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مل ينجــح أي مؤمتــر دويل يف حل 

مشــاكل لبنان منذ االستقالل وحتى 

يومنا هذا، ألن املشــكلة اللبنانية يف 

عمقها داخلية وليســت خارجية وان 

كانت اطراف خارجية تتدخل يف لبنان، 

اال ان العقــد والرشوط املتصارعة هي 

لبنانيــة بالتحديــد. ثم أن الدســتور 

اللبناين الذي ركز عىل ســيادة لبنان ال 

يسمح بالتنازل عن هذه السيادة ملؤمتر 

دويل، اال اذا تنازل رئيس الجمهورية عن 

قسمه وقام مجلس النواب بالتصويت 

بأكرثية الثلثني بالتنازل عن السيادة بعد 

تقديم الحكومة طلباً يف هذا املجال.

اذا كان اللبنانيــون ال يســتطيعون 

الداخليــة  وزاريت  عــىل  االتفــاق 

والخارجية، فكيف لهم ان يتفقوا عىل 

وضع لبنان تحت السيادة الدولية.

عىل طريق الديار

البنك الدولـــــي يهدد بوقف لقاحـــــات »كورونا« للبنان بعد خـــــرق 16 نائباً شـــــروط الخطة الوطنية
توافق سعودي ـ اوروبي على االسراع بتشكيل الحكومة ومخارج النزال عون والحريري عن الشجرة
حـــــراك لفهمي على خط بعبدا ـ عين التينة وغطاء شـــــعبي للراعي ودفـــــع لتأمين غطاء دولي
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الـــدول  بــيــن  شــرســة  منافسة 
ــا ــركــي الــعــربــيــة وايـــــــران وت
فــــــــي قــــــائــــــمــــــة أقــــــــوى
جـــــــــيـــــــــوش الــــــعــــــالــــــم

ــد ــ ــدري ــ م ريــــــــال   : الـــــيـــــوم 
أتاالنتا ملواجهة  ايطاليا  فــي 

على  ضيفاً  سيتي  ومانشستر 
ــاخ ــغــادب ــشــن ــا مــون ــيـ ــوروسـ بـ

»الديار«

مقاتالت يونانية

مخترب ووهان

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

 بوال مراد

وكأنــه ال يكفــي اللبنانيني النكبات التــي ترضبهم تباعا 
وهمومهــم اليومية يف كيفية تأمني حاجاتهم االساســية 
بعد حجز املصارف عــىل أموالهم، كام اضطرارهم للتأقلم مع 
الكوارث التي خلفها وباء »كورونا« ما أدى لفقدان مئات اآلالف 
وظائفهــم ورزوح أكرث من نصفهم تحت خط الفقر، حتى أىت 
تهديد البنك الدويل بوقف اعطاء لقاحات »كورونا« للبنان عىل 
خلفيــة فضيحة تلقي 16 نائبــا اللقاح بخرق واضح لرشوط 
الخطة الوطنية، ليشكل صفعة مدوية بوجههم من املتوقع ان 
يكون لها صداها يف االيام املقبلة خاصة وان معلومات تحدثت 
لـ«الديار« عن »اســتياء دويل كبري من هذا الخرق باعتبار ان 
املنظومة السياســية الحاكمة تؤكد مرة جديدة انها غري آبهة 
بالحصــار الذي يتعرض له لبنان كــام بالعقوبات التي طالت 
أكرث من شــخصية سياسية وتتامدى بخروقاتها وارتكاباتها، 
ما يحتم مزيدا من االجراءات املشــددة بوجهها لردعها وانهاء 

بطشها املتامدي«.

{  فضيحة النواب الـ16 {
وانشــغلت البالد يوم أمس مبــا أعلنه املدير اإلقليمي لدائرة 
املرشق يف مجموعة البنك الدويل ســاروج كومار، يف تعليق 
له عىل مواقع التواصل اإلجتامعي، عن تلقيه خرب تلقيح نواب 
وموظفــي الربملان الذين تزيد أعامرهم عــن 75 عاًما، مهددا 
بوقف لقاحــات كورونا بعد هذه املعلومات، معترباً أن »هذا ال 
يتامىش مــع الخطة الوطنية املتفق عليها مع البنك الدويل«، 

مضيفاً »سنســجل خرق الرشوط واألحكام املتفق عليها معنا 
للتطعيــم العادل واملنصف، فعىل الجميع التســجيل وانتظار 
دورهم«، موجهاً السؤال إىل وزير الصحة حمد حسن، ورئيس 

اللجنة الوطنية إلدارة اللقاح عبدالرحمن البزري.
ومل يتأخر البزري بالتلويح باســتقالته قبل أن يعقد مؤمترا 
صحافيــا اعتذر فيه من اللبنانيني مؤكدا ان ما حصل »خرق ال 
ميكننا الســكوت عنه وهو محاولة متييز مجموعة من الناس 
نحرتمها ونحرتم دورها ولكن عندما نطلب من املواطنني النزول 
اىل مراكــز التطعيم فبالتايل ال يجوز التمييز«. وأوضح البزري 
ان »البنك الدويل يراقب وســّجل الخرق اليوم وهو بصدد اتخاذ 

اجراء تجاهه«.
مــن جهته، أوضح االمني العام ملجلس النواب عدنان ضاهر 
أن »عــدد النواب الذين تلقوا اللقاح 16 بوجود فريق من وزارة 
الصحة والصليب االحمر«، الفتاً إىل أن »كل أسامء النواب الذين 
تلقوا اللقاح موجودة عىل املنصة الرســمية وحســب الفئة 
العمريــة، وحان دورهم. وهذا ما فعلناه باعتبار ان النواب هم 
االكرث عمــال يف القوانني واجتامعاتهم دامئة، وخوفا من ان 

ينقلوا العدوى اىل املجتمع اذا ما أصيبوا«.
وُعلــم أن النواب الذين تلقوا اللقاح يف مجلس النواب خالفاً 
للقانــون هم:عبــد الرحيم مراد، وهبة قاطيشــا، مصطفى 
الحســيني، عيل عســريان، نقوال نحاس، غازي زعيرت، اييل 
الفرزيل، سليم سعادة، ياسني جابر، أنيس نصار، أسعد حردان، 

ــرش«  ــ ــ ــ ــ ــد »تحـ ــ ــ ــ ــ ــط« بعـ ــ ــ ــ ــ ــــي »املتوسـ ــ ــ ــ ــر فـ ــ ــ ــ ــ توتـ
مقاتـــــــــــات يونانيـــــــــــة بســـــــــــفينة تركيـــــــــــة

الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
الرتكية أنها قامت بالرد فورا 
عىل حادثــة »تحرش« أربع 
مقاتــالت يونانية من طراز 
)F-16( بســفينة أبحــاث 
تركية يف املياه الدولية ببحر 
إيجة بحسب ماذكرته وسائل 

إعالم تركية.
وقال وزير الدفاع الرتيك، 
أكار: »موقفنــا  خلــويص 
واضح حيال تحرش املقاتالت 
اليونانية بســفينة األبحاث 
الرتكيــة، وما ســنقوم به 
حيال هذه التحرشات واضح 

أيضا«.
وأكد أكار عىل أن املقاتالت 
اليونانيــة تنفذ تحرشــات 
»تم  بأنه  منوها  مســتمرة، 
الــرد عىل التحــرش األخري 
)بســفينة األبحاث الرتكية( 

يف إطار القانون«.
املقاتــالت  واقرتبــت 
اليونانية من سفينة »يت جي 
مسافة  الرتكية  تشمه«  غي 
2 ميــل بحري، لتطلق بعدها 

ــــووي ــ ــــاق الن ــ ــــى االتف ــ ــــودة ال ــ ــــران بالع ــ ــــنطن وطه ــــي واشــ ــ ــــذر ف ــاؤل حــ ــ ــ تف
الخارجيــــــة األميركيــــــة: مســــــتعدون لانخــــــراط مجــــــددا فــــــي مباحثــــــات مــــــع إيــــــران 

ــدة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات املتحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى الواليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت: ينبغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنطن بوسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واشـ
ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر ووهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن مختبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتخبارية عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا االسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف معلوماتهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كشـ

نتنياهو يواصل تهديداته: سنفعل كل ما يلزم ملنع إيران من امتاك ساح نووي

ـــــــــــواب التوتـــــــــــرات  ـــــــــــح اب االزمـــــــــــة الحكوميـــــــــــة تفت
ــارع  ــ ــ ــ ــ ــة الشـ ــ ــ ــ ــ ــودة لعبـ ــ ــ ــ ــ ــية وعـ ــ ــ ــ ــ السياسـ

محمد بلوط       ص 3

ـــــــــش  بالــــــــــــ 22 و»مــ ــــــير  ـــ أســ ــــــن  ـــ ــ ل  : ــــــه  ـــ ــ لنواب ــــــري  ـــ ــ الحري
ـــــــــــل حكومـــــــــــة ديـــــــــــاب»! مســـــــــــتعد اعمـــــــــــل حكومـــــــــــة مت

جويل بو يونس      ص 2

ــل  ــ ــ ــ ــ ــا يحصـ ــ ــ ــ ــ ــع: مـ ــ ــ ــ ــ ــي رفيـ ــ ــ ــ ــ ــدر قضائـ ــ ــ ــ ــ مصـ
داخـــــــــــل وخـــــــــــارج القضـــــــــــاء »قمـــــــــــة الوقاحـــــــــــة«

روجيه شاهني      ص 3

ـــــــــــل  ـــــــــــدروز تحميلهـــــــــــم وزر التعطي ـــــــــــا َمصلحـــــــــــة ال م
»1٨ لجنبـــــــــــاط و2٠ الرســـــــــــان ووهـــــــــــاب« 

رضوان الذيب     ص 2

رحبت الحكومة اإليرانية باالتفاق مع وكالة الطاقة الذرية 
بشأن مواصلة تفتيش منشآتها النووية.

كام رحب املتحدث باســم الحكومة اإليرانية عيل ربيعي مبا 
سامها الخطوات املتأخرة لواشنطن، والتي قال إنها تضعها يف 
املســار الصحيح لكنها غري كافية، متوقعا أن تلتزم واشنطن 
بالقرار الدويل 2231 وأال تكتفي بإبداء املواقف، عىل حد تعبريه.

ولفت املسؤول اإليراين إىل أن بالده مل تتخذ حتى اآلن قرارا 
بشــأن مشاركة واشــنطن يف اجتامع لجنة االتفاق النووي، 
قائال إنه يجب أن تتوفر لدى طهران القناعة بأن هذه املشاركة 

ستكون لها نتائج إيجابية.
مــن جهة ثانية، قال ربيعــي إن هناك تفاهامت مع كوريا 

الجنوبية واليابان لإلفراج عن األموال اإليرانية املجمدة.
يف غضــون ذلــك، أعلنت إيران وقف العمــل بالربوتوكول 

اإلضايف رسميا بدءا من أمس الثالثاء.
وأكد املتحدث باسم الخارجية اإليرانية أن االتفاق بني بالده 

قالــت صحيفة »واشــنطن بوســت« األمريكيــة إن عىل 
الواليات املتحدة رفــع الرسية يف أقرب فرصة عن املعلومات 
االســتخبارية، التي متتلكها بشأن التجارب، التي كان يجريها 
مختــرب ووهان الصيني لعلم الفريوســات عىل مجموعة من 
األمراض يف خريف عام 2019؛ أي قبل اندالع جائحة كورونا، 
خاصة أبحاثه عىل فريوسات الخفافيش التاجية املشابهة جدا 

يف تركيبتها الجينية لفريوس كوفيد-19.
وذكــرت الصحيفة -يف افتتاحيتهــا– أنه بغض النظر عن 
االتهامات التي كالها الرئيس األمرييك السابق، دونالد ترامب، 
ووزيــر خارجيته، مايــك بومبيو، للصني مرارا بأنها منشــأ 
الفريوس، والتي كانت مجرد محاولة لتحويل بكني إىل »كبش 
فــداء« يخفي تعاطــي الرئيس الكاريث مــع الجائحة؛ إال أن 
الحصول عىل إجابات بشــأن منشأ الفريوس أمر مهم للغاية 

ملنع تكرار ما جرى مستقبال.
وأكدت عىل أنه مهام كانت الســيناريوهات بشــأن نشأة 
الفــريوس، ومنها فرضية انتقاله مــن مضيف حيواين إىل 

هدد رئيس الوزراء اإلرسائييل، بنيامني نتنياهو، 

بفعل كل ما يلزم ملنع إيران من امتالك سالح نووي، 

و«بسحق« كل من يهدد »إرسائيل«، ُمجددا معارضته 

لعودة اإلدارة األمريكية لالتفاق النووي مع إيران.

وخــالل كلمة يف حفل ذكرى وفــاة أحد اآلباء 

املؤسســني للحركة الصهيونية، أمس الثالثاء، قال 

نتنياهو إن »إرسائيل« ستفعل ما يلزم لحامية أمنها، 

ومنع إيران من امتالك أســلحة نووية، مؤكدا أنه ال 

يعلــق آماال عىل االتفاق الــذي قد يعاد توقيعه مع 

إيران.

وأضاف أن »إرسائيل« لن تسلّم بالتموضع اإليراين 

يف سوريا، ولن تسمح بوجود صواريخ دقيقة يف 

ســوريا ولبنان، قائال إن كل مــن يهدد »إرسائيل« 

»سيكون ردنا عليه ساحقا ألف مرة«.

كــام قال نتنياهو »نحن ال نُعلــق آمالنا عىل أي 

اتفاق مع نظام متطرف مثل إيران«، وتابع مخاطبا 

القيادة اإليرانية »قد شــاهدنا بالفعل مدى جدوى 

االتفاقيات، التي أبرمت مع األنظمة املتطرفة أمثال 

نظامكم، عىل مدار القرن املايض والحايل أيضا«.

وبدورها، قالت هيئة البث اإلرسائيلية إن نتنياهو 

عقد، أمس األول، جلسة مشاورات ملناقشة إمكانية 

اســتئناف املفاوضات بني الواليات املتحدة وإيران 

بشــأن امللف النووي، ونقلت عن مصادر إرسائيلية 

مل تحدد اسمها أن »إرسائيل ترغب يف اتباع سياسة 

متشددة حيال إدارة بايدن«.

تتقــدم أرسة جريدة »الديار« بشــخص رئيس تحريرها 

األســتاذ شــارل أيوب والعاملني فيهــا بأحر التعازي 

واملواساة من الزميل كامل ذبيان لفقدانه شقيقته املرحومة  

الهام معروف ذبيان، وتســأل الله ان يسكنها فسيح جناته 

وان يلهم ذويها الصرب والسلوان. 
»الديار«
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االربعاء 24 شباط 2021

ار البا رقم واحد بانت
نبيه الربجي

ميتة  دولة  أمــام  كنا  اذا 
واذا  املعايري(.  بكل  )جثة 
كنا أمام شعب ميت )ركام 
بكل املعايــري(. واذا كانت 
الثورة مستحيلة ألن نجوم 
الزبائنية، ونجوم التبعية، 

هم نجوم الشوارع...
مع  تجربتنا  كانت  واذا 
الوجــود الســوري أكرث 
من أن تكــون مريرة. واذا 

كانت تجربتنا مع االحتالل االرسائييل أكرث من أن تكون 
مروعة. واذا كانت تجربتنا )الثورية( مع يارس عرفات قد 

حولتنا اىل الجئني عىل أرضنا. ما العمل؟
نتصور أن الله تذكرنــا بعد طول غياب. الذهب األبيض 
هطل علينا من السامء، دون أن نرى سوى الدخان األسود 
يتصاعد من قــرص بعبدا، ومن بيت الوســط. واذا كان 
الدعاء اىل الله مل يعد مجدياً بعدما حطمت الطائفية آخر 

أثر لله فينا...
أي حيــاة اذاً، اذا كنا قد دخلنا يف العوز، كام دخلنا يف 
الذل؟ سالحف برشية وتلهث عىل بطونها من أجل رغيف 

الخبز.
هذا بلد يقتله أهله ويعشــقه اآلخرون. لقد قتلنا املاء، 
وقتلنا الرتاب، وقتلنا الهواء. يف آخر املطاف، ال ســبيل اال 
أن نقتل أنفسنا. مهزلة أن نتهم طرفاً دون آخر باملسؤولية 
عن تخلخل )وتحلــل( الدولة. عىل مــدى ثالثة عقود، 
ولوردات الطوائف )القبائل( يغــزون هذه املغارة التي مل 
ان ترقص الفالس، رمبا عىل  تعد ترى فيها ســوى الف
السنفونية الجنائزية ملوزارت الذي قال »ال أستحق الرثاء 
بعد مويت ألنني قد أكون أزعجت الفراشات، وأنا أتنزه يف 

حديقتي« 
ال جــوزف عون. البعض  دون أد شــك، نثق بالج
يعتــربه »أمريكياً«، وأن األمريكيــني يعّدونه لدور ما يف 
الوقت املناســب لتقوم يف لبنان »جمهورية املوز«. هذا 
الرجل لبناين حتى العظم. يدرك أن من يحملون الســالح 
يف وجه بربريات القرن ليســوا باملرتزقة، وال باألغراب. 
هم أبناء حقول التبغ، ورفاق الســنابل، وأبناء شــقائق 
النعامن التي تتألأل عىل سطوح منازلهم. هو بالذات ليس 
رجل األيــدي امللطخة، وال رجل الصفقــات القذرة. ال بد 
أنه يالح كيف أن جنوده بــدأوا يتخوفون من أن يكون 
مصريهم مثل مصري الجنــود يف الصومال، أو حتى يف 
روســيا ابان عهد بوريس يلتســني حني كان الجنود يف 
فالديفوستوك يســتخدمون قمصانهم كأحذية حتى ال 

يسريون عىل الجليد.
الحقائب،  اذا بقيت األمــور تتدهور هكذا، وعشــاق 
وعشاق الكرايس، يتدلعون كام الراقصات يف كاباريهات 
الدرجة الثالثة، فيام الحطام ميأل املكان، ما البديل سوى 
البــال رقم واحد؟ أن تنزل الدبابات اىل األرض، وتقول... 

أنا السلطة 
ال بد أن يكون هناك ضباط مل يصابوا بعدوى الطائفية 
وال بعدوى االســتزالم وال بعدوى الفساد. وال بد أن يكون 
هناك قضاة بعيدون عن سوق النخاسة، وغريهم وغريهم 
ممن ميتلكــون األدمغة النظيفــة، والضامئر النظيفة، 
ليكونوا يف حكومة مختلطة تزيل كل أثر لسنوات القهر، 
ولسنوات العهر، التي حولتنا اىل أشالء عىل أرصفة األمم.

نحن واثقون من أن األكرثية الســاحقة من اللبنانيني 
سيهللون للخالص. حتى داخل األحزاب، هناك مسحوقون 
دون أن يتمكنوا مــن االبتعاد ألنهم »يســرتزقون« من 
الفتات الذي ينــزل من أحذية أصحاب الصور البهية عىل 

الطرقات، وعىل الجدران، وحتى يف املقابر. 
آلهــة أم أوثان؟ لنعد اىل نلســون مانديال الذي رفض 
حمله عىل األكتاف لدى اطالقه، بعد تلك السنوات الرهيبة 

لهة وال لألوثان« يف الزنزانة، »ألن أكتافكم للوطن ال ل
ال... ماذا تنتظر؟ العامل كله ضاق ذرعاً بتلك  أيها الج
األوليغارشيا الرثة التي يفرتض أن تغادر املرسح، دون أن 

ترتك وراءها سوى العار. 
نعلم أن الوضع االقتصادي، كام الوضع املايل، يف ذروة 
التعقيــد، ال بل يف ذروة الرتدي. عىل األقل، ال تعود هناك 
تلك الوجــوه التي تعيد اىل الذاكرة صــورة جان ـ بيديل 
بوكاسا وهو يأكل أطفال أفريقيا الوسطى. اآلن اكتشفنا، 
وان بعد فوات األوان، أن الكثرييــن من أولياء أمرنا، يف 
الدنيا ويف اآلخرة، ليســوا فقط أكلة لحوم البرش، وامنا 

أيضاً... أكلة عظام البرش.
فرانز كافكا، بسوداويته الرائعة، كتب »أخ أن تنقل 
جثتي بصندوق القاممة، ال بالتابوت، اىل املقربة«. مل يقل 

ذلك اعتباطاً... 

ــد ـــ كـــ ــ ـــ ـــ ــة ي ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــ الـ ــ ــي ــ رئ
حـــر لــبــنــان عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون
ــة لــلــهــجــرة ــيـ ــدولـ ــة الـ ــم ــ ــن مـــع امل

اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، وفداً من 
املنظمة الدوليــة للهجرة التابعة لوكالة األمم املتحدة للهجرة 
ضم مدير مكتب لبنان فوزي الزيود يف زيارة وداعية ملناسبة 
انتهاء فرتة عمله يف لبنان وانتقاله اىل الســعودية واملدير 
الجديد الذي سيخلفه السيد ماثيو لوسيانو ومنسقة العالقات 

العامة السيدة تاال الخطيب.
وخالل اللقاء الذي حرضه الوزير السابق سليم جريصايت 
واملديــر العام لرئاســة الجمهورية الدكتور أنطوان شــقري 
واملستشــار الديبلومايس أســامة خشــاب، تم البحث يف 
التعاون القائم بني املنظمة والدولة اللبنانية والنشاطات التي 
تقوم بها املنظمة يف لبنان. ونوه الســيد زيود بـ »التجاوب 
الدائــم الذي لقيه مــن اإلدارات اللبنانية التــي تعاون معها 
منذ تأســيس املكتب يف العام 2006«، عارضا لطبيعة املهام 
التــي قامت بها املنظمة خــالل تلك الســنوات، وأعرب عن 
 املــه يف ان يلقى خلفه الســيد لوســيانو الدعم نفســه.

ومتنى الرئيس عون للسيد الزيود التوفيق يف مهامه الجديدة، 
مرحبا بخلفه ومؤكدا له »حرص لبنان عىل تعزيز التعاون مع 

املنظمة يف مجاالت عملها«.

ا( ا ون د          ) و ا م ا ت ون م

الحريري لنوابه : لن أســــــير بالـ 22 و»مش مســــــتعد اعمل حكومة متل حكومة دياب« 
ماكرون يرج زيارته للســــــعودية والرئي املكلف ينشــــــط على خط روسيا واملانيا

« وصبرهــــــا ينفد فــــــي هــــــذ الحالة ــــــر »حريري بــــــا شــــــروط بعبــــــدا تنت
جويل بو يونس

اكرث من زيــارة الكرث من دولة قام 
الحريري  ســعد  املكلف  الرئيــس  بها 
ففي  الحكومة،  تشــكيل  تكليفه  منذ 
غضون 4 اشهر زار الرئيس املكلف كال 
وفرنســا  واالمارات  وتركيا  مرص  من 
محاوال كام يقول حشــد الدعم للبنان 
ولو ان اطرافــا اخرى رأت يف جوالته 
الود  لكســب  محاولــة  الخارجيــة 
الســعودي عرب مامرسة الدول املؤثرة 
لدى اململكة ضغوطات عىل السعودية 

ايل مل تستقبل بعد الحريري.
صحيــح ان الرئيــس املكلف يجول 
خارجيا لكن الجــدار الذي تكون بينه 
الجمهورية عىل خلفية  وبني رئيــس 
التصاريح النارية املضادة والترسيبات 
من هنــا وهناك ومــن بينها حكومة 

1 ونقطة عالســطر وبعدها: ال حديث منذ االن وصاعدا اال 
بحكومة 20، بات جدارا يصعب تخطيه اذ تحول الرصاع بني 
بعبدا وبيت الوسط من الشخ اىل ازمة ثقة تحتاج الكرث 
من وسيط داخيل وخارجي الســتعادتها. ازمة ثقة لن تحل 
اال بجلسة مصارحة بني الرجلني يخرج بعدها الطرفان ليعلنا 
والدة الحكومة باالتفاق والرشاكة بينهام الن اللبنانيني ملوا 
االنتظار وملوا االتهامات املتبادلة وبات كل اهتاممهم يصب 

عىل تأمني لقمة عيشهم ودوائهم بظل دوالر يحلق عاليا
هذا ما يتمنــاه يف الواقع جميع اللبنانيــني، لكن التمني 
يشء والواقع يشء اخر، فاملعطيات الحكومية ال تبرش خريا 
حتى اللحظــة اذ تفيد مصادر مطلعة عــىل الجو الخارجي 
والداخــيل اال تقدم حقق عىل الخط الحكومي، مشــرية اىل 
ان زيــارات الحريري الخارجية مل تســفر عن جديد وتقول 

املصادر: »بعدا مسكرا من برا«.
ويف هذا الســياق تكشف اوســاط بارزة ما كانت الديار 
قد تفردت بنرشه من ان البحث بعــدد الوزراء عاد جديا اىل 
الواجهة اذ بدأ يدور بالكواليس نقاش حول توسيع الحكومة 
اىل 20 او 22 او اكرث مع ترجيح الـــ 22، ما يعني عمليا ان 
1 باتت وراءنا، علام ان هــذه املعطيات خالفتها  حكومــة 
مصادر مقربة من الحريري عرب »الديار« مجددة التاكيد بان 
عدد وزراء الحكومة بالنسبة للرئيس الحريري اقله مل يتبدل 

.1 وال يزال عند 

ويف هذا الســياق علمت الديار بــان اجتامعا عقد امس 
الحريــري لكلمة  الثالثاء لكتلة املســتقبل تطــرق خالله 
امني عام حزب الله الســيد حســن نرص الله الذي اعلن فيها 
انه يتفهم ارصار الحريري عــىل وزارة الداخلية وعىل عدم 
حصــول اي فريق عىل الثلث املعطــل لكنه ال يتفهم االرصار 
1، مقرتحا رفع العدد لـ 20 او 22 او اكرث،  عىل حكومة من 
وهنا كشفت مصادر مطلعة ان الحريري ابلغ الحارضين انه 
لن يسري بطرح الـ 20    او22 وقال ما حرفيته: »مش مستعد 
اعمل حكومة متل حكومة حســان دياب«، ورشح الحريري 
بحسب املصادر، امام املجتمعني االسباب التي تدفعه للتمسك 
مبوقفــه اذ لفت اىل انه مل يحصل عىل غطاء دويل يؤذن له 
1 كام انه ال يريد ان يُغضب  السري بحكومة يفوق عددها الـ 
رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط بالنســبة 
للتمثيل الدرزي باعتبار ان حكومة الـ 22 ســتؤمن 3 مقاعد 
للدروز لكنها ستعيد املشكلة اىل اساسها بالنسبة لوليد بيك.
الحارضين  ابلغ  الحريــري  الرئيس  بــان  املصادر  وتكمل 
باجتامع كتلة املســتقبل بان ال يشء جديدا بعد وتوجه لهم 
بالقول: »ســأضعكم بجو اي تبديــل او تغيري يطرأ يف حال 

حوصله«.
 ويف هذا االطار كشــف مصدر مطلع وموثوق للديار بان 
الحريري تحدث عن الجو الــرويس الذي بات مييل ملصلحته 
وهو مرتاح لهذا املوقف الداعم لرتؤســه الحكومة اللبنانية 
وهذا ما ظهر جليا يف البيان الصادر عن الخارجية الروسية 

بعيد االتصال الهاتفي الذي تم اخريا بني الرئيس 
الرويس  للرئيس  الخــاص  واملبعوث  الحريري 
وزير  نائب  أفريقيا،  األوسط ودول  الرشق  إىل 
الخارجية الرويس ميخائيل بوغدانوف، اذ افاد 
التشديد  الروســية بانه جرى  الخارجية  بيان 
لحكومة مهمة  الرسيع  التشكيل  عىل رضورة 
برئاســة ســعد الحريري الحائز عىل أغلبية 
األصوات يف الربملان وكذلك التكليف من رئيس 

لبنان ميشال عون، بحسب البيان.
االيجايب ســيالقيه  الــرويس  الجو  هــذا 
الحريري بحسب معلومات الديار بزيارة يحرض 
لها اىل روسيا حيث من املتوقع ان يلتقي كبار 
املســؤولني كام ان املعلومات تفيد بان الرئيس 
املكلف يحرض ايضا لزيارة تشــمل املانيا التي 
اللبنــاين اهمية كربى وهي  باتت تويل امللف 
تعترب ان املبادرة الفرنســية تحتاج لتدعيم يك 

تصبح مبادرة اوروبية.
اما عىل خط بعبدا، فاشارت اوساط مطلعة 
عــىل جوها بان القرص الجمهوري يرتقــب ان يايت الرئيس 
الحريري منزها هذه املرة من اي رشوط او قيود او ســقوف 
تعجيزية وكذلك االرساع بتاليف حكومة برئاسته طاملا زكاه 

65 نائبا لكن باالتفاق مع رئيس الجمهورية.
وردا عىل ســؤال قالت املصادر: نفاد صــرب بعبدا مرتبط 
بتفاقــم االمور بالبلد لتســأل: من يســتطيع ارس التاليف 

وتحمل هكذا تداعيات؟
وبالعودة للحديث عن الزيارات الخارجية، ويف تطور غري 
ايجايب افادت معلومات من العاصمة الفرنســية للديار بان 
الزيارة التي كان من املتوقــع ان يقوم بها الرئيس الفرنيس 
نهاية الشــهر الحايل اىل السعودية مل يعد موعدها عىل نار 
حاميــة يف اروقة االيليزيه ما يــؤرش اىل انها تأجلت اقله 

راهنا.
اما عن الزيارة التي قيل ان الحريري سيقوم بها للسعودية 
يف االيــام املقبلة، فتفيد املعطيات بان ال موعد حدد بعد لكن 
هناك احتامالن: اما ان يزور الحريري السعودية قبل تشكيل 
الحكومة ويلتقي وزير الخارجيــة واما يزورها بعد التاليف 
فتحكم عندئذ الســعودية عىل شــكل الحكومة وتركيبتها 
لحلحلة االمور او تعقيدها، والسيام ان مصادر بارزة مطلعة 
عىل الجو السعودي كشفت للديار بان اململكة اعطت اشارة 
بانها ستحكم عىل الحكومة بعد ان تكون قد تألفت وتظهرت 

تأليفها.  طريقة 

مــــــا مصلحة الــــــدروز تحميلهم وزر التعطيــــــل »1٨ لجنباط و2٠ الرســــــان ووهاب« 
لجنبــــــاط  انكســــــاراً  الـــــــ2٠  حكومــــــة  بتصويرهــــــم  اخطــــــأوا  ار«   ٨ »دروز 
»املوحــــــدون« فتحــــــوا البــــــاب للطائــــــف وحصتهــــــم ليســــــت بحجــــــم تضحياتهم 

رضوان الذيب

تســتغرب مصادر درزيــة، ان يتم تصوير 
مشكلة تأليف الحكومة وتعرثها بسبب الحصة 
الدرزية والعدد وان تصبــح املعادلة، حكومة 
1 لجنبالط و20 الرسالن ووهاب« فيام  الـ«
العقد األساســية معروفة وجوهرها الخالف 
بني الرئيس ميشــال عون وجربان باسيل من 
جهة وســعد الحريري من جهة أخرى، وهذه 
هي العقدة األساســية بدال مــن تحويلها اىل 
رصاع درزي - درزي ال قدرة للدروز عىل تحمل 
اعبائــه ووزر نتائجه يف ظــرف هو االقىس 
يف تاريــخ لبنان وهم باألســاس مل يعالجوا 
مشــكلة حادثة قربشــمون بعد وسقوط 3 
باإلضافة إىل جرحى  شبان من خرية شبابهم 
وموقوفــني يف الســجون حتــى اآلن؟ وهل 
صحيح ما يــروج له البعض بأن الحصول عىل 

مقعدين درزيني يزيل الغــ التاريخي الالحق بالدروز، وما 
الخارجية واســنادها إىل سفري  بوزارة  بالقبول  مصلحتهم 
ش؟ وهل باســتطاعة الدروز  لبنان يف الهند حاليا ربيع ال
يف ظل انقســامات إقليمية ودولية عىل »حد الســيف« ان 
يتولوا وزارة الخارجية والدخول كطرف إىل جانب هذا وذاك؟ 
وهل السياسة الخارجية للبنان يقررها وزير الخارجية؟ وما 
مصلحة الدروز ان يتحولــوا أداة يف لعبة القناصل الكربى 
وان يذهبوا »فرق عملة«، وبالتايل وحســب املصادر الدرزية 
فإن خيار الحريري باســناد الخارجيــة إىل درزي ليس إال 
»لغــام« زرعه يف ملعب الدروز ويف حــال انفجاره يف ظل 
لعبة االمم سيرتك اثارا ســلبية عليهم، وهذا األمر كان يجب 
االنتباه له من القيادات الدرزية، النه ما مربر تخيل الحريري 
عن الخارجية يف هذا الظرف؟ كــام أن دروز  آذار اخطأوا 
يف ادارتهم املعركة وتصوير حكومة الـ20 انكسارا لجنبالط 
كام جاء تبني باســيل لألمر ليزيد من االلتفاف الدرزي حول 

جنبالط. 
وتضيف املصادر الدرزية، انه بدال من الخالفات عىل »جثة 
وزارية« لن تحقق التوازن الدرزي الداخيل مهام برر فريق  
آذار الدرزي ذلك، ألن التوازن عىل األرض هو لصالح جنبالط 
كليــا، و التوازن عــىل األرض اليتحقــق اال باالنخراط يف 
مشاكل الناس وتلبية حقوقهم ومطالبهم يف بلد والؤه عىل 
الخدمات وليس املواقف السياســية، وهــذا امللف الخدمايت 

يجيــده جنبالط بكل عناية ودقــة ودون متييز وكذلك وئام 
وهاب، كام ان جنبالط ما زال يقطف مثار موقفه ابان الحرب 
األهلية اللبنانية، والطائف أعطاهم مجلسا للشيو ليس منة 
من احد، وهذا هو األســاس للدروز حاليا والتوحد لتحقيقه 
وليــس الخالف عــىل وزير درزي يف ظل أصــوات خرجت 
 .  مؤخرا بأنه ليس من حق للدروز رئاســة مجلس الشــيو
وتتابع املصــادر الدرزية، لكن كل ذلــك اليغني عن خدمات 
الدولة الغائبة كليا عن الجبل، وتســأل املصادر، عن اسباب 
الصمت عىل فقدان، الدروز مواقعهم يف الدولة يف مختلف 
الفئات وخسارتهم ملوقع مدير عام وزارة الصحة وهو أعىل 
موقــع لهم يف الدولة بعــد إحالة الدكتــور وليد عامر إىل 
التقاعــد وتعيني الدكتور فادي ســنان مكانه بالتكليف رغم 
وجود موظفــني دروز قادرون عىل تويل املركز، كام خرسوا 
موقعهــم اإلداري األول يف وزارة الطاقة وتعيني مســيحي 
مكانه رغم وجــود موظف درزي يتمتع بــكل املواصفات، 
وتم ذلك بصمت من  آذار كون الوزير محســوب عىل التيار 
العــوين، وهذا ما حصــل يف االتصــاالت ووزارات عديدة، 
واظهرت االحصاءات األخرية ان نســبة املوظفني الدروز يف 
إدارات الدولة هي االد وتحديدا يف الفئتني الثانية والثالثة 
الدولة  الفئات، كام اظهرت دراســات ان مشــاريع  وباقي 
هــي االد أيضا يف مناطق الجبــل وال خدمات لها مطلقا، 
فيام الرئيس نبيه بري اســتعاد كل حقوق الشــيعة وسخر 
خدمات الدولة يف مناطقه وهذا الدور يلعبه باســيل حاليا 

يف املناطق املســيحية، وهــل يعقل ان يبقى 
مستشفى قربشمون الحكومي يف هذا السوء 
رغم تعاقب وزيرين درزيني عىل وزارة الصحة 
فيام قــوى  آذار مل تحمل ملف املستشــفى 
اىل وزيري حزب الله الحايل والســابق، علام 
ان مريــض الكورونا يف منطقة عالية يحتاج 
لســاعتني حتى الوصول إىل مستشــفى عني 

وزين هذا اذا وجد رسيرا.
وتتابع املصادر الدرزية، ان السبب األسايس 
لرتاجع الدور الدرزي يف لبنان واملنطقة يعود 
إىل الرتاجع عن مامرســة الدور الذي ارسلوا 
من أجله ايــام الخليفة العبــايس ابو جعفر 
املنصور لحامية الثغور العربية واإلســالمية 
ضد هجامت الصليبيني وحكموا البلد من خالل 
هذا الدور، وبدأ تراجعهم عندما قرر »أمريهم« 
وأمري لبنــان االنحياز إىل الغرب وصقلية عىل 
حســاب الدور العريب واإلســالمي، وعندها 
باســتعادته مع  الــدروز، وبدأوا  تراجع دور 
شكيب وعادل أرســالن وسلطان باشــا األطرش والشهيد 
كامل جنبالط الذي تحول إىل العب عاملي ورفع معه طائفته 
إىل العاملية من خالل فلســطني، كام تحول وليد جنبالط إىل 
»بيضة القبان« من خالل إسقاط 17 أيار وفتح طريق بريوت 
دمشق وليس من خالل وزارات الصحة واملهجرين واألشغال، 
وبالتايل قوة الدروز يف دورهم، وحزب الله بات العبا عامليا 
بقوة فلسطني وليس بأي يشء اخر، وكم كان األمري شكيب 
أرســالن عىل حق عندمــا انتقد كل من ســاهم باضعاف 
الدور اإلســالمي لصالح الغــرب وهذا مــا ادى اىل ضياع 
فلســطني، والخوف ان يدفع الدروز ما تبقى لهم من رصيد 
 اذا اخذتهــم حرب الحصص الوزاريــة إىل خالفات داخلية.

وتضيــف املصادر الدرزية، ان الــدروز تقدموا الصفوف مع 
مرشوع كامل جنبالط التغيريي والربنامج املرحيل لألحزاب 
والقوى الوطنية والذي ما زال خشبة الخالص للوطن، وحتى 
اآلن مل يتمكن اي فريق ســيايس من لعــب الدور التغيريي 
وقيادة النضــال االجتامعي كام قاده كامل جنبالط رغم انه 
كان مشــاركا يف كل الحكومات، فهــل يتقدم وليد جنبالط 
الصفوف للعب هذا الدور واستعادة موقع الدروز من خالله، 
وليس من خالل وزير او وزيرين، علام ان الدروز سيدفعون 
أيضا مثن تراجع الدور السوري يف لبنان مهام كانت مزايدات 
البعض واحقادهم، وبالتايل فــإن تراجع دور الدروز احيانا 

كثرية يعود إىل خياراتهم السياسية فهل يتعظون؟

ــلـــف االمـــنـــي :  ــهــمــي بــحــ مـــع عــــون وبـــــري ودريـــــــان املـ ف
ــة ــيـ ــرعـ ــفـ ــات الـ ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــان ــ »الـــــداخـــــلـــــيـــــة« مـــســـتـــعـــدة ل

ترصيف  حكومة  يف  والبلديــات  الداخليــة  وزير   جال 
االعــامل محمد فهمــي عىل كبار املســؤولني  فزار قرص 
التقى رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون  بعبدا  حيث 
التقارير  البالد يف ضوء  األمنية يف  وعرض معه األوضاع 
التي تــرد من األجهــزة األمنية، خصوصــا يف ظل حال 
انتشــار وباء »كورونا«.  نتيجة  املفروضة  العامة  التعبئة 
النيابية  االنتخابــات  البحث اىل موضــوع  كذلك تطــرق 
الفرعية مللء املقاعد العرشة الشــاغرة يف مجلس النواب. 

 كذلــك زار فهمي  رئيس مجلس النــواب نبيه بري يف 
التينة، وعرض معه األوضاع  الثانية يف عني  الرئاسة  مقر 
الفرعية وغادر  النيابيــة  األمنية، وموضــوع اإلنتخابات 

من دون االدالء بترصيح. 
 وزار وزيــر الداخليــة ايضا دار الفتــوى، حيث التقى 

املفتــي عبــد اللطيف دريان وأشــار اىل أن »اللقاء تناول 
وامنيا وخصوصا  اللبنانية سياسيا  بالشؤون  تتعلق  قضايا 
موضوع االنتخابات النيابيــة الفرعية«، مؤكدا ان »وزارة 
الداخليــة والبلديات تقوم بجهد كبــري إلنهاء التحضريات 
اقرب وقت ممكن بشكل  االنتخابات يف  اللوجستية إلجراء 
نزيه مــع املحافظة عىل تطبيق الرشوط الوقائية ملكافحة 
جائحة كورونا«، آمال يف  أن »يســبق االنتخابات الفرعية 
تشــكيل حكومة حتى يكون االستقرار مســتتبا يف أثناء 
اكتامل  لبنان ضمن  الفرعية وبهذا يكون  االنتخابات  إجراء 
عدد نواب املجلس من جهة وقيــام حكومة فاعلة لتخرج 
البلد من مآزقــه من جهة ثانية وهكذا يشــعر اللبنانيون 

والسالم«. نينة  بالط
أدت ما عليها بكل تفان  الرئيس دياب  وقال »إن حكومة 

وإخالص وشــفافية من خالل ما توفــر لها من ظروف 
للغاية، وهي مستمرة يف ترصيف  وإقليمية صعبة  محلية 
الحكومة  تشــكيل  لحني  النــاس  أمور  وتســيري  األعامل 

األمانة«. لتسليمها  املنتظرة 

) اهي ن اب ا م ب        ) ت  م



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
االربعاء 24 شباط 2021

أوروبا لبنان يتدهور

فؤاد بو زيد

مــاذا يعنــي أن تعلــن املفوضيــة 
االوروبية، أن لبنان يتدهور؟

هذا يعني أن مؤسسات لبنان االساسية 
العربية  الــدول  باقي  عــن  مّيزته  التي 
انهارت وتدهورت،  قد  لســنوات طويلة 
ومل يعد لبنان اليوم يشــبه لبنان االمس 
االّ باالسم، وكل هذه النعم حصلت بفضل 
حكمت  التي  الفاسدة  السياسية  الطبقة 
طوال عقود، والرضبة القاضية بدأت منذ 
اىل ان وصلنا اىل  اربع ســنوات ونيف، 

الكارثة التي يعيشها لبنان اليوم.
اخر فصل من فصول االنهيار، ما اعلنه 
امس ممثل البنك الدويل ســاروج كومار 
التلقيح  الكبرية يف عملية  الخروقات  ان 
قد تدفع البنك اىل تجميد دعمه اللقاحات، 
بســبب عدم التقيد باالوليــات التي تم 
التفاهم حولها، وجاء نقيب االطباء رشف 
ابو رشف يؤكد عليهــا ويزيد أن التنفيذ 
أظهر عيوبا وفوىض وبعدا عن الشفافية، 

وسجل تجاوزات كبرية وكثرية.
من هذه التجاوزات، تلقيح اعداد كثرية 
من الذين مل يسجلوا اسامءهم، أو سجلوا 
اسامءهم ولكنهم رسقوا دور غريهم كام 
حصل يف مجلس النــواب عندما لقحوا 

نوابا وموظفني.
* * *

من سيئات هذه الســلطة التي اثارت 
ذهوال ديبلوماســيا يف لبنان، وشــجبا 
التحقيق  مبصري  التالعــب  الخارج،  يف 
يف تفجري مرفأ بريوت، وكف يد املحقق 
واهية  ألســباب  صوان  فــادي  العديل 
قد  جديد  مبحقق  واســتبداله  سخيفة، 
ســيصيبه  ولكن  ممتازا،  محققا  يكون 
ما اصاب ســلفه، واغلــب الظن أنه لن 
يجرؤ عىل الوصول اىل النهاية السعيدة 

بالنسبة اىل اهايل الضحايا.
من جهة ثانية ترتســخ عند السلطة 
بحيث  املســتبد،  البولييس  الحكم  رغبة 
املعارضني  تطــارد  مبكيالــني،  تكيــل 
وترضبهم وتسجنهم وتطلب لهم االحكام 
القاســية، اما املحسوبني عليها فهم من 

بيت فرفور، ذنبهم مغفور.
ثالثــا واخريا تنقســم الســلطة اىل 
قسمني، قســم يهني البطريرك ويخونه، 
وقسم يقف مكتوفا وكأن االمر ال يعنيه، 
يقف مكتوف  لن  اللبناين  الشــعب  لكن 
اليدين وال معقود اللســان، وســتكون 
للجامهري وقفة تضامن يوم السبت يف 
بطريرك  الراعي،  للبطريرك  تاييدا  بكريك 
ليست  وهذه  املرشق،  وســائر  انطاكية 

سوى البداية.

االزمـــــــــــــــة الحكوميـــــــــــــــة تفتـــــــــــــــح ابـــــــــــــــواب التوتـــــــــــــــرات السياســـــــــــــــية وعـــــــــــــــودة لعبـــــــــــــــة الشـــــــــــــــارع 
ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــر دول تم ـــــــــــــــي مل ـــــــــــــــار دعـــــــــــــــوة بكرك ـــــــــــــــى ن ـــــــــــــــت عل ـــــــــــــــة لصـــــــــــــــ الزي ـــــــــــــــة وخارجي محـــــــــــــــاوالت داخلي

محمد بلوط

يتمدد االنهيار واالهرتاء عىل مساحة البلد يف ظل الخالف املستمر 
واملستحكم حول جنس املالئكة للحكومة الجديدة بني طريف النزاع 
االســايس. وال يبدو ان هناك معطيات جديــدة تبعث عىل التفاؤل 
بامكانية احداث الخرق الالزم للخروج من االزمة الحكومية يف وقت 

قريب.
وتخ االوســاط املراقبة من حصول مضاعفــات وتداعيات 
ســلبية خطرية يف حال استمرت هذه املراوحة القاتلة، ال سيام مع 
بروز عنــارص جديدة تصب يف اطار توتري االوضــاع وزيادة حدة 

االنقسامات والخالفات عىل غري صعيد.
وينظر مرجع سيايس بارز اىل التطورات االخرية نظرة متشامئة، 
محذرا من اننا كلام تأخرنا يف تأليف الحكومة كلام دخلنا اكرث يف 

النفق املظلم ودفعنا جميعا امثان االنهيار الكبري.
وحسب املعطيات املتوافرة فان استمرار االزمة الحكومية سيؤدي 
اىل تداعيات كثرية، وســيفتح الباب امام توترات سياســية ويف 

الشارع ايضا، ومن بينها:
اســتمرار التدهور االقتصادي والنقدي يف ظــل غياب حكومة 

فاعلة وقادرة تحظى بثقة دولية لكسب الدعم الالزم.
توســع االحتجاجات الشــعبية واهتزاز الشــارع مجددا بسبب 

الضغوط املعيشية التي يتعرض لها اللبنانيون.
مخاطر شــلل القطاعات الحيوية والخدماتية ومنها عىل سبيل 
املثال الكهرباء التي تســتنزف الخزينة يف ظل عدم تحريك الحلول 

واملشاريع الالزمة للخروج من الوضع الراهن.
ارتفاع حدة الرصاعات السياســية وانعكاساتها عىل االستقرار 
العام . ويربز يف هذا املجال محاوالت البعض صب الزيت عىل النار 
بعــد دعوة بكريك اىل مؤمتر دويل حول لبنان وموقف االمني العام 
لحزب الله الذي حذر من سلوك هذه املغامرة وانعكاسها الخطري عىل 

لبنان.
والالفت ان بعض القوى والجهات الداخلية والخارجية ال تتورع 
عن الســعي اىل اســتغالل هذا االمر الخذ البلد اىل مساحة رصاع 
جديد، بدال من الرتكيز عىل تشجيع اجرتاح الحلول لالزمة الحكومية 

التي تعترب عىل رأس االولويات للخروج من االزمة.
ويقول مصدر يف  آذار »مثة من يريد ان يستخدم كارثة انفجار 
مرفأ بريوت واالنهيار الحاصل منصة الســتثامر انزالق بكريك اىل 
الدعوة ملؤمتر دويل حول لبنان لدفع الوضح نحو الهاوية، ولخوض 

مغامرة قاتلة.«
»فمنذ رفــع البطريرك املاروين 
ســارع  الدويل  املؤمتر  شــعار 
هؤالء باشــارة واحدة اىل العزف 
بل  التدويل،  وتــر  عــىل  مجددا 
بكريك  موقف  ســقف  تجاوزوا 
واخذوا يرفعون رايتها يف معركة 
ال تريدهــا اصــال وال تفكر يف 
خوضها النها تدرك انها رضبا من 

املقامرة«.
»اما رفع العرائض باستعراضات 
ومؤمترات فهي باملناسبة موروثة 
اليوم، وهي مسار  من خصومهم 
فاشل السباب موضوعية داخلية 

وخارجية«.
يدرك  الداخيل  الصعيــد  فعىل 
هــؤالء قبل غريهــم ان موازين 

القوى السياسية ليست لصالح مرشوعهم او مغامرتهم، كام انهم 
يدركون جيدا ان ال ميلكون وســائل الضغط الشعبي الذي يؤهلهم 
لتغليــب خياراتهم، ال بل ان هذا الســالح ليــس لصالحهم يف كل 

االحوال. ان
ما نشــهده يف هذا االطار من مواقف وحركات استعراضية ليس 
سوى مغامرة دونكيشوتية، وهي تندرج ايضا يف اطار دفع الفواتري 

املحسوبة لبعض الخارج ال اكرث وال اقل«.
ويف هذا االطار يقول املصدر« ان استغالل بعض القوى السياسية 
املعروفة ملوقف البطريرك الراعي ليس جديدا فهذه القوى دأبت دامئا 
عىل محاولة تســلق درج بكريك وسعت اىل املرتسة وراء جدرانها 

يف رصاعها مع اآلخرين«.
ويضيف« ان من يريد ان يخلص الشعب اللبناين من معاناته عليه 
اوال ان يســعى بكل جهد لتشــكيل الحكومة التي تعرب املعرب نحو 
الخروج من االزمة واالنهيار، ال ان يلعب لعبة املعارضة املطلقة رافعا 
شعار االستقاللية وراكبا موجة الثورة بينام كان وما زال منغمسا 

حتى رأسه يف لعبة السلطة«.
»وهناك ايضا من يهرب اىل االمام مفتعال مواجهات ليســت يف 
محلها بدال من ان يساهم ويساعد يف الضغط عىل من يعرقل تشكيل 

الحكومة حتى االن«.

ويرفــض املصدر توجيــه البوصلة اىل حزب اللــه، محمال اياه 
مســؤولية الوضع الراهن. ويرى ان هذا املوقف ال يخدم الحلول وال 

يعكس حقيقة االزمة واسبابها«.
ويســأل« ملاذا يلمح او يحمل  هؤالء الحزب مسؤولية عدم تاليف 
الحكومــة؟ وما هي مصلحة الحزب يف ذلك؟ اليس حزب الله اليوم 
يف موقع افضــل بعد رحيل ترامب وبدء مرحلة التفاوض االمرييك 
االيراين؟ اليس هذا املنا الجديد يســجل لصالح حزب الله اكرث من 

االوقات السابقة؟«
وترد مصــادر مؤيدة للتدويل ان هذه املطالبة هي نتيجة للتدهور 
الخطري الذي وصل اليه لبنان، وان القوى التي تتسلم زمام االمور يف 
البالد هي املسؤولة عن هذا الوضع ال سيام انها اقفلت وتقفل ابواب 

الحلول وساهمت يف ايصال البلد اىل الهاوية.
وترى ان انســداد آفاق الحلول الداخلية واستمرار تعطيل املبادرة 
الفرنيس يدفعا اللبنانيني اىل خيارات اخرى ميكن البناء عليها ويف 
مقدمها دعوة البطريرك املاروين لعقــد مؤمتر دويل برعاية االمم 

املتحدة النقاذ لبنان والتزام لبنان الحياد.
وتعتقد هذه املصادر ان املسار الذي نشهده لعملية تشكيل الحكومة 
يؤكــد ان االطراف التي تقود هذه العملية عاجزة بل مســؤولة عن 

االزمة الحكومية، وال يجوز ان تتنصل او ترمي التهم عىل اآلخرين.

روجيه شاهني

رأى مصدر قضا رفيع كان محســوباعىل رئيس الجمهورية 
وفضل عدم ذكر اســمه ان الوضع الذي مير بــه القضاء اللبناين 
مل يشــهده بتاريخه منذ نشــأته حتى يف ظل الحرب االهلية التي 
عصفت بالبالد، حيث اصبح القضاء ساحة منازالت بني كل االطراف 
وال ميــر يوم من دون تدخالت سياســية وطائفية وامنية وحتى 
مذهبية مل يحصل لها مثيل،وهــذا دون اي تحرك للقضاة الرشفاء 
او من هيئة التفتيش القضا الحارضة الغائبة اال غب الطلب كام 
هو الحال لدى النيابة العامة االستئنافية يف جبل لبنان العتبارات 
سياســية تتعلق بانضاممها اىل خط التيار الربتقايل حيث ترصح 
وتغرد وتوجه رســائل للشــعب اللبناين دون الرجوع اىل رئيسها 
املبارش. مام يشكل مخالفة تحاسب عليها امام التفتيش القضا 
ورئيسها القايض غســان عويدات او مجلس القضاء االعىل، الذي 
يعاين أصالً من مشاكل كبرية حتى وصلت الخالفات الطائفية اىل 
خالفات مذهبية لتتوســع ومتتد اىل عدد كبري من القضاة وتعترب 
هذه الخالفات هي اخطر من التدخالت التي ذكرناها آنفاً.و يسعى 
رئيــس مجلس القضاء االعىل الرئيس ســهيل عبود والنائب العام 
التمييزي الرئيس غســان عويدات الستدراك هذه الخالفات وحلها 

ضمن اجتامعات مكثفة.
ويتابع املصدر ويلقي اللــوم عىل  زمالئه القضاة، متهامً اياهم 
بالتقصري يف عدة ملفات كبرية ترض مبصلحة لبنان وسمعته امام 
الدول والســفارات االجنبية والغربية والعربية وهم عىل متابعة 
يومية عن ما يجري بقصور العدل ويتابعون ادق املواضيع كام ان 

لديهم اشخاصا تنقل لهم معلومات وترصفات كل قايض.
 ويتابع ويقول ان الخالف قديم جديد فمثال قضاة تفتح ملفات 
ليست من اختصاصها ويتم تشويه سمعة لبنان واملرصف املركزي 
وتلقائياً ســتتأثر املصارف اللبنانيــة واملواطن اللبناين والرشكات 
التــي تفتح اعتامدات وبالفعل قد اثر ذلــك كثريًا عىل هذا القطاع 
وما يتفرع منه وهيئة التفتيــش. ويكمل املصدر القضا الرفيع 
»ملاذا ال يتحرك مدعي عــام التمييز او املدعي العام املايل كونه من 
اختصاصه املــايل اما الجزا هو من صالحية القايض غســان 

عويدات.
ويتابع ان عــىل مدعي عام التمييز او مفــوض الحكومة لدى 
املحكمة العســكرية او املدعي العام املايل التحــرك اذا كان هناك 
من ترصيح او ترصف يرض وميــس مبصلحة الدولة العليا ويرض 
بســمعة البالد او مؤسساتها الرسمية او العسكرية او االمنية او 
الخاصة التابعة للدولة اللبنانيــة ان كان مبارشًة او غري مبارشًة 

وطبعا مع احــرتام حرية الرأي. ويتابع ويقــول اين القضاء من 
ترصيحات املســؤولني الهدامة فباالمس القريب اطل علينا أحدهم 
وعليه عقوبات دولية ليحارض عن الوطنية وحقوق املســيحيني 
التــي اهدروها بحروبهم الوصولية بعد ان ســببوا بسياســتهم 

الفاشلة والكيدية دمار الوطن عدا عن كارثة املرفأ.
ويكمــل املصــدر ان كل مســؤول يطل عىل الشاشــات ويثري 
الطائفيــة ويجاهر مبطالبه فلتكن املالحقة بحقه من خالل طلب 
االذن مبالحقته من مجلــس النواب، وايضا من ناحية اخرى كيف 
يتم بث اغاين فضل شــاكر وهو مطلوب للقضــاء بقتل عنارص 
وضباط من الجيش اللبنــاين؟ ملاذا ال يتحرك القضاء ويصدر حكم 
عرب قايض االمور املســتعجلة بوقف البث ومنع اي محطة من بث 
اغانيه؟ ويكمل ويقول ملــاذا مل يتحرك القضاء بعد تلقيح 16 نائبا 
وهم مل يحن دورهم بعد؟ فلتتم مالحقة من اعطى اللقاح او االذن 
وهل اصبح مجلس النواب مستشفى بوقت ان هناك اشخاصا احق 
منهم واذا كانوا فاقدين ألي حس بالـ«ضمري« كام هم دامئاً يجب 

عىل القضاء التحرك واملالحقة واملحاسبة قدر املستطاع.
ويختم املصدر بالقول اصبحنا نتعاطى ونتعامل ونستمع ونأمتر 
من اوقح مخلوقات االرض التي خربت وتخرب وما زالت مســتمرة 

بخراب لبنان بكافة مؤسساته.

ـــــــــــــــة الوقاحـــــــــــــــة« ـــــــــــــــع : مـــــــــــــــا يحصـــــــــــــــل داخـــــــــــــــل وخـــــــــــــــارج القضـــــــــــــــاء »قم ـــــــــــــــي رفي مصـــــــــــــــدر قضائ

ــف ــ ــوق ــ كــــــــومــــــــار هــــــــــــدد ب
ــان ــن ــب ــل ــا ل ــ ـــورونـ ــ لـــقـــاحـــات ك

علّق املدير اإلقليمــي لدائرة املرشق يف مجموعة البنك 
الدويل ساروج كومار، يف تعليق له عىل مواقع التواصل 
اإلجتامعي، عىل خرب تلقيح نواب وموظفي الربملان الذين 

تزيد أعامرهم عن 75 عاًما.
وهدد كومار بوقف لقاحات كورونا بعد هذه املعلومات، 
معتــرباً أن »هذا ال يتامىش مع الخطــة الوطنية املتفق 
عليها مع البنك الدويل«، مضيفاً »سنسجل خرق الرشوط 
العادل واملنصف،  للتطعيــم  املتفق عليها معنا  واألحكام 
فعىل الجميع التسجيل وانتظار دورهم«، موجهاً السؤال 
إىل وزير الصحة حمد حســن، ورئيس اللجنة الوطنية 

إلدارة اللقاح عبد الرحمن البزري.

كطبي اللقاح  تلقيت   : موسى 
الــنــواب خـــذ فــي مجل  ــم  ول

علّق عضــو كتلة »التنمية والتحرير« النائب ميشــال 

موىس عىل ورود اسمه ضمن الئحة النواب الذين حصلوا 

عىل لقــاح كورونا اليوم يف مجلس النــواب، نفايا هذا 

األمر. وأوضح انه تلقى اللقاح يف قت سابق كطبيب عن 

طريق التسجيل يف نقابة االطباء وموافقة منصة وزارة 

الصحة.

مكتــــــ االعــــــام فــــــي رئاســــــة الجمهوريــــــة : عــــــون واللبنانيــــــة األولــــــى
تلقيا اللقاح و1٠ من الفريق اللصيق ممن سجلوا أسماءهم على املنصة

اعلــن مكتب االعالم يف رئاســة الجمهوريــة ان رئيس 
الجمهورية العامد ميشــال عون واللبنانية األوىل الســيدة 
ناديا عون تلقيــا اللقاح ضد »كورونا« مع عرشة من أعضاء 
الفريق اللصيق واملالزم للرئيس، الذين سجلوا أسامءهم وفقا 

لألصول عىل املنصة الخاصة بالتلقيح.

ودعا الرئيس عون يف املناسبة اللبنانيني اىل االقبال عىل 
تسجيل أســامئهم عىل املنصة لتلقي اللقاح واملساهمة يف 
مكافحة انتشــار هذا الوباء. يذكر انه كانت سجلت خالل 
الفرتة الســابقة إصابات بفــريوس »كورونا« يف الفريق 

العامل املبارش مع رئيس الجمهورية.

تلقيـــــــــــــــح عـــــــــــــــدد مـــــــــــــــن النـــــــــــــــواب مـــــــــــــــن دون موافقـــــــــــــــة مـــــــــــــــن »اللجنـــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــة«
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــي نعـــــــــــــــش خطتن ـــــــــــــــة دق اســـــــــــــــفين ف ـــــــــــــــزري تراجـــــــــــــــع عـــــــــــــــن اســـــــــــــــتقالته : مـــــــــــــــا حصـــــــــــــــل بمثاب الب
ـــــــــع ـــ ـــ ــــــــــــى املجتم ـــ ـــــــــدوى ال ـــ ـــ ـــــــــل الع ـــ ـــ ـــــــــن نق ـــ ـــ ـــاً م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــذو خوف ـــ ـــ ــــــ : أخ ـــ ـــ ـــ ـــــــــام للمجل ـــ ـــ ـــــــــن الع ـــ ـــ األمي

{ ضاهر : للتعاطي مع موضوع التلقيح
من منظار إنساين وأخالقي {

غرد النائب ميشال ضاهر عرب »تويرت«: » أحد الزمالء النواب 
»املوارنة« أبدى اعرتاضه )مامزحا( عىل تلقيح غالبية النواب 
األرثوذكــس والكاثوليك ما عدا املوارنــة، فأجبته )مامزحا( 
مل يلتزم بالقانون إال مرشــحو رئاســة الجمهورية املوارنة 
وجميعكم مرشحون.  ال أريد املزايدة ولكن يجب التعاطي مع 

موضوع التلقي، من منظار انساين وأخالقي«.

{ الصليب االحمر {
من جانبه، أوضح الصليب األحمر أن ليس له أي دور رقايب، 

تنظيمي أو عمالين يف حملة التلقيح الوطنية. 
وقال يف بيــان »توضيحاً ألي مغالطات، يهمنا أن نؤكد أن 
فرقنــا موجودة يف كافة مراكز التلقيح حرصاً ملســاعدة أو 
إســعاف املواطنني من الفئة العمربية 75 وما فوق، وذلك يف 
حال حدوث أي طارئ«، مؤكّداً »التزامه بالواجب اإلنســاين 

لتقديم الدعم واالسعافات لكل إنسان يف كل لبنان«.

ويكون لديه مرض معني. وتسهيال لعمل املستشفيات حتى ال 
يحصل ازدحام حصل التلقيح هنا«.

{ من أخذ اللقاح ؟ {
اىل ذلك، ُعلم أن النواب الذين تلقوا اللقاح يف مجلس النواب 
خالفاً للقانون بقرار من رئيس املجلس هم: عبد الرحيم مراد، 
وهبة قاطيشــا، مصطفى الحســيني، عيل عسريان، نقوال 
نحاس، غازي زعيرت، اييل الفرزيل، ســليم ســعادة، ياسني 
جابر، انيس نصار، اسعد حردان، انور الخليل، ميشال موىس، 

فايز غصن، البري منصور.  
إضافة اىل 5 مديرين عامني وهــم: عدنان ضاهر، رياض 

غنام، محمد موىس، نقوال منىس وسيمون معوض. 

{ سامي الجمّيل يكشف عن اتصال تلّقاه {
نرش رئيس حــزب »الكتائــب اللبنانية« ســامي الجمّيل 
»فيديو« يروي فيه انه تلقى إتصاال من مجلس النواب، وطُلب 
منه »بطاقة هويته وبطاقة هوية عائلته من أجل التســجيل 

وأخذ اللقاح من ضمن الدفعة االوىل«.
وأعلن الجمّيل أنه رفض وعائلته التســجيل »ألن ال تنطبق 
عليهم االولويات ألخذ اللقاح«، وقــال: »يتم االتصال بكافة 
النواب والوزراء الحاليني والســابقني من أجل التسجيل وأخذ 

اللقاح«.

{ نصار يعتذر {
صدر عن  املكتب االعالمي لعضو تكتل الجمهورية القوية 
النائب انيس نصار ما ييل:تسجلت عىلمنصة تلقيح كورونا 
يف تاريخ 29 الفائــت. تلقيت اتصاال من املجلس النيايب عند 
العارشة وعرش دقائق من مســاء امس لدعويت لتلقي اللقاح 
اليوم صباحا )أمــس صباحاً( وهكذا حصل. مل اكن عىل علم 
بأي مخالفة واذا كان كذلك فاين اعتذر بشدة رغم انني لست 

مسؤوال عام حصل.

املواطنني التوجه إىل مراكز التمنيــع ألخذ دور فيفرتض أن 
يذهبوا جميعا دون استثناءات«.

واستغرب واستنكر ما حصل، وهذا ال يكفي ألن هذا العمل 
هو مبثابة دق اســفني يف نعش هــذه الخطة، التي ال يجوز 

ألحد أن يتجاوزها مهام كان السبب.
ويف ما يتعلق بالتواصل مــع البنك الدويل، أوضح البزري 
أن »البنك الدويل ليس وحده يراقب وهو ســجل الخرق وهو 
يتجه التخاذ إجراءات تجاه هذا الخلل، كام متنى البنك الدويل 
اســتمرار هذه اللجنة بعملها وان ال يســتقيل رئيس اللجنة، 
وانطالقا من ذلك نحن بتنا أمام تحد أسايس وكبري، ما حصل 
كان خارج إرادة اللجنة ومل يتم بالتشــاور معها، ال رئيسا وال 
اعضاء، وهو خارج الرتاتبية التي وضعتها اللجنة. وما حصل 
ال يجب السكوت عنه، وانا دعوت اىل عقد اجتامع للجنة عند 
السادسة من مساء الغد )اليوم(، وسأضعهم يف كل التفاصيل 
التي حدثت، سواء لجهة األمور التي اعترب أننا بدأناها بشكل 
جيد وصوال للتجاوز الذي وقع غري املقبول. واعتقد أن اللجنة 

مجتمعة لها الحق يف الترصف وأخذ القرار«.

{ ضاهر {
من جهته، أوضح االمني العام ملجلس النواب عدنان ضاهر 
أن »عدد النواب الذين تلقوا اللقاح 16 بوجود فريق من وزارة 
الصحــة والصليب االحمر«، الفتاً إىل أن »كل أســامء النواب 
الذين تلقوا اللقاح موجودة عىل املنصة الرســمية وحســب 
الفئة العمريــة، وحان دورهم. وهذا ما فعلنــاه باعتبار ان 
النواب هــم االكرث عمال يف القوانــني واجتامعاتهم دامئة، 

وخوفا من ان ينقلوا العدوى اىل املجتمع اذا ما أصيبوا«.
 ســئل ضاهر : كيف متــت املصادقة بانهــا عىل املنصة 
ووصلت أســامء كل الذين هم فوق الـــ 70 بينام الناس يف 
الخارج ينتظرون ؟أجاب:«ال أحد لقح اال اذا كان فوق السبعني 

أعلن رئيس اللجنة الوطنية الدارة ملف اللقاح الدكتور عبد 
الرحمن البزري خالل مؤمتر صحايف، عقده بعد ظهر امس، 
يف منزله يف مدينة صيدا، تراجعه عن االستقالة من رئاسة 
اللجنة، اثــر تلقي عدد من النواب اللقــاح بطريقة مخالفة 

ملراحل خطة التلقيح املوضوعة.
وقال: »ما حصل اليوم)امس( يستحق الوقوف عنده وكام 
تعلمون بأن الخطة التي نفتخر فيهــا، وباعتقادنا هي اهم 
خطة وضعت وصنعت يف لبنــان منذ الحرب االهلية واتفاق 
الطائف، وهــي بالكامل صناعة لبنانيــة«، مضيفا: »اي ان 
الربنامج الذي يستعمل هو لبناين والذين وضعوا الخطة هم 
لبنانيون واملرشفون والذين يديرونها ايضا لبنانيون، لذلك كان 
الهدف منهــا 3 امور: االوىل هي حامية املواطن والثانية هي 
حامية املجتمع اما الثالثة فهي اعطاء املواطن اللبناين شعورا 
بأن لبنان حتى يف أسوأ الظروف لديه القدرة عىل فعل يشء 
استثنا وان اللبنانيني يعملون دامئا، دومنا االحساس بانهم 

خرين«. يف حاجة ل
وتابع: »كان هدفنا متنيع 0 يف املئة وما فوق من الناس 
وحتى 5 منهم، لذلك بنيت الخطة عىل أساس علمي وشفاف 
وعادل، وحريــة القرار عند املواطن بأخــذ اللقاح من عدمه 
وعدم التمييز بني الجميع ليس فقط باالســتثناء يف اللقاح، 
بل حتى عدم التمييز بإعطاء اللقاح. ولنقل بأن برنامج املكننة 
الذي حصل يف بدايته ولالسف بعض املشاكل، نحن فخورون 
به ألنه ممكنن ومعد لبنانيا، ويعترب من أهم الربامج املوجودة 

والقادرة عىل املراقبة واملساعدة«.
وتابع: »إن ما حصل اليوم كان خرقا ال نســتطيع السكوت 
عنه ألنه محاولة متييز ملجموعة من الناس نحرتمها ونقدرها 
ونقدر دورها، وهنا ال نتكلم بالسياســة، فقد شكرناهم عىل 
ترشيعهم الرسيع وال مشكلة لدينا، امنا عندما نطلب من كل 
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fO?O?�²Ð  Ê«u?� ¡«œ√ vKŽ  UEŠö? Êu?O?ÝUO?Ý

W³¹d
  UOB	AÐ t?ð«¡UŽb²Ý« W×zô  dBŠË nK*«

oO?I?×?²?�« w� t?F?Ýuð t?OKŽ q?−?Ý U?L?� —«–« ∏ s

v�« Êu?L²M¹ ¡«—“ËË W?uJŠ ¡UÝƒ— ÁU?&UÐ tÐU¼–Ë

¨Q�d*« v�«  «d²?OM�« …dšUÐ UN³� XKšœ w²�« W?³I(«

Áb¹ XH??� Íc?�« w{U??I�« Ê«  r¼_« WEŠö?*« Ê« vKŽ

5F nK s?¹uJð s »d²
« ÊuJ¹ b?
  oOI?×²�« sŽ

‰u??šœ W??O??H??O??� s?Ž  U½«œô«Ë lzU??
u�U?Ð X³??¦??

Æ «d²OM�«

s ¡«u?Ý UO?ÝUO?Ý UI¹d?� lMIð r� Ê«u?� WO?×Mð

øÊU???C??�— q?³??	Ë —«–¬ ≤≤ b???FÐ åÊü« v?²??Š W?K�U???Šò W??O???Žd???H�«  UÐU???�???²½ô«

WO?�dýô«Ë 7*« w� s¹bF?I� vKŽ s¼«dÔ¹ åw�U?Iðd³�«òË ÆÆÆ VÒŠdÔ¹ åwFO?A�« wzUM¦�«ò

w³?F?ý Ã«e? œu?łËË ‰Ëô« s¹d?Að ±∑

WO�U?(« WOÝUO?��« WI³D�« b?{ V{Už

s ¡eł WO×O�*« W?ŠU��«Ë UNðU
UHš«Ë

Æ„«d(« «c¼

vKŽ W?×{«Ë W?L?I½ qþ w� U?LO?Ý ôË

rž— b??N???F�«Ë åd??(« wMÞu?�« —U??O??²�«ò

¨V½«u??'« iFÐ w� rKþË s?& œu?łË

W??O???ÝU??O??��« W???I??³D�« q?� Ê« 5Š w�

W???³�UD? U??N?M åwF???O???A�« wzUM?¦�«òË

vMF*U?Ð œU?�?H�« WÐ—U??×?Ë d?O?O??G?²�UÐ

 ÆWLKJK� wKFH�«

w� …“—UÐ ◊U???ÝË« b??�Rð qÐU???I*« w� 

Ê« ¨å—U¹b�«ò‡?� åd?(« w?MÞu�« —U??O??²�«ò

¨ UÐU	?²½ô« ‰uBŠ ‰UŠ w�Ë å—U?O²�«ò

„—UA?OÝ ¨q³I?*« —«–¬ dš«Ë« ‰Ë«b²¹ U?L�

w� s¹b?FI? V�� vK?Ž s¼«d¹Ë ÎUŽ«d?²
«Ë ÎU?×O?ýdð

q� Ê« r?ž— ¨d¹b????I?ð q
« vK?Ž 7*«Ë W????O????�d????ýô«

5{—UF*« Ë« WO×O�*« W{—UF*« s r¼ 5KOI²�*«

°‚œ« vMF0 bNF�«Ë å—UO²�«ò ‡�

nK²	 w�Ë `ýd s d?¦�« å—UO²�«ò ‡� ÊuJOÝË

¡wý ôË ¨ UÐU?	?²½ô« U?NO?� Íd?−?²?Ý w²�« dz«Ëb�«

oO?
b?²�«Ë W?OKF?H?�« W?Ý«—b�« b?O?
 d?ô«Ë ¨p�– lM1

r
«uD�« dO?C%Ë ¨WOÐU	?²½ô«  UO¦O?(«Ë ÂU
—ôUÐ

bMŽ ÎU?F?¹d?Ý „d?×?²ð w²?�«Ë W?OÐe?(« W?OÐU??	?²½ô«

ÆW¹b'« …—Uýô« ‚öD½«

d?�??�ò W?�d??F? U?N?½« å—U?O?²�«ò ◊U??ÝË« Èdð ôË

sŽ WHK²	? UN�ËdþË WOŽd�  UÐU?	²½« UN½ô ¨årEŽ

—u?CŠ b?O?�Q?²� W�d?� U?NMJ� ¨W?UF�«  U?ÐU	?²½ô«

bN?F�«Ë qOÝUÐ Ê«d?³ł t?�Oz—Ë å—U?O²�«ò W?O³?FýË

°rJ(« u¼ ‚ËbMB�«Ë ÊuŽ fOzd�UÐ q¦L*«

j)« ‡ d???(« wMÞu�« —U???O??²�«ò W???N??³???ł vKŽË

t½« å—U¹b�«ò ‡� tO?� …“—UÐ ◊UÝË« b?�Rð ¨åw	¹—U²�«

rŽb¹ U0—Ë tO�?ÝR s  UOB	?AÐ „—UA¹  ô b


Ác¼  uH¹ s� tMJ�Ë ¨t� tHOKŠË WI?¹b�  UOB	ý

ÆwÐU	²½ô«Ë wÝUO��« Á—uCŠ bO�Q²� W�dH�«

 ÆÊu×ýd —«–¬

ÍdÐ f?Ozd�« …u???Žb?� ÊuJ¹ Ê« ◊U???ÝËô« wH?MðË

l�—ò œd????: åwKJ?ý ¡«d???ł≈ò Ë« wÝU???O????Ý ·b¼

ÆUN� …uŽb�« WOÐUOM�« tUN VK� sL� ¨åV²F�«

WDK?��« Í« ¨s¹d??šü« VFK w?� …dJ�« Ê« Ëb??³¹Ë

ÍdÐ fOzd�« È√— U?bM?F� ¨W?F?L?²?−? W?O?ÝU?O?��«

V�UÞ ¨ÎU??×?½U??Ý åwÝU??O??��« ·dE?�«Ë W??�d??H�«ò

XðUÐ …džU?A�« bŽUI*« Ê« ÎU?�uBšË ¨ UÐU?	²½ôUÐ

  ÆÍ“—œ bFIË WO×O� π UNM ±∞

f?Oz— V?FK? w� …d?J�« Ê« ◊U?????ÝËô« ‰u?????I?ðË

ôË åW?OKš«b�«òË WKO?I²?�*« W?uJ(«Ë W¹—u?NL?'«

w²?�«Ë ¨ UÐU??	???²½ô« v?�« rNðu???Žœ s lM?1 ¡wý

—«–¬ ≤≤ 5Ð  U?N�u?B?Š W?O½U?J« v�« ¡«u?łô« d?O?Að

tK
« „—U³*« ÊUC— dN?ý W¹«bÐ q³
Ë ÊU�O½ lKDË

Æ UuKF*« o�Ë WK�UŠ w¼ åÊü« v²Šò

W?O??×?O??�? W??�d?F*« Ê« v�« ¨◊U??ÝËô« d?O??AðË

W?OÐUO?M�«  UÐU	?²½ö� dJ³? —U?³²?š≈ U?N½«Ë “U?O²?SÐ

 UÐU?	?²½ô« 5Ð W?HK²	? ·ËdE�« Ê« rž—  ¨W?U?F�«

Æq
« UN� WO³FA�« WÝUL(« Ê«Ë WOŽdH�«Ë WKUJ�«

cM œö?³�« U?NO?� d9 w²�« W?O�U?(« ·ËdE�« sJ�Ë

wŠU{ wKŽ

X�O� WOŽdH�«  UÐU	²½ô« Ê« `O×�

W??OÐU??OM�«  U?ÐU?	??²½ô« år?ÝœòË ršeÐ

ÊuJ²??Ý U?NMJ?�  ¨å U?H?�«u*« W?KUJ�«ò

¨W?OÝU?O?��« ÈuI?�« qJ� —U³?²?š≈ WŠU?Ý

p�c?�Ë ¨W?DK��« w� »«e?Šô« U??L?O?ÝôË

Æ‰Ëô« s¹dAð ±∑ „«dŠ

W??O??Žd??H�«  UÐU??	??²?½ô« Ê« ÂuKF??Ë

·uA�« w� 5²��« Êu½U?
 vKŽ Íd−²Ý

Ê«Ëd???�???�Ë  fK?Ð«dÞË W???O???�d???ýô«Ë

ÂUEM?�« vKŽ Íd??−?²??Ý U??LMOÐ ¨Uðd??ž“Ë

…dz«œ w� —u?G?A�« Êô ¨7*« w� w³?�M�«

Èd?−²?� s¹bF?I*« “ËU?& w�UL?A�« 7*«

Ë« bFI0 —uGA�« ÊU� «–S� ¨w³�M�« vKŽ

Æ5²��« Ë« Íd¦�ô« ÂUEM�« vKŽ Èd& 5MŁ≈

‡� åwF?O??A�« wzUM¦�«ò w� …“—UÐ ◊U??ÝË« b?�RðË

ÍdÐ tO³½ »«uM�« fK− fOz— W³�UD Ê« ¨å—U¹b�«ò

wL??N?� b?L??×? b??O?L?F�«  U?¹bK³�«Ë W?O?Kš«b�« d¹“Ë

 U?¾?O?N?�« …u?ŽœË  UÐU?	?²½ô« ¡«d?ł≈ v?�« …u?Žb�UÐ

Ê« U?L??O?Ý ôË U¼¡«d?łù ÂeK¹ U?0 ÂU?O?I�«Ë W?³??šUM�«

fK:« ÂU??N?? ‚U??O??Ý w� —u??²?Ýb?�« s ¥± …œU*«

…œU*«Ë ¨Í—u?²?Ýb�« ÍdÐ —Ëb� w?F?O?³D�« ‚U?O?��«Ë

d¦�« „UM¼ Êô ÎUC¹«Ë UN?
uDM w� W×{«Ë …—u�c*«

ÆWUF�« WOÐUOM�«  UÐU	²½ô« ¡«dł« vKŽ dNý« ∂ s

fOzd�« v?KŽ wÝU??O?ÝË Í—u??²??Ýœ Vł«Ë p�c� 

WuJ(«Ë WOKš«b�« vK?ŽË ¨UNz«dłSÐ V�UD¹ Ê« ÍdÐ

 «¡«dłôUÐ …dýU?³*« W¹—uNL'« WÝUz—Ë WKO?I²�*«

 U?¾O?N�« …u?Žœ ÂuÝd? fOz— lO?
uðË W¹—u²?Ýb�«

ÆW³šUM�«

VŠd¹ åwF??O?A�« wzUM¦�«ò Ê« ◊U??ÝËô« nAJðË

fO� u¼Ë U??Nz«d?ł≈ lË  UÐU??	?²½ô« v�« …u??Žb�UÐ

ÎU×ýdð ô UN?O� „—UA¹ ôË ¨UNM Î«bOH²�? Ë« Î«—dC²

W?O?�d?ýô«Ë 7*« W?F??O?ý „—U?ý «–« ô« ¨ÎU?Ž«d?²?
« ôË

∏Ë åwzUM¦�«ò ¡U?HK( ÊU?� «–« Ÿ«d²?
ô« w� ·u?A�«Ë

ÎU¹e?F?� w�UD¹ô« Ád?OE½ v�« ‚dÐ« »U¹œ

»U¹œ ÊU?�Š —u?²�b�« ‰U?LŽ_« n?¹dBð W?uJŠ fOz— ‚dÐ√

«dJM²?�?Ë U¹eF? wž«—œ u¹—U? W?O�UD¹ù« W?uJ(« fOz— v�≈

U�u� WOÞ«d
u1b�« uG½uJ�« W¹—uNLł w� w�UD¹ù« dOH��« q²I

3ú� W?FÐUð WK�U?
 vKŽ Âu?−NÐ t?O?I?�«d s 5MŁ«Ë u?O?ÝU½Uð√

ÆuG½uJ�« w� …b×²*«

ÊUM³� ·u
Ëò WO�UD¹ù« W?uJ(« fOzd� »U¹œ fOzd�« b�√Ë

W?I??Šö* tðu?ŽœË W1d??'« Ác?N� t??²½«œ≈Ë U?O�UD¹≈ V?½U?ł v�≈

ÆåUNO³Jðd

ÊUM³� w� WO�UD¹ù« …dO?H��UÐ UOHðU¼ ôUBð« »U¹œ Èd?ł√ UL�

ÆÍ“UF²�« UN� Âb
 YOŠ dO¹œ—U³uÐ U²O�uJO½

nO�Q?ð w� Ÿ«d??Ýù« …—Ëd??{ ∫ Í—U???�Ð

o?O?????I?????% vK?Ž …—œU?????	 W?????�uJ?Š

w?½U‡?‡?‡M?³?K�« V?F???????A�«  U???????F?KD?ð

…d?O?H?��« tzU?I� b?FÐ Í—U?	?Ð b?O�Ë Íœu?F?��« d?O?H?��« ‰U?


Â«e²�« vKŽ œbA¹ ÍœuF��« n
u*«ò Ê« U?Oý wŁË—Ëœ WÒO�dO_«

’Uš qJAÐË tO{«—√ …bŠËË t�öI²Ý«Ë ÊUM³� …œUO�Ð WJKL*«

U? oO?I?% vKŽ …—œU?
 W?uJ?Š nO�Q?²Ð Ÿ«d?Ýù« …—Ëd?{ vKŽ

Æåw½UM³K�« VFA�« tO�≈ lÒKD²¹

Íu?‡‡?ÐU?????³‡?‡‡?�« d?????O?????H?????�?�« r‡?‡ÒK?‡‡?‡Ý å—U?????O?????²?�«ò

w?�u????????????Ýd?�« w??‡?‡?‡?Ýd?J??�« v?�« …d????????????c????????????�

d?(« w?MÞu�« —U?O??²�« ÕU?Oð—« b??�u�« ÈbÐ√Ë

ÊUM³� œułË vKŽ t�d?ŠË rEŽô« d³(« ÂöJ�

—Ëœ W?O?L¼√ vK?ŽË ‚d?A�« w� Á—ËœË tðb?ŠËË

wÐ√ rKÝ b?
Ë ÆrN?²�UÝ—Ë 5O?×?O�*« œu?łËË

rÝUÐ …d?�c*« ÍuÐU?³�« dO?H?��« gODÐË qOKš

sŽ nAJÔ¹ r?�Ë w�u?Ýd�« wÝdJ�« v?�≈ —U?O?²�«

ÆUN½uLC

VzUM�« Òr{ d?(« wMÞu�« —UO?²�« s b�Ë —«“

—u??BM o?ÐU??��« d¹“u�«Ë qO?Kš wÐ√ —«e??O??Ý

—uOM�½u*« ÊUM³� w� ÍuÐU³�« d?OH��« ¨gODÐ

fOz— s …d�c tO�≈ öI½Ë ¨Í—U?²OáÝ ·“uł

 «—uD²�« t?F? U¦?×ÐË qO?ÝUÐ Ê«d?³ł —U?O?²�«

ÊUM³� sŽ UÐU?³�« WLK� t?²ML?Cð UË ¨W?O½UM³K�«

 ÆÂU¹« q³
 wÝUuK³¹b�« pK��« ÂU√

ÊU‡?M‡³‡?� r‡Žœ w� ÊËd???L??²???�???� ∫ ÊU‡ÐU???O‡�« d???O??H???Ý

 U?????“_« vKŽ …Ëö?????Ž Æ…b¹b?????Ž  U¹b?????%

Q?�d —U?−H½« bK³�« v½U?Ž ¨WO�U*«Ë W¹œU?B²?
ô«

s b¹bF�« …UO?×Ð ÈœË√ Íc�« ¨»¬ ¥ w�  ËdOÐ

w� W?L??O?�?ł —«d??{QÐ V³?�ðË ’U??	?ý_«

WuJ?Š ÈbÐ√ bI� ÆU?NKL�QÐ  Ëd?OÐ WL?�UF�«

ÊUM³� l U?I?O?L?Ž U?HÞU?Fð UN?³?F?ýË ÊUÐU?O�«

b?FÐ «—u?� WŁU?žû� W?z—UÞ  «b?ŽU?�? U?b?
Ë

UM?b????
 ¨«c?¼ UM?u¹ v?�≈Ë Æ…U????ÝQ?*« Ÿu????
Ë

mK?³¹ Wz—U?Þ `M? qJý v?KŽ  «b????ŽU???�????

d?³?Ž —ôËœ Êu?O?K ≤∞ s d?¦?�√ U?N??Žu?L?−?

ÊËUF²�UÐË ÆwÝU?Ý√ qJAÐ WO�Ëb�«  ULEM*«

ÊUÐU???O�« q�«u???²??Ý ¨w�Ëb?�« lL??²???:« l

«cN� U?NL?Žœ ÃU²;« ÊUM³?K� WI¹b� U?N²?HBÐ

vF?�¹ w?²�«  U?Šö?�ù« rŽœ p�c??�Ë ¨bK³�«

sò ∫r²??šË ÆåÊUM?³� VF??ý U??N??O�« ‚u??²¹Ë

w� U½Ë—u� ”ËdO� W×?zUł dL²�ð Ê√ `łd*«

rJLKŽ√ Ê√ b¹—√ wMM?J� ¨ UÐuF?BK� UMC¹d?Fð

¨vC? X
Ë Í√ s d¦?�√ ¨rLB? wM½√ UF?OL?ł

 U?
ö?F�« e¹e?F?²?� Íb?N?ł È—U?B?
 ‰cÐ vKŽ

ÆåÊUM³�Ë ÊUÐUO�« 5Ð UNMO²9Ë

—«dL²Ý« ¨ uÐu�Ë√ wAO�Uð ÊUÐUO�« dOHÝ b�«

vF�¹ w²�«  U?Šö�ù«Ë ÊUM³� rŽœ w� ÁœöÐ

 Æåt³Fý UNO�« ‚u²¹Ë

U¼U?I�« WL?K� w� ¡Uł w½UÐU?O�« d?O?H��« Âö?�

ÁœöÐ —u?Þ«d??³???≈ œö???O* ∂± ‡?�« Èd??�c?�« w�

·d??A� t½«ò ∫‰u??I�UÐ U??NKN??²?Ý« ¨u??²??O¼Ë—U½

W�öł œöO? bOFÐ qH²Š√ Ê√ w� oKD “U?O²«Ë

sŽ »dŽ√ Ê√ œË√Ë ∂±[‡�« u²O¼Ë—U½ —uÞ«d³ù«

Ác¼ W�—U?A s sJ?9√ ÊQÐ wðœUF?Ý h�Uš

 ÆåUFOLł rJF WE×K�«

X�ËU??Š ¨w{U*« ÂU??F�« w� U??L?�ò ∫·U??{√

U?N�U?³?I??²?Ý« ‰U?H?²?Š« W?U?
≈ ÊU?ÐU?O�« …—U?H?Ý

W�ö???ł œö???O??? b???O???Ž ·d???ý vKŽ ÍuM?��«

w�U??(« l{u�« v�« «dE½ ¨s?J�Ë Æ—uÞ«d?³??ù«

…—U??H?Ý  —d??
 ¨ÊUM³?� w� U½Ë—u??� ”Ëd?O??H�

UN?�UH²?Š« WU?
« sŽ ŸUM²ô« ¨nÝú� ¨ÊU?ÐUO�«

Ê√ w³K
 rOL� s wK�√Ë ÆÂUF�« «c¼ ÍuM��«

sJL?²½ Ê√Ë X
Ë ŸdÝ√ w?� ¡UÐu�« W“√ wN?²Mð

 ÆåW¹œUF�« WOuO�« UMðUOŠ v�≈ …œuF�« s

w{U*« ÂU??F�« ‰ö??š ÊUM³� t??ł«Ëò ∫lÐUðË

UOý l� ÎUFL²−� Í—U�Ð

tK¹b??F?²� u??Žœ«Ë ÁÒu?A??�  UÐU?�??²½ô« Êu½U?	 ∫ ◊ö??³Mł

W?¦?�U?¦*UÐ W??H?�UM?*« ‰b?³??²?�¹ w�??O?ÝQð Ìd?‡‡9R* ôË

Î «b?O?N9 U?¼U?Ý—√ w²�« W?H?�UM?*« W?G?O?�Ë

‡Ð tJ�9 Î«œb?−? ¨W?¦?�U?¦*UÐ U?N�«b?³?²?Ýù

o³?Dð r� w²?�« tðU???ł—bM? qJÐ ånzU?D�«ò

W?O?HzUD?�« ¡U?G�« U?NM U?L?O?Ý ô U??N?F?O?L?ł

wÝU??O??��« ÂU?EM�« d¹uD?ðË W??O??ÝU??O??��«

5Ð …œu??I??H*« …«ËU??�*« oI??×??O� w½UM?³K�«

Æ5MÞ«u*«

Êu½U???I� t???C???�— ◊ö???³Mł b???�√ U???L???�

Êu½U?
 t½√ Î«d??³?²?F? ¨w�U?(«  U?ÐU?	?²½ô«

¨wÝUO?��« qO¦L?²�« W×� sÒR¹ ôË ÁÒu?A

`³?BO� Ád¹uDðË tK¹b?F²� …u?Žb�« Î«œb−?

`z«d???ý nK²???< Îö??O??¦?9Ë W�«b??Ž d???¦??�√

ÆlL²:«

 UI?OI×?²Ð qB²*« oÐU?��« tH
u? —Òd�Ë

s fO� t½√ Î«d?³²?F ¨ Ëd?OÐ Q�d? —U−?H½≈

w� qÐ —U?−H½ù« ÀËb?Š W?OH?O� nA?� rN*«

w� U?NM¹e?	ðË  «d?−?H?²*« ‰u?�Ë W?O?H?O?�

¨U?N«b?	?²?Ý« WN?łË b¹b?% rŁ sË Q?�d*«

nK q?H??
√ b??
 Êu?J¹ Ê√ s t???IK
 ÎU¹b???³??

 U???�?Ðö*« q� n?A???� ÊËœ oO????I???×????²�«

ÆtÐ WIKF²*« qO�UH²�«Ë

w²�« WOÝUO?��«  «—œU³*« ◊ö³Mł sÒLŁË

v�« W?�œU?N?�«Ë W?ŽuM²?  U?O?B??	?ý rCð

Î«bOFÐ wMÞu�« —«u(« gU¼ lOÝuð …œUŽ≈

w²�« W?O?³¼c*«Ë W?O?HzUD�«  «—U?³?²?Žô« sŽ

 U?????OÐœ_« r?EF????? vK?Ž vG?Dð  —U?????�

ÆW−z«d�« WOÝUO��«

◊ö??????³?M?ł 5Ð ÂU??????Ž ‘U???????I½ —«œ r?Ł

vKŽ W?M¼«d�« U¹U??C?I?�« ‰ËUMð 5�—U??A*«Ë

ÆWOKš«b�« WŠU��«

w�«d?²?ýù« wb?I²�« »e?(« fOz— b?I?Ž

ÊU?�—√ l ÎUF?Ýu ÎU?ŽU?L²?ł≈ ◊ö³Mł b?O�Ë

WOMÞu�« …—œU?³*« W�dŠË q³'« …b?OÝ ¡UI�

W?�—UA0 åÂË“ò W?O½Ëd?²J�ô« W?BM*« d³?Ž

”—U?� oÐU?��« VzUM�« ¡U?IK� ÂU?F�« o�M*«

VzUM�« ¨XH²?� bLŠ√ oÐU��« VzUM�« ¨b?OFÝ

fOz— —UA²?� ¨”Ë«—b½« Ê«uD½« oÐU��«

s d???O????³???� œb???ŽË f¹d?�« w«— »e???(«

W¹uCM*« WOöŽù«Ë WO?�UI¦�«  UOB	A�«

Æ5²�ÝR*« w�

b?O?F?Ý s VO?Šd?²Ð ŸU?L?²?łô« qN?²?Ý«

W?O	¹—U?²�« W
ö?F�« W?OL¼√ vKŽ œb?ý Íc�«

w� Î«d???O???³???� Î«—Ëœ VF� Íc�« ◊ö???³M?ł l

t�Ë W?O??ÝU?O??��«Ë W?O�ö??I?²?Ýô« W??�d?(«

ÆWC¹dF�« WOMÞu�«Ë WOKO¦L²�« t²O¦OŠ

wMÞu�« —«u?(«  «—d?I0 ◊ö?³Mł d?Ò�–Ë

fK?−??? fOz— s …u???Žb?Ð b???I??F?½« Íc�«

w²�«Ë ≤∞∞∂ —«–¬ ≤ w?� ÍdÐ t??O?³?½ »«uM�«

U?NM?Ë „«c½¬ ŸU?L?łùU?Ð U?N?O�« q?�u?²�« -

WO½UM³K?�« œËb(« b¹b%Ë W?O�Ëb�« WLJ;«

Õö?��« W�Q??�?Ë U?N?L?O?Ýd?ðË W¹—u?��« ‡

Ê« d?³?²?Ž≈Ë Æ U?L?O?<« Ã—U?š wMO?D�KH�«

WU¼ …e?O�— qJAð Ê_ `Bð  «—«d?I�« pKð

‰«eð ô w²?�« U¹U??C??I�« s œb???Ž W??'U??F*

w?Kš«b?�« l?
«u�« v?K?Ž dŁR?ðË W???????I�U???????Ž

—«d??I?�« vKŽ tE?H??×???²Ð Î«d??�c??? ¨w½UM?³K�«

Æ±μμπ

 U???ŠËdDK?� t???C???�— ◊ö???³Mł œb???łË

w�?O??ÝQ?²�« d9R?*UÐ W?IKF??²*« W?O�U??²?²*«

nzUD�« ‚U?Hð≈ ◊UI?Ýù ·bNð U?N½√ Î«d³?²F?

ÕU?I?K�« wIKð w� W??OÐU?�M²??Ý« Í√ i�d½ ∫ åÍu?I?�« ÊUM³�ò

WO?	U¦O?*« ‰u�_« sL{ W?�uJŠ qOJA²Ð Ÿ«d?Ýô« …—Ëd{Ë

XO?³?¦??²� s¹d?šü« wF?ÝË q²J²?K� wMÞu�«

—UÞ« w�Ë Æ‚uI(« vKŽ bO�« l{ËË WMLON�«

W??u?JŠ qOJ?Að …—Ëd??C?Ð XÐU??¦?�« n
u*«

q²J²�« sKF¹ ¨qO¦L²�« W�«bŽË ‚U¦O*« Âd²%

i�d?Ð …bKš ¡U????I� s?Ž —b???� U?* Áb???O?¹Qð

d¹“uÐ W¹“—b�« W?HzUD�« qO?¦9 w� ·U×?łô«

s¹uJð w?� U?N?
u??I?Š vK?Ž Íb?F?²?�«Ë b?Š«Ë

„d¹d?D³?�« n
u????? b?Ò¹R¹ p�c?????� ÆW?DK?��«

…—Ëd?CÐ p?O�uŁUJ�« ÂËd�« W?H?zUÞ W½—UDË

Vł«u�« q?O?¦??L??²�« w� W??HzUD�« oŠ kH??Š

ÆåWuJ(« w� bŠ«Ë d¹“Ë s d¦�QÐ

w�b?Ž oI×? 5O?Fðò Ê« q²J²�« d?³²?Ž«Ë

W???�d??� q?JA¹ Q???�d*« W1d???ł w� b¹b???ł

wzUCI�« —U?�*UÐ WI¦�« …œUF?²Ýô WOI?OIŠ

q_« …œU?ŽùË ÎWL?�U?×Ë ÎU?IO?I?% w½UM³K�«

vŠd???−K�Ë U¹U???×??C�« w�U?¼_Ë 5O½UM?³K�

“U?N²½« Ê« ÆW?I?OI?(« W?�dF?0 s¹—dC?²*«Ë

¡U?C?IK� b?O?F¹ Ê« t?½Q?ý s W?�d?H�« Ác¼

w� W?????I?KD?*« W¹u?�Ë_«Ë tðÒu?????
 w½U?M³?K�«

«c¼Ë ¨w�Ëœ ¡U??C??
 Í« q³??
 t??O�« ¡u??−K�«

¡U??C??I�« ¡«œ¬ v?KŽ ÎU??L??²??Š n?Ò
u??²¹ d??_«

nA?� w� t²?ÒO?�UH?ýË t?²ÒO�U?F?�Ë w½UM³K�«

Æå5³Jðd*« W³
UFË WIOI(«

Í—Ëb�« tŽU?L²ł« ÍuI�« ÊUM³� q²Jð b?IŽ

qO?ÝUÐ Ê«d?³?ł VzUM?�« W?ÝUzdÐ U?O½Ëd?²J�«

WO?ÐU�²M?²Ý« Í«ò tO?� i�— U½UO?Ð —b�«Ë

U?ŽœË ¨åU½Ë—u?� ¡UÐË b?{ ÕU?IK?�« wIKð w�

 U¾HK� UNMŽ ’uBM*« bŽ«uI�« Â«d²Š« v�«

UNOÞUFð UN?FC¹ w²�«  UŽUDI�«Ë W¹dLF�«

W?O?U?_« ·u?HB�« w?� ”UM�« l w«e�ô«

lOL'« vKŽ VÒłu²¹Ë ÆU½Ë—u� WNł«u w�

Ác??NÐ Â«e???²�ô« 5MÞ«u??Ë 5?�ËR??�?? s

sJ1 ô åWDÝ«u�«ò Ê« vKŽ Î«b?O�Qð b?Ž«uI�«

W?×?B�« w� ”UM?�« ‚u?I?Š vKŽ ÂÒb?I?²ð Ê«

Æå…UO(«Ë

qO?JAð w� Ÿ«d???Ýù« …—Ëd??{ò b???�« –«Ë

W???O???
U???¦???O*« ‰u???�ô« sL???{ W???u?J(«

Í« —Ëb?� ÂbŽò »d?G?²Ý« ¨åW?¹—u²?Ýb�«Ë

W???OKL???Ž w� 5?OMF?*« s W???OÐU???−¹« œËœ—

vKŽ wIDM*« ‘U?IM�« »«uÐ« `²?Hð nO�Q?²�«

vKŽ q?²J²�« fO?z— U??N??IKÞ« w²?�« …—œU??³*«

…b?ŽU??
 vKŽË W??�«d?A�«Ë W�«b??F�« …b??ŽU?


Æå UŠö�ô« qÐUI WuJ(«

—Ëb�Ë q¼U−²�« «c¼ò Ê« q?²J²�« d³²Ž«Ë

Êu??L??C? Í« s? W?ž—U??H�« n
«u?*« iFÐ

rN�« 5?Ð ‚—U??H�« vKŽ ‰b¹ U?/« ¨wÝU??O??Ý

X‡?‡¹u‡?‡J?�«Ë U???O????d‡?‡ð Íd????O???H????Ý v?I???²?�« W???³?‡¼Ë

UO�dð dOHÝ l� ÎUFL²−� W³¼Ë

ÁU& X¹uJ�« W�Ëœ ULz«œ U¼c?	²ð w²�« …“U²L*«

 ÆåÊUM³� V½Uł

vK?Ž w²?¹uJ�« d????O????H????�?�« œb????ý ¨Á—ËbÐ

V½U??ł v�≈ ·u?
u?K� rz«b�« ÁœöÐ œ«b??F?²??Ý«ò

Æå·ËdE�« q� w� tð—“«RË ÊUM³�

  ÆjÝu²*« iOÐ_« d×³�« w
dýË jÝË_«

Èb� X¹uJ�« d?OH?Ý l W?³¼Ë d¹“u�« Y×ÐË

W?�d²?A*« n
«u*« ¨ wŽUM?I�« ‰UF�« b?³?Ž ÊUM³�

wL?OK
ô« s¹bO?FB�« vKŽ s¹bK³�« lL?& w²�«

n
«u?*UÐ W???O???ł—U???)« d¹“Ë Áu½Ë Æw?�Ëb�«Ë

W???O????ł—U???)« d?¹“Ë b???�«

W????uJ?Š w� 5?Ðd????²????G*«Ë

W³¼Ë qÐdý ‰U?LŽ_« n¹dBð

ÊU??�U¼ w?�d??²�« d??O???H??��«Ë

5Ð W?
«b?B�« o?L?Ž ¨qO?�U?ý

…—U¹“ ‰ö?????š p�–Ë s?¹bK?³�«

¨”d??²??�Ð d???B??I� d??O??š_«

tUN? ¡UN²½« W³?ÝUM* UŽœu

-Ë ÆÊUM³� w� WO?ÝUuK³¹b�«

w� ¡U????IK?�« ‰ö????š Y×????³�«

¨s¹bK?³�« rNð w²?�« U¹U??C??I�«

‚d?A�« WIDM w� U?�uB?š

qzU???B??H�« …b???ŠË ∫ åW??{U???H??²½ô« `?²??�òË tK?�« »e??Š

w½u?ONB?�« ‡‡ wdO?�ô« ŸËdA*« W?Nł«u� w?� ”UÝô«

W?ËUI*« rŽœË 5?UF�« ¡UMú?�  ËdOÐ d9R?

‰ö??²??Šô« ¡U??N½ù W??OM?OD�K?H�« W??O??³??F??A�«

W�Ëb�« W?U?
≈Ë 5¾?łö�« …œu?ŽË ÊUDO?²?Ýô«Ë

Æå”bI�« UN²L�UFÐ WOMOD�KH�«

qL????%ò v�≈ «Ëd?½Ëô« …—«œ≈ ¡U????IK�« U????ŽœË

wMO?D�KH�« V?F??A�« ÁU??& U??NðU???O�ËR??�??

W??³??O???B??F�« WK?Šd*« Ác¼ w� U???�u??B??šË

sŽ wK	?²�« w� UN?ð«¡«dł≈ W?�U� sŽ lł«d?²�«Ë

UNKł« s X¾?A½« w²�« WO½U�½ù« UNðU?O�ËR�

UL?OÝô wMO?D�KH�« VFAK� W?OŽ«— W?�ÝR?L�

ŸU?????{Ë_«Ë U½Ë—u?????� ¡UÐË w?A?????Hð q?þ w�

 U?LO?<« qš«œ UMK¼√ U?NO½U?F¹ w²�« W¹u?ÝQ*«

Æå U²A�«Ë ÊUM³�

…b???ŠËò vK?Ž tK�« V?Š b???�√¨t???²???N???ł s

w� ”U??Ý_« U??N?½_ ¨W??OMOD?�KH�« q?zU??B??H�«

UOŽ«œ ¨åw½uONB�« w�d?Oô« ŸËdA*« WNł«u

e¹e?FðË nB�« bO?Šu?²� œuN?'« q� ‰cÐò v�≈

w� w?ÐU??−¹« —Ëœ s? U??N� U?* W??(U???B*« —Ëœ

—U?O?š W?OÐ«u?�ò «b�R? ¨åwMOD?�KH�« qš«b�«

Æå‰ö²Šô« dŠœË ÷—_« d¹d% w� WËUI*«

»eŠò w� wÝUO��« fK:« u?CŽ q³I²Ý«

«b??�Ë t?K�« VŠ s�???Š oÐU???��« VzUM?�« åtK�«

W?ÝUzdÐ åW?{UH?²½ô« `²?�ò W?�dŠ s U?¹œUO?


d??Ý 5√Ë ÊUM³?� rOK
≈ w� W??�d??(« d??Ý 5√

oO?�— åw½U¼ uÐ√ò wM?OD�KH�« n�U?×?²�« Èu?


uÐ√ò ÊUM³� rOK
≈ …œU?O?
 uC?Ž t?I�«d¹ ¨iO?—

d??š¬ w� Y×??³?�« - YO??Š ¨åœu??L??×?? qO??³½

W??O?MOD�?KH�« W??ŠU???��« vK?Ž  «b??−??²???�*«

nK?*« ÊËU???F??? —u????C???Š w?� ¨W???OÐd????F�«Ë

ÆœuLŠ tK�«UDŽ aOA�« wMOD�KH�«

ÊU??OÐ V�?×?Ð ¨b?�u�« r?ÝUÐ iO?— Âb??
Ë

U¹U×²?�«ò ¨åtK�« »eŠò w� WOö?Žô«  U
öF�«

«b�R ¨å…œU?I�« ¡«bNA�« Èd�– w�  UJ?¹d³²�«Ë

¨åW?ËUI?*« —u×? V½U?łò v�≈ W?�d(« ·u?
Ë

WËU?I*« Èu
 nðUJðË åtK�« »eŠò rŽœ UML?¦

wL??Ý U? ◊U??I?Ý≈Ë lO??³D²�« Èu??
 i�— w�

ÆåWO�dO√ ‡ uONB�« ÊdI�« WIHBÐ

 UL¼U?H²�«ò UO?Š ¡UIK�« Ê« v�« ÊU?O³�« XH�Ë

W??L??×K�« VOðd??²� XI??I??% w²�«  «“U??$ô«Ë

 «—d??I? s? wMOD�K?H�« XO??³�« w� W??OMÞu�«

ÊUM³� w� l{u�« …—uDš s� —c% åWOÐË—Ë_« W?O{uH*«ò

w�Ëœ ŸU?Lł≈ò v?�« wÐË—Ëô« œU%ô« —U?ý«Ë

W?uJŠ »U?Ož w?� ÊUM³� rŽœ W�U?×²?Ý« ‰u?Š

 ÆåÕö�ù«

l{u�« Ê« s W?OÐË—Ë_« W?O{u?H*«  —c?Š

s W?uJ(« qOJAð V−¹Ë —u¼b?²¹ ÊUM³� w�

 ÆdOšQð ÊËœ



μμμμ
W???????O½U?M?³� ‡?‡ W???????ÝU??????O???????Ý

≤∞≤± ◊U³ý  ≤¥  ¡UFÐ—_«

W?‡‡?ÒO‡?Ðd?????F?‡?�« …√d?????L?‡‡?‡�« W??????L?‡E?M‡?ÔL‡?� s?�U?????¦?�« d?????L?‡ðR??????ÔL?‡�« `?²?????²??????�«

o?I?????×?????²ð ô …√d?????L?‡�« s?‡� ÎU?????�ö?D‡?‡½« U?MðU?????F?????L?????²?????: W?‡Ò¹—Ëd?????{ W?????O?????L?M²?�« ∫ Êu?????Ž

…√d?????L?‡�«Ë q?‡‡?‡łd?‡‡?�« s‡?O‡?Ð ÌËU?????�?????²?????� q‡?‡J?‡A?‡‡?Ð ’d?????H�« W?????ŠU?‡ð≈ …—Ëd?????{ s?Ž ‰e?????F‡?0

…U??�ö??� v?KŽ wM³???� ¨qŽU??� ÍuÐdð Z?N½ ‚öÞ« U??N?�ö??š s�Ë

tłuðô W³ÝUM*« Ác¼ rM²ž√ ¨s¹d?AF�«Ë ÍœU(« ÊdI�«  UFKDð

ö�¬ ¨d9R*« «c¼ œ«b?Ž≈Ë dOC?% w� r¼UÝ s� q� v�« d¹b?I²�UÐ

qC??�« b???ž qł√ s� UMðU???FKDð —b??� v?KŽ tðU??O??u?ð wðQð Ê√

ÆåUM�ËœË UMÐuFA�

w� W�bI?²*« l�«u*« s� dO¦J�« v�≈ ÂUŽ qJAÐ …√d*«  d?³Ž bI�

s� ržd�« v?KŽ ¨‚u?H??²�«Ë ¨—UJ²Ðô«Ë ¨qL??F�«Ë ¨…U?O??(« Áu?łË

Êu½U?I?�« w� ¨U?N?�u??I?Š w�  ËU?H??²�«Ë  UÐu?F?B�«Ë o?z«u?F�«

Ædš¬Ë bKÐ 5Ð ¨WÝ—UL*«Ë

¨ UFL²:« w� …√d*« —Ëœ qO?FHð …—Ëd{ vKŽ œbý« –≈ wM½≈Ë

s�U¦�« d9R*« Êu?Ž ‰UAO� œUL?F�« W¹—uNL'« fO?z— `²²�«

 U¹b??×??²�«Ë W??O?Ðd??F�« …√d*«ò ‰u??Š W??OÐd??F�« …√d*« W??L?EM*

∫UNO� ‰U� WLKJÐ ¨åWO�UI¦�«

¨WOÐd?F�« …√d*« WLEM* s�U¦�« d9R*« Âu?O�« `²²�√ Ê√ w½b?F�¹ò

 U¹b?×?²�«Ë WO?ÐdF�« …√d*« —Ëœò Y?×³� U½UJ?�  ËdOÐ —U?²?š« Íc�«

ÆÕU−M�«Ë s�UC²K� ’d� v�« UNK¹u% WOHO�Ë ¨åWO�UI¦�«

W?�“ö� W?I?Šö?²?*«  U?O?Ž«b?²�« oKIÐ lO?L?'« V?�d?²¹ U?L?O?�

w� UN½u?� …√d*« u×½ —UE½_« t−?²ð ¨r�UF�«  e¼ w²�« WO?×B�«

U¼œ«bŽ≈ - U� «–≈ ¨ UÐuF?B�« nK²�� WNł«u� w� Âb?I²� l�u�

øp�– ÊuJ¹ nO� ÆUNMOJ9Ë

W?O−?Oð«d²?Ý≈ W�U?I¦?�«Ë ÆW�U?I¦�« …b?O�Ë W�U?�  «—UC?(« Ê«

∫vKŽ WLzU� ¨œUFÐù« W¦K¦� qLŽ

ÆwMH�«Ë wLKF�«Ë ÍdJH�« À«d²�« vKŽ WOŽu²�« ‡

ÆtzUMž«Ë Ád¹uDðË tKOFHð vKŽ V¹—b²�«Ë ‡

s� U?�öD½« ¨UMðU?F?L?²?: W¹—Ëd?C�« W?O?LM?²�« s� ŸuM�« «c¼

qJA?Ð ’d?H?�« W?ŠU?ð« …—Ëd??{ sŽ ‰e??F0 oI??×??²¹ ô ¨…√d*«

«c¼ w?� fŽU???Ið Í√ ÊQ???ý s�Ë Æ…√d*«Ë qłd?�« 5Ð ËU???�??²???�

Æl�«u�«Ë  UFKD²�« 5Ð i�UM²�« nŽUC¹ Ê« ¨ÁU&ô«

 U?OM¼c�«Ë  UŽUMI?�« 5Ð WO?I³?Ý_« ‰u?Š ‘UI½ U?Lz«œ „UM¼

5½«u??I�« sÝ rŁ ôË√  U??OM?¼c�« d??O?O??Gð V?−¹ qN??� ÆWŁË—u*«

wD�ð vKŽ qL?F�« WOL¼√ r?J� b�ƒ√ wM½« øfJF�« Â√ øW?³ÝUM*«

w� `$ U� o�Ë ¨WO?�UIŁ qzUÝË v�« ¡u−K�UÐ WO�U?I¦�« oz«uF�«

s� W??C?NM?�« œ«Ë— tÐ ÂU?O??I�«

ÊdI�« lKD� w� ¨‰Uł—Ë ¡U�½

Æw{U*«

v�≈ UF?OL?ł lKD²½ ¨UM¼ s�

w� «c?¼ r�d9R????� `−?M¹ Ê√

W???�U???IŁ ÃU???²½« f?Ý√ l{Ë

¨W?�d?F*« rO?L?FðË ¨…œb?−?²?�

VKG?²�« w� ÂU?�ô« v�« dO?�K�

…«ËU�*« oOI?% q³J¹ U� vKŽ

¨qIF�« v�« Êu�d�UÐ ¨WÐuKD*«

dšü« q?³IðË ÕU²?H½ô« ÕËdÐË

ÁU½œ—« U?????� «c¼Ë ÆnK?²????<«

¡U?A½« …—œU?³?� UM?IKÞ« U?�bMŽ

w�ö?²K� ÊU??�½ô« W?O1œU?�«ò

w?²�« ¨ÊU?M³?� w� å—«u??????(«Ë

Æ…b×²*« 3_« UNðb¹«

ø wÝUzd�« o¹dH�« l� ·ö)« ÒqÔŠ «–≈ Ë√ å—UÒO²�«ò ÊËœ s� W�uJ(« qOJAð Íd¹d(« lOD²�¹ q¼

°° bFÐ dÒOG²¹ r� ÆÆåW‡ÒO�uJ(« W³O
d²�« Ã—Uš tK�« »eŠ ¡UIÐò s� ÍœuF��«Ë w
dO�_« n�u*«

X×³?√ w²�« …dJ�« ÒÊQÐ ‰uIðË ÆÊËd?�U� d?³Ž

v�« Îö¹uÞ vI?³²Ý Íd?¹d(« VFK� w� Î«œÒb?−�

ÆÃdH�« tOðQ¹ Ê√

wN²Mð U� ÎU³�U?ž q�UA*« ÒÊQÐ —œUB*«  bÒ�√Ë

¨dEM�«  UNłË w� »—U?I²�« ‰öš s� ÊUM³� w�

‰ÒuFÔ¹ s� W?ÒLŁ «cN�Ë ÆW�d?²A� rÝ«u?� œułËË

5Ž“UM²*« 5�dD�« lL' …—œU³?� ‰uBŠ vKŽ

qO?JA?ð v�« »U?¼c�« ·b?????N?Ð ¨U?????� ÊUJ?� w�

o�«u??²�« U?Ò�√ ÆsJ?2 X�Ë Ÿd?Ý√ w� W??�uJ(«

ÒÊ_ ¨ULNMOÐ wMLC�« ‚U?Hðù« s� ÎUŽu½ ÊuJO��

ÆWIKD*« W?I¦�« dšü« ·dD�« w�u¹ s� U?LNM� Í√

·dÞ s� wðQ?ð Ê√Ë ÒbÐ ô …—œU?³*« Ác¼ ÒÊ√ d??O?ž

Òq� vKŽ d¦?�√ åW½u*«ò lOD²�¹ t½u?� wł—Uš

v�« ‰uu�« —UE²½« s� ÒbÐ ö� Òô≈Ë ¨5�dD�« s�

ÆU� Î«dOOGð Àb×Ôð W¹—u²Ýœ  U�UI×²Ý«

qOJAð Èd?ł ‰U?Š w� W?I¦�« W?�“√ ¡U?IÐ sŽË

w½öFAÐ wK�Ëœ

b???F??Ý n?ÒKJ*« f?Ozd�« W???ÒL??N???� XðU?Ð q¼

ÒÊ√ b?FÐ ¨W?�uJ(« qOJAð w� qN?Ý√ Íd¹d?(«

VzUM�« åÒd?(« wMÞu�« —U?ÒO²�«ò fOz— åÁ—Òd?Šò

tðu?Žœ ‰ö?š s� ¨t?³�UD� s� qO?ÝUÐ Ê«d?³?ł

qOJA?²Ð ¨d?O?š_« w�U×?B�« d9R?� ‰ö?š ¨t�

s�ò Î«d¹“Ë ±∏ s� 5O?UB?²šù« s� W?�uJŠ

Ê√ u¼ t?ÒL?N¹ U?� d?¦?�√ Êu?� ¨åUM²?�—U?A?� ÊËœ

`O× q¼Ë °øåÕöù«ò …dOš_« Ác¼ oÒI×Ôð

rzUI�« ·ö)UÐ jI� qÒ¦L?²ð qOJA²�« …bIŽ ÒÊQÐ

o¹d?�Ë nÒK?J*« fOzd�« 5Ð dEM?�«  U?N?łË w�

°øWOL�²�«Ë VzUI(« vKŽ W¹—uNL'« WÝUz—

Ê«b?I� ÒÊQÐ W?L?OKŽ W?OÝU?O?Ý —œU?B� ‰u?Ið

W¹—u??N?L??'« fOz— 5Ð Âu??O�« rzU??I�« W?I??¦�«

qOJ?Að v�« ÍÒœR¹ Ê√ sJ?LÔ¹ ô nÒKJ*« f?Ozd�«Ë

Òr²¹ r� ‰UŠ w� vI³²Ý UNÒ½√ v�« U?N�H½ —œUB*«  —Uý√ ¨W�uJ(«

vI?³¹ W�uJ(« qOJ?Að ÒÊ√ dO?ž ÆbK³K� …b?ÒŠu� W¹ƒ— vKŽ o�«u?²�«

Òô≈Ë ¨‰U?LŽ_« n¹d?Bð W?�uJŠ Òqþ w� w�U?(« l{u�« s� qC?�√

 U?�ÒuI?� ÒqJ� tð—U�?š l� ‰uN?:« v�« Îö?F� V¼c?OÝ bK³�« ÒÊS?�

lL?²?:« rŽœ v?KŽ t�u?B?Š W?O½UJ�≈ ÊËœ s� Î«œÒb??−?� ÷u?NM�«

Ê√ …b¹b?'« W??�uJ(« s� t?O??� q�R¹ Íc�« X�u�« w?� Æt� w�Ëb�«

ÆbK³�« –U?I½ù WÐu?KD*« WK�U?A�«  U?Šö?ù« oO?I?×?²Ð Î«—u?� √b?³ð

W�uJ(« `³?BÔð Ê√ s� ¨t�H½ X�u�« w� ¨◊U?ÝË_« vA�ð sJ�Ë

W?�uJŠ —«dž vKŽ W?OÝU?O��« U?NðU½ÒuJ� 5Ð W?I¦�« Â«b?F½« Òqþ w�

ÊuLýd?³� WŁœUŠ V³?�Ð U¼œUIF½« qÒDFð w²�« …dO?š_« Íd¹d(«

Æ≤∞±π ÂUF�« s� “uÒ9 w� XF�Ë w²�« tO�UŽ w�

dOOG²�« lOD²�¹ Íc?�« wKFH�« ”UOI*« ÒÊQÐ —œUB*« b&Ë

vK?Ž t???{d???� Òr²¹ ¨w?Kš«œ ÒqŠ v?KŽ ‚U???Hðù« u?¼ ÊUM³?� w�

¨W?O?ł—U)«  U¹u?�?²�« —UE²½« s� ÎôbÐ Ã—U?)« w� s¹d?šü«

ÆÃ—U)« ‰Ëœ  «¡ö?�ù WMNðd� WOKš«b�« ·«dÞ_« ¡U?IÐ ÂbŽË

VzU?I(«Ë hB?(« vKŽ ÎUO?�UŠ qU?(« Ÿ«dB�« ÒÊQÐ ÎU?LKŽ

oO?I% b?FÐ U?� v�« UNzU?IÐ V³?�Ð u¼ …dE²M*« W?�uJ(« w�

b?FÐ U?�Ë W?OÐU?OM�«  U?ÐU?�?²½ù« b?FÐ U?� v�«Ë ¨ U?Šö?ù«

Êü« cM� Íd¹d?(« Âu?I¹ «cN�Ë Æq³?I*« wÝUzd�« ‚U?I?×²?Ýù«

bNŽ ¡U?N²½« bFÐ ¨bK³�« w� Á–uH½ lOÝuð W?O½UJ�≈  UÐU�×Ð

s� wł—U?)« rŽb�« p�c� VK−?²?�¹Ë Êu?Ž ‰UA?O?� fOzd�«

Æt� WI¹bB�« ‰Ëb�« iFÐ q³�

ÃËd)« s� Íd¹d(« sÒJL?²OÝ nO� ∫—œUB*« ‰¡U?�²ð «cN�Ë

b??FÐ tK?Bð Ê√ ÊËœ s� ¨t??OK?Ž ”—U??LÔ¹ Íc�« jG??C?�« «c¼ s�

tLŽb¹ Íc�« ÊËd�U?� q¹u½U1≈ w�½dH�« fOzd�« s�  UMOLD²�«

oO³Dð vKŽ ÂuIð W¹–UI½≈ W�uJŠ …œUO� vKŽ —œU� nÒKJ� fOzd�

…—U¹“ ÒÊQÐ ÎU??LKŽ øU?N??OKŽ oH?²*«Ë W??Žu?{u*« o¹dD?�« WÞ—U?š

¨XzUH�« Ÿu³?Ý_« ÎUOzb³� …—ÒdI� X½U?� w²�« ÷U¹d�« v�« ÊËd�U�

ÊuO?ÝUO?��« Êu³?�«d*« Èd¹Ë Æq³I*« —«–¬ v�« U?NKOłQð Èd?ł b�

bÒ�R¹ qÐ ô ¨dO)UÐ dÒA³Ô¹ ô ÎUO³KÝ Î«dÒýR� …—U¹e�« Ác¼ qOłQð w�

fJF¹ Íc�« W¹œuF?��« n�u� w� dO?OGð Í√ ‰uB?Š ÂbŽ vKŽ

vKŽ ¡U?I?Ðù« …—Ëd?{ u¼Ë ¨‰U?(« W?F??O?³DÐ w�d??O?�_« n�u*«

 Æ…b¹b'« WO�uJ(« W³O�d²�« Ã—Uš åtK�« »eŠò

wÒD�ð s� sÒJ?L²?¹ s� ¨—œU?B*« Í√dÐ ¨Íd¹d?(« ÒÊS?� ¨UM¼ s�

q³� ¨WO�d?O�_«  UÐuIFK� t�H½ ÎU{ÒdF?� qOJA²�«Ë …bIF�« Ác¼

ZzU²?M�UÐ tOðQð U?NÒKŽ ¨W¹œuF�?�« v�« tð—U¹eÐ ÊËd�U?� ÂuI¹ Ê√

ÊU?� Ê≈Ë v?²?Š ¨qOJA??²�« W�Q?�??� t?OK?Ž qÒN?�ð w²�« …Òu??łd*«

 «—ËU?A??� Í√ v�« ÃU??²?×¹ ôË rzU??� åtK�« »e??Šò l� t?I??�«uð

w�d??O???�_« åu??²??O??H?�«ò l�— u¼ ÁdE²?M¹ U??� ÒqłË ÆW???O??�U??{≈

5ðU¼ o�«uð ÊËœ s� qB?×¹ s� «c¼Ë ¨»e?(« sŽ ÍœuF?��«Ë

 ÆÊ«d¹≈ l� 5²�Ëb�«

t??³�U?D� s� nÒK?J*« fOzd�« q?O??ÝUÐ åd¹d??%ò ÒÊS???� «c??N�Ë

t?OKŽ qÒN?�Ôð s�Ë ¨¡wý w?� Íd¹d?(« lHMð s� ¨Á—U?ÒOð W?ÒB?ŠË

Ã—U)« s� d?Cš_« ¡uC�« d?E²Mð ‰«eð ô w²�« qOJA²�« W?OKLŽ

wMÞu�« —U?ÒO?²�«ò 5Ð W?�ö?F�« WKJO¼ …œU?Ž≈ Òr²¹ r� U?� W?�uJ(«

XÒL?{Ë W�uJ(« XKÒJAð u?� v²ŠË Æåq³?I²?�*« —UÒOðåË åÒd?(«

¨5�dD�« 5Ð W?�ö?F?�« VOðdð …œU?Ž≈ ÊËœ s� ¨å—U?ÒO?²�«òË Êu?Ž

oOI%Ë UNM� WÐuKD*« W¹–UI½ù« UN�UN� ¡«œ√ s� sÒJL²ð s� UNÒ½S�

Æ UŠöù«

ÒÊQÐ —œU?B*« X×{ËQ?� ¨Èdš_« qO?�«dF�UÐ oÒKF?²¹ UL?O� U?Ò�√

‰ËU?×Ô¹ Ë√ ¨»U�?(« iF³?�« UN� V�?×¹ ô WO?H?�� …b?IŽ W?ÒLŁ

W??O??�d??O??�_« …b??×??²*«  U¹ôu�« n�u?0 qÒ¦??L??²ð ¨U??N??O??ÝUMð

o�Ë ¨b??FÐ d??ÒO??G?²?¹ r� Íc�«Ë XÐU??¦�« ©ÎUML??{ W¹œu??F??��«Ë®

tK�« »e?Š vKŽ ¡U?IÐù« »u?łu?Ð oÒKF?²*«Ë ¨…b?O?�_«  U?�uKF*«

l� Íd¹d(« o�«uð ÒÊQÐ ÎU?LKŽ Æ…b¹b'« W�uJ(« W³?O�dð Ã—Uš

cM� qUŠ W?OL�²�«Ë VzU?I(« vKŽ wFO?A�« wzUM¦�« s� ¡eł

sKFÔ*« d?OžË tMŽ v?J×Ô¹ Íc�« åu²?O?H�«ò «c¼ ÒÊ√ Òô≈ ¨WK¹uÞ …d²?�

qOJA?ð w� W?O?ÝU?Ý_«  U??³?I?F�« Èb??Š≈ qÒ¦?LÔ¹ ¨wL??Ý— qJAÐ

fOzd�« bN?Ž Òqþ w� v²Š ¨‰«eð ô …b×²*«  U¹ôu�U?� ÆW�uJ(«

W??FÞU?I?0 w{U?I?�« U?N??H?�u?0 pÒ�?L??²ð ¨Êb¹U?Ð u?ł b¹b??'«

W¹œU?B?²�ù«  U?ÐuI?F�« W?×zô vKŽ t?F?Cð Ê√ vKŽ ¨Íd¹d?(«

 U¹ôu�U?� ÆtK�« »eŠ s� ¡«—“Ë t?²�uJŠ XÒL?{ ‰UŠ w� ÎU?C¹√

¨U¼dE½ W?NłË s� ¨W?OÐU¼—≈ WLEM� ¨tK�« »e?Š nÒMBÔð …b×?²*«

tOK?Ž dÒE% UNF?� q�UF?²¹ s� Òq� ÒÊS� t?OKŽË ¨Êu½UI�« V?�×Ð

W?×zö�« vKŽ W?ł—b*« WOÐU?¼—ù«  ULEM*« s� Í√ l?� wÞUF?²�«

Æ»e(« UNML{ s�Ë ¨¡«œu��«

`?O????????I?K?²?�«  U?????????ÒO?‡�« ∫ ¡U?????????³?‡?‡?Þ_« V?O????????I?½

W?Ò¹u??????{u??????�Ë ¡j?‡‡?‡‡?ÐË »u??????O??????Ž U???????N??????O??????�

bF¹ r�Ë ¨ÊUJ*«Ë ÊU?�e�« b¹b% vKŽ  d√

W??F??ł«d*« Èu??Ý t??³??FKð —Ëœ Í√ WÐU??I?MK�

ÆÂöF²Ýô«Ë

vKŽ «b?ł Íu?� jG?C�« q�U?Ž Ê« pý ôË

ô —u???????�ô« sJ?� ¨…—«“u?�« w� 5?�ËR??????�?*«

 ÆåqJA�« «c¼ vKŽ U¼dOÝ qLJð Ê√ lOD²�ð

v�« …œuF�UÐ ÊuJ¹ l¹d��« q(«ò ∫lÐUðË

U0 ¨’U?)« ŸUDI�« …uŽbÐË d?³?�« WO?�UH?ý

Ác?NÐ W??L¼U?�?LK?� ¨w{U¹d�« ŸUDI�« U??N?O?�

·«d?ý« X% `O??IK²�UÐ W?�—U?A?*«Ë W?L?N*«

WŁ—U???� v?KŽ Êu???�œU???� s×M?� ô≈Ë ¨…—«“u�«

Æ…dO³�

bFÐ  U?ŠUIK�« s� WO½U¦�« W�u?'« √b³½ r�

Ÿ«d???Ýù« UMO?KŽ ÆqL???²???×¹ ô œUJ¹ l?{u�«Ë

 ôu?????×??????²*« d?ŁUJ?²ð ô w?� `O??????IK?²�U?Ð

W?ŽU?M� vKŽ qB??×½ v²?ŠË ¨W??O?ÝËd?O??H�«

s� ”UM�« wL×½Ë ¨•∏∞ sŽ b¹eð WOFL²−�

Ê√ wHJ¹ ÆW³FB�«  U?HŽUC*«Ë bO�ô«  u*«

«Ëb?N?A?²?Ý« Êü« v²?Š U?³?O?³Þ ≥± Ê« ‰u?I½

¨U½Ë—u????� ÷d* rN???²????'U???F???� V³????�Ð

bFÐ tM½ r� UM½√ U?LKŽ ¨WE²J�  UOHA?²�*«Ë

w� W¹u�Ë_« »U×√ s?� ‰Ë_« ÃuH�« `OIKð

ÆåÕUIK�« wIKð

b??O??Šu�« UMK?�√ ÕU??IK�«ò ∫ÊU??O??³�« r²??šË

qL???F???²?K� ¨rK?E*« oHM?�« «c¼ s� ÃËd???�?K�

’U??)« ŸUDI?�« „«d??ýù W??Žd??�Ð …—«“u�«

ÕUIK�« ¡UDŽSÐ WL¼U�LK� U�UL²¼« dNþ√ Íc�«

vKŽ WÐU?I?M�« w� s×½Ë ¨tðU?ŽUD?I� U?F¹d?Ý

Æ—Ëb�« «cNÐ WL¼U�LK� œ«bF²Ý«

oŠ rN???łö??ŽË ¨rN� oŠ ”U?M�« …U??O??Š

Ê√ q³??�  «u?D)« Ÿd??�M?K� ¨UMO?KŽ Vł«ËË

ÆåqOJ�« `HD¹

 Ëd????OÐ w� ÊU?M³� ¡U????³Þ√ VO????I½ o?KŽ

W?OKL??Ž vKŽ ·d?ý uÐ« ·d?ý —u??�?�Ëd?³�«

b?I�ò ∫ÊU?OÐ w� ‰U?�Ë ¨U½Ë—u?� b?{ `O?IK²�«

w� U½Ë—u?� ÕU?IK� W?B?²?<« W?M−K�« XKL?Ž

 UO�¬ d?OC%Ë WÝ«—œ vKŽ ¨W?×B�« …—«“Ë

«—U?³ł ö?L?Ž p�cÐ X�b?�Ë ¨5MÞ«u*« `O?IKð

ÆtOKŽ dJAð

»U?�( «d¹U?G� ¡U?ł qI?(« »U�?Š sJ�

l�«u�« ÷—√ vKŽ c??O?HM²�« d?N?þ√ –≈ ¨—b?O?³�«

Íc�« rOEM²�«Ë ¨¡«œ_« YOŠ s� …dO?¦� UÐuOŽ

ÆU¹u{u?�Ë U¾ODÐ ¨WO?�UHA�« sŽ «bO?FÐ ¡Uł

w×??B�« ŸUDI�« w� U??�U?Ž U??ŽU?³?D½« oKšË

tÐ ·U?H�?²?Ýô« Ë√ ‰UL¼ù« W?O?ŠUM� WU?š

ÆåU½Ë—u� ¡UÐË WNł«u* ‰Ë_« ŸU�b�« j��

XKB?Š …dO?¦?�  «“ËU& „UM¼ò ∫·U?{√

vKŽ U¼U½b?¼U?ýË ¨…b¹b?Ž `O?IKð e?�«d?� w�

‰UÞ U?�b?FÐ ¨Âö?Žù« w?�Ë “U?HK²�«  U?ýU?ý

sJð r�Ë U?N� W¹u�Ë√ ô …b¹bŽ  U?¾� `O?IK²�«

UMO??C?�Ë ¨W?BM*« vK?Ž WK−?�?� U¼ƒU??L?Ý«

¨W?O?HðU??N�« ¡ö?�e�«  U*UJ� v?KŽ œd½ X�u�«

W�œU????O????Ë ÊU?MÝ√ ¡U????³Þ√Ë ¡U????³?Þ√ s�

b¹e?ð 5M?Þ«u????�Ë  U?????{d2Ë 5?{d2Ë

s� «u?MJL????²¹ r?� ¨WMÝ ∑μ s?Ž r¼—U????L???Ž√

ÊU?�“Ë ÊU?J� vKŽ ôË ÕU??I� vKŽ ‰u??B?(«

WDÝ«Ë ÊËb?−??²?�¹Ë UMÐ ÊuKB?²¹ ¨t??O?IKð

Æ‰u?³?I� d?O?ž d?�√ «c¼Ë ¨rN� «—Ëœ «uML?C?O�

¡U?³Þ√Ë ÂU??F�« VD�«Ë wKzU?F�« V?D�« ¡U?³Þ√

¨w×?? ŸUD� ¡U??³?I½Ë Êu??Š«d??'«Ë ZM³�«

ôË …—«“u�« w� sšU��« j?)« vKŽ ÊuKB²¹

v�≈ rNK¹u?×?²Ð WÐUłù« wðQ?ð Ë« ¨VO−?� s�

U¼—Ëœ X³F� WÐUIM�« Ê√ U?LKŽ ¨«œb−� WÐUIM�«

w²�« …—«“u�« W?BM?� vKŽ ¡U?L?Ý_« XK−?ÝË

w?‡M?‡ÞË V?ł«Ë W?????�uJ?Š nO?�Q?????²?� ÊËU?????F?????²�« ∫ ÊU?¹—œ

cIMð WL?N� W�uJŠ qþ w� WMO½QLÞË W?�«d�Ë ÊU�√Ë

ÍœUB?²�«Ë wŽU?L²ł« —U?ON½« s� tO?� u¼ U2 ÊUM³�

Æå ôU:« v²ý w� W�u³�� dOž v{u�Ë

˝ dOš ˝

U?O?KF�« W?¾??O?N�« fOz— ÊU?¹—œ w²?H*« vI??²�«Ë

—u?C??Š w� d?O?š b?L??×?� s�d�« ¡«uK�« W?ŁU?žû�

Æj1dŽ ÊËbKš aOA�« w{UI�«

 «dÐU�� Ÿd� f}z— ÊU¹—œ w²H*« q³I²Ý« UL�

UMŠ Ê«uD½« b?OI?F�« w½UM³K�« gO'« w�  Ëd?OÐ

—u?C?Š w� ¨s¹b�« d?B?½ ÍœU?� b?O?I?F�« t?I?�«d¹

ÆW�UF�« ŸU{Ëô« w� ‰Ë«b²�« -Ë wHOHŽ ÂU�Ð

b?³Ž aO?A�« W?O½UM³K�« W¹—uN?L?'« w²H?� ÈbÐ√

w�U¼√ V�U?D�ò t?L??ŽœË tM�U??Cð ÊU¹—œ n?ODK�«

w� 5?O½UM³?K�« »öD�« ¡U???O�Ë√Ë Q???�d?*« ¡«b??N???ý

fKÐ«d?Þ À«b??Š√ w� 5?�u??�u*« d???Ý«Ë Ã—U??)«

ÊËUF?²�«Ë ‰ƒUH?²�«ò Ê√ Á—«Ë“ ÂU�√ b�«Ë ¨å…d?Oš_«

lC?¹ s�Ë wMÞË V?ł«Ë u¼ W???�uJ(« n?O�Q???²�

ÊUM³K� b¹d¹ nO�Q²�« t?łË w�  U³IF�«Ë qO?�«dF�«
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االربعاء 24 شباط 2021

اقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــاد
 الغمو يلف مصير مناقصة الحاويات في املرفأ 
وزخور ينو بعمل الشركة املشغلة رغم العاصفة

فيام تقبع  مناقصة إدارة وتشغيل محطة الحاويات يف مرفأ 
بريوت يف عامل الغيب، ال يزال االنتظار للبت فيها ســّيد املوقف 
بعد انفجار املرفأ، وتواصل رشكة BCTC عملها وكأنها باقية إىل 

األبد، يف حني شاركت خمس  رشكات يف املناقصة.   
ومل متنــع العاصفة الثلجيــة »Joyce«، التي رضبت لبنان 
األسبوع املايض وما رافقها من رياح شديدة وبحر هائج، محطة 
الحاويات يف مرفأ بريوت من االســتمرار يف تشغيل البواخر، 
ولو بوترية بطيئة، مــا أدى إىل عدم تجدد ازدحام بواخر خارج 
األحواض يف انتظار حلول دورها للرســو عىل رصيف املحطة 
الرئييس رقم 16.  ويف السياق، نوه رئيس غرفة املالحة الدولية 
إييل زخــور عرب »املركزية« مجددا بـ »التدابري واإلجراءات التي 
اتخذتها رشكة »BCTC« املشــغلة ملحطة الحاويات، بالتنسيق 
مع اداريت مرفأ بريوت والجامرك، وبالتعاون مع كافة األجهزة 
األمنية والعسكرية املتواجدة يف املرفأ. فهذه اإلجراءات ساهمت 
يف تفعيل عمليات تشغيل البواخر وإنجاز املعامالت الجمركية 
واخراج الحاويات والبضائع والســلع وتأمــني األمن الغذا 

للمواطن«. 
وذكر مجددا أن »نتيجة اإلجراءات املرصفية املشــددة، تعجز 
« BCTC« عن تحويل أموالها من املصارف اللبنانية اىل الخارج 
لرشاء قطع الغيار الالزمة  لتصليح معداتها وآلياتها، األمر الذي 
ال يزال يؤثر ســلباً عىل الخدمات التي تؤمنها الرشكة ومينعها 
مــن إعادة املحطة إىل ما كانت عليه قبــل االنفجار املدمر يف 
املرفأ، حيث كانت تصنف من أهم محطات الحاويات يف رشق 
املتوسط«.  وأشــار اىل ان »مرشدي محطة إرشاد السفن يف 
مرفأ بريوت أخرجــوا البواخر التي انتهــت عمليات تفريغها 
وشــحنها وأدخلوا مكانهــا بواخر جديدة«.  وتشــّغل رشكة 
 CMA  CGM« :حاليا 3 بواخر يف الوقت نفسه وهي »BCTC»

 .»   «، » «، »  

ــوردة  ــت ــس ــار املـــواشـــي امل ــك ــت مــرتــضــى : اح
ونـــــــــات الــتــجــار ــيـــوقـــف أ ــة سـ ــ ــوم ــدعــ ــ امل

 شــدد وزير الزراعة يف حكومة ترصيــف األعامل عباس 
مرت خالل اجتامعه مع نقابة مستوردي املوايش يف وزارة 
الزراعة عىل أن »أي مستورد أو تاجر يضبط بجرم اإلحتكار أو 
التخزين غري املرشوع للموايش املستوردة املدعومة سيتعرض 
إليقاف اذوناته تلقائيا، ألن التعامل املســؤول يف هذه املرحلة 
الدقيقــة واجب عىل الجميع من دون اســتثناء وان املصلحة 
الوطنية تعلو فوق كل املصالح«.  وأكد أن »وزارة الزراعة ستتابع 
مع املعنيني، كام جرت العادة، لالرساع يف إنجاز ملفات نقابة 
مستوردي املوايش العالقة يف وزارة اإلقتصاد ومرصف لبنان 

ألنها متس باألمن الغذا الوطني«. 

نجار يتابع مشاريع الطرق وإعادة إعمار املرفأ

اجتمع وزير االشــغال العامة والنقل يف حكومة ترصيف 
األعامل ميشال نجار مع وفد من البنك الدويل يف حضور املدير 
العام ملصلحة سكك الحديد والنقل املشرتك زياد نرص، ممثل عن 
مجلس االمناء واالعامر إييل حلو، مدير مكتب وزير االشــغال 

شكيب خوري واملستشار بيار بعقليني. 
وتم البحث يف متابعة املشاريع القامئة التي تتعلق بتأهيل 
شبكة الطرق ومرشوع النقل العام لبريوت الكربى إضافة اىل 

موضوع إعادة إعامر مرفأ بريوت ودور البنك الدويل. 
وتناول نجار مع املدير العام للنقل الربي والبحري بالتكليف 
أحمد تامر أوضاع املديرية وأوضاع مرفأ طرابلس وكيف اصبح 
 cma - املرفــأ جاذباً تجاريا بحريا ولوجســتيا واعتامد رشكة
cgm الفرنسية العاملية مرفأ طرابلس كمحطة أساسية لها يف 

رشق البحر املتوسط. 

ــة  ــارفـ ــيـ ــم  ادعــــــــى عـــلـــى صـ ابـــــراهـــــيـــ
بـــــــجـــــــرائـــــــم تـــــبـــــيـــــ االمـــــــــــــــوال

ادعى النائب العــام املايل القايض عــيل إبراهيم عىل عدد 
من الصيارفة أمام هيئــة التحقيق الخاصة يف مرصف لبنان 
بجرائم تبييض األموال واإلحتيال متهيدا إلحالة امللف اىل قايض 

التحقيق األول يف جبل لبنان نقوال منصور.

ـــمـــار« مـــذكـــرة تـــعـــاون بــيــن »ايــــــــدال« و»

وقــع رئيس مجلــس إدارة املؤسســة العامة لتشــجيع 
االســتثامرات يف لبنان مازن ســويد مذكرة تعاون مع رئيس 
»جمعية مثار للتنمية االقتصادية« يف عكار خرض يوشع بهدف 
تعزيز وتشــجيع األعامل الصغرية يف قطــاع الزراعة وقطاع 
الصناعات الغذائية، يف حضور نائبي رئيس املؤسسة سيمون 
سعيد وعالء حمية، خالد عيتاين ومحمد قباين ومازن شبارو 
من لجنة الطوارئ االقتصادية ورئيــس املنطقة االقتصادية 

بالوكالة حسان ضناوي. 
وأعلــن يوشــع يف كلمــة ألقاهــا أن »الجمعية وضعت 
إسرتاتيجية وخطة عمل تعتمد عىل أربعة ركائز أساسية تشكل 
كل منها مرحلة مهمة يف عملية اإلنتاج والتسويق: مرحلة ما 
قبل اإلنتاج، مرحلة اإلنتاج، مرحلة النقل والتسويق )مبا فيها 
الفرز، التوضيب  والتربيد(، واخريا مرحلة االستهالك«، مضيفاً 
»تفعيل دور هذه املراحل األربعة، يحتاج إىل رشكاء فاعلني يف 

القطاعيني العام والخاص«. 
وأوضح أن »توقيع هذه املذكــرة مع »إيدال« مهم ورضوري 
نظرا إىل الدور الريادي والفاعل الذي تلعبه املؤسسة يف تشجيع 
القطاعات اإلنتاجية ومســاندتها«، مؤكــداً أن »هذه املذكرة 
سيكون لها دور أســايس يف خطة عمل الجمعية ويف تنفيذ 
االسرتاتيجية التي وضعتها من خالل تنفيذ البنود الواردة فيها«. 

ســويد: من ناحيته، أكد سويد عىل »أهمية الدعم واملساندة 
الذي تقدمه املؤسسة للقطاعات االنتاجية، السيام للمؤسسات 
الصغــرية«. وأمــل ان »تثمر هــذه املذكرة تعاونــا مع كافة 
الجمعيات يف ســبيل تعزيز القطاعات الحيوية«، مشددا عىل 
»الدور املحوري الذي ميكن أن تلعبه هذه الجمعيات يف تنمية 
املجتمعــات املحلية ويف توفري فرص العمــل والعيش الكريم 

السيام يف املناطق الريفية«. 

ات ت د ا ا ا ار م ن

ي تو ال ا

اللجان املشتركة تقر قر البنك الدولي مبدئياً واقتراحه لرفع سقف قرو االسكان 
املستفيدين لتحديد  تكوينها  وسيعاد  ــغــرات  تعتريها  البيانات  قــواعــد   : كنعان 
الــــدولــــي ــك  ــ ــن ــ ــب ــ ال قـــــــر  مـــــن  ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  1٠ وفـــــرنـــــا   : الــــلــــه  ــل  ــضــ ــ ف

نائب  برئاسة  املشرتكة جلسة  اللجان  عقدت 
رئيس املجلس النيايب اييل الفرزيل ناقشت يف 
خالل اتفاقية القرض مــع البنك الدويل بقيمة 
246 مليون دوالر لدعم شبكة االمان االجتامعي 
واالستجابة لجائحة الكورونا، اضافة اىل اقرتاح 
قانون تقدم به رئيس لجنة املال واملوازنة النائب 
ابراهيم كنعان، ويتعلّق بقرض االسكان وتعديل 
الســقوف من  300مليون لرية اىل 450 مليون 
لرية، ومن 450 مليون لرية اىل 600 مليون لرية. 
وعقب الجلســة، تحّدث  كنعان فقال » اقرت 
اتفاقيــة القــرض مبدئياً، بعــد األخذ بالئحة 
املالحظات التي ابدتهــا الكتل النيابية والزمالء 
النواب، يف ضوء عملية اعــادة التفاوض التي 

أجرتها الحكومة يف االســبوع املايض. وقد التزمت الحكومة 
بتنفيذ املالحظات، وهو ما سيظهر يف الهيئة العامة، عند مثول 

الحكومة والوزراء املعنيني أمام املجلس النيايب«. 
اضاف كنعان »يف مــا يتعلّق بربنامج األغذية العاملي التابع 
لألمم املتحدة، باتت هناك تقدميات نقدية، هي أرسع من عملية 
البطاقات التموينية. وبدل ان يحســم ما نسبته 6% من املبلغ، 
خفضت اىل 1%، ما يحسن من رشوط القرض، ويعطي امكانية 

اكرب لألرس التي دون خط الفقر، وما اكرثها اليوم يف لبنان«. 
وتابع كنعان »انعكاس القرض ايجاباً عىل املوضوع الغذا 
والصحي والرتبوي وما يتعلق باملسنني يساعد بدوره يف عملية 
ترشيد الدعم، عىل ان تكون الحكومة جاهزة إلنجاز عملية البّت 

بالرتشيد، وهو مطلب اللجان املشرتكة«. 
ويف ما يتعلّق بالتوظيف، اشار كنعان اىل ان »الحاجة فقط 
ل11 موظف، برواتب مع ســقوف معقولة باللرية اللبنانية، ال 
بالدوالر، بخالف ما كان مطروحاً ســابقاً«، الفتاً اىل »التوفري 
بحدود 10 مليون دوالر يف ما يتعلّق باملشرتيات واالستشارات، 
وهو ما متكنى من تحقيقه من خالل اعادة التفاوض، واملبلغ 

سيضاف اضافياً للتقدميات امللحوظة للمواطنني«. 
واكــد كنعان »اعادة تكوين قواعــد البيانات ، خصوصاً يف 
ضوء الثغرات التي اعرتت وضعها من قبل الحكومات، ودخول 
السياســة يف االمر. لذلك، سيتم االعتامد عىل مراجع محايدة 
باالضافة اىل 500 من  العاملني االجتامعيني، كام هناك اقرتاح 

للجوء اىل  االف ناشط يف الصليب االحمر«. 
وعن كيفية اختيار املستفيدين، اوضح كنعان انه »تم اعتامد 
معايري مختلفة عام كان معموال به ســابقاً، وستكون تحت 
ارشاف حيادي ورقابة املجلس النيايب ، ويتم العمل عىل اعادة 
صياغتها، مبا يتناســب مع مبدأ املســاواة«، ولفت اىل »عدم 
استفادة النازحني الســوريني نقدياً من هذا القرض، يف ضوء 

االيضاحات وما التزمت به الحكومة«. 
واعلن كنعان عن »اقرار اقرتاح القانون الذي تقّدم به والذي 
يقيض برفع ســقف قروض االسكان من 300 مليون لرية اىل 
450 مليون لرية، ومن 450 مليون لرية اىل 600 مليون لرية، ما 

يجعلها اكرث عدالة ملن يريد االستفادة منها«.

وختم كنعان بتأكيد »اجامع الكتل عىل حاجة لبنان للقرض، 
ولســنا مع الغائه، قد ابدت الكتــل النيابية مالحظاتها، فيام 
علّقت كتلة الوفاء للمقاومة موافقتها النهائية عليه، مبوقف 

الحكومة من مالحظاتها  يف الهيئة العامة.

{ فضل الله {
وقال  النائب حســن فضل الله أن موقفنا يف  األســبوع 
املايض يف اللجان النيابية أوصل خالل أسبوع إىل توفري مبلغ 
10 مليون من مبلغ قرض البنك الدويل، كام سمعنا اليوم من 
الحكومة، وهذا يعنــي أن املراقبة والتدقيق تؤيت نتيجة، وأن 
رصختنا املاضية أمثرت اليوم. فكيف إذا ما دققنا أكرث وعملنا 

عىل تحسني االتفاقية للوصول إىل نتائج أفضل؟ 
وأشار يف مداخلته  خالل مناقشة اتفاقية القرض مع البنك 
الدويل يف اللجان النيابية املشرتكة اليوم: جميعنا قلنا أننا نريد 
القــرض ولكن وفق األولويات التي  تُحددها الدولة واســتنادا 
إىل ضوابطنا الوطنية ومصلحة الناس املقرر مساعدتهم وأن 
مسؤوليتنا التدقيق وإخضاع القانون للمناقشة لتحسني األداء 

وتصويبه وتحصني املرشوع. 
وقال: سبق وقدمنا مجموعة مالحظات دستورية و قانونية 
وعملية من أجل إعادة النظر  مبرشوع القانون وطريقة إدارة 
القرض، و قلنا أن املشكلة يف الصيغة التي وردت لجهة إنفاق 
القرض الذي هو مال عام سيدفعه الحًقا الشعب اللبناين، ونحن 
ال نريد أن يتم بيع الناس أوهام كأن  يُقال أن  هذا القرض سيحل 
املشكلة ليكتشف الكثريون أنه مل يصلهم يشء أو وصلهم ما ال 
يسد الحاجات الرضورية. يف الوقت الذي دلت التجارب أن هذه 
الطريقة تؤدي إىل هدر جزء من هذا املال و جزء آخر إذا مل يؤخذ 
بالتعديالت املطلوبة ال يحقق الهدف فمثال   املبلغ الزهيد املقرر 
للعائالت ليس فيه أي طبابة أو حتى وجبات غذائية الئقة و ال 
يوفر أي حامية إجتامعية.  وتابع: يضاف إىل الثغرات العديدة 
يف املرشوع هناك مشــكلتني جوهريتني، إدارة القرض و إعداد 

لوائح املستفيدين، فكيف ستتم معالجتهام؟ 
وقال: تم توزيع ورقة علينا فيها إلتزام من الحكومة ببعض 
املالحظات ومنها  الحد من اإلنفاق غري املجدي الذي كان يبلغ 
1 مليون دوالر من املال العام و هناك مالحظات أخرى بحاجة 

ألجوبة عليها، الســؤال ما هي الصيغة امللزمة 
لتعهــدات الحكومة إذا مل يتــم إدخالها ضمن 
اإلتفاقية او مبــرشوع القانون ونحن نعرف أن 
التوصيات ال تلتزم بها الحكومة بل هناك قوانني 
إىل اآلن غري مطبقة، القــول أن هناك صعوبة 
بتعديل اإلتفاقية غري دقيق سبق يف هذه اللجان 
و يف الهيئة العامــة وبرسعه عدلنا قرض من 
البنــك الدويل مخصص للطــرق و اقتطعنا 10 
مليون دوالر للزراعــة و كذلك قرض آخر لوزارة 
الصحة ميكن للحكومة أن تفاوض البنك الدويل 
خالل فرتة إعداد و قواعد البيانات و تصحيحها، 
وهي تقول أنها بحاجة ألشــهر فالبتوازي مع 
الخطوات التمهيدية ميكن للحكومة مناقشــة 
البنك الدويل للوصول إىل الصيغة األفضل للناس، و كام تم إقرار 

اإلتفاقية برسعة ميكن تعديلها بالرسعة ذاتها.

{ بو عايص {
وأكد عضو تكتل »الجمهورية القوية« النائب بيار بو عايص 
من ســاحة النجمة أن ال وصاية عــىل لبنان من قبل برنامج 
االغذية العاملي بتاتاً إن متت املوافقة عىل االتفاقية مع البنك 
الــدويل للحصول عىل القرض املخصــص لدعم االرس االكرث 
فقرا. وتابع: »مل نكن لنحصل عىل هذا القرض لو مل يكن هناك 
رشكاء دوليون يوحون بالثقة، فلالســف لبنان دولة متعرثة 
ماليا مل تدفع مســتحقاتها الدولية. يجــب ان نوحد قواعد 
البيانات بأرسع وقت ووفق الشــفافية القامئة يف برنامج 
»دعــم االرس االكرث فقــراً« يف وزارة الشــؤون االجتامعية 
والتي ســمحت بتغييب مطلق ألي شكل من أشكال التسييس 
واملحاصصة. وهذا ما ســاعد الوزارة من الحصول عىل هبات 
ساهمت برفع عدد العائالت املستفيدة من الغذاء من 10 االف 

اىل 50 الفاً«.
واشــار بو عايص اىل ان هذا القرض سيســاعد بالوصول 
اىل تأمــني الغذاء اىل 200 الف عائلة جــزء عرب الهبات وجزء 
عرب القروض، واردف: »املدخل لنجــاح هذه الخطوة هو عدم 
التسييس والشفافية وإعتبار كل منا ان ناسه هم االكرث حاجة 
بغض النظر عن مناطقهم او طوائفهم او انتامئهم السيايس«. 
كام لفت اىل ان القرض سوف يعطى باللرية اللبنانية ولدينا 
تســاؤل عن مصري الـ246 مليون دوالر، لــذا طالب ان تبقى 
األموال محفوظة يف مــرص- لبنان ملصلحة هذا املرشوع وأال 
ترصف للدعم او لغريه، وإال ســتتبخر رسيعاً وســترصف كام 

رصفت الـ مليار دوالر عىل الدعم يف عام واحد. 
وختم بو عايص: »أنا شــخصياً مع تــرؤس الوزير اللجنة 
التقنية ومع تخفيف الثقل االداري عن االخري يك نحد من إمكان 
تعــرثه يف التنفيذ. ونحن كـــتكتل »الجمهورية القوية« مع 
تخفيف املصاريــف اىل حدها االد من التوظيف اىل التدريب 
اىل التجهيز اىل ما هنالك من اجل دعم االرس االكرث فقراً للحد 

.» االق

كدان ضرورة التنسيق الحاج حسن وحواط ي
تصاالت« و«االقتصاد« لحماية املستهلك  بين »ا

النيابية  حسني  اإلعالم واإلتصاالت  شدد رئيس لجنة 
الحاج حســن، ووزير اإلتصــاالت يف حكومة ترصيف 
األعامل عىل  »رضورة التنســيق بني وزاريت االتصاالت 
واالقتصــاد والتجــارة لحامية املســتهلك من جشــع 
املحتكرين، بحيث تتخذ إجراءات وتدابري قانونية يف حق 

املخالفني«. 
هذا املوقف جاء خــالل اتصال أجراه الحاج حســن 
مع حواط تم خالله البحث يف قضية احتكار الســوق 
من قبل بعض املوزعني املعتمديــن لدى رشكتي الهاتف 
الخلــوي »ألفا« و«تاتش« لناحية رفع أســعار بطاقات 
ترشيج الخطوط مسبقة الدفع من دون مسو قانوين، 
وال ســيام يف ظل األزمة االقتصادية واالجتامعية التي 
يشــهدها لبنان، علام أن هذه البطاقات متوافرة بشكل 

كاف من قبل رشكتي الهاتف الخلوي. 
واكد الوزير حواط خالل االتصــال أنه وفريق عمله 
»يتابعان املوضــوع عن كثب مع رشكتــي االتصاالت، 
وســتكون له إجراءات ملنع االحتكار وضبط األســعار 
وفق التسعرية الرسمية الصادرة عن وزارة االتصاالت«. 
كام أكد »مواكبة الجوار عىل املســتوى التقني لناحية 
الترشيج  بطاقات  العتــامد  الخلويتني  الرشكتني  تأهيل 
اإللكرتونية، بدال من البطاقات الورقية مام سيســاعد 
املشــرتكني يف الحصول عىل هــذه البطاقات بطريقة 
شــفافة، حيث ســتتأمن هــذه الخدمة للمشــرتكني 
بالخطوط مســبقة الدفع عىل األرايض اللبنانية كافة، 

فضال عن تأمني مدخول اضايف للخزينة العامة. 

لية األسبوعية لتحديد أسعار املحروقات ا
أوضحت وزارة الطاقة واملياه اآللية األسبوعية لتحديد 

أسعار مبيع املحروقات. وصدر عنها البيان اآليت: 
»يهم وزارة الطاقة واملياه - املديرية العامة للنفط، أن 
توضح يف ما ييل اآللية املعتمدة أسبوعيا لتحديد أسعار 

مبيع املحروقات ومنها البنزين والديزل أويل. 
تتكون جداول تركيب أسعار املحروقات من: 

1 - املعدل األســبوعي لألســعار العاملية للمشتقات 
أكرث  النفطية وفق نرشات  عنرص متغري ويشكل 

من 70% من مثن البضاعة. 
2 - عنارص تشــكل كلفة البضاعة من بلد ااملنشأ إىل 
اللبنانيــة من نقل بحري، تأمــني، مصاريف  األرايض 
مرصفية، ربح وغريها. وهذه العنارص منها ثابتة، ومنها 
نســب مئوية ترتبط بحركة األسعار العاملية للمشتقات 

النفطية    
3 - يضاف إىل العنارص املبينة أعاله، رسوم ورضائب، 
عموالت التوزيع، الصهاريــج واملحطات. هذه العنارص 

ثابتة محددة باللرية اللبنانية. 
4 - يدعم مــرصف لبنان، وال يزال حتى تاريخه، رشاء 
املشتقات النفطية بنســبة 90%، فتحتسب هذه النسبة 
عىل أساس سعر الرصف الرسمي، يف حني يتم إحتساب 
نسبة الـ10% املتبقية عىل أساس سعر رصف الدوالر يف 

السوق السوداء. 
وعليه يهــم وزارة الطاقة وامليــاه - املديرية العامة 
للنفط التأكيد، أن االرتفاع األسبوعي الذي تشهده أسعار 
املشــتقات النفطية يف اآلونة األخــرية، مرده فقط إىل 
ارتفاع األسعار العاملية للمشــتقات النفطية من جهة، 
وإىل االرتفاع الحاد يف سعر رصف الدوالر األمرييك يف 
السوق السوداء من جهة أخرى، والذي يؤثر عىل النسبة 
غــري املدعومة من مثن البضاعــة أي 10%، يف حني أن 
النســبة املتبقية أي 90% ما زالت مدعومة بالكامل من 

مرصف لبنان«. 

خر  التعافي االقتصادي  املالي : الحل »سياسي« قبل اي شيء 
كان الفتا لالنتبــاه موقف اطلقه رئيس 
العامد ميشــال عون امس  الجمهوريــة 
العامة  املؤسسة  وفدا من  استقباله  خالل 
لتشجيع االستثامرات يف لبنان »ايدال«، أكد 
فيه لضيوفه ان »االقتصاد اللبناين ســوف 
املؤسسة  ذلك تكون  يستعيد عافيته وعند 
جاهــزة للتفاعل االيجايب مع مشــاريع 
النهوض االقتصادي، ال سيام منها تشجيع 
التي تدخل يف صلب مهام  االســتثامرات 
املؤسســة«، وذلك عقب عرضه »للظروف 
التي مرت بها البالد وانعكســت سلبا عىل 
من  وزادت  واملاليــة  االقتصادية  االوضاع 
خســائر الدولة والرتاجع يف ايراداتها، ما 
رفع العجز ، فضــال عن الظروف الصحية 
التي نتجت عن جائحة » كورونا« وتداعيات 
القطاعات  الســوري عىل مختلف  النزوح 

اللبنانية«.
هذا الكالم الذي أثار موجة ردود فعل عىل 
مواقع التواصــل االجتامعي وفق ما تقول 
مصادر سياســية معارضة أتت مبعظمها 
متحرّسة، ال ميكن اال ان يكون له هذا الوقع 
محليا ودوليا. فبحسب املصادر، أقّل الناس 
إملاما بالشــأن املايل، يعرفون متام املعرفة 
ان ابرز العوامل املؤثــرة يف االقتصاد، يف 
بلد كلبنان، هي السياسة. فبقدر ما تكون 
االوضاع عىل الصعيد الســيايس مستقرة، 
بقدر ما يكون االقتصاد مســتقرا.. واليوم 
يُعترب احد اهم اسباب املعضلة املالية التي 

منّر بها، التخبط الســيايس الداخيل، من 
جهة، وســوء الخيارات السياســية عىل 
االسرتاتيجي من جهة   - االقليمي  الصعيد 

ثانية.
صحيح ان الفســاد ينخر كل يشء وان 
السياسات والخطط التي اتّبعت عىل الصعيد 
املرصيف والنقــدي، مل تكن االمثل، غري ان 
االداء الســيايس له الباع االطول يف االزمة 
اليوم، ويف منــع انطالق عملية  القامئة 
التعايف والخــروج من الحفرة ايضا.. فأول 
خطوة نحو استعادة االقتصاد عافيته، عىل 
حد تعبري عون، تتمثل يف تشكيل حكومة، 
ليس اي حكومة، بل واحدة من اختصاصيني 
أصحاب كفاءات، ال تتحكّم القوى السياسية 
التي  بقراراتهــم، مبا يتالقى والــرشوط 
تضعها الدول املانحة، التــي من دونها لن 
يكون هناك ال انقاذ وال مســاعدات، تتابع 
املصــادر. غري ان ما يحصل اليوم عىل هذه 
الضفة، هو رفض تام للتعاون مع املطالب 
الدولية، اللف سبب وسبب طائفي ومذهبي 
وفئوي و«صالحيايت«، وارصار عىل النهج 
القديم التقليدي يف تشكيل الحكومات. فأي 
تعاف ميكن توّقعه اذا استمرت املناكفات او 
اذا تم تأليف حكومة عىل شاكلة حكومة 

حسان دياب مثال؟  
اما ثــاين العالجــات الرسيعة املفعول 
للمعضلــة االقتصادية، فيكمن يف اصالح 
موقع لبنان »االسرتاتيجي«. فوفق املصادر، 

ابتعاد العــرب والخليجيني، عن لبنان، وهم 
اصحاب اكرب االســتثامرات والرســاميل 
واملشــاريع واعداد الســياح، يف بريوت، 
ســبُبه ارصار حزب الله، بغطاء من العهد 
والتيار الوطني الحــر، عىل نقل لبنان اىل 
املحور االيراين يف املنطقة، وعىل ســلخه 
عن محيطه الحيوي. وقد تســّبب تصدير 
الحزب عىل مّر السنوات املاضية، املسلحني 
واالسلحة اىل امليادين العربية، من سوريا 
اىل اليمــن، خارقا السياســة الرســمية 
بقطيعة  تسّبب  بالنفس،  بالنأي  املفرتضة 
عربية شــبه تامة للبنان الدولة، وبغضب 
دويل -امرييك كبري ايضا عليها. اما التمرّد 
عىل سلوك »حزب الله«، ومواجهُة مشاريعه 
لضم لبنان اىل محــور املامنعة، وقد قال 
نائب امينه العام نعيم قاســم منذ يومني 
فقط ان »الحل أن نكون يف محور املقاومة، 
الذي ترعاه الجمهورية اإلسالمية«، والتقيُد 
ترفع  الذي  االيجــايب  الحياد  الجدي مببدأ 
بكريك لواءه، فكفيلة بتشــجيع االشقاء 
العرب الغاضبني اليــوم، عىل مد يد العون 
اىل بريوت، طبعا رشط قيام حكومة تتعهد 
االصالح... من السياسة اذا، وليس من اي 
مكان آخر، تبدأ ورشة انقاذ االقتصاد. اما كل 
فتفاصيل  اهميتها،  عىل  االخرى،  النواحي 
فاذا أريد فعال لـ«إيدال« ان تستعيد دورها 
من  سلوكُه  املطلوب  الطريق  ونشــاطها، 

املنظومة معروف، تختم املصادر.ص

الــبــنــك املـــركـــزي الــضــامــن للنقد الــوطــنــي  ــا الــعــبــرة الســتــهــدا  م
تجمع رجال األعمال اللبنانيين  الفرنسيين : كفى تاعباً بمصير الوطن

اعتــرب رئيــس تجمع رجــال األعامل 
اللبنانني الفرنسيني  انطوان منىس 
أن »عدم احرتام لبنان التزاماته املالية أمام 
املجتمع الدويل سابقة مل يشهدها البلد يف 
تاريخه، وتنكّرت الحكومة لتوقيعاتها، ومل 
تدفع عند اإلستحقاق مليارا و200 مليون 
دوالر امــرييك من اليــورو بوند يف آذار 
2020 ما أّدى اىل اشتعال السوق السوداء، 
وارتفاع الدوالر األمــرييك إذ المس عتبة 
2500 لرية لبنانية .منذ ذلك الوقت اضطّر 
الدعم  اعتامد سياســة  املســؤولون اىل 
والحفا عىل تثبيت سعر الدوالر األمرييك 

عىل 1500 لرية لبنانية . 
لكن، دعم الســلع األساسية سبب يف 
ارتفاع الدوالر يف الســوق السوداء بشكل 
متزايد وصوالً اىل أكرث من تسعة آالف لرية 
املتكّرر  املختصة  السلطات  لبنانية . تدّخل 
من  األعامل مل ميكّنها  وحكومة ترصيف 
ادارة األزمة ولجم اإلفراط يف اســتغالل 
اإلحتكار  زمــّر  قبل  من  الدعم  سياســة 
ازدهر  الذي  املجاورة  البلدان  والتهريب اىل 

يف اآلونة األخرية«. 
وأضاف »لــو علم املســؤولون أن دفع 
الديون املســتحقة يف تاريخ اإلستحقاق 
كان وّفر هدر ما يــوازي  مليارات دوالر 
أمرييك من الدعم الذي ينعكس عىل مالية 
لبنان يف الـ 15 ســنة املقبلة حوايل  33 

مليار دوالر أمرييك . 
لقد وجّهنا النــداء تلو اآلخر من موقعنا 
اإلغرتايب يف املجلــس اإلقتصادي العاملي 
يف الجامعــة اللبنانيــة الثقافيــة يف 
العامل ، وتجمع رجــال األعامل اللبنانيني 
وتكراراً  مراراً  الفرنسيني   وحّذرنا 
منذ خمس سنوات وأكرث وطالبنا بتجريم 
واعتقــال كل من يتعرّض لســمعة لبنان 
والعبث باســتقرار النقد الوطني وتهشيم 

الثقة باملؤسسات املالية . 
لقد بّح صوتنا من وراء البحار، ومن عىل 
منابر املؤمترات التــي انعقدت يف بريوت 

والخارج
نناشد املسؤولني يف لبنان الحفا عىل 
ما تبقى من مصداقية امــام الرأي العام 
الدويل واستعادة ثقة املجتمع الدويل، ومّد 
اليّد اىل اللبنانيني يف بالد اإلنتشــار ألنهم 
ما زالوا يؤمنــون بالوطن األّم لبنان، وهم 
عىل اســتعداد دائم للبذل الغايل والنفيس 
يف سبيل إنقاذ الوطن من أزماته املتتالية 
والدليل القاطــع عىل ذلك التحويالت التي 
ما زالــت تتدفق عرب املصــارف اللبنانية 
والتي بلغت العام الفائت ما يوازي 7 مليار 
دوالر حســب التقرير للبنك الدويل، رغم 
اإلنكامش  ورغم  املــرصيف  القطاع  أزمة 
اإلقتصادي العاملي والتــي تعاين منه كل 
الجاليات اللبنانية يف دول اإلنتشــار عىل 

مساحة القارات الخمس«. 
 الطموحــات كبرية لكــن العائق أكرب، 
املدفوعات  مبيــزان  والعجز  العام  فالدين 

وعدم وجود فزلكة موازنة لعام 2021.... 
وتراكم العجز يف امليــزان التجاري اىل 
ما يــوازي 65 مليار دوالر بني اإلســترياد 
والتصدير، يف السنوات الخمس األخرية .. 

كلهــا عقبات ســببها عــدم الكفاءة 
النفــوذ  واســتغالل  واملحاصصــة 
واملحســوبيات التي مارسها أهل السلطة 
والسري بالبالد عىل الربكة من دون توقف 

وعىل مدى عقود . 
املنهوب،  املــال  إســتعادة  مقولة  من 
والتحويالت اىل الخــارج وهم ال يدركون 

أنها أوهام لن تتحقق .. 
ما هــي العربة من اســتهداف املرصف 

املركزي الضامن للنقد الوطني ...؟؟؟ 
لقد حان الوقت أن نتخىل عن األنانيات 
والتكاتف والتضامــن ولنعمل معاً لنضع 
النقاط عىل الحروف ونعيد عقارب الساعة 
ونتفاعل  ولنتعاون  الصحيح  التوقيت  اىل 
مــع الحدث اليــوم ونّتكل عىل أنفســنا 
وطاقاتنــا املحلية واملبــارشة مبكافحة 
الفســاد ورضب كل يد متتد اىل مصلحة 
الوطن العليا ودحض كل الشــائعات وكل 
من يســّوق لتدمري ما بناه اآلباء واألجداد 

عىل مدى العصور ...
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oÐU?Ý X�Ë w� »dG*« —d?� w²�« ¨bM�d¹≈Ë «bM�“uO½Ë q¹“«d?³�«Ë

ÆUÐU¹≈Ë UÐU¼– UNF� W¹u'«  öŠd�« oOKFð

Âu¹ W×B�« …—«“Ë XMKŽ√ U?�bFÐ  öŠd�« Ác¼ oOKFð wðQ¹Ë

ÆWO½UD¹d³�« W�ö�« s� «b¹bł «—u×²� ≤± b¹b% X³�«

nA²J¹ r� WO�uMO'« W?³�«d*« “UNł Ê√ v�≈ …—«“u�«  —Uý√Ë

wK¹“«d??³�« Ë√ wI¹d??�≈ »uM'« —u??×??²�« s� Ÿu½ Í√ Êü« v²??Š

Æ»dG*« w� U½Ë—u� ”ËdOH�

˝ «œ«bŠ w�dO�_« rKF�« fOJM²Ð d�Q¹ Êb¹UÐ ˝

U¹U??×?{ vKŽ œ«b??(« ¨Êb¹UÐ u?ł ¨w�d??O?�_« fO?zd�« sKŽ√

¨n�√ μ∞∞ ‡�« r¼œb?Ž “ËU?& s¹c�« ¨U½Ë—u?� ”Ëd?O?� W?×zU?ł

v²Š ÂU¹√ μ …b* W?O�uJ(« w½U³*« s� œö?³�« rKŽ fOJM²Ð d�√Ë

ÆWFL'« Âu¹ fLý »Ëdž

5O�d?O�_« ¨iOÐ_« XO³�« w� s¹e?Š »UDš w� Êb¹UÐ UŽœË

«c¼ »—U?×½ Ê√ V−?¹å ∫özU?� ¨¡UÐu�« vKŽ VKG?²?K� …b?Šu�« v�≈

¨WO?�dO?�_« …b×?²*«  U¹ôu�« q¦� ¨b?Š«Ë VFA?� UF?� ©¡UÐu�«®

Æå”ËdOH�« «c¼ W1eN� …bOŠu�« WI¹dD�« w¼ Ác¼

¨W?O�d?O?�_« …b×?²*«  U¹ôu�« w�  U?O�u?�« œbŽ mKÐ b?�Ë «c¼

¨…U?�Ë W�U?Š μ∞∞≤∞± ¨¡UÐu�« wA?Hð ¡«d?ł «—dCð ‰Ëb�« d?¦?�√

W?O*UF?�« W×?B�« W?LEM* UÐË—Ë_ wL?OK�ù« V²J*« fOz— ‰U?�

w� wN?²M²Ý włU?²�« ”ËdO?H�« W×zU?ł Ê≈ ÃuK� e½U¼ ©WHO®

≤∞≤≤[ ÂUŽ qz«Ë√

sŽ ö?I½ W?O?�—U/b�« W?O½u¹e?HK²�«DR  åÍœ —¬ò …UM�  d?�–Ë

sŽ b¹e*« ·dF½ s×?½ ÆU½¡«—Ë `³�√ u¹—UMOÝ √u?Ý√ò ∫‰ËR*«

w� u?²K� ”Ëd?O?H�« √b?Ð U?�bMŽ ¨≤∞≤∞ ÂU?FÐ W½—U?I?� ”Ëd?O?H�«

Æå—UA²½ô«

«c¼ vKŽ ”Ëd?OH�« Ê√ v�≈ ÃuK� e½U¼ —U?ý√ ¨t?H½ X�u�« w�

v�≈ WłUŠ WÞU?³Ð „UM¼ ÊuJð s�Ë ¨”UM�« 5Ð vI³?OÝ u×M�«

ô t½_ ¨l�uð œd−?� «c¼ Ê√ vKŽ œbý ¨p�– v�≈ W?�U{ùUÐ Æœu?O�

U?I?�Ë ¨l{u�« —u?D²?O?Ý nO?� j³?C�UÐ l?�u?²¹ Ê√ b?Š_ sJ1

ÆåU²¹“Už U¹UJÝË—ò WHO×� l�u*

Âö²Ýô bF²ð U¹—uÝ ˝

˝ wÝËd�« åV pOMðu³Ýò ÕUI�

Ê≈ ¨f�« ¨œ«b?Š ÷U¹— ¨uJÝu?� Èb� Í—u�« d?O?H�« ‰U?�Ë

s� WÐuKD*«  «¡«d?łù« W?�U?�  e?$√ W¹—u?�« W?×?B�« …—«“Ë

”Ëd?O?H� œU??C*« wÝËd�« åV pOMðu??³?Ýò ÕU?I� œU?L??²?Ž« qł√

ÆU½Ë—u�

W×?B�« …—«“Ë Ê√ ¨RT …UMI�  U?×¹dBð w� d?OH?�« ·U{√Ë

ÕU??I� s?� v�Ë_«  U??F??�b�« Âö??²??Ýô …b??F??²?????�ò ÁœöÐ w�

,åU¹—u?� ”Ëd?�« ¡U?�b?�_« U?N?�b?I??O?Ý w²�« åV pOMðu?³?Ýò

`O?IK²� WO?MÞË WDš œ«bŽSÐ Âu?Ið W?×B�« …—«“Ë Ê√ v�≈ —U?ý√Ë

ÆU½Ë—u� ”ËdO� b{ Í—u�« VFA�«

s� œb?Ž w� åV pOMðu?³?Ýò ÕU?I?� œU?L?²?Ž« - t½« v�« …—U?ý«

Æ «—U�ù«Ë f½uðË dz«e'«Ë 5DK� UNMOÐ ¨WOÐdF�« ‰Ëb�«

U½Ë—u� ”ËdOH� œUC� ÕUI� ‰Ë√ åV pOMðu³Ýò ÕUI� d³²F¹Ë

Æw{U*« ÂUF�« »¬ ±± w� ¨r�UF�« w� tKO−ð r²¹

U¼d?š¬ ¨s¹d?š¬ 5ŠU?I� UO?ÝË— XK−?Ý p�– v�≈ W?�U?{ùUÐË

- w{U*« dÐu??²?�√ w?�Ë ¨w{U*« X³??�« ¨å„U?H?O??�u?�ò ÕU??I�

Æ©U½Ë—u�UHO³¹≈® åEpivakkoronaò ÕUI� qO−ð

q³I*« —«–¬ W¹«bÐ œ«bGÐ qBOÝ wMOB�« ÕUIK�« ˝

˝

¨f�« ¨wL?OL²�« s?Š ¨w�«dF?�« W¾O?³�«Ë W×?B�« d¹“Ë sKŽ√

WOKLŽ Ê√ v�≈ —Uý√ ULO� ¨œö³�« v�≈ wMOB�« ÕUIK�« ‰u�Ë bŽu�

,W??O½U?−??� ÊuJ²??Ý t??F¹“uð

WK?L???;« …d?zUD�«ò Ê≈ ‰U????�Ë

qB??²??Ý w?MO??B�« ÕU??I?K�UÐ

”—U??� s� ‰Ë_« w?� ‚«d??F�«

Æåq³I*«

ÕU?????????I?�ò Ê√ ¨·U?????????{√

‰Ë√ u¼ wMOB�« ©Â—U?�uMOÝ®

Âu¹ œö???³�« qšb???O??Ý ÕU???I�

Ê√ v�≈ —U?ý√Ë, åq³?I*« 5MŁô«

w� 5�u?LA?LK� ÕU?IK�« `M�ò

W?O?�«d?F�«  UE�U?;« lO?L?ł

Æåw½U−� qJAÐ ÊuJOÝ

oKF¹ »dG*« ˝

W¹u'«  öŠd�«

˝ …b¹bł ‰Ëœ π l�

W?O?Ðd?G*«  UDK?�«  —d?�

W¹u?????'«  ö????Šd�« o?OK?Fð

s� ¡«b??²Ð« ‰Ëœ π l� U?²??�R?�

 «—uD²�« V³Ð ¨5MŁô« WKO�

·U?A²?�UÐ WD³ðd*« W?OzUÐu�«

”Ëd?O?� s?� …b¹b?ł  ôö?Ý

ÆU½Ë—u�

W????H?????O????×????� X?�U????�Ë

qB?²� d?�_« Ê≈ åf¹d³?¼ò

W¹u???'«  ö??Šd?�« oOKF???²Ð

s??� q??� l??� U?ÐU??¹≈Ë U??ÐU??¼–

b¹u?�«Ë ‰U?Gðd?³�«Ë U??LM�«

¨U?O½U*√Ë UO½«d?�Ë√Ë pOA?²�«Ë

ÆUO�dðË «d¹uÝË «bM�u¼Ë

…—u???�c*« ‰Ëb�« ·U???CðË

„—U/b�«Ë UO?I¹d�≈ »uMł v�≈

U????O�«d????²????Ý√Ë U???O?½UD?¹dÐË

‰ULŽ

W?????‡?????‡????Ðu?????????????????????????????????????????????????³????????????????????????????????????????????????�  U?????‡?????‡????‡?????‡?????‡?????½ö?????‡?????‡????‡?????‡?????Ž«

 U‡?‡‡‡‡?‡‡‡½ö???Ž«

a??????¹—U?????ð ≤∞≤∞Ø∏∑ r??????�—

ŸuO?A�« W�«“SÐ vC� ≤∞≤∞Ø∏Ø¥

»U???³??ý X?OÐ ±¥∏¥ —U???I??F?�« w�

lO?³K� t?ŠdÞ o?¹dÞ sŽ W¹—U?I?F�«

`�U??B�Ë Âu??L??FK� wMKF?�« œ«e*UÐ

U?ÝU?Ý« b??L?²?F¹ Ê« vKŽ ¡U??�d?A�«

m?K³?*« v?�Ëô« …b?¹«e*« w?� Õd?DK?�

√ÆœØ¥∑∞≤∞∞Ø d?O?³?)« s� —Òb?I*«

Âu??Ýd�«Ë  U??I??HM�« r?NMO??L??CðË

¨pK*« w� rN?M� q� W?B?Š W??³?MÐ

U�u¹ 5ŁöŁ ‰ö?š ·UM¾²?Ýù« WKN�

ÆdAM�« WKN� wKð

rKI�« fOz—

Ê«uO� Ê«uO�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

bMÝ Ê«bI� sŽ ÊöŽ≈

Íd×Ð pOK9

p¹U(« oOHý ÂdJ� bO�« sKF¹

r�— Íd×?³�« pOKL²�« bMÝ b?I� t½QÐ

W?¼e?M�« ‚—Ëe?� b?zU????????F?�« ¥¥≤≥

qO?−???²�« r�— åAnthony hò

uJM?� W??�d??ý lM� W???O½u??łØ∏∞

ÆÊUM³� ‡ XÝöÐ

÷«d????²???Ž« Í√ t?¹b� s* s?J1

‰öš WO½uł Q�d� WÝUz— s� ÂÒbI²�«

a¹—Uð s� U?�u¹ dA?Ž W?Lš WKN?�

∫nðU¼ ‰U?Bðö� ¨Êö?Žù« «c¼ d?A½

∞≥Øπμ∏∑μ± ‡ ∞πØπ≥≥∏±∏

WO½uł Q�d� fOz—

l�U½ ”dDÐ Íd×³�« ”bMN*«

ÊöŽ≈

w� Í—U?I?F�« q?−?�« W½U?�√ s�

·uA�«

W?F?L??A�« rO¼«dÐ« b?L??×?� VKÞ

“«u?� w�U??Ý b?L??×?� sŽ t?²?�U?�uÐ

W?OJK� Íb?MÝ “«u?� w�U?Ý b?L?Š«Ë

s?¹—U?????I??????F?�« w� l?zU?????{ ‰b?Ð

“«u?� w�UÝ b?L?×� v�« œuÐe?�≥∞¥

w�U??Ý b?L??Š« v�« œuÐe??� ≥≤±∏Ë

Æ“«u�

W½U??�ô« W?F?ł«d??� ÷d?²?F??LK�

ÆÎU�u¹ ±μ ‰öš

w� Í—UIF�« q−�« 5�√

·uA�«

tOÐdÞ r¦O¼

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WOLJŠ …dI� mOK³ð

q³?ł w� W?Oz«b?²Ðù« W?LJ;« s�

¨W??F??ÝU?²?�« W?�d??G�« ¨7*« ¨ÊU?M³�

¨W¹—U????I???F�« ÈËU???Žb?�UÐ …dþU?M�«

«dIý uÐ« dHKOÝ w{UI�« s� WH�R*«

UMOłË«Ë  U?Šd� bL×� 5?O{UI�«Ë

r¼b??{ vŽb??²???*« v�« ¨d??O??B½

p¹U?(« tL?F½ rFM� .d�Ë ‰U?AO?�

p¹U??(« t???L??F½ qO??L???ł qÐd??ýË

t½« ¨W???�U???�ô« q×???� w�u???N???:«

r�— Ÿu???O??A�« W?�«“« ¡U??Žb??²???ÝSÐ

‰U?A??O?� s� ÂÒb??I*« ≤∞±πØ±π∑≤

t?KO?????�Ë W?DÝ«u?Ð p¹U?????(« U?MŠ

rJ(« —b� ¨ÊË—U� ”UO�« w�U;«

 U�dH²�

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≤¥¥∂≤

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

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∑∂∏∞∏¥∫ 

‚u???� s¹b???²???� ozU???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 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

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�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

÷«—«

—U−¹û�

For rent newly
decorated office 300sqm
+ parking, in Adlieh
area, main street, high
standard building
03/279988
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

◊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∑≤¥∑±∑

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??LK� q?¹UMFð ŸU??I???³�«

∞≥Ø≥≤π∂∞≤ ‡ ∞∏Øμ±¥±±±

shipping@araybyco.co
m
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

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.co
m
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 «—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∫ 

 UO�Ë

WWWW¹¹¹¹eeeeFFFFðððð    vvvvKKKKŽŽŽŽ    ddddJJJJýýýý

d¹“u�«Ë w{U?I?�« Âu?Šd*« W?łË“

ÈuKÝ w?KÐ«dÞ ÊU?L??OKÝ oÐU??�«

lO??L?' dJ?A�UÐ t?łu??²ð WKzU??F�«Ë

rN�—Uý s� qJ�Ë 5³?;«Ë ¡U�b�ô«

œu�« d???ŽU??A???� sŽ d??Ò³???ŽË Êe??(«

ÂÒb?�Ë ¨b?O?I?HK?� d¹b?I?²�«Ë Â«d?²?Šô«Ë

‰U??BðôUÐ Ë« —u??C?(U?Ð Í“U?F??²�«

Æ¡UŁ— WLKJÐ Ë« wHðUN�«

f}z— W??�U?�??� dJA?�UÐ h�½Ë

¨Êu?Ž ‰U?A?O?� œU?L?F�« W¹—u?N?L?'«

–U²?Ýô« »«uM�« fK−� f}z— W�ËœË

fK−???� f}z— W?�ËœË ¨ÍdÐ t??O???³½

Æ»U¹œ ÊUŠ —u²�b�« ¡«—“u�«

¨qOL'« 5�« 5?IÐU�« ¡UÝƒd�«Ë

5Š ¨ÊU?LOKÝ ‰UAO?� ¨œu( qO�«

ÂU9 ¨wðU??I?O??� VO??$ ¨wMO???(«

oO?????�— „“U½ …b????O?????�«Ë ÆÂö????Ý

ÆÍd¹d(«

5?O?�U????????(« »«uM?�«Ë ¡«—“u?�«Ë

pK�« s� bO?IH�« ¡ö?�“Ë ¨5IÐU�«Ë

fK:« ¡U?CŽ«Ë f?Oz—Ë ¨wzUC?I�«

W???³??ÝU???;« Ê«u¹œË Í—u???²???Ýb�«

sN*« ¡U??³?I½Ë ¨5IÐU??�«Ë 5O�U?(«

dJA�UÐ h�ð UL?� ¨5�U;«Ë …d(«

…œUO?�«Ë WD³G�«Ë W�UOM�« »U?×�«

nz«u?D�« ¡U????Ýƒ— W????ŠU????L????�«Ë

W½—UD*«Ë W??O?�ö?Ýô«Ë W?O?×??O?*«

 U????}zd�«Ë ¡U??Ýƒd?�«Ë a¹U??A*«Ë

t??²?O½ vK?Ž vK� s� q�Ë ¨5�U??F�«

ô« tK?�« ‰Q???½Ë Æt??????H½ W???Š«d�Ë

Æe¹eFÐ rNF−H¹

WÐU¦0 W?LKJ�« Ác¼ —U³?²Ž« 5ł«—

ÆrNM� qJ� ’Uš dJý W�UÝ—
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

األربعاء 24 شباط 2021

ية : الدوري العاملي في الكرة الطائرة الشاط
اللبنانيان القزي  صليبا الى الجدول النهائي

و  د ا ا ب ي ال  و نار يتوس ا املدر ا

تأهل الثنا اللبناين جو القزي وشفيق صليبا 
اىل األدوار النهائيــة اىل احــدى مراحل الجولة 
العاملية )فئــة نجمة واحــدة( يف الكرة الطائرة 
الشــاطئية  التي تستضيفها الدوحة )قطر( حتى 
26 شباط الجاري بعد فوزهام عىل ثنا تونيس 
مبجموعتــني لصفــر )21-14( و)21-14( يف 

املباراة التي اقيمت بعد ظهر أمس الثالثاء.
اللبناين يف فرض سيطرته عىل  الثنا  ونجح 
أجواء املباراة التي جاءت ضمن مرحلة التصفيات 
للتأهل اىل الجدول النها )يضم 16 فريقاً( حيث 
نجح العبا وطــن األرز بقيادة املدرب الوطني اييل 
النار يف حسم املواجهة والتأهل مع العلم انها املرة 
األوىل التي يشــارك فيها فريق لبناين يف احدى 

جوالت الدوري العاملي.
وفور تبلّغه بالنتيجة، اتصل رئيس اتحاد الكرة 
الطائرة وليد القاصوف باملــدرب النار وبالالعبني 

القزي وصليبــا وهنأهام باســم اللجنة االدارية 
لالتحاد متمنياً لهام التوفيــق يف املباراة املقبلة. 
ووّجــه القاصوف الشــكر اىل الرئيس الســابق 
لالتحاد ميشــال أيب رميا واىل مديــر املنتخبات 
الوطنيــة الدكتور اييل موىس ملســاهمتهام يف 
تأمني نفقات البعثة. كام شــكر القاصوف ايضاً 
املدرب والالعب الدويل الســابق اييل ايب شــديد 
لتعاونه مع املدرب النار يف تحضري الالعبني عىل 
مالعب »يب. يف. يب« التي انشــأها ويديرها ايب 

شديد.
كام اتصل الرئيس الســابق ميشــال ايب رميا 
بالبعثــة مهنئاً ومتمنياً لهــا التوفيق يف األدوار 

املقبلة.
وســبق للثنا اللبناين ان خضع اىل تدريبات 
مكثفــة منذ  شــهرين مبعدل خمــس مرات يف 

األسبوع استعداداً لالستحقاق الدويل الكبري.

بكفيا يتمنى الشفاء العاجل نادي العمل 
للمدرب غسان سركي

اجتماع جديد بين رامو وبيريز

الكشف عن رسالة زيدان ملبابي

ا يدان وم

ي ان  ن  و املدر ا

العمل)بكفيا(  نــادي  متنى 
الوطني  العاجل للمدرب  الشفاء 
بكرة الســلة غســان رسكيس 
الــذي يعاين مــن مضاعفات 
يف  وجاء  »كورونــا«.  وبــاء 
املتني  النــادي  عن  صادر  بيان 
الثالثاء  »تتمنى اللجنة االدارية 
لنادي العمــل )بكفيا( واعضاء 
الجمعيــة العموميــة والعبي 
للمدرب  العاجل  الشفاء  النادي 
الوطني غســان رسكيس الذي 
يعاين مــن مضاعفات فريوس 
»كورونــا« اللعــني آملــني ان 

يتغلب املدرب رسكيس عــىل هذا الوباء يف ارسع 
وقت ويعود اىل عائلته وأهله ساملاً ومعا واىل 
مالعب كرة السلة التي عشقها منذ بدايته كالعب 
ثم كمدرب يف نادي العمــل  يف مثانينات القرن 
الفائت ثم كانت له صــوالت وجوالت مع األلقاب 

املحلية والعربية والقارية مع عدد من األندية .اننا 
نترّضع اىل الله لــ ينهض رسكيس من املعاناة 
التي يعيشــها منذ فرتة آملني ان نسمع قريباً خرب 
شــفائه من هذا الوباء .كام نضع  كافة امكانات 
نادينا بترصف عائلة املدرب رسكيس يف هذه املرحلة 

الصعبة التي تعيشها حالياً .

يعقد ســريجيو رامــوس، قائد ريــال مدريد، 

اجتامعا مــع فلورنتينو برييــز، رئيس املرينغي، 

بشأن مناقشة العقد الجديد.

وينتهي عقد راموس مــع املرينغي يف الصيف 

املقبل، ومل يوافق الالعب عىل عرض التجديد املقدم 

له من ريال مدريد حتى اآلن.

ووفقا لربنامج »الشرينجيتو« اإلســباين، فإن 

راموس ســيجتمع، مع برييز من أجل مناقشــة 

رشوط العقد الجديد لقائد املرينغي.

وأشار الربنامج اإلســباين إىل أن راموس أبلغ 

برييز بالفعل أنه يرفض فكرة تقليل 10% من راتبه 

خالل العقد الجديد.

ويأيت هذا االجتامع بعــد أن أعلن ريال مدريد، 

تعايف برييــز مــن اإلصابة بفــريوس كورونا 

املستجد.

بينام يعــاين راموس من إصابــة تحرمه من 

التواجد مع ريال مدريد أمام أتاالنتا، اليوم األربعاء، 

يف ذهاب مثن نها دوري أبطال أوروبا.

بعث الفرنيس زين الدين زيدان، مدرب 
ريال مدريد، برسالة مؤخرا إىل مواطنه 
كيليان مبايب، نجم باريس سان جريمان.
أهداف خالل   3 وكان مبايب، ســجل 
فوز ســان جريمان عىل برشلونة )4-

1(، يف ذهاب مثــن نها دوري أبطال 
أوروبا، األسبوع املايض.

الشــرينجيتو  لربنامــج  ووفًقــا 
اإلســباين، فإن زيدان بعث برسالة إىل 
مبايب عقب مباراة برشلونة يطلب منه 

االستمرار عىل هذا املستوى. 
وربطــت العديد مــن التقارير مبايب 

باالنتقــال للريال يف الصيف املقبــل، خاصة إذا 
استمر زيدان عىل رأس الجهاز الفني للمرينغي.

وينتهي عقــد مبايب، مع باريــس يف صيف 

2022، ويرفــض الالعــب كل محــاوالت النادي 

الفرنيس للتجديد.

يقة مسربة تهدد ريال مدريد و
بعقوبات حكومية قاسية

هناك  أن  إســباين،  صحفي  تقريــر  أفاد 
صداما متوقعا بني ريــال مدريد والحكومة 
اإلســبانية، بســبب ســلوك إدارة النــادي 
قبــل 5 ســنوات فيــام يتعلــق بالحصول 
 عىل قــرض مببلغ مايل كبري مــن الخارج.

وبحســب صحيفــة »مونــدو ديبورتيفو« 
اإلسبانية، فقد تم ترسيب وثيقة اتفاق ريال 
أحد صناديق االستثامر يف »جزر  مدريد مع 
 200 بقيمة  قــرض  عىل  للحصول  كاميان« 
مليون يــورو يف عام 2016، وهو األمر الذي 
يعرض النادي للمعاقبة بتهمة االحتيال عىل 

القانون.

اســتثامري  صندوق  أن  التقرير،  وأوضح 
مملــوك لرشكتني مــن جزر كاميــان قدم 
لريال  يــورو  مليون   200 بقيمــة  قرضــا 
مدريــد، ولكــن األزمة تكمــن يف مخالفة 
والــذي  لألنديــة،  اإلســباين  القانــون 
 يعنــي أن املرينغــي يتهرب مــن الرضائب.

وأكد التقرير، أحقية الحكومة اإلسبانية يف 
الحصول عىل رضائب بنســبة 24% من قيمة 
أي قرض، لكــن ريال مدريد لجأ للتحايل عىل 
القانــون والحصول عىل األمــوال من جزر 
كاميان للتهرب مــن الرضائب، وهو يعرضه 

لعقوبة االحتيال عىل الحكومة اإلسبانية.

ــدم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــق ـــ ـــ ـــ ـــ ال ــــــرة  ــــ ــــ ــــ ــــ كـ فـــــي  أوروبـــــــــــــــــــا  أبـــــــــــطـــــــال  دوري 
ــا ــ ــت ــ ــاالن ــ أت ــا ملــــواجــــهــــة  ــ ــي ــ ــال ــ ــط ــ اي ــي  ــ ــ ــد ف ــ ــ ــدري ــ ــ : ريـــــــــال م ــوم  ــ ــ ــي ــ ــ ال
ــاخ ــادبـ ــغـ ــنـ ــشـ ــونـ ــتـــي ضـــيـــفـــاً عـــلـــى بــــوروســــيــــا مـ ــيـ ــر سـ ــتـ ــسـ ــشـ ــانـ ومـ

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدر الكافـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي بالقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم تحترمنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلونة لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواريز : إدارة برشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ
ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو مدريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى أتلتيكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي لانتقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــخصيتي دفعتنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوة شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وقـ

12 12 الـــــــــــــــدوري األميركـــــــــــــــي : خســـــــــــــــارة ليكـــــــــــــــرز أمـــــــــــــــام واشـــــــــــــــنطن 

يمـــــــــــــــة« خلـــــــــــــــف نـجــــــــــــــــاحات بـايــــــــــــــــرن ميونيـــــــــــــــ األملانـــــــــــــــي ســـــــــــــــيدة ع
نشــاهدها خالل املباريات ببدلــة أنيقة تتحرك 
بحزم. تجلس عــىل مقاعد البــدالء، تراقب العبي 
»فريقهــا« لحظة بلحظة. بعد انتهــاء املباريات ال 
تذهب إىل املنــزل إال بعد وصــول كل الالعبني إىل 

منازلهم.
خلف نجاح بايرن ميونيخ يقف كثريون، من إدارة 
النادي واملدرب والعبني ومساعدين فنيني، والقامئة 
تطول، لكن ســيدة واحــدة تجمع شــمل الفريق 

البافاري.
يقول عنها قائد الفريق مانويل نوير: »برأيي، إنها 

تقوم بعمل رائع، وبالنســبة لنا ال ميكن االستغناء 
عنها«. فمن هي كاتلني كروغر؟

البافاري واملسؤولة  الفريق  كاتلني كروغر مديرة 
عن تنظيم كل ما يحتاجه الالعبون والفريق، وهي 
الوحيدة من خارج تشكيلة الفريق التي تشارك ضمن 

مجموعة الواتساب الخاصة بالفريق البافاري.
بدايتهــا مع الرياضة كانت يف لعــب كرة القدم، 
لعبت يف بايرن ميونيخ، وبعد اعتزالها جاء بها رئيس 
النادي الســابق أويل هونيس عام 2009 إىل الفريق 
كمساعد للمدير الريايض السابق كريستيان نريلنغر.

ســألها هونيس حينها إن كانت تتخيل العمل مع 
املدير نريلنغر. عملت ملدة 3 أشهر يف سبيل االختبار 
وبقيت فيها حتى تم ترقيتهــا بعد مغادرة نريلنغر 
ومجيء ماتياس زامر مديرا رياضيا للفريق، ثم مدير 
الفريق يف العام 2012. فهي مســؤولة عن تنظيم 

شؤون بايرن وكل طلبات الالعبني.
عملها الرسمي يبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى 
الســاعة 2 بعد الظهر، لكن عملها الفعيل يتواصل 
كامل اليوم وميكن أن يكون عىل مدى 24 ســاعة 

وطيلة أيام األسبوع.

نتا وريا مدريد تا ارا  ص م م

وي سواري

ي ارا واشنطن و من م

يتوجه فريق ريال مدريد إىل إيطاليا ملواجهة أتاالنتا 
يف ذهــاب دور الـ 16 لــدوري أبطال أوروبــا، اليوم 
األربعاء، ويحظى الفريق اإلسباين بأفضلية عىل الفرق 

اإليطالية يف اآلونة األخرية يف املسابقات األوروبية.
وفاز الفريق األبيض يف 10 من الـ11 مباراة األخرية 
يف دوري األبطال، وخــرس مباراة واحدة فقط بنتيجة 

)3-1( يف إياب ربع النها أمام يوفنتوس.
ومل متنع هــذه الهزمية ريال مدريد من الوصول إىل 
201-2017( يف كارديف، نظرا لتفوق  النها موسم )

الريال يف مباراة الذهاب بثالثية نظيفة.
يف الواقع، فاز املل يف آخر 5 مباريات، ومل يخرس 

يف إيطاليا منذ 5 آذار 2015، حيث خرس أمام يوفنتوس 
يف ذهاب نصف النها بهدف لهدفني. 

وتعادل الريال يف مباراة اإلياب يف سانتياجو برنابيو 
بهدف ملثله ليخــرج حامل اللقب من البطولة، وكان ذلك 

آخر إقصاء للمل عىل يد فريق إيطايل.
وســيكون لقاء اليوم األربعاء أول مواجهة بني ريال 
مدريــد وأتاالنتا، الــذي أق فالنســيا بالفعل العام 
املايض، وســيحاول الفرنيس زين الدين زيدان، الحفا 

عىل تفوق فريقه عىل الفرق اإليطالية.
يذكــر أن املل خــاض 76 مباراة )يف املســابقات 
الرســمية( مع فرق إيطالية، حقق 39 فوزا و11 تعادل 

و26 خسارة، وسجل 122 هدفا وسكنت شباكه 93.
وتبقى األلقاب الثالثة املتتالية يف املســابقة القارية 
201 راســخة يف األذهان خالل  يف الفرتة بني 2016 و
الواليــة األوىل لزيدان عــىل رأس االدارة الفنية للنادي 

، وبعدها مل يحقق »زيزو« أي يشء قاريا.  املل
فمنــذ عودته إىل قيادة ريال مدريــد يف آذار 2019، 
فشل زيدان يف تخطي الدور مثن النها ملسابقة دوري 
األبطال، حيث توقف مشــواره أمام أياكس أمســرتدام 
الهولنــدي )2-1 يف أمســرتدام و1-4 يف مدريــد يف 
2019( ثم مانشسرت ســيتي اإلنكليزي )1-2 ذهابا يف 

مدريد وبالنتيجة ذاتها ايابا يف مانشسرت يف 2020(.
الجامهري »املدريدية«:  التســاؤالت بني  كل ذلك يثري 
هل ما زالت مســابقة دوري األبطال »املسابقة املتيمة« 

لـ«زيزو«؟
ومن الصعب االقتناع بذلك بالنظر إىل العدد الكبري من 
الغيابات بسبب اإلصابات التي ترضب البيت املل والتي 

تعقد مهمة زيدان منذ بداية العام 2021.
إىل غيابــات الربازيــيل رودريغــو، األوروغوياين 
فيديريكو فالفريدي، ألفارو أودريوسوال، البلجي إيدن 
هازار، الربازييل إيدر ميليتاو ومواطنه مارسيلو، أضيفت 
مؤخرا إصابات ركائز أساسية أخرى ويتعلق األمر بداين 
كارفاخال والقائد ســريخيو راموس وهو الذي مل ميدد 

حتى اآلن عقده الذي ينتهي يف 30 حزيران املقبل.
ولعل األمر صعب النسيان بالنسبة لـ«زيزو« هو غياب 
هدافــه ومواطنه كريم بنزميا )17 هدفا هذا املوســم( 
بســبب إصابة يف الكاحل تعرّض لها أمام فالنسيا )2-
صفر يف 14 شباط يف الدوري اإلسباين( بحسب وسائل 

اإلعالم اإلسبانية.
وغاب بنزميا عن صفوف النــادي املل يف مباراته 
األخرية يف الدوري ضد بلد الوليد، وبحسب الالئحة التي 
أعلــن عنها ريال مدريد، فإن املهاجــم الدويل الفرنيس 

السابق لن يسافر مع زمالئه إىل إيطاليا.
ولكن حتى لــو أن أتاالنتا برغامو يقّدم مســتويات 
قوية منذ املوســم املايض عىل املســتوى القاري، حيث 
أق فالنســيا اإلســباين من مثن النها )فاز عليه 
4-1 ذهابا و4-3 إيابا(، قبل أن يخرج بشق النفس ويف 

الوقت بــدل الضائع من مواجهته أمام باريس ســان 
جريمان الفرنيس يف ربع النهــا )1-2( بعدما كان 
متقدما حتى الدقيقة 90، فإن رجال املدرب جان بيريو 
غاسبرييني يعانون هذا املوسم يف الدوري املحيل حيث 
يحتلون املركز الخامس ويقّدمون مســتويات أقل إثارة 

من سابقه.
وبعد ذلك، ال يجب نســيان أن مسابقة دوري أبطال 
أوروبا كانت املنافسة التي ســمحت لزيدان وريال يف 
كثري مــن األحيان باالنتعاش بعد فــرتات من الرتاجع 

محليا.
يف ترشيــن الثاين 2019، عندمــا خفت بريق ريال 
مدريــد وكان مصري زيدان عىل املحــك، كان الفوز عىل 
غلطة رساي الرتيك بسداســية نظيفــة، بوابة النادي 
املل لتحقيق سلســلة 21 مباراة متتالية دون هزمية 

حتى بداية شباط.
ويف التاســع من كانون األول 2020، أتاح االنتصار 
-2( األملاين  مونشــنغالدبا  بوروســيا  عىل  الحاسم 

صفر( للمريينغي بحجز بطاقتهم اىل الدور مثن النها 
العريقة متصدريــن مجموعتهم،  القارية  للمســابقة 
وحققوا بعدها سلسلة تسع مباريات دون هزمية حتى 

منتصف كانون الثاين املايض.
وبصفته مديرا فنيا يجيد إدارة فريقه، سيضطر زيدان 
من اآلن إىل منح املزيد من املسؤوليات الهجومية لالعبني 

ليسوا عادة الخيار األول أمام الخشبات الثالث.
ســيكون هذا هو حال الربازييل الشــاب فينيسيوس 
جونيور الذي كان »زيــزو« يتوقع منه الكثري منذ ثالث 
ســنوات، ومواطنه العب الوسط كاســيمريو مفاجأة 
املوســم باعتباره الهداف الثاين لريال مدريد هذا املوسم 
برصيد ســتة أهداف يف مختلف املسابقات آخرها هدف 

الفوز عىل بلد الوليد )1-صفر( السبت يف الليغا.
وسيكون بعض الالعبني مطالبني بالخروج من الظل، 
للســامح لزين الدين زيدان باالحتفا بلقب »الســاحر 

األورويب« لفرتة أطول قليالً.
ويف مباراة ثانية، يحل مانشســرت سيتي االنكليزي 

ضيفاً عىل بوروسيا مونشنغالدبا األملاين.

يرى لويس ســواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، أن إدارة 
ناديه السابق مل تحرتمه بالقدر الكايف، قبل رحيله عن 

صفوف الفريق قبل بداية املوسم الجاري.
وقال ســواريز يف حوار أجرته معــه مجلة فرانس 
ما أزعجني وأحبطني كثريا، أن إدارة برشلونة  فوتبول: 
أبلغتني بأنني تقدمت يف السن، ومل أعد مؤهال لخوض 

مباريات عىل مستوى عال«.
وأضاف: »أعتقد أنني كنت أستحق مزيدا من االحرتام، 
فإذا مل يكن يل بصمة مع برشلونة، لتفهمت متاما قرار 
االستغناء عن خدمايت، لكنني ســجلت 20 هدفا عىل 
األقل يف كل موســم، وكانت أرقامي جيدة للغاية، ومل 

يتفوق عيل سوى ليونيل مييس«.
وأضاف املهاجــم األوروغوياين: »الكثري من صفقات 
برشــلونة مل تحقــق التوقعــات، أما أنــا فقد وصلت 
ملستويات متميزة مع البارســا، وقدمت ما كان متوقعا 
مني«.وزاد: »يف مثل هــذه الظروف الصعبة، كان لزاما 
عيل أن أتســم بالقوة الذهنية، إلثبــات أنني قادر عىل 
تجــاوز مثل هذا املوقف، مل أستســلم أبدا أمام الظروف 

. العصيبة التي مررت بها

أتلتيكو  وتابع: »قوة شخصيتي دفعتني لالنتقال إىل 

مدريد الذي ينافس عىل األلقاب الكبرية، للتأكيد عىل أنني 

قادر عىل اللعب يف مســتويات قوية، وما زلت مفيدا.. 

بحثت عن ذايت بعد كل هذه السنوات يف برشلونة«.

واستطرد: »رحبت بفكرة رحييل عن برشلونة، ألنني 

ال أحب التواجد يف مــكان ال يريدين، لكن ما كان صعبا 

هو اعتيــاد أرسيت عىل العيش يف هذه املدينة لســت 

ســنوات، واضطررت للحديث مع أوالدي بشأن أنه حان 
الوقت لالبتعاد عن أصدقائهم والتخيل عن عاداتهم يف 
للغاية، وزادت  أمرا معقدا  برشلونة«.وأردف: »لقد كان 
صعوبتــه يف ظل ظروف الوباء، ففــي مدريد يصعب 
مامرسة أنشطة أخرى مع أطفايل بعيدا عن دراستهم، 
فهم يفتقدون أصدقائهم ويفتقدون أيضا عائلة زوجتي 
يف برشــلونة، ويبقى األهم أن أرسيت تراين سعيدا يف 

الوقت الحايل«.
أفتقد مييس كثريا، فهو صديقي  »بالطبع  وشــدد: 
برصف النظر عن الالعب الــذي يعرفه الجميع.. أفتقد 
منافشاتنا يوميا يف كرة القدم وكافة األمور الحياتية، 
كان هناك ترابط أرسي بني العائلتني، واألطفال يفتقدون 
بعضهم البعض، كنا نعلم جميعا أن لحظة التغيري قادمة 

بسبب أعامرنا، ويجب أن نستعد لها«.
وبسؤاله هل مييس يفتقدك، أجاب لويس سواريز يف 
ختام ترصيحاته: »هذا السؤال يجيب عليه ليو.. وبشكل 
عام فإن املدرب رونالد كومــان مل يفتقدين ألنه رصح 
بأنه سعيد بقرار رحييل، أما مييس، رمبا يفتقدين ألنني 

صديقه اليومي«.

مني لــوس أنجليس ليكرز حامل اللقب بالخســارة 
الثالثة توالياً بســقوطه أمام ضيفه واشنطن ويزاردز 
بعــد التمديد 124-127، فيام حقــق يوتا جاز املتصدر 
رقامً قياســياً يف الرميات الثالثيــة يف تاريخ النادي 
2 تسديدة ليفوز  ممطراً ســلة شــارلوت هورنتس بـ
132-110 ضمن دوري كرة السلة األمرييك للمحرتفني.

ورغم تسجيل ليربون جيمس 31 نقطة، 9 متابعات 
و13 متريرة حاســمة، إال أن ذلك مل يكن كافياً لتجنيب 
ليكرز الخسارة العارشة هذا املوسم مقابل 22 فوزا يف 

املركز الثالث يف الغربية. 
وكان براديل بيل وراسل وستربوك األفضل من جانب 
الضيوف عىل ملعب »ستايبلس سنرت« حيث سجل األول 

33 نقطة مع 7 متابعات و6 متريرات حاسمة مقابل 32 
نقطة،14 متابعة و9 متريرات حاســمة للثاين ليقودان 

ويزاردز إىل الفوز الخامس توالياً. 
ولن تكون األمور أسهل عىل ليكرز الذي يستمر غياب 
نجمه أنتوين ديفيس عن صفوفه، إذ يحل تالياً عىل جاز 

متصدر الدوري والغربية األربعاء. 
وقاد دونوفان ميتشــل جــاز إىل فــوزه الـ25 هذا 
املوســم مقابل 6 هزائم بتسجيله 23 نقطة أضاف اليها 

 متريرات حاسمة.
كام سجل كل من األسرتايل جو اينغليس وجورج نيانغ 
21 نقطة والفيليبيني-االمرييك جوردان كالركسون 20 
نقطة بعد دخولهم من دكة البدالء ليســاهموا يف قيادة 

يوتا جاز اىل الفوز ال21 يف آخر 23 مباراة.
أربع ملايك كونيل  وأحرز كالرسكون خمس ثالثيات، 
الذي أنهى اللقاء مع 15 نقطة، ثالث مليتشــل ليساهموا 
2 رمية من خلــف القوس يف رقم  يف تســجيل جاز 

قيايس للنادي. 
وشــهدت املباراة بلو ســبعة العبني من جاز عتبة 

العرش نقاط عىل األقل. 
أما من جانب هورنتس كان غوردان هايوارد والناشئ 
الميلو بول األفضل مع 21 نقطة لكل منهام، إال أن األول 
خرج من امللعب يف الربــع الرابع إلصابة يف يده ليمنى 

الفريق بنكســة يف أوىل مبارياته من أصل ست خارج 
قواعده. 

وبقي هورنتس يف مطاردة يوتا قبل أن ميسك األخري 
بزمام األمور يف الربع الرابع. 

{ مافريكس من العاصفة

إىل االنتصارات {

ويف تكساس، سجل تيم هاردواي 29 نقطة من دكة 
البدالء والسلوفيني لوكا دونتشيتش 21 نقطة ليقودان 
داالس مافريكــس الذي قدم أحد أفضــل مبارياته عىل 

الصعيد الدفاعي للفوز 102-92 عىل ممفيس غريزليز. 
وخاض مافريكس مباراته األوىل بعد غيابه لثامنية 
أيام عن املنافســات وتحديًدا منذ 14 شــباط ، بســبب 
العاصفــة الثلجية املدمرة التي رضبت داالس ما أدى إىل 

تأجيل مباراتني للفريق. 
كام ساهم جايلن برونســون ب19 نقطة من مقاعد 
االحتياط عىل ملعب »أمرييكان إيرالينز ســنرت« أضاف 
اليها جوش ريشاردســون 17 ليحقق مافريكس فوزه 

الخامس يف آخر ست مباريات. 
وصنع مافريكس فارق عرش نقاط يف القســم األول 

من الربع االفتتاحي ومل ينظر وراءه. 

فيام كان جا مورانت األفضل من جانب الضيوف مع 
22 نقطة و9 متريرات حاســمة مل تكن كافية لتجنيب 
غريزليز ثاين خســارة توالًيا وثاين أسوأ سجل تهديفي 
هذا املوســم )90 يف الخسارة امام كليفالند كافاليريز 

الشهر الفائت(.
كام حقق من جانب غريزليز ديسمون باين 12 نقطة، 
و11 لكل من الكندي-االمرييك براندون كالرك والليتواين 

جوناس فاالنسيوناس الذي أضاف 15 متابعة.
يف فينيكس، سّجل ديفن بوكر 34 نقطة ليقود صنز 
لفوزه الثاين عرش يف مبارياتــه الـ14 األخرية عندما 

أسقط ضيفه بورتالند ترايل باليزرز 100-132. 
أضاف دي أندري أيتون 19 نقطة ليساهم يف سيطرة 
صنز عىل خصمه السيام يف الشوط الثاين حيث سجل 
الفريــق 37 نقطــة يف الربع الثالــث مقابل 17 فقط 

لباليزرز. 
ويحتل صنــز املركز الرابع يف الغربيــة مع 20 فوًزا 

مقابل 10 هزائم. 
وكان داميان ليالرد األفضل من جانب الخارس مع 24 
نقطة و7 متريرات حاسمة، إال أن فريقه سقط للمباراة 
الثانية توالًيا بعد سلســلة من ســتة انتصارات كانت 

األفضل له هذا املوسم. 
وكان ليالرد أحــدث ضجة قبل ســاعات من املباراة 
بتهجمه عىل إدارة مينيسوتا متربوولفز لتعيينها كريس 
فينش مدربا جديدا للنادي خلًفا للمقال راين ســوندرز، 
بدالً مــن ديفيد فانرتبول مســاعد األخري والذي أم 

سبعة مواسم مساعدا يف باليزرز. 
1 نقطة لباليزرز مقابل  كام ساهم ناســري ليتل بـ
11 لغاري ترنت و10 لكارميلو أنتوين. كام ساهم اينيس 
كانرت بـ15 متابعة لبورتالند علام أن الفريق ســّجل 12 

رمية ثالثية من 39 محاولة. 
ويف أبرز املباريات األخرى، حقق ميامي هيت وصيف 
10-94 عىل  املوسم املايض فوزه الثالث تواليا بتفوقه 
اوكالهوما ســيتي ثاندر، كام فاز شــيكاغو بولز عىل 

هيوس روكتس 100-120.
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البنـــــك الدولـــــي يهـــــدد بوقـــــف لقاحـــــات »كورونـــــا« للبنـــــان بعـــــد خـــــرق 16 نائبـــــاً شـــــروط الخطـــــة الوطنيـــــة
توافـــــق ســـــعودي  -  اوروبـــــي علـــــى االســـــراع بتشـــــكيل الحكومـــــة ومخـــــارج النـــــزال عـــــون والحريـــــري عـــــن الشـــــجرة
حـــــراك لفهمـــــي علـــــى خـــــط بعبـــــدا - عيـــــن التينـــــة وغطـــــاء شـــــعبي للراعـــــي ودفـــــع لتأميـــــن غطـــــاء دولـــــي

تــــــــفــــــــاؤل حـــــــــــذر فــــــــي واشــــــنــــــطــــــن وطـــــــــهـــــــــران بـــــــالـــــــعـــــــودة الـــــــــــى االتـــــــــفـــــــــاق الـــــــنـــــــووي
ــة األمـــــيـــــركـــــيـــــة: مــــســــتــــعــــدون لـــــانـــــخـــــراط مــــــجــــــددا فــــــي مــــبــــاحــــثــــات مــــــع إيــــــــران ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ

ــزم ــل ــا ي ــ ــل م ــ ــعــل ك ــف ــه : ســن ــداتـ ــديـ ــهـ ــل تـ ــواصــ ــ ــاهــو ي ــي ــن ــت ن
ــع إيــــــــــــــــران مــــــــن امــــــــتــــــــاك ســـــــــــاح نــــــــووي ــ ــ ــن ــ ــ مل

ــد »تـــــــحـــــــرش« ــ ــ ــع ــ ــ تـــــــوتـــــــر فــــــــي »املــــــــتــــــــوســــــــط« ب
مـــــــقـــــــاتـــــــات يــــــونــــــانــــــيــــــة بــــســــفــــيــــنــــة تــــركــــيــــة

ــلـــى الـــــواليـــــات املــتــحــدة ــي عـ ــغ ــب ــن ــت: ي ــ ــوس ــ ــن ب ـــطـ ــن واشـ
ــر ووهــــان ــب ــهــا االســـتـــخـــبـــاريـــة عـــن مــخــت ــات ــوم ــل ــع كــشــف م

تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات12
االربعاء 24 شباط 2021

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1(  )تتمة ص1( 

أنور الخليل، ميشال موىس، فايز غصن، البري منصور، إضافة 
اىل 5 مديريــن عامني وهم:عدنان ضاهر، رياض غنام، محمد 

موىس، نقوال منىس وسيمون معوض.
وفور شيوع الخرب، أوضح الصليب األحمر اللبناين أن ليس 
لــه أي دور رقــايب، تنظيمي أو عمــالين يف حملة التلقيح 
الوطنية.وقــال يف بيــان: توضيحــاً ألي مغالطات، يهمنا 
أن نؤكــد أن فرقنا موجودة يف كافــة مراكز التلقيح حرصاً 
ملساعدة أو إسعاف املواطنني من الفئة العمرية 75 وما فوق، 
وذلــك يف حال حدوث أي طارئ.وأكّد الصليب األحمر التزامه 
بالواجب اإلنســاين لتقديم الدعم واالسعافات لكل إنسان يف 

لبنان. كل 
مــن جهته، أوضح رئيس حزب »الكتائب اللبنانية« ســامي 
الجميل، يف ترصيح مســجل عرب مواقع التواصل االجتامعي، 
انه »تلقى إتصاال من مجلس النواب، وطُلب منه بطاقة هويته 
وبطاقة هوية عائلته من أجل التسجيل وأخذ اللقاح من ضمن 
الدفعة االوىل«. وأعلن الجميل أنه »رفض وعائلته التسجيل النه 
ال تنطبق عليهم االولويات الخذ اللقاح«، مبيناً انه يتم االتصال 
بكافة النواب والوزراء الحاليني والســابقني من أجل التسجيل 

وأخذ اللقاح.

{  دفع دويل للنزول عن الشجرة {
وبالرغم من ان فضيحة النواب و«كورونا« طغت عىل املشهد، 
اال انه كان الفتا باألمس الحركة واملواقف الدبلوماسية الدافعة 
لتشــكيل رسيع للحكومة اللبنانيــة. وقالت مصادر مطلعة 
لـ«الديــار« ان هنــاك »دفعا دوليا غري مســبوق لحل االزمة 

الحكومية«، الفتة اىل »مجموعة مخارج يتم التداول بها النزال 
رئيــس الجمهورية كام رئيس الحكومة املكلف عن الشــجرة 
بعدما رفعا يف اآلونة االخرية كثريا السقف فبات اي طرح يصور 
عىل انه تنــازل يقوم به احدهام«. وأضافت املصادر:«املخارج 
االساسية التي يتم التداول بها هي رفع عدد وزراء الحكومة اىل 
22 مقابل تخيل عون عن الثلث املعطل«، الفتة اىل انه »وبالرغم 
من ان الطرفني املعنيني يرصان عىل نفي التوصل اىل اي اتفاق 
او تفاهم يف ها املجال، لكن يبدو ان هناك جوا دوليا يدفع يف 
هذا االتجاه من املفرتض ان يتبلور بعد الزيارة املرتقبة للرئيس 

الفرنيس اميانويل ماكرون اىل السعودية«.
ويوم أمس، حــذرت املفوضية األوروبية من ان الوضع يف 
لبنان يتدهور ويجب تشــكيل الحكومة من دون تأخري. واشار 
االتحاد االورويب اىل »إجامع دويل حول اســتحالة دعم لبنان 

يف غياب حكومة اإلصالح«.
ولفــت اللقاء الذي جمع الســفري الســعودي وليد بخاري 
بالســفرية األمريكّية دورويث شيا. وقد قال بخاري بعد اللقاء 
ان »املوقف الســعودي يشدد عىل التزام اململكة بسيادة لبنان 
واستقالله ووحدة أراضيه وبشكل خاص عىل رضورة اإلرساع 
بتأليــف حكومة قــادرة عىل تحقيق ما يتطلّع إليه الشــعب 

اللبناين«.
كذلك التقى ســفري لبنان يف فرنســا رامي عدوان بنظريه 
السعودي فهد الروييل، وتّم التداول بتطورات العالقات الثنائية 
واإلقليميــة انطالقــاً من مكانة اململكــة يف منطقة الرشق 
األوســط، والتأكيد عىل عالقات الوّد واألخوة بني البلدين، كام 
وعــىل حرص اململكة عىل مواكبة جهود اللبنانيني يف نهضة 

بلدهم ومنّوه يف شّتى املجاالت.
وباطار الحركة الدبلوماســية التي شهدها لبنان يوم امس، 

التقــت القامئة بأعامل مكتب املنســق الخاص لألمم املتحدة 
يف لبنان واملنســقة املقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية نجاة 
رشدي البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، 
وتم البحث، بحســب بيان ملركز االعالم يف االمم املتحدة، »يف 
آخــر املســتجدات يف لبنان، مبا يف ذلــك األزمة االقتصادية 
واالجتامعيــة املتفاقمــة وتأثريهــا عىل الشــعب اللبناين. 
واســتمعت رشدي إىل طرح وآراء البطريرك الراعي بشأن عقد 

مؤمتر دويل من أجل لبنان«.
وأشار البيان اىل أن »رشدي جددت دعم األمم املتحدة الطويل 
األمد واملســتمر للبنان، بالتعاون مع رشكاء دوليني آخرين، مبا 
يف ذلك من خالل الدعم اإلنساين واملساعدة عىل التعايف وإعادة 
اإلعامر يف أعقاب انفجار مرفأ بريوت املأساوي العام املايض، 
وكذلك أثناء حالة الطوارىء الصحية الناجمة عن انتشار وباء 
كورونا واثناء األزمة االقتصادية واالجتامعية الخطرية. ولقد 
أعيــد التأكيد عىل هذا الدعم يف املؤمتر الدويل الذي عقد يف 2 
كانون األول املايض برئاسة فرنسا واألمم املتحدة لدعم الشعب 

اللبناين«.
ولفت البيان اىل أن »األمم املتحدة تأمل أن يعطي قادة لبنان 
األولوية للمصلحة الوطنيــة اللبنانية وأن يتجاوزوا برسعة، 
خالفاتهم لتشــكيل حكومة جديدة ملعالجة التحديات العديدة 
يف البالد وتلبية تطلعات الشعب اللبناين وتطبيق اإلصالحات 
الالزمة. كام أكدت التزامها بدعم لبنان واســتقراره واستقالله 

السيايس وسيادته«.
وباطار املساعي لتأمني مزيد من الغطاء السيايس لطروحات 
البطريرك املاروين بشارة الراعي، عقد يوم أمس اجتامع موسع 
بني رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط وأركان لقاء 
ســيدة الجبل وحركة املبادرة الوطنية عرب املنصة االلكرتونية 

»زوم« مبشاركة املنسق العام للقاء النائب السابق فارس سعيد، 
النائب الســابق أحمد فتفت، النائب السابق انطوان اندراوس، 
مستشار رئيس الحزب رامي الريس وعدد كبري من الشخصيات 

الثقافية واإلعالمية املنضوية يف املؤسستني.
ومــن املرتقب ان يزور وفد مــن تكتل »الجمهوريّة القويّة« 
البطريــرك الراعي يف بكريك »للتضامــن معه والوقوف إىل 
جانبه يف دعوته إىل حياد لبنان عن األزمات اإلقليمّية والدولّية 
وإىل عقد مؤمتر دويل برعاية األمم املتحدة ملساعدة لبنان عىل 
إعادة إنتاج الســلطة واستعادة سيادته الوطنية الكاملة«. يف 
وقت تســتمر التحضريات لتحرك شعبي موسع باتجاه بكريك 

يوم السبت ولتأمني مزيد من الدعم الدويل.

{  فرعية نكاية بعون؟ {
يف هــذا الوقت، لفتت حركة وزيــر الداخلية العميد محمد 
فهمي بني بعبدا وعني التينة. وأفاد مكتب رئاســة الجمهورية 
بأن الرئيس عون عرض مع فهمي يوم امس األوضاع األمنية يف 
البالد يف ضوء التقارير التي ترد من األجهزة األمنية خصوصا 
يف ظــل حال التعبئة العامة املفروضة نتيجة انتشــار وباء » 
كورونــا«. كذلك تطرق البحث اىل موضوع االنتخابات النيابية 
الفرعية مللء املقاعد العرشة الشاغرة يف مجلس النواب. كذلك 
افيد عن لقــاء مامثل جمع فهمي برئيس املجلس النيايب نبيه 
بري. وشككت مصادر مطلعة بنية املنظومة السياسية اجراء 
االنتخابات الفرعية مرجحة عرب »الديار« ان ما يحصل محاولة 
من قبل بري الحرتقة عىل عون باطار الكباش املتواصل بينهام 
وبخاصة مؤخرا عىل خلفيــة امللف الحكومي والثلث املعطل، 
خاصة وان معظم النواب الذين يفرتض ملء مقاعدهم هم من 

املسيحيني. 

وذكرت املصــادر أن وزيري الدفاع والخارجية بيني غانتس 
وغايب أشكنازي ورئيس هيئة األركان أفيف كوخايف، يؤيدون 

اتخاذ موقف معتدل والرشوع يف حوار مع البيت األبيض.
وأضافــت هيئة البث اإلرسائيلية أن »إرسائيل« كثفت خالل 
األســابيع األخرية ضغوطها عىل الدول األوروبية؛ ملنع العودة 
إىل االتفاق القديم، وأن هناك اعتقادا يف »إرسائيل« بأن أوروبا 

غري راضية عن ترصفات إيران األخرية.
وقالت صحيفة جريوزاليم بوست إن مسؤولني سابقني يف 
لجنــة الطاقة الذرية اإلرسائيليــة والجيش وجهاز املخابرات 
الخارجية )موســاد( أكدوا دعمهم عودة الواليات املتحدة إىل 
االتفاق النووي، وذلك يف رســالة وجهوها إىل نتنياهو أمس 

األول.
وجاء يف الرسالة أن الهدف األول يجب أن يكون إعادة طهران 
إىل االمتثال اللتزاماتها، ثم العمل عىل اتفاق متابعة من شأنه 

سد الثغرات يف االتفاق املوقع عام 2015.
ولفتت الصحيفة إىل أن هذه ليست املرة األوىل التي تعارض 
فيها هذه املجموعة من املســؤولني الســابقني جهود نتنياهو 

لوقف االتفاق؛ بل عارضت موقفه قبل ذلك.
ويوم الجمعة املايض، اعرتضت »إرسائيل« عىل نية واشنطن 

العــودة لالتفاق النــووي، وذلك بعدما أبلغــت إدارة الرئيس 

األمــرييك جو بايــدن مجلس األمن الــدويل الخميس بإلغاء 

العقوبات، التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب عىل إيران.

والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عملية التفتيش سيكون 
ضمن القانون الذي أقره الربملان اإليراين، وال يعترب انتهاكا له.

وقال وزيــر الخارجية اإليراين محمد جواد ظريف إن وقف 
العمل بالربوتوكول اإلضايف ال يعني وقف التعاون مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، معتربا اتفاق طهران األخري مع الوكالة 

»نجاحا دبلوماسيا مهام«.
وأضــاف ظريف يف ترصيحات له أمــس الثالثاء أن إيران 
ستواصل التعاون مع وكالة الطاقة الذرية ضمن معاهدة الحد 

من انتشار األسلحة النووية.
وكان الربوتوكول اإلضايف يوفر مساحة واسعة من التفتيش 
للمنشآت النووية اإليرانية، بعد أن نفذته طهران طواعية عقب 

توقيع االتفاق النووي عام 2015.
من جانبه، أكد املتحدث باسم الخارجية األمريكية نيد برايس 
اســتعداد واشــنطن لالنخراط مجددا يف مباحثات مع إيران 

للعودة إىل االتفاق النووي.
وأضاف برايس أن الواليات املتحدة مســتعدة للقاء اإليرانيني 
يف إطــار آليــة »5+1« للتوصل إىل مرحلــة تلتزم فيها إيران 

بتعهداتها، وبعدها ستقوم واشنطن باملثل.
بــدوره، قال وزير الخارجيــة األمرييك أنتوين بلينكن -يف 
كلمة أمام مؤمتر نزع الســالح الــذي ترعاه األمم املتحدة يف 
جنيــف- إن الواليات املتحدة ما زالت ملتزمة بضامن أال تحصل 

إيران عىل السالح النووي.
وأضاف بلينكن أن واشنطن ستسعى للتعامل مع بواعث قلق 

أخرى، منها سلوك إيران يف املنطقة وبرنامجها الصاروخي.

وقد تبنى الربملان اإليراين باإلجامع 
قرارا بتحويل الرئيس اإليراين حسن 
روحاين إىل القضاء، بسبب االتفاق 
األخــري بني طهران والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية والذي يسمح للوكالة 
مبواصلــة التفتيش مؤقتــا ملدة 3 

أشهر.
ويفرس عدد من النواب هذا االتفاق 
بأنه انتهــاك لقانون رفع العقوبات 
وضامن املصالح القومية الذي صوت 
عليه الربملان ســابقا، كام تم تحويل 
امللف إىل إحــدى اللجان املتخصصة 

يف الربملان للبت فيه.
من جانبها، أكدت منظمة الطاقة 
الذرية اإليرانية أن االتفاق مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ال يتعارض مع 

قانون الربملان، وأنه تم يف إطار هذا القانون.

{ تحذير من املبالغة {
يف سياق متصل، حذرت صحيفة تديرها الحكومة اإليرانية 
أمــس الثالثاء مــن أن الترصفات املبالغ فيها بشــأن الخالف 
النووي مع الغرب قد تؤدي إىل عزلة البالد بعد أن أوقفت طهران 

عمليات التفتيش املفاجئ التي يجريها مفتشو األمم املتحدة.
وقال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم 
غريب آبادي إن بالده أوقفت تنفيذ ما يعرف باسم »الربوتوكول 

اإلضايف«.
وكان االتفاق يســمح للوكالة بإجراء عمليات تفتيش تخطر 

إيران بها قبل وقت قصري.
وانتقدت صحيفة »إيران« الحكومية النواب املحافظني الذين 
احتجوا االثنني عىل قرار طهران السامح ملفتيش األمم املتحدة 
باملراقبة »الرضورية« ملدة تصل إىل 3 أشــهر، قائلني إن القرار 
يخالف قانونا أقره الربملان، وذلك يف مســعى واضح للضغط 

عىل الواليات املتحدة حتى ترفع العقوبات.
وينــص القانون عىل وقف عمليــات التفتيش املفاجئ التي 
تجريها الوكالة التابعة لألمم املتحدة اعتبارا من أمس الثالثاء 

ما مل يتم رفع العقوبات.
وقالــت الصحيفة »كام يقولون إنه ينبغي عىل إيران اتخاذ 
تحــرك رسيع وصارم حيال االتفاق النووي عليهم أن يقولوا ما 

هي الضامنات عىل أن إيران لن ترتك وحدها كام كان الحال يف 
املايض، وهل سيفيض هذا إىل أي يشء بخالف املساعدة عىل 

تشكيل توافق يف مواجهة إيران؟«.

{ أوجه الخالف {
وإلفســاح املجال للدبلوماســية، توصلت الوكالة األحد إىل 
اتفاق مع إيران لتخفيــف وطأة تأثري تراجع التعاون اإليراين 

ورفض السامح بعمليات التفتيش املفاجئ.
وقال املرشــد األعىل اإليراين آية الله عيل خامنئي االثنني إن 
إيران قد تخصب اليورانيوم بنســبة تصل إىل 60% إذا احتاجت 

البالد ذلك، مع تكراره نفي نية إيران المتالك أسلحة نووية.
وذكر متحدث باســم وزارة الخارجية األمريكية أن ترصيح 
خامنئــي »يبدو تهديدا«، وكرر اســتعداد بــالده للدخول يف 

محادثات مع إيران بخصوص العودة إىل االتفاق النووي.
وقالت واشــنطن األسبوع املايض إنها مستعدة للتحدث مع 
إيران بشــأن عودة البلدين إىل االتفاق الذي تخىل عنه الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
وقالــت طهران األســبوع املايض إنها تــدرس مقرتحا من 
االتحاد األورويب لعقد اجتامع غري رســمي بني الدول املشاركة 

حاليا يف االتفاق النووي والواليات املتحدة، لكنها مل ترد بعد.
ومثة خالف بني واشنطن وطهران التي استأنفت التخصيب 
بنسبة 20%، يف محاولة فيام يبدو لزيادة الضغط عىل الواليات 
املتحدة بشأن من يجب أن يتخذ الخطوة األوىل إلحياء االتفاق.

ويرص الزعامء اإليرانيون عىل أنه يتعني عىل واشنطن وقف 
حملتها العقابية أوال إلعادة االتفاق، يف حني تقول واشــنطن 
إنــه يتعني عىل طهران العودة أوال إىل االلتزام الكامل باالتفاق 

النووي.

بالونات حرارية قبل أن تبتعد عن موقع السفينة.

وأفــادت مصــادر يف وزارة الدفاع الرتكيــة، أن املقاتالت 

اليونانية تحرشــت بالسفينة املذكورة من ارتفاع ألف مرت، وأن 

الرد كان رضوريا.

وأكدت لوكالة »األناضول« أنه تم الرد عىل املقاتالت اليونانية 

املتحرشة، دون الكشف عن طبيعة الرد.

وتواصل الســفينة »يت جي غي تشــمه« مهامها يف املياه 

الدولية بشــامل بحر إيجة، لغاية الثاين من آذار املقبل، ضمن 
إطار برنامجها الســنوي لألبحاث العلمية والتقنية يف املجال 

الهيدروغرايف.
ويــأيت تحرش املقاتالت اليونانية بالســفينة الرتكية، بعد 
يومني من إعالن مصادر عسكرية تركية أن أثينا مارست العديد 
من األنشــطة لتصعيد التوتر يف بحر إيجة، بدءا من املناورات 
وحتى مهام الغواصات، منذ انطالق »املحادثات االستشارية« 

مع تركيا يف 25 كانون الثاين املايض.
وزعمت اليونان قبل أيام أن األبحاث التي تقوم بها السفينة 

الرتكية تعد »ترصًفا ال يسهل تحسني العالقات بني البلدين«.

البــرش، املرجحة مــن العديد من العلــامء أو ترسبه من أحد 
املختــربات الصينيــة ومنها مخترب ووهان؛ إال أن واشــنطن 

مطالبة بالحصول عىل إجابات واضحة من بكني.
ويزداد هذا املطلــب إلحاحا -تضيف الصحيفة- خاصة يف 
ضوء التســرت الذي أبانت عنه السلطات الصينية عن تفاصيل 
املراحل األوىل لنشأة الفريوس، ودفعها بنظريات مشكوك يف 
صدقها لتأكيد أن الوباء ليس محيل املنشأ؛ بل وردها من الخارج.

وكان بومبيو قد رصح وأصدر »بيان حقائق« يف 15 كانون 
الثــاين املايض جــاء فيه -بدون الجــزم- أن »لدى الحكومة 
األمريكية ســببا لالعتقاد بأن العديد من الباحثني داخل مخترب 
ووهان مرضوا يف خريــف 2019، قبل رصد أول حالة إصابة 
بكوفيد-19، وظهرت عليهم أعراض تشــبه أعراض الفريوس 

واألمراض املوسمية الشائعة«.
كام أكــد أن املعلومات التي 
بحوزة واشنطن »تثري تساؤالت« 
بشــأن نفي السلطات الصينية 
عالقة مختــرب ووهان بظهور 
الفريوس، مشــريا إىل أن بكني 
»منعت الصحفيني املســتقلني 
واملحققني وســلطات الصحة 
العاملية من إجراء مقابالت مع 
الباحثــني يف املخترب، مبا يف 
ذلك أولئــك الذين كانوا مرىض 

يف خريف 2019».

{ مشاريع رسية {
كام زعم بيــان بومبيو بأن 
انخرط يف  مختــرب ووهــان 
مع  برشاكة  رسية  مشــاريع 
الجيش الصيني تتضمن تجارب 

مخربية عىل الحيوانات.
وكان يش جينغــيل، وهــو 
أحــد كبار الباحثني يف املخترب، 
قد ذكر أنه شــارك يف تجارب 
مخربية تتضمن تعديل الجينوم 
خصائص  ملنحــه  الفريويس 

جديدة، مبا يف ذلك القدرة عىل إصابة خاليا الرئة لحيوانات تم 
تعديلها وراثيا ملنحها االستجابة ذاتها، التي لدى خاليا الجهاز 

التنفيس للبرش.
وقــد ذكر قائد فريــق محققي منظمة الصحــة العاملية، 
الذين أنهوا مؤخرا زيارتهم األولية ملخترب ووهان أن ســيناريو 
ترسب الفريوس منه يبقى »مســتبعدا للغاية«؛ لكن الخارجية 
األمريكية أعلنت يف 9 شباط الجاري أن إدارة الرئيس جو بايدن 
»ستعتمد بكل شفافية عىل املعلومات، التي تم جمعها وتحليلها 

من قبل مجتمع املخابرات األمرييك لتقييم تقرير« املحققني.
وتختم الصحيفة بأن »الشــفافية الكاملة« مطلوبة بالفعل 
من اإلدارة األمريكية -وأيضا من بكني- وأنه يجب رفع الرسية 
عــن املعلومات التي اســتند إليها وزيــر خارجية ترامب يف 
ترصيحاته مع مراعاة حامية املصادر والعمليات؛ ألن الحقيقة 
بشأن منشأ الفريوس مهمة، وال ينبغي لواشنطن أن تخفي أي 

دليل ذي قيمة يف هذا الصدد.

)املصدر : واشنطن بوست(
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