‰∑∞∏≥μ∑∂∞ ∫W³ðd*« V�Š WO�ULłô« ez«u'« WLO ‡

WJ³ý ¥π ∫W×Ð«d�«  UJ³A�« œbŽ ‡

Æ‰Æ‰±¥¥μ∂≤∏ ∫WJ³ý qJ� W¹œ«d
ô« …ezU'« ‡

WIÐUD	 ÂU—« WFÐ—« WFÐ«d�« W³ðd*« ¿

Æ‰Æ‰∑∞∏≥μ∑∂∞ ∫W³ðd*« V�Š WO�ULłô« ez«u'« WLO ‡

WJ³ý ±μ∑¥ ∫W×Ð«d�«  UJ³A�« œbŽ ‡

Æ‰Æ‰¥μ∞∞¥ ∫WJ³ý qJ� W¹œ«d
ô« …ezU'« ‡

WIÐUD	 ÂU—« WŁöŁ W�	U)« W³ðd*« ¿

Æ‰Æ‰±∏≤≤∑≤∞∞∞ ∫W³ðd*« V�Š WO�ULłô« ez«u'« WLO ‡

WJ³ý ≤≤∑∏¥ ∫W×Ð«d�«  UJ³A�« œbŽ ‡

Æ‰Æ‰ ∏∞∞∞ ∫WJ³ý qJ� …ezU'« ‡

V×?��« v�« W?L?�«d?²*«Ë v�Ëô« W?³?ðd?LK� W?L?�«d?²*« m�U?³*« ¿

Æ‰Æ‰μ≥≥¥≥∑π¥∑∂ ∫q³I*«

b??‡?‡??‡?‡??¹“ Z?‡??‡??zU???????????????²??‡?‡??½

W?−??O?²M�«  ¡U?łË ±∏∑∑ r?— b¹“ V×?Ý f	« ¡U?�??	 Èd?ł

∫wðüU�

±∑π≥± ∫`Ð«d�« rd�«

Æ‰Æ‰ ∑μ∞∞∞∞∞∞ ∫v�Ëô« …ezU'« ¿

‚«—Ë« ÀöŁ ∫W×Ð«d�« ‚«—Ëô« œbŽ ‡

Æ‰Æ‰≤μ∞∞∞∞∞∞ ∫W—Ë qJ� W¹œ«d
ô« …ezU'« ‡

∑π≥± ∫rd�UÐ wN²Mð w²�« ‚«—Ëô« ¿

Æ‰Æ‰ π∞∞[∞∞∞ ∫W¹œ«d
ô« …ezU'«

π≥± ∫rd�UÐ wN²Mð w²�« ‚«—Ëô« ¿

Æ‰Æ‰ π∞[∞∞∞ ∫W¹œ«d
ô« …ezU'«

≥± ∫rd�UÐ wN²Mð w²�« ‚«—Ëô« ¿

Æ‰Æ‰ ∏∞∞∞ ∫W¹œ«d
ô« …ezU'«

W??????O??????�u?‡‡?¹ Z?‡‡?‡‡?‡?zU??????²‡?‡‡?½

W−O²M�«  ¡UłË ±∞ππ r— åW?O	u¹ò V×Ý f	« ¡U�	 Èdł

∫wðüU�

∑μ¥ ∫WŁöŁ WO	u¹ ¿

≥∏≥∑ ∫WFÐ—« WO	u¹ ¿

∂∂π¥± ∫W�Lš WO	u¹ ¿

q?¹u????????% v?K?Ž ÊU????????I?????????H????????²?ð W????????O?Ðu?M?'« U?¹—u????????�Ë Ê«d?¹≈

‰u??????????¾?????????O??????????Ý Èb?� …b??????????ÒL??????????:« Ê«d?????????N?Þ ‰«u??????????�√

q¹u??% vKŽ W?OÐu?M'« U¹—u?�Ë Ê«d¹≈ XI??Hð«

w²�«Ë ‰u??¾?O?Ý Èb� …b??L?:« W?O?½«d¹ù« ‰«u?	_«

Æ—ôËœ  «—UOK	 ∑ u×MÐ —bIð

W?O½«d¹ù« Êu?¹e?HK²�«Ë W?Ž«–ù« W�U??�Ë XMKŽ«Ë

Íe??�d*« pM³�« k?
U?×??	 ÊQÐ ¨f?	« ¨W?O??L??Ýd�«

U¹—u??� d?O??H??ÝË w²?L?¼ d?�UM�« b??³??Ž ¨w½«d¹ù«

WOH?O� vKŽ UIHð« ¨u¼ rO?� Ê«dNÞ Èb� WOÐuM'«

U¼œ—«u??	 s	 ¡e?ł Ê«d??NÞ Â«b?�??²?Ý«Ë q?¹u?%

ÆWOÐuM'« U¹—u� w
 …bL:« WO�U*«

‰ö????š ¨`{Ë√ w?½«d¹ù« ·dD?�« Ê√ò X
U????{√

œ—«u*« q¹u% WI¹dÞ ¨Í—uJ�« dOH��« l	 ŸUL²ł«

 UNłu�« v�≈ ‰u¾O?Ý w
 …bL:« WO½«d¹ù« WO�U*«

r−?Š 5O?Fð -Ë ¨Ê«d?NÞ U¼b¹dð w²�« …œu?B?I*«

qI½ Ê«dNÞ b¹dð w?²�« …œuBI*« ·—U?B*«Ë W�u;« œ—«u*«

ÆåWOÐuM'« U¹—u� s	 UNO�« UN�«u	√

¨u¼ rLO� Ê«dNÞ Èb� WOÐuM'« U¹—u� dOHÝ sŽ XKI½Ë

 «¡«d?łù« lO??L?ł –U?�ðô œ«b??F?²?Ý« vKŽ U½œö?Ðò ∫t�u?

w
 W?O½«d¹ù« W?O
d?B*« œ—«u*« lO?Lł Â«b?�?²Ýô W?	“ö�«

ÆåœbB�« «c¼ w
 œuO błuð ôË ¨WOÐuM'« U¹—u�

W??OÐuM'« U¹—u??� w
 Ê«d??ND� …b?L??:« ÂU??—_« mK³ðË

wÐË—Ëô« œU%ô«Ë UOÝË— 5OÐ  U	öF�« sŽ Àb×²¹

 ÷d??????H?¹ b??????	 wÐË—Ë_« œU???????%ô« ∫U??????O½U?*« W??????O??????ł—U??????š d?¹“Ë

d?????????O?????????š√ –ö?????????L?????????� —U?/U?????????O????????� v?K?Ž  U?Ðu?????????I?????????Ž

s	 b¹b?F�« q( ¨U?N?O�≈ WłU?(«Ë U?O?ÝË— WO?L¼√ vKŽ œb?ýË

U??C¹√ Êu??A??UMO??Ý ¡«—“u�« Ê√ò ÎU¼uM?	 ¨åW?O?�Ëb�«  U??Ž«eM�«

Æå„UM¼ ÍdJ�F�« »öI½ô« bFÐ —U/UO	 w
 l{u�«

Ê√ ¨5MŁô« f	« ¨”U?	 uJ?¹U¼ ¨w½U*_« W?O?ł—U?)« d¹“Ë È√—

¨dOš√ –öL� —U/UO?	 vKŽ  UÐuIŽ ÷dH¹ b wÐË—Ë_« œU%ô«ò

Æåœö³�« w
 W{—UF*« lLË ÍdJ�F�« »öI½ô« bFÐ

”U?	 ‰U ¨wÐË—Ë_« œU?%ô« w
 tz«dE½ l	 t?ŽU?L?²ł« q³?Ë

·u???uK� s¹b???F??²???�???	 UM��ò ∫q?�??�ËdÐ v?�≈ t�u??�Ë b?MŽ

ÆåVd²�«Ë

jG?CK� WO?ÝU	uKÐb�« ‚d?D�« lOL?ł Âb�?²�MÝò ∫·U?{√

¨Xu�« fH½ w
 s?J�Ë ¨—U/U?O?	 w
 b?O?F?B?²�« nË qł√ s	

w
 ÍdJ�??F�« ÂUEM?�« vKŽ  UÐu??I?Ž b??FMÝ ¨d?O??š√ –ö?L??�Ë

Æå—U/UO	

XK�Ë UO?ÝË— l	  UöF�« Ê≈ò ∫”U?	 ‰U ¨WL?I�« ¡bÐ q³Ë

ÿU??H?(« 5�d?ÐË uJÝu??	 vKŽ 5F??²¹ sJ� ¨ò WD?I½ v½œ√ ò v�≈

iFÐ b?{  UÐu?I?Ž œ«bŽù Áb?O¹Qð sŽò ÎUÐd?F?	 ¨å—«u?(« vKŽ

o×Ð —b?� Íc�« wzU?C?I?�« rJ(« V³?�Ð ¨”Ëd�« ’U?�?ý_«

ÆåwM�U
U½ w�JO�√ ¨÷—UF*« ÊËb*«

ÊuAUMOÝ œU%ô« ‰Ëœ W?Oł—Uš ¡«—“Ë Ê√ v�≈ò ”U	 —Uý√Ë

V−¹ ¨t�?H½ Xu�« w
ò ÎUHOC?	 ¨åŸUL²łô« ‰ö?š W�Q�*« Ác¼

ÆåUOÝË— l	 —«uŠ w
 ¡UI³K� ‚dÞ sŽ Y×³½ Ê√

ÎU½U??−??� ÕU??IK�UÐ U¹—u??Ý  œÒËe??²??Ý U??O??ÝË—Ë ÆÆÆ…e??ž w� rO??FD²�« W?KL??Š ‚öD½«

U½Ë—u?????� ¡UÐu� W?????{d????Ž d????¦????�ô« w¼ …b????×?????²*«  U¹ôu?�« ∫åeM?JÐu¼ e?½u????łò

ÆUB�ý μ∞ u×½ UNO
 „—Uý WKHŠ

rOFD²�« WKLŠ ‚öD½« ˝

˝ wÝËd�« ÕUIK�UÐ …ež w
  

…ež ŸUD w
 ¨f	«¨U½Ë—u� ¡UÐË b{ rOFD²�« WKLŠ XIKD½«

s	 ÂU¹√ b?FÐ ¨nO?¦?� w�ËœË wK×?	 w	ö?Ž≈ —u?C?×Ð 5D�KHÐ

wÝËd?�« ÕU????IK?�« s	  U????Žd????'« ·ô¬ 5?OM?OD?�KH?�« rK?�ð

ÆåV pOMðu³Ýò

W?×??B�« …—«“Ë w
 W?O�Ë_« W¹U??Žd�« ÂU?Ž d¹b?	 V?zU½ ¨sKŽ√Ë

Íd−¹ Íc�« ¨rOFD²�« w
 W¹u�Ë_« Ê√ dON{ Íb−	 WOMOD�KH�«

ÊËd?³?²?FÔ¹ s¹c�« ¨W?×?B�« ‰U?L?F� vDF?Ô²?Ý ¨wÝËd�« ÕU?IK�UÐ

ÍË–Ë 5M�*« 5B?×?²?� ‰U?I?²½ô« q³? ¨¡UÐuK� W?{d?Ž d?¦?�_«

ÆWM	e*« ÷«d	_«Ë WAN�« W×B�«

…e?ž ŸUD w
 ‰Ëô« f	√ «u?LK�ð b? Êu?OMOD�KH�« ÊU?�Ë

XŽd?³ð ¨`
— d³?F?	 d³?Ž wÝËd�« ÕU?IK�« s	 WŽd?ł n�√ ≤∞

WHC�« X?LK�ð Ê√ o³Ý ULO?
 ¨…b×²*« WOÐdF?�«  «—U	ù« UNÐ

…bzU??H� W??Žd?ł ≤∞∞∞ w�«u??Š w{U*« Ÿu??³?Ý_« W??OÐd??G�«

v²?Š ¡U?Ðu�UÐ WÐU?�≈ n�√ μ¥ s	 d??¦?�√ q−?Ý Íc?�« ŸUDI�«

≤ s	 d??¦?�√ U?NM?J�¹ W?IDM?	 w
 ¨…U?
Ë μ¥≥ U?N?MOÐ s	 ¨Êü«

ÆWL�½ ÊuOK	

XŠb?	  W?OMOD�?KH�« W?×?B�« …—«“uÐ b?ŽU?�*« qO?�u�« ‰U?Ë

WKLŠ ‚öÞ≈ X?I³Ý W?OH×?� …Ëb½ ‰öš ¨ÊQA�« «c?NÐ s�O?×	

¨©±π≠ b?O
u?�® ÕUI� s	 W?Ždł n�√ ≤≤ U?MÓK�Ë bI�ò ∫rO?FD²�«

W	ÒbI?Ô	 WŽdł ≤∞∞∞Ë ¨ «—U	ù« W�Ëœ s	 W	ÒbI?Ô	 WŽdł n�√ ≤∞

ÆåtK�« Â«— WM¹b0 …—«“u�« s	

U?O?LÝ— W?KL(« X?IKD½« ¨W?OH?×?B�« …ËbM�« ¡U?N?²½« œd?−0Ë

ÆWŽUI�« qš«œ ’U�ý_«  «dAŽ rOFD²Ð

∫Í—u��« dOH��« ˝

˝ U½U−	 ÕUIK�UÐ U½œËe²Ý UOÝË—

U?OÝË— Ê√ œ«b?Š ÷U¹— ¨U?OÝË— Èb� Í—u?��« d?OH?��« sKŽ√

ÆU½U−	 U½Ë—uJ� œUC*«  åV pOMðu³Ýò ÕUIKÐ U¹—uÝ œËe²Ý

¨åpOMðu³?Ýò W�U�u� ’Uš `¹d?Bð w
 ¨œ«bŠ dOH?��« ‰UË

wÝËd�« ÕU?IK�« q?O?−?�?²�  «¡«d?łù« lO?L?ł  c?�ð« oA?	œò

Æåt	«b�²Ý« vKŽ XI
«ËË U¹—uÝ w
 åV pOMðu³Ýò

XMKŽ√ Ê√ b??FÐ U?³¹d? U¹—u??Ý w
 ÊuJO?Ý ÕU??IK�«ò ·U?{√Ë

Æåt	«b�²Ý«Ë t	ö²Ýô UN²¹e¼Uł oA	œ

s×½ ÆÊU?�½ù« ‚u?I?Š ‰U?−?	 w
 p�– w
 U0 ¨…b¹b?ł q�U?A?	

Æå U�UN²½ô« s	 WždH	 WIKŠ bNA½

nzUþu?�« Ê«b?I??
 Ê√ò ¨…b??×?²?*« 3ú� ÂU?F?�« 5	_« `{Ë√Ë

 U¾?	 …UO?Š X³K qšb�« w
 œU(« ÷UH?�½ô«Ë Êu¹b�« …œU¹“Ë

¡UÐu�«  UOŽ«bð Ê≈ U?HOC	 VIŽ vK?Ž UÝ√—  özUF�« s	 5¹ö*«

ÍË– ’U?�ý_«Ë  U?OK_«Ë ¡U?�M�« vKŽ d?¦?�√ U?³KÝ X�JF½«

Æs¹dłUN*«Ë 5¾łö�«Ë 5M�*«Ë ¨W�U)«  UłUO²Šô«

ÊËUF²�« vKŽ W×²HM	 UOÝË— ∫5ðuÐ ˝

˝ ”ËdOH�« WNł«u	 w
 wÐË—Ë_« œU%ô« l	 

uJÝu??	 œ«b??F??²?Ý« 5?ðuÐ d?O?1œö?
 w?ÝËd�« fOzd�« b??�√

”Ëd?O?
 W?×zU?ł W?N?ł«u?	 w
 wÐË—Ë_« œU?%ô« l	 ÊËU?F?²K�

ÆU½Ë—u�

f	« ¨wAðu??Ý wÝËd�« l−??²M*« w
 t?F??L?ł ¡U?I?� ‰ö?šË

‰U?? ¨uJMO??ýU??�u� —bM�J?�√ wÝË—ö?O??³�« Ád??OE½ l?	 ¨5MŁô«

UMzU?�dý l?	 p�– w
 U0 ¨œuN?'« d?
UCð U?MOKŽ V−¹ò ∫5ðuÐ

Æå„d²A*« qLF�« vKŽ Êu×²HM	 s×½ò ∫UHOC	 ¨å5OÐË—Ë_«

wLK?F�« åU??O�U??	U??žò e??�d?	 ÊQ?Ð œb?B?�« «c??NÐ 5ðuÐ d??�–Ë

åV pOMðu³Ýò ÕU?I� d¹uDð w
 qCH�« t� œuF¹ Íc�« ¨wÝËd�«

åUJO?M¹“«d??²???Ý√ò W??�d??ý l?	 ÊËU??F??²?¹ ¨U½Ë—u??� s?	 w«u�«

ÆW¹b¹u��« WO½UD¹d³�«

wŽULł »UB²ž« w
 oI% WO½U³Ýù« WÞdA�« ˝

˝ W¹Uu�« dOÐ«bð XJN²½« åWKHŠò w
 W³�UD�

XFË wŽULł »UB²ž« WO?C w
 WO½U³Ýù« WÞdA�« oI%

w
 w{U*« Ÿu?³??Ý_« W¹U?N½ ‰ö?š åW?O½u½U? d?O??žò WKH?Š w


WL�UF�« ·«dÞ√ vKŽ WF?«u�« åu�¹—UMO*u�ò …bKÐ —U¹œ ÈbŠ≈

Æb¹—b	 WO½U³Ýù«

sL?{ X½U?� W?³�UÞ U?N?²?F?
— Èu?Žœ b?F?Ð oO?I?×?²�« wðQ¹Ë

∂ Ë√ μò l	 fM'« W?Ý—U2 vKŽ  d?³?łÔ√ UN½≈ X�U? s¹u?Žb*«

UN� X	=bÔ Ê√ b?FÐ ¨WO½U³Ýù« åËb½u*≈ò WHO?×� V�Š ¨å‰Uł—

ÆU¼d¹b�ð ‰UL²Š« l	 ¨UNOŽË bIHð  √bÐË WO�u×�  UÐËdA	

Ÿ«u½√ nK²?�	 wÞU?Fð Ê√ ¨s	_« `�U?B	  b?�√Ë UN?²N?ł s	

w²�« W?O?ŽU?L?'« WKH?(« Ác¼ sŽ VG¹ r�  «dJ�*«Ë  «—b?<«

∫ ¡U??I?� X½U??� qÐ ¨W?KH??Š sJ?ð r� U??N½≈ åËb½u?*≈ò U??NMŽ X?�U??

Æå…bÐdFK�ò

Áu?łË W??�—U?A?0 ¨XL?O??Ô√ WKH??(« Ê≈ WÞd?A�« X?×?{Ë√Ë

 U¹ôu�« Ê« åeJ?MÐu¼ e½u?łò W??F?	U??ł  U?}zU??B?Š« ‰u??Ið

”Ëd?OHÐ 5ÐU?B*« œbŽ Ê«Ë ¡UÐu?K� W{d?Ž d¦?�ô« w¼ …b×?²*«

Æh�ý ÊuOK	 ≤∏[± “ËU& U½Ë—u�

 U}zUB?Š« WO�dO	ô« åe1Uð „—u¹u?O½ò WHO×�  d?A½ UL�

ÆUB�ý n�« ¥π∏ u¼Ë U½Ë—u� U¹U×{ œbŽ sŽ

˝ w�dO	« qJ� W�Uš W�UÝ— tłu¹ Êb¹UÐ ˝

W�U?Ý— t?łu¹ Ê√ œu¹ t½≈ ¨Êb?¹UÐ u?ł w�d?O?	ô« fOzd�« ‰U?

ÊQ?AÐ W?O�d?O?	ô« …b?×²*«  U¹ôu�« w?
 sÞ«u	 q� v?�≈ W�U?š

ÆU½Ë—u� ÕUI�

W�U?Ý— „UM?¼ X½U?� «–≈ò ∫f	« ¨åd?²¹uðò vK?Ž ¨Êb¹UÐ V²?�Ë

ÊS?
 ¨w�d?O?	« sÞ«u?	 q� v?�≈ …d?ýU?³?	 qBð Ê√ U¼b¹—√ …b?Š«Ë

Æås	¬ U½Ë—u� ÕUI� Ê√ u¼ W�UÝd�« Ác¼ ÊuLC	

sÞ«u??	 qJ� t?²?�U?Ý— Êb¹UÐ u??ł w�d??O?	ô« fOzd?�« t?łËË

Ë√ p²K?zU?FÐ Ë√ X?½√ pÐ oKF??²¹ d??	_« ÊU?� «–≈ò ∫ö?zU? w?�d?O??	«

U?	bMŽ ÕUIK?�« cš√ pOKŽ V−¹ t?½S
 ¨„bK³Ð v²?Š Ë√ pF?L²?−0

Æåp� ÕU²	 ÊuJ¹Ë „—Ëœ wðQ¹

tJK?�½ Ê√ V−¹ Íc?�« qO??³???��« w¼ W???I¹dD�« Ác?¼ò ∫lÐUðË

Æå¡UÐu�« Ác¼ W1eN�

s	 d?¦?�√ UM¹b� ÊuJ?O?Ýò ∫ÂU¹√ q³? ¨w�d?O?	ô« fOzd�« ‰U?Ë

lO??L?ł rO??FD²� wH?Jð U½Ë—u?� ÕU??I� s	 W??Žd?ł Êu??OK	 ∂∞∞

“u9 W?¹U??NM?Ð 5O???�d??O???	ô«

Æåq³I*«

w½u??²½√ ‰U?? ¨t?²??N??ł s	

¡«d???³??š d???O??³???� ¨wAðËU???


 U¹ôu�« w
 W¹bF*« ÷«d	_«

Ê≈ ¨b???Š_« f?	√ ¨…b???×????²*«

¡UDŽ≈ w
 W??O?d?F?�« ‚—«u?H�«

5MÞ«u??LK� U½Ë—u?�  U??ŠU?I�

ÆåW¹UGK� WIKI	ò 5O�dO	ô«

W×zU'« ∫g¹dOðuž  ˝

 U�UN²½« XLU


˝ ÊU�½ù« ‚uIŠ 

3ú� ÂU?????F�« 5?	_« ‰U????

¨g¹dOðuž u?O½uD½√ ¨…b×²*«

fK: ¥∂ …—Ëb�« ÕU²?²
« w


Ê≈ ¨nOMł w
 ÊU�½ù« ‚uIŠ

v�≈  œ√ U?½Ë—u???� W???×?zU???ł

‚u???I??Š  U???�U??N???²½« …œU¹“

¡U??×?½√ lO??L??ł w?
 ÊU??�½ù«

Ær�UF�«

t²?LK� w
 g¹dOðu?ž ‰UË

d?Nþ√ b?I�ò ∫f	« U¼U?I�√ w²�«

W??F??O???³D�« Õu??{u?Ð ¡UÐu�«

W¹d?A??³�« UMðd?Ý_ WD?Ð«d?²*«

‚u???I??Š s	 q?	UJ�« nO?D�«Ë

W?O?
U?I?¦�«Ë W?O½b*« ¨ÊU?�½ù«

W?O?ÝU?O?�?�«Ë W¹œU?B?²?ô«Ë

¡UÐË rU?
 bI� ÆW?OŽU?L²?łô«Ë

…œu?łu?*«  «u?−?H�« U?½Ë—u?�

ÂbŽË nFC�« ◊U?I½Ë q³ s	

—u?Nþ v�≈ Èœ√ U?L� ¨…«ËU?�*«

w
 W???
Ëd??F??	 W???O½u¹e???HKð

å «¡«u?žù« …d¹e?łò Z	U½dÐ

ÊËœ ¨UO?�UŠ t¦Ð Íd?−¹ Íc�«

WO?×B�« dO?Ð«b²K� —U³?²Ž« Í√

¡UÐË s	 W¹U??uK� W?O??	uJ(«

Ác¼ œu?????łË Ê≈Ë ¨U½Ë—u?????�

w²?�« ¨WKH????(« w
 Áu????łu�«

¨WKŁU2  ö??H?Š U??N?²??I?³??Ý

Ác?N?� U?O?	ö??Ž≈ U?L??š“ vDŽ√

Ê«–¬ XG?KÐ w²�« W???O???C???I�«

p�U???	 s	 —UD?šSÐ WÞd???A�«

¡«u???ł_« Ê√ kŠô Íc?�« —«b�«

`{Ë√Ë ÆW¼u??³?A?	 U??NKš«œ

U??Nz«dJÐ ÂU?? t½√ ¨—«b�« p�U??	

lOÐ qł√ s	 5	u?O�  U?Ozb³?	

W?	Uù fO�Ë …d?šU?
 …—UO?Ý

 UÐu??I??F�« W??O??HKš vKŽ p?�–Ë ¨—ôËœ  «—U?O?K	 ∑ u??×MÐ

…b???×???²?*«  U¹ôu�« q?³??? s	 Ê«d???N?Þ vKŽ W???{Ëd????H*«

ÆWO�dO	_«

5D�K� w� `OIK²�« ¡bÐ
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الثلثاء 23 شباط 2021

رغم كل العوائق سيرفعون اسم بلدهم عالياًرئيس الجمهورية هنأ أبطال منتخب كرة السلة :
ميشــال  العامد  الجمهورية  رئيس  غرد 

: »هنيئا  عون عرب حســابه عىل »تويرت« 

للبنان بأبطال منتخب كرة السلة، الذين رغم 

كل العوائق، حققــوا الفوز يف التصفيات 

املؤهلة لبطولة آســيا، وأنا عىل ثقة بأنهم 

سيكونون عىل قدر املسؤولية، وسيكملون 

املسرية بنفس العزم واالرصار، لريفعوا اسم 

بلدهم عاليا«.

في سياق التواصل مع عائلة اللعبة
املدربين مع  لالتحاد  »زوم«  عبر  اجتماع  تنس: 
تسهيالت يقّدم  فيصل  أوليفر  االتحاد  ورئيس 

يف اطار سلســلة االجتامعات األسبوعية مع 
عائلة لعبة التنس يف لبنــان عرب تطبيق »زوم«، 
افرتاضياً مع مدريب  عقد اتحاد التنس اجتامعــاً 
التنس حرضه رئيس االتحــاد أوليفر فيصل، نائب 
رميون  العام  األمــن  الداعوق،  حســان  الرئيس 
كتورة، اعضــاء  االتحاد مرينا ابــو مراد خوري 

وناهيا أيب خليل ولن بشور.
بداية كلمة ترحيبية من خــوري تحدثت فيها 
عن موضــوع االجتامع والذي يتناول  املشــاكل 
التي يعانيها املدربون يف ظل االقفال العام بسبب 
تفيش وباء »كورونــا« وهجرة البعض اىل خارج 

لبنان.
ثم القــى الرئيس فيصل كلمة جاء فيها »هدفنا 
اســتمرارية لعبة التنس يف لبنان ويجب الوصول 
اىل صيغة تحمي حقوق املدرب يف ظل األزمة التي 
منر بها. وكرامــة املدربن من كرامتنا. وكاتحاد ال 
يجب ان يتحّمل األهاليوالالعبون املزيد من األعباء 
وعلينا ان نتعايش مع الوضع الحايل البقاء اللعبة 
وتطورها وعىل الجميع التضحية. ونحن نلتزم مبا 
تقرره السلطات الرسمية بالنسبة لالقفال وعودة 
النشاط الريايض. وسأكون رصيحاً: انا لست مع 
رفع املدربن أســعار بدل التدريبــات ألن الوضع 
االقتصادي متدهور يف لبنان وهدفنا الحفاظ عىل 
عدد الالعبن والالعبات وهو يف تزايد مســتمر. 
الجميع  املحافظة عــىل مصلحة  يهمه  فاالتحاد 
الرئيس  نائب  من مدربن والعبن«. بدوره، تحدث 
الداعوق الذي قال »عــىل الجميع ان يتكاتف يف 
هذه الظروف التي منر بها واملدرب جزء من عائلة 
التنس وعلينا ايجاد قاســم مشــرتك بن املدربن 

والالعبن وأؤيد ما قاله الرئيس فيصل«.
كام تحدث األمن العام كتورة فقال »عىل االندية 

اعتامد تعرفة موحّدة للمدربن املعتمدين من قبل 
االتحاد الذين ميلكون شهادات تدريبية وسنشكّل 
لجنة للمدربن يف االتحاد قريباً«. كام رشحت ايب 
خليل وجهة نظرها من موضــوع املدربن داعية 
اىل مراعاة الوضع االقتصادي اليسء الذي مير به 
لبنــان وارتداداته عىل الوضع الريايض. ثم تحدث 
املدربون وعىل رأســهم مدرب فريق لبنان لكأس 
ديفيس فادي يوســفعن معاناتهم يف ظل ارتفاع 
اســعار اللوازم  خاصة  الكرات املعتمدة ويف ظل 
بقاء التعرفة التدريبية عىل ما هي عليه عىل الرغم 
اللبنانية  للرية  بالنســبة  الدوالر  ارتفاع سعر  من 
التدريبات  باملدرب االتحادي الذي  ورضورة حرص 

يحمل شهادة.
وبعد االســتامع اىل مطالبهم، بادر فيصل اىل 
ابالغ املدربــن »ان االتحاد ســيؤّمن الكرات لهم  
بأســعار تشــجيعية بدءاً من اآلن عىل ان يتحّمل 
االتحاد فارق األســعار« وهي بادرة القت االرتياح 

والرتحيب من قبل املدربن.

شعار االتحاد اللبناين للتنس

)108-112( كليبرز  على  لبروكلين  مثير  فوز 
اختتــم بروكلن نتس رحلتــه اىل الغرب 
مباريات  خمس  أصــل  من  خامس  بانتصار 
وذلك للمرة األوىل يف تاريخه، بعد فوزه املثري 
عىل لوس أنجليس كليــربز 112-108 األحد 

يف دوري كرة السلة األمرييك للمحرتفن.
وبعدما فاز عىل لوس أنجليس ليكرز حامل 
اللقــب 109-98، عاد جيمس هاردن ورفاقه 
اىل ملعب »ستايبلس سنرت« مجددا ملواجهة 
الجار كليربز ونجحــوا يف إنهاء رحلة نتس 
اىل الغرب بحســمهم املباريات الخمس قبل 
العودة اىل بروكلن لخوض سلسلة من ثالث 

مباريات يف ملعبهم.
وبقيــادة هاردن وكايــري إيرفينغ اللذين 
سجال 37 و28 نقطة تواليا مع 11 متابعة و7 
متريرات حاسمة لألول و8 متريرات حاسمة 
للثاين، حقق نتس فوزه الســادس تواليا يف 
أطول سلسلة انتصارات له هذا املوسم، ونجح 
للمرة األوىل يف تاريخه بالخروج منترصا من 
جميع مبارياته خالل رحلة واحدة اىل الغرب.

ورأى إيرفينغ أن »كل ما يفعله الفوز بست 
مباريــات متتالية هو ابقــاء العامل صامتا 

مقّررات اإلتحاد اللبناني لكرة الطاولة
صــدر عــن  االتحاد 
الطاولة   لكــرة  اللبناين 
سلسلة مقررات  كاآليت:

بتوزيــع  البــدء 
األندية  عىل  الكشوفات 
آذاراملقبل   9 إبتداًء مــن 
وفق  منه  ال13  حتــى 
الدوام التايل: من الساعة 
والنصــف  التاســعة 
الســاعة  حّتى  صباحاً 
ظهراً  والنصف  الواحدة 
يف املركز املؤّقت لإلتحاد 
األدب  نادي  يف  اللبناين 
والرياضة - كفرشيام أو 

اإلتصال برئيس االتحاد جورج كوبيل أوباألمن العام الدكتور 
بيار هاين.

1- تصفري نقاط الالعبن لسنة 2021 أي بدء اللعب موسم 
2021 بصفر نقــاط ولكن يحافظ الالعــب عىل مركزه يف 
التصنيف. ويًعمل بهذا القرار لهذا املوســم فقط عىل أن يعود 

نظام إحتساب 25% من النقاط يف السنوات الالحقة.
2- إعتامد نظــام »Corbillon كوربيــون« لبطوالت فرق 

اإلناث أي ميكن للفريق أن يتألف  من 2-3 أو 4 العبات.
الدويل  الجديدة لإلتحاد  العمريّة  التقســيامت  إعتامد   -3
والتي تنصَّ عىل ضّم عمر 19 ســنة إىل الناشئن وإلغاء فئة 

الشباب )19 سنة(.
4- نقل ونرش قرعــة املباريات مبــارشة عىل الصفحات 

اإللكرتونّية لإلتحاد.
5- ترشــيح رئيس اإلتحاد جورج كوبيل إلنتخابات اتحاد 

غرب آسيا التي ستجري يف األردن يف 23 آذار املقبل.
6- تثبيــت لجان اإلتحــاد بجميع أعضائهــا والطلب من 

املحافظات تشكيل لجانها.

راموس يميل للبقاء في ريال
ما زال ريال مدريــد مل يتوصل حتى اآلن التفاق، مع قائده 
ســريجيو راموس، حول تجديد عقده الــذي ينتهي بنهاية 

املوسم الحايل.
ويريد راموس الحصول عىل نفس راتبه الحايل )12 مليون 
يورو(، يف العقد الجديد، لكــن النادي املليك طلب تخفيضه 
بنســبة 10%، للتكيف مع الظروف االقتصادية التي خلفتها 

أزمة فريوس كورونا.
وبحسب ترصيحات الصحفي خوليو بوليدو، إلذاعة »كادينا 

سري« اإلسبانية، فإن راموس ال يفكر يف التوقيع لناٍد آخر.
وقال بوليدو: »راموس واضح جًدا أنه يريد البقاء يف ريال 
مدريد، وأعتقد أنه إذا كان عليه أن يبذل جهدا، فســوف يفعل 

يف النهاية«.
وتابع: »قائد ريال مدريد يســتمر بنفس النية، التي طاملا 

كانت يف رأسه، وهي االستمرار يف النادي«.
وكان برنامج »تشرينجيتو« اإلســباين، قد ذكر مؤخرا أن 

عرض املريينغي، هو أفضل عرض ميلكه راموس حاليا.

موناكو يسخر من برشلونة
كوفاتش : نجحنا في محو مبابي

سخر موناكو من برشلونة، بعد فوز أبناء اإلمارة الفرنسية 
)2-0(، عىل باريس سان جريمان، األحد، عىل ملعب حديقة 

األمراء يف منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنيس.
ويستعد برشــلونة ملهمة صعبة أمام باريس سان جريمان، 
داخل حديقة األمراء، يف إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، 

بعدما خرست كتيبة البارسا ذهابا عىل كامب نو )1-4(.
وعقب مباراة الدوري الفرنيس، ســخر الحساب الرسمي 
لنــادي موناكو عرب موقــع التواصل االجتامعــي »تويرت«، 
من برشــلونة مغردا: »فزنا عىل باريس سان جريمان ذهابا 

وإيابا.. برشلونة، إذا كنتم بحاجة إىل النصيحة فراسلونا«.
يشــار إىل أن موناكو عىل باريس يف لقاء الذهاب مبلعب 

لويس الثاين بالجولة الـ11، بنتيجة )2-3(.

{ مدرب موناكو نيكو كوفاتش {

اىل ذلك، كشــف نيكو كوفاتش مدرب موناكو، عن السبب 
وراء فوز فريقه عىل باريس سان جرمان.

ورصح كوفاتش عرب شــبكة كانال بلس »سعيد جدا بأداء 
فريقي، حققنا فوزا مستحقا، مل تسنح لباريس فرصا كثرية«.

وشــدد »لقد نجحنا يف محو خطــورة مبايب مبضاعفة 
الرقابة عليه بالعبن أو ثالثة، ألنه مهاجم رائع«.

وأضاف املدرب الكروايت »نجحنا عىل املســتوى الدفاعي، 
ومل نســتقبل الكثري من الفرص، إنها ليلة رائعة، لقد حققنا 

الفوز الثاين عىل باريس هذا املوسم«.
وبشــأن فرص فريقه يف إنهاء املوسم بن الثاليث الكبار 
بالــدوري، علق »يجــب أوال زيادة الفارق بيننــا وبن املركز 

الخامس«.
وأتم »سنحاول استغالل أي فرصة تتيح لنا التواجد يف املراكز 

الثالثة األوىل، لكننا لسنا يف مستوى ليل وليون وباريس«.
ويتصدر ليل جــدول ترتيب الــدوري الفرنيس برصيد 58 
نقطة بعد مرور 26 جولة، يليه ليون 55 نقطة ثم باريس 54 

نقطة، وموناكو 52 نقطة.

{ مدرب سان جرمان {

من جهته، رفض ماوريسيو بوكيتينو، املدير الفني لباريس 
ســان جريمان، إلقاء اللوم عىل كيليان مبايب، بعد الخسارة 

أمام موناكو.
وبســؤاله عن األداء الضعيف ملبايب أمام موناكو، مقارنة 
مبستواه أمام برشلونة، أجاب بوكيتينو يف املؤمتر الصحفي 
»يف كرة القدم تتغري الظروف واملواقف وطبيعة املنافســن، 

إنها ليست مسألة حسابية ثابتة«.
وتابع »مل نقدم أداء جيدا عىل املســتوى الجامعي، وليس 

مبايب فقط«.
وأضاف »إذا كنتم تبحثون عن سبب الخسارة.. أنا املسؤول«.

وأشار »هناك فارق بن برشــلونة وموناكو عىل مستوى 
أجواء املباراة وطبيعة املسابقة، لقد قدم موناكو أداء مميزا، 

وكنا أقل من املنافس«.

شعار االتحاد اللبناين لكرة الطاولة

فرحة العبي موناكو

ــدم ــقـ الـ ــرة  ــ ــ ك فــــي  أوروبــــــــــا  أبــــطــــال  دوري 
مـــيـــونـــيـــخ ــرن  ــ ــ ــاي ــ ــ ب ـ  ــو  ــ ــي ــ ــس ــ الت  : ــوم  ــ ــ ــي ــ ــ ال
ــي ــسـ ــلـ ــشـ تـ ـ  مــــــــدريــــــــد  وأتـــــلـــــتـــــيـــــكـــــو 

العبو بايرن ميونيخ أمام فرصة التعويض أمام التسيو اليوم

ذهاب  مواجهــات  تكتمل 
أبطال  دوري  نهــايئ  مثــن 
بعد  الجاري،  األسبوع  أوروبا 
مباريات األسبوع املايض التي 
أظهــرت حــزم وتألق العبن 
مثل كيليان مبــايب وإيرلينغ 
فرقهم  فرص  ليعززوا  هاالند، 
يف  املقبل  للــدور  التأهل  يف 

التشامبيونزليغ.
املرتقبة،  املباريــات  ويف 
ســيتم متثيل 4 من الدوريات 
الكربى يف أوروبا، عرب نادين 
اثنــن مــن كل دوري فيمثل 

الليغا اإلســبانية،  ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 
ومانشسرت سيتي وتشــليس من الربميريليغ، 
من  مونشنغالدباخ  وبوروسيا  ميونيخ  وبايرن 
البوندسليغا، فيام ميثل التسيو وأتاالنتا الدوري 

االيطايل.

{ قيود كورونا {

وما زالت جائحة كورونا تلقي بظاللها عىل 
منافسات الكرة وكام حدث األسبوع املايض يف 
انطالقة مثن النهــايئ تفتقر جميع املواجهات 
إىل حضور مشجعن وبعضها للعب عىل األرض 
وتقام عىل مالعب محايدة، بسبب قيود السفر 
مام يقلــل من فرص وجود فريق أوفر حظا من 

الثاين ويزيد من التوقعات بشأن املواجهات.
وبوروســيا  مدريــد  أتلتيكــو  وســيلعب 
مونشــنغالدباخ، خارج قواعدهام رغم حقهام 
املباراتن، فيام سيتواجه األتلتي  يف استضافة 
أمام تشــليس عىل ملعب ناشــيونال أرينا يف 

بوخارست.
الســيتي يف  الفريــق األملاين  وســيواجه 
القيود  بودابســت جراء  أرينا يف  بوشــكاش 
املفروضــة عىل االنتقاالت بــن بعض البلدان 

بسبب الجائحة.

{ لقاءات نارية {

وتشليس،  مدريد  أتلتيكو  مباراة  وســتكون 
اليوم الثالثاء من أكــر املواجهات املرتقبة من 
جانب املتابعن، إذ يعد فريق ســيميوين حاليا 
متميزا بشــكل كبري كونه يتصدر ترتيب الليغا، 
متفوقا عىل برشلونة وريال مدريد، وسط آمال 
بالوصول إىل أعىل مستوى له من التتويج هذا 

املوسم يف أوروبا.
الذي  تشــليس  »الروخيبالنكوس«  ويواجه 
تحســن تحت إمرة األملاين توماس توخيل الذي 
حل محل فرانك المبارد، بعدما متكن من تعزيز 
اســتقرار الفريــق، مام انعكس عــىل تطوره 
عىل مســتوى األداء وكذلك تعززت خياراته يف 

املنافسات.
وســتكون هذه املباراة األوىل يف منافسات 
الثــاين مــن ذهاب مثــن نهايئ  األســبوع 

التشامبيونزليغ، إىل جانب لقاء التسيو والبايرن 
عىل ملعب األوملبيكو الذي يقام أيضا يف نفس 

التوقيت اليوم الثالثاء.
ويســعى بطــل أملانيا إىل مواصلــة الدفاع 
عن لقبــه يف البطولة القاريــة، بعدما نجح 
مؤخرا يف الفــوز بكأس العامل لألندية، وعادل 
السداسية التي متكن برشلونة يف السابق من 
حصدها يف هذه املنافسة التي تقام بن األندية 

الكربى عامليا.
ويعترب متصدر الدوري األملاين مرشحا للفوز 
أمام التســيو يف واحدة من أكر املباريات غري 

املتكافئة يف مثن النهايئ.
وســيلعب بوروســيا مونشــنغالدباخ يف 
بودابست أمام مانشســرت سيتي، الذي يتصدر 
الوصول  ويأمــل يف  منازع  بــال  الربميريليغ 

للنهايئ واقتناص الكأس ذات األذنن.
مونشنغالدباخ  بوروسيا  غوارديوال  ويواجه 

ألول مرة يف مثن نهايئ بدوري أبطال أوروبا.
وتكتمل مواجهات مثن النهايئ مبباراة ريال 
مدريد وأتاالنتا، وباملقارنة اعتامدا عىل التاريخ 
فإن النادين عىل مــا يبدو غري متكافئن، لكن 
األمر ليس كذلك عىل مستوى املعنويات واألداء.

ويتميز فريق غاســربيني بالعمل الهجومي 
وال يعاين من مشــكالت وقد تغلب عىل أزمات 
األســابيع املاضية يف الدوري املحيل وتحصن 
للمنافســات األوروبية يف  املؤهلة  املراكز  يف 

ترتيب السريي آ.
يف املقابــل، يعاين ريال مدريــد من إصابة 
العديــد من العبيه لكنه قــادر عىل االنتفاضة 
عندما يضيق الخناق، حوله ال ســيام أن دوري 

األبطال هو بطولته املفضلة.
للمباريات  الكامــل  الربنامج  ويف ما يــيل 

بتوقيت بريوت:
- الثالثاء: التسيو )ايطاليا( - بايرن ميونيخ 

)أملانيا( )الساعة 22.00(
أتلتيكو مدريد )اسبانيا( - تشليس )انكلرتا( 

)الساعة 22.00(
)أملانيا(  - األربعاء: بوروسيا مونشنغالدباخ 

- مانشسرت سيتي )انكلرتا( )الساعة 22.00(
أتاالنتــا )ايطاليا( - ريال مدريد )اســبانيا( 

)الساعة 22.00(

لـوف يثـنـي عـلى اللـبـنـاني األصل أمـيـن يـونس
بـعـد تـألـقـه مــع فـرانـكـفـورت بـمـواجـهـة بـايــرن

كونتي يفي بوعده مليالن وسيغني احتفاالً بالنصر )0-3(

أثنى املديــر الفني للمنتخب األملاين يواكيم 
لــوف، عىل الالعــب اللبنــاين األصل أمن 
يونس مهاجم نــادي أينرتاخت فرانكفورت، 
إثر عروضه القوية وتســجيله الهدف الثاين 
يف املبــاراة التي انتهت بفــوز فريقه عىل 
بايــرن ميونيخ )2-1( الســبت الفائت، يف 
املرحلة الثانية والعرشين من الدوري األملاين 

)بوندسليغا(.
وقال لوف )61 عاما(، يف ترصيحات لقناة 
»سبورت 1« التليفزيونية: »يونس قدم مباراة 
رائعة. هو يستعيد اإليقاع من جديد تدريجيا. 
أســلوبه وتوجهاته عىل أرض امللعب رائعة. 
هو العب يتعامل بشــكل رائــع مع حاالت 

االنفراد«.
وتوج أمن يونس، ذو األصول اللبنانية، مع 
املنتخب األملاين بلقــب كأس القارات 2017، 
وقد شــارك يف خمس مباريــات دولية كان 
آخرها املباراة التي تغلب فيها املنتخب األملاين 
عىل منتخب أذربيجان )5-1( ضمن تصفيات 
الثامن من ترشين  العــامل 2018، يف  كأس 

األول 2017.
وتحدث أمن يونــس بعد الفوز عىل بايرن 
ميونيخ ووصف أداء فريقه بأنه »رائع« وأثنى 
عىل الفريــق بأكمله، يف أول 45 دقيقة عىل 

وجه الخصوص، وقال إن فريقه قام بالكثري 
من األمور بشكل صحيح.

وقال يونــس يف ترصيحات صحفية، إنه 
كان مكتئبــا للغاية ومتأثــرا، ومن هنا جاء 

التعاطف، ومن هنا جاءت البادرة.
أفراد  وتابع: »هذا ال يعيــد الضحايا، لكن 

األرسة يعلمون اآلن أننا نفكر فيهم«.
وركض يونس بعد تســجيله الهدف الثاين 
إىل حافة امللعــب ليحصل عىل قميص عليه 
صورة شخصية فاتح ساراتشوغلو وهو أحد 
ضحايا بلدة هاناو، والذي وقع الهجوم عليها 

قبل عام.
جدير بالذكر أن ساراتشــوغلو هو مواطن 
أملاين من أصل تريك، ُقتل برفقة 8 آخرين يف 
هجوم إرهــايب نّفذه مييني متطرف يف بلدة 
هاناو بالقرب من فرانكفورت يوم 19 شباط 

.2020
أينرتاخت  مبــاراة  حرض  قــد  لوف  وكان 
التي شهدت  فرانكفورت أمام بايرن ميونيخ، 
مســتويات جيدة من جانب أمن يونس الذي 
عزز تقــدم أينرتاخت خالل الشــوط األول 
البافاري  العمالق  أن يرد  الثاين، قبل  بالهدف 
بهدف وحيد يف الشوط الثاين سجله روبرت 

ليفاندوفسيك.

أوىف مــدرب إنرت ميــالن، أنطونيــو كونتي، 
بوعده، عندمــا حقق فريقه فوزا ســاحقاً عىل 
غرميــه ميالن، بثالثة أهــداف دون مقابل، عىل 
ملعب سان سريو، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من 

الدوري اإليطايل.
فخالل املؤمتر الصحفي السابق للمباراة، قطع 
كونتي وعدا، مفاده أن فريقه سيفوز عىل ميالن 

يف الديريب، وسيقوم بالغناء احتفاال بالنرص.
وذلك عندما ُسئل كونتي، عام إذا كان سيسمح 
بحضور  روميلولوكاكــو،  البلجيــيك،  لنجمــه 
مهرجان »سان رميو« املوسيقي الشهري، والذي قد 
ميالن،  مهاجم  زالتانإبراهيموفيتش،  فيه  يتواجد 
خاصًة يف ظل املشادة التي وقعت بينهام، يف لقاء 

الديريب املايض.
ورد املدرب اإليطايل: »األهــم أن نرى لوكاكو، 

حيث سنغني يف سان سريو«.
أن يغني عىل  وبالفعــل، اســتطاع لوكاكــو 
طريقتــه، بعدما نجح يف صناعــة الهدف األول، 
لزميله الوتارو مارتينيز، كام سجل الثالث مبجهود 

فردي مميز، ليقود النرياتزوري لتحقيق الفوز.
دامئا، بحضور  ويحظى مهرجان ســان رميو 
الكثري من نجوم كرة القدم، حيث ســبق أن تواجد 
فيه روبرتو باجيو وفرانشيسكو تويت، باإلضافة 
إىل كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا، كام 

حرضه إبراهيموفيتش يف آذار املايض.

وعن املباراة، قال كونتيفي ترصيحات لشبكة«: 
لقد  الثناء،  فريقي يســتحقون  اعبــو   »DAZN«
األبطال  كانوا  والالعبون  للمباراة،  جيدا  استعددنا 

الحقيقين عىل أرض امللعب«.
وأضاف: »لقد كانت مباراة جميلة، كان ديريب 
بــه الكثري مــن الضغــط، ألن كال الفريقن يف 
مقدمة جدول الرتتيب.. أنا سعيد ألننا كنا جيدين 
يف تحقيق أقىص استفادة من الفرص، ضد فريق 

قوي«.
»تحســن  اإليطــايل:  املــدرب  وتابــع 
باريال وصل  برييسيتشوإريكسن يجعلني فخورا، 
إىل إنرت وتأقلم بشــكل جيد عىل الفور.. الالعبون 
اآلخرون يحتاجــون للمزيد من الوقت، كام احتاج 
إريكســن لوقت أيًضا، لقد فهــم أفكارنا، ونفس 

اليشء ينطبق عىل برييسيتش«.
لوكاكويوجه رسالة قوية إلبراهيموفيتش

من جهة أخرى، وجه البلجييك روميلولوكاكو، 
مهاجــم إنرت ميــالن، رســالة إىل الســويدي 
زالتانإبراهيموفيتــش، نجم ميــالن، خاللديريب 

الغضب الذي جمع الفريقن االحد.
وقاد لوكاكوالنرياتزوري لسحق ميالن بثالثية 
نظيفة، حيث صنع الهدف األول وســجل الثالث، 
الركنية، ويرصخ  بالتوجه نحــو  بعــده  ليحتفل 
بصــوت عال: »يا إلهي، انــا األفضل.. لقد أخربتك 

بذلك«.

ــي كـــــــرة الـــســـلـــة ــ ــ ــا ف ــ ــيـ ــ تـــصـــفـــيـــات كـــــــأس آسـ
نقطة(  12( لــبــنــان  ملنتخب  الــكــامــلــة  الــعــالمــة 
)71-99( الهند  بسحقه  النهائية  صدارته  مؤكداً 

أحرز  منتخب لبنان بكرة الســلة »العالمة 
الكاملة« )12 نقطــة من 12 ممكنة( بعدما 
حّقق  فوزه الســادس من اصل ست مباريات 
ضمن املجموعــة الرابعة من تصفيات كأس 
العاصمة  يف  ســتقام  التي  اآلسيوية  األمم 
األندونيســية جاكرتا بن 16 و28 آب املقبل. 
وجاء فوز لبنان الســادس عىل التوايل عىل 
نظريه الهندي وبنتيجة ) 99-71( يف اللقاء 
الذي أقيم بعد ظهــر أمس االثنن يف املنامة 
)البحرين( ضمــن »النافذة الثالثة« واألخرية 
من التصفيات. وبذلك أنهى لبنان مبارياته يف 
التصفيات بتأكيد زعامته للمجموعة الرابعة 
بعدما ســبق ان ضمن تأهلــه اىل النهائيات 
بعد انتهاء »النافــذة الثانية«. وأثبت منتخب 
األرز انه فريق متجانس عىل الرغم من غياب 
اربعة من العبيه الدولين وهم اييل رســتم 
ووائــل عرقجي وعيل حيــدر واثري ماجوك 
فنجح منتخــب األرز بالعبيه التســعة يف 
فرض نفسه وتعويض غياب نجومه وقدموا 
الثالثة«.  »النافذة  عرضاً كبرياً يف مبــارايت 
وجاءت عروض منتخــب لبنان مدعومة من 
اللجنة االدارية لالتحــاد التي وضعت كافة 
األفضل  لتحقيق  املنتخب  بترصّف   االمكانات 
ليخرج منتخب األرز من دون خسارة  حاصداً 
12 نقطة ومرتبعاً عىل عرش الصدارة بدعم 
الشــعب اللبناين الذي واكبه يف تحضرياته 
ويف مبارياته ملنتخب شــاب واعد بانجازات 

عدة يف املستقبل.
عموماً، اســتحق لبنان الفــوز يف مباراة 
البحرين  االثنن بعدما ســبق ان فاز عــىل 
الســبت الفائت اذ كان العبــو منتخب األرز 
األفضل طــوال املبــاراة  مع الهنــد  دفاعاً 
وهجوماً وضمنوا الفــوز يف الربعن الثالث 
والرابع وسط سيطرة لبنانية مطلقة. وتفّوق 
املــدرب اللبناين جو مجاعــص عىل مدرب 
منتخب الهند الرصيب فاسيلن ماتيتش الذي 

سبق أن درب منتخب لبنان منذ عدة سنوات.

{ مجريات املباراة {

وبــدأ منتخــب لبنــان املبــاراة بصورة 
»صاروخيــة »عرب الخــاميس كريم زينون 
وكريم  الرشتوين  وجوزيــف  منصور  وعيل 
الدين وجــريار حديديان وتقــّدم )13- عز 

7( و)18-10(  يف ظــل هجوم لبناين مركّز 
وســط غضب عارم من مدرب الهند الرصيب 

ماتيتش. وواصل لبنــان ضغطه الهائل عىل 
كبري  )20-10( وسط ضياع  الهندي  املنتخب 
الذي  الهنــدي  املنتخب  يف صفوف العبــي 
استعاد البعض من روعه لينتهي الربع األول 
لبنانياً بفارق سبع نقاط )26-19( مع العلم 
ان الثالثيــات الناجحة غابــت عن منتخب 
لبنان الذي سدد خمس من دون ان ينجح يف 
تســجيل اي ثالثية. ومع بداية الربع الثاين 
قلّــص املنتخب الهندي الفــارق اىل نقطتن 
)24-26( وســط تراخي يف صفوف منتخب 
األرز واىل نقطة واحدة )27-26( )29-28(. 
واعتمد   .)28-35( ضغطه  لبنان  واســتعاد 
لبنان خطــة »رجل لرجل« لزيــادة الضغط 
عىل الهند )42-33( الذي مل يستسلم العبوه 
وقلصوا الفــارق اىل خمس نقاط )43-38( 
بعد وقت مستقطع للمدرب مجاعص العطاء 
أعطى  الذيــن رسعان  اىل العبيه  التعليامت 
مثاره ليتقّدم لبنــان )51-38( لكن املنتخب 
الهنــدي رد بثالثيتن رسيعتــن )44-51(  
بتقّدم  الثاين  الربــع  ولينتهي  للبنان  ودامئاً 
لبنــان )51-44( وبفارق ســبع نقاط وهو 
الفــارق عينه بعد انتهــاء الربع األول. ويف 
الربع الثالث واصل منتخب لبنان تقّدمه )63-

51( يف ظل  محاولة هندية للعودة اىل أجواء 
اللقاء بعدما ايقن املنتخب الهندي ان الفوز لن 
يكون حليفه فلعب من دون ضغط مثله مثل 
الالعبن اللبنانين الذيــن ضمنوا التأهل يف 
خالياً  سجلهم  ابقاء  وهدفهم  سابقة  مرحلة 
من الخسارة. واستعرض منتخب لبنان وأنهى 
الربع الثالث )79-58( وبفارق 21 نقطة بعد 

سيطرة واضحة عىل هذا الربع.
ويف الربــع الرابع واألخــري، لجأ املنتخب 
لكن   )87-63( الفــارق  تقليص  اىل  الهندي 
-92( واســتعراضه  لبنان واصل ســطوته 

63( وتســجيله من كافة املسافات القريبة 
واملتوســطة والبعيدة املدى )97-67(  حتى 
انتهاء املبــاراة بفوز لبنان )99-71( وبفارق 

28 نقطة.
مثل لبنان: جوزيف الرشتوين )24 نقطة(، 
كريم عزالدين )14(، عيل منصور )4(، جريار 
حديديان )16(، عيل مزهر )11(، ســريجيو 
درويش )14(، حبيب عبدالله )4(، عزيز عبد 

املسيح )4( وكريم زينون )8(.
يشــار اىل ان لبنــان فاز عــىل الهند يف 

»النافذة الثانية« )60-115(.

منتخب لبنان قبل املباراة مع الهند مع جهازه الفني
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ــار« ــظ ــت ــحــكــومــة فـــي »ثـــالجـــة االن ــة املـــتـــوتـــرة تــكــبــل الـــحـــريـــري: ال ــي ــرك ــي ــة االم ــودي ــع ــس الـــعـــالقـــات ال
ــأ؟ ــرف امل تــحــقــيــقــات  فــي  ــالب«  ــقـ »انـ الـــــــ20...  تشكيلة  ازاء  الــتــيــنــة  عــيــن  فــي  مــشــروطــة  ــة«  ــون ــي »ل
ــة وســيــاســيــة ــي ــون ــان ــصــطــدم بــعــقــبــات ق ــل االزمـــــة ي ــدويـ ــي: تـ ــراعــ ــ ــبــطــريــرك ال ــل ــح »امـــمـــيـــة« ل ــصــائ  ن

ـــــــــــات عـــــــــــن إيـــــــــــران ـــــــــــب برفـــــــــــع العقوب االتحـــــــــــاد األوروبـــــــــــي يطال
ــــووي ــ ــ ــ ــــاق النـ ــ ــ ــ ــــد االتفـ ــ ــ ــ ــــز وتمديـ ــ ــ ــ ــــــعى لتعزيـ ــ ــ ــــن: نسـ ــ ــ ــ بلينكـ

ــة ــ ــ ــ ــ ــو الديمقراطيـ ــ ــ ــ ــ ــي الكونغـ ــ ــ ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــ ــ ــفير اإليطالـ ــ ــ ــ ــ ــل السـ ــ ــ ــ ــ مقتـ

ــة  ــ ــ ــ ــ ــؤولين« نيـ ــ ــ ــ ــ ــار املسـ ــ ــ ــ ــ ــع »كبـ ــ ــ ــ ــ ــث مـ ــ ــ ــ ــ ــو يبحـ ــ ــ ــ ــ نتنياهـ
واشـــــــــــنطن العـــــــــــودة لالتفـــــــــــاق النـــــــــــووي اإليرانـــــــــــي

ــدول  ــ ــ ــ ــ ــــض الـ ــ ــ ــ ــة: بعـ ــ ــ ــ ــ ــة العامليـ ــ ــ ــ ــ ــة الصحـ ــ ــ ــ ــ ــر منظمـ ــ ــ ــ ــ مديـ
ــا ــ ــ ــ ــ ــات كورونـ ــ ــ ــ ــ ــع لقاحـ ــ ــ ــ ــ ــام توزيـ ــ ــ ــ ــ ــوض نظـ ــ ــ ــ ــ ــة تقـ ــ ــ ــ ــ الغنيـ

ــداد  ــ ــ ــ ــ ــط بغـ ــ ــ ــ ــ ــى وسـ ــ ــ ــ ــ ــد علـ ــ ــ ــ ــ ــي جديـ ــ ــ ــ ــ ــف صاروخـ ــ ــ ــ ــ قصـ
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خســارته »ورقة« امليثاقية من خالل احتكاره التمثيل الدرزي 
يف الحكومة، وقد اتفق عىل بقاء االتصاالت مفتوحة اىل حني 

عودة الحريري »ليبنى عىل اليشء مقتضاه«.

{ املواجهة مستمرة {
ويف الوقــت الضائــع، وجه املكتب الســيايس لحركة أمل 
سلســلة من االنتقادات للوزير باســيل دون ان يسميه، وقال 
يف بيــان أن االوان قــد حان لوقف املتاجــرة باملواقف ورهن 
الوطن للمصالح واالهــداف املوهومة، وان ينظر بعضهم إىل 
احتياجات الناس التي كفرت بدولتها وسياســييها، وأصبحت 
عىل قاب قوســني او ادىن من االنفجار االجتامعي الناتج عن 
الحرمــان الذي طاملا حذر منه االمام الصدر، خصوصاً يف ظل 
تفلت اسعار املحروقات بال حسيب أو رقيب، واالرتفاع الجنوين 
بأســعار رصف العمالت واحتكار املواد الغذائية االساسية من 
دون أي رادع، وبغياب أي دور للوزارات املعنية. وتابع: واصبح 
مــن نافل القول ان البلد يحتــاج يف هذه اللحظة الصعبة اىل 
حكومة توقف االنهيار الكاريث الذي تتدحرج كرته عىل اكتاف 
املواطنــني، حكومة خارج لعبة الرشوط ومحاوالت »التذايك« 
عرب ابتكار عوامل تعطيل بدالً من التســهيل، وجعل الدســتور 
مطية »عرجاء« لتفســريات »هاميونية«، واللعب مجدداً عىل 
اوتــار الطوائف واملذاهب والحقــوق، بدالً من التقاط الفرصة 
للخــروج من الوضع املأزوم من خالل االرساع بتأليف حكومة 
َمَهّمــة ترتكز عىل ايجابيات مبادرة دولــة الرئيس نبيه بري 

مبندرجاتها الوطنية..

{ »حركة بال بركة« {
لكن الحراك الداخيل، يبقى وفقا الوساط دبلوماسية غربية 
غري كاف للخروج من املازق الراهن، الن االزمة ليســت مجرد 
خالفــات عىل الحصص او ازمة ثقة بــني رئيس الجمهورية 
والرئيس املكلف، فالحراك الدويل االقليمي املتســارع يف امللف 
النــووي االيراين يرتك تأثرياته عىل الســاحة اللبنانية، حيث 
يسعى كل طرف الستثامر هذه التطورات لصالحه، وفيام يرى 
حــزب الله ان املناخ االقليمي يســري يف صالحه لن يقبل باي 
تســوية تؤدي اىل خســارة حليفه يف الداخل، ولهذا يحرص 
عىل انتاج صيغة ال تكرس الرئيس املكلف ســعد الحريري، لكن 
ال تعطيه يف املقابل انجازات عىل حســاب رئيس الجمهورية 
والتيار الوطني الحر. يف املقابل مير الحريري بفرتة صعبة وغري 
مستقرة بسبب ضبابية الصورة االقليمية حيث يعاين حلفاؤه 
مــن »غموض« غري بناء لالدارة االمريكيــة الجديدة  املتجهة 
لتفاهم مع طهران دون االخذ بالحسبان مصالحهم يف املنطقة، 
ولهذا يرتيث يف اتخاذ قراراته، ما يبقي الســاحة اللبنانية يف 

دائرة االنتظار.

{ ما ينتظر الحريري؟  {
ويبــدو االزمة ترتبط عىل نحو مبارش بازمة الرئيس املكلف 
ســعد الحريري مع اململكة العربية الســعودية، واملفارقة ان 
»التطنيش« الســعودي الراهن اليرتبط فقط بالقرار السعودي 
السابق »باالنسحاب« من الساحة اللبنانية، وامنا يف ازمة الثقة 
الراهنــة بني االدارة االمريكية الجديدة وويل العهد الســعودي 
محمد بن ســلامن الــذي ينتظر خالصــة التقييم االمرييك 

للعالقــة الشــخصية معه يف ظل مــؤرشات مقلقة تجعله 
مكبــال يف ادارة امللفات الخارجية والداخلية، وامام العاصفة 
املرتقبة االســبوع املقبل، حيث يفرتض نرش تقرير غري رسي 
لالســتخبارات االمريكية عن دوره يف اغتيال الصحايف جامل 
خاشقجي، تبقى حرب اليمن واملواجهة مع طهران اولوية يف 
هــذه املرحلة الصعبة،وال مكان للبنــان عىل »الطاولة« االن، 
ولهــذا مل يحصل الحريري بعــد عىل اي مؤرشات ايجابية من 
اململكة، وهو يفضل االنتظار وعدم التهور يف خوض تفاهامت 
داخلية جديدة تعيده اىل الرساي الحكومي، مع العلم ان الدوحة 
حاولت جديا طرح نفسها كوسيط نشط اثر قرار من امري البالد 
بتعزيز الدبلوماســية القطرية مللء الفراغ السعودي،وبالتايل 
بات ملف الحكومة اســري دوامة انتظار الحريري لوســاطة 
الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون مع ويل العهد الســعودي 
الذي ينتظر بدوره بايدن، كام تقول اوساط دبلوماسية عربية، 
اكــدت ان املضمون والرسعة اللتني وضعا فيها بايدن خطوط 
سياسته الجديدة فاجأت حتى من يعارضون السعودية،واالكرث 
وضوحا يف هذا السياق ما قالته املتحدثة باسم البيت األبيض، 
جني سايك، عندما قالت إن إدارة بايدن تنوي بناء عالقاتها مع 
الســعودية وفق »معايري« جديدة؟ وهذا يعيد االمور اىل املربع 
االول ابــان والية الرئيــس باراك أوباما الذي ايد ثورات »الربيع 
العريب«، ووقع عىل االتفاق النووي مع إيران. واآلن جاء الرئيس 
بايدن ليعيد صياغة العالقة مع شــخص محدد وهو محمد بن 

سلامن.

{ »تطنيش« امرييك للحلفاء! {
فعشية االجتامع املرتقب الخميس املقبل لدول خمسة »زائد 
واحــد« اعلن وزير الخارجية االمــرييك أنتوين بلينكن امس 
االثنــني إن الواليات املتحدة ستســعى لتعزيز ومتديد االتفاق 
املــربم بــني القوى العاملية وإيران والــذي يهدف إىل الحد من 
برنامجهــا النووي، مؤكدا يف كلمة أمام مؤمتر نزع الســالح 
الذي ترعاه األمم املتحدة يف جنيف  الســعي من خالل العمل 
مع الحلفــاء والرشكاء إىل إطالة أمد خطــة االتفاق النووي 
وتعزيزهــا والتصدي ملباعث القلق األخرى مثل ســلوك إيران 
املزعزع لالستقرار يف املنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية 
وانتشــارها.لفتت مصادر دبلوماسية غربية اىل ان املقصود 
بالحلفاء االوربيني وليس إرسائيل اوالســعودية التي ال تشارك 
يف هذه النقاشــات عىل الرغم من املطالبة باملشاركة، أو عىل 
األقــل أن تكون مراقبة فيها، لكن حتى االن مل يتم التوصل إىل 
اتفاق عىل ذلك بســبب معارضة إيــران انضامم أطراف أخرى 
مل توقع عــىل االتفاق األصيل، ولعدم اقتناع ادارة بايدن بانها 
مضطرة لذلــك. ووفقا للمعلومات تعهــدت الواليات املتحدة 
إلرسائيل بأن تتشــاور معها وتبلغها باالتصاالت، لكن ال يوجد 
اي تعهــد أمرييك بإعطاء إرسائيل حــق الفيتو عىل مضمون 
النقاشــات، او نتائجها، اما بالنســبة للسعوديني فأن مسالة 

التشاور ليست عىل جدول اعامل االدارة االمريكية الجديدة.

{ لبنان »اسري« الخارج  {
ووفقا ملصــدر دبلومايس اورويب مطلع فان النقاشــات 
الدائرة االن تستهدف متهيد األرضية للقاء مشرتك بني مندوبني 
إيرانيــني ومندوبني من الدول التي وقعت عىل االتفاق من أجل 
التوصل إىل اتفاق حول مكان وموعد اللقاء ومستوى املشاركني 
فيه”. و«النقاشــات التقنية« ال ميكن أن تحسم دون تفاهامت 

واتفاقات مبدئية مسبقة حول مضامني النقاش. ومن الواضح 
حتى االن ان ال تعديالت ســتحصل عىل االتفاق النووي وتجد 
السعودية وإرسائيل نفسيهام يف وضع صعب وقدرتهام عىل 
التاثري عىل خطوات بايدن محدودة، يف املقابل فان التصادم مع 
اإلدارة األمريكية غري واقعي. ومثة تسليم بأن الرئيس األمرييك 

لن يوقف العملية الدبلوماسية طاملا إيران معنية بها.
ويف السياق نفسه اكدت صحيفة »هارتس« االرسائيلية بان 
االمريكيني يشــريون االن بــان العودة إىل االتفاق النووي هي 
مرحلة واحدة من سلســلة اتفاقات مستقبلية تنوي واشنطن 
التوقيع عليها مع إيران، وتتضمن مسألة الصواريخ البالستية 
ومســألة نفوذ طهران يف املنطقة. لكــن هذا الوعد ال يكفي 
إرسائيل. لكن »غضبها« وعدم رضاها ليسا يف رأس اهتاممات 

الجالس يف الغرفة البيضاوية.
  وامام هذه الخالصات، تعتقد تلك االوســاط بان الســاحة 
اللبنانية تبقى اســرية هذا الحراك الخارجي، فبينام تعيد الدول 
رســم معــامل املنطقة وخرائطها لن يكــون لبنان مبنأى عن 
تداعياتها، اال يف حال نجاح الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون 
يف اســتغالل حالة الضعف السعودي، والحصول عىل »ضوء 

اخرض« للحريري للميض بتسوية جديدة مع العهد. 

{  عقبات امام التدويل؟ {
وبعد أيــام عىل إطالق البطريرك املــاروين الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي دعوته إىل عقد مؤمتر دويل خاص من 
أجل إنقاذ لبنان، زارت نائبة املنســق الخاص لألمم املتحدة يف 
لبنان نجاة رشدي الرصح البطريريك يف بكريك وعرضت مع 
الراعي لألوضاع العامة يف لبنان واملنطقة. وأوضحت رشــدي 
أن الزيارة تأيت يف ســياق دعوة البطريرك الراعي لعقد مؤمتر 
دويل من أجل لبنان، وأنها اســتمعت إىل آرائه يف هذا السياق، 
معربة عن وقوف األمم املتحدة دامئا إىل جانب لبنان الذي هو 

عضو مؤسس فيها.
وعلمت »الديار« من مصادر مطلعة، ان رشدي ابلغت للبطريرك 
الراعي بان طرحه دونه عقبات كثرية وكبرية، وذكرته بان املادتني 
34 و39 مــن ميثــاق األمم املتحدة تشــرتطان للتحرك من خالل 
مجلــس األمن، أن ينطوي الحدث عىل خطٍر يهدد الســلم واألمن 
الدوليني، واالزمة اللبنانية ال ترتقي اىل هذا الخطر، كام ان مسالة 
من هذا النوع تحتاج اىل اجامع من قبل الدول الخمس الكربى الن 
اي اعرتاض من قبلها ســيؤدي حكام اىل »فيتو« يعيد االمور اىل 
»نقطة الصفر«.كام لفتت رشــدي اىل ان غياب االجامع الداخيل 

عىل »التدويل« يهدد االستقرار الداخيل ويزيد االمور تعقيدا!

{ تصعيد بكريك  {
 وردا عىل موقف املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن 
يف شــأن دعوة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
اىل مؤمتر دويل من اجــل لبنان، صدر موقف تصعيدي عايل 
النربة عن اللجنة االسقفية لوسائل االعالم أكدت فيه أن منطق 
االســتقواء الذي يستخدمه البعض اسلوباً ونهجاً هو بعيد كل 
البعد عن اسلوب ونهج بكريك وال ميكن إتهامها به عىل االطالق، 
كام ال ميكن للبعض يف مناســبة ويف غري مناســبة أن ميّنن 
سائر اللبنانيني وتحديداً املسيحيني بتقديم التضحيات والدماء 
يف ســبيل سيادة وحرية واستقالل لبنان.وأسفت اللجنة« أن 
يكون نجل املرجعية الشــيعية الوطنية املفتي الجعفري املمتاز 
الشــيخ أحمد قبــالن أحد الذين ترّسعــوا يف اطالق األحكام 

املسبقة عىل الدعوة اىل املؤمتر الدويل بدل إجراء قراءة متأنية 
لالســباب املوجبة التي دفعت البطريرك الراعي اىل اطالق هذه 
الدعــوة. فليس صحيحاً ان مؤمتراً برعاية األمم املتحدة هدفه 
اإلجهاز عىل صيغة لبنان بل األصّح أن الخوف عىل صيغة لبنان 
هو من املشــاريع الغريبة عن الكيان اللبناين واملســتوردة من 
دولة من هنا ومرشوع من هناك. وبحسب البيان،ليس صحيحاً 
أن مؤمتراً دولياً هدفه دعوة مقصودة أو غري مقصودة الحتالل 
لبنان وتصفية ســيادته بل األصح أن مثل هذا املؤمتر هو الذي 
يحمي لبنان من االحتالل ويرفع الوصاية املقّنعة عنه ويستعيد 
ســيادته وقراره الحر املخطوفني. وليس صحيحاً أن البعض ال 
يرى لبنان إال بعني تل أبيب والقرار 1559 بل األصح أن إسطوانة 
التخويــن باتت ممجوجة، فكيف اذا أتت وال نظّنها إال من باب 
الخطــأ من نجل املرجعية الشــيعية، وأن املطلوب اليوم حرص 
الســالح بيد الرشعية اللبنانية وحدها وإال ينزلق البلد عندها 

اىل الكانتونات الجهنمية.

{ »طواحني الهواء«؟  {
يف املقابل ترى اوساط سياسية معنية بهذا امللف، ان بكريك 
مل تكــن موفقة يف هــذا التصعيد الذي يشــبه مواجهة مع 
»طواحني الهواء«، الن ال نية لدى احد يف الدخول يف مواجهة 
مــع الرصح البطريريك وامنا الطروحات االخرية لبكريك تثري 
عالمات استفهام واسئلة يحق لكل معارض لها ان يتساءل عن 
خلفياتها، ومدى انسجامها مع املصلحة الوطنية. ونصحت تلك 
املصادر بكريك بعدم االنجرار وراء بعض من يرد توريطها عن 

نية »خبيثة« برصاعات ال طائل منها.

{ »انقالب« يف التحقيقات؟ {
وفيــام تقدمــت كتلة القوات اللبنانيــة النيابية بطلب اىل 
االمم املتحدة لتشــكيل لجنة تقيص حقائق دولية يف انفجار 
املرفأ،بــارش املحقق العديل يف انفجــار مرفأ بريوت القايض 
طارق البيطار مراجعة ملف القضية يف مكتبه يف قرص العدل 
يف بريوت، ووفقا الوساط مطلعة يتجه املحقق الجديد لتغيري 
جذري يف نهج ســلفه، ولن يغرق يف ملف االهامل الوظيفي، 
وســيعيد تصويب التحقيق باتجاه اســباب التفجري والجهة 
املسؤولة عن ادخال نيرتات االمونيوم اىل املرفا، ولن تكون هناك 
استنسابية يف ملف استدعاء املسؤولني او اسقاط حصاناتهم، 

وهو امر سيفاجىء الجميع يف فرتة ال تتعدى الشهر؟  
 وقد التقى بيطار، وفدا من اهايل ضحايا االنفجار باالمس، 
وقد منحوه ثالثة اســابيع لدراسة امللف، وقال متحدث باسم 
الوفــد بعــد اللقاء: ان القايض البيطــار منكب عىل موضوع 
التحقيــق، وهــو لن يوفر جهدا يف هذا الشــأن حتى يف ايام 
العطل االسبوعية. وقد اكد لنا بأن كل الحصانات ستسقط امام 
التحقيق الشــفاف. واشار املتحدث باسم الوفد اىل ان »قسام 
من اهايل الضحايا يفضل التوجه اىل التحقيق الدويل«، معتربا 
ان »من حق هؤالء االهايل الوصول اىل الحقيقة الشــافية يف 
موضوع استشــهاد ابنائهم من خالل الطريقة التي يجدونها 
مناسبة ســواء من خالل تحقيق محيل او دويل.وفيام التقى 
الوفــد وزيرة العدل ماري كلود نجم، اعتصم عدد من املحتجني 
االخرين ، امام قرص العدل يف بريوت، واعربوا عن رفضهم قرار 
تنحية القايض فــادي صوان وطالبوا بتحقيق دويل للوصول 
اىل الحقيقة وتحديد املســؤوليات الجرمية واقتياد املسؤولني 

عن التفجري اىل السجن.

حاجة للتطبيق الكامل لالتفاق النووي اإليراين املوقع عام 
2015، سواء ما يتعلق بااللتزام مبقتضيات االتفاق أو برفع 

العقوبات.
كــام أكد بوريــل، يف ختام اجتامع لــوزراء الخارجية 
األوروبيني تضمن لقاء مع وزير الخارجية األمرييك أنتوين 

بليبنكن، رضورة التزام إيران ببنود االتفاق.
وكشــف بوريل عن وجود اتصاالت ديبلوماسية مكثفة 
تجــري هذه األيام، وتشــمل الواليات املتحــدة، وقال إنه 
كمنســق لالتفاق من واجبه خلق مجال للديبلوماســية 
وإيجاد الحلــول، وهو ما يجري العمل عليه حاليا، متمنيا 

أن يتحول ما يجري حاليا إىل خرب خالل األيام املقبلة.
مــن جهته، قال وزير الخارجية األملاين هايكو ماس إن 
مــن مصلحة إيران تغيري نهجها قبــل أن يترضر االتفاق 

النووي بشكل ال ميكن إصالحه.
وأضاف ماس أن األطراف الدولية تتوقع من إيران التزاما 
وتعاونا وشفافية كاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 {  ترصيحات أمريكية {
وقال وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن، أمس االثنني، 
إن الواليات املتحدة ستســعى لتعزيز ومتديد االتفاق املربم بني 
القــوى العاملية وإيران والذي يهــدف إىل الحد من برنامجها 

النووي.
وقال بلينكن يف كلمة أمام مؤمتر نزع السالح الذي 
ترعــاه األمم املتحدة يف جنيف »سنســعى أيضا من 
خالل العمل مع الحلفاء والرشكاء إىل إطالة أمد خطة 
العمل الشــاملة املشرتكة )االتفاق النووي( وتعزيرها 
والتصدي ملباعث القلق األخرى مثل سلوك إيران املزعزع 
لالستقرار يف املنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية 

وانتشارها«.
وأكد أن الواليات املتحدة مستمرة يف تحقيق هدفها بعدم 
حصول إيران عىل ســالح نووي وترى أن الدبلوماسية هي 
الحل، مشريا إىل أن الرئيس بايدن قال إنه إذا التزمت طهران 
مجددا باتفاق عام 2015 فستفعل واشنطن اليشء نفسه.

وأضاف يف إشــارة إىل الوكالــة الدولية للطاقة الذرية 
التي عقد مديرها محادثات يف إيران يف مطلع األســبوع 
»وينبغــي إليران االمتثال التفاقات الضامنات مع الوكالة 

واللتزاماتها الدولية«.
وتأيت ترصيحات بلينكن بينام تتجه األنظار نحو نتائج 
اجتامع يف بروكســل لوزراء خارجيــة االتحاد األورويب 
يبحث جهود الوساطة لحل الخالف األمرييك اإليراين حول 

االتفاق النووي.

{ مرشعون إيرانيون ينتقدون {
من جهة أخرى، قال املرشد اإليراين عيل خامنئي أمس إنه من 
الــرضوري أن يتم تنفيذ قانون الربملان لرفع العقوبات وضامن 

املصالح القومية بدقة.
واحتــج مرشعون إيرانيون أمس االثنني عىل قرار إيران 
الســامح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات املراقبة 
»الرضورية« ملدة تصل إىل 3 أشهر، قائلني إن القرار ينتهك 
قانونا ينهي هذا األســبوع التفتيش املفاجئ الذي تقوم به 

الوكالة.
وقال مجتبى ذو النور رئيس لجنة األمن القومي بالربملان 
اإليراين وفقا لوسائل اإلعالم الرسمية، إن »الحكومة ليس 
لها الحق يف أن تقرر وتترصف بشــكل تعسفي«. وأضاف 

»هذا الرتتيب ميثل إهانة للربملان«.
روسيا ترحب

ويف مقابــل املعارضة الداخلية بإيران، رحبت روســيا 
باالتفاق الجديد املؤقت مع الدولية للطاقة الذرية.

وقالت املتحدثة باســم وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفــا أمس، إن موســكو ترحب بتوصل طهران إىل 
اتفاق مؤقت بشــأن عمليات التفتيش يف منشــآتها بعد 
زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم 

املتحدة إليران.
وقالــت املتحدثة يف بيــان إن »الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية وإيران قدمتا مساهمة إيجابية ملموسة يف توفري 
رشوط بدء محادثات جوهرية بني املشاركني الحاليني يف 
خطة العمل الشــاملة املشــرتكة والواليات املتحدة بشأن 
عودة واشنطن إىل االتفاق النووي«، وأضافت أن موسكو 

»ترحب بهذه الخطوات«.

قافلة لألمم املتحدة قرب غوما.
واستنكر الرئيس ســريجيو ماتاريال »الهجوم الجبان« 
وقال »الجمهورية اإليطالية يف حداد عىل موظفي الدولة 

الذين فقدوا حياتهم أثناء مامرسة مهامهم«.
كام ندد الرئيس بهذا »العمل العنيف« الذي نُّفذ عندما كان 
القتىل الثالثة عىل منت ســيارة ضمن موكب بعثة أممية 

يف الكونغو الدميوقراطية.
وأعرب وزيــر الخارجية لويجــي دي مايو عن »حزنه 

العميق واســتيائه الشــديد« معلنا عن قطع مشاركته يف 
اجتامع مع نظرائه األوروبيني يف بروكسل، وعودته املبكرة 

إىل روما.
وأضاف »مالبسات هذا الهجوم الوحيش مل تعرف 
بعــد، ولن ندخر جهدا يف تســليط الضوء عىل ما 

حدث«. 
مــن جهته، عــرب املدير العام ملنظمــة الصحة العاملية 
تيدروس أدهانوم غربيســوس عــن حزنه العميق وقلقه 
البالــغ إزاء الهجوم، وذلــك يف مؤمتر صحفي أمس عن 

تطورات جائحة كورونا.

جلعــاد إردان، ومســؤولون أمنيون كبــار. وناقش 
املجتمعون مراقبة املنشــآت النووية اإليرانية، ومنع 
التموضع اإليراين يف اليمن والعراق وســوريا، بحسب 

اإلذاعة اإلرسائيلية.
يشار إىل أن نتنياهو من أشد معاريض االتفاق النووي 
الذي أبرمته مجموعة 5+1 )أمريكا وبريطانيا وفرنسا 
وأملانيا وروسيا والصني( مع إيران عام 2015، ويعارض 

أيضا عودة الواليات املتحدة إليه.
وقبــل أيام، وردا عىل التحول األمرييك اإليجايب إزاء 
طهــران عرب خطوات بينها ســحب الطلب الذي تقدم 
به إدارة الرئيس الســابق دونالــد ترامب إلعادة فرض 
العقوبــات األممية، أصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه 
إن »إرسائيل« متمسكة بالتزامها مبنع إيران من حيازة 

أســلحة نووية، وإن موقفها مــن االتفاق النووي مل 
يتغري.

وأضــاف البيان اإلرسائيــيل أن العودة إىل 
االتفاق النــووي مع إيران ســيمّهد الطريق 
أمامها المتالك ترســانة نووية، مشريا إىل أن 
»إرسائيل« تجري حوارا مستمرا بهذا الشأن مع 

اإلدارة األمريكية.
من جهته، حذر داين دانون السفري اإلرسائييل السابق 
لدى األمم املتحدة )رئيس الفرع الدويل لحزب الليكود( 
من أن »إرسائيل« ســتنظر يف مجموعة من القرارات 
الصعبة تجاه إيران، إذا اختار الرئيس األمرييك العودة 

إىل االتفاق النووي.
ويف وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الطاقة 
اإلرسائييل يوفال شتاينتس إن أمام إيران 6 أشهر إلنتاج 

سالح نووي.

ويتضمــن نظام كوفاكس بصورة خاصة آلية متويل تضمن 

حصول 92 دولة ذات موارد متدنية ومتوسطة عىل اللقاحات، 

لكن من غري املتوقع أن تحصل الدول الفقرية عىل أوىل الشحنات 

قبل نهاية الشهر الجاري.

ويف السياق نفسه، دعا األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 

غوترييــش إىل العدالة يف توفري اللقاحات، كام ندد بالنزعات 

»القومية« يف عمليات التطعيم، مشــريا إىل حصول 10 دول 

وحدهــا عىل أكرث من ثالثة أرباع جرعات اللقاح املعطاة حتى 

اآلن.

ويف كلمة خالل افتتاح الدورة الـ46 ملجلس حقوق اإلنسان، 

أعرب غوترييش عن أسفه من لجوء دول -مل يسمها- الستخدام 

الوبــاء ذريعة من أجل قمع »األصوات املعارضة« الصادرة عن 

الصحفيني واملحامني والنشــطاء، وحتى العاملني يف القطاع 

الصحي.

دبلوماسية أجنبية أخرى ومقار الحكومة.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدرين أمنيني عراقيني 

بأن أحد الصاروخني سقط يف محيط هذه السفارة.
ونقلــت وكالة األناضول لألنباء، عن ضابط برتبة نقيب 
يف رشطــة بغداد، قوله إن أحد الصاروخني ســقط قرب 
مبنى مستشارية األمن القومي، والثاين قرب أحد القصور 
الرئاســية، مضيفــا أن عددا من املركبــات ترضرت جراء 

القصف.

وتحدثت مصادر محلية عن استهداف املنطقة الخرضاء 
بعدد 3 صواريخ، اثنان منها سقطا داخل املنطقة املحصنة، 

يف حني سقط الثالث خارجها.
ويــأيت القصف الجديد عىل املنطقة الخرضاء بعد يومني 
من قصف مامثل بصواريخ كاتيوشا استهدف السبت قاعدة 
بلــد الجوية مبحافظة صالح الدين شــامل العاصمة مام 

أسفر عن إصابة شخص يعمل مع رشكة أمريكية.
وقبل أســبوع، تعرض محيط مطار أربيل يف كردستان 
العراق لقصف صاروخي، مام أسفر عن مقتل متعاقد مدين 

وإصابة أمرييك.
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